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Resumo
Os parques urbanos têm uma importância estratégica para a qualidade de vida dos centros urbanos, 
contribuindo com importantes serviços ambientais e sociais. O conhecimento da estrutura florestal 
tem ajudado a subsidiar a conservação destes parques. A partir da análise fitossociológica das espécies 
arbóreas de um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual (120 ha), este estudo classificou o estado 
de conservação deste remanescente. Foram amostrados todos os indivíduos arbóreos com CAP > 15 cm, 
presentes em 25 parcelas permanentes (20 × 20 m) e as espécies foram classificadas por grupos sucessionais 
e síndrome de dispersão. Foram registrados 798 indivíduos distribuídos em 98 espécies, pertencentes a 37 
famílias. As espécies secundárias iniciais apresentaram maiores valores na riqueza de espécies, densidade 
e valor de importância, seguido das espécies secundárias tardias que apresentaram maior dominância e das 
espécies pioneiras que tiveram pouca representatividade. Quanto à síndrome de dispersão, mais de 77% da 
comunidade é representada por indivíduos zoocóricos. Tais resultados aumentam a valoração do Parque da 
Matinha reafirmando a importância deste parque urbano na conservação da fauna e flora nativa, e reforçam 
a necessidade de criar políticas públicas para utilização do parque pelos visitantes.
Palavras-chave: grupos ecológicos, parque urbano, síndrome de dispersão, sucessão florestal.

Abstract
Urban parks have a strategic importance fot the quality of life in urban centers, contributing to significant 
environmental and social services. Knowledge of forest structure has helped to subsidize the maintenance 
of these parks. Based on the phytosociological analysis of tree species in a semideciduous forest fragment 
(120 ha), this study assessed the conservation status of this remnant. We sampled all trees with CBH > 
15 cm, present in 25 permanent plots (20 × 20 m), and classified the species as to successional groups 
and dispersal syndromes. We recorded 798 individuals in 98 species belonging to 37 families. Early 
secondary species had the highest values of species richness , density and importance value, followed 
by late secondary species with the highest dominance, and pioneer species with low representation. 
Regarding the dispersal syndrome, over 77% of the community is represented by species with zoochoric 
dispersal. These results increase the valuation of the “Parque da Matinha”, reaffirming the importance 
of this urban park for the conservation of native fauna and flora, and supporting the need for public 
policies of park use by visitors.
Key words: dispersal syndrome, ecological groups, forest succession, urban park.

Fitossociologia, caracterização sucessional e síndromes de dispersão  
da comunidade arbórea de remanescente urbano de Floresta Estacional 
Semidecidual em Monte Carmelo, Minas Gerais
Phytossociology, successional groups and dispersal syndromes of the tree community 
in an urban remnant of semideciduous forest in Monte Carmelo, Minas Gerais

Jamir Afonso do Prado Júnior1,5, Sérgio de Faria Lopes2, Ivan Schiavini3, Vagner Santiago do Vale2, 

Ana Paula de Oliveira2, André Eduardo Gusson2, Olavo Custódio Dias Neto2 & Manuela Stein4

Rodriguésia 63(3): 489-499. 2012

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

¹ Curso de Pós graduação em Biologia Vegetal (Universidade Federal de Uberlândia) 
² Curso de Pós graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais (Universidade Federal de Uberlândia)
³ Professor Doutor do Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia
4 Bióloga graduada na Universidade Federal de Uberlândia, MG, Brasil
5 Autor para correspondência: jamirjunior@yahoo.com.br



490 Prado Júnior, J.A. et al.

Rodriguésia 63(3):  489-499. 2012

Introdução
A conservação da biodiversidade representa 

um dos maiores desafios deste século, em função 
do elevado nível de perturbações antrópicas 
nos ecossistemas naturais (Pimm et al. 2001). A 
crescente fragmentação das comunidades florestais, 
que reduz as áreas naturais numa taxa de 1,2% 
ao ano (Galleti et al. 2003), altera a capacidade 
de auto-manutenção destes ecossistemas. Dos 
remanescentes, muitos estão representados por 
fragmentos pequenos, imersos numa paisagem 
dominada pela agricultura e pelos centros 
urbanos (Durigan et al. 2000). Considerando que 
urbanização e agropecuária geram grande riqueza 
para o país, torna-se ainda mais difícil equilibrar 
o crescimento econômico com a conservação das 
áreas de vegetação restantes (Aquino & Miranda 
2008).

Nesse contexto, os parques urbanos e espaços 
verdes têm uma importância estratégica para a 
qualidade de vida da crescente sociedade cada vez 
mais urbanizada. Estudos indicam que a presença 
de recursos naturais (parques urbanos e florestas) e 
de seus componentes (árvores e corpos d’água) em 
centros urbanos contribui substancialmente para a 
qualidade de vida da população (Chiesura 2004). 
Além de importantes serviços ambientais como 
purificação do ar e da água, filtragem de vento e de 
ruídos e estabilização microclimática (Dwyer et al. 
1992; Nowak et al. 2006), as áreas naturais prestam 
serviços sociais e psicológicos de importância 
crucial para a habitabilidade das cidades modernas 
e o bem-estar dos moradores urbanos (Ulrich 1981; 
Hartig et al. 1991; Conway 2000). Em sintonia a 
estes benefícios, também tem sido comprovada a 
valoração econômica dos parques urbanos, seja 
na redução dos gastos com o controle da poluição 
e economia de energia das construções, seja no 
aumento da atratividade da cidade e consequente 
geração de empregos e receitas (Tagtow 1990; 
Coley et al. 1997; Sander et al. 2010).

Os parques urbanos constantemente estão 
sob interferência da população e a ausência de 
políticas públicas de manejo pode causar diversos 
impactos na vegetação destes parques (Rosa & 
Schiavini 2006). O intenso pisoteio por parte dos 
visitantes em alguns locais da vegetação natural, a 
compactação do solo nas áreas mais frequentadas 
e a presença de grandes clareiras são impactos que 
podem influenciar significativamente a estrutura e 
composição vegetal, principalmente no sentido de 

comprometer o recrutamento e o estabelecimento 
dos indivíduos que irão compor a floresta no futuro. 
A partir do conhecimento sobre as consequências 
destes distúrbios e a composição e estrutura 
destes remanescentes florestais pode-se construir 
uma base teórica que subsidie sua conservação e 
recuperação, contribuindo substancialmente para 
seu manejo (Custódio Filho et al. 1994). 

Um crescente número de estudos tem 
demonstrado que a classificação de espécies de 
plantas terrestres com base em suas características 
funcionais, como quanto ao grupo sucessional e à 
síndrome de dispersão, é um caminho promissor para 
resolver importantes questões ecológicas na escala 
dos ecossistemas, paisagens e biomas (Woodward 
& Diament 1991). Estas questões incluem as 
respostas da vegetação a variações ambientais e 
regimes de perturbação (Cornelissen et al. 2003). 
O grande número de variáveis ambientais e a 
grande diversidade de estratégias apresentadas por 
cada espécie reforçam a importância de trabalhos 
descritivos que possam facilitar a compreensão do 
papel ecológico destas comunidades e direcionar 
a realização de futuros estudos (Oliveira Filho et 
al. 1994).

O presente trabalho teve como objetivo o 
levantamento fitossociológico do estrato arbóreo de 
um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual 
(FES) localizado no Parque da Matinha, em 
Monte Carmelo, Minas Gerais. Por meio da 
caracterização sucessional das espécies amostradas 
e a comparação com outros remanescentes da 
região, este estudo também objetivou aferir sobre 
o estádio de conservação desta comunidade, bem 
como, contribuir para o conhecimento da flora do 
Alto Paranaíba.

Material e Métodos
Área de estudo e histórico de ocupação
O estudo foi realizado no Parque Municipal 

da Matinha, localizado a menos de 3 km a sudoeste 
do centro da cidade de Monte Carmelo, mesorregião 
do Alto Paranaíba, Minas Gerais. O fragmento 
florestal, cuja área é de aproximadamente 120 ha, 
possui a coordenada central em 18°45’02”S  e  
47°30’35”W. Seguindo a classificação de Veloso 
et al. (1991), o fragmento possui um domínio 
fitogeográfico de Floresta Estacional Semidecidual. 
Foram percebidos indícios de perturbação antrópica 
como trilhas, corte seletivo de árvores e lixo 
urbano. 
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A área está situada na Bacia Hidrográfica do 
rio Paranaíba, apresentando Latossolo Vermelho-
Escuro distrófico e altitude média de 902 m. A 
partir dos valores de precipitação e temperatura 
disponibilizados pela Estação Meteorológica 
de Monte Carmelo, a região é caracterizada por 
apresentar um clima sazonal, com duas estações 
bem definidas, uma com verão quente e chuvoso, 
e outra com inverno frio e seco. A temperatura e o 
índice pluviométrico médios anuais são de 20,7°C, 
e 1569,1 mm, respectivamente. Esses valores 
condizem com o clima do tipo Aw, segundo o 
sistema de Köppen (1948).

Parâmetros fitossociológicos   
e de diversidade
Para o delineamento amostral procurou-se 

fazer o levantamento em uma região nuclear do 
remanescente florestal, evitando gradientes com 
outras fisionomias e as áreas muito antropizadas. 
Foram demarcadas 25 parcelas permanentes (20 
× 20 m cada), totalizando 1 hectare amostral 
(Mueller-Dombois & Ellenberg 1974), a fim 
de realizar acompanhamentos futuros desta 
comunidade vegetal. Para a análise da vegetação 
arbórea, todos os indivíduos vivos com CAP 
(circunferência à altura do peito a uma altura 
de 1,30 m do solo) ≥ 15 cm foram amostrados, 
sendo identificada a espécie e quantificada a CAP. 
Indivíduos com ramificação abaixo do ponto de 
medida tiveram seus ramos medidos separadamente 
e, após o cálculo da área basal de cada ramificação, 
os valores foram somados para compor a medida 
do indivíduo. 

Os parâmetros fitossociológicos como 
densidade, frequência, dominância e valor de 
importância relativos foram apresentados para 
todas as espécies e o índice de diversidade de 
Shannon (H’) e equabilidade de Pielou (J’) (Brower 
et al. 1998) para a comunidade como um todo, 
conforme Muller-Dombois e Ellenberg (1974). 
Estes atributos foram calculados por meio do 
programa FITOPAC 1.5 (Shepherd 2004).  

Para todas as espécies amostradas foram 
coletados ramos férteis e/ou estéreis para posterior 
identificação. O material botânico em estágio 
fértil foi processado conforme metodologia 
usual e depois tombado no acervo do Herbarium 
Uberlandensis (HUFU) da Universidade Federal 
de Uberlândia e o material vegetativo testemunho 
de todas as espécies foi depositado no Laboratório 

de Ecologia Vegetal da Universidade Federal de 
Uberlândia. A identificação taxonômica foi feita 
por meio de literatura especializada, consultas ao 
herbário e especialistas. A partir dos dados obtidos 
durante o levantamento florístico foi elaborada a 
lista de famílias e espécies encontradas na área, 
segundo o sistema APG III (2009). O presente 
trabalho teve sua etapa de campo realizada durante 
o período de outubro a dezembro de 2008.

Grupos sucessionais e síndrome   
de dispersão
As espécies foram classificadas em grupos 

sucessionais, baseando-se nos trabalhos realizados 
por Gandolfi et al. (1995), Tabarelli & Mantovani 
(1997), Pinard et al. (1999), Fonseca & Rodrigues 
(2000), Silva et al. (2003), Paula et al. (2004), 
Santos et al. (2004) e Catharino et al. (2006). 
Quando houve divergências na classificação entre 
os trabalhos, seguiu-se a concordância da maioria 
destes. Assim, as espécies foram distribuídas em 
três grupos, seguindo a classificação de Gandolfi 
et al. (1995): pioneiras (P) - dependentes de luz 
que não ocorrem no sub-bosque, desenvolvendo-
se em clareiras ou nas bordas da floresta; 
secundárias iniciais (SI) - ocorrem em condições 
de sombreamento médio ou luminosidade não 
muito intensa, ocorrendo em clareiras pequenas, 
bordas de clareiras grandes e bordas de floresta e 
secundárias tardias (ST) - desenvolve-se no sub-
bosque em condições de sombra leve ou densa e 
crescem até alcançar o dossel ou a condição de 
emergente.

As espécies também foram classificadas 
quanto à síndrome de dispersão, adotando os 
critérios morfológicos dos frutos, definidos por van 
der Pijl (1982), e com auxílio de literatura (Pinheiro 
& Ribeiro 2001). Dessa forma, foram classificadas 
em três grupos: anemocóricas (dispersão por 
vento), autocóricas (dispersão por gravidade e/ou 
explosiva) e zoocóricas (dispersão por animais).

Resultados e Discussão
Parâmetros fitossociológicos   
e de diversidade
Foram amostrados 798 indivíduos, 

distribuídos em 98 espécies, 79 gêneros e 37 
famílias (Tab. 1). O índice de diversidade de 
Shannon-Wiener (H’) e o valor de equabilidade de 
Pielou (J’) da comunidade foram, respectivamente, 
3,97 e 0,87. Os valores de H’ e J’ obtidos neste 
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Tabela 1 ‒ Espécies arbóreas (CAP > 15 cm) amostradas na Floresta Estacional Semidecidual do fragmento urbano 
em Monte Carmelo, Minas Gerais, e suas caracterizações quanto ao grupo ecológico (sucessional e síndrome de 
dispersão) e valores dos parâmetros fitossociológicos. NI= número de indivíduos; AB= área basal (m²); DR= densidade 
relativa; FR= frequência relativa; DoR= dominância relativa; VI= valor de importância; GS= grupo sucessional; 
P= pioneira; SI= secundária inicial; ST= secundária tardia; SD= síndrome de dispersão; Zoo= zoocórica; Ane= 
anemocórica; Auto= autocórica; s/clas= sem classificação.
Table 1 ‒ Tree species (CAP > 15 cm) sampled in semideciduous seasonal forest fragment urban in Monte Carmelo, Minas Gerais, and 
their ecological characterizations about the ecological group (successional and dispersion syndrome) and values of the phytosociological 
parameters. NI= number of individuals; AB= basal area (m²); DR= relative density; FR= relative frequency; DoR= relative dominance; 
VI= value of importance; GS= successional group; P= pioneer; SI= secondary home; ST= secondary late; SD= dispersion syndrome; 
Zoo= zoochoric; Ane= anemochoric; Auto= autochoric; s/clas= without classification.

Espécie Família NI AB DR FR DoR VI GS SD

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae 17 4,44 2,13 2,20 16,84 21,17 ST Zoo

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Burseraceae 58 2,52 7,27 3,61 9,56 20,43 ST Zoo

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 28 2,65 3,51 2,81 10,05 16,36 ST Ane

Terminalia glabrescens Mart. Combretaceae 35 1,90 4,39 4,21 7,21 15,80 SI Ane

Cheiloclinium cognatum (Miers.) A.C.Sm. Celastraceae 45 1,13 5,64 4,01 4,27 13,91 SI Zoo

Hirtella glandulosa Spreng. Chrysobalanaceae 31 1,68 3,88 2,81 6,38 13,07 SI Zoo

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Sapotaceae 41 0,73 5,14 2,81 2,79 10,73 P Zoo

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae 27 0,73 3,38 3,01 2,75 9,14 SI Zoo

Virola sebifera Aubl. Myristicaceae 24 0,41 3,01 2,81 1,57 7,38 P Zoo

Maytenus floribunda Reissek Celastraceae 25 0,14 3,13 3,41 0,51 7,05 ST Zoo

Heisteria ovata Benth. Olacaceae 19 0,49 2,38 2,40 1,87 6,66 SI Zoo

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Euphorbiaceae 11 0,91 1,38 1,60 3,45 6,43 P Auto

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Rubiaceae 25 0,08 3,13 2,81 0,32 6,26 SI Zoo

Terminalia phaeocarpa Eichler Combretaceae 9 0,90 1,13 1,60 3,42 6,15 ST Ane

Callisthene major Mart. Vochysiacaeae 9 1,16 1,13 0,60 4,39 6,12 SI Ane

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae 12 0,73 1,50 1,40 2,77 5,68 SI Zoo

Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance Chrysobalanaceae 21 0,19 2,63 2,00 0,71 5,35 SI Zoo

Xylopia brasiliensis Spreng. Annonaceae 19 0,12 2,38 2,40 0,44 5,23 ST Zoo

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. Sapotaceae 21 0,11 2,63 2,00 0,42 5,06 ST Zoo

Trichilia elegans A.Juss. Meliaceae 20 0,14 2,51 1,80 0,53 4,84 ST Zoo

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Rubiaceae 12 0,29 1,50 2,00 1,09 4,59 SI Zoo

Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae 16 0,13 2,01 2,00 0,50 4,51 P Auto

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae 7 0,51 0,88 1,40 1,92 4,20 SI Zoo

Siparuna guianensis Aubl. Siparunaceae 14 0,05 1,75 2,00 0,17 3,93 SI Zoo

Ixora brevifolia Benth. Rubiaceae 12 0,10 1,50 2,00 0,38 3,89 ST Zoo

Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae 10 0,28 1,25 1,20 1,08 3,53 SI Zoo

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae 11 0,10 1,38 1,40 0,39 3,17 SI Zoo

Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. Apocynaceae 6 0,30 0,75 1,00 1,15 2,90 ST Ane

Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns Malvaceae 6 0,25 0,75 1,20 0,93 2,88 SI Ane

Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae 9 0,09 1,13 1,40 0,33 2,86 SI Zoo
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Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez Lauraceae 5 0,33 0,63 1,00 1,24 2,86 ST Zoo

Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae 9 0,12 1,13 1,20 0,44 2,77 P Zoo

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. Araliaceae 9 0,12 1,13 1,20 0,44 2,77 SI Zoo

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Fabaceae 7 0,26 0,88 0,80 0,97 2,65 SI Ane

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae 8 0,05 1,00 1,40 0,20 2,61 SI Zoo

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Malvaceae 7 0,04 0,88 1,40 0,17 2,45 P Ane

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Araliaceae 5 0,21 0,63 1,00 0,79 2,42 P Zoo

Byrsonima laxiflora Griseb. Malpiguiaceae 8 0,04 1,00 1,20 0,17 2,37 SI Zoo

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Sapotaceae 7 0,12 0,88 1,00 0,47 2,34 ST Zoo

Astronium nelsonrosae Santin Anacardiaceae 5 0,14 0,63 1,00 0,55 2,18 ST Ane

Ardisia ambigua Mez Myrsinaceae 6 0,02 0,75 1,20 0,07 2,03 ST Zoo

Nectandra cissiflora Nees Lauraceae 6 0,11 0,75 0,80 0,40 1,96 ST Zoo

Trichilia catigua A. Juss. Meliaceae 7 0,02 0,88 1,00 0,07 1,95 SI Zoo

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae 5 0,06 0,63 1,00 0,21 1,84 P Ane

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae 6 0,06 0,75 0,80 0,23 1,78 SI Auto
Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) 
A.Robyns Malvaceae 2 0,27 0,25 0,40 1,04 1,69 SI Ane

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 4 0,03 0,50 0,80 0,11 1,42 P Zoo

Maytenus robusta Reissek Celastraceae 4 0,02 0,50 0,80 0,07 1,37 ST Zoo

Myrsine umbellata Mart. Myrsinaceae 4 0,02 0,50 0,80 0,07 1,37 P Zoo

Hymenaea courbaril L. Fabaceae 4 0,01 0,50 0,80 0,04 1,35 ST Zoo

Platypodium elegans Vogel Fabaceae 4 0,08 0,50 0,40 0,29 1,19 SI Ane

Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. Boraginaceae 3 0,05 0,38 0,60 0,17 1,15 P Ane

Simira sampaioana (Standl.) Steyerm. Rubiaceae 3 0,08 0,38 0,40 0,32 1,10 ST Ane

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Fabaceae 3 0,03 0,38 0,60 0,10 1,08 P Auto

Ilex cerasifolia Reissek Aquifoliaceae 3 0,01 0,38 0,60 0,03 1,01 SI Zoo

Styrax camporum Pohl Styracaceae 3 0,01 0,38 0,60 0,04 1,01 SI Zoo

Sweetia fruticosa Spreng. Fabaceae 3 0,06 0,38 0,40 0,22 0,99 SI Ane

Ficus clusiifolia Schott Moraceae 2 0,09 0,25 0,40 0,34 0,99 SI Zoo

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Fabaceae 3 0,05 0,38 0,40 0,19 0,97 P Ane

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Anacardiaceae 2 0,07 0,25 0,40 0,27 0,92 P Zoo

Margaritaria nobilis L.f. Phyllanthaceae 2 0,05 0,25 0,40 0,21 0,86 SI Auto

Eugenia involucrata DC. Myrtaceae 3 0,02 0,38 0,40 0,07 0,85 ST Zoo

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. Rubiaceae 3 0,01 0,38 0,40 0,03 0,80 SI Zoo

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Myrtaceae 2 0,03 0,25 0,40 0,10 0,75 P Zoo

Ficus guaranitica Chodat Moraceae 2 0,02 0,25 0,40 0,08 0,73 SI Zoo

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Myrtaceae 2 0,02 0,25 0,40 0,06 0,71 P Zoo

Roupala brasiliensis  Klotzsch  Proteaceae 2 0,01 0,25 0,40 0,04 0,69 ST Ane

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Lacistemataceae 2 0,01 0,25 0,40 0,03 0,68 P Zoo

Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae 2 0,01 0,25 0,40 0,03 0,68 SI Zoo

Espécie Família NI AB DR FR DoR VI GS SD



494 Prado Júnior, J.A. et al.

Rodriguésia 63(3):  489-499. 2012

Espécie Família NI AB DR FR DoR VI GS SD

Prockia crucis P.Browne ex L. Salicaceae 2 0,01 0,25 0,40 0,02 0,67 P Zoo

Cryptocarya aschersoniana Mez Lauraceae 1 0,08 0,13 0,20 0,31 0,64 ST Zoo

Lafoensia densiflora Pohl Lythraceae 1 0,07 0,13 0,20 0,26 0,59 ST Zoo

Apeiba tibourbou Aubl. Malvaceae 1 0,05 0,13 0,20 0,20 0,52 P Auto

Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae 2 < 0,01 0,25 0,20 0,02 0,47 ST Zoo

Inga vera Willd. Fabaceae 1 0,02 0,13 0,20 0,09 0,41 SI Zoo

Ormosia arborea (Vell.) Harms Fabaceae 1 0,02 0,13 0,20 0,08 0,40 SI Zoo

Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq. Moraceae 1 0,02 0,13 0,20 0,06 0,39 SI Zoo

Cardiopetalum calophyllum Schltdl. Annonaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,05 0,38 SI Zoo

Lamanonia ternata Vell. Cunoniaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,05 0,37 SI Ane

Xylosma prockia (Turcz.) Turcz. Salicaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,04 0,37 P Zoo

Aspidosperma parvifolium A.DC. Apocynaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,03 0,36 ST Ane

Inga sessilis (Vell.) Mart. Fabaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,04 0,36 SI Zoo

Acacia polyphylla DC. Fabaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,03 0,35 P Auto

Aspidosperma subincanum Mart. ex A.DC. Apocynaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,03 0,35 SI Ane

Trema micrantha (L.) Blume Cannabaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,02 0,35 P Zoo

Bauhinia ungulata L. Fabaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 SI Auto

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 ST Auto

Casearia gossypiosperma Briq. Salicaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 SI Zoo

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Cannabaceae 1 0,01 0,13 0,20 0,02 0,34 P Zoo

Chomelia pohliana Müll.Arg. Rubiaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 SI Zoo

Ficus pertusa L.f. Moraceae 1 0,01 0,13 0,20 0,02 0,34 P Zoo

Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 P Zoo

Mytaceae 1 Myrtaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 s/clas s/clas

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Rubiaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 SI Zoo

Siphoneugena densiflora O.Berg Myrtaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,34 ST Zoo

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. Rubiaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,33 SI Ane

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose Bignoniaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,33 ST Ane

Trichilia pallida Sw. Meliaceae 1 < 0,01 0,13 0,20 0,01 0,33 ST Zoo

estudo foram superiores aos obtidos em outros 
fragmentos da região com predomínio de Floresta 
Estacional Semidecidual e com os mesmos critérios 
de inclusão (Rosa & Schiavini 2006; Dias Neto et 
al. 2009; Gusson et al. 2009; Vale et al. 2009; Prado 
Júnior et al. 2010; Lopes et al. 2011; Prado Júnior 
et al. 2011) (Tab. 2).

O tamanho do fragmento (120 ha) e a 
ocorrência de algumas manchas de cerradão e 
floresta de galeria, além da FES neste fragmento 

aumentam a heterogeneidade ambiental do 
gradiente florestal e contribuem para o aumento 
da diversidade na área (Costa & Araújo 2001). 
Segundo a teoria do distúrbio intermediário 
(Connell 1978), os impactos antrópicos como 
corte de árvores, trilhas internas e proximidade 
com a área urbana também podem influenciar a 
elevada diversidade florística desta comunidade 
vegetal, já que, durante estádio intermediário, 
a heterogeneidade ambiental é maior e permite 
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Tabela 2 ‒ Valores dos parâmetros da estrutura horizontal por grupo ecológico das espécies amostradas no Parque 
da Matinha, Monte Carmelo, Minas Gerais. DR = densidade relativa, FR = frequência relativa, DoR = dominância 
relativa, VI = valor de importância.
Table 2 ‒ Parameters values of the horizontal structure for each successional group of species sampled in “Parque da Matinha”, Monte 
Carmelo, Minas Gerais. DR = relative density, FR = relative frequency, DoR = relative dominance, VI = value of importance.

Grupo sucessional DR(%) FR(%) DoR(%) VI (%)

Pioneiras 19,1 20,4 11,4 16,9

Secundárias Iniciais 47,2 47,1 41,4 45,3

Secundárias Tardias 33,8 32,2 47,2 37,8

a co-ocorrência de espécies com diferentes 
características, dificultando a dominância de poucas 
espécies, como ocorre nos estádios iniciais e finais 
da sucessão florestal. O alto número de espécies 
amostradas na área (98 espécies) (Tab. 2) também 
contribuiu para o alto valor de equabilidade, já 
o aumento da diversidade tende a aumentar a 
uniformidade nas proporções das densidades entre 
as espécies da comunidade (Uhl & Murphy 1981).

A área basal estimada de 26,4 m2.ha-1 foi 
inferior à média 28,9 m2.ha-1 encontrada nos 
demais trabalhos comparados na Tabela 2, o que 
pode ser indicador de uma comunidade no estádio 
intermediário de sucessão. A ocorrência de corte 
raso na área atua diretamente na redução da área 
basal desta comunidade, já que cerca de 90% da 
biomassa das florestas tropicais está acumulada 
nos indivíduos de grande porte do dossel (Ozanne 
et al. 2003), e estes tendem a ser os mais visados 
em relação ao corte seletivo.

Dentre as famílias com maior riqueza de 
espécies destacaram-se Fabaceae (13 espécies), 
Rubiaceae (8 espécies) e Myrtaceae (6 espécies) 
(Tab. 1). Com relação à densidade de cada 
família, a maior abundância foi de Sapotaceae, 
Celastraceae e Anacardiaceae, que totalizaram 
28,5% dos indivíduos amostrados (Tab. 1). Estas 
famílias têm ampla distribuição, não apenas nas 
florestas estacionais semideciduais, mas nas 
florestas tropicais em geral (Oliveira-Filho & 
Fontes 2000). A grande representatividade de 
Fabaceae e Rubiaceae pode ser um indicativo da 
alta perturbação na área, já que diversos estudos 
apontam uma tendência à redução da importância 
de Rubiaceae e Fabaceae em florestas com estádio 
sucessional avançado (Greig-Smith 1952; Tabarelli 
& Mantovani 1999; Vale et al. 2009).

Myracrodruon urundeuva  Allemão, 
popularmente conhecida como aroeira, amostrada 
no parque como a terceira espécie com maior 
VI, está na lista de espécies ameaçadas da flora 
de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas 2007), 
sendo considerada vulnerável à extinção. Sua 
madeira possui alta resistência mecânica e 
durabilidade, apresentando densidade de 1,19 
g/cm³, o que potencializa sua exploração e 
consequentemente sua vulnerabilidade (Rizzini 
1971). Deve-se salientar que o corte seletivo 
da aroeira para uso na indústria madeireira 
praticamente extinguiu os indivíduos de grande 
porte (Brandão 2000) e, em decorrência da intensa 
exploração, esta espécie vem sofrendo grande 
redução de suas populações naturais (Nunes et 
al. 2008). A presença desta espécie no fragmento 
justifica esforços no sentido da sua preservação, 
bem como de outros remanescentes florestais da 
região.

Segundo o Catálogo das Árvores Nativas 
de Minas Gerais (Oliveira-Filho 2006), esta é a 
primeira ocorrência de Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby (Lacistemataceae) e Matayba 
elaeagnoides Radlk. para as florestas estacionais 
semideciduais do Estado de Minas Gerais.

Grupos sucessionais e síndromes  
de dispersão
 A Tabela 1 mostra a classificação quanto aos 

grupos sucessionais e às síndromes de dispersão 
das espécies amostradas. Foram classificadas 
25 espécies pioneiras (26% esp., 19% ind.), 
44 secundárias iniciais (45% esp., 47% ind.) e 
28 secundárias tardias (29% esp., 34% ind.). A 
redução na porcentagem de indivíduos pioneiros 
em relação às espécies pioneiras está relacionada à 
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baixa densidade da maioria das mesmas, sendo que 
17 das 25 espécies pioneiras estão representadas 
por menos de cinco indivíduos. Budowski 
(1970) considera que o estádio sucessional de 
uma floresta é dado pelo grupo sucessional 
que apresentar mais de 50% dos indivíduos. 
Neste estudo, os maiores valores de densidade, 
frequência e VI (Tab. 2) pertenceram ao grupo 
das secundárias iniciais, que exerceram a maior 
influência na estrutura florestal. Em relação à 
dominância, as secundárias tardias representaram 
os maiores valores (Tab. 2), o que pode estar 
relacionado ao fato destas espécies apresentarem 
maior longevidade e, conseqüentemente, maior 
incremento de área basal nas formações florestais 
(Silvertown & Doust 1993). Assim, os resultados 
sugerem que a floresta estudada se encontra em 
um estádio intermediário de desenvolvimento 
sucessional, podendo ser considerado como um 
remanescente de Floresta Estacional Semidecidual 
secundário quanto à sua conservação.

Apesar do aparente potencial em direcionar-
se a um estádio sucessional mais maduro, 
sugerido pela maior dominância das espécies 
secundárias tardias, o Parque da Matinha sofre 
impactos que influenciam significativamente 
sua composição vegetal, principalmente no 
sentido de comprometer o recrutamento e o 
estabelecimento dos indivíduos que irão compor 
a estrutura da floresta no futuro. Comparando a 
área de estudo com outros fragmentos de FES da 
região (Dias-Neto et al. 2009; Vale et al. 2009; 
Prado Júnior et al. 2010), as espécies pioneiras 
apresentaram maior representatividade florística 
e estrutural. Por se tratar de um fragmento 
urbano, a interferência antrópica é marcada por 
trilhas, corte seletivo e presença de resíduos 
sólidos. A ausência de políticas públicas que 
diminuam os impactos resultantes da intensa 
visitação pública potencializa a perturbação 
do ecossistema, aumentando o número de 
clareiras e, consequentemente, favorecendo o 
desenvolvimento do grupo das espécies pioneiras.

Em relação à síndrome de dispersão pôde-
se observar que a amostragem apresentou uma 
composição de 68% espécies zoocóricas, 22% 
anemocóricas e 9% autocóricas. Uma proporção 
ainda maior foi observada quando analisados os 
indivíduos, sendo que os indivíduos zoocóricos 
representaram 77% da comunidade. Estes 
resultados seguem os padrões de florestas tropicais, 

onde mais de 50% das espécies produzem frutos 
adaptados ao consumo de pássaros e mamíferos 
(Howe & Smallwood 1982). Muitos animais 
tropicais dependem parcial ou inteiramente 
de frutos para sua alimentação pelo menos em 
parte do ano (Janzen 1980). Muitas espécies 
zoocóricas apresentam padrão de frutificação 
sequencial, ou seja, produzem frutos durante todo 
o ano, ao contrário das espécies anemocóricas, 
que comumente frutificam no período seco do 
ano, onde o que seria mais forte nessa estação, 
(Morellato et al. 1989). Demonstra-se, assim, 
a importância deste fragmento na oferta de 
recursos para a fauna local, e consequentemente, 
no equilibrio entre os processos ecólogicos das 
formações florestais.

As características estruturais e florísticas 
deste remanescente ampliam o conhecimento 
sobre a flora do Alto Paranaíba e Triângulo 
Mineiro. A alta riqueza de espécies, abundância 
dos grupos de espécies secundárias iniciais e 
secundárias tardias, bem como a alta porcentagem 
de espécies zoocóricas reforçam a necessidade de 
criar políticas públicas para utilização do parque 
pelos visitantes. Tais resultados aumentam a 
valoração do Parque da Matinha, reafirmando a 
importância deste parque urbano na conservação 
da biodiversidade, reabilitação dos processos 
ecológicos e abrigo da fauna e flora nativa.
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Resumen
En el marco de un estudio de regeneración post-incendio de la vegetación autóctona en campos de sierra 
ubicados en proximidades de Falda del Carmen (Sierras Chicas, Córdoba, Argentina), se ha analizado el 
banco de semillas aéreo para facilitar la identificación de las especies presentes en las muestras de suelo. 
Entre las familias con mayor diversidad y abundancia en la zona evaluada, las Malvaceae se encuentran 
representadas por 14 especies pertenecientes a los géneros: Abutilon Mill., Gaya Kunth., Krapovickasia 
Fryxell, Malvastrum A. Gray, Pavonia Cav., Pseudabutilon R. E. Fr., Sida L.  y Sphaeralcea A. St.-Hil.. 
Se presentan dos claves dicotómicas para diferenciar las especies utilizando caracteres morfológicos de las 
diásporas, mericarpos y semillas respectivamente, acompañadas por las descripciones y las ilustraciones 
de las estructuras consideradas. Se tienen en cuenta aspectos morfológicos de los mericarpos (forma, 
tamaño, superficie de las caras dorsal y laterales, dehiscencia, aristas, pubescencia, divisiones internas, 
número de semillas por mericarpo) y de las semillas (forma, tamaño, superficie, pubescencia, hilo).
Palabras clave: Malvaceae, diásporas, clave dicotómica, banco de semillas, áreas post-fuego.

Abstract
As part of a study of post-fire regeneration of native vegetation in montane areas near Falda del Carmen 
(Sierras Chicas, Córdoba, Argentina), we analyzed the aerial seed bank to help identify the species present 
in soil samples. Among families with greater diversity and abundance in the study area, the Malvaceae are 
represented by 14 species belonging to the genera: Abutilon, Gaya, Krapovickasia, Malvastrum, Pavonia, 
Pseudabutilon, Sida and Sphaeralcea. Two dichotomous keys are presented to differentiate the species using 
the morphological characters of diaspores, mericarps and seeds, respectively, accompanied by descriptions 
and illustrations of the structures examined. These keys take into account mericarp morphology (shape, size, 
dorsal and lateral surface, dehiscence, cusps, pubescence, internal divisions, number of seeds per mericarp) 
and seed morphology (size, shape, surface, pubescence, hilum).
Key words: Malvaceae, diaspore, dichotomous key, seed bank, post-fire area.

Reconocimiento de diásporas de Malveae (Malvaceae) en muestras  
de suelos de zonas serranas (Sierras Chicas, Córdoba, Argentina) 
afectadas por incendios
Malveae (Malvaceae) diaspore recognition in soil samples from montane areas  
(Sierras Chicas, Córdoba, Argentina) affected by fire

Marta Ester Carreras1,2, Elsa Fuentes1, Jimena Elisa Martinat1 & Lucas Manuel Carbone1

Rodriguésia 63(3): 501-512. 2012

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Herbario ACOR, CC 509. 5000, Córdoba, Argentina.
2 Autora para correspondência: mcarrera@agro.unc.edu.ar

Introducción
Las Sierras de Córdoba, ubicadas en el centro 

del sector continental americano de Argentina, 
están formadas por cordones montañosos de 
mediana altura, entre 500 y casi 3.000 m, que 
corren de Norte a Sur. Las denominadas Sierras 
Chicas, constituyen el cordón más oriental, con 
un máximo de 1950 m de altitud. Las variaciones 
en altitud, desde las lomadas menores hasta las 

cumbres mayores, determina la presencia de pisos 
de vegetación, entre los que se individualizan en 
forma ascendente: el bosque serrano, el romerillal o 
arbustal y los pastizales; cuya existencia, amplitud 
y elevación está condicionada por otros factores 
como la latitud, orientación geográfica, biología de 
la dispersión, naturaleza del suelo, relieve y clima 
en general, y por la intervención de otros como la 
tala de los bosques y el fuego (Luti et al. 1979). 
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En general, estos ambientes se encuentran 
muy degradados y expuestos a un gran número 
de presiones que van reduciendo cada vez más su 
biodiversidad (Montenegro 2010). Las actividades 
extractivas de madera, leña, minerales, hierbas 
medicinales, aromáticas y fauna, conjuntamente 
con el sobrepastoreo, los incendios de campos, 
provocados o accidentales y el turismo, han 
conducido a un deterioro marcado de la vegetación 
original, contribuyendo a modelar el paisaje actual 
(Verzino et al. 2005).

En la historia de los biomas del mundo, los 
incendios aparecen como un componente abiótico 
que actúa balanceando el equilibrio entre las 
especies. La mayor frecuencia de incendios tiene 
un origen antrópico y, en pequeña escala, son 
resultado de eventos naturales (Abril & González 
1999). En Córdoba, aproximadamente el 30% del 
área serrana se quema anualmente; los incendios 
se centran en el sector occidental con predominio 
de vegetación xerófíla (Martínez Carretero 1995). 
Durante los años 2008 y 2009 se han registrado 
incendios que han afectado hasta 100.000 ha de 
las sierras cordobesas (Estadística de Incendios 
Forestales 2008, 2009).

La capacidad de germinación y de rebrote de 
las especies permite predecir la recuperación de la 
vegetación después de un incendio (Díaz-Delgado 
2003). Para evaluar y conservar la biodiversidad, 
considerada como un patrimonio de riqueza 
genética, se debe tener en cuenta, entre otros, la 
información oculta en el banco de semillas, la cual 
forma parte de la flora del lugar y constituye una 
fase crucial en el recambio de las poblaciones y 
la dinámica de las comunidades vegetales (Ferri 
et al. 2009).

Para analizar el banco de semillas del suelo 
se utilizan métodos de separación, de germinación 
o rara vez, de enterramiento. De todos ellos, el  
método directo es más efectivo que el indirecto 
(Piudo & Cavero 2005). Las semillas se aíslan 
por tamizado o flotación y luego se identifican 
por comparación con una colección de semillas 
realizada previamente con material de la zona, o 
mediante el uso de claves especializadas (Ferri et 
al. 2009, Piudo & Cavero 2005).

Si bien contribuciones como las de Martin 
& Barkley (1973), Petetin & Molinari (1982), 
Bianco et al. (2000) y Meyer & Effenberger (2007) 
resultan útiles para la identificación de algunas 
especies, surge la necesidad de contar con claves 
de los grupos mejor representados, dado que las 

diferencias específicas suelen ser sutiles y difíciles 
de observar.

En la zona de estudio, las Malvaceae 
constituyen la cuarta familia en abundancia y 
diversidad, precedidas por las Poaceae, Asteraceae 
y Fabaceae (Fuentes et al. 2009a, b; Martinat et 
al. 2009).

Malvaceae es una familia de distribución 
cosmopolita con 243 géneros y alrededor de 4.300 
especies (Bayer & Kubitzki, 2003), representada 
en Argentina por 198 especies agrupadas en 35 
géneros (Krapovickas, 1999).

Bayer et al. (1999) dividieron a la familia 
en 9 subfamilias, de las cuales Malvoideae 
es considerada por Hinsley (2006) un grupo 
cladísticamente troncal (Malvaceae s.s.) compuesto 
por varias tribus: Gossypieae, Hibisceae, Kydieae 
y Malveae (Bayer & Kubitzki, 2003).

Especies de esta familia están citadas como 
forrajeras (Fuentes et al. 2010), ornamentales 
(Carreras et al. 2008, Torres et al. 2008, Barrionuevo 
2008), medicinales (Martínez 2005, Arias Toledo 
2009), productoras de néctar (Castillo Carrillo 
2006) y malezas (Medrano et al. 1999, López 
Martínez 2009).

En su mayoría poseen frutos esquizocárpicos, 
generalmente rodeados por el cáliz persistente, 
que se desarticulan a la madurez en mericarpos 
indehiscentes o dehiscentes, por lo que la forma de 
dispersión de las especies es mediante mericarpos 
o semillas libres (Carreras et al. 2009).

Con el objeto de facilitar la identificación, 
en muestras de suelo, de diásporas (mericarpos y 
semillas) de especies de Malvaceae que crecen en 
zonas serranas de Córdoba afectadas por incendios, 
se presentan dos claves dicotómicas basadas 
en la morfología de mericarpos y de semillas 
respectivamente, acompañadas por descripciones 
e ilustraciones.

Materiales y Métodos
Área de estudio
La zona de estudio comprende alrededor de 

3.000 ha ubicadas en las laderas orientales de las 
Sierras Chicas, en las proximidades de Falda del 
Carmen, Dep. Santa María, Córdoba, Argentina 
(31°28’‒31’S, 64°26’‒31’O). Esta área ha sido 
perturbada por sucesivos incendios; el último se 
registró en octubre de 2005 y afectó los estratos 
herbáceo, arbustivo y arbóreo, siendo los dos 
últimos los que están requiriendo mayor tiempo 
para su recuperación.
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El relieve es de sierras bajas (500‒900 
m.s.m.), con pendientes de 16° a 18° (Fuentes et 
al. 2009b). Los suelos son de escaso desarrollo, 
apoyados sobre un material lítico o paralítico de 
textura arenosa franca, con el 80% de la superficie 
del área ocupada por roca aflorante y bloques 
dispersos de distintos tamaños. El clima es de 
dominio semi-húmedo en verano (28‒36ºC) y 
semi-seco en invierno (8‒14ºC) con frecuentes 
heladas (-2 a -6ºC). La precipitación anual varía 
entre 700-900 mm, decrece hacia el oeste y crece 
en altitud. Los vientos del NE y E predominan de 
agosto a marzo y los del O en invierno. La actividad 
antrópica predominante es la ganadería de cría, 
seguida por actividades agrícolas y explotación de 
canteras (Atala et al. 2005).

La vegetación natural corresponde a una zona 
de contacto entre elementos del bosque chaqueño 
que asciende por el piedemonte y el bosque serrano 
que se desarrolla en las laderas (Atala et al. 2005). 
Los pastos y los arbustos constituyen las dos formas 
biológicas más representadas en el área. En el 
estrato arbustivo se encuentra Flourensia oolepis, 
Acacia caven, Acacia aroma, Aloysia gratissima, 
Lantana grisebachii, Lippia junelliana, Ruprechtia 
apetala, Ximenia americana y Schinus fasciculatus, 
acompañado por especies herbáceas, en su mayoría 
pertenecientes a las familias Poaceae, Asteraceae, 
Fabaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae y Lamiaceae. 
El estrato arbóreo está representado por Lithraea 
molleoides, Zanthoxylum coco y Aspidosperma 
quebracho-blanco, las dos últimas sólo en estado 
de rebrote (Fuentes et al. 2009b). 

Metodología 
Se realizaron censos florísticos en laderas 

quemadas y no quemadas, durante los meses 
de verano, otoño y primavera de 2008, 2009 y 
2010, utilizando transectas lineales a lo largo del 
gradiente altitudinal y otras perpendiculares al 
sentido de las anteriores (Fuentes et al. 2009b). 
Las especies fueron identificadas utilizando floras 
regionales y tratamientos taxonómicos (Fryxell 
1999, Krapovickas 1949, 1957, 1996, 2005, 2006, 
Krapovickas & Cristóbal 1962). Los ejemplares de 
referencia fueron depositados en el Herbario ACOR 
(Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Nacional de Córdoba), y catalogados en las 
siguientes colecciones: Colección de Semillas 
(CS) y Colección A. M. Planchuelo (AMP). La 
actualización de los nombres científicos y la 
determinación del status de las especies se efectuó 

en base al Catálogo de Plantas Vasculares del Cono 
Sur (Zuloaga et al. 2008). 

Para la observación, análisis y comparación 
de las diásporas (mericarpos y semillas) de las 
especies de Malvaceae presentes en el banco 
de semillas aéreo se utilizó un microscopio 
estereoscópico Carl Zeiss Stemi DV4. Para la 
elaboración de las claves dicotómicas se tuvieron 
en cuenta tanto aspectos morfológicos de los 
mericarpos (forma, tamaño, superficie de las 
caras dorsal y laterales, dehiscencia, aristas, 
pubescencia, divisiones internas o endoglosas y 
número de semillas por mericarpo) como de las 
semillas (forma, tamaño, superficie, pubescencia, 
hilo), dado que en las muestras de suelo pueden 
aparecer las semillas libres o incluidas en los 
mericarpos, completos o incompletos. Se realizaron 
descripciones e ilustraciones de las diásporas 
teniendo en cuenta los caracteres diferenciales de 
mayor valor diagnóstico, en base a la observación, 
análisis y comparación de los materiales estudiados, 
complementada con los aspectos mencionados en la 
bibliografía consultada. Con el objeto de facilitar 
la interpretación de la forma de los mericarpos se 
mencionan los valores medios del largo, ancho 
en vista lateral y ancho en vista dorsal; de las 
semillas se consideran el largo y el ancho. Las 
ilustraciones son dibujos originales realizados 
por observación directa de los materiales con 
microscopio estereoscópico.

Resultados y Discusión
Se identificaron 14 especies nativas 

pertenecientes a los géneros Abutilon Mill., 
Gaya Kunth, Krapovickasia Fryxell, Malvastrum 
A. Gray, Pavonia Cav., Pseudabutilon R. E. 
Fr., Sida L. y Sphaeralcea A. St.-Hil., de la 
tribu Malveae (Malvoideae, Malvaceae). Las 
especies censadas representan el 35% del 
total de Malvaceae citadas para la provincia 
de Córdoba (Krapovickas 2008). Se detallan a 
continuación las especies evaluadas: Abutilon 
pauciflorum A. St.-Hil., Gaya parviflora (Phil.) 
Krapov., Krapovickasia flavescens (Cav.) 
Fryxell, Malvastrum coromandelianum (L.) 
Garcke, M. interruptum K. Schum., Pavonia 
aurigloba Krapov. & Cristóbal, Pseudabutilon 
pedunculatum (R. E. Fr.) Krapov., P. virgatum 
(Cav.) Fryxell, Sida argentina K. Schum., S. 
dictyocarpa Griseb. ex K. Schum., S. rhombifolia 
L., S. spinosa L., S. variegata (Griseb.) Krapov., 
Sphaeralcea cordobensis Krapov.
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Clave para el reconocimiento de mericarpos de Malveae (Malvaceae) presentes en muestras de sue-
lo de zonas de las Sierras Chicas de Córdoba (Argentina) afectadas por incendios

1. Cara dorsal de los mericarpos con carena media prominente.
2. Mericarpos óseos, indehiscentes, uniseminados, notablemente reticulados con celdas profundas, 

con carena media prolongada en un apículo. Pelos simples, blancos, rígidos, notables, en cara 
dorsal y laterales . .............................................................................................  Pavonia aurigloba

2'. Mericarpos papiráceos, dehiscentes por la carena media, uni a pluriseminados, lisos, con o sin 
aristas. Pelos simples y/o estrellados en la cara dorsal, caras laterales glabras.
3. Mericarpos uniseminados, sin aristas, de 6–8 mm long., con endoglosa muy ornamentada. 

Cara dorsal con pelos simples dispersos, de menos de 1 mm long. Caras laterales transparentes 
con nervaduras formando un retículo . .........................................................  Gaya parviflora

3'. Mericarpos pluriseminados, biaristados, de 10–15 mm long., sin endoglosa. Cara dorsal con 
pelos abundantes, simples de 1,5–2 mm long. en la zona de dehiscencia y estrellados más 
cortos en el resto de la superficie. Caras laterales opacas lisas  ...........  Abutilon pauciflorum

1'. Cara dorsal de los mericarpos sin carena media prominente, al menos en la base.
4. Mericarpos sin aristas. 

5. Cara dorsal tuberculada, con escasos pelos simples o glabra y márgenes prolongados por una 
membrana transparente. Mericarpos indehiscentes con una semilla muy adherida a la pared 
del mericarpo . ................................................................................ Krapovickasia flavescens

5'. Cara dorsal lisa con pelos cortos estrellados y pelos más largos simples o con dos ramas hacia 
la cara lateral. Mericarpos con dehiscencia ventral, con una semilla no adherida a la pared 
del mericarpo . ................................................................................. Malvastrum interruptum

4'. Mericarpos con aristas.
6. Mericarpos con tres aristas, dehiscentes sólo por el margen ventral  .....................................  

 ............................................................................................... Malvastrum coromandelianum
6'. Mericarpos con dos aristas, dehiscentes en el ápice.

7. Cara dorsal de los mericarpos reticulada en la base. Pelos simples asociados con la zona 
de dehiscencia y en las aristas, pelos estrellados en el dorso y/o aristas, abundantes o 
escasos.
8. Pelos estrellados abundantes en dorso y aristas. Aristas con pelos simples retrorsos. 

Parte basal de los mericarpos con un pico en el margen ventral . ...........................  
 ......................................................................................................... Sida variegata

8'. Pelos estrellados escasos en dorso y aristas. Aristas con pelos simples antrorsos. 
Parte basal de los mericarpos sin pico en el margen ventral.
9. Mericarpos rectangulares en vista dorsal. Caras laterales tan anchas como 

largas, con un tenue reticulado de celdas redondeadas. Aristas dirigidas hacia 
ventral. Pelos de la zona de dehiscencia de igual largo que los de las aristas   
 .............................................................................................  Sida rhombifolia

9'. Mericarpos triangulares u ovalados en vista dorsal. Caras laterales más largas 
que anchas con un reticulado notable, de celdas alargadas. Aristas erguidas. 
Pelos de la zona de dehiscencia más largos que los de las aristas. 
10. Cara dorsal ovalada  ....................................................  Sida dictyocarpa
10'. Cara dorsal subtriangular con el extremo basal terminado en punta.

11. Mericarpos de alrededor de 2 mm long. excluidas las aristas. Aristas 
de alrededor de 1,5 mm long  ..................................... Sida spinosa

11'. Mericarpos de alrededor de 3,5 mm long., excluidas las aristas. 
Aristas de alrededor de 0,5 mm long  ...................... Sida argentina

7'. Cara dorsal de los mericarpos no reticulada. Pelos estrellados distribuidos uniformemente 
en la cara dorsal. Pelos simples ausentes.
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12. Mericarpos con caras laterales reticuladas en el tercio inferior, divididos internamente en dos 
compartimentos superpuestos separados por una endoglosa transversal, completa o incompleta.
13. Endoglosa completa. Cara dorsal con una línea transversal notable, coincidiendo con la endoglosa 

interna. Aristas de aproximadamente 1/6 del largo total del mericarpo. Caras laterales papiráceas, 
opacas, con retículo tenue  ..............................................................  Pseudabutilon pedunculatum

13'. Endoglosa incompleta pequeña. Cara dorsal sin línea transversal. Aristas en forma de mucrones 
muy pequeños, apenas sobresaliendo de los pelos. Caras laterales membranáceas, transparentes, 
con retículo notable  ...............................................................................  Sphaeralcea cordobensis

12'. Mericarpos con caras laterales lisas, sin endoglosa  ........................................ Pseudabutilon virgatum

Clave para el reconocimiento de semillas de Malveae (Malvaceae) presentes en muestras de suelo de 
zonas de las Sierras Chicas de Córdoba (Argentina) afectadas por incendios

1. Semillas glabras. 
2. Semillas comprimidas, arriñonadas. Hilo lateral.

3. Semillas de alrededor de 1,9 mm long. × 1,8 mm lat. y 1,1 mm de espesor  .........................  
 ............................................................................................... Malvastrum coromandelianum

3'. Semillas de alrededor de 1,5 mm long. × 1,2 mm lat. y 0,8 mm de espesor  .........................  
 ......................................................................................................... Malvastrum interruptum

2'. Semillas trígonas o globosas. Hilo apical.
4. Semillas globosas de alrededor de 2,0 × 1,8 mm  .......................... Krapovickasia flavescens 
4'. Semillas trígonas de alrededor de 1,8 × 1,1 mm  ............................................... Sida spinosa

1'. Semillas con pelos abundantes o escasos en toda la superficie o sólo relacionados con la zona hilar.
5. Semillas con pelos estrellados.

6. Pelos solitarios con 2 ramas  ................................................................  Abutilon pauciflorum
6'. Pelos asociados en grupos otorgando a la superficie un aspecto punteado, con más de 3 ramas.

7. Semillas con las caras laterales de color uniforme  .................. Pseudabutilon virgatum
7'. Semillas con las caras laterales con una zona más clara en forma de arco  ....................  

 .........................................................................................  Pseudabutilon pedunculatum
5'. Semillas con pelos simples.

8. Pelos distribuidos en toda la superficie seminal. 
9. Pelos abundantes y aún más en la zona hilar y a lo largo de 5 costillas. Semilla piramidal 

de alrededor de 2 mm long. × 1,5 mm lat. Hilo apical .......................... Gaya parviflora
9'. Pelos escasos. Semillas lenticulares de alrededor de 1 mm long. × 0,8 mm lat. Hilo 

lateral  .....................................................................................  Sphaeralcea cordobensis
8'. Pelos agrupados en áreas delimitadas de la superficie seminal.

10. Hilo lateral. Pelos agrupados en 2 mechones uno por encima y otro por debajo de la zona 
hilar  .................................................................................................  Pavonia aurigloba

10'. Hilo apical. Pelos exclusivamente en la zona hilar. 
11. Semillas romboidales en sección transversal con dorso suavemente carenado. Pelos 

largos y abundantes hacia el reborde micropilar, más cortos alrededor de la zona 
hilar formando un anillo continuo, y escasos sobre la lengüeta hilar  ....................  
 .....................................................................................................  Sida dictyocarpa

11'. Semillas sub-triangulares en sección transversal con dorso plano o suavemente 
convexo o cóncavo.
12. Reborde micropilar con abundantes pelos  .........................  Sida rhombifolia
12'. Reborde micropilar glabro.

13. Reborde micropilar notable. Lengüeta hilar glabra  ................................  
Sida variegata

13'. Reborde micropilar pequeño. Lengüeta hilar con pelos escasos .............  
 ..........................................................................................Sida argentina
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Descripciones morfológicas de las 
diásporas de cada especie

Abutilon pauciflorum A. St.-Hil., Fl. Bras. mer. 1: 
161.1827. Fig. 1a-b

Arbusto perenne nativo. Fruto truncado-
cilíndrico u ovoide constituido por alrededor 
de 15 mericarpos dehiscentes, pluriseminados. 
Mericarpos de aproximadamente 12,5 × 6,0 × 
4,0 mm, agudos en el ápice con dos aristas cortas 
de alrededor de 1 mm long. Cara dorsal con 
carena media prominente por donde se produce la 
dehiscencia, casi hasta la base cuando maduros, 
con pubescencia afelpado-estrellada y pelos 
blancos simples de 1,5–2 mm long., abundantes 
sobre la zona de dehiscencia. Caras laterales lisas, 
opacas, papiráceas, sin pelos. Mericarpos sin 
divisiones interiores. Semillas 2–11, uniseriadas, 
arriñonadas, de unos 2 × 1,9 mm, con pelos 
estrellados dispersos de 2 ramas. Hilo lateral. 
Zona hilar oscura rodeada por un contorno anular 
más claro.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda 
del Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. 
Scandaliaris et al. CS 391 (ACOR); M. Scandaliaris 
et al. CS 427 (ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. 
CS 602 (ACOR); 25.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 
646 (ACOR); 28.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 692 
(ACOR); 24.XI.2008, E. Fuentes et al. CS 951 (ACOR); 
11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1046 (ACOR); 
11.III.2010, M.E. Carreras et al. AMP 2733 (ACOR); 
M.E. Carreras et al. AMP 2743 (ACOR).

Gaya parviflora (Phil.) Krapov, Bonplandia 9 (1-2): 
82-83. 1996. Fig. 1c-e

Hierba o subarbusto perenne nativo. Fruto 
péndulo, triangular o piramidal, formado por 
10–13 mericarpos dehiscentes, uniseminados, 
membranáceos. Mericarpos de alrededor de 6,2 × 
3,2 × 1,5 mm, inflados, sin aristas. Cara dorsal de 
superficie suavemente ondulada, con carena media 
prominente por donde se produce la dehiscencia 
hasta la base, con pelos simples dispersos menores 
de 1 mm long. Caras laterales transparentes, con 
nervaduras formando un retículo. Mericarpos con 
endoglosa ornamentada formada por dos partes: 
una membranácea, verde, ondulada, y una más 
dura, dentada, envolviendo y siguiendo la forma 
de la semilla. Semilla piramidal, de unos 2 × 1,5 
mm, cubierta de pelos blancos, simples, abundantes 
en toda la superficie y aún más en la zona del hilo 
y a lo largo de 5 costillas. Hilo apical. Zona hilar 
ocupando la tercera parte del largo de la semilla.

Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 7.III.2008, M. Scandaliaris 
et al. CS 313 (ACOR); M. Scandaliaris et al. CS 321 
(ACOR); 17.X.2008, M.E. Carreras et al. CS 811 
(ACOR) ; 31.X.2008, J.E. Martinat et al. CS 892 
(ACOR); 24.XI.2008, E.Fuentes et al. CS 956 (ACOR); 
11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1034 (ACOR); E. 
Fuentes et al. CS 1050 (ACOR); 11.III.2010, M.E. 
Carreras et al. AMP 2745 (ACOR).

Krapovickasia flavescens (Cav.) Fryxell, Brittonia 
30 (4): 456. 1978. Fig. 1f-g

Hierba perenne nativa. Fruto formado por 
5 mericarpos indehiscentes, uniseminados, de 
alrededor de 3,2 × 2 × 2 mm, de sección triangular, 
múticos. Cara dorsal tuberculada, con los márgenes 
prolongados por una membrana transparente, con 
escasos pelos simples o glabra. Caras laterales 
lisas de aspecto ceroso. Semilla péndula, globosa, 
rugosa, glabra, de unos 2 ×1,8 mm, muy adherida 
a la pared del mericarpo. Hilo apical.
Material examinado: ADpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 7.III.2008, M. Scandaliaris 
et al. CS 319 (ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. 
CS 561 (ACOR); 16.V.2008, E. Fuentes et al. CS 750 
(ACOR); 17.X.2008, E. Fuentes et al. CS 775 (ACOR); 
31.X.2008, M.E. Carreras et al. CS 854 (ACOR); J.E. 
Martinat et al. CS 893 (ACOR); 14.XI.2008, J.E. 
Martinat et al. CS 918 (ACOR); 11.III.2010, M.E. 
Carreras et al. AMP 2746 (ACOR).

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke, 
Bonplandia 5: 295, 297. 1857. Fig. 1h-i

Subarbusto perenne nativo. Fruto formado 
por alrededor de 12 mericarpos dehiscentes sólo 
por el margen ventral, uniseminados. Mericarpos 
de unos 3,2 × 3 × 1,8 mm, de sección triangular, 
provistos de dos aristas laterales horizontales de 
0,4 mm long. y de una arista apical erecta de 1,2 
mm. Cara dorsal plana al transcorte; con pelos 
estrellados abundantes que le otorgan un aspecto 
afelpado, y pelos simples largos, más abundantes 
hacia las caras laterales y en las dos aristas 
horizontales. Caras laterales menos pubescentes, 
con costillas transversales convergentes hacia el 
seno ventral y zonas intercostales membranáceas, 
transparentes. Semilla comprimida, arriñonada, 
glabra, de alrededor de 1,9 mm long. × 1,8 mm lat. 
y 1,1 mm de espesor. Hilo lateral. Zona hilar oscura 
delimitada por un reborde blanquecino.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda 
del Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. 
Scandaliaris et al. CS 454 (ACOR); 12.I.2010, E. 
Fuentes et al. AMP 2704 (ACOR).
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Figura 1 – a-b. Abutilon pauciflorum – a. Mericarpo vista externa. b. Semilla vista lateral. c-e. Gaya parviflora – c. 
Mericarpo vista externa. d. Mericarpo vista interna. e. Semilla vista hilar. f-g. Krapovickasia flavescens – f. Mericarpo 
vista externa. g. Semilla vista hilar. h-i. Malvastrum coromandelianum – h. Mericarpo vista externa. i. Semilla vista 
lateral. j-k. M. interruptum – Mericarpo vista externa. k. Semilla vista lateral. l-m. Pavonia aurigloba – Mericarpo 
vista externa. m. Semilla vista lateral. n-p. Pseudabutilon pedunculatum – n. Mericarpo vista externa, o. Mericarpo 
vista interna. p. Semilla vista lateral. q-r. P. virgatum – q. Mericarpo vista externa. r. Semilla vista lateral. (Escala: 
1 mm. Ilustraciones: Juan Viana).
Figure 1 – a-b. Abutilon pauciflorum – a. Mericarp external view. b. Seed lateral view. c-e. Gaya parviflora – c. Mericarp external 
view. d. Mericarp inner view. e. Seed hilum view. f-g. Krapovickasia flavescens – f. Mericarp external view. g. Seed hilum view. h-i. 
Malvastrum coromandelianum – h. Mericarp external view. i. Seed lateral view. j-k. M. interruptum – Mericarp external view. k. Seed 
lateral view. l-m. Pavonia aurigloba – Mericarp external view. m. Seed lateral view. n-p. Pseudabutilon pedunculatum – n. Mericarp 
external view, o. Mericarp inner view. p. Seed, lateral view. q-r. P. virgatum – q. Mericarp, external view. r. Seed, lateral view. (Scale: 
1 mm. Ilustrations: Juan Viana).
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Malvastrum interruptum K. Schum., Fl. Bras. 12 
(3): 272. 1891. Fig. 1j-k

Subarbusto perenne nativo. Fruto formado por 
10–12 mericarpos dehiscentes sólo por el margen 
ventral, uniseminados. Mericarpos de unos 2,2 × 2 
× 0,8 mm, de sección triangular, sin aristas. Cara 
dorsal convexa, plana o ligeramente cóncava al 
transcorte, con pelos estrellados cortos, blancos, y 
pelos simples más largos, o con dos ramas, hacia 
la cara lateral. Caras laterales lisas, membranáceas. 
Semilla comprimida, arriñonada, lisa, glabra, de 
alrededor de 1,5 mm long. × 1,2 mm lat. y 0,8 mm 
de espesor. Hilo lateral. Zona hilar clara delimitada 
por un reborde blanquecino.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda 
del Carmen, Ea. Las Higuerillas: 11.IV.2008, E. 
Fuentes et al. CS 503 (ACOR); R. Lovey et al. CS 
506 (ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 508 
(ACOR); 25.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 642 (ACOR); 
11.III.2010, M. E. Carreras et al. AMP 2738 (ACOR).

Pavonia aurigloba Krapov. & Cristóbal, Lilloa 31: 
29. 1962. Fig. 1l-m

Arbusto perenne endémico. Fruto formado 
por 5 mericarpos indehiscentes, uniseminados, 
óseos. Mericarpos de alrededor de 4,5 × 2,5 × 
2,5 mm, con la superficie externa uniformemente 
reticulada con celdas profundas y provista de pelos 
simples, blancos, rígidos, notables. Cara dorsal 
convexa, con carena media prominente prolongada 
en un pequeño apículo y caras laterales planas. 
Semilla arriñonada, lisa, de unos 2 × 1,5 mm, con 
2 mechones de pelos simples, blancos, ondulados, 
dispuestos por encima y por debajo de la zona hilar 
oscura y de 2/3 del largo de la semilla. Hilo lateral.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda 
del Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. 
Scandaliaris et al. CS 434 (ACOR); 11.IV.2008, E. 
Fuentes et al. CS 589 (ACOR); 28.IV.2008, E. Fuentes 
et al. CS 667 (ACOR); 24.XI.2008, E. Fuentes et al. CS 
950 (ACOR); 11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1052 
(ACOR); 28.II.2009, E. Fuentes et al. CS 1103 (ACOR); 
30.III.2009, M.E. Carreras et al. CS 1126 (ACOR); 
11.III.2010, M.E. Carreras et al. AMP 2742 (ACOR).

Pseudabutilon pedunculatum (R. E. Fr.) Krapov., 
Flora de San Juan 2: 113. 2003. Fig. 1n-p

Subarbusto perenne nativo. Fruto cilíndrico 
formado por 6–10 mericarpos dehiscentes en el ápice, 
3-seminados. Mericarpos de unos 7 × 4 × 2 mm, con 
2 aristas de aproximadamente 1/6 del largo total del 
mericarpo. Cara dorsal estrellado-pubescente, con 
nervadura media marcada y una línea transversal 
notable coincidente con la endoglosa interna. 

Caras laterales papiráceas, opacas, glabras, con 
un retículo suave de celdas alargadas en el tercio 
inferior. Mericarpos divididos en 2 compartimentos 
superpuestos, separados por una lengüeta dorsal o 
endoglosa transversal completa; la cavidad inferior 
uniseminada y la superior biseminada. Semillas de 
alrededor de 1,8 × 1,4 mm, subtriangulares en vista 
lateral con una zona más clara en forma de arco, 
con pelos estrellados de más de 3 ramas asociados 
en grupos otorgando a la superficie un aspecto 
punteado. Hilo lateral.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda 
del Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. 
Scandaliaris et al. CS 404 (ACOR); M. Scandaliaris et 
al. CS 409 (ACOR); 31.X.2008, M.E. Carreras et al. 
CS 857 (ACOR); M.E. Carreras et al. CS 858 (ACOR); 
M.E. Carreras et al. CS 891 (ACOR); 24.XI.2008, E. 
Fuentes et al. CS 953 (ACOR).

Pseudabutilon virgatum (Cav.) Fryxell, Contr. 
Univ. Michigan Herb. 21: 191. 1997.
 Fig. 1q-r

Subarbusto perenne nativo. Fruto formado por 
8 mericarpos dehiscentes en el ápice, 3-seminados. 
Mericarpos de unos 7 × 3,5 × 2,3 mm, con 2 
aristas de aproximadamente 1/6 del largo total del 
mericarpo. Cara dorsal cubierta de pelos estrellados 
diminutos, con nervadura media marcada, sin línea 
transversal. Caras laterales papiráceas, glabras, 
lisas. Mericarpos sin endoglosa, con una sola 
cavidad 3-seminada. Semillas de alrededor de 1,8 
× 1,8 mm, subtriangulares en vista lateral, de color 
uniforme, con pelos estrellados de más de 3 ramas 
asociados en grupos otorgando a la superficie un 
aspecto punteado. Hilo lateral.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. Scandaliaris et 
al. CS 404 (ACOR); M. Scandaliaris et al. CS 409 (ACOR); 
31.X.2008, M.E. Carreras et al. CS 857 (ACOR); M.E. 
Carreras et al. CS 858 (ACOR); M.E. Carreras et al. CS 891 
(ACOR); 24.XI.2008, E. Fuentes et al. CS 953 (ACOR).

Sida argentina K. Schum., Fl. Bras. 12 (3): 315. 
1891. Fig. 2a-b

Hierba perenne nativa. Fruto formado por 5 
mericarpos dehiscentes en el ápice, uniseminados. 
Mericarpos de unos 4 × 2 × 2 mm, trígonos, con 
dos aristas verticales cortas de alrededor de 0,5–1 
mm de largo. Cara dorsal y laterales con la mitad 
inferior con un retículo de celdas profundas, 
membranáceas, más o menos redondeadas y 
rebordes notables, ondulados, cubiertas con 
pelos simples dispersos más largos en la zona de 
dehiscencia otorgándole un aspecto ciliado. Cara 
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Figura 2 – a-b. Sida argentina – a. Mericarpo vista externa. b. Semilla vista hilar. c-d. S. dictyocarpa – Mericarpo vista externa. 
d. Semilla vista hilar. e-f. S. rhombifolia – Mericarpo vista externa. f. Semilla vista hilar. g-h. S. spinosa – Mericarpo vista 
externa. h. Semilla vista hilar. i-j. S. variegata – i. Mericarpo vista externa. j. Semilla vista hilar. k-m. Sphaeralcea cordobensis 
– k. Mericarpo vista externa. l. Mericarpo vista interna. m. Semilla vista lateral. (Escala: 1 mm. Ilustraciones: Juan Viana).
Figure 2 – a-b. Sida argentina – a. Mericarp external view. b. Seed hilum view. c-d. S. dictyocarpa – Mericarp external view. d. Seed hilum view. 
e-f. S. rhombifolia – Mericarp external view. f. Seed hilum view. g-h. S. spinosa – Mericarp external view. h. Seed hilum view. i-j. S. variegata – i. 
Mericarp external view. j. Seed hilum view. k-m. Sphaeralcea cordobensis – k. Mericarp external view. l. Mericarp inner view. m. Seed lateral 
view. (Scale: 1 mm. Ilustrations: Juan Viana).

dorsal subtriangular oblicua, con el extremo basal 
terminado en punta. Semilla triangular en sección 
transversal con dorso convexo, de alrededor de 1,8 
× 1 mm, de superficie glabra. Hilo apical. Zona 
hilar rodeada de pelos, lengüeta hilar oscura con 
pelos escasos y reborde micropilar claro en forma 
de v, glabro.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. Scandaliaris 
et al. CS 413 (ACOR); M. Scandaliaris et al. CS 471 
(ACOR); 17.X.2008, E. Fuentes et al. CS 768 (ACOR); 

14.XI.2008, J.E. Martinat et al. CS 903 (ACOR); J.E. 
Martinat et al. CS 917 (ACOR); J.E. Martinat et al. C.S. 
919 (ACOR); 11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1047 
(ACOR); E. Fuentes et al. CS 1051 (ACOR).

Sida dictyocarpa Griseb. ex K. Schum., Fl. Bras. 
12 (3): 314. 1891. Fig. 2c-d

Subarbusto perenne nativo. Fruto formado por 
5 mericarpos dehiscentes en el ápice, uniseminados. 
Mericarpos de unos 3 × 1 × 1,1 mm, trígonos, con dos 
aristas verticales de 1–1,5 mm de largo. Cara dorsal 
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y laterales con los 2/3 basales reticuladas, con pelos 
simples dispersos, más largos en la zona de dehiscencia. 
Cara dorsal ovalado convexa, recorrida por un nervio 
medio longitudinal marcado y celdas del retículo 
redondeadas. Caras laterales papiráceas, tenues, 
retículos con celdas alargadas. Semilla romboidal en 
sección transversal con dorso suavemente carenado, 
de alrededor de 1,8 × 1 mm. Hilo apical. Pelos largos 
y abundantes hacia el reborde micropilar, más cortos 
alrededor de la zona hilar formando un anillo continuo, 
y escasos sobre la lengüeta hilar oscura.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 7.III.2008, M. Scandaliaris et 
al. CS 334 (ACOR); 31.III.2008, M. Scandaliaris et al. CS 
393 (ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 487 (ACOR); 
25.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 635 (ACOR); 16.V.2008, E. 
Fuentes et al. CS 748 (ACOR); 24.XI.2008, E. Fuentes et 
al. CS 955 (ACOR); 11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1021 
(ACOR); 28.II.2009, E. Fuentes et al. CS 1101 (ACOR); 
11.III.2010, M.E. Carreras et al. AMP 2748 (ACOR).

Sida rhombifolia L., Sp. Pl. 2: 684. 1753.
 Fig. 2e-f

Hierba o subarbusto, anual o perenne, nativo. 
Fruto formado por 10-14 mericarpos dehiscentes en 
el ápice, uniseminados. Mericarpos de alrededor de 
3,5 × 2,5 × 1,4 mm, trígonos, comprimidos, con dos 
aristas de aproximadamente 2 mm de largo dirigidas 
hacia ventral. Cara dorsal y laterales con la mitad 
inferior reticulada, con pelos simples y estrellados 
escasos, en la zona de dehiscencia de igual largo 
que los de las aristas. Cara dorsal rectangular, con 
un suave retículo de celdas sobre-elevadas. Caras 
laterales tan anchas como largas, con un tenue 
reticulado de celdas redondeadas más notables en 
el margen. Semilla triangular en sección transversal 
con dorso plano-convexo, de unos 2 × 1,6 mm. Hilo 
apical. Pelos a los costados de la zona hilar; lengüeta 
hilar oscura, glabra; reborde micropilar claro, en 
forma de v, desarrollado, con pelos abundantes.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. Scandaliaris 
et al. CS 407 (ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 509 
(ACOR); 25.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 626 (ACOR); 
28.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 669 (ACOR); 16.V.2008, 
E. Fuentes et al. CS 749 (ACOR); 17.X.2008, E. Fuentes et 
al. CS 812 (ACOR); 24.XI.2008, E. Fuentes et al. CS 961 
(ACOR); 11.XII.2008, E. Fuentes et al. CS 1048 (ACOR); 
11.III.2010, M.E. Carreras et al. AMP 2744 (ACOR).

Sida spinosa L., Sp. Pl. 2: 683. 1753.
 Fig. 2g-h

Subarbusto perenne nativo. Fruto formado por 
5 mericarpos, dehiscentes en el ápice, uniseminados. 

Mericarpos de unos 3,5 × 1,8 × 1,9 mm, trígonos, 
con dos aristas de alrededor de 1,5 mm de largo. 
Caras dorsal y laterales reticuladas, con pelos simples 
notables en la zona de dehiscencia y en las aristas. 
Cara dorsal subtriangular oblicua con el extremo basal 
terminado en punta, reticulada en la base con aspecto 
estriado transverso. Caras laterales con retículo de 
celdas redondeadas hacia dorsal y alargadas hacia 
ventral. Semilla triangular en sección transversal con 
dorso plano-convexo, de alrededor de 1,8 × 1,1 mm, 
glabra. Hilo apical. Zona hilar-micropilar sin pelos.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 31.III.2008, M. Scandaliaris 
et al. CS 392 (ACOR); M. Scandaliaris et al. CS 440 
(ACOR); 11.IV.2008, E. Fuentes et al. CS 518 (ACOR); 
E. Fuentes et al. CS 527 (ACOR); 28.II.2009, E. Fuentes 
et al. CS 1102 (ACOR); 11.III.2010, M. E. Carreras et 
al. AMP 2747 (ACOR); M.E. Carreras et al. AMP 2739 
(ACOR); M.E. Carreras et al. AMP 2747 (ACOR).

Sida variegata (Griseb.) Krapov., Bol. Soc. Argent. 
Bot. 4 (3): 187. 1952. Fig. 2i-j

Hierba o subarbusto perenne nativo. Fruto 
formado por 12 mericarpos dehiscentes en el ápice, 
uniseminados. Mericarpos de alrededor de 4,5 × 2 × 
1,2 mm, trígonos, con dos aristas apicales verticales. 
Cara dorsal y laterales reticuladas con celdas 
transparentes y rebordes claros, con pelos estrellados 
abundantes en la parte apical del dorso y en aristas, y 
pelos simples asociados con la zona de dehiscencia 
y retrorsos en las aristas. Cara dorsal con retículo de 
celdas profundas y rebordes ondulados. Caras laterales 
con retículo de celdas transparentes, alargadas hacia 
ventral, con un pico en la base del margen ventral. 
Semilla triangular en sección transversal con dorso 
cóncavo en su parte media, de unos 2,2 × 1,6 mm. 
Hilo apical. Zona hilar con pelos más abundantes por 
debajo del hilo, lengüeta hilar oscura glabra, reborde 
micropilar en forma de v, claro, glabro, prolongándose 
más allá del extremo de la semilla.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 11.III.2010, M.E. Carreras 
et al. AMP 2741 (ACOR); M.E. Carreras et al. AMP 
2736 (ACOR).

Sphaeralcea cordobensis Krapov., Lilloa 17: 214-
216. 1949. Fig. 2k-m

Subarbusto perenne endémico. Fruto 
formado por 14 a 16 mericarpos con dehiscencia 
apical, 2–3-seminados. Mericarpos de unos 4,1 
× 2 × 0,8 mm, comprimidos, con dos aristas en 
forma de breves mucrones apicales de 0,1 mm, 
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a veces ausentes. Cara dorsal angosta, cubierta 
totalmente por pelos estrellados abundantes, más 
largos en el ápice. Caras laterales membranáceas, 
transparentes, con un retículo de celdas redondeadas 
en el tercio inferior. Mericarpos divididos en 2 
compartimentos por una pequeña lengüeta dorsal 
o endoglosa incompleta. Semillas lenticulares, 
de alrededor de 1 × 0,8 mm, con escasos pelos 
simples. Hilo lateral.
Material examinado: Dpto. Santa María, Falda del 
Carmen, Ea. Las Higuerillas: 11.III.2010, M.E. Carreras 
et al. AMP 2734 (ACOR).

Este trabajo contribuye al conocimiento, 
análisis e identificación de especies de Malvaceae, 
presentes en el banco de semillas del suelo de 
zonas serranas afectadas por incendios en la 
provincia de Córdoba, Argentina, y constituye un 
aporte para los estudios de regeneración natural y 
mantenimiento de la riqueza florística, tendientes 
a comprender o predecir la recuperación de 
la vegetación nativa y las posibilidades de su 
conservación.
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Abstract
A phytosociological survey was carried out in a study area located at Serra do Sudeste, southern Brazil, 
where forests and grasslands are distributed in a mosaic, seeking to unravel diversity patterns in four 
different grassland communities. Grassland management traditionally adopted by the local population 
is characterized by burning practices that aim to eliminate woody species, delaying the forest expansion 
process that is favored by the extant climate. The number of plots distributed per community was as 
follows: rocky grasslands (17), dry grasslands (33), moist grasslands (15) and marshy grasslands (5). 
Different numbers of plots were used due to the natural conditions of these communities, with highest 
cover for dry grasslands, followed by rocky, moist and marshy grasslands. Data analyses consisted of 
calculating community indexes and parameters and exploratory multivariate analysis. We verified that c. 
15% of species among the 177 registered taxa were highly dominant in the constitution of the vegetation 
matrix in all communities, whereas most of the species showed low frequency and cover values. Rocky 
and dry grasslands showed higher similarity and diversity indexes than moist and marshy grasslands. 
We concluded that the large number of rare or intermediate-frequency species is decisive for the high 
diversity found in these grasslands.
Key words: Pampa biome, diversity, rare species, fire.

Resumo
Um levantamento fitossociológico foi realizado em uma área de vegetação campestre localizada na Serra 
do Sudeste, sul do Brasil, onde campos e florestas estão distribuídos em mosaico, buscando compreender 
padrões de diversidade em quatro comunidades. O manejo destes campos realizado pela população local é 
caracterizado por práticas de queimadas periódicas visando eliminar espécies lenhosas, retardando assim 
o processo de expansão florestal favorecido pelo clima atual. O número de parcelas por comunidade 
foi: campo rupestre (17), campo seco (33), campo úmido (15), campo brejoso (5). Diferentes totais de 
parcelas foram utilizados devido às condições naturais dessas comunidades, com uma alta cobertura de 
áreas de campo seco, seguido pelos campos rupestres, úmidos e brejosos. A análise de dados consistiu 
no cálculo de índices e parâmetros fitossociológicos e análises multivariadas exploratórias. Verificou-se 
que aproximadamente 15% dos 177 táxons registrados apresentaram maior dominância na composição 
da vegetação nas quatro comunidades, enquanto a maioria das espécies apresentou baixos valores de 
frequência e cobertura. Maiores índices de similaridade e diversidade foram encontrados entre campos 
secos e rupestres do que entre campos úmidos e brejosos. Conclui-se que o grande número de espécies 
raras e de frequência intermediária é determinante para os elevados índices de diversidade encontrados 
nestes campos.
Palavras-chave: bioma Pampa, diversidade, espécies raras, fogo.
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last thousand years (Behling 2002; Behling et al. 
2007). The human management of the grasslands 
consists on periodical burnings, traditionally used 
to eliminate the biomass of ligneous species and 
cespitose grasses that progressively dominate 
these formations. Since grazing activities are 
low in Porto Alegre region, fire is predominantly 
used to maintain the grassland matrix, and the 
renewing of pastures for animal foraging is of lesser 
interest. Fire also slows down the process of forest 
expansion, and shapes a complicated mosaic of 
vegetation in different successional stages (Pillar 
& Quadros 1997; Behling et al. 2007; Muller et 
al. 2007).

Besides the regional suggestions of 
classification for the grasslands of RS state and 
the lack of consensus among them, there are few 
quantitative studies with suggestions of community 
classification in the local scale (e.g., Focht & 
Pillar 2003; Ferreira & Setubal 2009). Setubal 
& Boldrini (2010) qualitatively investigated a 
natural grassland remnant in a granitic hill at Porto 
Alegre, Serra do Sudeste, identifying floristic 
groups and their association with environmental 
variables, suggesting a classification of four plant 
communities. The present study aims for the 
complement of this knowledge by comparatively 
evaluating these communities through quantitative 
patterns such as abundance, richness, diversity 
and similarity. We believe that a larger number 
of local studies might be the basis for a better 
comprehension of floristic and ecological patterns 
in the different phytophysiognomies that constitute 
the grasslands of the Pampa biome in RS state.

Material and Methods
Study area
The study area is located at Morro São Pedro 

(30º10’S; 51°06’W; 289 m maximum altitude), 
Porto Alegre municipality, RS, an elevation that is 
part of the chain of granitic hills that belongs to the 
Serra do Sudeste (or Crystalline Shield) (Rambo 
1956; Suertegaray & Fujimoto 2004). Climate at 
the region is moist-subtropical (Cfa according to 
the Köppen’s classification) with annual mean 
temperature ranging between 18 and 20oC and 
annual mean rainfall between 1300 and 1500 mm, 
without drought season (Nimer 1990).

Geology is constituted by Viamão granite 
that originated Argisols (hillsides), Cambisols 
and Neosols (hilltops and upper hillsides), 
characterized by low fertility and moderate to 

Introduction
In southern South America, there is a 

grassland formation inserted in the Pampa Biome, 
regionally recognized as “campos grasslands”, that 
extends as far as Uruguay, eastern Argentina and 
southern Brazil (Rosengurtt 1944; Burkart 1975; 
Bilenca & Minarro 2004). In Brazil, this biome is 
found exclusively in the southern half of the state 
of Rio Grande do Sul (RS), and shows high species 
richness and foraging value (Overbeck et al. 2007). 
The plant diversity found in these grasslands 
is the result of a long evolutionary history and 
extensive habitat variation that occurs along the 
environmental gradient present between the coast 
and the continent interior (Boldrini 2007). Events 
of climatic fluctuation that took place during the 
quaternary shaped a complex vegetation mosaic, 
due to the interpenetration of forests in grassland 
areas, which makes these formations difficult to 
delimitate and controversial concerning about 
an adequate classification system (Lindman 
1906; Rambo 1956; Teixeira et al. 1986; Pillar & 
Quadros 1997; Boldrini 1997; Marchiori 2002; 
Boldrini 2009).

According to Boldrini (2009), grassland 
vegetation at the Pampa biome, present in RS, 
shows eight different phytophysiognomies 
related to the variation of dominant species and 
ambient factors in different geomorphological 
provinces of the state. The chain of granitic hills 
present in Porto Alegre city (RS), which belongs 
to the geological formation locally known 
as Serra do Sudeste, presents the “Savanoid 
Vegetation”phytophysiognomy. In this region, 
grasslands and forests occur in mosaics, the 
first usually occupying smaller areas, restricted 
to hilltops and isolated by forests present in 
hillsides and surrounding plains. The savanoid 
physiognomy is characterized by the occurrence 
of eventual patches or isolated individuals of 
ligneous shrubs and pioneer tree species in 
grasslands. The progressive increase of ligneous 
species over grasslands offers conditions to the 
establishment and development of other tree 
species in the surroundings, leading to a slow 
process of forest advance through nucleation and 
border expansion dynamics (Muller & Forneck 
2004; Oliveira & Pillar 2004; Behling et al. 2007; 
Pillar et al. 2009). The ongoing process of forest 
expansion is linked to the hot and moist climate 
of the last 4,000 years, and was intensified in the 
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strong acidity (Streck et al. 2008; Schneider et al. 
2008). Vegetation comprises ca. 692 ha of forests 
and 440 ha of grasslands, which occur in mosaic 
(Güntzel et al. 1994). Grasslands predominantly 
occupy hilltops and hillsides, whereas forests 
predominate in southern hillsides, and this is the 
general vegetation distribution pattern at the local 
granitic hills (Aguiar et al. 1986).

Phytosociological survey
For the quantitative sampling, we carried out 

a phytosociological survey between October and 
December 2008, in grassland patches distributed 
in the central and southern portions of Morro São 
Pedro, summing up ca. 80 ha of sampling area. 
Sampling was carried out in four communities that 
were recognized according to the classification 
based on Setubal & Boldrini (2010): Rg = rocky 
grassland; Dg = dry grassland; Mog = moist 
grassland; Mag = marshy grassland (Tab. 1). Four 
different environmental sites of each community 
were selected for sampling. These sites were of 
different area sizes due to the natural conditions 
of these communities, with high cover of dry 
grasslands, followed by rocky, moist and marshy 
grasslands. In the marshy grassland community 
we used only one sampling site, due to the lack of 
another similar environment, summing up a total 
of 13 sites sampled. Transects were established 

along the core areas of each site, and sampling 
units were systematically placed in regular intervals 
of 15 m. In sites where they were used more than 
one transect, the distance between transects was 
15 m too. We performed a total of 70 sampling 
units of 1 × 1 m (size was defined based on local 
vegetation size), and the number of sampling units 
per community was: Dg = 33; Rg = 17; Mog = 15; 
Mag = 5. In each sampling unit we quantitatively 
evaluated composition and the abundance of each 
registered species (only angiosperms) through 
identification and cover estimating using a 
modification of the decimal scale of Londo (1976) 
(Tab. 2). Vouchers of all the species registered in 
the survey were deposited in the Herbarium ICN.

Data analyses
For each species we calculated the following 

phytosociological parameters: absolute and relative 
frequency (FA and FR), absolute and relative cover 
(CA and CR) and index of importance value (IVI) 
(Boldrini & Miotto 1987). We also calculated 
the Shannon-Wiener diversity index and the 
equitability based on the values of relative cover of 
each species (Krebs 1999). Sample sufficiency was 
estimated by the rarefaction curve with bootstrap 
resampling with 1000 iterations and confidence 
interval of 95% using the software PAST (Hammer 
et al. 2001) and by the non-parametric estimator 

Communities
Predominant 
position in the 

relief
Relief Draining Soil types Soil thickness

Rg tops and upper 
slopes

montane  to 
moderately 
undulated

well 
drained to 
moderately 
drained

haplic cambisols, 
litholic neosols, 
regolitic neosols

shallow soils with less than 1 m, up 
to deep, occurring or not rocky layer 
starting at 50 cm or less from the 
surface

Dg
terraces, middle 
and bottom 
slopes

strongly 
undulated  
to smoothly 
undulated

well 
drained to 
moderately 
drained

haplic cambisols, 
red argisols, red-
yellow argisols

shallow to deep soils, thickness 
ranging between less than 1 m until 
1.5 m or more to the altered rock

Mog terraces
flat to 
smoothly 
concave

moderately 
drained to 
imperfectly 
drained

haplic cambisols, 
red argisols, red-
yellow argisols

shallow to deep soils, thickness 
ranging between less than 1 m until 
1.5 m or more to the altered rock

Mag terraces

smoothly 
concave to 
moderately 
concave

imperfectly 
drained to 
bad drained

haplic cambisols, 
red argisols, red-
yellow argisols

shallow to deep soils, thickness 
ranging between less than 1 m until 
1.5 m or more to the altered rock

Table 1 ‒ Description of general relief, draining and soil factors (type and thickness) in four grassland communities 
sampled in a phytosociological survey at Morro São Pedro, Porto Alegre municipality, RS state, Brazil. Adapted 
from Setubal & Boldrini (2010) and Schneider et al. (2008). Rg = rocky grassland; Dg = dry grassland; Mog = moist 
grassland; Mag = marshy grassland.
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The rarefaction curve registered a significant 
increase on its first third part (70% of the species 
appeared in the first 30% of the sampling units), 
followed by a progressive decline in the rate 
of species increase, despite the lack of total 
stabilization (Fig. 2). The non-parametric diversity 
estimator of CHAO pointed out 181 expected 
species for our survey. The actual number of 
species (97% of the value estimated), coupled 
with the rarefaction curve and the total sampled 
area validates the survey’s representativeness, 
showing a significant sampling effort considering 
the general knowledge of the sampled vegetation.

Six families (Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, 
Apiaceae, Cyperaceae and Iridaceae) condensed 
the larger sum of phytosociological parameters 
(FR = 80%; CR = 88,5%; IVI = 84%), but showed 
two groups with distinct sociological behavior 
(Tab. 3). Poaceae, Apiaceae and Cyperaceae 
registered higher cover values in comparison to 
their respective frequencies, and were responsible 
for the composition of the vegetation matrix. Out 
of these three families, six species concentrated 
ca. 26% of the CR parameter (position considering 
IVI rating in parentheses): Sorghastrum albescens 
(E. Fourn.) Beetle (1ª), Eryngium pristis Cham. 
& Schltdl. (2ª), Andropogon lateralis Nees (5ª), 
Scleria balansae Maury (6ª), Schizachyrium 
tenerum Nees (7ª) and Ischaemum minus J. Presl 
(13ª). Among the 15 grasses present in the first 30 
IVI-rated species, 10 showed higher cover values 
in comparison to frequency. Among them, I. minus 
registered the higher proportional value between 
cover and frequency.

On the other hand, Asteraceae, Fabaceae 
and Iridaceae presented higher values of relative 

Figure 1 – Botanical families with highest species 
richness registered in the phytosociological sampling 
of the grassland vegetation at Morro São Pedro, Porto 
Alegre municipality, RS, Brazil. 

Table 2 – Decimal scale values used for sampling cover 
of the variables in the sampling units.

Scale values Species cover
0.1 until 1%
0.5 1.1-5%
1 5.1-10%
2 10.1-20%
3 20.1-30%
4 30.1-40%

5 40.1-50%

6 50.1- 60%

7 60.1-70%

8 70.1-80%

9 80.1-90%

10 90.1-100%

of CHAO (Chao 1984). We also performed a 
multivariate variance analysis (MANOVA) and 
an ordination (PCoA) with scatter diagrams using 
software MULTIV (Pillar 2004), evaluating the 
significance of contrasts among communities 
based on composition and abundance of sampled 
species (resemblance measure: chord distance). 
Analyses of indicator species were carried out with 
software PC-ORD (McCune & Mefford 1997). The 
floristic similarity index of Jaccard (Krebs 1999) 
was calculated between our sampled communities 
and between our study and three other surveys of 
grassland vegetation encompassing the chain of 
granitic hills at Porto Alegre region. The species 
arrangement in families followed the APG III 
(2009).

Results
Phytosociological survey
In a sample of 70 sampling units we registered 

177 angiosperm taxa, distributed in 32 families and 
106 genera (Appendix 1). Among these species, 
only one (Maytenus cassineformis Reissek 
(Celastraceae)) is a pioneer forest species, so 
that the remaining species are native to the local 
grasslands. The five families with higher species 
richness were Asteraceae (39), Poaceae (34), 
Fabaceae (22), Cyperaceae (12) and Apiaceae (10), 
summing up 66.1% of the species sampled in the 
survey (the first three families correspond to 53% 
of this total) (Fig. 1).
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frequency in comparison to cover, evidencing 
species that are common in the study area, but 
of lesser contribution for the vegetation matrix. 
Examples of these species are (position considering 
IVI rating in parentheses): Aspilia montevidensis 
(Spreng.) Kuntze (3ª), Chrysolaena flexuosa 
(Sims) H.Rob. (4ª), Sisyrinchium palmifolium L. 
(14ª) and Macroptilium prostratum (Benth.) Urb. 
(24ª). Only five species (three Asteraceae and two 
Fabaceae) among the first 30 were subshrubs or 
ligneous shrubs, and all showed higher values 
of frequency in comparison to cover: Baccharis 
cognata DC. (8ª), Disynaphia ligulifolia (Hook. 
& Arn.) R.M. King & H. Rob. (9ª), Chromolaena 
congesta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. 
(12ª), Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth. 
(17ª), Desmanthus virgatus (L.) Willd. (18ª) 
and Centrosema virginianum (L.) Benth. (22ª). 
Rubiaceae also stands out due to the frequency 
values of the eight species registered, all showing 
usually low cover values.

The pattern of vegetation heterogeneity 
evidenced that most of the species showed low 
values of frequency and cover (Figs. 3-4). Among 
the 177 sampled species, 66% occurred in up to 
10% of the sampling units, and 50 species (20%) 
occurred in only one or two sampling units, and can 
be considered rare species, whereas the remaining 
species showed intermediate frequency values. 
Among the 1448 registries of cover per species, 
95% ranged between cover classes 0.1 and 2.0 
(64% only in class 0.5) demonstrating the low cover 
values shown by most species.

Figure 2 – Rarefaction curve of the phytosociological 
survey of grassland vegetation at Morro São Pedro, 
Porto Alegre municipality, RS, Brazil. Total of 177 
species in 70 sampling units (1 × 1 m). Bootstrap 
resampling with 1000 iterations and confidence 
interval of 95%.

Families FR (%) CR (%) IVI 
(%)

Poaceae 27.76 41.57 34.67

Asteraceae 21.96 18.20 20.08

Fabaceae 13.67 8.94 11.31

Apiaceae 6.56 10.97 8.77

Cyperaceae 4.90 6.07 5.49

Iridaceae 4.83 2.66 3.75

Rubiaceae 4.35 1.98 3.17

Malvaceae 2.21 1.11 1.66

Polygalaceae 1.80 1.10 1.45

Convolvulaceae 1.86 0.71 1.29

Euphorbiaceae 1.66 0.67 1.16

Verbenaceae 1.31 0.80 1.06

Melastomataceae 1.04 0.72 0.88

Amaranthaceae 1.04 0.50 0.77

Oxalidaceae 0.83 0.39 0.61

Solanaceae 0.28 0.20 0.24

Orchidaceae 0.21 0.24 0.22

Table 3 – Sum of phytosociological parameters of 
the 17 botanical families with more than two species 
in decreasing IVI order (parameters of families with 
one species can be seen in Appendix I).

Figure 3 – Percentual distribution of 177 species per 
class of frequency intervals obtained in the phytosocio-
logical sampling of the grassland vegetation at Morro 
São Pedro, Porto Alegre municipality, RS, Brazil. 1 = 
1-10%; 2 = 10,1-20%; 3 = 20,1-30%; 4 = 30,1-40%; 
5 = 40,1-50%; 6 = 50,1-60%; 7 = 60,1-70%; 8 = 70,1-
80%; 9 = 80,1-90%; 10 = 90,1-100%.
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Among the species with highest frequency 
values, only 19 (11%) were registered in 20 or 
more sampling units, and only six (3.4%) were 
registered in more than 30 sampling units (A. 
montevidensis, C. flexuosa, E. pristis, S. albescens, 
C. congesta and A. lateralis). Only five families 
presented cover values per species in class 3.0 
or superior: Poaceae (16 species), Cyperaceae, 
Apiaceae, Asteraceae and Fabaceae (3 species). 
However, between classes 6.0 to 10.0, besides 
Poaceae, only Apiaceae (class 6 – E. pristis) and 
Cyperaceae (classes 7 and 8 – S. balansae) were 
represented. Only three species showed cover 
values between classes 9.0 and 10.0, and all were 
grasses: I. minus, S. tenerum and S. albescens.

Analysis of multivariate variance found 
high significance of contrasts (p = 0.001) among 
the four pairs of communities in comparison to 
each other. The exploratory ordination analysis 
grouped together the sampling units in relatively 
clear sets of communities, arranged in a gradient 
(Fig. 5), but registered low explanation values 
for axes 1, 2 and 3 (14.4%, 11.2% and 7.4% 
respectively). Out of the 20 species that were 
more correlated with the axes, only six obtained 
eingenvalues higher than 0.4 (S. albescens, E. 
pristis, Trachypogon montufarii (Kunth) Nees 
var. montufarii, Sisyrinchium vaginatum Spreng., 
I. minus and S. balansae).

The analysis of indicator species registered 
18 significant taxa (p<0.01) to recognize the four 
plant communities we evaluated. Moist grassland 
communities showed a larger proportion of 
indicator species/total species in comparison to 
communities present in drier areas (Mog = 9; Mag 
= 4; Rg = 4; Dg = 1) (Annex 2 and Tab. 4). Annex 

3 shows a comparison between the sets of the 16 
species with the highest IVI values registered 
at the four communities. Species with higher 
frequency values showed a generalist behavior, 
occurring in more than one community, such as 
A. lateralis that was present in rocky, moist and 
marshy grasslands. The vegetation’s pattern of 
heterogeneity in all communities followed the 
general vegetation pattern, that is, a small group 
of species condensed the larger portion of the 
calculated parameters, whereas most species were 
less expressive in the survey.

Figure 4 – Percentual distribution of 1448 registers 
per class of cover obtained in the phytosociological 
sampling of the grassland vegetation at Morro São 
Pedro, Porto Alegre municipality, RS, Brazil. Scale 
values used for sampling cover are described in Table 2.

Figure 5 – Ordination diagram of the 70 sampling units 
(1 m × 1 m) distributed in four plant communities, based 
on the abundance and composition matrix of 177 species 
registered in the phytosociological sampling of the 
grassland vegetation at Morro São Pedro, Porto Alegre 
municipality, RS state, Brazil. Six species obtained 
correlation coeficients higher than 0.4 (Soal, Erpr, Trmo, 
Siva, Icmi, Slba) and 16 obtained values higher than 0.3. 
Ordination axes explanatory power: 14,4%, 11,2% and 
7,4%. Dg = dry grassland (33 sampling units); Rg = 
rocky grassland (17); Mog = moist grassland (15); Mag = 
marshy grassland (5); Axsu = Axonopus suffultus (Mikan 
ex Trin.) Parodi; Base = Baccharis sessiliflora Vahl.; 
Buju = Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. ex Osten; 
Ecme = Eclipta megapotamica (Spreng.) Sch. Bip. ex 
S.F. Blake; Erel = Eryngium elegans Cham. & Schltdl.; 
Erpr = Eryngium pristis Cham. & Schltdl.; Gane = 
Galactia neesii var. australis Malme; Icmi = Ischaemum 
minus J. Presl; Miac = Mimosa acerba Benth.; Pnol 
= Panicum olyroides Kunth var. olyroides; Rcba = 
Rhynchospora barrosiana Guagl.; Savi = Saccharum 
villosum Steud.; Scte = Schizachyrium tenerum Nees; 
Siva = Sisyrinchium vaginatum Spreng.; Slba = Scleria 
balansae Maury; Soal = Sorghastrum albescens (E. 
Fourn.) Beetle; Stme = Stipa melanosperma J. Presl.; 
Stnu = Stipa nutans Hack.; Trml = Trachypogon 
montufarii var. mollis (Nees) Andersson; Trmo = 
Trachypogon montufarii (Kunth) Nees var. montufarii.
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Table 4 – Indexes of floristic similarity (Jaccard), total species richness, number and percentage of exclusive species, 
mean number of species per sampling unit and diversity indexes of Shannon-Wiener (H’) and Pielou’s equability (E) 
registered in the 70 sampling units distributed in four grassland communities at Morro São Pedro, Porto Alegre munici-
pality, RS state, Brazil. Rg = rocky grassland; Dg = dry grassland; Mog = moist grassland; Mag = marshy grassland.

Rg Dg Mog Mag species richness exclusives (%) mean H’ E
Rg 1 126 16 (12.7%) 23.6 4.22 0.87
Dg 0.64 1 137 14 (10.2%) 22.1 4.06 0.82
Mog 0.40 0.49 1 89 7 (7.8%) 18.6 3.70 0.82
Mag 0.04 0.04 0.07 1 16 9 (56%) 7.6 1.91 0.69

The diversity values obtained for the survey 
as a whole were 4.42 nats (H’) and 0.85 (J’). 
Mean number of species per plot was 20.7, and 
minimum and maximum values were six (Mag) 
and 41 species (Rg). The highest values of floristic 
similarity were found between the well-drained 
rocky and dry grasslands (Tab. 4). On the other 
hand, moderately-drained and poorly-drained 
communities (Mog and Mag) obtained distinct 
resemblance values. While moist grasslands 
registered similarity values ranging between 40 
and 50% considering the well-drained areas, 
marshy grasslands obtained lower values when 
compared to all other communities. Despite the 
higher species richness found in dry grasslands, 
the highest diversity indexes were registered at 
rocky grasslands, which also presented highest 
family richness, total exclusive families and mean 
number of species per plot (Tab. 5). Generally 
speaking, dry grasslands present the highest 
species richness considering the most expressive 
families in our survey. Marshy grasslands, on 
the other hand, presented a larger proportion 
of exclusive species (56%), despite the lower 
richness and diversity values in comparison to the 
remaining communities, and the predominance of 
the families Poaceae and Cyperaceae.

The analysis of floristic similarity between 
our study and three other phytosociological 
surveys of grassland vegetation at Porto Alegre’s 
granitic hills (Boldrini et al. 1998; Overbeck et 
al. 2006; Ferreira et al. 2010) registered similar 
values (ca. 27%) in all pairwise comparisons. A 
list of the 37 common species registered in the 
four studies is presented in Appendix 4. Families 
with highest number of shared species among the 
hills were once again Poaceae (12), Asteraceae 
(10) and Fabaceae (4), highlighting the shared 
herbaceous and shrub species with high frequency 

and/or cover in the composition of the regional 
grassland vegetation.

Discussion
Floristic and phytosociological surveys of the 

grassland vegetation present at the chain of granitic 
hills of Porto Alegre indicate the occurrence of 
ecosystems with high species richness. Overbeck 
et al. (2006) and Setubal & Boldrini (2010) 
registered the occurrence of ca. 500 species at 
Morro Santana (220 ha) and Morro São Pedro (440 
ha), respectively. Ferreira et al. (2010) registered 
diversity indexes of 4.51 nats (H’) and 0.86 (J’) in 
the grasslands at Morro do Osso, which were very 
similar to the ones found in our study. Preliminary 
evaluations regarding a complete checklist of 
the grassland species that occur in Porto Alegre 
municipality point out 737 species (Setubal et al., 
in press), which represents ca. 35% of the 2.150 
grassland species registered in the Pampa biome in 
RS state (I.I. Boldrini, personal communication). 
Total numbers of mosses and ferns that occur in the 
grasslands of the same region remain unknown. The 
high number of species coupled with the small area 
this vegetation occupies in Porto Alegre (7.43% 
according to Hasenack et al. 2008) characterizes 
environments with high plant diversity, currently 
isolated in islands at hilltops due to the occupation 
of forests in hillsides and surrounding plains, 
and they are insufficiently represented in local 
conservation units (only 0.45%) (Setubal & 
Boldrini 2010). In spite of the lack of studies that 
point out the percent contribution of the local 
species’ phytogeographic origin, dominant species 
present estival behavior, being derived from the 
altitude grasslands at northern RS state (Brazilian 
Rainforest biome). However, the occurrence of 
endemism of pampean species in the hills of the 
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Families Rg Dg Mog Mag Species number

Acanthaceae 0 0 1 0 1

Alstroemeriaceae 1 1 0 0 1

Amaranthaceae 2 1 1 0 2

Anacardiaceae 0 1 0 0 1

Apiaceae 8 7 4 0 10

Apocynaceae 1 1 0 0 1

Araliaceae 1 0 1 0 1

Asteraceae 29 31 22 1 39

Bromeliaceae 1 1 1 0 1

Cactaceae 1 0 0 0 1

Celastraceae 1 0 0 0 1

Convolvulaceae 1 1 1 0 3

Cyperaceae 5 7 5 4 12

Droseraceae 0 0 1 0 1

Euphorbiaceae 3 3 1 0 3

Fabaceae 18 19 7 1 22

Hypoxidaceae 0 1 1 0 1

Iridaceae 5 5 4 0 6

Juncaceae 0 0 0 1 1

Lamiaceae 1 1 1 0 1

Linaceae 1 0 0 0 1

Malvaceae 3 5 1 0 5

Melastomataceae 1 1 1 1 2

Myrtaceae 1 1 0 0 1

Orchidaceae 1 1 1 0 2

Oxalidaceae 1 1 1 1 2

Poaceae 23 30 23 7 34

Polygalaceae 1 3 4 0 4

Rubiaceae 8 7 3 0 8

Smilacaceae 1 0 1 0 1

Solanaceae 2 1 0 0 2

Verbenaceae 3 5 3 0 6

Number of exclusive families 3 1 2 1

Totals 27 24 22 7 177

Table 5 ‒ Distribution of families and respective number of species in four communities evaluated in the sampling 
of the grassland vegetation at Morro São Pedro, Porto Alegre municipality, RS state, Brazil. Rg = rocky grassland; 
Dg = dry grassland; Mog = moist grassland; Mag = marshy grassland.
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region (Ferreira 2010), points out the occurrence 
of transitional ecosystems between the two biomes, 
fact that still demands further evaluation.

The sociological behavior registered between 
the two groups shaped by the six most expressive 
families in the survey (i.e., with predominance 
in species’ cover or frequency values) reflect the 
general pattern of heterogeneity and diversity of the 
studied grassland vegetation. While a small number 
of species with high cover values represents the 
larger portion of plant biomass in these grasslands, 
highly frequent species, but with low cover 
values, are intermingled in the vegetation matrix, 
contributing to increase diversity. The occurrence 
of a large number of rare and intermediately-
frequent species significantly increases diversity, 
resulting in the elevated patterns of species richness 
presently found in these grasslands. 

The recurrence of periodical burning events, 
in intervals of 2–3 years in the study area (I.I. 
Boldrini, personal observation), also common 
in other granitic hills at the region (Overbeck et 
al. 2005), could be a key factor associated to the 
maintenance of diversity in these grasslands, since 
grazing activity is low in the region. Ferreira et 
al. (2010) concluded that a recent burning event 
in the grasslands of Morro do Osso contributed to 
the reduction of dominance of cespitose grasses, 
allowing rare species to establish and raising 
overall equability. According to Overbeck et al. 
(2005), after this diversity peak, in the intermediate 
to long-term species composition tends to return 
to the former condition, that is, the domination of 
cespitose grasses. However, due to new burning 
events, this domination is not a stable state, 
resulting in the alternation of different successional 
stages in contiguous grassland patches, so that 
each stage is characterized by different groups of 
species and development stages, contributing to 
raise diversity. Besides that, burning events also 
slow down the advance of forest vegetation over 
grasslands (Muller et al. 2007). 

The low explanation in both axes obtained 
in the ordination analysis is probably related to the 
large number of variables registered in the survey, 
especially species with low cover and frequency 
values. Overbeck et al. (2006) found a similar 
problem when performing multivariate analyses in 
a composition and abundance data matrix with 170 
species registered in sampling units placed along a 
gradient between forest borderlines and grasslands 
at Morro Santana. When data were condensed 

in twelve species groups (biological forms), the 
explanatory power of axes 1 and 2 raised from 
13.8% and 11.0% to 46.7% and 20.7% respectively. 
Moreover, one needs to critically consider the 
influence of supposed distortions resulting from 
comparisons between data generated in sets with 
distinct number of sampling units per community 
used in this survey. This incompatibility is the result 
of natural conditions such as the natural area these 
communities occupy, with high predominance 
of dry areas and scarcity of moist areas, which 
hampers a uniform and representative sampling 
effort in each environment. However, we believe 
that the species-level evaluation we presented 
significantly contributes to a better comprehension 
of taxa’s occupation and distribution patterns in 
the environment, unraveling patterns of similarity 
and floristic variability between and within the 
four sampled communities. For example, rocky 
grasslands and dry grasslands presented higher 
levels of dispersion and interface between their 
sampling units due to shared generalist species, 
whereas moist and marshy grasslands were 
grouped and with smaller dispersion area in the 
graphic, revealing environments with lower species 
richness and higher floristic exclusiveness. We 
believe to have fulfilled other important objectives 
to the advance of knowledge concerning this 
vegetation, such as documenting the occurrence 
of grasslands in moist environments at the regional 
hills and evaluating the significance of different 
communities as discrete and measurable floristic 
units, that may be comparatively analyzed at the 
species level, facts so far absent in vegetation 
surveys carried out in the region.

The analysis of indicator species was also 
satisfactory concerning a better characterization 
of the studied communities at Morro São Pedro. 
We chose a value of p = 0.01 aiming to exclude 
species with generalist behavior that did not help 
to recognize the habitats described in our study 
area and in other environmental sites present in the 
Pampa and Atlantic Rainforest biomes. Boldrini 
et al. (1998), in a study carried out at Morro da 
Polícia, Porto Alegre, verified positive relations 
between high altitude areas, with higher solar 
exposition (known for the occurrence of rock 
outcrops) with species such as Axonopus suffultus, 
Axonopus siccus (Nees) Kuhlm. and T. montufarii, 
all of which were rocky grasslands indicator species 
at Morro São Pedro. However, caution is needed 
when doing comparative evaluations, and further 
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studies are needed concerning species’ behavior 
to confirm their higher or lower exclusiveness 
in the occupation of similar habitats and to 
ultimately consider them as good indicator species. 
The evaluation of a larger cover and frequency 
database of south Brazilian grassland species in 
the intermediate and long-term may complement 
this knowledge. 

The influence of environmental factors in 
species’ distribution lead to structural variations 
among the different communities. The lowest 
diversity values obtained in dry, moist and marshy 
grasslands, which predominantly occupy areas 
with deeper soils, are the result of the high cover 
values of dominant cespitose grass species such as 
S. albescens, S. tenerum and I. minus respectively, 
which grant higher homogeneity and density to 
the vegetation due to large leaf biomass cover. 
In rocky grasslands, on the other hand, relief 
favors the occurrence of shallower soils (hilltops 
and upper hillsides), influencing lower values of 
vegetation height, which facilitates light entry, 
and lower competitive dominance of cespitose 
grasses. Another factor that probably contributes 
positively to a higher diversity in rocky grasslands 
is the presence of rocks of various sizes, which 
grants higher structural heterogeneity to the habitat, 
creating a higher number of ecological niches and 
attenuating the intensity of fire, thus allowing the 
occurrence of different juxtaposed succession 
stages and rising diversity and similarity indexes 
in these environments. 

The larger proportion of species that are 
exclusive to moist environments, in comparison 
to dry areas, may be related to the hypothesis 
of the higher selectivity to colonization of these 
environments due to the occurrence of variable 
periods of hydric stress due to soil saturation. In 
marshy grasslands, the higher number of exclusive 
species and lower similarity in comparison to the 
remaining communities indicates that most of the 
regional species do not tolerate long periods of hydric 
stress, fact that restricts local species colonization 
in this environment. Thus, we hypothesize that the 
circular pattern, shaped as a gradient, obtained in 
the graphic generated through ordination analysis 
reflects groups that are predominantly influenced 
by environmental factors that define species’ 
distribution patterns. We believe that the main local 
factors are hydromorphic levels, relief position and 
soil types that vary along topographic gradients, 
which could play the role of filters for colonization 

of these environments. The two first factors were 
considered by Focht & Pillar (2003) as preponderant 
for the comprehension of species distribution in a 
study of detailed vegetation ecology of a natural 
grassland area pertaining to the phytophysiognomy 
of the Campos do Centro do Estado (Boldrini 2009), 
relatively close to Porto Alegre region and with 
similar climatic conditions. 

In spite of the low values of floristic similarity 
found among the different phytosociological studies 
carried out in the regional grassland vegetation, 
we suggest that they shape a floristic unit due to 
shared key species. Ferreira et al. (2010) have 
calculated floristic similarity values of ca. 33% 
between their study and two other phytosociologic 
surveys (Boldrini et al. 1998; Overbeck et al. 2006) 
carried out in the regional chain of granitic hills. 
The similarity value of ca. 27% calculated between 
Morro São Pedro and the three other studies, albeit 
low, confirms the 37 shared herbaceous and shrub 
species that are relatively frequent and with good 
participation in cover composition of the regional 
grassland vegetation. Besides the species registered 
in these four surveys, other common and rare species 
are also shared between two or more hills, fact 
already mentioned by Aguiar et al. (1986). Some 
factors that might be associated to the low values 
of similarity registered in the mentioned surveys 
may also be related to the difficulty to uniformly 
evaluate this vegetation due to its high richness of 
rare species (i.e., low-frequency species) and the 
use of different methods and sampling efforts in 
different phenological and successional stages of 
the vegetation. The larger distance and isolation 
between Morro São Pedro and the other hills that 
were already studied (Morro do Osso, Morro 
da Policia and Morro Santana), all of which are 
located in the central region of the municipality and 
connected by ridges, could possibly be responsible 
for the lower levels of similarity we found. Even 
considering species’ distribution patterns that still 
need to be better interpreted, we believe that, besides 
the floristic unit, these grasslands share other features 
(e.g., similar groups of functional types of plants), 
since all previous surveys indicate similar structural 
features in the constitution of this vegetation. The 
occurrence of a similar anthropogenic management 
in all grassland-covered areas of the region also 
contributes to that, and represents a key aspect 
for the conservation of these formations that still 
demands further investigation, concomitantly 
with the establishment of Conservation Units that 
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encompass the grassland-forest mosaic, due to its 
small area within the municipality. Besides that, the 
establishment of Conservation Units in grassland-
covered areas must take into account long-term 
research that evaluate the use o burning practices for 
the conservation of grasslands and its efficiency as a 
maintaining agent of vegetation and its diversity. As 
pointed out by Nabinger et al. (2000), it is suggested 
that other conservationist management practices 
are comparatively studied in these researches, 
such as mowing and grazing with adequate animal 
density, aiming to evaluate costs and benefits of 
each treatment.
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Resumo 
O Sistema Lago dos Tigres, composto por ambientes lóticos (rios Água Limpa e Vermelho) e lênticos (Lago dos 
Tigres), possui grande importância para o turismo e agropecuária de Britânia, Goiás. Considerando a escassez 
de estudos sobre a diatomoflórula do Centro-Oeste do Brasil, este trabalho objetivou inventariar os táxons de 
Stenopterobia Brébisson e Surirella Turpin, pertencentes à família Surirellaceae, ocorrentes no plâncton do Sistema 
Lago dos Tigres, durante período de águas baixas. A amostragem foi realizada entre junho e novembro de 2004 
em 11 estações, sendo as amostras fitoplanctônicas coletadas através de rede de plâncton de malha de 25 µm. 
Foram identificados 16 táxons infragenéricos, sendo dois do gênero Stenopterobia e 14 de Surirella. Surirella 
splendida (Ehrenberg) Kützing foi registrada em todas as estações. Stenopterobia delicatissima (Lewis) Brébisson 
e Stenopterobia pelagica Hustedt, Surirella biseriata var. constricta (Grunow) Hustedt, Surirella davidsonii 
Schmidt, Surirella didyma Kützing, Surirella linearis var. helvetica (Brun.) Meister, Surirella nervosa (A. 
Schmidt) Mayer, Surirella rorata Frenguelli e Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing foram citações pioneiras 
para a região Centro-Oeste do Brasil. São fornecidos descrição, ilustrações e comentários para todos os táxons. 
Palavras chave: diatomáceas, lêntico, lótico, MEV, taxonomia.

Abstract
Lago dos Tigres System is composed of lotic habitats (Água Limpa and Vermelho rivers) and lentic habitats (Lago 
dos Tigres).  It has great importance for tourism and agriculture in Britania, Goiás state. Considering the lack of 
studies on diatoms from central western Brazil, this work aimed to identify taxa of Stenopterobia Brébisson and 
Surirella Turpin, Surirellaceae family, occurring in the plankton of Lago dos Tigres System during the low water 
period. Sampling was done from June to November 2004 at 11 stations, using a 25-µm plankton net. Sixteen taxa 
were identified: two taxa were recorded for the genus Stenopterobia and 14 for the genus Surirella. Surirella 
splendida (Ehrenberg) Kützing was recorded at all stations. Stenopterobia delicatissima (Lewis) Brébisson and 
Stenopterobia pelagica Hustedt, Surirella biseriata var. constricta (Grunow) Hustedt, Surirella davidsonii Schmidt, 
Surirella didyma Kützing, Surirella linearis var. helvetica (Brun.) Meister, Surirella nervosa (A. Schmidt) Mayer, 
Surirella rorata Frenguelli and Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing were registered for the first time in central 
western Brazil. A description, illustration and comments are given for each taxon. 
Key words: diatom, lentic, lotic, SEM, taxonomy.

Introdução
A família Surirellaceae constitui um grupo 

de diatomáceas (Bacillariophyceae) com alta 
diversidade de espécies, frequentes em ambientes 

dulcícolas lênticos e lóticos (Ruck & Kociolek 
2004). De acordo com Round et al. (1990), 
esta família contém sete gêneros (Surirella 
Turpin, Campylodiscus Ehrenberg ex Kützing, 
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Cymatopleura Smith, Plagiodiscus Grunow & 
Eulenstein, Hydrosilicon Brun., Stenopterobia 
Brébisson ex Van Heurck e Petrodictyon Mann), 
que se caracterizam pelo hábito solitário e por 
possuírem um sistema de canal da rafe que ocupa 
toda a circunferência da face da valva (Ruck & 
Kociolek 2004). A retrospectiva nomenclatural 
e evolutiva para a família Surirellaceae pode ser 
encontrada em Ruck & Kociolek (2004).

O gênero Stenopterobia é de água doce, 
epipélico, aparentemente restrito a lagos 
oligotróficos ácidos. Características como valvas 
estreitas, de forma alongada, e a construção 
da quilha, além de rafe dilatada em ambos os 
pólos da valva, são importantes para diferenciar 
este gênero de Surirella (Round et al. 1990, 
Ruck & Kociolek 2004). Stenopterobia possui 
em torno de 25 espécies (Krammer & Lange-
Bertalot 1997; Metzeltin & Lange-Bertalot 1998).  
Mais recentemente, Siver & Camfield (2007) 
contribuíram com a descrição de duas novas 
espécies, citadas para a região da Carolina do 
Norte, Estados Unidos da América. Para o Brasil, 
Ludwig & Bigunas (2006) mencionam seis espécies 
de Stenopterobia. Tremarin et al. (2009) também 
registram a ocorrência de seis espécies do gênero 
para o estado do Paraná.  

O gênero Surirella pode ser observado em 
bentos e plâncton, marinhos a dulcícolas. Destaca-
se dos outros da família Surirellaceae pela presença 
de ondulações paralelas ao eixo apical e pelas 
estrias multisseriadas, interrompidas pelo esterno 
próximo ou ao longo da área central da valva 
(Round et al.1990). Possui em torno de 1.216 
táxons e é o único gênero da família com táxons 
registrados em ambientes dulcícolas, salobros e 
marinhos (Krammer & Lange-Bertalot 1997; Ruck 
& Kociolek 2004). Para o Brasil, Ludwig & Bigunas 
(2006) mencionam 30 espécies de água doce.  

Para o gênero Surirella, podem ser destacados 
alguns estudos taxonômicos.  Jasprica & Hafner 
(2005) registram 13 táxons para a Croácia. Cocquyt 
& Jahn (2005) discutem táxons raros, descritos 
por Otto Müller para a região leste da África, e 
apresentam novos nomes, combinações e tipos.  
Cocquyt & Jahn  (2007) apresentam três espécies 
africanas com tipificações. Cocquyt et al. (2008) 
fazem revisão de 17 táxons, enquanto Cocquyt 
& Kusber (2010) reavaliam vários táxons de 
Surirellaceae descritos para Ghana. Para o Brasil, 
além dos estudos citados por Ludwig & Bigunas 
(2006), acrescentam-se os seguintes: Burliga et al. 

(2005), Hermany et al. (2006), Raupp et al. (2006), 
Moura et al. (2007), Schneck et al. (2007), Souza 
et al. (2007),  Torgan & Weber (2008), Ribeiro et 
al. (2008), Tremarin et al. (2009) e Salomoni & 
Torgan (2010), que, em maioria, estão relacionados 
a estudos de avaliação ambiental, concentrados 
principalmente na região sul do Brasil.   Destacam-
se os seguintes trabalhos: Torgan & Weber (2008), 
que registram novas citações de espécies de 
Surirella de hábito planctônico para a região sul; 
Tremarin et al. (2009), que registram 39 espécies 
de Surirella para o estado do Paraná; Salomoni 
& Torgan (2010), que fornecem tratamento 
taxonômico de 11 espécies para o estado do Rio 
Grande do Sul.

O estudo de diatomáceas na região Centro-
Oeste do Brasil ainda é escasso e, até o presente 
momento, organismos perifíticos e/ou epilíticos 
foram os mais estudados. O único trabalho 
publicado que registra o gênero Stenopterobia para 
esta região é o de Macedo-Saidah et al. (1987). 
Os trabalhos que registram o gênero Surirella são: 
Macedo-Saidah et al. (1987), Campos & Macedo-
Saidah (1990), Contin & Oliveira (1993) e Brandão 
& Kravchenko (1997). 

O estado de Goiás possui intensa atividade 
agropecuária e turística.  Estas atividades podem 
estar associadas à fragmentação de habitats e 
outros tipos de distúrbios no ambiente, incluindo 
as comunidades aquáticas, que podem resultar em 
mudanças da biodiversidade, em particular das 
algas (Baker et al. 2009). No entanto, existem 
poucos estudos sobre a diatomoflórula das 
diferentes comunidades aquáticas locais. 

O presente trabalho, que faz parte de um 
projeto sobre as algas planctônicas do Sistema 
Lago dos Tigres, enfocando sistemática, ecologia 
e saneamento, teve como objetivo inventariar os 
táxons de Stenopterobia e Surirella, pertencentes à 
família Surirellaceae, ocorrentes no plâncton desse 
ambiente, durante o período de águas baixas de 2004. 

Material e Métodos
A área de estudo compreende o Sistema Lago 

dos Tigres, em Britânia, Goiás (15º36’33,5’’–
15º22’8,7”S; 51º17’56,3”–51º16’91”W) (Fig. 1), 
e está descrita em Nabout & Nogueira (2007), 
que fornecem a largura do corpo d’água e a 
profundidade de diferentes locais, além de dados 
sobre variáveis limnológicas (pH, transparência, 
temperatura, condutividade elétrica, oxigênio 
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dissolvido, sólidos totais, nitrogênio total, fósforo 
total). Segundo os autores, trata-se de um sistema 
mesotrófico a oligotrófico, com maior concentração 
de nutrientes no período seco.

Embora conhecida popularmente como lago, 
a área estudada é um vale bloqueado (afogado), 
composto por ambientes lóticos, representados 
pelo rio Água Limpa que deságua no rio Vermelho, 
e ambientes lênticos, representados pelo Lago dos 
Tigres. Foram selecionadas onze estações (três em 
ambiente lótico e oito em ambiente lêntico) (Tab. 1).

As coletas foram realizadas uma vez ao mês, 
em todas as estações, no período de águas baixas, 
durante o período de seca (de junho a setembro 
de 2004) e início de chuva (outubro a novembro 
de 2004). As amostras foram coletadas através de 
processos seletivos padronizados usando rede de 

plâncton de 25 µm de malha. Tais amostras foram 
fixadas com solução de Transeau e depositadas no 
Herbário da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Parte do material planctônico foi oxidado 
através da técnica de Simonsen (1974), modificada 
por Moreira-Filho & Valente-Moreira (1981). 
Posteriormente foram preparadas lâminas 
permanentes com Naphrax. As lâminas foram 
analisadas em microscópio óptico Zeiss Axioscop 
40. Para a análise dos espécimes em microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), o material foi 
preparado de acordo com Ferrario et al. (1995).  As 
alíquotas de material oxidado foram depositadas em 
lamínulas e desidratadas com auxílio de luminária. 
Posteriormente, as lamínulas foram coladas em 
suportes metálicos com tinta carbono, metalizadas 
com ouro para observação em microscópio 
eletrônico (Jeol modelo JSM 6610).

Resultados e Discussão
No sistema Lago dos Tigres, foram 

identificados 16 táxons de categoria infragenérica 
para a família Surirellaceae, sendo dois para o 
gênero Stenopterobia e 14 para o gênero Surirella. 

OCHROPHYTA
BACILLARIOPHYCEAE

SURIRELLALES
SURIRELLACEAE Kützing 

1. Stenopterobia Brébisson Van Heurck, Treat. 
Diat., p. 374, 1896.
1.1. Stenopterobia delicatissima (Lewis) Brébisson 
ex Van Heurck, Treat. Diat., p. 374. 1896. Fig. 2a

Valva isopololar,  l inear-lanceolada, 
extremidades afiladas, arredondadas, canais alares 
delicados, estrias transapicais inconspícuas, ausência 
de ornamentação no manto. Comprimento: 22‒96 µm, 
largura: 4‒11 µm, 50 a 60 canais alares em 100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 5, plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 989 
(UFG29911, lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 903 (UFG29886, 
lâmina permanente); 19.VIII.2004, I.S. Nogueira et al. 
950 (UFG29900, lâmina permanente); Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1023 
(UFG29918, lâmina permanente).

As extremidades atenuada-arredondadas, 
pouco ou fortemente alongadas, são características 
de Stenopterobia delicatissima (Lange-Bertalot & 
Krammer 1987, Ruck & Kociolek 2004). 

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira. 

Figura 1 ‒ Sistema Lago dos Tigres, Britânia, Goiás.
Figure 1 ‒ Lago dos Tigres System, Britânia, Goiás.
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Estação Localidade Habitat Latitude Longitude

1 Rio Água Limpa – Faz. Água Limpa lótico 15°18’58’’ S 51º09’56’’ W

2 Baía Ilha das Perdidas lêntico 15°17’57’’ S 51º10’07’’ W

3 Foz do Córrego Luanda - Faz. Santo Antônio lêntico 15º16’ 47’’ S 51º09’44’’ W

4 Retiro da Faz. Santo Antônio lêntico 15°16’17’’ S 51º09’10’’ W

5 Foz do Córrego Arco-Íris lêntico 15°15’46’’ S 51°08’41’’ W

6 Ancoradouro das Balsas lêntico 15°15’12’’ S 51º08’33’’ W

7 Faz. Lago dos Tigres lêntico 15°14’17’’ S 51º08’59’’ W

8 Cidade de Britânia em frente ao monumento do Cristo lêntico 15°14’09’’ S 51º09’27’’ W

9 Saída do Lago dos Tigres – Faz. Lago dos Tigres lêntico 15º13’43’’ S 51º09’14’’ W

10 Foz do Lago dos Tigres no Rio Vermelho lótico 15°13’18” S 51°10’06’’W

11 Desvio Rio Vermelho lótico 15°11’47” S 51º09’57’’ W

Tabela 1 – Localização das estações no Sistema Lago dos Tigres, Goiás.
Table 1– Sampling stations location in Lago dos Tigres System, Goiás.

1.2. Stenopterobia pelagica Hustedt, Int. Rev. 
Gesamten Hydrobiol. u. Hydrogr. 42: 143, figs 
353‒355, 358. 1942. Fig. 2b

Valva isopolar estreita, sigmóide, margens 
paralelas na região mediana, extremidades estreitas, 
arredondadas e defletidas em direção oposta, manto 
sem ornamentação. Comprimento: 98‒140 µm, 
largura: 5–6 µm, 60 canais alares em 100 µm, 34 
estrias em 10 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, Estação 
5, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 902 
(UFG29884, lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 903 (UFG29886, lâmina 
permanente); Estação 4, plâncton, 19.VIII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 948 (UFG29898, lâmina permanente); 
Estação 6, plâncton, 19.VIII.2004, I.S. Nogueira et 
al. 950 (UFG29900, lâmina permanente); Estação 
5, plâncton, 09.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 989 
(UFG29911, lâmina permanente); Estação 3, plâncton, 
6.XI.2004, I.S. Nogueira et al. 1025 (UFG29920, lâmina 
permanente).

A população analisada apresenta espécimes 
com características valvares similares às descritas e 
ilustradas para Stenopterobia pelagica, por Huber-
Pestalozzi (1942) (pág. 592, pr. CXLX, fig. 592a). 
Stenopterobia pelagica apresenta morfologia valvar 
semelhante à Stenopterobia planctonica Metzeltin 
& Lange-Bertalot (1998, pág. 672, pr. 219, figs 1 
e 3). Segundo Metzeltin & Lange-Bertalot (1998), 
algumas características de S. pelagica, como 
comprimento superior a 100 µm, largura entre 6‒7 
µm e 34‒36 estrias em 10 µm, são distintas de S. 
planctonica, com comprimento inferior a 100 µm, 

largura entre 3,5 e 4,0 µm e 29‒31 estrias em 10 
µm. Os espécimes do Sistema Lago dos Tigres 
ainda se assemelham à Stenopterobia densestriata 
(Husted) Krammer, descrita e ilustrada por Ruck 
& Kociolek (2004), no que diz respeito à costa, 
número de estrias e forma de ápice. Porém Ruck & 
Kociolek (2004) identificaram os táxons analisados 
como Stenopterobia cf. densestriata. Portanto, 
identificamos os espécimes estudados como 
Stenopterobia pelagica, apesar de apresentarem 
valvas de largura inferior e forma bem mais 
atenuada em direção às extremidades.

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2. Surirella Turpin, Mém. Mus. Hist. Nat. Paris 
16: 363. 1828.
2.1. Surirella biseriata Brébisson, In Brébisson & 
Godey, Alg. Falaise: 53, pl. VII. 1835. 
 Figs. 2c, 5a-b

Valva isopolar, elíptica, levemente lanceolada, 
extremidades cuneadas, esterno estreitamente 
lanceolado, canais alares se estendendo até o 
esterno, fortemente radiados nas extremidades, 
ausência de ornamentação no manto. Comprimento: 
180‒210 µm, largura: 32‒35 µm, 20‒21 canais 
alares em 100 µm, 35‒40 estrias em 10 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 6, plâncton, 19.III.2004, I.S. Nogueira et al. 948 
(UFG29898, lâmina permanente); Estação 3, plâncton, 
16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1025 (UFG29920, 
lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 16.X.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1028 (UFG29923, lâmina permanente);  
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Figura 2 ‒ Stenopterobia e Surirella do Sistema Lago dos Tigres, Goiás. a-i. Vista valvar em microscopia ótica ‒ a. 
Stenopterobia delicatissima; b. Stenopterobia pelagica; c. Surirella biseriata; d. Surirella biseriata var. constricta; 
e. Surirella davidsonii; f. Surirella didyma; g. Surirella linearis; h. Surirella linearis var. constricta; i. Surirella 
linearis var. helvetica. Escala: 10 µm.
Figure 2 ‒ Stenopterobia and Surirella of Lago dos Tigres System, Goiás. a-i. Valvar view on optical microscopy ‒ a. Stenopterobia 
delicatissima; b. Stenopterobia pelagica; c. Surirella biseriata; d. Surirella biseriata var. constricta; e. Surirella davidsonii; f. Surirella 
didyma; g. Surirella linearis; h. Surirella linearis var. constricta; i. Surirella linearis var. helvetica. Bar: 10 µm.

a b c d e

f g h i
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Rio Água Limpa, Estação 1, plâncton, 20.III.2004, I.S. 
Nogueira et al. 954 (UFG29904, lâmina permanente); 
9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 985 (UFG29907, lâmina 
permanente); Rio Vermelho, Estação 11, plâncton, 
17.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1033 (UFG29928, lâmina 
permanente).

Segundo Hustedt (1930), Surirella biseriata 
é característica por apresentar comprimento 
entre 80 e 350 µm, podendo ter formas valvares 
variadas, desde lanceolada a elíptico-lanceolada, e 
constrição na região mediana. Algumas formas de 
S. biseriata possuem morfologia valvar semelhante 
à Surirella linearis Smith, no entanto diferem pelo 
comprimento das valvas (até 125 µm em S. linearis) 
e pelo número de canais alares em 100 µm: 20, em 
S. biseriata;  mais de 20,  em S. linearis  (Hustedt 
1930). Os espécimes analisados assemelham-se 
ao ilustrado por Huber-Pestalozzi (1942, pág. 493, 
pr. CXLVII, fig. 597) para Surirella feuerborni 
Hustedt quanto a características valvares, como 
comprimento e largura, no entanto também diferem 
no número de canais alares (15 canais alares em 
100 µm em S. feuerborni). 

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Goiânia (Campos & Macedo-Saidah 1990; Brandão 
& Kravchenko 1997).

2.2.1. Surirella biseriata var. constricta (Grunow) 
Hustedt, In Hustedt, A. Schmid’s Atlas: pl. 283: fig. 
1. 1912. Fig. 2d

Valva isopolar, linear, região mediana leve 
até nitidamente constricta, extremidade cuneada, 
esterno de linear-estreito a levemente lanceolado, não 
alcançando os pólos, canais alares estendendo até a 
área central, radiados nas extremidades, ausência de 
ornamentação no manto. Comprimento: 90‒145 µm, 
largura: 27‒31 µm, 20‒30 canais alares em 100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 6, plâncton, 4.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 877 
(UFG29866, lâmina permanente); Estação 8, plâncton, 
5.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 881 (UFG29870, lâmina 
permanente); 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 904 
(UFG29887, lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 
9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 990 (UFG29912, lâmina 
permanente); Estação 9, plâncton, 6.XI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1123 (UFG29937, UFG29918, lâmina 
permanente); Rio Água Limpa, Estação 1, plâncton, 
14.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 908 (UFG29891, 
lâmina permanente);  Estação 1, plâncton, 16.X.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1023 (UFG29918, lâmina permanente). 

Os espécimes estudados são semelhantes ao 
descrito e ilustrado por Hustedt (1930) para a variação 
da espécie (pág. 433, fig. 835). A constrição mediana 

e as proporções de comprimento e largura são 
características da espécie. Apesar de alguns espécimes 
analisados apresentarem menor comprimento e 
menor largura que o material descrito em Krammer 
& Lange-Bertalot (1997), o número de canais alares, 
o esterno e a constrição na região mediana da valva 
correspondem ao descrito pelos autores. 

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.3. Surirella davidsonii Schmidt, In Atlas: pl. 21: 
figs. 7‒10. 1875. Figs. 2e, 5c-d

Valva heteropolar, obovada, base cuneada 
e ápice arredondado, esterno indiferenciado, 
canais alares restritos à margem valvar, sem 
ornamentação no manto. Comprimento: 90‒138 
µm, largura: 33‒60 µm, 20 canais alares em 100 
µm, 12 estrias em 10 µm, proporção comprimento/
largura: 2,1‒2,5.
Material examinado: Britânia, Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 20.VIII.2004, I.S. Nogueira et al. 
954 (UFG29904, lâmina permanente); Lago dos Tigres, 
Estação 9, plâncton, 6.XI.2004, I.S. Nogueira et al. 1123 
(UFG29937, lâmina permanente). 

Os espécimes analisados concordam com o 
ilustrado para a espécie por Metzeltin & Lange-
Bertalot (1998, pág. 662, pr. 214, figs 1‒2). Os 
espécimes estudados diferenciam-se de Surirella 
guatimalensis Ehrenberg por não possuírem 
esterno linear e apresentarem maior proporção 
comprimento/largura da valva em função dos 
menores valores de eixo transapical.

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.4. Surirella didyma Kützing, In Bacillarien p. 
60, pl.3, fig. LXVII. 1844. Figs. 2f, 5f-g

Valva isopolar, linear com constrição na 
região mediana, extremidades arredondado-
rostradas, esterno linear estreito a levemente 
lanceolado, canais alares se estendendo até esterno, 
sem ornamentação no manto. Comprimento: 80‒90 
µm, largura: 13‒15 µm, 27‒28 canais alares em 
100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 4, plâncton, 4.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 877 
(UFG29866, lâmina permanente); Estação 7, plâncton, 
4.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 878 (UFG 29867, lâmina 
permanente); Estação 8, plâncton, 5.VI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 881 (UFG 29870, lâmina permanente); 
Estação 7, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 903 
(UFG 29886, lâmina permanente); Estação 8, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 904 (UFG29887, lâmina 
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permanente); Estação 9, plâncton, 13.VII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 905 (UFG29888, lâmina permanente); 
Estação 3, plâncton, 19.VIII.2004, I.S. Nogueira et 
al. 945 (UFG29895, lâmina permanente); Estação 3, 
plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 987 UFG29909, 
lâmina permanente); Estação 5, plâncton, 9.IX.2004, I.S. 
Nogueira et al. 989 (UFG29911, lâmina permanente); 
Estação 5, plâncton, 16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1027 
(UFG29922, lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 
16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1028 (UFG29923, 
lâmina permanente); Estação 9, plâncton, 6.XI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1123 (UFG29937, lâmina permanente); 
Rio Vermelho, Estação 10, plâncton, 14.VII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 906 (UFG29889, lâmina permanente); 
Estação 11, plâncton, 14.VII.2004, I.S. Nogueira et 
al. 907 (UFG29890, lâmina permanente);  Estação 
10, plâncton, 6.XI.2004, I.S. Nogueira et al. 1124 
(UFG29938, lâmina permanente); Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 985 
(UFG29907, lâmina permanente); Estação 1, plâncton, 
16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1023 (UFG29918, lâmina 
permanente).

A população analisada concorda com a 
descrição da espécie fornecida por Hustedt (1930), 
quanto a: costelas planas ao longo da valva e 
esterno linear a lanceolado. Também se assemelha 
ao ilustrado por Kützing (1844), quanto à forma 
valvar. Segundo Krammer & Lange-Bertalot 
(1997), Surirella didyma apresenta forma valvar 
próxima a de Surirella linearis var. constricta, no 
entanto, difere pelo menor número de canais alares, 
forma menos alongada, extremidades arredondado-
rostradas e esterno levemente lanceolado.

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.5. Surirella linearis Smith, Verh. K.K. Zool.-Bot. 
Ges. Wien 12: 455. 1862. Figs. 2g, 5e, h

Valva isopolar, elíptica, extremidade 
arredondada, esterno linear não atingindo os pólos, 
canais alares se estendendo até o esterno, ausência 
de ornamentação no manto. Comprimento: 80‒95 
µm, largura: 22‒23 µm, 20‒22 canais alares em 
100 µm.
Material examinado: Britânia, Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 
1023 (UFG29918, lâmina permanente). 

Segundo Hustedt (1930), a forma da valva 
levemente lanceolada a elíptica e seu comprimento 
entre 20‒125 µm são características da espécie. 

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Itajá (Contin & Oliveira 1993), Goiânia (Macedo-
Saidah et al. 1987; Brandão & Kravchenko 1997).

2.5.1. Surirella linearis var. constricta Grunow, 
Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 12: 455. 1862. 
 Figs. 2h, 6a-b

Valva isopolar, linear, região mediana constricta, 
extremidades cuneadas a levemente arredondadas, 
esterno linear não alcançando as extremidades, 
canais alares se estendendo até o centro, ausência de 
ornamentação no manto. Comprimento: 90‒120 µm, 
largura: 11‒18 µm, 20‒30 canais alares em 100 µm, 
40‒50 estrias em 10 µm.
Material examinado: Britânia, Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1023 
(UFG29918, lâmina permanente); 20.VIII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 954 (UFG29904, lâmina permanente); 
9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 985 (UFG29907, lâmina 
permanente); Lago dos Tigres, Estação 4, plâncton, 
4.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 877 (UFG29866, lâmina 
permanente); Estação 5, plâncton, 4.VI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 878 (UFG29867, lâmina permanente); 
Estação 2, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 898 
(UFG29880, lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 902 (UFG29884, lâmina 
permanente); Estação 7, plâncton, 13.VII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 903 (UFG29886, lâmina permanente); 
Estação 6, plâncton, 14.VIII.2004, I.S. Nogueira et al. 948 
(UFG29898, lâmina permanente); Estação 3, plâncton, 
9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 987 (UFG29909, lâmina 
permanente).

Os espécimes analisados concordam com 
a descrição da variedade fornecida por Hustedt 
(1930), quais sejam as proporções valvares, as 
extremidades levemente cuneadas a arredondadas, 
e o número de canais alares.

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Goiânia (Campos & Macedo-Saidah 1990).

2.5.2. Surirella linearis var. helvetica (Brun.) 
Meister, In Kieselalg. Schweiz: 223. 1912. 
 Fig. 2i

Valvas isopolares, levemente lanceoladas, 
extremidades arredondadas, esterno linear não 
alcançando os pólos, canais alares estendendo-
se até o centro, sem ornamentação no manto. 
Comprimento: 93‒105 µm, largura: 26‒30 µm, 20 
canais alares em 100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 5, plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 
989 (UFG29911, lâmina permanente); 16.X.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1027 (UFG29922, lâmina permanente). 

Os espécimes avaliados assemelham-se à 
descrição e ilustração de Surirella linearis var. 
helvetica, fornecidas por Hustedt (1930, pág. 
434, fig. 840), exceto quanto à forma fortemente 
lanceolada, margem valvar mais distinta, e espinhos 
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na superfície valvar. No Sistema Lago dos Tigres, 
esta espécie foi observada apenas em amostras de 
ambientes lênticos, como também reportado por 
Hustedt (1930), para grandes lagos na Alemanha. 

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.6. Surirella nervosa (A. Schmidt) Mayer, Ber. 
Naturw. Ver. Regenburg 14: 341. 1913.  
 Figs. 3a-b

Valva heteropolar, amplamente obovada, 
base cuneada curta e ápice arredondado, esterno 
linear proeminente, canais alares se estendendo 
até o esterno, presença de pequenos espinhos 
nas costelas da superfície valvar, um espinho 
pronunciado na parte inferior da área central, 
próximo ao ápice. Comprimento: 77‒103 µm, 
largura: 33‒35 µm, 20 canais alares em 100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, Estação 
7, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 903 
(UFG29886, lâmina permanente); Estação 8, plâncton, 
19.VIII.2004, I.S. Nogueira et al. 950 (UFG29900, 
lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 16.X.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1028 (UFG29923, lâmina permanente); 
Rio Vermelho, Estação 11, plâncton, 14.VII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 907 (UFG29890, lâmina permanente).

A forma da valva do material analisado é 
semelhante à de Surirella nervosa ilustrada por 
Krammer & Lange Bertalot (1997). Estes autores, 
no entanto, somente apresentaram o referido 
táxon por meio de uma ilustração, inserindo-o nos 
comentários de Surirella tenera. Os espécimes 
analisados apresentam características em comum 
com S. tenera, como a presença de um espinho 
no ápice da valva. No entanto, estes espécimes 
possuem forma valvar fortemente obovada e 
base curta, detalhes que não correspondem aos 
observados em S. tenera var. nervosa descrita por 
Hustedt (1930).  Por isso, adotou-se a identificação 
de S. nervosa. 

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.7. Surirella rorata Frenguelli, Not. Mus. La Plata 
1: 131, text-figs 3,4. 1935. Figs. 3d, 6c-d 

Valva levemente heteropolar, elíptica, base 
cuneada-arredondada e ápice arredondado, esterno 
linear, canais alares estendendo-se até o centro, 
sem ornamentações no manto. Comprimento: 
75‒86 µm, largura: 29‒30 µm, 20 canais alares 
em 100 µm.

Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 7, plâncton, 4.VI.2004, I.S. Nogueira et 
al. 878 (UFG29867, lâmina permanente); Estação 
2, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 898 
(UFG29880, lâmina permanente); Estação 8, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 904 (UFG29887, 
lâmina permanente); Estação 3, plâncton, 9.IX.2004, I.S. 
Nogueira et al. 987 (UFG29909, lâmina permanente); 
Estação 9, plâncton, 17.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1031 
(UFG29926, lâmina permanente); Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 
985 (UFG29907, lâmina permanente); 16.X.2004, I.S. 
Nogueira et al.  1023 (UFG29918, lâmina permanente); 
Rio Vermelho, Estação 11, plâncton, 5.VI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 881 (UFG29870, lâmina permanente); 
Estação 10, plâncton, 17.X.2004, I.S. Nogueira et al. 
1032 (UFG29927, lâmina permanente). 

Segundo Huber-Pestalozzi (1942), Surirella 
rorata apresenta valva levemente heteropolar, 
comprimento 30‒222 µm, largura 20‒126 µm, 
20‒40 canais alares em 100 µm.  Os espécimes 
analisados assemelham-se às descrições e ilustrações 
de S. rorata fornecidas por Huber-Pestalozzi (1942, 
pág. 514, pr. CLXX, fig. 624) e por Metzeltin & 
Lange-Bertalot (2007, pág. 860, figs 2‒3).

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.8. Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing, In 
Die kieselsehaligen Bacillarien oder Diatomeen, 
p. 62. 1844. Figs. 3d-f, 6e

Valva heteropolar, obovada-elíptica, base 
cuneada e ápice arredondado, esterno linear não se 
estendendo até o ápice, canais alares se estendendo até 
o centro, presença de pequenos espinhos na superfície 
da valva próximos aos canais alares, um espinho 
proeminente no esterno próximo à base e ao ápice. 
Comprimento: 77‒100 µm, largura: 30–35 µm, 20 
canais alares em 100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 4, plâncton, 4.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 877 
(UFG29866, lâmina permanente); Estação 5, plâncton, 
4.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 878 (UFG29867, lâmina 
permanente); Arraste vertical, plâncton, 5.VI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 882 (UFG29871, lâmina permanente); 
Estação 2, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 898 
(UFG29880, lâmina permanente); Estação 6, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 902 (UFG29884, lâmina 
permanente); Estação 7, plâncton, 13.VII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 903 (UFG29886, lâmina permanente); 
Estação 8, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 904 
(UFG29887, lâmina permanente); Estação 9, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 905 (UFG29888, lâmina 
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Figura 3 ‒ Surirella do Sistema Lago dos Tigres, Goiás. a-g. Vista valvar em microscopia ótica. a. Surirella nervosa; 
b. Surirella nervosa ‒ espinho próximo ao ápice (vista do cíngulo); c. Surirella splendida ‒ espinho próximo ao 
ápice; d. Surirella rorata; e. Surirella splendida; f. Surirella splendida; g. Surirella tenera. Escala: 10 µm.
Figure 3 ‒ Surirella of Lago dos Tigres System, Goiás. a-g. Valvar view on optical microscopy. a. Surirella nervosa; b. Surirella 
nervosa ‒ spine near the apex (view of the cingulum); c. Surirella splendida ‒ spine near the apex; d. Surirella rorata; e. Surirella 
splendida; f. Surirella splendida; g. Surirella tenera. Bar: 10 µm.
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permanente); Estação 6, plâncton, 19.VIII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 948 (UFG29898, lâmina permanente); 
Estação 3, plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 987 
(UFG29909, lâmina permanente); Estação 3, plâncton, 
16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1025 (UFG29920, 
lâmina permanente); Estação 9, plâncton, 17.X.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1031 (UFG29926, lâmina permanente); 
Estação 2, plâncton, 5.XI.2004, I.S. Nogueira et al. 1116 
(UFG29930, lâmina permanente); Estação 9, plâncton, 
6.XI.2004, I.S. Nogueira et al. 1123 (UFG29937, lâmina 
permanente); Rio Vermelho, Estação 10, plâncton, 
5.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 880 (UFG29869, lâmina 
permanente); Estação 11, plâncton, 5.VI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 881 (UFG29870, lâmina permanente); 
Estação 10, plâncton, 14.VII.2004, I.S. Nogueira et 
al. 906 (UFG29889, lâmina permanente); Estação 
11, plâncton, 14.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 907 
(UFG29890, lâmina permanente); Estação 10, plâncton, 
6.XI.2004, I.S. Nogueira et al. 1124 (UFG29938, lâmina 
permanente). Estação 11, plâncton, 6.XI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1125 (UFG29939, lâmina permanente); 
Estação 10, plâncton, 17.X.2004, I.S. Nogueira et al. 
1032 (UFG29927, lâmina permanente); Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 14.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 908 
(UFG29891, lâmina permanente); Estação 1, plâncton, 
20.VIII.2004, I.S. Nogueira et al. 954 (UFG29904, 
lâmina permanente); Estação 1, plâncton, 9.IX.2004, I.S. 
Nogueira et al. 985 (UFG29907, lâmina permanente). 

Os espécimes analisados assemelham-se 
aos ilustrados por Metzeltin et al. (2005, pág. 
691, pr. 223, figs 1‒2; pág. 696, pr. 226, figs 1‒2) 
para ambientes do Uruguai, quanto a forma e 
proporções valvares, presença de um espinho no 
esterno, próximo à base e ao ápice, e pequenos 
espinhos próximos aos canais alares. Forma 
obovada-elíptica e canais alares conspícuos são 
características da espécie, no entanto, na ilustração 
de Kützing (1844), os espécimes não apresentam 
espinhos próximos ao ápice e à base. Esta espécie 
foi o táxon mais frequente no Sistema Lago dos 
Tigres, presente em todos os ambientes amostrados. 
Este fato pode estar relacionado com o hábito de 
vida meroplanctônico de água doce e distribuição 
cosmopolita da espécie (Palmer 1962). Van Dam 
et al. (1994) relacionam esta espécie a ambientes 
mesotróficos, particularidade dos ambientes 
estudados (Nabout & Nogueira 2007).

Distribuição geográfica no Centro-Oeste: 
Citação pioneira.

2.9. Surirella tenera Gregory, Quart. J. Micro. Sc. 
4: 11, pl. I, fig. 38. 1856. Fig. 3g

Valva heteropolar, estreitamente obovada, 
base cuneada e ápice arredondado, esterno linear, 

canais alares se estendendo até o centro, presença 
ou não de um espinho proeminente no esterno 
próximo ao ápice. Comprimento: 85‒150 µm, 
largura: 26‒37 µm, 30 canais alares em 100 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 5, plâncton, 4.VI.2004, I.S. Nogueira et 
al. 878 (UFG29867, lâmina permanente); Estação 
7, plâncton, 13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 903 
(UFG29886, lâmina permanente); Estação 5, plâncton, 
9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 989 (UFG29911, lâmina 
permanente); Estação 6, plâncton, 16.X.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1028 (UFG29923, lâmina permanente); 
Estação 8, plâncton, 16.X.2004, I.S. Nogueira et al. 
1030 (UFG29925, lâmina permanente); Rio Vermelho, 
Estação 11, plâncton, 5.VI.2004, I.S. Nogueira et 
al. 881 (UFG29870, lâmina permanente); Estação 
11, plâncton, 14.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 907 
(UFG29890, lâmina permanente); Estação 10, plâncton, 
17.X.2004, I.S. Nogueira et al. 1032 (UFG29927, lâmina 
permanente); Estação 11, plâncton, 6.XI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 1125 (UFG29939, lâmina permanente); 
Rio Água Limpa, Estação 1, plâncton, 14.VII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 908 (UFG29891, lâmina permanente); 
Estação 1, plâncton, 9.IX.2004, I.S. Nogueira et al. 985 
(UFG29907, lâmina permanente).

Os espécimes analisados apresentam as 
características valvares descritas para Surirella 
tenera por Krammer & Lange-Bertalot (1997). 
Surirella tenera difere de Surirella robusta 
Ehrenberg por apresentar maior número de canais 
alares em 100 µm (25 ou mais) e margens valvares 
menos robustas (Hustedt 1930).

Distribuição geográfica para o Centro-Oeste: 
Goiânia (Macedo-Saidah et al. 1987; Campos & 
Macedo-Saidah 1990; Brandão & Kravchenko 
1997), Itajá (Contin & Oliveira 1993).

2.10. Surirella aff. engleri f. angustior O. Müller, 
In A. Schmidt’s Atlas: pl. 245: fig. 14. 1904. 
 Figs. 4a-b 

Valva isopolar, elíptica, extremidades 
arredondadas, esterno linear não alcançando os 
pólos, canais alares se estendendo até o centro, 
estrias tênues, ausência de ornamentação no manto. 
Comprimento: 88‒140 µm, largura: 15‒20 µm, 30 
canais alares em 100 µm, 9 estrias em 10 µm, razão 
comprimento-largura: 5,8‒7,0.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 8, plâncton, 5.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 
881 (UFG29870, lâmina permanente); Rio Vermelho, 
Estação 10, plâncton, 14.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 
906 (UFG29889, lâmina permanente); Rio Água Limpa, 
Estação 1, plâncton, 20.VIII.2004, I.S. Nogueira et al. 
954 (UFG29904, lâmina permanente).
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Segundo Huber-Pestalozzi (1942), Surirella 
engleri f. angustior possui valva estreita e ápices 
arredondados, comprimento entre 173 e 290 µm, 
largura entre 30 e 36 µm, 2 (às vezes mais) canais 
alares em 10 µm e razão comprimento-largura 
5,7‒8,5. O material analisado assemelha-se ao 
ilustrado por Huber-Pestalozzi (1942, pág. 506, 
pr. CLX, fig. 614) para esta forma da espécie, no 
entanto, alguns espécimes avaliados apresentam 
medidas de comprimento e largura menores. A 
forma valvar estreita e elíptica é semelhante à de 
Surirella brevicostata Müller (Huber-Pestalozzi 
1942, pág. 506, pr. CLX, fig. 614), porém esta 
espécie apresenta menor número de canais alares 
em 100 µm (13).

2.11. Surirella aff. vasta var. linearis Hustedt, 
Phytoplankton Süssw. 2(2): 504. 1987. 
 Figs. 4c-d, 6f-g

Valva heteropolar, linear, base cuneada e 
ápice arredondado, esterno linear alcançando os 
pólos, canais alares se estendendo até o centro, sem 
ornamentações no manto. Comprimento: 60‒135 
µm, largura: 17‒27 µm, 20‒30 canais alares em 
100 µm, 20 estrias em 10 µm.
Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 5, plâncton, 4.VI.2004, I.S. Nogueira et 
al. 878 (UFG29867, lâmina permanente); Arraste 

vertical, plâncton, 5.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 882 
(UFG29871, lâmina permanente); Estação 7, plâncton, 
13.VII.2004, I.S. Nogueira et al. 903 (UFG29886, lâmina 
permanente); Estação 3, plâncton, 19.VIII.2004, I.S. 
Nogueira et al. 945 (UFG29895, lâmina permanente); 
Rio Vermelho,Estação 10, plâncton, 5.VI.2004, I.S. 
Nogueira et al. 880 (UFG29869, lâmina permanente); 
Estação 10, plâncton, 17.X.2004, I.S. Nogueira et al. 
1032 (UFG29927, lâmina permanente). 

Segundo Huber-Pestalozzi (1942), a variedade 
típica de Surirella vasta Hustedt apresenta valva 
com comprimento de 85‒130 µm, largura 30‒40 
µm, e 16 canais em 100 µm; e a variedade linearis 
não apresenta constricção na região mediana. Os 
espécimes analisados diferem de Surirella vasta 
nas medidas de comprimento e número de canais 
alares. Por outro lado, apresentam forma valvar e 
dimensões de eixo apical próximos aos encontrados 
por Metzeltin & Lange-Bertalot (2007, pág. 854, 
pr. 292, figs 1‒3), que apenas fornecem a ilustração 
do táxon, deixando-o como material a confirmar. 

2.12. Surirella sp.1 Figs. 4e-f
Valva isopolar, lanceolada, extremidades 

cuneadas, esterno estreitamente linear não 
alcançando os pólos, canais alares se estendendo até 
o centro, fortemente radiados nas extremidades, sem 
ornamentação no manto. Comprimento: 90‒110 
µm, largura: 47 µm, 20 canais alares em 100 µm.

Figura 4 ‒ Surirella do Sistema Lago dos Tigres, Goiás. a-f. Vista valvar em microscopia ótica. a-b. Surirella aff. 
engleri f. angustior; c-d. Surirella aff. vasta var. linearis; e-f. Surirella sp.1. Escala: 10 µm.
Figure 4 ‒ Surirella of Lago dos Tigres System, Goiás. a-f. Valvar view on optical microscopy. a-b. Surirella aff. engleri f. angustior; 
c-d. Surirella aff. vasta var. linearis; e-f. Surirella sp.1. Bar: 10 µm.
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Figura 5 ‒ Surirella do Sistema Lago dos Tigres, Goiás. a-h. Vista valvar em microscopia eletrônica de varredura. 
a-b. Surirella biseriata ‒ a. valva completa, b. detalhe das estrias. c-d. Surirella davidsonii ‒ c. detalhe das estrias 
e canais alares; d. valva inteira. e, h. Surirella linearis ‒ e. valva inteira; h. detalhe das estrias e canais alares. f-g. 
Surirella didyma ‒ f. valva inteira; g. detalhe das estrias e canais alares. 
Figure 5 ‒ Surirella of Lago dos Tigres System, Goiás. a-h. Valvar view on scanning electronic microscopy.  a-b. Surirella biseriata 
‒ a. complete valve; b. detail of striae. c-d. Surirella davidsonii ‒ c. detail of striae and alar canals; d. complete valve. e, h. Surirella 
linearis ‒ e. complete valve; h. detail of striae and alar canals. f-g. Surirella didyma ‒ f. complete valve; g. detail of striae and alar canals. 

Material examinado: Britânia, Lago dos Tigres, 
Estação 8, plâncton, 5.VI.2004, I.S. Nogueira et al. 881 
(UFG29870, lâmina permanente). 

Os espécimes analisados assemelham-se à 
Surirella latecostata Hustedt, ilustrada por Huber-
Pestalozzi (1942, pág. 504, pr. CLVIII, fig. 612a), 
quanto à forma valvar lanceolada; S. latecostata 
apresenta valva com 75‒90 µm de comprimento, 

42 µm de largura e 25 canais alares em 100 µm, 
radiados nas extremidades. Os espécimes do 
Sistema Lago dos Tigres, no entanto, possuem 
esterno não alcançando os pólos e diferenças 
quanto às medidas. Os espécimes analisados 
também apresentam a forma valvar semelhante 
ao ilustrado por Simonsen (1987) para Surirella 
bidentula Hustedt. No entanto, diferem do descrito 
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a

Figura 6- Surirella do Sistema Lago dos Tigres, Goiás. a-g. Vista valvar em microscopia eletrônica de varredura; 
a-b. Surirella linearis var. constricta; a. valva completa; b. detalhe das estrias e canais alares; c-d. Surirella rorata; 
c. detalhe das estrias e canais alares; d. valva completa; e. Surirella splendida; f-g. Surirella aff. vasta var. linearis; 
f. valva completa; g. detalhe das estrias e canais alares.
Figure 6- Surirella of Lago dos Tigres System, Goiás. a-g. Valvar view on scanning electronic microscopy; a-b. 
Surirella linearis var. constricta; a. complete valve; b. detail of striae and alar canals; c-d. Surirella rorata; c. detail 
of striae and alar canals; d. complete valve; e. Surirella splendida; f-g. Surirella aff. vasta var. linearis; f. complete 
valve; g. detail of striae and alar canals.
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e ilustrado por Huber-Pestalozzi (1942) para S. 
bidentula (pág. 501, pr. CLV, fig. 607a), quanto à 
largura (70 µm) e ao número de canais alares em 
100 µm (11).
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Abstract
The anatomy of the pericarp of the macaw palm (Acrocomia aculeata) was followed during development. 
Ovaries of flowers collected at anthesis of the bracts as well as pericarps were evaluated at different 
development phases using traditional plant anatomy techniques. The ovary wall has two meristematic 
regions, one adjacent to the external epidermis and the other surrounding the seminal cavity. The external 
meristematic region gives rise to the woody exocarp, and the internal meristematic region is responsible 
for thickening of the oily/fibrous mesocarp as well as the hard endocarp. Sclerification of the exocarp and 
endocarp occurs approximately 70 days after anthesis and defines the final fruit volume. Lignification of 
the exocarp cell layers is incomplete, lending porosity to the structure. Numerous canals develop in the 
mesocarp that are formed by the fusion of raphide-containing idioblasts. Lignification of the sclereids and 
their generally random arrangement confers impermeability and rigidity to the endocarp. In mature fruits, 
lipidic reserves are observed in parenchymatic cells of the mesocarp, and the germination pore in the 
endocarp is composed of parenchymatic cells.
Key words: fruit ontogenesis, lipids, sclerification.

Resumo
O objetivo deste trabalho foi caracterizar anatomicamente o pericarpo da macaúba (Acrocomia aculeata) 
durante seu desenvolvimento. Foram avaliados ovários de flores coletadas no dia da antese da bráctea 
e pericarpos em diferentes fases de desenvolvimento, por meio de técnicas usuais em anatomia vegetal. 
A parede ovariana apresenta duas regiões meristemáticas, uma adjacente à epiderme externa e outra 
que envolve a cavidade seminal. A região meristemática externa origina o exocarpo lenhoso. A região 
meristemática interna é responsável pelo espessamento do mesocarpo oleaginoso-fibroso e do endocarpo 
pétreo. A esclerificação do exocarpo e do endocarpo, que ocorre próximo dos 70 dias da antese, define 
o volume final do fruto. A lignificação das células do exocarpo é incompleta, conferindo porosidade 
à estrutura. No mesocarpo se desenvolvem numerosos canais, formados pela fusão de idioblastos 
contendo ráfides. No endocarpo, a lignificação e a orientação das esclereídes em várias direções, 
conferem impermeabilidade e rigidez. Nos frutos maduros, a reserva lipídica se localiza em células 
parenquimáticas do mesocarpo e observa-se a presença de poro germinativo no endocarpo, composto 
por células parenquimáticas.
Palavras-chave: esclerificação, lipídios, ontogênese do fruto.

Introduction
The macaw palm [Acrocomia aculeata (Jacq.) 

Lodd. ex Mart.] is widely distributed throughout 
Brazil, and its oleaginous fruits have traditionally 
been used in foods and for manufacturing of 

soaps (CETEC 1983; Motta et al. 2002). The high 
productivity of this palm, the quality of its oil, and 
its drought-resistance have created interest in its 
agro-industrial uses, including for the production 
of bio-fuels (CETEC 1983; Moura et al. 2010). 
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Pecularities in the cells of the pericarp may 
confer economic importance to the fruit (Sousa 
2006) influencing its reproduction, use and 
cultivation. The protection provided by the exocarp 
of A. aculeata, due to its mechanical resistance 
and limited permeability, influences post-harvest 
bacterial degradation of the oils present in the 
mesocarp (CETEC 1983). The fibrous nature of 
the pulp and the presence of nutrients reflects the 
types of cells found in the mesocarp (Souza 2006; 
Vegas et al. 2008), which in turn influence the 
commercial value of the fruits and the types of 
the industrial processes required for oil extraction 
(CETEC 1983). The hard endocarps that are 
common features of palm fruits influence their 
relationships with disperser and predator species 
(Essig 1999) and can determine physical dormancy 
(Orozco-Segovia et al. 2003), and in the specific 
case of the macaw palm these structure have 
excellent potential for energy generation (CETEC 
1983; Silva et al. 1986). 

As such, the present work examined the 
anatomical development of the pericarp of 
Acrocomia aculeata to provide more detailed 
information about its structure that should aid 
studies examining post-harvesting storage and seed 
germination as well as contribute to programs of 
genetic improvement of this species to produce 
larger fruits with more oil and calorific power.

Materials and Methods
The plant material used was obtained from 

Acrocomia aculeata palms growing on the campus 
of the Universidade Estadual de Montes Claros in 
Minas Gerais State, Brazil, between the months of 
September/2008 and November/2009. The ovaries 
examined where removed from flowers obtained 
on the first day of anthesis of the bracts, and the 
fruit pericarps were collected every two days during 
the first two weeks, and then every fourth day from 
the third to eleventh week of development (when 
the lignification of the exocarp and endocarp were 
complete). The presence of reserve compounds 
was investigated using histochemical tests of 
mature fruits collected after natural abscission. 
In preparation for the anatomical evaluations, the 
material was fixed in FAA, stored in 70% ethanol, 
dehydrated in an ethanol series, and embedded in 
paraffin using butanol as the solvent (Johansen 
1940). Transversal and longitudinal sections were 
made at 10 μm thicknesses in a rotary microtome, 

stained with astra blue and Safranin (Bukatsch 
1972) as well as toluidine blue and hematoxylin 
(Johansen 1940), and were subsequently mounted 
on permanent slides using acrylic resin. The 
classification and description of pericarp will be 
according Roth (1977).

Part of the freshly collected material 
was transversally sectioned and submitted to 
histochemical tests that could identify total lipids 
using Sudan III (Johansen, 1940), proteins using 
xilidine Pounceau (O’Brien & McCully 1981), 
starch using lugol solution (Jensen 1962), mucilage 
using tannic acid (Pizzolato & Lillie 1973), and 
tannins using vanillin chloride (Mace and Howell 
1974). The slides were observed under a Nikon 
250 light microscope and photomicrographs were 
taken using a coupled Canon A620 digital camera. 

Results 
The ovary of macaw palm is superior, 

tricarpellary, syncarpous and has a single ovule 
in each locule with axile placentation. In the 
carpels mesophyll it is possible to distinguish 
an external and a median regions, and an inner 
adaxial meristem (Fig. 1a). The external epidermis 
is uniseriate, is composed of cubical cells, and 
has long, multiseriate tector trichomes with 
elongated cells and thin cell walls (Fig. 1b). 
Globoid meristematic-appearing cells were 
observed in the external region of the mesophyll 
interspersed with radially elongated cell bundles 
(Fig. 1b). The median region of the mesophyll is 
predominantly composed of parenchymatic cells, 
and tannin-containing idioblasts as well as raphide-
containing idioblasts were seen (the latter cells 
being positioned more externally) (Fig. 1a,c). The 
vascularization, which started in the receptacle, 
was distributed diffusely through the mesophyll 
(Fig. 1a,c) and was composed of collateral 
vascular bundles (Fig. 1c,d). An adaxial meristem 
(Fig. 1a,d) correspond to the internal region of 
the mesophyll, present periclinal divisions. The 
internal epidermis was uniseriate and composed 
of cubical cells (Fig. 1d).

It was possible to observe at two, 20, and 70 
days after anthesis the principal events that would 
determine the characteristics of the mature pericarp. 
After two days of development, the initial stages of 
the atrophy of two of the carpels in the fruit could 
be seen. As well as the differentiation of the exocarp 
that initiated in the external epidermis and the 
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external region of the mesophyll showing bundles 
of radially elongated cells (Fig. 2a). The trichomes 
show accumulations of tannins and the epidermis 
remains uniseriate (Fig. 2b). The mesocarp 
differentiates from the median region of the ovarian 
carpel mesophyll where increases in cell volume 
and fusion of the raphide-containing idioblasts 
were observed, the latter resulting in the formation 
of canals (Fig. 2a,c). The endocarp begins its 
differentiation, in the adaxial meristem, and cells 
could be seen there dividing in all directions; cells 
in the internal epidermis only divide anticlinally 
maintaining its uniseriate nature (Fig. 2d). 

At 20 days of development, continuity of the 
differentiation of all of the pericarp regions was 
observed. In the exocarp, the remaining trichomes 
had become lignified, and stomata could be seen in 
the external epidermis as well as raphide-containing 
idioblasts in the parenchymatic layer (Fig. 3a-b). 
Bundles of radial sclerenchymal fibers could be 
seen in their initial stages of lignification, and 
these were bordered by isodiametric cells. In the 
mesocarp/endocarp transition, the external layers of 
the adaxial meristem add new mesocarp elements 
such as parenchymatic cells, tannin and raphide 
containing idioblasts, vascular bundles, and bundles of 

Figure 1 ‒ Transversal sections of the ovary of Acrocomia aculeata. a. Panoramic view, indicating the different 
anatomical regions. b. External region of the mesophyll, indicating bundles of radially elongated cells (arrow). c. 
Median region of the mesophyll, indicating raphide-containing idioblasts (arrow). d. Adaxial meristem, corresponding 
to the internal region of the mesophyll, indicating cells undergoing periclinal divisions (arrow); internal region of 
the adaxial meristem (box). am, adaxial meristem; ee, external epidermis; er, external region of the mesophyll; ie, 
internal epidermis; lo, locule of the ovary; mc, meristematic cells; mr, median region of the mesophyll; ov, ovule; ri, 
raphide-containing idioblast; ti, tannin-containing idioblast; tr, trichome; vb, vascular bundle. 

a

c d

b



544 Reis, S.B., Mercadante-Simões, M.O. & Ribeiro, L.M.

Rodriguésia 63(3):  541-549. 2012

sclerenchymal fibers (Fig. 3c). The cells of the internal 
layers of the adaxial meristem divide in all directions, 
contributing to the expansion of the endocarp (Fig. 3d). 
An accumulation of tannins was observed in the cell 
layer adjacent to the internal epidermis. The epidermal 
cells divided anticlinally and thus did not contribute 
to the thickening of the endocarp.

At 70 days of development, the majority of 
trichomes are falled. In the parenchymatic region, of 
the exocarp that is located adjacent to the epidermis, 
canals are formed from the fusion of raphide-
containing idioblasts. Internally, regions with lesser 

degrees of lignification occur due to the presence of 
parenchymatic cells and sclereids among the radial 
fiber bundles (Fig. 4a). Increases in the volumes of 
the mesocarp canals could also be noted (Fig. 4b). 
The external layers of the adaxial meristem, located 
in the transition region between the mesocarp and 
the endocarp continued in activity, and continued to 
thicken the mesocarp (Fig. 4c). In the endocarp the 
differentiation of sclerids could be seen, with evident 
pits, and oriented in many different directions, and 
these structures serve to harden it. The cells of the 
internal layers of the endocarp accumulate tannins 

Figure 2 ‒ Longitudinal sections of the pericarp of Acrocomia aculeata, after two days of development. a. Panoramic 
view, showing the exocarp (epidermis and external mesocarp), mesocarp and endocarp (internal mesocarp and 
epidermis); the arrow indicates a canal. b. Exocarp indicating trichomes with accumulations of tannins (arrow). 
c. Mesocarp, indicating the formation of canals through the fusion of raphide-containing idioblasts. d. Endocarp 
(originated from the adaxial meristem and epidermis) indicating dividing cells (arrow). ca, canals; ee, external 
epidermis; en, endocarp; ex, exocarp; ie, internal epidermis; me, mesocarp; ri raphide-containing idioblast; ti, tannin-
containing idioblast; tr, trichome; vb, vascular bundle. 

c d
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and cease any meristematic activity (Fig. 4d). The 
volume of the fruit approximates that of the mature 
fruit in this phase of development, its expansion 
being restricted by the sclerification of both the 
exocarp and endocarp. 

At approximately 380 days after anthesis of 
the bracts, the pericarp of the mature fruit is very 
similar to that seen at 70 days, with a woody exocarp, 
a fibrous mesocarp, and a hardened endocarp with a 
germination pore composed of fibrous tissue (Fig. 

5a). The fibrous/oily mesocarp shows lignification 
of the sclerenchymal fiber bundles and tracheal 
elements (Figs. 5b), as well as the accumulation 
of oils in the parenchymatic cells (Figs. 5c) and 
mucilage in the canals. A discrete accumulation of 
proteins was observed in the parenchymatic cells, 
but no starch deposition was evident during any of 
the developmental phases. The hard nature of the 
endocarp is determined by the presence of sclereids, 
with thick and highly lignified cell walls. 

Figure 3 ‒ Transversal sections of the pericarp of Acrocomia aculeata after 20 days of development. a. Exocarp, 
indicating bundles of radial sclerenchymal fibers in their initial stages of lignification (arrow) and isodiametric 
cells (head arrow). b. Exocarp, indicating the parenchymatic layer. c. External layers of the adaxial meristem, in the 
transition region of the mesocarp-endocarp giving rise to new mesocarp elements (arrow). d. Endocarp, indicating 
dividing cells (arrow); a layer with accumulated tannins (head arrow), and epidermal cells undergoing anticlinal 
divisions (asterisk). ca, canal; ee, external epidermis; en, endocarp; il, internal layers of the adaxial meristem; pa, 
parenchyma; rf, radial fiber bundles; ri, raphide-containing idioblasts; sf, sclerenchymal fiber bundles; st, stomata; 
ti, tannin-containing idioblast; tr, trichome. 

dc

ba
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Discussion
The superior, tricarpellary, syncarpous 

ovary of macaw palm, with a single ovule with 
axile placentation are typical characteristic of 
the Arecaceae (Uhl & Moore 1971; Mercadante-
Simões et al. 2006; Dransfield et al. 2008; Judd 
et al. 2009). Raphide-containing idioblasts have 
been seen in the ovaries of palm species of the 
genera Licuala Thunb. (Barfod et al. 2003) and 
Chamaedorea Willd. (Askgaard et al. 2008). 
The process of canal formation from raphide-
containing idioblasts has been reported in three 

species of Astrocaryum G. Mey. (Arecaceae) 
(Vegas et al. 2008) and tannin-bearing idioblasts 
were reported in the flowers of Geonoma 
interrupta Mart. (Stauffer et al. 2002) and in the 
fruits of Pelagodoxa Becc. (Chapin et al. 2001) 
and Oenocarpus Mart. (Mendonça et al. 2008). 
Ovaries of palms are often seen to abort during the 
first phases of fruit development, characterizing 
a pseudo-monomerous condition (Uhl & Moore 
1971; Orozco-Segovia et al. 2003) that gives rise 
to drupes with a single seed in the pyrene (Souza 
2006). In the case of the macaw palm, the fruits 

Figure 4 ‒ Longitudinal sections of the pericarp of Acrocomia aculeata after 70 days of development. a. Exocarp, 
indicating regions with lesser degrees of lignification (arrows). b. Mesocarp, indicating canals with increasing volumes. 
c. Endocarp, indicating the external layers of the adaxial meristem responsible for mesocarp thickening (arrow). d. 
Endocarp, indicating the meristematic region that adds cells to the endocarp (arrow); and cells with accumulations 
of phenolic compounds (head of arrow). ca, canal; en, endocarp; ie, internal epidermis; il, internal layers of the 
endocarp; me, mesocarp; pa, parenchyma; pi, pits; sc, sclereids; ti, tannin-containing idioblast; vb, vascular bundle. 

dc

ba
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can be considered drupoids, due to the occasional 
occurrence of more than one seed in the pyrene 
(Souza 2006). 

The lignification of the exocarp in palms is 
due to the presence of sclerenchymal fiber bundles 

and sclereids in the subepidermal region (Essig 
1999; Vegas et al. 2008). The brittle nature of the 
woody exocarp of the macaw palm results from 
the presence of groups of sclereids interspersed in 
the fiber bundles that generate lines of weakness 
(a characteristic of the species of the subtribe 
Linospadicinae) (Essig 2002). This type of 
anatomy may favor the penetration of bacteria that 
can degrade the mesocarp oils - and this represents 
an important post-harvest problem with the fruits 
of the macaw palm (CETEC 1983).

The fibrous nature of the macaw palm 
mesocarp (Lorenzi et al. 2004) is due to the 
conspicuous presence of sclerenchymal fibers, 
as was also observed in species of Astrocaryum 
G. Mey. (Vegas et al. 2008). The presence of 
mucilage in the fruit pulp probably contributes 
to maintaining its water content, but will 
influence the extraction and quality of its oil. 
The accumulation of lipids in palm mesocarp is 
quite common (Sambanthamurthi et al. 2000; 
Mendonça et al. 2008), and a 16.5% oil content 
has been reported for this structure in the macaw 
palm (Hiane et al. 2005). 

Fruit development in Acrocomia aculeata 
is very slow (Scariot & Lleras 1991) and the 
formation of oils occurs only very near to the 
moment of abscission. As this oil is susceptible 
to degradation (CETEC 1983; Hiane et al. 2005) 
additional studies will be needed that can associate 
the development phases of the fruit with the 
accumulation of lipids; this information could 
help define harvesting strategies appropriate to 
maintaining the post-harvest quality of the fruit/oil. 

The mixed origin of the macaw palm 
endocarp from the internal mesophyll and 
internal epidermal regions requires the use of the 
term endocarp sensu lato for the covering of the 
woody pyrene but not sensu stricto, as origin is 
not exclusively epidermal (Roth 1977). Endocarp 
sensu lato is also observed in Oenocarpos minor 
Mart. that is composed of layers of mesocarpic 
fibers adhering to the seed integument (Mendonça 
et al. 2008). The high specific weight of the macaw 
palm endocarp makes it attractive as a potential 
source of renewable energy (CETEC 1983; Silva 
et al. 1986) and its density is a consequence of 
the intense lignification of the cell walls of the 
sclerenchymal fibers and their orientation in many 
directions. The endocarps of fruits of species of 
Astrocaryum of the tribe Linospadicinae (Essig 

Figure 5 ‒ Transversal sections of the mature fruit of A. 
aculeata. a. General view, indicating the germination pore 
(arrow). b. Mesocarp indicating sclerenchymatic fibers. c. 
Mesocarp, indicating lipid containing cells. ca, canals; ed, 
endosperm; em, embryo; en, endocarp; ex, exocarp; me, 
mesocarp; sf, bundle of sclerenchymal fibers.

c

b
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2002) have fibers and brachysclereids (Vegas et al. 
2008). In spite of references to the hard endocarp 
as being the cause of dormancy in palm tree seeds 
through the limitation of the fluxes of water and 
gases to the seed, is possible that are no severe 
restrictions to the fluxes of these substances in 
Acrocomia aculeata as the endocarp was not 
sclerified in the region of the germination pore. 

Our observation indicated that the ovary 
of the macaw palm is very specialized, and there 
were precocious indications of those regions that 
would differentiate into the different tissues of the 
pericarp. The final volume of the fruit is defined 
by sclerification of the exocarp and endocarp 
approximately 70 days after anthesis. The porosity 
of the exocarp is the result of alternating regions 
with different degrees of lignification, and it woody 
nature is due to the compact arrangement of the 
sclerids. Abundant lipidic reserves develop during 
the final phases of fruit development and are stored 
in the parenchymatic cells of the mesocarp. 
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Abstract 
Tillandsia paraibensis is described and illustrated as a new species known only from the state of Paraíba, 
Brazil.  The affinities of this new species to other species and information on its biology are discussed.
Key words: taxonomy, inselbergs, Paraíba. 

Resumo
Tillandsia paraibensis, uma espécie nova do estado da Paraíba é descrita e ilustrada. A afinidade desta espécie 
com outras do gênero e informações sobre sua biologia são discutidas.
Palavras-chave: taxonomia, inselbergs, Paraíba.

Tillandsia paraibensis, a new species of Bromeliaceae from Northeastern Brazil
Tillandsia paraibensis, uma nova espécie de Bromeliaceae do Nordeste do Brasil

Ricardo Ambrósio Soares de Pontes1,2

Introduction
The Bromeliaceae is currently divided 

into eight subfamilies, comprising 3,172 
species   (Stevens 2008). The genus Tillandsia 
is one of the most diverse genera within 
the family, comprising 595 species (Luther 
2008) grouped  in six subgenera: Tillandsia, 
Allardtia (A. Dietr.) Baker, Anoplophytum 
(Beer) Baker, Diaphoranthema (Beer) Baker, 
Phytarrhiza (Vis.) Baker, and Pseudalcantarea 
Mez (Barfusset al. 2005).

According to Leme et al. (2010), the 
genus has a wide geographic distribution, 
and the species vary greatly in habitat, size, 
and leaf and flower architecture. The species 
invariably have entire leaf margins, free petals 
usually without appendages, stigmas which are 
usually conduplicate, spiral, or simple-erect, 
rarely coralliform or with convolute blades, 
superior ovaries, ovules which are generally 
long-caudate, and plumose seeds with straight 
basal appendages.

In 2006, Pontes & Agra cited the occurrence 
of 12 species of Tillandsia for this state of 
Paraíba. Currently 17 species are recognized for 
the state (Forzza et al. 2012).

Material and Methods
For a description of the species, we used 

the usual terminology for the family following 
the works of Smith & Downs (1977), Ehlers & 
Till (2008), and Leme (1993). We studied the 
collections of the following herbaria (acronyms 
according Holmgren et al. (2003): JPB, IPA, 
UFP, RB, HB and a virtual visit to WU.

Results and Discussion
We collected an unusual species of 

Til landsia,subgenus Anoplophytum,from 
inselbergs in the municipality of Araruna, 
Paraíba, near the border of Rio Grande do Norte 
(Fig. 1). After exhaustive taxonomic study we 
determined that it represents a species new to 
science and describe it here.

Tillandsia paraibensis R.A. Pontes, sp. nov. Type: 
BRAZIL. PARAÍBA: Araruna, Pedra da Boca 
State Park, 06º27’02.5”S, 35º40’38”W, 240 m, 
23.XII.2010, fl., J.C. Casteliano 01 (holotype JPB!; 
isotype RB!).  Figs. 2a-e and 3a-i

Species nova Tillandsia minageirasensis, 
affinis, inflorescentia erecta pallide rosea, floribus 
sessilibus cum staminibus quam calyce majoribus, 
filamentis manifeste plicatis differt.
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Figure 1 – Location of Paraíba state, highlighting the 
municipality of Araruna where the State Park of Pedra da 
Boca is located.

Plant stemless, rupiculous, flowering 13–22 
cm high (Fig. 2). Leaves many, ca.70, densely 
arranged, strongly secund, subcoriaceous toward 
the base, never exceeding the inflorescence; sheath 
inconspicuous and barely distinct from the blade; 
blade strongly narrowly triangular, canaliculate 
toward the base, 10–14 cm long, ca. 1 cm wide, 
distinctly shorter than the inflorescence, densely 
white-lepidote on both sides with trichomes 
adpressed and completely obscuring the color of 
the blades, the apex long filiform-caudate. Scape 
erect, 3–6 cm long, 3–4 mm diameter, green, 
glabrous; scape-bracts densely imbricate, 4–6 × 
0.9–1 cm, lepidote, the apex 1.8–2.5 cm, the base 
truncate, ecarinate, pale rose, glabrous, finely 
nerved, distinctly exceeding the internodes, the 
lower membranous-foliaceous, the upper elliptic-
lanceolate, long filiform-caudate; inflorescence 

a simple, erect spike, 10–12 flowered, 4.5–5.5 
cm long, ca. 2.5 cm diameter, pale rose, the axis 
slender, terete, glabrous, covered by the floral bracts, 
greenish, the internodes 2–3 × 0.2–0.4 cm; primary 
bracts narrowly elliptic to obovate-elliptic, acute, 
ca. 2.5 × 1 cm, apiculate-caudate (basal ones) to 
shortly apiculate (upper ones), ecarinate, pale rose, 
white-lepidote only toward the apex, membranous, 
finely nerved, erect; floral bracts elliptic-lanceolate, 
acute and minutely apiculate, 2–2.5 × 1 cm, the base 
truncate, ecarinate, pale rose, glabrous, membranous, 
finely nerved, never exceeding 1/2 the length of the 
petals, imbricate. Flowers 2–2.5 cm long, odorless, 
erect, polystichously spirally arranged, sessile; 
sepals lanceolate, acute, ca. 1.5 × 0.5 cm, glabrous, 
greenish, ecarinate, membranous, inconspicuously 
connate at base, the margin hyaline; petals sublinear, 
2–2.5 × 0.3 cm, slightly broader toward apex, 5 
mm wide, elliptic, recurved at anthesis, white, 
membranous, free. Stamens equaling the stylet, ca. 
2 mm above the base, filaments flat, membranous, 
hyaline, strongly plicate, the anthers ca. 2 mm long, 
linear, obtuse at both ends, dorsifixed near the base; 
ovary subglobose, greenish, glabrous; style elongate, 
cylindrical, glabrous; stigma conduplicate-spiral, 
recurved blades, hyaline-whitish. Fruits and seeds 
not observed.

It occurs in Brazil, in the state of Paraíba, 
region of Curimataú. It is known only on three 
inselbergs in the Pedra da Boca State Park: i.e., Pedra 
do Carneiro, Pedra da Santa, and Pedra da Boca. 
Tillandsia paraibensis grows on vertical granite rock 
in full sun, usually in scattered, small clumps formed 
by few individuals. Elevation is 240 m. Flowering 
occurs in October. We observed it for over five 
years in the field and in cultivation, with no record 
of flowering. Live specimens of this new Tillandsia 
species are in cultivation in the bromeliad collection 
of the João Pessoa Botanical Gardens, Paraíba.

The specific epithet comes from the collected 
region, Paraíba state.

This new species is morphologically similar to 
Tillandsia minasgeraisensis Ehlers & W. Till (Tab. 
1), a terrestrial or rupiculous species (from habitat 
“campos rupestres”), near Diamantina (18°14’56”S, 
43°36’0”W), in the state of Minas Gerais (Elhers 
& Till 2008). Tillandsia paraibensis (Fig. 1) 
differs from T. minasgeraisensis by its erect, pale 
rose inflorescence (vs. curved and coral), floral 
bracts not exceeding half of the petal length 
(vs. equal to the height of the flower), and 
filaments strongly plicate (vs. slightly plicate).
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Figure 2 – Tillandsia paraibensis ‒ a. Pedra da Boca State Park, detail of Pedra do Carneiro; b. population on vertical 
rock, with Brassavola turbeculata Hook. (Orchidaceae); c. flowering habit; d. detail of inflorescence; e. flowers in top view.
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Table 1 – Morphological comparison of Tillandsia paraibensis and T. minasgeraisensis.

Attributes Tillandsia paraibensis Tillandsia minasgeraisensis

Habitat Granitic rocks Flat rocks

Leaves 10‒14 cm, strongly secund, never exceeding the 
inflorescence

10 cm, more or less secund, not exceeding the 
inflorescence

Scape Erect, 3‒6 cm long Curved, 5‒7 cm long

Scape bracts Elliptic-lanceolate, pale rose, lepidote Elliptic-acuminate, red, finely pruinose

Floral bracts Elliptic-lanceolate, 2‒2.5 cm, pale rose, glabrous Ovate or elliptic, 2‒2.3 cm, coralline, finely 
pruinose-lepidote

Flower 2‒2.5 cm, sessile 2.6 cm, sessile

Sepals Lanceolate, 1.5 cm Ovate, 1.4‒1.7 cm

Petals Sublinear, 2‒2.5 cm, apex elliptic, white Lingulate, 2.6 cm, apex slightly crenate, white

Stamens Equaling the stylet Longer than the stylet

Anthers 2 mm long 3 mm long

Stigma Recurved blades Erect blades

Figura 3 – Tillandsia paraibensis – a. habit; b.flower; c. floral bracts; d. calyx; e. sepal; f. staminate petal; g.plicate 
stamen; h. pistil; i. cross section of the ovary. Scale = 1 cm. (R.A.Pontes 712).
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Resumo
Foram realizados estudos na região entremarés de recifes da Praia de Boa Viagem, Recife, nordeste do Brasil, 
em dezembro de 2009 (período seco) e abril de 2010 (período chuvoso), para analisar a estrutura da comunidade 
das macroalgas epífitas em outras macroalgas. O material foi coletado em dois trechos recifais, cada um com 
aproximadamente 30 m de extensão, em diferentes compartimentos favoráveis ao crescimento de macroalgas. 
Todo o material coletado permaneceu congelado até o procedimento de análise.  Os exemplares estão depositados 
no Herbário do Instituto de Botânica, São Paulo, Brasil (SP). Foram encontradas nove novas ocorrências para a 
costa pernambucana: Boodlea composita (Harv.) F. Brand, Ceramium corniculatum Mont., Chaetomorpha clavata 
Kütz., C. nodosa Kütz., Chondracanthus cf. saundersii C.W. Schneid. & C.E. Lane, Cladophora laetevirens 
(Dillwyn) Kütz., Neosiphonia sphaerocarpa (Børgesen) M.-S. Kim & I.K. Lee, Ulva linza L. e U. prolifera O.F. 
Müll. Destas, quatro tiveram sua distribuição consideravelmente ampliada ao longo do litoral brasileiro. 
Palavras-chave: Chlorophyta, epífitas, costa nordeste do Brasil, Rhodophyta.

Abstract
Studies were carried out in the intertidal reefs of Boa Viagem beach, Recife, northeastern Brazil, in December 
2009 (dry season) and April 2010 (rainy season), to analyze the community structure of seaweeds growing on 
other macroalgae. The material was collected in two areas, each around 30 m long, in different habitats which 
are suitable for the growth of seaweeds.  The seaweeds remained frozen until the analysis. The specimens are 
deposited at the Herbarium of the Instituto de Botânica, São Paulo, Brazil (SP). Nine species were recorded 
for the Pernambuco coast for the first time: Boodlea composita (Harv.) F. Brand, Ceramium corniculatum 
Mont., Chaetomorpha clavata Kütz., C. nodosa Kütz., Chondracanthus cf. saundersii C.W. Schneid. & C.E. 
Lane, Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz., Neosiphonia sphaerocarpa (Børgesen) M.-S. Kim & I.K. 
Lee, Ulva linza L. and U. prolifera O.F. Müll. Of these, four species had their distribution along the Brazilian 
coast considerably expanded.
Key-words: Chlorophyta, epiphytes, Northeastern Brazilian coast, Rhodophyta.
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de Pernambuco, Brasil1
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Introdução
O litoral pernambucano apresenta 187 km de 

extensão e está incluído na Zona Ocidental proposta 
por Oliveira Filho (1977), que na classificação 
de Horta et al. (2001) corresponde à região 
tropical (entre o oeste do Ceará e o sul da Bahia), 
caracterizada por abrigar a flora marinha mais 
diversificada do Brasil, com representantes típicos 
de regiões tropicais, principalmente estabelecida 

sobre recifes de arenito incrustados por algas 
calcárias e corais, favoráveis ao crescimento de 
outras algas bentônicas.

Segundo Pereira et al. (2002), nos últimos 
anos, a presença da poluição orgânica no litoral do 
estado de Pernambuco vem sendo um dos fatores 
mais prejudiciais para a sobrevivência das algas, 
principalmente em trechos da região metropolitana 
(Sousa & Cocentino 2004; Simões et al. 2009). O 
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fácil acesso aos ecossistemas recifais torna esses 
ambientes alvos da ação antrópica, sendo visitados 
com frequência pelos banhistas que pisoteiam 
os organismos que ali se encontram (Azevedo et 
al. 2011; Huff 2011). As comunidades marinhas 
sofrem os impactos da exploração descontrolada 
dos organismos, introdução de espécies exóticas, 
eutrofização, modificação de hábitats e mudanças 
climáticas globais (Monteiro Neto & Mendonça Neto 
2009). Desse modo, para fornecer subsídios para as 
políticas conservacionistas visando à exploração 
racional e ao manejo dos recursos naturais, 
estudos em tais comunidades são necessários a 
fim de conhecer a diversidade marinha. A última 
compilação de dados referentes às algas marinhas de 
Pernambuco foi realizada por Pereira et al. (2002), 
que listaram 301 táxons infragenéricos, distribuídos 
em 105 Chlorophyta, 43 Heterokontophyta (como 
Phaeophyta) e 153 Rhodophyta. 

Este trabalho teve como objetivo descrever 
e ilustrar espécies de macroalgas não citadas 
anteriormente para o litoral do estado de 
Pernambuco.  

Material e Métodos
O litoral de Pernambuco possui clima 

tropical quente e úmido do tipo As’ (Andrade & 
Lins 1971), com médias anuais de temperatura 
de 26°C, com um período seco entre setembro e 
fevereiro e um período chuvoso de março a agosto 
(Kempf 1967/69). Os ventos predominantes são de 
sudeste (Gregório & Araújo 2008, Rollnic et al. 
2011) e as marés são semidiurnas, com amplitude 
máxima de 3,1 m e mínima de -0,2 m (Rollnic & 
Medeiros 2006). Os recifes são constituídos por 
embasamentos arenítico e arenítico ferruginoso 
(Dominguez et al. 1990), formando uma bela 
paisagem, de grande importância para o turismo 
do estado (Araújo et al. 2007).  

O litoral de Pernambuco, incluindo trechos 
da Praia de Boa Viagem, está passando por 
graves problemas de erosão costeira causada 
principalmente pela ocupação desordenada das 
praias por edificações ou outras estruturas que 
dificultam a sedimentação (Araújo et al. 2007, 
Silva et al. 2008). A Praia de Boa Viagem se 
caracteriza como um destino turístico consolidado 
na região metropolitana da cidade do Recife (Silva 
et al. 2006), apresenta trechos altamente disputados 
por banhistas e comerciantes e cerca de 60% do lixo 
encontrado na região pertencem à categoria dos 
plásticos manufaturados (Dias Filho et al. 2011).

As algas foram coletadas em dezembro 
de 2009 (período seco) e abril de 2010 (período 
chuvoso) na região entre marés, em duas estações 
de coleta, cada uma com aproximadamente 30 
m de extensão: uma ao norte (8º7’15,83’’S e 
34º53’39,57’’W) e outra ao sul (8º7’57,79’’S 
e 34º53’57,88’’W) da Praia de Boa Viagem. 
Durante as coletas, os recifes foram percorridos 
desde o lado protegido, voltado para a praia, até 
o lado exposto ao embate das ondas, visitando os 
diferentes compartimentos recifais disponíveis 
para o crescimento das macroalgas. O material 
coletado nestes ambientes, com auxílio de 
espátulas metálicas, foi acondicionado em sacos 
plásticos devidamente etiquetados. Todo o 
material foi congelado até o procedimento de 
análise em laboratório e, posteriormente, fixado 
e preservado em formol a 4% em água do mar. 
Quando necessário, os espécimes foram corados 
com solução aquosa de azul de anilina a 0,5%, 
acidificada com HCl 1 N. As fotografias e/ou 
fotomicrografias foram obtidas com câmera digital 
acoplada diretamente à ocular micrometrada 
do estereomicroscópio ou microscópio óptico 
binocular. Medidas foram realizadas em todos os 
indivíduos coletados, ressaltando o fato de que  
algumas espécies foram encontradas apenas uma 
vez. Após o estudo foram confeccionadas exsicatas, 
que estão depositadas no Herbário Maria Eneyda 
P. Kauffman Fidalgo (SP) do Instituto de Botânica, 
São Paulo. A classificação das espécies está de 
acordo com Wynne (2011) e os nomes dos autores 
dos táxons seguem Brummitt & Powell (1992).

Resultados e Discussão
Chlorophyta
Siphonocladophyceae, 
Cladophorales, Cladophoraceae

Chaetomorpha clavata Kütz., Bot. Zeitung 5: 166. 
1847. Fig. 1 a-d

Talo verde escuro, filamentoso, unisseriado, 
sem ramificação, de textura firme, com até 
8 cm de comprimento, fixo ao substrato por 
prolongamentos rizoidais oriundos da célula basal 
produzindo um disco de fixação lobado. Célula 
basal curva com até 500 µm de comprimento e 140 
µm de diâmetro na região mediana, estreita na base 
e alargando em direção ao ápice. Célula suprabasal 
com até 250 µm de diâmetro. Células da região 
mediana quadráticas a retangulares, com até 100 
µm de comprimento e 180 µm de diâmetro. Paredes 
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Figura 1 – Macroalgas marinhas bentônicas da Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. a-d. Chaetomorpha 
clavata Kütz. – a. aspecto geral do talo; b. célula basal curva; c. células mediano-apicais com paredes espessas; d. 
célula apical (seta). e-h. Chaetomorpha nodosa Kütz. – e. aspecto geral do talo; f. célula basal; g. células mediano-
apicais; h. células em divisão (seta). i-o. Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz. – i. aspecto geral do talo; j. porção 
mediano-apical do talo; k. ramificação unilateral; l. célula basal; m,n. ramos curtos unicelulares; o. ramo terminal 
falcado com célula apical.
Figure 1 – Benthic marine macroalgae from Boa Viagem beach, Recife, Pernambuco. a-d. Chaetomorpha clavata Kütz. – a. general 
view of the thallus; b. basal cell curvature; c. median-apical cells with thickened walls; d. apical cell (arrow). e-h. Chaetomorpha nodosa 
Kütz. – e. general view of the thallus; f. basal cell; g. median-apical cells; h. cell division (arrow). i-o. Cladophora laetevirens (Dillwyn) 
Kütz. – i. general view of the thallus; j. median-apical portion of  the thallus; k. unilateral branching; l. basal cell; m,n. unicellular short 
branches; o. falcate terminal branch with apical cell.
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espessas e lameladas, com até 50 µm de espessura. 
Presença de constrições nos septos. Células férteis 
não foram encontradas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, estação 
norte, lado protegido do recife, 29.IV.2010, L.P. Soares 
et al. (SP 401172); estação sul, lado exposto do recife, 
29.IV.2010, L.P. Soares et al. (SP 401173).

Espécie encontrada apenas no período 
chuvoso, tanto em ambientes protegidos quanto 
expostos às ondas, crescendo na forma de 
filamentos isolados sobre Chondracanthus cf. 
saundersii C.W. Schneid. & C.E. Lane e Gelidium 
pusillum (Stack.) Le Jol. A presença da célula 
basal curva foi uma característica importante para 
distinguir esta espécie das demais espécies do 
gênero Chaetomorpha Kütz. nom. cons., assim 
como citado por Alves et al. (2009). Mesmo em 
talos jovens, nos quais essa estrutura pode ser 
pouco evidente, foi notada uma tênue curvatura 
da célula basal na região proximal.

Os exemplares analisados no presente estudo 
concordam com os descritos por Littler & Littler 
(2000), para a região do Caribe, por apresentarem 
células constritas em forma de barril a intervalos 
regulares ao longo do talo, porém a presença de 
célula basal curva, característica da espécie, não 
é citada por estes autores.  O material do Caribe 
apresenta talo bem mais desenvolvido, alcançando 
até 30 cm de comprimento.

A espécie distribui-se no litoral brasileiro: 
Paraíba (Moura 2010), Bahia (Alves et al. 2009), 
Abrolhos (Villaça et al. 2006), Espírito Santo 
(Moura 2010), Rio de Janeiro (Moura 2010).

Chaetomorpha nodosa Kütz., Spec. Algar. 376. 
1849. Fig. 1 e-h

Talo verde claro a escuro, delicado, 
filamentoso, unisseriado, sem ramificação, com 
até 0,5 cm de comprimento, fixo ao substrato por 
prolongamentos rizoidais oriundos de uma pequena 
célula basal produzindo um disco de fixação 
lobado. Células em divisão intercalar observadas 
na metade superior dos filamentos. Célula basal 
reta, com até 150 µm de comprimento e 50,0 - 
62,5 µm de diâmetro na porção mediana. Célula 
suprabasal subcilíndrica, células mediano-apicais 
retangulares a quadráticas, com 25–50 µm de 
comprimento e 60–80 µm de diâmetro. Paredes 
celulares espessas e lameladas com até 9 µm de 
espessura, algumas vezes com intumescimentos. 
Presença de constrições nos septos. Células férteis 
não foram observadas.

Material examinado: Recife, Boa Viagem, 29.IV.2010, 
L.P. Soares et al. (SP 401174).

Espécie encontrada apenas duas vezes na 
região estudada, no período chuvoso e em ambiente 
protegido do embate das ondas, crescendo na 
forma de filamentos isolados nas porções apicais 
de Gelidium pusillum. Espécie citada pela primeira 
vez para o nordeste brasileiro por Alves et al. 
(2009). O material examinado concorda em linhas 
gerais com as descrições de Ugadim (1973) e Alves 
et al. (2009).

Distribui-se no litoral brasileiro: Bahia (Alves 
et al. 2009), Espírito Santo (Moura 2010), Rio de 
Janeiro (Falcão et al. 1992), São Paulo (Ugadim 
1973), Fernando de Noronha (Széchy et al. 1989), 
Trindade (Nassar 1994), Martin Vaz (Yoneshigue-
Valentin et al. 2006).

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz., Phycol. 
General. 267. 1843. Fig. 1 i-o

Talo verde claro a escuro, delicado, 
filamentoso, com até 4 cm de comprimento, fixo 
ao substrato por rizóides oriundos da célula basal. 
Ramificação unilateral ou pseudodicotômica, 
geralmente esparsa na porção mediana do talo, 
tornando-se densa nas porções apicais. Ramos 
falcados inseridos nas porções apicais das células. 
Presença de vários ramos curtos unicelulares, com 
as extremidades afiladas, na porção mediano-apical 
do talo. Células do eixo principal cilíndricas, 
longas, com até 575 µm de comprimento e 75 
µm de diâmetro. Célula apical cilíndrica, com 
extremidade levemente afilada, com até 220 µm de 
comprimento e 50 µm de diâmetro. Células férteis 
não foram encontradas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, 2.XII.2009, 
L.P. Soares et al. (SP 401179); 29.IV.2010, L.P. Soares 
et al. (SP 401180).

Espécie com ocorrência apenas no período 
chuvoso, tanto no lado protegido quanto no 
lado exposto ao embate das ondas. Epífita 
de Chondracanthus cf. saundersii, Gelidium 
pusillum, Ceratodictyon planicaule (W.R. Taylor) 
M.J. Wynne e Hydropuntia caudata (J. Agardh) 
Gurgel & Fredericq. A presença dos ramos curtos 
unicelulares na porção mediano-apical do talo 
mostrou ser uma boa característica para distinguir 
esta espécie de Cladophora dalmatica Kütz. e C. 
vagabunda (L.) C. Hoek, com as quais pode ser 
facilmente confundida. Hoek (1982) comenta que 
essas três espécies podem ser confundidas pelo 
formato falcado dos ramos, porém os ramos curtos 
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unicelulares e as dimensões da célula apical (maior 
que 40 µm de diâmetro) diferenciam C. laetevirens 
de C. dalmatica e C. vagabunda.  Esta é a terceira 
referência da espécie para o litoral brasileiro. 

Distribui-se no litoral brasileiro: Bahia 
(Moura 2010), Rio de Janeiro (Moura 2010). 

Siphonocladophyceae, 
Siphonocladales, Boodleaceae

Boodlea composita (Harv.) F. Brand, Beih. Bot. 
Centralbl. 18: 165-193. 1904. Fig. 2 a-k

Talo verde claro, filamentoso, unisseriado, de 
textura esponjosa, com até 2 cm de comprimento, 
crescendo em tufos densos, difíceis de serem 
retirados da macroalga hospedeira, fixo ao 
substrato por rizóides originados do estipe, que 
pode ser ou não distinto, com 154–308 µm de 
diâmetro. Ramificação irregular a unilateral nas 
porções basal e mediana do talo, tornando-se oposta 
nas porções apicais. Células do eixo principal 
na porção mediana do talo com 375–820 μm de 
comprimento e 100–200 μm de diâmetro. Célula 
apical cilíndrica, longa, com ápice arredondado 
com até 1.500 μm de comprimento e 250 μm de 
diâmetro. Alguns ramos, frequentemente na porção 
apical, com atraso na formação do septo. Presença 
de células tenaculares na porção apical do talo, 
causando a anastomose de alguns ramos. Cristais 
birrefringentes com formato de agulha facilmente 
observados sob microscópio óptico. Numerosos 
cloroplastos discóides com um pirenóide central, 
formando uma malha nas margens das células. 
Células férteis não foram encontradas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, 29.IV.2010, 
L.P. Soares et al. (SP 401187).

Espécie encontrada no período chuvoso e no 
lado exposto ao embate das ondas, formando densos 
emaranhados sobre Chondracanthus cf. saundersii, 
Gelidium pusillum e Ceratodictyon planicaule. 
A espécie foi referida pela primeira vez para o 
Brasil para a região de Cabo Frio, Rio de Janeiro, 
por Yoneshigue et al. (1986). Segundo Leliaert 
et al. (2007a), a ausência de um estipe nítido e a 
presença de ramificação irregular tridimensional 
distinguem o gênero Boodlea G. Murray & De Toni 
de Phyllodictyon J. E. Gray, com o qual pode ser 
confundido. Yoneshigue et al. (1986) comentam 
que, em Boodlea, as ramificações podem aparecer 
em apenas um plano como em Phyllodictyon. Os 
membros da classe Cladophorophyceae apresentam 
talos sifonocladáceos (com células multinucleadas) 
e, tradicionalmente, são incluídos nas ordens 
Cladophorales e Siphonocladales, de acordo com 

a arquitetura do talo e o modo de divisão celular 
(Hoek et al. 1995; Leliaert et al. 2007b). Os limites 
entre as ordens e famílias de Cladophorophyceae são 
muito tênues, pois vários caracteres morfológicos 
utilizados na sua taxonomia se sobrepõem (Leliaert 
et al. 2003). Morfologicamente, Boodlea pertence 
à ordem Siphonocladales por apresentar arquitetura 
do talo mais complexa que os membros de 
Cladophorales, e estudos moleculares recentes, 
utilizando sequências de DNA ribossomal, 
confirmam essa classificação (Leliaert et al. 
2007a). Segundo Wynne (2011), estas duas ordens 
pertencem à classe Siphonocladophyceae visto que 
Cladophorophyceae é um nome inválido perante o 
Código Internacional de Nomenclatura Botânica 
(McNeill et al. 2006) por não apresentar uma 
diagnose em latim na sua descrição original. Existe 
um longo debate na literatura sobre as posições 
taxonômicas de B. composita e Phyllodictyon 
anastomosans (Harv.) Kraft & M.J. Wynne e, 
segundo Leliaert & Coppejans (2007), a forma 
do talo e o padrão de ramificação tem sido 
amplamente utilizados para distinguir essas duas 
espécies. Boodlea composita é caracterizada pelo 
talo em forma de almofada e ramificação em mais 
de um plano, enquanto P. anastomosans forma 
lâminas com estipes e ramificação em um só plano. 
Contudo, os estágios juvenis dessas duas espécies 
são praticamente idênticos. Estudos moleculares 
também mostram que B. composita, B. siamensis 
Reinbold, B. montagnei (Harv. ex J.E. Gray) Egerod, 
P. anastomosans e Struveopsis siamensis (Egerod) 
P.C. Silva apresentam sequências genéticas muito 
próximas, indicando que estes táxons formam um 
complexo de espécies denominado na literatura 
como complexo Boodlea composita - Phyllodictyon 
anastomosans (Leliaert & Coppejans 2007). Ao 
examinarem exemplares de diversas regiões do 
mundo, estes mesmos autores reconheceram sete 
tipos morfológicos nesse complexo com base em 
morfologia do talo, sistema de ramificação, divisão da 
célula apical, reforço do talo por células tenaculares 
e dimensões celulares. A ramificação oposta tanto 
nos ramos terminais quanto no eixo principal e o 
reforço estrutural do talo através de poucas células 
tenaculares nos permitiram identificar esta espécie 
como B. composita. A falta de registros desta espécie 
no Brasil, com ocorrência em apenas dois estados, 
provavelmente se deve à grande semelhança entre 
os gêneros Boodlea e Phyllodictyon, fazendo com 
que exemplares de B. composita fossem talvez 
erroneamente identificados como P. anastomosans, 
que é mais comum no litoral brasileiro. Leliaert & 
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Figura 2 – Macroalgas marinhas bentônicas da Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. a-k. Boodlea composita 
(Harv.) F. Brand – a. aspecto geral do talo; b. padrão geral de ramificação; c. ramificação basal irregular e ramos opostos 
no ápice do talo; d. célula apical longa; e. células com atraso na formação dos septos; f. detalhe de uma anastomose 
(seta); g,h. células tenaculares; i. rizóide na porção apical do talo; j. inclusões celulares cristalinas em formato de 
agulha; k. cloroplastos com um pirenóide central. l-o. Ulva linza L. – l. exemplar crescendo sobre Chaetomorpha 
aerea (Dillwyn) Kütz; m. detalhe das células com discreto alinhamento longitudinal na região mediana do talo; n. 
corte transversal na região mediana do talo; o. detalhe dos pirenóides.
Figure 2 – Benthic marine macroalgae from Boa Viagem beach, Recife, Pernambuco. a-k. Boodlea composita (Harv.) F. Brand. – a. 
general view of the thallus; b. general pattern of branching; c. irregular basal branching and opposite branches at the tip of the thallus; 
d. long apical cell; e. cells with delay in the formation of septum; f. detail of an anastomosis (arrow); g,h. tenacular cells; i. rhizoid 
at the apical portion of the thallus; j. needle-shaped crystalline cell inclusions; k. chloroplasts with a central pyrenoid. l-o. Ulva linza 
L. – l. specimen growing on Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kütz; m. detail of median portion of the thallus showing cells with slight 
longitudinal alignment; n. cross-section from median portion of the thallus; o. detail of pyrenoids.
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Coppejans (2004) descrevem a variação morfológica 
das inclusões celulares cristalinas em várias 
espécies da classe Siphonocladophyceae (como 
Cladophorophyceae). Estes autores comentam que 
as espécies com arquiteturas do talo semelhantes, 
mas filogeneticamente não relacionadas, podem ser 
distinguidas pelos tipos de cristais que possuem. De 
Clerck et al. (2005) e Leliaert & Coppejans (2007) 
descrevem cristais de oxalato de cálcio em formato 
de agulha a hexagonal presentes em todas as células 
do talo de B. composita, o que está de acordo com 
os encontrados no presente estudo.

Cloroplastos discóides formando uma malha 
nas margens das células, típicos do gênero, foram 
observados no presente estudo, concordando com 
os descritos por Yoneshigue et al. (1986).

Distribui-se no litoral brasileiro: Bahia (Moura 
2010), Rio de Janeiro (Yoneshigue et al. 1986).

Ulvophyceae, Ulvales, Ulvaceae

Ulva linza L., Spec. Plant. 2: 1163. 1753. 
 Fig. 2 l-o

Talo verde claro, achatado, alargando-se em 
direção ao ápice, com até 2 cm de comprimento 
e 0,7 mm de diâmetro, fixo ao substrato por um 
pequeno apressório. Ramificações esparsas na 
região basal do talo. Em vista superficial do talo, 
células quadráticas a poligonais, com discreto 
alinhamento longitudinal na região mediana do 
talo. Em corte transversal, talo distromático com 45 
- 60 µm de espessura, formado por duas camadas de 
células justapostas no centro e tubular nas margens, 
com células quadráticas e cloroplasto com 1–3 
pirenóides. Células férteis não foram encontradas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, 29.IV.2010, 
L.P. Soares et al. (SP 401192).

Espécie com ocorrência nos dois períodos 
do ano, tanto no lado protegido quanto no exposto 
ao embate das ondas. Foi encontrada como epífita 
de Chondracanthus cf. saundersii, Palisada 
perforata (Bory) K.W. Nam, Gelidium pusillum e 
Ceratodictyon planicaule. Embora seja uma espécie 
comum na área estudada e amplamente distribuída 
no litoral brasileiro, esta é a primeira referência 
na costa pernambucana, provavelmente devido 
ao fato de Ulva linza ser morfologicamente muito 
semelhante a U. flexuosa Wulfen e U. compressa L., 
diferenciando-se destas pelo número de pirenóides 
e pelo talo distromático no centro e tubular nas 
margens, quando visto em corte transversal. Ulva 
flexuosa pode apresentar em média 2 a 5 pirenóides 
por cloroplasto (Littler & Littler 2000, Coto & Pupo 

2009, Pupo et al. 2011), enquanto U. compressa 
apresenta cloroplastos com 1 a 2 pirenóides (Littler 
& Littler 2000, Coto & Pupo 2009).

Distribui-se no litoral brasileiro: Maranhão 
(Ferreira-Correia et al. 1977), Ceará (Pinheiro-
Joventino et al. 1998), Rio Grande do Norte (Câmara 
Neto 1971), Espírito Santo (Moura 2010), Rio de 
Janeiro (Gestinari et al. 1998), São Paulo (Coto & 
Pupo 2009), Paraná (Ugadim 1973), Santa Catarina 
(Pupo et al. 2011), Rio Grande do Sul (Baptista 1977).

Ulva prolifera O. F. Müll., Icon. Plant. Florae 
Danicae 5(13): 8. 1778. Fig. 3 a-d

Talo verde claro, tubular, com até 1,5 cm 
de comprimento e 1 mm de diâmetro na região 
apical do talo, fixo ao substrato por um apressório 
pequeno. Ramos longos e abundantes por toda 
a extensão do talo. Em vista superficial, células 
quadráticas a irregulares, com discreto alinhamento 
longitudinal em toda a superfície do talo. Em corte 
transversal, células mais altas que largas, com até 
27,5 µm de comprimento e 15 µm de diâmetro, 
com cloroplasto contendo 2 - 6 pirenóides. Células 
férteis localizadas na porção apical do talo.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, 29.IV.2010, 
L.P. Soares et al. (SP 401194).

Espécie com ocorrência no período chuvoso 
e no lado protegido do embate das ondas. Foi 
encontrada como epífita de Chondracanthus cf. 
saundersii, Gelidium pusillum, Ceratodictyon 
planicaule, Bryocladia cuspidata (J. Agardh) De 
Toni e Cladophora montagneana Kütz. Espécimes 
férteis encontrados no mês de outubro. Os 
exemplares encontrados neste estudo diferem dos 
de Coto & Pupo (2009) pelas menores dimensões 
do talo e pelo maior número de pirenóides por 
cloroplasto. As ramificações longas e abundantes 
por toda a extensão do talo também são descritas 
por Coto & Pupo (2009).

Distribui-se no litoral brasileiro: Bahia (Nunes 
1998), Espírito Santo (Moura 2010), Rio de Janeiro 
(Howe 1928), São Paulo (Coto & Pupo 2009).

Rhodophyta
Florideophyceae, Gigartinales, 
Gigartinaceae

Chondracanthus cf. saundersii C.W. Schneid. & C.E. 
Lane, Phycologia 44: 72-83. 2005. Fig. 3 e-i

Talo vermelho violáceo, ereto, flácido, 
escorregadio, com até 6,5 cm de comprimento, 
fixo ao substrato por um pequeno apressório 
discóide. Talo cilíndrico na porção basal, tornando-
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Figura 3 – Macroalgas marinhas bentônicas da praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. a-d. Ulva prolifera O.F. 
Müll. – a. aspecto geral do talo; b. detalhe das células com discreto alinhamento longitudinal na região mediana do talo; 
c. detalhe dos pirenóides; d. células férteis. e-i. Chondracanthus cf. saundersii C.W. Schneid. & C.E. Lane – e. aspecto 
geral do talo; f. detalhe da ramificação mostrando os ramos curvos; g. corte transversal da porção basal do talo; h. corte 
transversal da porção mediano-apical do talo. i. detalhe das células estreladas entre a região cortical e a região medular.
Figure 3 – Benthic marine macroalgae from Boa Viagem beach, Recife, Pernambuco. a-d. Ulva prolifera O.F. Müll. – a. general view of 
the thallus; b. detail of the median portion of the thallus showing cells with slight longitudinal alignment; c. detail of pyrenoids; d. fertile 
cells. e-i. Chondracanthus cf. saundersii C.W. Schneid. & C.E. Lane – e. general view of the thallus; f. detail of branching showing the 
curved branches; g. cross-section from basal portion of the thallus; h. cross-section from median-apical portion of the thallus; i. detail 
of the stellate cells between cortical and medullary portions.

se achatado acima, com até 1 mm de diâmetro. 
Ramificação irregular, alterna, oposta ou ainda 
unilateral, ramos frequentemente curvos e com os 
ápices afilados. Ramos principais e secundários 
apresentando numerosos râmulos curtos em toda a 
extensão do talo, com até 1 mm de comprimento. 

Organização do talo multiaxial. Em corte transversal 
ao talo, região medular composta por filamentos 
dispostos frouxamente e região cortical composta 
por 4–5 camadas de células pequenas de formato 
arredondado a oval, pigmentadas. Numerosas 
células com formato estrelado na região de transição 
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entre as células corticais e os filamentos medulares. 
Estruturas reprodutivas não foram encontradas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, estação 
norte, lado protegido do recife, 2.XII.2009, L.P. Soares 
et al. (SP 401390); Recife, Boa Viagem, estação sul, 
lado exposto do recife, 2.XII.2009, L.P. Soares et al. 
(SP 401391).

Espécie encontrada no período chuvoso, no 
lado exposto e protegido do embate das ondas, 
crescendo como epífita de Palisada perforata, 
Gelidium pusillum, Corallina officinalis L. e 
Cryptonemia seminervis (C. Agardh) J. Agardh.

Após análise conjunta de caracteres 
morfológicos e de sequências do gene rbcL, 
Schneider  & Lane (2005)  descreveram 
Chondracanthus saundersii como uma espécie 
nova para acomodar as espécies do gênero 
Chondracanthus Kütz. com eixos achatados, 
estreitos, textura escorregadia e medula com 
filamentos dispostos frouxamente. Estes autores 
comentam que C. saundersii apresenta morfologia 
geral semelhante à de C. acicularis (Roth) 
Fredericq in Hommers. et al., mas difere desta 
pelas características citadas acima. Difere também 
de C. teedei (Mert. ex Roth) Fredericq pelo 
tamanho menor e eixos menos ramificados. Após 
essas análises, todas as espécies citadas para as 
Bermudas como C. acicularis passaram a ser 
identificadas como C. saundersii.  Apesar de não 
ter sido realizada análise molecular, a observação 
das características morfológicas diagnósticas de 
C. saundersii (textura escorregadia, flácida, eixos 
curvos, achatados e afilados, medula formada por 
filamentos frouxos) em nosso material, permitiu 
citar a ocorrência desta espécie no litoral de 
Pernambuco. Cabrera et al. (2009) confirmaram 
a ocorrência desta espécie em Cuba, através de 
biologia molecular, ilustrando pela primeira vez 
exemplares tetrasporofíticos, mostrando que 
o material analisado por eles é geneticamente 
idêntico ao material das Bermudas, analisado por 
Schneider & Lane (2005). Estes autores fizeram a 
primeira citação de C. saundersii (como Gelidium 
corneum (Huds.) J.V. Lamour.) para o Brasil, a 
partir de material coletado em 1925 na localidade 
de Pedra de Itapuca, Niterói (RJ). Rocha-Jorge 
(2010) e Silva (2011) também citam a ocorrência 
dessa espécie no litoral brasileiro, no Parque 
Estadual Laje de Santos (São Paulo) e na Área 
de Preservação Ambiental dos Recifes de Corais 
(Rio Grande do Norte), respectivamente.  Estudos 
taxonômicos e moleculares com as espécies desse 

gênero no litoral brasileiro são necessários, a fim 
de confirmar a ocorrência de C. saundersii em 
outros estados. 

Distribui-se no litoral brasileiro: Rio Grande 
do Norte (Silva 2011), São Paulo (Rocha-Jorge 
2010).

Florideophyceae, Ceramiales, 
Ceramiaceae

Ceramium corniculatum Mont., Ann. Sci. Nat., 
Botanique, Série 4(14): 193-207. 1861 (1860). 
 Fig. 4 a-c   

Talo  vermelho c laro ,  f i lamentoso , 
predominantemente prostrado, com 580 µm de 
comprimento, dividido em nós e entrenós, fixo ao 
substrato por tufos de rizóides pluricelulares com 
extremidades simples, oriundos dos nós da porção 
prostrada. Eixos eretos, não ramificados, produzidos 
unilateralmente a cada 2 a 4 segmentos da porção 
prostrada. Ápices retos, afilados e ligeiramente 
curvos em direção ao substrato. Nós com até 15 
camadas de células. Célula axial produzindo 7 
células periaxiais pequenas, arredondadas, cada 
uma produzindo 2 células acrópetas e 2 células 
basípetas, que se dividem novamente até três vezes 
formando células acrópetas e basípetas filhas. 
Uma camada aparentemente sem células ocorre 
geralmente após a 6ª camada de células do nó. As 
duas últimas camadas de células basípetas filhas 
apresentam formato alongado. Tetrasporângios 
tetraédricos, imersos no nó. Estruturas masculinas 
e femininas não foram encontradas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, 2.XII.2009, 
L.P. Soares et al. (SP 401399).

Espécie encontrada uma única vez como 
epífita de Gelidium pusillum, na porção apical do 
talo. Ocorreu no período seco e no lado protegido 
do embate das ondas.

Ceramium corniculatum foi citada para 
o Brasil pela primeira vez por Taylor (1960), 
em local não especificado. Nunes et al. (2008), 
após analisarem o sintipo de C. corniculatum, 
confirmam a presença desta espécie no litoral 
brasileiro, adicionando uma referência para o litoral 
da Bahia. Assim como os exemplares de Nunes et 
al. (2008), o presente material também confere 
com as descrições e ilustrações de C. corniculatum  
apresentadas por Littler & Littler (2000) para o 
Caribe e Schneider (2004) para Bermudas.

Distribui-se no litoral brasileiro: Bahia (Nunes 
et al. 2008), Rio de Janeiro (Creed et al. 2010).
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Figura 4 – Macroalgas marinhas bentônicas da praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. a-c. Ceramium corniculatum 
Mont. – a. aspecto geral do talo, mostrando ramos eretos unilaterais; b. detalhe da corticação nodal; c. ramo portando 
tetrasporângios (seta). d-i. Neosiphonia sphaerocarpa (Børgesen) M.–S. Kim & I.K. Lee – d. aspecto geral do talo; 
e. detalhe da ramificação; f. detalhe do rizóide com a conexão fechada (seta); g. detalhe dos segmentos mais longos 
que largos; h. ápice com tricoblastos; i. corte transversal da porção mediana do talo.
Figure 4 – Benthic marine macroalgae from Boa Viagem beach, Recife, Pernambuco. a-c. Ceramium corniculatum Mont. – a. 
general view of the thallus showing unilateral branches; b. detail of the nodal cortication; c. branch bearing tetrasporangia (arrow). 
d-i. Neosiphonia sphaerocarpa (Børgesen) M.–S. Kim & I.K. Lee – d. general view of the thallus; e. detail of branching; f. detail 
of rhizoid with closed connection (arrow); g. detail of the segments longer than broad; h. apex with trichoblasts; i. cross-section 
from median portion of the thallus.
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Flor ideophyceae,  Ceramiales , 
Rhodomelaceae

Neosiphonia sphaerocarpa (Børgesen) M.–S. Kim 
& I.K. Lee, Phycol. Res. 47: 271-281. 1999. 
 Fig. 4 d-i

Talo vermelho escuro, predominantemente 
ereto, filamentoso, unisseriado, ecorticado, 
formando densos tufos sobre a macroalga-
substrato, com até 3 mm de comprimento e 
75–90 µm de diâmetro na região mediana do talo. 
Talos fixos ao substrato por rizóides unicelulares 
proximais, com extremidades digitadas e conexão 
fechada (a partir da divisão da célula pericentral), 
oriundos de um pequeno eixo prostrado e de 
qualquer porção dos ramos eretos. Eixos eretos com 
diâmetro progressivamente menor em direção ao 
ápice. Ramificação alterna a subdicotômica, com 
um ramo da dicotomia bem mais desenvolvido que 
o outro, segmentos aproximadamente 2 vezes mais 
altos que largos. Em corte transversal da região 
mediana do talo, 4 células pericentrais dispostas de 
maneira cruciada. Tricoblastos ramificados ou não, 
com até 5 células, produzidos no ápice dos ramos 
eretos. Presença de célula-cicatriz dos tricoblastos 
em vários segmentos dos ramos eretos. Estruturas 
reprodutivas não foram observadas.
Material examinado: Recife, Boa Viagem, 29.IV.2010, 
L.P. Soares et al. (SP 401412).

Espécie encontrada uma única vez ao longo 
do estudo, como epífita de Chondracanthus cf. 
saundersii, ocorrendo no período chuvoso e no 
lado exposto ao embate das ondas. Guimarães et al. 
(2004) comentam que Neosiphonia sphaerocarpa é 
muito próxima de N. ferulacea (Suhr ex J. Agardh) 
S.M. Guim. & M.T. Fujii e a separação entre essas 
duas espécies não é clara e que, além das dimensões 
do talo, as células do ostíolo do cistocarpo são 
caracteres de importância taxonômica. Apesar 
de não termos encontrado exemplares femininos, 
nosso material pode ser separado de N. ferulacea 
pelas dimensões do talo, critério também utilizado 
por Yoneshigue & Villaça (1986), Schneider 
& Searles (1991), Littler & Littler (2000) e 
Mamoozadeh & Freshwater (2011). Neosiphonia 
sphaerocarpa apresenta-se muito mais delicada 
que N. ferulacea, com diâmetro da região mediana 
do talo cerca de três vezes menor. Diâmetro do 
talo progressivamente menor em direção ao ápice 
e textura delicada, flácida, também diferenciam 
N. sphaerocarpa de N. ferulacea (Guimarães et 
al. 2004).

Distribui-se no litoral brasileiro: Rio Grande 
do Norte (Silva 2011), Bahia (Creed et al. 
2010), Espírito Santo (Guimarães 2006), Rio de 
Janeiro (Yoneshigue & Villaça 1986), São Paulo 
(Guimarães et al. 2004), Santa Catarina (Pupo et 
al. 2011).

Todas as espécies aqui registradas foram 
encontradas como epífitas e a maioria apresenta 
talo com pequenas dimensões, o que necessita 
de um grande esforço para analisá-las e faz com 
que elas sejam identificadas equivocadamente ou 
passem despercebidas em estudos de levantamento 
de flora. Das nove espécies registradas neste 
trabalho, quatro (Boodlea composita, Ceramium 
corniculatum, Chondracanthus cf. saundersii e 
Cladophora laetevirens) tiveram sua distribuição 
consideravelmente ampliada no litoral brasileiro. 

Este trabalho, além de contribuir para o 
conhecimento da flora de macroalgas do estado de 
Pernambuco, acrescentou informações acerca da 
ficoflora epífita, confirmando a importância dessas 
macroalgas para a diversidade local.
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Resumo 
Foram realizados levantamentos florísticos para conhecer as espécies arbóreas, arborescentes e arbustivas 
no Município de Pelotas, Rio Grande do Sul. As coletas foram feitas por meio de caminhamentos em 21 
fragmentos em diferentes estados de conservação. A vegetação estudada pertence a duas fitofisionomias: 
matriz de paisagem florestal  distribuída sobre a Encosta do Escudo Sul-Riograndense e matriz campestre 
na Planície Costeira. A riqueza encontrada foi de 148 espécies distribuídas em 101 gêneros e 48 famílias. 
Myrtaceae, com 24 espécies, foi a família de maior riqueza, mostrando gêneros representativos em 
espécies: Eugenia (7), Myrcia (4), Myrcianthes e Myrceugenia (3). Outros gêneros apresentaram quatro 
espécies cada, que foram Schinus (Anacardiaceae), Baccharis (Asteraceae) e Myrsine (Myrsinaceae). 
Ocorreu baixa contribuição de árvores da família Fabaceae com apenas duas espécies, sendo gênero Inga 
ausente em matas ciliares. Constatou-se a ocorrência de espécies de distribuição geográfica tipicamente 
tropical como: Geonoma schottiana Mart (Arecaceae), Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg 
(Euphorbiaceae) e Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin (Araliaceae) e táxons 
de caráter temperado como Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer (Salicaceae) e Quillaja brasiliensis 
Mart. (Quillajaceae). Isso demonstra uma área biogeográfica de ecótono entre a Mata Atlântica stricto 
sensu e o Bioma Pampa. Desde modo a biodiversidade é considerada elevada em virtude das latitudes 
e das baixas temperaturas no período de inverno, sendo necessários estudos para desenvolver meios 
adequados para sua conservação, restauração e manejo florestal. 
Palavras-chave: árvores, biodiversidade, conservação, ecologia.

Abstract
The floristic composition of forest fragments was surveyed including tree, arborescent and shrub species 
in forest fragments in the municipality of Pelotas, Rio Grande do Sul state, southernmost Brazil. Data was 
collected by the ‘walking’ method in 21 forest fragments with different conservation status. The vegetation 
studied was characterized by two phytophysiognomies: a forest landscape matrix (Sul-Riograndense 
Slopes) and a grassland (Coastal Plain). A total of 148 species distributed in 101 genera and 48 families 
were found. Myrtaceae, with 24 species was the richest family, with genera representative in number of 
species: Eugenia (7), Myrcia (3), Myrcianthes (3), and Myrceugenia (3). Other genera had four species 
each: Schinus (Anacardiaceae), Baccharis (Asteraceae) and Myrsine (Myrsinaceae). Fabaceae with only 
two species contributed little to tree richness, with the Inga genus absent in riverine areas. There were 
species with typically tropical geographic distribution range such as Genoma schottiana Mart (Arecaceae), 
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg (Euphorbiaceae) and Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. & Frodin (Araliaceae), and taxa with temperate affinity such as Azara uruguayensis (Speg.) 
Sleumer (Salicaceae) and Quillaja brasiliensis Mart (Quillajaceae). This shows a biogeographic ecotone 
area between Mata Atlantica stricto sensu and Pampa Biome. But biodiversity is considered to be high 
because of latitude and low temperatures during winter. Further studies are necessary to develop appropriate 
strategies of conservation, restoration and management of trees and forest resources.
Key words: trees, biodiversity, conservation, ecology.

Florística de comunidades arbóreas no Município de Pelotas,   
Rio Grande do Sul
Floristic composition of forest species in Pelotas Municipality, Rio Grande do Sul state

Tiago Schuch Venzke1,2

Rodriguésia 63(3): 571-578. 2012

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Universidade Federal de Viçosa, Depto. Biologia Vegetal, Programa de Pós-graduação em Botânica, Av. Peter Henry Rolfs s/n, 36570-000, Viçosa, MG, Brasil. 
2 Autor para correspondência: venzke.tiago@gmail.com

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.



572 Venzke, T.S.

Rodriguésia 63(3): 571-578. 2012

Introdução
Na Região Sul do Brasil ocorrem naturalmente 

fragmentos das amplas áreas originalmente 
cobertas por ecossistemas florestais, que também 
cobriam a maioria dos estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Neste último, 
a cobertura vegetal original do território era 
aproximadamente 1/3 constituída por ecossistemas 
florestais (Cordeiro & Hasenack 2009) que se 
estendiam até aproximadamente o paralelo 30ºS 
(Lindman 1906; Rambo 1956).

Na região do município de Pelotas, no Rio 
Grande do Sul, localizado a oeste da extremidade 
sul da Laguna dos Patos, a cobertura vegetal natural 
pode ser classificada como área de Formação 
Pioneira com Influência Fluvial e Floresta 
Estacional Semidecidual (IBGE 1986; IBGE 1992).

As Formações Pioneiras estão situadas 
na Planície Costeira e por vezes o conjunto da 
vegetação é simplesmente denominado de Restinga 
(Klein 1964; Rizzini 1997). A comunidade 
vegetal predominante neste tipo de formação é 
caracterizada pela ocorrência de vegetação típica 
das primeiras fases de ocupação de novos solos 
(Waechter 1990). No Rio Grande do Sul, nesse 
tipo vegetacional predomina a dominância de 
estrato herbáceo e arbustivo, com a vegetação 
arbórea distribuída de forma esparsa na paisagem. A 
presença de espécies arbóreas está principalmente 
restrita aos capões de mata, denominadas de matas 
de restinga arenosas e turfosas e matas ciliares 
(Waechter 1990). As matas ciliares acompanham os 
cursos de água até os desaguadouros nos principais 
corpos hídricos regionais (Laguna dos Patos e 
Canal São Gonçalo).

A área florestal classificada como Floresta 
Estacional Semidecidual (IBGE 1992), encontra-
se localizada sobre a vertente leste da província 
geomorfológica do Escudo Sul-Riograndense. 
A matriz vegetacional predominante apresenta 
fitofisionomia florestal, constituída por uma 
floresta de encosta com dossel contínuo. A floresta 
se entende até as partes altas e planas do Escudo, 
que se situam a aproximadamente 500m de altitude 
(Streck et al. 2008), sendo que acima desta altitude 
predomina uma vegetação campestre herbáceo-
arbustiva (Heiden & Iganci 2009). Antes dos 
processos antrópicos a fragmentação era esparsa e 
a formação das clareiras era consequência da queda 
de árvores e existência de afloramentos rochosos, 
localizados principalmente no topo dos morros 
(Venzke 2009).

Em torno de 1776, deu-se o início efetivo aos 
processos de povoamento da região do município de 
Pelotas e a derrubada das florestas para uso da terra 
e aproveitamento da madeira na construção local 
(Hoffmann-Harnisch 1952). Esse processo e outros 
que se seguiram levaram à intensa fragmentação 
das florestas naturais, sem o devido conhecimento 
da composição original da vegetação.

Estudos florestais no extremo sul brasileiro 
foram realizados (Waechter & Jarenkow 1998; 
Souza 2001; Jurinitz & Jarenkow 2003; Dorneles 
& Waechter 2004a; Soares & Ferrer 2009; Venzke 
2009, 2012), porém estão principalmente restritos 
a análises fitossociológicas que contemplam a 
flora em área determinada. Assim, atualmente não 
existem listas florísticas que forneçam informações 
sobre a composição aproximada da flora regional. 
Com este intuito, foi realizado o levantamento 
da flora arbórea, arborescente e arbustiva em 
fragmentos de vegetação nativa distribuídos no 
território do município de Pelotas, Rio Grande 
do Sul.

Materiais e Métodos
O levantamento das espécies foi realizado 

por meio de caminhamento em trilhas ou 
aleatoriamente nas bordas e no interior de 
fragmentos de comunidades arbóreas. Considerou-
se ambiente das “bordas” a primeira fileira de 
indivíduos mais externa e ambiente de “interior” a 
vegetação localizada no mínimo a 5 m de distância 
da borda dos fragmentos. Foram visitados 21 
fragmentos em diferentes estágios sucessionais, 
sendo 13 distribuídos na unidade fitogeográfica 
da Floresta Estacional Semidecidual e oito 
nas Áreas de Formações Pioneiras (Fig. 1). O 
tempo de amostragem total foi de 253 horas de 
caminhamento, anotando a presença de espécies 
em período vegetativo e coletando-se plantas com 
material botânico fértil, como flores e/ou frutos.

Foram considerados como espécies arbóreas 
os indivíduos adultos com altura mínima de 6 m, 
diâmetro a altura do peito (DAP) de 5 cm e fuste 
ereto. Como arborescentes foram consideradas 
as plantas entre 3 e 6 m. Os demais indivíduos 
coletados com caule lenhoso, foram tratados 
como arbustos, excluindo-se as trepadeiras da 
amostragem. As amostras de material botânico 
foram processadas conforme as recomendações 
de Fidalgo & Bononi (1984). A identificação dos 
táxons foi realizada por meio do conhecimento 
popular, estudo em herbários oficiais, eventuais 
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 
situada no extremo-sul do Brasil. Pontos de coleta 
(l). Adaptado de mapa rural da Prefeitura Municipal 
de Pelotas 2011.
Figure 1 – Location map of the study area located in the 
southernmost of Brazil. Collection points (l). Adapted from 
rural map of the Municipality Pelotas 2011.

consulta a especialistas e determinadas com 
literatura. As espécies foram classificadas nas 
famílias reconhecidas pelo APG III (2009) e 
como nomenclatura para atualização dos binômios 
específicos foi utilizado o International Plant Name 
Index (IPNI 2010). A lista resultante de espécies foi 
organizada em ordem alfabética de famílias e de 
espécies, constando também o nome popular usado 
regionalmente, o porte do vegetal e a distribuição 
na região fitogeográfica. As exsicatas foram 
incorporadas ao acervo de herbários (PEL-UFPel; 
HURG-Furg; HECT-Embrapa; VIC-UFV).

Resultados e Discussão
O levantamento resultou em 148 espécies de 

árvores, arvoretas e arbustos (Apêndice 1). Essa 
riqueza vegetal está distribuída em 48 famílias 

botânicas, dentre as quais a mais numerosa em 
espécies foi Myrtaceae (24); seguida de Asteraceae 
e Fabaceae (9), Euphorbiaceae, Rubiaceae e 
Salicaceae (7); Anacardiaceae e Lauraceae 
(5); Celastraceae, Meliaceae, Myrsinaceae, 
Sapindaceae e Sapotaceae (4). Entre a riqueza 
de gêneros levantados (101 táxons), os mais 
numerosos foram Eugenia (7); Schinus, Baccharis, 
Myrsine e Myrcia (4); Sebastiania, Myrcianthes, 
Myrceugenia, Psychotria, Maytenus e Ilex (3). A 
representação relativa do porte das espécies foi de 
60% arbóreas, 20% arborescentes e 20% arbustos.

Myrtaceae, com o maior número de 
representantes, totaliza 16,2% das espécies deste 
levantamento. Riquezas semelhantes foram 
observadas em estudos com flora arbórea no Rio 
Grande do Sul, como 16,7% (Sobral et al. 2006) e 
20% (Reitz et al. 1983). Essa família apresenta o 
maior número de representantes na flora arbórea no 
RS (Sobral 2003), totalizando cerca de 103 espécies 
(Reitz et al. 1983).

Em estudos fitossociológicos, Myrtaceae 
também se destaca com densidades elevadas para 
diferentes formações florestais riograndenses 
(Klein 1984; Farias et al. 1994; Waechter & 
Jarenkow 1998; Longhi et al. 1999; Jurinitz & 
Jarenkow 2003; Dorneles & Waechter 2004a; 
Budke et al. 2004).

Fabaceae (Leguminosae) apresentou poucas 
espécies arbóreas quando comparada com estudos 
localizados em formações florestais ao norte do 
estado (Longhi et al. 1999; Budke et al. 2004; Giehl 
& Jarenkow 2008). Outros trabalhos em latitudes 
elevadas, particularmente abaixo do paralelo 30ºS, 
demonstram tendência de baixa contribuição de 
árvores Fabaceae à comunidade florestal. Esta 
riqueza tem sido composta por até duas espécies 
arbóreas (Waechter & Jarenkow 1998; Souza 2001; 
Jurinitz & Jarenkow 2003; Dorneles & Waechter 
2004a; Soares & Ferrer 2009; Venzke 2009, 2012). 

A riqueza de Fabaceae é maior em estratos 
inferiores, representada pelos gêneros Calliandra, 
Mimosa e Sesbania. Outras famílias são numerosas 
em espécies de porte arbustivo, como Asteraceae 
e Rubiaceae, no geral representadas pelos gêneros 
Baccharis e Psychotria, respectivamente.

A reduzida riqueza de leguminosas arbóreas 
reflete-se na ausência de Inga nas matas do 
estudo. Este gênero, juntamente com Erythrina, 
possui ampla distribuição geográfica e ocorrência 
constante em terrenos úmidos no Brasil (Catharino 
1989). Pennington (1997) cita que Inga é presente 
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em todas as florestas de várzea de zona tropical 
úmida, estendendo-se do México até o Uruguai. No 
entanto, estudos indicam ausência de distribuição 
natural do gênero no extremo sul do Brasil (Souza 
2001; Soares & Ferrer 2009; Venzke 2009). A 
coleta de material vegetal mais próximo da área de 
estudo ocorreu ao norte, na Bacia Hidrográfica do 
Rio Camaquã, em ambiente ribeirinho (De Marchi 
2005) e em fragmentos de mata de encosta (Jurinitz 
& Jarenkow 2003; col. pess. 2007). Deste modo, 
o limite austral da distribuição geográfica deste 
táxon na Mata Atlântica provavelmente seja a Bacia 
Hidrográfica do Rio Camaquã (31º01’ e 51º56’). 
Nesta área também se verifica a presença de outras 
espécies de Fabaceae que não foram observadas 
neste estudo, como Erythrina falcata Benth., 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton, Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong e Parapiptadenia 
rigida (Benth.) Brenan. (De Marchi 2005).

As espécies deste levantamento representam 
aproximadamente 28% das árvores citadas até 
o momento para as formações vegetais do Rio 
Grande do Sul (Reitz et al. 1983; Sobral et al. 
2006). No levantamento ocorreu distribuição 
diferenciada entre as duas unidades fitogeográficas 
(Fig. 2), sendo a riqueza de espécies exclusivas 
maior na encosta do Escudo Cristalino Sul-Rio-
Grandense (42 espécies) do que na Planície 
Costeira (6 espécies). Estudos ainda mostram que 
entre as duas unidades fitogeográficas, a maior 
diversidade nas comunidades florestais é conhecida 
para as áreas de encosta (Waechter & Jarenkow 
1998; Souza 2001; Jurinitz & Jarenkow 2003; 
Dorneles & Waechter 2004b).

Nos ambientes esciófitos do interior dos 
fragmentos, com menor insolação e o dossel 
formado, as espécies exclusivas foram: Maytenus 
dasyclada Mart., Gymnanthes concolor (Spreng.) 
Müll.Arg., Miconia pusilliflora Naudin, Sorocea 
bomplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & Boer, 
Eugenia involucrata DC., E. schuechiana O.Berg, 
E. rostrifolia, Faramea montevidensis (Cham. 
& Schltdl.) DC., Psychotria carthagenensis 
Jacq., Banara tomentosa Clos, Chrysophyllum 
gonocarpum (Mart & Eichler ex Mig) Engl. e 
gênero Trichillia.

As bordas dos fragmentos, no limite 
com campos antrópicos, lavouras anuais e/ou 
abandonadas, foram frequentemente colonizadas 
por Lithraea brasiliensis Marchand, Schinus 
polygamus (Cav.) Cabrera, Calliandra tweediei 
Benth., Sebastiania commersoniana (Baill.) 

Figura 2 – A paisagem nas duas regiões estudadas. a. 
Planície Costeira mostrando a matriz campestre e ao 
fundo a comunidade florestal na forma de capões; b. 
região da encosta com o relevo levemente ondulado 
e o mosaico de comunidades vegetais. A= vegetação 
arbórea nativa; B= plantios arbóreos comerciais e C= 
áreas de lavoura e pastagem.
Figure 2 – The landscape in study two areas. a. Coastal Plain 
showing the grassland matrix and background to the forest 
communities in the form of clumps of trees; b. the area of the 
hillside showing the mosaic plant communities and relief of low 
mountains. A= native forest; B= planting exotic trees and C= 
areas of crop and pasture.

a

b

A

C

B

A

A

C

C



575 Venzke, T.S.

Rodriguésia 63(3): 571-578. 2012

L.B.Sm. & R.J.Downs, Ocotea pulchella Mart., 
Miconia hiemalis A.St. -Hil. & Naudin ex Naudin, 
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br., M. umbellata 
Mart., Eugenia uniflora L., Quillaja brasiliensis 
Mart., Daphnopsis racemosa Griseb. e espécies 
pertencentes às famílias Rutaceae e Sapindaceae.

Espécies exclusivas de ambientes heliófitos 
foram Trema micrantha (L.) Blume, Bauhinia 
forficata Link, Escallonia bifida Link & Otto ex 
Engl., Dodonea viscosa Jacq., as aroeiras (Schinus 
molle L., S. polygamus) e o gênero Baccharis 
(Asteraceae). Essas plantas, juntamente com 
espécies características das bordas dos fragmentos, 
habitam as capoeiras que são comunidades das 
fases iniciais da sucessão florestal, frequentemente 
ocorrendo em lavouras abandonadas nas partes 
serranas da área.

Nas matas ciliares, onde ocorre saturação 
hídrica do solo, habitam as espécies: Phyllanthus 
sellowianus Müll.Arg., Terminalia australis 
Cambess., Calliandra tweediei, Erythrina crista-
galli L., Sebastiania commersoniana, S. schottiana 
Müll. Arg., Salix humboldtiana Willd. e Pouteria 
salicifolia (Spreng.) Radlk. Essas plantas toleram 
a inundação frequente e se desenvolvem na 
correnteza, sendo denominadas de vegetação reófila 
(Font Quer 1953). É um grupo com possibilidade 
de aproveitamento em obras de “bioengenharia”, 
na recuperação da função dos taludes de ambientes 
fluviais pela adaptação a umidade e a correnteza 
(Durlo & Sutili 2005).

A flora nativa aproveitada para fins 
ornamentais e comestíveis restringe-se a poucas 
espécies. As plantas ornamentais regionalmente 
usadas com frequência em jardins, canteiros 
e calçadas são: jerivá (Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman), corticeira (Erythrina crista-
galli), açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart.), 
figueira (Ficus organensis Miq.), guajuvira (Cordia 
americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.), topete-de-
cardeal (Calliandra tweediei e C. brevipes Benth) 
sabão-de-soldado (Quillaja brasiliensis) e aroeira-
da-praia ou vermelha (Schinus terebinthifolius 
Raddi). Porém, outras espécies possuem potencial 
ornamental (Stumpf et al. 2009), sendo exemplos 
os gêneros Cereus e Opuntia (Cactaceae) e as 
espécies Erythroxylum argentinun O.E.Schulz, 
Cytharexylum myrianthum Cham., Myrsine 
umbellata, Escallonia bifida, Styrax leprosus Hook. 
& Arn., Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke, 
além de variadas espécies de Baccharis.

As espécies nativas comestíveis cultivadas 
na arborização urbana e nos pomares domésticos 
são: butiá (Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick 
& Lorenzi), pitanga (Eugenia uniflora), araçá 
(Psidium cattleianum) e araucária (Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze). Outras plantas 
encontradas no levantamento possuem potencial 
para serem aproveitadas na alimentação humana, 
porém são popularmente pouco conhecidas, 
havendo necessidade de estimular o conhecimento e 
o plantio desses vegetais. Essas espécies potenciais 
são goiaba-do-mato (Acca sellowiana (O. Berg) 
Burret), guabiroba (Campomanesia xanthocarpa O. 
Berg), cereja-do-rio-grande (Eugenia involucrata), 
cactus (Opuntia monacantha Haw.), pêssego-da-
praia (Eugenia myrcianthes Nied.), entre outras. 

Além de espécies frutíferas e ornamentais, 
a vegetação mostra potencial para a apicultura. 
Wolff et al. (2008) citam espécies arbóreas da 
região serrana de Pelotas com potencial apícola, 
destacando-se: Lithraea brasiliensis, Schinus 
terebinthifolius, Luehea divaricata, Calliandra 
tweediei, Casearia sylvestris Sw., Eugenia 
uniflora e Schinus molle. A flora nativa apícola 
tem vantagem da ocorrência de numerosas floradas 
consecutivas ao longo do ano, o que viabiliza 
uma safra prolongada, assim como a produção de 
distintos tipos de mel (Wolff et al. 2008).

Parte da riqueza vegetal apresentou baixa 
frequência, com ocorrência em menos de 30% 
dos caminhamentos. Também ocorreram com 
baixa densidade, entre um e cinco indivíduos 
observados no total das amostragens. Exemplos 
são Schinus lentiscifolius Marchand, Dicksonia 
sellowiana Hook., Aiouea saligna Meins, Acca 
sellowiana, Myrcianthes cisplatensis O.Berg, 
Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand, 
Myrceugenia mesomischa (Burret.) D. Legrand. 
Kausel, Chionanthus filiformis (Vell.) P.S.Green, 
Ruprechtia laxiflora Meisn., Azara uruguayensis 
(Speg.) Sleumer, Acanthosyris spinescens Griseb. 
e Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. 
Penn., os quais foram pouco comuns na região do 
estudo, corroborando parcialmente com a lista 
estadual das plantas ameaçadas de extinção (Rio 
Grande do Sul 2003).

Outras espécies possuem populações maiores, 
porém restritas a ambientes específicos. A palmeira 
Geonoma schottiana Mart. é característica e 
exclusiva da mata pluvial da encosta atlântica no 
sul do Brasil (Reitz 1974), habitando ambientes 
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em bom estado de preservação em solos brejosos, 
o que ocorreu somente em duas localidades da 
Planície Costeira. Alsophila setosa Kaulf. é outra 
planta com estas características, porém mais 
frequentemente habitando as matas ciliares nas 
partes serranas e conservadas. Maytenus dasyclada 
é comum em floresta de araucária, na Depressão 
Central e metade sul do estado (Sobral et al. 2006), 
e foi encontrada em ambientes de sub-bosque 
preservados da atividade antrópica. Podocarpus 
lambertii Klotzsch ex Endl. e Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin apresentaram 
populações representativas, porém restritas às 
partes serranas da área.

Atualmente a vegetação se apresenta 
distribuída em fragmentos florestais com diferentes 
níveis de pressão antrópica. Nas duas regiões 
ocorrem impactos ambientais significativos que 
comprometem a conservação da biodiversidade. 
Nas partes serranas, merecem destaque os 
derivados de atividades agropecuárias em pequenas 
propriedades rurais (baixa pecuária de bovinos de 
leite, lavouras de milho, feijão e fumo, além de 
hortaliças). Aparecem também pequenas lavouras 
comerciais de árvores como acácia-negra (Acacia 
mearnsii de Wild) e várias espécies do gênero 
Eucalyptus, estes últimos muito cultivados para 
uso na secagem da colheita das lavouras de fumo.

Nas partes da Planície Costeira ocorrem 
impactos derivados de propriedades rurais médias a 
grandes e da urbanização. As principais atividades 
econômicas são a orizicultura e a pecuária extensiva 
de corte. Os impactos mais significativos do acesso 
dos animais ao interior dos fragmentos são a 
compactação do solo, o pisoteio e o pastoreio dos 
estratos inferiores, como o arbustivo e o herbáceo, 
o que causa a mortalidade das plântulas de espécies 
nativas (Stenr et al. 2002; Santos & Souza 2007) 
e, ao longo do tempo, altera a dinâmica natural da 
regeneração da floresta.

Os fragmentos florestais na região do estudo 
estão distribuídos em paisagens cultivadas e 
encontrados na forma de pequenos fragmentos, 
altamente perturbados, geralmente isolados 
e pouco protegidos, conforme Viana (1995) 
cita para a Mata Atlântica. Na área de estudo, 
na maioria são pequenos e pouco conectados 
representando uma proporção pequena da área 
nativa remanescente. Esses fragmentos estão 
distribuídos principalmente em ambientes de 
topografia mais acidentada, de difícil acesso ou 

pedregosos e que não servem para a agricultura. Os 
maiores fragmentos possuem aproximadamente 
160 e 200 ha, respectivamente localizados na 
Planície Costeira e Encosta. O estudo de Cordeiro 
& Hasenack (2009) aponta para a expansão das 
áreas da Floresta Estacional Semidecidual no 
Rio Grande do Sul. Contudo, estas áreas estão 
atualmente em estágios iniciais da sucessão 
florestal, caracterizados pela baixa diversidade 
e flora de espécies pioneiras e/ou generalistas 
quanto às condições ambientais. 

Finalmente, as comunidades florestais 
do estudo provavelmente representam o limite 
meridional extremo da distribuição geográfica de 
espécies de caráter tropical, entre os quais merecem 
destaque Geonoma schottiana, Cabralea canjerana 
(Vell.) Mart., Cedrela fissilis Vell., Alchornea 
triplinervia, Miconia pusilliflora, Chionanthus 
filiformis e Schefflera morototoni (Spreng.) 
Müll.Arg. Esses táxons não foram observados 
em levantamentos realizados em áreas florestais 
localizadas em latitudes maiores (Waechter & 
Jarenkow 1998; Grela & Brusa 2006; Soares & 
Ferrer 2009; Piaggio & Delfino 2009). 

A composição da vegetação sugere uma 
área biogeográfica de caráter temperado quente, 
localizado entre zonas tropicais ao norte e zonas 
temperadas frias ao sul. Essa transição entre duas 
grandes comunidades vegetais é notada pela 
ocorrência de plantas de caráter tropical na região 
sul da Laguna dos Patos, tais como Trichillia, 
Casearia, Nectandra, Ocotea e Ficus; e plantas 
típicas de zonas temperadas como Azara e Quillaja. 
Desse modo, a região reflete uma zona de ecótono 
entre dois grandes biomas brasileiros: a Mata 
Atlântica e o Pampa.

Considerações Finais
Na região, a riqueza de espécies arbóreas, 

arborescentes e arbustivas é considerada elevada em 
virtude das latitudes e das baixas temperaturas no 
período de inverno. A presença de riqueza elevada 
de Myrtaceae não difere de estudos florestais no 
estado, refletindo a potencial adaptação desta 
família às condições ambientais existentes. A 
importância florística de Fabaceae é menor do que a 
verificada em estudos ao norte e semelhante a áreas 
localizadas mais ao sul. São encontradas espécies 
características de certos hábitats, como o interior 
e bordas de fragmentos e locais com influência 
hídrica, refletindo a adaptação das plantas a 
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certas condições ambientais. Há possibilidade 
do desenvolvimento de diversos usos diretos 
da biodiversidade nativa como o frutífero, o 
ornamental e o apícola, gerando estratégias para o 
manejo e uso sustentável da biodiversidade. Porém, 
atualmente os impactos ambientais comprometem 
as florestas e suas funções ecológicas, sendo 
necessário o desenvolvimento de estratégias para a 
conservação e restauração dos fragmentos florestais 
no extremo sul do Brasil.
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Resumo
Uma espécie nova de Ocotea Aubl. (Lauraceae), Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello, é descrita e ilustrada. 
A espécie, com flores hermafroditas, assemelha-se a Ocotea indecora (Schott) Mez e ocorre em floresta 
atlântica nos estados do Paraná e Santa Catarina, Região Sul do Brasil.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, espécie nova, Ocotea marumbiensis.

Abstract
A new species of Ocotea Aubl. (Lauraceae), Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello, is described and 
illustrated. The species with hermaphrodite flowers resembles Ocotea indecora (Schott) Mez and occurs in 
the Atlantic Forest in the states of Parana and Santa Catarina, southern Brazil.
Key words: Atlantic Forest, new species, Ocotea marumbiensis.
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Introdução
O gênero Ocotea Aubl., com aproximadamente 

350 espécies, é o maior gênero de Lauraceae no 
Neotrópico. No Brasil, Ocotea está representada por 
cerca de 170 espécies, enquanto aproximadamente 
50 espécies ocorrem em Madagáscar, sete na África 
e uma nas Ilhas Canárias (Rohwer 1993; Quinet 
et al. 2012). O gênero é muito variável e serve 
como um “depósito” para espécies que não podem 
ser prontamente acomodadas em outros gêneros 
(Werff 1991).

O gênero caracteriza-se por flores trimeras 
bissexuadas, polígamas ou unissexuadas, 9 
estames, estéreis nas flores pistiladas, anteras 
4-loceladas (muito raramente 2-loceladas 
em poucas espécies da América Central), 
esporângios arranjados em dois pares sobrepostos 
ou raramente os locelos superiores entre os 
inferiores formando um arco fechado, filetes 
pouco mais longos que as anteras a ausentes, 
estames da terceira série com um par de 
glândulas na base dos filetes, glândulas em geral 
globosas ou reniformes, estaminódios da quarta 
série ausentes a conspícuos, nunca claramente 
sagitados, nas flores estaminadas ovário bem 
desenvolvido a ausente, fruto sobre cúpula de 
tamanho e forma variadas (Baitello 2001).

Estudos recentes e novas descobertas 
de espécies de Ocotea têm demonstrado que 
o gênero é bastante diversificado na floresta 
atlântica. Várias espécies recentemente descritas 
são endêmicas dessa unidade fitogeográfica, 
algumas delas com distribuição restrita. É o 
caso de Ocotea arenicola L.C.S.Assis & Mello-
Silva; O. ciliata L.C.S.Assis & Mello-Silva; 
O. cryptocarpa Baitello; O. curucutuensis 
Baitello; O. paranaensis Brotto, Baitello, Cervi 
& E.P. Santos; O. pluridomatiata A. Quinet; O. 
ramosissima L.C.S.Assis & Mello-Silva e O. 
revolutifolia A. Quinet, que ocorrem em apenas 
um ou no máximo dois estados da federação 
(Baitello 2001; Assis & Mello-Silva 2009; Brotto 
et al. 2010; Quinet 2008).

A lista de espécies da flora do Brasil 
(Quinet et al. 2012) reconhece no estado do 
Paraná 66 espécies de Lauraceae, distribuídas 
em 12 gêneros. Ocotea é representada por 30 
espécies, das quais 29 ocorrem no bioma Mata 
Atlântica e dez no bioma Cerrado.

São números bastante semelhantes aos 
levantados pelo estudo taxonômico do gênero 
no Paraná, em andamento, que até o momento 
confirmou 30 táxons. Alguns desses táxons 
correspondem a espécies de baixa frequência 
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que raramente são detectadas em excursões de 
coleta, mesmo quando estão em período fértil. 
Por outro lado, espécies raras ou aquelas que 
aparentemente ocorrem em agrupamento de 
indivíduos têm sido detectadas mais facilmente 
em estudos fitossociológicos. Foi o caso de 
Ocotea paranaensis ,  coletada em estudo 
realizado no Morro dos Perdidos, na Serra do 
Mar paranaense (Brotto et al. 2009). 

Graças ao material proveniente de um 
recente estudo fitossociológico realizado 
na Torre da Prata, também na Serra do Mar 
paranaense (Blum 2006), foi possível compilar 
informações que culminaram na identificação da 
31ª espécie de Ocotea do estado, que é descrita 
no presente trabalho.

Material e Métodos
Este estudo foi realizado através da análise 

das coleções depositadas nos herbários MBM e 
UPCB (Thiers 2009, continuamente atualizado) e 
de expedições de coleta realizadas pelo primeiro 
autor a partir de 2006. Para a comparação com os 
táxons relacionados utilizou-se a circunscrição das 
espécies e sinônimos propostos por Assis & Mello-
Siva (2010). O estado de conservação da espécie 
seguiu os critérios da IUCN versão 3.1 (2001). As 
fotografias de detalhes das folhas, ápice do ramo 
e flores foram obtidas no laboratório Taxonline 
da Universidade Federal do Paraná, a partir de 
câmera Leica DFC500 acoplada à lupa Leica 
Mz16, com uso dos softwares Auto-Montage-
Pro 5.03 Syncroscopy e Leica IM50 Versão 5. A 
classificação de floresta atlântica (stricto sensu) 
segue o conceito de Oliveira-Filho & Fontes 
(2000), correspondendo à Floresta Ombrófila 
Densa, presente em toda a faixa litorânea, desde 
o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, 
formação que pertence ao bioma Mata Atlântica 
(Veloso et al. 1991; IBGE 2004).

Resultados e Discussão
Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello, sp. nov. 
Tipo: BRASIL. PARANÁ: Morretes, Serra da 
Prata, Torre da Prata, 25º37’07”S, 48º41’54”W, 
7.V.2010, fl. e fr., M.L. Brotto & W.S. Mancinelli 
447 (holótipo UPCB!; isótipos HBR!, MBM!, NY!, 
RB!, SPSF!) Figs. 1a-m, 2a-j

Species haec ab Ocotea indecora (Schott) 
Mez gemmis puberulis (non dense pilosis), 
foliis areolis parvis 0,1−0,5 mm (non 0,3−1,5 
mm), inflorescentiis et floribus glabris (non 

puberulis), floribus diametri minoris 3−4 mm 
(non 5−8 mm), pedicellis longioribus 0,2−0,6 
mm (non 0,1−0,3 mm), tepalis ovalate-ellipticis 
minoribus 1,9−2,3 mm longis (non 3,5−5 mm), 
staminibus seriei I et II 1,0−1,6mm longis 
(non 1,5-2,5 mm), cupulis buccinatis (non 
hemisphaericis) et fructibus 10 mm longis (non 
20 mm) differt.

Árvores ,  ca .  10 m al t .  Ramos com 
crescimento rítmico, cilíndricos, glabrescentes. 
Folhas agrupadas no ápice dos ramos e 
alternas na base; pecíolo 0,3−0,7 cm compr., 
canaliculado, glabro; lâmina 4−9 × 1−3 cm, 
elíptica, cartácea ou sub-coriácea, levemente 
discolor, ápice agudo ou acuminado, base 
cuneada, margem ondulada, levemente revoluta, 
face adaxial glabra, lustrosa, reticulação densa, 
inconspícua, nervura primária saliente na base 
e plana no ápice, secundárias planas, face 
abaxial glabra, reticulação densa, conspícua, 
nervura primária saliente na base e plana no 
ápice, secundárias planas, 8−11 pares, ângulo de 
divergência com a primária 30º−65º, nervação 
broquidódroma, aréolas 0,1−0,5 mm diâm., 
domácias, quando presentes, uma ou duas 
nas axilas das nervuras da base, cobertas por 
tricomas longos e ferrugíneos. Inflorescências 
botrióides a tirsóides, agrupadas ao redor da 
gema apical pubérula, subtendidas por brácteas, 
3−5 cm compr., paucifloras 4−7 flores, glabras. 
Flores bissexuadas, 3−4 mm diâm.; pedicelo 
0,2−0,6 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente pubérulo; tépalas 1,9−2,3 mm 
compr., ovalado-elípticas, face abaxial glabra, 
face adaxial com papilas na metade apical e 
na margem; estames das séries I e II 1−1,6 
mm compr., filetes um pouco mais curtos 
que as anteras, pubérulos, anteras ovalado-
quadrangulares, ápice agudo 0,1−0,3 cm compr., 
papilosas, locelos introrsos; estames da série III 
1,2−1,7 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, pubérulos, anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores laterais e inferiores 
latero-extrorsos; estaminódios da série IV ca. 
0,6 mm compr., clavados, pubérulos; pistilo 
2−2,5 mm compr., glabro, ovário elipsóide, 
estilete tão longo quanto o ovário. Cúpula ca. 
0,7 × 0,7 cm, trompetiforme a sub-hemisférica, 
margem hexalobada na fase jovem ou levemente 
ondulada quando plenamente desenvolvida 
devido à queda tardia das tépalas, cobrindo 
1/3 do fruto. Fruto ca. 1,0 × 0,7 cm, elipsóide, 
ápice mucronado.
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Figura 1 – Ocotea marumbiensis – a. ramo florífero; b. detalhe das inflorescências; c. face abaxial da folha sem 
domácias; d. face abaxial da folha com domácias; e. flor; f. face adaxial da tépala; g. face abaxial da tépala; h. face 
adaxial da estame da série I; i. face abaxial do estame da série III; j. face adaxial do estaminódio da série IV; k. pistilo; 
l. fruto imaturo; m. fruto maduro (a-k. Brotto & Mancinelli 447; l. Brotto 483; m. Brotto 482).
Figure 1 – Ocotea marumbiensis – a. flowering branch; b. inflorescences detail; c. abaxial leaf surface without domatia; d. abaxial leaf 
surface with domatia; e. flower; f. adaxial tepal surface; g. abaxial tepal surface; h. adaxial stamen surface series I; i. abaxial stamen 
surface series III; j. adaxial staminode surface series IV; k. pistil; l. immature fruit; m. mature fruit (a-k. Brotto & Mancinelli 447; 
l. Brotto 483; m. Brotto 482).

3 
m

m

e

1 
m

m
 

1 
cm

1 
cm

3 
cm

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
cm

0,
5 

m
m

f

a

k

l

c d h i j b

m

g



582 Brotto, M.L. & Baitello, J.B.

Rodriguésia 63(3):  579-585. 2012

Figura 2 – Ocotea marumbiensis – a. reticulação da face abaxial da folha; b. reticulação da face adaxial da folha; 
c. domácias; d. ápice do ramo; e. detalhe das papilas no ápice da antera do estame da série I; f. detalhe das papilas 
na face adaxial da tépala; g. estame da série I; h. ramo florífero; i. frutos imaturos; j. fruto maduro (a-h. Brotto & 
Mancinelli 447; i. Brotto 483; j. Brotto 482).
Figure 2 – Ocotea marumbiensis – a. reticulation of leaf abaxial face; b. reticulation of leaf abaxial face; c. domatia; d. apex of branch; 
e. detail of papillae on apex of anther stamen of series I; f. detail of papillae on adaxial surface of tepal; g. stamen series I; h. flowering 
branch; i. immature fruits; j. mature fruit (a-h. Brotto & Mancinelli 447; i. Brotto 483; j. Brotto 482).
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Material examinado: Morretes, P. E. Pico do Marumbi, 
trilha noroeste, 25º26’55”S, 48º54’52”W, 12.X.2010, 
fl. e fr., M.L. Brotto 482 (UPCB); Serra da Prata, Torre 
da Prata, 16.IV.2005, fl., C.T. Blum et al. 163 (UPCB); 
26.VI.2005, fl. e fr., C.T. Blum et al. 08-27 (UPCB); 
25º37’07”S, 48º41’54”W, 2.XI.2010, fr., M.L. Brotto 
483 (UPCB).  Tijucas do Sul, 6.XI.1998, fr., E. Barbosa 
et al. 205 (MBM). SANTA CATARINA: Garuva, Serra 
Iquererim, pico Garuva, 26º02’30”S, 48º53’43”W, 
9.VI.2007, fl., M.L. Brotto et al. 26 (UPCB).

Ocotea marumbiensis ocorre na Região Sul 
do Brasil, nos estados de Santa Catarina e Paraná. É 
encontrada na Floresta Ombrófila Densa Montana, 
entre 700 e 1.230 m.s.m., ocupando o dossel. A 
espécie é rara em sua área de ocorrência, por isso 
é categorizada nos critérios da IUCN (2001) como 
Em Perigo (EN B1ab(iii)). Em material vivo, a 
coloração da flor é esverdeada e o fruto quando 
maduro é preto lustroso. Coletada com flores de 
janeiro a outubro e com frutos de maio a novembro. 
A floração aparentemente se estende por alguns 
meses, sendo comum encontrar flores e frutos 
imaturos durante esse período.

O epíteto específico faz alusão ao Pico 
do Marumbi, local onde foi encontrada a maior 
população até o momento, servindo também como 
homenagem à montanha que tem sido inspiração 
para várias gerações de pesquisadores.

Vegetativamente, pode ser confundida com 
Ocotea indecora (Schott) Mez e O. prolifera (Nees) 
Mez, das quais é diferenciada com segurança 
apenas por caracteres de flores e frutos. Ocotea 
marumbiensis apresenta tépalas ovalado-elípticas, 
cúpula trompetiforme a subemisférica e fruto com 
até 1 cm de comprimento, enquanto que O. indecora 
e O. prolifera apresentam tépalas estreito-elípticas, 
cúpulas tipicamente hemisféricas e frutos com até 
2 cm de comprimento. Ocotea marumbiensis é 
mais semelhante a O. indecora que, no Paraná, 
ocorre nas Florestas Ombrófilas Densa e Mista 
e na Floresta Estacional Semidecidual. Em O. 
indecora o maior diâmetro das aréolas da folha, a 
inflorescência e flores com indumento pubérulo, o 
menor comprimento do pedicelo, além do maior 
comprimento dos estames das séries I e II, ápice 
das anteras e tépalas, que por sua vez conferem um 
maior diâmetro a flor, também diferenciam a espécie 
de O. marumbiensis. Características estas que têm 
se mostrado bastante homogêneas ao longo de sua 
distribuição nas três florestas dentro dos limites do 
Paraná, inclusive na Floresta Ombrófila Densa onde 
as duas espécies são simpátricas. Ocotea prolifera, 
por sua vez, ocorre no Paraná em Floresta Estacional 
Semidecidual ao norte do estado e, ainda, segundo 

Assis (2009), em ecótono com a Floresta Ombrófila 
Densa no alto vale do rio Ribeira. A folha com 
nervura primária imersa na face adaxial, gema apical 
glabra, estames com anteras orbiculares e filetes 
glabros em O. prolifera também a diferenciam de 
O. marumbiensis, conforme relaciona a Tabela 1. 
Também pode ser confundida com O. catharinensis 
Mez pela semelhança entre flores e inflorescências. 
Ocotea catharinensis, que é uma espécie abundante 
na Floresta Ombrófila Densa Montana no Paraná, 
apresenta inflorescências pubérulas axilares e 
agrupadas ao redor da gema apical com flores 
pubérulas, enquanto O. marumbiensis apresenta 
inflorescências glabras apenas agrupadas ao redor 
da gema apical, com flores glabras.

Ocotea marumbiensis pode ser enquadrada 
no grupo informal “O. indecora” proposto por 
Rohwer (1986). Este grupo, que contempla 
sete espécies, é formado apenas com base em 
características morfológicas, das quais se destacam 
as inflorescências reunidas nas extremidades dos 
ramos, quase sempre menores que as folhas, flores 
pequenas, normalmente com aproximadamente 6 
mm de diâmetro, papilas presentes na face adaxial 
das tépalas, forma arredondada a espatulada das 
anteras, com no máximo 1,5 mm de comprimento, 
filetes pubescentes, estaminódios recobertos por 
pêlos, receptáculo (hipanto) profundo, cúpula 
com borda simples cobrindo 3/4 do fruto. Assis 
(2009), na revisão do grupo, reconheceu 20 
espécies com centro de diversidade na Floresta 
Atlântica do sudeste do Brasil. Este autor afirma 
que, sob uma circunscrição filogenética, o grupo 
é morfologicamente definido pelo crescimento 
rítmico dos ramos. Ainda segundo este autor, a 
recircunscrição de Ocotea com base na dioicia 
resultaria na transferência das espécies de Ocotea 
para outros gêneros ou, até mesmo, na criação de 
novos gêneros. Um gênero potencial, por exemplo, 
acomodaria o grupo O. aciphylla Mez (ca. 15 spp.) 
e O. indecora (20 spp.), tendo como sinapomorfia 
a presença de tépalas e anteras papilosas, presentes 
em O. marumbiensis.
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Características Ocotea marumbiensis Ocotea indecora Ocotea prolifera

Indumento da gema apical pubérulo densamente piloso glabro

Aréolas da folha 0,1−0,5 mm diâm. 0,3−1,5 mm diâm. 0,2−0,5 mm diâm.

Nervura primária na face adaxial Saliente na base e plana no 
ápice

Saliente na base e plana no 
ápice, ou completamente 
saliente

completamente imersa

Indumento da inflorescência e 
das flores glabro pubérulo glabro

Número de flores por 
inflorescência 4−7 flores 5−10 flores 8−20 flores

Flor 3−4 mm diâm. 5−8 mm diâm. 4−5 mm diâm.

Pedicelo 0,2−0,6 mm compr. 0,1−0,3 mm compr. 0,2−0,5 mm compr.

Tépalas ovalado-elípticas, 1,9−2,3 mm 
compr.

estreito-elípticas, 3,2−5 mm 
compr.

estreito-elípticas, ca. 2,5 
mm compr.

Estames das séries I e II 1−1,6 mm compr. 1,5−2,5 mm compr. 1,3−1,5 mm compr.

Indumento dos filetes das séries 
I e II pubérulo pubérulo glabro

Anteras das séries I e II ovalado-quadrangulares ovaladas, ovalado-
quadrangulares orbiculares

Ápice das anteras das séries I 
e II 0,1−0,3 mm compr. 0,1−0,5 mm compr. 0,1−0,2 mm compr.

Cúpula trompetiforme a subemisférica, 
0,7 × 0,7 cm hemisférica, 1,8 × 1,6 cm hemisférica, 1,8 × 1,4 

cm

Fruto 1 × 0,7 cm 2 × 1,3 cm 2 × 1,3 cm

Tabela 1 – Comparação morfológica entre Ocotea marumbiensis e espécies relacionadas.
Table 1 – Morphological comparison of Ocotea marumbiensis and related species.
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Resumo
Realizou-se o levantamento da diversidade de fungos zoospóricos em duas áreas de Cerrado, com estados de 
preservação distintos, na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, estado de São Paulo. Quatro coletas trimestrais 
de água e solo foram realizadas em seis pontos por área, durante as estações chuvosa (janeiro e outubro de 
2008) e seca (abril e julho de 2008). Utilizando a técnica de iscagem múltipla com substratos celulósicos, 
quitinosos e queratinosos, específica para o isolamento de fungos aeróbicos sapróbios e parasitas, foram 
obtidos 434 espécimes representados por 38 espécies dos filos Blastocladiomycota, Chytridiomycota e 
Oomycota, dentre as quais, 31 são primeiras citações para a Reserva. Os resultados encontrados ampliam 
o conhecimento da ocorrência destes organismos em áreas de Cerrado no estado de São Paulo e no Brasil, 
complementando estudos realizados anteriormente na Reserva.
Palavras-chave: Cerrado, Chromista, Chytridiomycota, Fungi, Oomycota.

Abstract
Two areas of Cerrado (“A” and “B”) at different preservation stages were selected at the “Reserva 
Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo state, to survey zoosporic fungi diversity. Water and soil samples 
were collected during the rainy (January and October 2008) and dry seasons (April and July 2008), every 
three months, at six sampling sites in areas “A” and “B”. 434 specimens were obtained using the multiple 
baiting technique with cellulosic, chitinous and keratinous substrates, which are specific for the isolation 
of aerobic, parasitic or saprobial fungi. 38 species were identified, belonging to Blastocladiomycota, 
Chytridiomycota and Oomycota.  Of these, 31 species are cited for the reserve for the first time. The 
results increased our knowledge of the occurrence of the organisms from Cerrado in São Paulo state 
and Brazil, complementing previous studies in the Reserve.
Key words: Cerrado, Chromista, Chytridiomycota, Fungi, Oomycota.

Introdução
O termo fungos zoospóricos não é considerado 

categoria taxonômica ou linhagem evolutiva e vem 
sendo utilizado de forma didática para se referir 
aos organismos heterotróficos flagelados, cuja 
diversidade está estimada em aproximadamente 
1.988 espécies, amplamente distribuídas nos mais 
diversos ecossistemas aquáticos e terrestres, onde 
ocorrem como sapróbias, parasitas ou mutualistas. 
Estão distribuídos em três Reinos, baseados em 

estudos morfológicos e moleculares: Reino Fungi, 
com os filos Chytridiomycota e Blastocladiomycota, 
os quais possuem esporos com um flagelo 
simples e posterior, e Neocallimastigomycota, 
que apresenta esporos poliflagelados; Reino 
Chromista (Straminipila pro parte), com os filos 
Labyrinthulomycota (Labyrinthista) e Oomycota, 
com esporos biflagelados, um simples e o outro 
franjado, inseridos lateral ou apicalmente, e 
Hyphochytriomycota, com esporos com um flagelo 
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franjado, anteriormente inserido; e por fim Reino 
Protozoa, com o filo Plasmodiophoromycota, 
apresentando esporos biflagelados, simples e 
apicalmente inseridos (Kirk et al. 2008). 

Embora vários estudos de diversidade destes 
organismos tenham sido realizados no Brasil, o 
conhecimento do grupo no país ainda é pequeno, 
especialmente se considerarmos os diferentes 
biomas. Até o momento, 348 táxons foram relatados, 
sendo 120 pertencentes a Chytridiomycota, 197 a 
Oomycota, 18 a Blastocladiomycota, cinco a 
Hyphochytriomycota, quatro a Labyrinthulomycota 
e quatro a Plasmodiophoromycota (Milanez et 
al. 2007; Nascimento et al. 2011 a,b). A Mata 
Atlântica foi o bioma mais investigado nos estudos 
taxonômicos, revelando a expressiva diversidade 
dos fungos zoospóricos (Milanez et al. 2007; 
Nascimento & Pires-Zottarelli 2009). Apesar 
dos poucos estudos realizados no Cerrado, a 
diversidade destes organismos neste bioma também 
se mostrou relevante (Milanez 1968; Milanez et 
al. 1997). 

Visando a conservação de sua flora e fauna, 
em 7 de janeiro de 1942, pelo Decreto Estadual nº 
12.500, as antigas fazendas Campininha e Capitinga, 
situadas em Mogi Guaçu, foram desapropriadas para 
constituir uma Reserva do Estado de São Paulo. 
Em agosto de 1970, outro decreto governamental 
transferiu 470,4 hectares dessas terras ao Instituto 
de Botânica, formando a atual Reserva Biológica de 
Mogi Guaçu, constituída por duas áreas designadas 
de “A” e “B” (Secretaria do Meio Ambiente 
2000). Gomes et al. (2003) e Baptista et al. (2004) 
identificaram, respectivamente, 20 espécies da 
família Saprolegniaceae e nove espécies do gênero 
Pythium isoladas de amostras de água e solo, 
coletadas apenas na área “A” da Reserva.

Nos últimos anos, o Cerrado, considerado 
o segundo maior bioma do Brasil, sofreu intenso 
desmatamento com o avanço do processo de 
urbanização e de atividades agropecuárias. 
Especialmente no Estado de São Paulo, esta 
devastação foi bastante significativa. Áreas que 
no início do século ocupavam 14% do território 
paulista, atualmente cobrem menos de 1% e 
somente 0,2% estão protegidos em 32 unidades de 
conservação estaduais (Ratter et al. 1997; Durigan 
et al. 2004; Mendonça 2004).

O presente estudo foi realizado com o objetivo 
de inventariar os táxons de fungos zoospóricos das 
áreas “A” e “B” da Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, nas estações chuvosa e seca.

Material e Métodos
Caracterização da área de estudo 
A Reserva Biológica de Mogi Guaçu possui 

duas áreas (denominadas “A” e “B”, sensu Secretaria 
do Meio Ambiente (2000)) e está localizada no 
município de Mogi Guaçu (22º18’S e 47º11’W), 
estado de São Paulo, sendo caracterizada por inverno 
seco e verão chuvoso. Separadas por uma distância 
de aproximadamente 3 km, as duas áreas da Reserva 
são cobertas por vegetação de Cerrado, apresentando 
o Córrego do Cortado na área “A” e o Córrego 
Capitinguinha na área “B”. Enquanto diversos 
estudos de biodiversidade foram desenvolvidos na 
área “A”, a área “B” foi considerada como setor 
“intocável” até recentemente, sendo mais preservada 
que a área anterior (De Vuono et al. 1982). Mais 
detalhes da descrição das áreas de estudo, incluindo 
mapas geográficos, temperatura do ar e condições de 
precipitação, podem ser consultados em Nascimento 
et al. (2011a).

Amostragem, isolamento, 
identificação morfológica e 
preservação dos fungos zoospóricos 
Foram realizadas quatro coletas de água e de 

solo, trimestralmente, na estação chuvosa (janeiro e 
outubro de 2008) e na estação seca (abril e julho de 
2008), em seis pontos pré-demarcados na área “A” e 
seis na área “B”. Com auxílio de frascos de Wheaton 
(100 mL), amostras de água dos córregos (n = 48) 
foram coletadas a uma profundidade de até 10 cm, 
juntamente com detritos vegetais e animais. Também 
foram coletadas amostras de aproximadamente 300 g 
de solo (n = 48), após remoção da serapilheira, com 
o auxílio de pá de jardinagem, a uma profundidade 
de até 15 cm, e acondicionadas em sacos plásticos. 
Imediatamente após as coletas, essas amostras foram 
processadas no laboratório, utilizando a técnica de 
iscagem múltipla, específica para o isolamento de 
fungos aeróbicos sapróbios e parasitas (Sparrow Jr. 
1960, Milanez 1989). Alíquotas de 30 mL de cada 
amostra de água foram transferidas para placas de 
Petri, juntamente com materiais orgânicos vegetais 
(folhas, pequenos galhos, frutos) e animais (insetos) 
presentes nas amostras. De cada amostra de solo, 
30 g foram dissolvidos em cerca de 40 mL de 
água destilada e esterilizada, em placas de Petri 
com diâmetro de 9 cm. Em seguida, em cada placa 
contendo as amostras, foram adicionados dois 
fragmentos (1 cm2) de epiderme de cebola, palha 
de milho, celofane, exoesqueleto de camarão, ecdise 
de cobra, além de uma semente partida ao meio de 
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Sorghum sp., alguns fios de cabelo e uma pequena 
porção de grãos de pólen. As amostras foram 
incubadas a temperatura de 20‒22°C, controlada 
por ar condicionado. Cada isca foi colocada 
sobre lâmina, com uma gota de água destilada 
e esterilizada, e coberta com lamínula para ser 
examinada ao microscópio, a partir do quinto dia 
de incubação até a identificação dos espécimes. 
Para cada mês de coleta, 24 placas de Petri (12 de 
cada área), com oito tipos de iscas listadas acima, 
foram analisadas.

Os espécimes de fungos zoospóricos foram 
purificados em meios de cultura previamente 
autoclavados: MP5 (4 g de maltose, 1 g de peptona, 
15 g de ágar e 1.000 mL de água destilada) e CMA 
(17 g de ágar fubá ou “corn meal agar” da Oxoid 
e 1.000 mL de água destilada com adição de 0,2 g 
de penicilina G (benzilpenicilina)), 0,1 g de sulfato 
de estreptomicina puro e 0,02 g de cloridrato 
de vancomicina, depois da autoclavagem).  
Devido à dificuldade de crescimento em meio 
de cultura, alguns táxons foram purificados pela 
transferência múltipla para novos substratos. 
Espécimes que cresceram em meio de cultura 
foram preservados em frascos Wheaton com água 
destilada esterilizada (Milanez 1989), pelo método 
de Castellani (Figueiredo & Pimentel 1975) e em 
tubos inclinados com meios de cultura semelhantes 
aos utilizados no isolamento. Estes espécimes foram 
incorporados à Coleção de Culturas de Algas, 
Fungos e Cianobactérias do Instituto de Botânica 
de São Paulo (CCIBt). Lâminas semipermanentes 
dos espécimes que não cresceram em meio de 
cultura foram montadas com lactofenol e azul de 
algodão, e incorporadas ao Herbário do Instituto 
de Botânica (SP). 

Os táxons foram identificados de acordo 
com Sparrow Jr. (1960), Karling (1977), van 
der Plaats-Niterink (1981) e Johnson Jr. et al. 
(2002), e descrições originais das espécies. Após 
identificação, os táxons foram documentados por 
meio de captura de imagem Leica Qwin V3 acoplado 
a microscópio Leica DM LB2. Descrições completas 
foram feitas apenas para espécies não descritas na 
literatura. Para as outras, foram incluídas referências 
que apresentam descrição completa da espécie, 
selecionadas dentre as mais recentes. Os dados 
de distribuição geográfica apresentados para cada 
espécie foram baseados em Forzza et al. (2010).

Resultados e Discussão
Trinta e oito espécies de fungos zoospóricos 

foram identificadas, a partir da observação de 

434 iscas colonizadas. Destas, 16 espécies são 
pertencentes ao Reino Chromista, Filo Oomycota, e 
22 espécies ao Reino Fungi, Filos Blastocladiomycota 
e Chytridiomycota (Tab. 1).

CHROMISTA (STRAMINIPILA pro parte)
OOMYCOTA

LEPTOMITALES
LEPTOLEGNIELLACEAE   

Leptolegniella keratinophila Huneycutt, J. Elisha 
Mitchell Sci. Soc. 68: 110. 1952. Fig. 1a 

Descrição: Gomes & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostras de solo da área “B”, 28.I.2008, 28.VII.2008, em 
ecdise de cobra, C.A. Nascimento (SP 393743).

Ocorre no Amazonas, Piauí, Pernambuco, 
São Paulo.

A característica principal da espécie é a 
formação dos esporos de resistência dentro de hifas 
irregulares, que formam um micélio extensivo 
e ramificado, em substrato queratinoso, sem 
delimitação de zoosporângios, o que foi observado 
nos espécimes isolados, concordando com a 
descrição original de Huneycutt (1952). No Brasil, a 
espécie foi reportada pela primeira vez por Milanez 
(1970), a partir de amostras de solo dos municípios 
de Cândido Mota, Cruzália Paulista e Pedrinhas (SP).

OLPIDIOPSIDALES
OLPDIOPSIDACEAE

Olpidiopsis achlyae McLarty, Bull. Torrey Bot. 
Club 68: 62. 1941. Fig. 1b

Talo holocárpico, monocêntrico, endobiótico, 
causando hipertrofia das células do hospedeiro. 
Zoosporângios lisos, ovóides, 22,5–5,0 × 17,5–27,5 
µm; 1–2 tubos de descarga. Esporos de resistência 
ornamentados, esféricos, castanhos, 27,5–30,0 µm 
diâmetro; ornamentações franjadas ou fibrilares; 
células companheiras ausentes.
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostra de água da área “A”, parasitando Achlya 
proliferoides Coker, 28.I.2008, C.A. Nascimento.

Ocorre no Piauí, Minas Gerais, São Paulo.
As principais características da espécie são a 

presença de zoosporângios lisos, ovóides, e esporos 
de resistência com ornamentações franjadas ou 
fibrilares, concordando com Sparrow Jr. (1960). 
Foi encontrada pela primeira vez no Brasil, 
parasitando Achlya flagellata Coker, em amostras 
de água coletadas por Rogers et al. (1970) em São 
Paulo (SP).

A preservação do espécime não foi possível 
por problemas de contaminação.
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Figura 1 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a. Leptolegniella keratinophila 
Huneycutt ‒ Esporos de resistência em ecdise de cobra; b. Olpidiopsis achlyae McLarty ‒ Zoosporângios vazios 
e esporo de resistência em oogônio de Achlya proliferoides. c. Pythium echinulatum V.D. Matthews ‒ Oogônio 
ornamentado com anterídio hipógino. d. P. rostratum E.J. Butler ‒ Oogônio com anterídio monóclino séssil. e. P. 
vexans de Bary ‒ Oogônios com célula anteridial irregular e em forma de sino. f. Pythiogeton ramosum Minden 
‒ Zoosporângios. Barras: 10 µm. 
Figure 1 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a. Leptolegniella keratinophila 
Huneycutt ‒ Resting spores in snake skin. b. Olpidiopsis achlyae McLarty ‒ Empty zoosporangia and resting spore in oogonium of 
Achlya proliferoides. c. Pythium echinulatum V.D. Matthews ‒ Ornamented oogonium with hypogynous antheridium. d. P. rostratum 
E.J. Butler ‒ Oogonium with sessile monoclinous antheridium. e. P. vexans de Bary ‒ Oogonia with bell-shaped antheridial cell. f. 
Pythiogeton ramosum Minden ‒ Zoosporangia. Bars: 10 µm.
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PYTHIALES
PYTHIACEAE 

Pythium echinulatum V.D. Matthews, Studies on 
the Genus Pythium, p. 101. 1931. Fig. 1c

Descrição: Miranda & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo da área “B”, 28.IV.2008 e 
20.X.2008, em semente de Sorghum sp., epiderme de 
cebola e palha de milho, C.A. Nascimento (CCIBt 2313).

Ocorre no Piauí, Pernambuco, São Paulo.
A espécie se caracteriza, principalmente, 

pela presença de oogônios com ornamentações 
espinhosas e anterídios monóclinos e hipóginos, os 
quais foram encontrados nos espécimes examinados, 
concordando com van der Plaats-Niterink (1981). 
No entanto, a ausência de ornamentações nos 
oogônios foi mencionada por Baptista et al. (2004).  
Foi descrita pela primeira vez para o Brasil por M.S. 
Cavalcanti, isolada de amostras de água e solo, 
coletadas em Recife (PE) (Milanez et al. 2007). 

Pythium rostratum E.J. Butler, Memoirs of the 
Dept. Agr. India, Bot. s. 1: 84. 1907. Fig. 1d 

Descrição: Miranda & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostras de solo das áreas “A” e “B”, 28.VII.2008 e 
20.X.2008, em semente de Sorghum sp., C.A. Nascimento 
(CCIBt 2317).

Ocorre no Piauí, Pernambuco, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo.

As principais características da espécie são a 
presença de zoosporângios sem proliferação interna, 
oogônios intercalares, frequentemente catenulados 
e com anterídios sésseis, o que foi observado nos 
espécimes isolados, concordando com van der 
Plaats-Niterink (1981). Foi reportada pela primeira 
vez no Brasil por Joffily (1947), a partir de amostras 
de solo coletadas em Campinas (SP).

Pythium vexans de Bary, J. Bot. Paris 14: 105. 
1876. Fig. 1e

Descrição: Miranda & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água da área “B”, 28.IV.2008 e 
28.VII.2008, e de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em semente de 
Sorghum sp., epiderme de cebola, palha de milho e ecdise 
de cobra, C.A. Nascimento (CCIBt 2289).

Ocorre no Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo.

A espécie se caracteriza pela presença de 
zoosporângios esféricos, sem proliferação interna 
e anterídios monóclinos com células anteridiais 
irregulares, tipicamente em forma de sino, os quais 
foram facilmente observados nos espécimes isolados, 

concordando com a descrição de van der Plaats-
Niterink (1981). No Brasil, a espécie foi isolada pela 
primeira vez por P.C.T. Carvalho, em 1965, a partir de 
raízes apodrecidas de Strelitzia sp. coletadas em Cotia 
(SP) (Milanez et al. 2007).

PYTHIOGETONACEAE
Pythiogeton ramosum  Minden, Falck, Mykol. 
Unters. Berichte 1: 243. 1916. Fig. 1f

Descrição: Gomes & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 

Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008, 20.X.2008, e de solo da área 
“B”, 28.I.2008, 20.X.2008, em semente de Sorghum sp., 
epiderme de cebola, palha de milho, celofane, ecdise 
de cobra e exoesqueleto de camarão, C.A. Nascimento 
(SP 416573).

Ocorre no Amazonas, Piauí, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo.

A presença de zoosporângios terminais, 
frequentemente irregulares, ou raramente ovais, 
formando ângulo reto com a hifa de inserção e a 
ausência de reprodução sexuada são as principais 
características da espécie, corroborando o descrito 
por Sparrow Jr. (1960). Foi isolada pela primeira 
vez no Brasil por Beneke & Rogers (1970), a partir 
de detritos vegetais do Parque Nacional de Itatiaia, 
Rio Janeiro (RJ).

SAPROLEGNIALES
LEPTOLEGNIACEAE

Leptolegnia subterranea Coker & J.V. Harvey, 
in Harvey, J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 41: 158. 
1925. Fig. 2a

Descrição: Gomes & Pires-Zottarelli (2006).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostra de solo da área “A”, 28.IV.2008, em 
epiderme de cebola, C.A. Nascimento.

Ocorre em São Paulo.
As principais características da espécie são 

a presença de oogônios com papilas, oósporos 
subexcêntricos e a ausência de anterídios, as quais 
foram verificadas no espécime isolado. No Brasil, 
foi isolada pela primeira vez por Gomes & Pires-
Zottarelli (2006), a partir de amostras de solo 
coletadas em Santo André (SP).

Devido à contaminação, o espécime não foi 
preservado.

Plectospira myriandra Drechsler, J. Agric. Res., 
Washington 34: 295. 1927. Fig. 2 b-c
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostra de água da área “A”, 28.VII.2008, em semente 
de Sorghum sp. e epiderme de cebola, C.A. Nascimento.
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Figura 2 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a. Leptolegnia subterranea 
Coker & J.V. Harv ‒ Oogônio com papilas e oósporo subexcêntrico. b-c. Plectospira myriandra Drechsler ‒ b. 
Zoosporângios com liberação aclióide em palha de milho; c. Oogônio com oósporo subcêntrico. d. Achlya dubia 
Coker ‒ Oogônio com anterídios díclinos e oósporos excêntricos. e. Achlya orion Coker & Couch ‒ Oogônio 
com oósporos excêntricos e pedúnculo retorcido. f. Achlya proliferoides Coker ‒ Oogônio com ramos anteridiais 
enrrolando na hifa, pedúnculo oogonial e oogônios. Barras: 10 µm.
Figure 2 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a. Leptolegnia subterranea Coker & 
J.V. Harv ‒ Oogonia with papillate wall and subeccentric oospore. Figures b-c. Plectospira myriandra Drechsler ‒ b. Zoosporangia 
with achlyoid spore release in corn leaves; c. Oogonium with subcentric oospore. d. Achlya dubia Coker ‒ Oogonia with diclinous 
antheridia and eccentric oospores. e. Achlya orion Coker & Couch ‒ Oogonium with eccentric oospores and coiled stalk. f. Achlya 
proliferoides Coker ‒ Oogonia with antheridial branches in the hypha, oogonial stalks and oogonia. Bars: 10 µm.
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Ocorre no Piauí, São Paulo.
A espécie caracteriza-se pela presença de 

zoosporângios lobulados formando complexos, 
zoósporos encistando no ápice do zoosporângio, 
oogônios amarelados com oósporos subcêntricos, com 
a presença ou ausência de anterídios, características 
observadas no espécime examinado, concordando 
com a monografia de Johnson Jr. et al. (2002). 

Devido a problemas de contaminação, a 
espécie não foi preservada.

               
SAPROLEGNIACEACE

Achlya dubia Coker, Saprolegniaceae with notes 
on other water molds, p. 135. 1923. Fig. 2d

Descrição: Gomes et al. (2003).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.II.2008 e 20.X.2008, e de solo da área 
“B”, 20.X.2008, em semente de Sorghum sp. e epiderme 
de cebola, C.A. Nascimento (CCIBt 2314).

Ocorre em Minas Gerais, São Paulo.
A espécie se caracteriza pela presença de 

zoosporângios primários liberando de forma 
traustotecóide e aclióide, com alguns secundários 
apresentando liberação dictióide, e oósporos 
excêntricos, os quais foram verificados nos espécimes 
examinados, concordando com Johnson Jr. et al. 
(2002). A primeira citação da espécie para o Brasil 
é de Beneke & Rogers (1962), que a isolaram de 
amostra de água coletada em Viçosa (MG).

 Achlya orion Coker & Couch, J. Elisha Mitchell 
Scient. Soc. 36: 100. 1920. Fig. 2e

Descrição: Gomes & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: BRASIL. SÃO PAULO: Mogi 
Guaçu, Reserva Biológica de Mogi Guaçu, amostras de 
água da área “A”, 28.I.2008 e 20.X.2008, e de solo da 
área “B”, 28.I.2008, em semente de Sorghum sp., C.A. 
Nascimento (CCIBt 2285).

Ocorre no Amazonas, Piauí, Pernambuco, 
Minas Gerais, São Paulo.

A presença de oósporos excêntricos com 
pedúnculo oogonial pendente e/ou retorcido 
caracteriza a espécie. As características dos isolados 
examinados concordam com Johnson Jr. et al. (2002).  
Foi isolada pela primeira vez no Brasil por Beneke 
& Rogers (1962) de amostras de água do Parque 
Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo (SP).

Achlya proliferoides Coker, Saprolegniaceae with 
notes on other water molds, p. 115. 1923. Fig. 2f

Descrição: Gomes et al. (2003).

Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
20.IV.2008 e 20.X.2008, em semente de Sorghum sp., 
epiderme de cebola, palha de milho, exoesqueleto de 
camarão e ecdise de cobra, C.A. Nascimento (CCIBt 2290).

Ocorre no Amazonas, Piauí, Pernambuco, 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná.

As principais características da espécie são: 
oósporos excêntricos, ramos anteridiais díclinos e 
monóclinos, os quais se enrolam nas hifas, pedúnculos 
oogoniais e oogônios, o que foi observado nos 
espécimes examinados, concordando com Johnson 
Jr. et al. (2002). Foi originalmente descrita no Brasil 
por Beneke & Rogers (1962), isolada de amostras de 
água coletadas em Viçosa (MG).

Achlya radiosa Maurizio, Mitt. Deutsch. Fischerei-
Vereins 7: 57. 1899. Fig. 3a

Descrição: Gomes & Pires-Zottarelli (2008). 
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.VII.2008, em 
semente de Sorghum sp., epiderme de cebola, palha de 
milho, exoesqueleto de camarão e ecdise de cobra, C.A. 
Nascimento (CCIBt 2309).

Ocorre no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
São Paulo.

A espécie é facilmente reconhecida pela 
presença de oogônios com ornamentações 
mamiformes e duplo-mamiformes, oósporos 
subcêntricos e anterídios andróginos, os quais foram 
observados nos espécimes isolados, concordando 
com Johnson Jr. et al. (2002). Foi descrita pela 
primeira vez no Brasil como Achlya pseudoradiosa 
por Rogers & Beneke (1962) e, devido às formas das 
ornamentações oogoniais, foi colocada em sinonímia 
com Achlya radiosa por Johnson Jr. et al. (1975).

Brevilegnia minutandra Honhk, Veröff. Ins. 
Meeresf., Bremerhaven 1: 127. 1952. Fig. 3b-c 

Micélio difuso e pouco extensivo. Hifas 
delicadas e gemas ausentes. Zoosporângios 
abundantes, cilíndricos, fusiformes ou clavados, 
42,5–200,0 × 5,0–17,5 µm; renovação simpodial. 
Zoósporos dispostos em uma a três fileiras 
no zoosporângio; liberação dos zoósporos 
brevilegnióide, zoósporos encistados, 7,5–22,5 
µm de diâmetro. Oogônios laterais ou terminais, 
ocasionalmente sésseis, predominantemente 
esféricos, (7,5) 15,0–17,5 (25,0) µm de diâmetro; 
parede oogonial lisa; pedúnculo simples, 
frequentemente curto, 2,0–7,5 µm de comprimento. 
Ramos anteridiais raramente produzidos; quando 
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Figura 3 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a Achlya radiosa Maurizio 
‒ Oogônios ornamentados e anterídios andróginos. b-c. Brevilegnia minutandra Höhnk ‒ b. Zoosporângio; c. 
Oogônio com oósporo excêntrico. d-e. Phragmoporangium uniseriatum R.L. Seym. ‒ d. Aspecto geral em ecdise 
de cobra evidenciando zoosporângios e oogônios; e. Oogônios com oósporos cêntricos. f. Pythiopsis humphreyana 
Coker ‒ Oogônio com oósporo cêntrico. Barras: 10 µm.
Figure 3 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a. Achlya radiosa Maurizio ‒ Ornamented 
oogonia and androgynous antheridia. b-c. Brevilegnia minutandra Höhnk ‒ b. Zoosporagium; c. Oogonium with eccentric oospore. 
d-e. Phragmosporangium uniseriatum R.L. Seym. ‒ d. Zoosporangia and oogonia in snake skin; e. Oogonia with centric oospores. f. 
Pythiopsis humphreyana Coker ‒ Oogonium with centric oospore. Bars: 10 µm.
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presentes, andróginos e extremamente pequenos, 
originando-se muito próximo ao septo basal do 
oogônio. Células anteridiais raramente produzidas; 
quando presentes, 1 por oogônio, cilíndricas, curtas 
e muito inconspícuas; atracação lateral; tubos de 
fertilização não observados. Oósporos excêntricos, 
esféricos, (5,0) 12,5–15,0 (22,5) µm de diâmetro; 
1 por oogônio.
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo da área “A”, 20.X.2008, em 
semente de Sorghum sp., C.A. Nascimento (CCIBt 3351). 

Ocorre no Amazonas.
Anterídios raramente produzidos ou ausentes, 

quando presentes andróginos; abundante presença 
de zoosporângios fusiformes ou clavados, com 
1‒3 fileiras de zoósporos, e oogônios lisos 
são características da espécie, as quais foram 
verificadas no espécime isolado neste estudo, 
concordando com Johnson Jr. et al. (2002). Foi 
citada pela primeira vez no Brasil por I.L. Silva, 
a partir de amostras de solo coletadas em Manaus 
(AM) (Milanez et al. 2007).

Phragmosporangium uniseriatum R.L. Seym., 
Mycotaxon 92: 8. 2005. Fig. 3d-e

Descrição: Pires-Zottarelli et al. (2007a).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.VII.2008 e 20.X.2008, em semente de Sorghum sp. e 
ecdise de cobra, C.A. Nascimento (CCIBt 2291).

Ocorre em Minas Gerais, São Paulo.
A espécie se caracteriza pela presença 

de zoosporângios com uma e duas fileiras, 
originados a partir da conversão de uma hifa 
inteira, geralmente com liberação dictióide dos 
zoósporos; oogônios com parede lisa, irregular ou 
papilada e com oósporos cêntricos e subcêntricos. 
Johnson Jr. et al. (2005) observaram espécimes de 
Phragmosporangium unisseriatum com zoósporos 
dispostos em uma fileira dentro do zoosporângio, 
oósporos subcêntricos e oogônios irregulares. 
No Brasil, a espécie foi isolada pela primeira vez 
por Pires-Zottarelli et al. (2007a), de amostras 
coletadas em Cubatão e Santo André (SP) e Ingaí 
(MG). Neste trabalho, as autoras verificaram que, 
além das características mencionadas por Johnson 
Jr. et al. (2005), espécimes brasileiros também 
apresentaram, em menor proporção, zoósporos 
dispostos em duas fileiras dentro do zoosporângio, 
oósporos cêntricos, oogônios lisos a papilados e 
coloração amarelada dos oogônios e oósporos com 
bastante frequência.

Pythiopsis humphreyana Coker, Mycologia 6: 292. 
1914. Fig. 3f

Descrição: Gomes & Pires-Zottarelli (2008).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo da área “B”, 20.X.2008, em 
epiderme de cebola, C.A. Nascimento (SP 416034).

Ocorre no Amazonas, Minas Gerais, São Paulo.
Anterídios andróginos, oósporos cêntricos 

e subcêntricos, e oogônios lisos ou com papilas 
são características marcantes da espécie, as quais 
foram observadas no espécime isolado, estando 
de acordo com Johnson Jr. et al. (2005). A espécie 
foi isolada pela primeira vez no Brasil por J. M. 
Oliveira de amostras de solo coletadas em Ingaí 
(MG) (Milanez et al. 2007).

Saprolegnia ferax (Gruith.) Thur., Ann. Sci. Nat., 
Bot. 14: 214. 1850. Fig. 4a-b

Basiônimo: Conferva ferax Gruith., Nova 
Acta Acad. Leop.-Carol. 10: 445. 1821.

Descrição: Gomes et al. (2003).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostra de água da área “B”, 28.VII.2008, em 
semente de Sorghum sp., C.A. Nascimento s.n. 2315 
(CCIBt), coleta 20.VII.2008, área “B”, amostra de solo 
iscada com semente de Sorghum sp.

Ocorre em Pernambuco, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo. 

A espécie se caracteriza pela presença de 
poros na parede do oogônio, anterídios raros, quando 
presentes monóclinos ou andróginos, e oósporos 
subcêntricos e cêntricos, os quais foram verificados 
nos espécimes examinados, concordando com 
Johnson Jr. et al. (2002). Foi descrita pela primeira 
vez no Brasil por H.P. Upadhyay, em 1967, como 
Saprolegnia floccosa Maurizio, isolada de amostras 
de solo em Caruaru (PE), e como Saprolegnia 
bernadensis Harvey, isolada de amostras de solo em 
Ouricuri (PE) (Milanez et al. 2007).

FUNGI
BLASTOCLADIOMYCOTA

BLASTOCLADIALES
CATENARIACEAE

Catenophlyctis variabilis (Karling) Karling, Am. 
J. Bot. 52: 134. 1965. Fig. 4c

Basiônimo: Phlyctorhiza variabilis Karling, 
Am. J. Bot. 34: 27. 1947.

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2010).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostra de água da área “A”, 28.VII.2008 e 20.X.2008, 
em ecdise de cobra, C.A. Nascimento (SP 393734).
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Figura 4 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a-b. Saprolegnia ferax 
(Gruith.) Thuret ‒ a. Oogônio com poros; b. Oogônio com oósporos subcêntricos. c. Catenophlyctis variabilis 
(Karling) Karling ‒  Zoosporângios  em ecdise de cobra. d. Chytriomyces appendiculatus Karling ‒ Zoosporângio 
apendiculado. e. C. aureus Karling ‒ Zoosporângios com opérculo e zoósporos. f. C. hyalinus Karling ‒ Zoosporângio 
com opérculo e zoósporos. Barras: 10 µm.
Figure 4 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a-b. Saprolegnia ferax (Gruith.) Thuret 
‒ a. Oogonium with pores. b. Oogonium with subcentric oospores. c. Catenophlyctis variabilis (Karling) Karling ‒ Zoosporangia  in 
sn ake skin. d. Chytriomyces appendiculatus Karling ‒ Appendiculated zoosporangium. e. C. aureus Karling ‒ Zoosporangia with 
operculum and zoospores. f. C. hyalinus Karling ‒ Zoosporangium with operculum and zoospores. Bars: 10 µm.
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Ocorre no Amazonas, Piauí, Pernambuco, 
Minas Gerais, São Paulo.

A espécie se caracteriza pela presença de 
zoosporângios inoperculados de tamanhos e formas 
muito variáveis, organizados radialmente em um 
rizomicélio muito ramificado, o que foi verificado 
nos espécimes isolados, concordando com a 
descrição original de Karling (1965). Neste estudo, 
a espécie apresentou crescimento saprofítico 
restrito a substrato queratinoso, ecdise de cobra, 
corroborando as citações de Karling (1946, 
1947a), Milanez (1984) e Pires-Zottarelli & Rocha 
(2007), entretanto, Karling (1965) também cita seu 
crescimento em substrato celulósico. A primeira 
ocorrência para o Brasil é de Karling (1947a), sob 
a combinação Phlyctorhiza variabilis, crescendo 
saprofiticamente em tecidos queratinizados de 
insetos mortos, coletados em Manaus (AM).

CHYTRIDIOMYCOTA
CHYTRIDIALES

CHYTRIDIACEAE
Chytriomyces appendiculatus Karling, Bull. 
Torrey Bot. Club 74: 335. 1947. Fig. 4d

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostra de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, e de solo das áreas 
“A” e “B”, 28.I.2008 e 28.VII.2008, em exoesqueleto de 
camarão, C.A. Nascimento (SP 393727).

Ocorre em Minas Gerais, São Paulo.
A espécie se caracteriza pela presença de 

zoosporângios operculados, não apofisados e 
apendiculados, características observadas nos 
espécimes isolados, concordando com a descrição 
original de Karling (1947b). A primeira citação 
de Chytriomyces appendiculatus para o Brasil é 
referente ao material isolado de amostras de água 
e solo, coletadas em áreas de Cerrado no estado de 
São Paulo (Pires-Zottarelli & Rocha 2007).

Chytriomyces aureus Karling, Am. J. Bot. 32: 363. 
1945. Fig. 4e

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água da área “A”, 28.I.2008, em 
exoesqueleto de camarão, C.A. Nascimento (SP 393739).

Ocorre no Amazonas, Piauí, São Paulo.
A presença de zoosporângios operculados, 

apofisados ou não, e zoósporos com uma típica 

gotícula lipídica dourada são características 
marcantes da espécie, as quais foram facilmente 
verificadas nos espécimes examinados neste 
estudo. Foi isolada apenas em substrato quitinoso, 
exoesqueleto de camarão, como relatado por 
Karling (1945a) e Pires-Zottarelli & Rocha (2007). 
Originalmente, a espécie foi isolada de substrato 
quitinoso em Flores Nabuco (AM) (Karling 
1945a), porém, Sparrow Jr. (1960) também a 
relata em substrato celulósico (epiderme de 
cebola). Chytriomyces aureus é morfologicamente 
semelhante a C. hyalinus Karling, porém, C. aureus 
é facilmente diferenciado pela coloração dourada 
da gotícula lipídica do zoósporo, que é hialina, sem 
coloração, em C. hyalinus.

Chytriomyces hyalinus Karling, Am. J. Bot. 32: 
363. 1945. Fig. 4f

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008 e 20.X.2008, em exoesqueleto de camarão e 
ecdise de cobra, C.A. Nascimento (SP 393738). 

Ocorre no Amazonas, Piauí, Minas Gerais, 
São Paulo.

A presença de zoosporângios operculados, 
apofisados ou não, e zoósporos com uma gotícula 
lipídica hialina caracterizam esta espécie. Foi 
isolada em substrato quitinoso, exoesqueleto de 
camarão, concordando com Karling (1945a) e 
Pires-Zottarelli & Rocha (2007), além de substrato 
queratinoso e ecdise de cobra. Entretanto, Sparrow 
Jr. (1960) menciona sua ocorrência em substrato 
celulósico e epiderme de cebola. A espécie foi 
originalmente descrita por Karling (1945a), isolada 
de amostras iscadas com substrato quitinoso, 
coletadas em Flores Nabuco (AM).

Chytriomyces spinosus Fay, Mycologia 39: 152. 
1947. Fig. 5a

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de 
cebola e palha de milho, C.A. Nascimento (SP 393736).  

Ocorre no Amazonas, Piauí, São Paulo.
A principal característica da espécie é a 

presença de zoosporângios operculados, não 
apofisados, apresentando ornamentações em 
forma de espinhos agudos e não bifurcados, que 
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foi facilmente visualizada nos espécimes isolados. 
Apresentou crescimento apenas em substrato 
celulósico, epiderme de cebola e palha de milho, 
concordando com a descrição original de Fay 
(1947). Pires-Zottarelli & Rocha (2007) citam 
a presença de espinhos bifurcados na parede do 
zoosporângio, porém esta característica não foi 
observada nos espécimes isolados neste estudo. 
Chytriomyces spinosus foi isolada pela primeira vez 
no Brasil por I.L. Silva, em amostras de água e solo 
coletadas em Manaus (AM) (Milanez  et al. 2007).

Karlingiomyces dubius (Karling) Sparrow Jr., 
Aquatic Phycomycetes, p. 561. 1960. Fig. 5b

Basiônimo: Karlingia dubia Karling, 
Mycologia 41: 513. 1949.

Descrição: Pires-Zottarelli & Rocha (2007), 
como Karlingia dubia Karling.
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água da área “A”, 28.VII.2008, em 
epiderme de cebola e palha de milho, C.A. Nascimento 
(SP 393744).

Ocorre em São Paulo.
Esta espécie é caracterizada, principalmente, 

pela presença de esporos de resistência com 
parede lisa a levemente verrucosa ou ondulada, 
normalmente castanho-escuros, sendo estas 
características facilmente observadas nos 
espécimes isolados, concordando com a descrição 
original de Karling (1949). Entretanto, o autor 
mencionou crescimento em substrato quitinoso, 
e neste estudo a espécie foi observada apenas em 
substrato celulósico. Foi descrita pela primeira 
vez no Brasil por C.L.A. Pires-Zottarelli, em 
amostras de água e solo coletadas em Cubatão 
(SP) e iscadas com palha de milho (Schoenlein-
Crusius et al. 2006).

Karlingiomyces granulatus (Karling) Sparrow Jr., 
Aquatic Phycomycetes, p. 563. 1960. Fig. 5c

Basiônimo: Karlingia granulata Karling, 
Mycologia 39: 57.1947.

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2010), como Karlingia granulata Karling.
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008 
e 28.IV.2008, e de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de 
cebola, palha de milho e celofane, C.A. Nascimento (SP 
393723).

Ocorre no Amazonas, Rondônia, Minas 
Gerais, São Paulo.

A ocorrência de zoosporângios exo e/ou 
endoperculados, parede lisa, mas tornando-se 
enrugada na maturidade, com coloração de hialina 
a acinzentada, rizóides extensivos e geralmente 
constritos, são características marcantes desta 
espécie. A espécie apresentou crescimento em 
substratos celulósicos, concordando com Karling 
(1947b), Dogma Jr. (1974a) e Rocha & Pires-
Zottarelli (2002), o que sugere a especificidade 
da espécie com este tipo de substrato.  A primeira 
citação desta espécie no Brasil é de Karling 
(1947b), que a isolou de amostras de solo coletadas 
em São Carlos (RO).

Phlyctochytrium aureliae Ajello, Mycologia 37: 
110. 1945. Fig. 5d

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de cebola, grãos 
de pólen e ecdise de cobra, C.A. Nascimento (SP 393726).

Ocorre em São Paulo.
Phlyctochytrium aureliae se caracteriza 

pelos zoosporângios inoperculados, com apófise 
composta, apresentando ornamentações em 
forma de espinhos bifurcados, distribuídos de 
forma desorganizada em toda a superfície do 
zoosporângio, facilmente observados nos espécimes 
examinados. Foi isolada de substrato queratinoso 
(ecdise de cobra) e celulósico (epiderme de cebola 
e grãos de pólen), concordando com Ajello (1945) e 
Sparrow Jr. & Lange (1976). A primeira observação 
da espécie no Brasil é de A.I. Milanez, que a 
isolou de amostras de solo, coletadas em Limeira, 
Pedrinhas e Riacho Grande (SP) (Pires-Zottarelli 
& Gomes 2007).

Rhizidium verrucosum Karling, Am. J. Bot. 31: 
255. 1944. Fig. 5e

Descrição: Pires-Zottarelli & Gomes (2007).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.VII.2008 e 20.X.2008, em exoesqueleto de camarão e 
ecdise de cobra, C.A. Nascimento (SP 393733). 

Ocorre em Rondônia, São Paulo.
A espécie se caracteriza, principalmente, pelas 

ornamentações verrucosas presentes na parede dos 
zoosporângios, as quais foram observadas nos 
isolados, concordando com a descrição original de 
Karling (1944a), que a isolou de amostra de água 
coletadas em São Carlos (RO).
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Figura 5 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a. C Chytriomyces 
spinosus Fay ‒ Zoosporângios ornamentados. b. Karlingiomyces dubius (Karling) Sparrow Jr. ‒ Zoosporângio 
e esporo de resistência em exoesqueleto de camarão. c. K. granulatus (Karling) Sparrow Jr.‒ Zoosporângio com 
rizóides constrictos. d. Phlyctochytrium aureliae Ajello ‒ Zoosporângio com ornamentações em ecdise de cobra. e. 
Rhizidium verrucosum Karling ‒ Zoosporângios. f. Septosperma rhizophydii Whiffen ex W.H. Blackwell & M. J. 
Powell ‒ Zoosporângios e esporos de resistência em Rhizophydium  sp. Barras: 10 µm.
Figure 5 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a. Chytriomyces spinosus Fay ‒ 
Ornamented zoosporangia. b. Karlingiomyces dubius (Karling) Sparrow Jr. ‒ Zoosporangium and resting spore in exoskeleton of shrimp. 
c. K. granulatus (Karling) Sparrow Jr. ‒ Zoosporangium with constricted rhizoids. d. Phlyctochytrium aureliae Ajello ‒ Ornamented 
zoosporangium in snake skin. e. Rhizidium verrucosum Karling ‒ Empty zoosporangia . f. Septosperma rhizophydii Whiffen ex W.H. 
Blackwell & M. J. Powell ‒ Zoosporangia and resting spores in Rhizophydium  sp.  Bars: 10 µm.
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Septosperma rhizophydii Whiffen ex W.H. Blackw. 
& M.J. Powell, Mycotaxon 42: 45. 1991. Fig. 5f

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostra de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008 
e 20.X.2008, parasita em Rhizophydium sp., C.A. 
Nascimento (SP 393740). 

Ocorre em São Paulo.
A espécie se caracteriza pelo comportamento 

parasítico, com abundante produção de esporos de 
resistência cilíndricos, apresentando uma conspícua 
região fértil localizada na parte apical do esporo, 
preenchida com várias gotículas lipídicas, sendo 
estas características observadas nos espécimes 
isolados, concordando com a descrição original de 
Whiffen (1942). Foi observada parasitando somente 
zoosporângios de Rhizophydium sp.,  no entanto, 
outros hospedeiros são citados em literatura, como 
Rhizophydium macrosporum Karling, Rhizidium 
richmondense Willoughby, Rhizophlyctis sp. e 
Rhizidiomyces apophysatus Zopf (Whiffen 1942, 
Willoughby 1965, Seymour 1971). Foi relatada 
pela primeira vez no Brasil por Milanez (1974), 
que a isolou como parasita de zoosporângios de 
Rhizophydium sp. de amostras de solo iscadas com 
grãos de pólen, coletadas em São Paulo (SP).

CLADOCHYTRIACEAE
Cladochytrium replicatum Karling, Amer. J. Bot. 
18: 538. 1931. Fig. 6a-b

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de 
cebola, palha de milho e celofane, C.A. Nascimento (SP 
393732). 

Ocorre no Amazonas, Piauí,  Ceará, 
Pernambuco, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Minas 
Gerais, São Paulo.

A espécie se caracteriza pela presença de 
um rizomicélio delicado, ramificado, com células 
turbinadas e septadas, zoosporângios inoperculados, 
onde são formados zoósporos com uma típica 
gotícula lipídica dourada, e esporos de resistência 
com um glóbulo lipídico de coloração dourada, o que 
foi observado nos espécimes isolados, estando de 
acordo com a descrição original de Karling (1931). 
A espécie foi isolada pela primeira vez no Brasil por 
Karling (1945b), de amostras de água coletadas nos 
estados do Acre, Mato Grosso, Amazonas e Ceará, 
em cidades não especificadas.

Cladochytrium tenue Nowakowski, Cohn. Beitr. 
Biol. Pflanzen 2: 92. 1876. Fig. 6c

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, e de solo das 
áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008 
em epiderme de cebola, C.A. Nascimento (SP 393728). 

Ocorre no Amazonas, Piauí, Rondônia, Mato 
Grosso, São Paulo.

A presença de um rizomicélio extensivo, 
ramificado, com células turbinadas intercalares e 
esporos de resistência com um glóbulo lipídico de 
coloração hialina, são características marcantes da 
espécie, as quais foram observadas nos espécimes 
isolados. A primeira citação da espécie no Brasil 
é de Karling (1945b), que a isolou de amostras de 
água e solo, iscadas com substratos celulósicos, 
epiderme de cebola e palha de milho, coletadas em 
São Carlos e Porto Velho (RO) e em Manaus (AM).

Nowakowskiella elegans (Nowak.) Schroeter, 
Engler and Prantl, Naturlichen Pflanzenfam. 1: 82. 
1892/1893. Fig. 6d

Basiônimo: Cladochytrium elegans Nowak., 
pro parte, in Cohn, Beitr. Biol. Pflanzen 2: 95. 1876.

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.VII.2008, em 
palha de milho, C.A. Nascimento (SP 3937230). 

Ocorre no Amazonas, Piauí, Paraíba, 
Pernambuco, Rondônia, São Paulo.

A espécie se caracteriza pela presença de 
um rizomicélio extensivo e ramificado, com 
zoosporângios operculados, apofisados ou não, 
facilmente verificados nos espécimes examinados, 
concordando com Sparrow Jr. (1960) e Karling 
(1977). A primeira citação no Brasil é de Karling 
(1944b), que a isolou de amostras de água e solo 
coletadas em São Carlos (RO).

 
Polychytrium aggregatum Ajello, Mycologia 34: 
442. 1942. Fig. 6e-f

Descrição: Pires-Zottarelli & Gomes (2007).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em exoesqueleto 
de camarão, C.A. Nascimento (SP 393731).

Ocorre no Amazonas, Piauí, São Paulo.
Zoosporângios inoperculados e prolíferos, 

terminais ou intercalares, formando agregados 
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Figura 6 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a-b. Cladochytrium 
replicatum Karling ‒ a. Talo policêntrico com zoosporângios e células turbinadas; b. Zoósporos. c. C. tenue Karling 
‒ Talo policêntrico com esporos de resistência apofisados e células turbinadas. d. Nowakowskiella elegans (Nowak.) 
Schröeter ‒ Zoosporângios apofisados. e-f. Polychytrium agregatum Ajello ‒ e. Zoosporângios; f. Zoosporângio 
com proliferação interna. Barras: 10 µm.
Figure 6 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a-b. Cladochytrium replicatum Karling 
‒ a. Polycentric thallus with zoosporangia and turbinate cells; b. Zoospores. c. C. tenue Karling ‒ Polycentric thallus with apophysated 
resting spores and turbinate cells. d. Nowakowskiella elegans (Nowak.) Schröeter ‒ Zoosporangia with apophyses. e-f. Polychytrium 
agregatum Ajello ‒  e. Zoosporangia; f. Zoosporangia with internal proliferation. Bars: 10 µm.
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em um rizomicélio ramificado, parede lisa ou 
ornamentações tuberculadas e/ou papiladas, são 
características da espécie, tendo sido observadas 
nos isolados deste estudo, concordando com a 
descrição original de Ajello (1942). Até o momento, 
é a única espécie deste gênero. para o mundo. Foi 
citada pela primeira vez no Brasil por Ajello (1948), 
a partir de amostras coletadas por J.S. Karling, em 
1943, em Manaus (AM) (Milanez et al. 2007).  

Septochytrium willoughbyi  Dogma Jr., Nova 
Hedwigia 24: 367. 1973. Fig. 7a-b

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em palha de milho 
e epiderme de cebola, C.A. Nascimento (SP 393724).

Ocorre no Piauí, Rondônia, Minas Gerais, 
São Paulo.

A presença de um rizomicélio extensivo e 
ramificado, no qual são formados zoosporângios 
operculados, apresentando um típico aspecto 
rugoso na maturidade, que se torna bem mais 
evidente após a liberação dos zoósporos, e esporos 
de resistência com protuberâncias na parede, são 
características marcantes desta espécie, as quais 
foram frequentemente observadas nos espécimes 
isolados. A espécie foi descrita pela primeira vez no 
Brasil por Dogma Jr. (1973), isolada de amostras de 
solo, iscadas com substratos celulósicos, epiderme 
de cebola e celofane, coletadas em Jaci Paraná (RO). 

ENDOCHYTRIACEAE
Diplophlyctis sarcoptoides (H. E. Petersen) Dogma 
Jr., Nova Hedwigia 25: 122. 1974.  
Fig. 7c-d

Basiônimo: Asterophlyctis sarcoptoides H. 
E. Petersen, J. Bot. 17: 218. 1903. 

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em exoesqueleto 
de camarão, C.A. Nascimento (SP 393737).

Ocorre no Amazonas, Rondônia, Minas 
Gerais, São Paulo.

Esta espécie se caracteriza pela formação 
de zoosporângios inoperculados e apofisados, 
com ornamentações tuberculadas, espinhosas ou 
papiladas, e esporos de resistência apofisados, 
apresentando ornamentações semelhantes às 

do zoosporângio, facilmente visualizadas nos 
espécimes isolados, que foram observados 
crescendo em substrato quitinoso, exoesqueleto de 
camarão, o que concorda com Dogma Jr. (1974b) e 
Rocha & Pires-Zottarelli (2002).  A primeira citação 
deste gênero no Brasil, com o nome Asterophlyctis, 
é de J.S. Karling, em 1945, no entanto, a espécie 
A. sarcoptoides só foi referida por Antikajian, 
em 1949, a partir do espécime fornecido por J.S. 
Karling, isolado de amostras de solo coletadas 
em São Carlos (RO) (Milanez 1984). Baseado 
em observações do desenvolvimento do talo de 
A. sarcoptoides, Dogma Jr. (1974b) transferiu a 
espécie para o gênero Diplophlyctis. 

Entophlyctis luteolus Longcore, Mycologia 87: 
27. 1995. Fig. 7e-f

Descrição e ilustrações: Pires-Zottarelli et 
al. (2007b).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008 e 20.X.2008, e de solo das áreas “A” e “B”, 
28.I.2008, 28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em 
epiderme de cebola e palha de milho, C.A. Nascimento 
(SP 393735).

Ocorre em São Paulo.
A presença de cisto no zoosporângio e 

esporos de resistência, que possuem parede interna 
e/ou externa lisa ou irregular, apresentando uma 
típica coloração amarelada, são as principais 
características da espécie, as quais foram 
frequentemente observadas nos espécimes isolados. 
Foi descrita pela primeira vez no Brasil por Pires-
Zottarelli et al. (2007b), isolada de amostras de 
água e solo iscadas com substratos celulósicos, 
epiderme de cebola e palha-de-milho, coletadas 
em Santo André e São Paulo (SP).

MONOBLEPHARIDALES
GONAPODYACEAE

Gonapodya prolifera (Cornu) A. Fisch. Rabenhorst, 
Kryptogamen - Fl., 1: 382. 1892. Fig. 8a

Basiônimo: Monoblepharis prolifera Cornu, 
Ann. Sci. Nat., Bot. 15: 16. 1877.

Descrição: Pires-Zottarelli & Gomes (2007).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água da área “B”, 20.X.2008, em 
semente de Sorghum sp., C.A. Nascimento (SP 393741).

Ocorre no Amazonas, Piauí, Minas Gerais, 
São Paulo.

A ocorrência em pústulas esbranquiçadas, 
apresentando micélio com hifas regulares, 
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Figura 7 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a-b. Septochytrium 
willoughbyi Dogma Jr. ‒ a. Zoosporângio vazio evidenciando aspecto enrugado da parede; b. Esporo de resistência. 
c-d. Diplophlyctis sarcoptoides (H.E. Petersen) Dogma Jr. ‒ c. Zoosporângio apofisado; d. Esporo de resistência. e-f. 
Entophlyctis luteolus Longcore ‒ e. Zoosporângios em epiderme de cebola; f. Germinação do esporo de resistência. 
Barras: 10µm.
Figure 7 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a-b. Septochytrium willoughbyi Dogma 
Jr. ‒ a. Empty zoosporangium with furrowed wall; b. Resting spore. c-d. Diplophlyctis sarcoptoides (H.E. Petersen) Dogma Jr. ‒ c. 
Zoosporangium with apophyses; d. Resting spore. e-f. Entophlyctis luteolus Longcore ‒ e. Zoosporangia on onion skin; f. Resting 
spore germination. Bars: 10 µm.
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formando pseudo-septos que as divide em 
segmentos clavados, e zoosporângios abundantes 
elíptico-alongados e com proliferação interna são 
características típicas desta espécie que foram 
visualizadas nos espécimes isolados neste estudo, 
concordando com a descrição de Karling (1977).

RHIZOPHLYCTIDALES 
RHIZOPLHYCTIDACEAE

Rhizophlyctis rosea (De Bary & Woronin) A. Fish, 
Rabenhorst’s Kryptogamen-Fl. 1: 122. 1891. 
 Fig. 8b 

Basiônimo: Chytridium roseum de Bary & 
Woronin, Ber. Verh. Naturf. Ges. Freiburg 3: 52. 1865.

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2010), como Karlingia rosea (de Bary & Woronin) 
Karling.
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
amostra de água da área “A”, 28.VII.2008, e amostras 
de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 28.IV.2008, 
28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de cebola, palha 
de milho e celofane, C.A. Nascimento (SP 393730).

Ocorre no Amazonas, Piauí, Maranhão, Acre, 
Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Alagoas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul.

Rhizophlyctis  rosea  se caracteriza, 
principalmente, pela formação de zoosporângios 
endoperculados, com conteúdo variando de uma 
coloração rósea, no início do desenvolvimento, a 
marrom-avermelhada na maturidade, sendo estas 
características facilmente verificadas nos espécimes 
isolados. Na literatura, algumas divergências quanto 
à posição desta espécie em nível genérico foram 
abordadas. Em 1856, A. de Bary e M. Woronin 
descreveram esta espécie sob a combinação de 
Chytridium roseum, caracterizada principalmente 
pela presença de zoosporângios inoperculados. 
Posteriormente, em 1892, A. Fischer propôs 
Rhizophlyctis como um novo genêro para englobar 
espécies que apresentavam morfologia semelhante 
a esta, e sinonimizou C. roseum com Rhizophlyctis 
rosea (Johanson 1944). A partir de novas observações 
do desenvolvimento do zoosporângio e da liberação 
dos zoósporos desta espécie, Johanson (1944) conclui 
que nela ocorria a formação de opérculo e, portanto, 
não poderia permanecer no gênero inoperculado 
Rhizophlyctis.  O autor então estabeleceu o 
novo gênero Karlingia para abranger espécies 
com zoosporângios exo e/ou endoperculados e 
sinonimizou R. rosea com Karlingia rosea. Sparrow 

Jr. (1960) considerou a endoperculação como um 
caráter genericamente inválido e sinonimizou 
Karlingia com Rhizophlyctis, transferindo todas 
as espécies endoperculadas de Karlingia para este 
gênero e as exoperculadas para Karlingiomyces, 
um novo gênero por ele estabelecido. Por sua vez, 
Dogma Jr. (1974a) aceitou tanto Karlingia, com 
espécies endoperculadas, como Karlingiomyces 
com exoperculadas (Sparrow Jr. 1960, Dogma Jr. 
1974a, Karling 1977). Interpretando que o gênero 
inclui espécies endo e/ou exoperculadas, Karling 
(1977) sinonimizou Karlingiomyces com Karlingia. 
Recentemente, Blackwell et al. (2004) abordaram 
todas as discussões envolvendo este gênero e 
concordaram com a visão taxonômica de Sparrow 
Jr. (1960), que também é aceita no presente estudo.

RHIZOPHYDIALES
RHIZOPHYDIACEAE

Rhizophydium coronum Hanson, Torreya 44: 31. 
1944. Fig. 8c-d

Descrição: Pires-Zottarelli & Gomes (2007).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de 
cebola, palha de milho, celofane e ecdise de cobra, C.A. 
Nascimento (SP 393722).

Ocorre em São Paulo.
A espécie se caracteriza pela presença de 

zoosporângios com halos concêntricos e que não 
se deliquescem antes da liberação dos zoósporos, os 
quais foram verificados nos espécimes examinados, 
estando de acordo com a descrição original de 
Hanson (1944). Foi mencionada pela primeira vez 
no Brasil por T. Booth, em 1979, de amostras de solo 
de duna em Cananéia (SP) (Milanez et al. 2007). 

Rhizophydium elyense Sparrow Jr., Trans. Brit. 
Mycol. Soc. 40: 525. 1957. Fig. 8e

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de água da área “B”, 28.IV.2008 e 
20.X.2008, e de solo das áreas “A” e “B”, 28.I.2008, 
28.IV.2008, 28.VII.2008 e 20.X.2008, em epiderme de 
cebola e ecdise de cobra, C.A. Nascimento (SP 393725).

Ocorre no Amazonas, Piauí, São Paulo.
O aspecto angular do zoosporângio na 

maturidade, resultado da formação de várias 
papilas, e a presença de rizóides delicados e 
ramificados, saindo de um eixo principal, são 
características marcantes desta espécie, as quais 
foram frequentemente observadas nos espécimes 
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Figura 8 ‒ Fungos zoospóricos da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, São Paulo, Brasil. a. Gonapodya prolifera 
(Cornu) A. Fisch. ‒ Zoosporângios com proliferação interna. b. Rhizophlyctis rosea (de Bary & Woronin) A. Fisch. 
‒ Zoosporângios com tubos de liberação e rizóides. c-d. Rhizophydium coronum A.M. Hanson ‒ c. Zoosporângio 
jovem com halo concêntrico; d. Zoosporângio adulto com halo concêntrico. e. Rhizophydium elyense Sparrow Jr. 
‒ Zoosporângios angulares. f. Rhizophydium stipitatum Sparrow Jr. ‒ Zoosporângio com pedúnculo extramatrical. 
Barras: 10 µm.
Figure 8 ‒ Zoosporic fungi of the “Reserva Biológica de Mogi Guaçu”, São Paulo State, Brazil. a. Gonapodya prolifera (Cornu) A. 
Fisch. ‒ Zoosporangia with internal proliferation. b. Rhizophlyctis rosea (de Bary & Woronin) A. Fisch. ‒ Zoosporangia with exit tubes 
and rhizoids. c-d. Rhizophydium coronum A.M. Hanson ‒ c. Young zoosporangia with concentric halo; d. Mature zoosporangium with 
concentric halo. e. Rhizophydium elyense Sparrow Jr. ‒ Angular zoosporangia. f. Rhizophydium stipitatum Sparrow Jr. ‒ Zoosporangium 
with extramatical stalk. Bars: 10 µm.
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examinados, concordando com a descrição original 
de Sparrow Jr. (1957). Foi relatada pela primeira 
vez no Brasil por Pires-Zottarelli & Milanez (1993), 
que a isolaram de amostras de água e solo, iscadas 
com palha de milho, grãos de pólen e ecdise de 
cobra, coletadas em Brotas-Itirapina (SP).

Rhizophydium stipitatum Sparrow Jr., Trans. Brit. 
Mycol. Soc. 40: 528. 1957. Fig. 8f

Descrição: Nascimento & Pires-Zottarelli 
(2009).
Material examinado: Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, amostras de solo da área “A”, 28.IV.2008, em 
grãos de pólen, C.A. Nascimento (SP 393729). 

Ocorre no Amazonas, Piauí, São Paulo.
A formação de zoosporângios com um 

longo pedúnculo extramatrical no substrato é 
característica típica desta espécie, sendo observada 
nos espécimes isolados.  Os espécimes estudados 
apresentaram comportamento saprofítico apenas 
em grãos de pólen, concordando com Milanez 
(1984), que a citou pela primeira vez para o Brasil, a 
partir de amostras de solo coletadas em Assis (SP).

Estudos anteriores reportaram 121 espécies 
de fungos zoospóricos de solo e/ou água em outras 
áreas de Cerrado no Brasil (Forzza  et al.  2010). 
Dentre estes, embora não tenham abordado todo 
o grupo e realizado coletas restritas à área ”A” 
da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Gomes et 
al. (2003) e Baptista et al. (2004) identificaram, 
respectivamente, 20 espécies de Saprolegniaceae e 
nove espécies de Pythium, indicando a expressiva 
diversidade local. O presente estudo contribuiu, 
significativamente, para o conhecimento da 
diversidade destes organismos na Reserva, pois, 
dentre as 38 espécies de fungos zoospóricos 
identificadas, 31 são primeiras citações para a 
área (Tab. 1).

Embora a maioria das espécies de fungos 
zoospóricos seja comum aos ambientes aquáticos 
e terrestres, algumas espécies podem ocorrer 
exclusivamente na água ou no solo (Willoughby 
1961, Shearer et al. 2007). Ao longo do período de 
estudo, Olpidiopsis achlyae, Plectospira myriandra, 
Achlya proliferoides, A. radiosa, Saprolegnia ferax, 
Catenophlyctis variabilis, Chytriomyces aureus, C. 
hyalinus, C. spinosus, Karlingiomyces granulatus, 
Cladochytrium replicatum, Nowakowskiella 
elegans, Polychytrium aggregatum, Diplophlyctis 
sarcoptoides e Gonapodya prolifera ocorreram 
apenas na água, enquanto Brevilegnia minutandra, 
Phragmosporangium uniseriatum, Pythiopsis 

humphreyana, Phlyctochytrium aureliae, 
Rhizidium verrucosum, Septosperma rhizophydii, 
Septochytrium willoughbyi, Rhizophydium coronum 
e R. stipitatum foram exclusivas de solo. Por outro 
lado, Phythium vexans, Pythiogeton ramosum, Achlya 
dubia, A. orion, Chytriomyces appendiculatus, 
Karlingiomyces granulatus, Cladochytrium tenue, 
Entophlyctis luteolus, Rhizophlyctis rosea e 
Rhizophydium elyense ocorreram na água e no solo. 

Comparando as áreas, o maior número 
de ocorrências (249) foi reportado na área “B”, 
enquanto a área “A” apresentou o maior número de 
espécies (34). Com relação às estações, o número 
de ocorrências foi mais pronunciado na estação 
seca (237) e o número de espécies foi igual nas 
duas estações (31) (Tab. 1). Trabalhos ecológicos 
realizados durante o período de estudo indicaram que 
as comunidades de fungos zoospóricos isolados na 
água e no solo apresentaram algumas modificações 
em sua estrutura, provavelmente influenciadas pelas 
características abióticas distintas de cada área ou 
estação (Nascimento et al. 2011a,b). Segundo estes 
estudos, na água, Achlya orion, Chytriomyces aureus 
e Karlingiomyces dubius foram restritas à área “A” 
que apresentou os menores valores de pH, Mg e 
ferro total, enquanto Pythium vexans, Saprolegnia 
ferax e Rhizophydium elyense ocorreram apenas 
na área “B”, na qual foram encontrados os maiores 
valores destas variáveis. Entre as estações Achlya 
orion, Chytriomyces aureus e Gonapodya prolifera 
ocorreram apenas na estação chuvosa, caracterizada 
pela presença dos maiores valores de temperatura, 
condutividade e cloreto, enquanto Achlya radiosa,  
Karlingiomyces dubius e  Saprolegnia ferax  
associaram-se exclusivamente à estação seca 
que apresentou os maiores valores de oxigênio 
dissolvido. No solo, Achlya dubia, Leptolegniella 
keratinophila e Pythiogeton ramosum, exclusivas da 
área “A”, foram relacionados aos maiores valores de 
H+Al, CTC e P, enquanto, Leptolegnia subterranea, 
Pythiopsis humphreyana e Rhizophydium stipitatum 
ocorreram apenas na área “B”, considerada 
mais preservada e com maior densidade de 
vegetação, associados aos maiores valores de pH, 
K, Ca, SB, V%, Mg, Mn, Zn e Pb. Considerando 
as estações, Achlya dubia, e Pythiogeton ramosum  
e Septosperma rhizophydii  ocorreram apenas na 
estação chuvosa que apresentou os maiores valores 
de temperatura, SB, V%, Mg, Mn, Zn  e Pb, enquanto 
Leptolegnia subterranea e Rhizophydium stipitatum 
foram associados aos menores valores destas 
variáveis na estação seca. 
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Os resultados encontrados ampliam o 
conhecimento da ocorrência de fungos zoospóricos 
em áreas de Cerrado no estado de São Paulo e 
no Brasil, complementando estudos realizados 
anteriormente na Reserva Biológica de Mogi Guaçu. 
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Resumo
Myrtaceae é reconhecidamente uma família de grande importância no bioma Cerrado. Dentre os gêneros da 
família, Myrcia desponta como um dos mais representativos e com centros de distribuição geográfica nos 
estados de Minas Gerais e Goiás. O presente estudo revela a ocorrência de 33 espécies de Myrcia nos campos 
rupestres e fisionomias florestais associadas de Minas Gerais. O presente tratamento para o gênero no estado 
apresenta chave de identificação, descrições, dados de distribuição geográfica e comentários sobre as espécies.
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, Complexo Serra da Canastra, diversidade de Myrcia, Minas Gerais, 
Myrtaceae, tratamento taxonômico.

Abstract
Myrtaceae is admittedly a family of great importance in the Cerrado biome. Myrcia is one of the most 
representative genera of the family, with the main distribution centers in the states of Minas Gerais and Goiás. 
The current study reveals the occurrence of 33 Myrcia species in the “campos rupestres” and associated forest 
formations of Minas Gerais. Treatment of the genus includes identification keys, descriptions, geographic 
distribution data and comments on the species.
Key words: Espinhaço Chain, Minas Gerais, Myrcia diversity, Serra da Canastra Complex, taxonomic treatment.
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Introdução
Myrtaceae é uma família com cerca de 

130 gêneros e aproximadamente 5.700 espécies 
(Govaerts et al. 2008), com centros de diversidade na 
Austrália, sudeste da Ásia, América do Sul tropical e 
temperada (Wilson et al. 2001). No Brasil, a família 
apresenta 927 espécies distribuídas em 24 gêneros 
(Sobral et al. 2010), estando bem representada 
nas diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado, 
principalmente nos campos rupestres, onde figura 
entre as 10 famílias de maior riqueza (Werneck et 
al. 2000; Zappi et al. 2003; Hatschbach et al. 2006; 
Neri et al. 2007; Viana & Lombardi 2007; Alves & 
Kolbek 2009; Ferreira & Forzza 2009).

O gênero Myrcia DC. ex Guill., com 374 
espécies (Govaerts et al. 2008), ocorre desde a 
América Central até o norte da Argentina (Landrum 
& Kawasaki 1997). No Brasil são encontradas 214 
espécies e os estados de Minas Gerais e Goiás são 

considerados os principais centros de distribuição 
(Berg 1857-1859; Legrand 1968).

Estudos realizados com as Myrtaceae nos 
campos rupestres da Serra do Cipó (Kawasaki 1989), 
Ouro Preto (Peron 1994), Serra do Caraça (Morais 
& Lombardi 2006) e Serra do Cabral (Hatschbach et 
al. 2006), em Minas Gerais, mostram que Myrcia é o 
gênero mais representativo em número de espécies.

A composição florística dos campos rupestres 
vem sendo investigada ao longo dos últimos 30 anos 
anos (Harley & Simmons 1986; Giulietti et al. 1987; 
Meguro et al. 1994; Pirani et al. 1994; Stannard 
1995; Guedes & Orge 1998; Munhoz & Proença 
1998; Nakajima & Semir 2001; Romero & Martins 
2002; Pirani et al. 2003; Conceição & Pirani 2007; 
Conceição et al. 2007; Mourão & Stehmann 2007; 
Viana & Lombardi 2007) e os estudos demonstram 
a grande diversidade e o alto índice de endemismo 
dessa fitofisionomia (Harley 1995).
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e Botumirim. Todo material coletado encontra-se 
depositado no Herbarium Uberlandense (HUFU), 
da Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais. Devido ao volume de exsicatas examinadas, 
foi relacionado apenas um material representativo 
de cada espécie. A relação completa do material 
examinado está disponível com a primeira autora.

A identificação dos espécimes de Myrcia, com 
ocorrência nos campos rupestres de Minas Gerais, 
foi realizada com base na literatura (De Candolle 
1828; Berg 1857-1859; Legrand & Klein 1967, 
1969; Kawasaki 1989; Nic Lughadha 1995; Arantes 
& Monteiro 2002; Morais & Lombardi 2006) e nas 
fotografias dos tipos.

As descrições morfológicas das estruturas 
vegetativas e reprodutivas foram realizadas com base 
no material examinado, adotando-se a terminologia 
de Radford (1986). A descrição de M. uberavensis 
O.Berg foi complementada com base em exemplares 
coletados em campo rupestre do estado de São Paulo 
(Sasaki & Mello-Silva 2008).

As chaves de identificação para as espécies de 
Myrcia foram elaboradas com base nos caracteres 
analisados para a confecção das descrições. A chave 
I abrange as espécies com indumento persistente, 
enquanto a chave II remete para as espécies com 
pouco ou nenhum indumento.

Resultados e Discussão
Myrcia DC. ex Guill.
Árvores ou arbustos. Folhas geralmente opostas, 

mais raramente alternas ou verticiladas. Panículas 
multifloras, paucifloras, raramente racemos, dicásios 
ou flores solitárias axilares; brácteas e bractéolas 
geralmente caducas; cálice aberto, ocasionalmente 
fechado no botão floral, 5-mero, raramente 4-mero, 
sépalas distintas; hipanto prolongado ou não acima 
do ovário; pétalas geralmente 5; estames numerosos, 
anteras poricidas ou rimosas; ovário 2–3(4)-locular, 
2 óvulos axilares por lóculo. Baga coroada pelos 
remanescentes do cálice ou prolongamento do 
hipanto; sementes com testa membranácea ou 
cartilaginosa, embrião mircióide.

O gênero Myrcia está representado nos campos 
rupestres de Minas Gerais por 33 espécies, com 
algumas destas ocorrendo, geralmente, nas bordas de 
mata, fisionomia comumente inserida na paisagem 
típica de campo rupestre (Pirani et al. 2003).

Das espécies analisadas, apenas Myrcia 
dealbata DC., M. nivea Cambess. e M. pinifolia 
Cambess. ocorrem exclusivamente em campo 
rupestre, sendo M. dealbata DC. a única restrita aos 

O presente estudo tem como objetivo 
apresentar as espécies de Myrcia que ocorrem nos 
campos rupestres de Minas Gerais.

Material e Métodos
Área de estudo
O campo rupestre, uma fitofisionomia do bioma 

Cerrado (sensu Ribeiro & Walter 2008), apresenta 
como principais características a predominância do 
estrato herbáceo-arbustivo com arvoretas esparsas, e 
ocorre associado a afloramentos rochosos em altitudes 
geralmente superiores a 900 metros com grandes 
variações de temperatura no período de um dia 
(Ribeiro & Walter 2008). Tais áreas apresentam solos 
rasos, pobres em nutrientes e com baixa capacidade de 
retenção de água (Ribeiro & Walter 2008). Condições 
ecológicas distintas, e o consequente isolamento 
geográfico, propiciaram o desenvolvimento de uma 
flora conspícua, marcada pela presença de espécies 
raras e endêmicas (Giulietti & Pirani 1988, Giulietti 
& Forero 1990; Harley 1995; Romero & Nakajima 
1999; Conceição & Pirani 2007).

No presente estudo foram analisadas espécies 
de Myrcia que ocorrem nos campos rupestres 
e nas fisionomias circundantes a esse, como os 
capões de mata e suas bordas. Em Minas Gerais, o 
campo rupestre distribui-se ao longo da Cadeia do 
Espinhaço, um grande maciço, que se estende da 
Serra de Ouro Branco até o Planalto de Diamantina, 
onde apresenta disjunções, como as serras do 
Cabral e de Grão Mogol, nas áreas a sudoeste do 
estado, no Complexo da Serra da Canastra e ao sul, 
nas serras de Carrancas, de Tiradentes e do Ibitipoca 
(Giulietti et al. 2000; Romero 2002; Vitta 2002).

Levantamento das espécies
No presente estudo foram analisados cerca 

de 2.500 espécimes de Myrcia depositados nos 
herbários BHCB, HUFU, MBM, OUPR, RB, SP, 
SPF e UEC (siglas de acordo com Thiers 2010), 
que contam com importantes coleções dos campos 
rupestres de Minas Gerais.

Algumas espécies de Gomidesia O. Berg e 
Marlierea Cambess., recentemente incluídas como 
sinônimos de Myrcia, também foram analisadas. 
A classificação adotada no presente estudo segue 
Govaerts et al. (2008) e Sobral et al. (2010).

Entre os anos de 2007 e 2008 foram realizadas 
coletas nos campos rupestres das Serras de Ouro 
Branco, Ouro Preto, Lavras Novas, Biribiri, Milho 
Verde, Conselheiro Mata, Diamantina, Mendanha, 
Joaquim Felício, Buenópolis, Cristália, Grão Mogol 
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campos rupestres mineiros. Myrcia subcordata DC. 
e M. vauthiereana O.Berg, apesar de restritas ao 
estado de Minas Gerais, também são encontradas em 
outras fitofisionomias, como nos campos de altitude 
da Serra do Caparaó. Outras espécies apresentam 
distribuição mais ampla, ocorrendo em diferentes 
biomas brasileiros, além do Cerrado, como, por 

exemplo, M. amazonica DC., M. guianensis (Aubl.) 
DC., M. laruotteana Cambess., M. multiflora (Lam.) 
DC., M. splendens (Sw.) DC. e M. tomentosa (Aubl.) 
DC.. As demais espécies de Myrcia ocorrem em 
campo rupestre e nas fisionomias associadas, como 
florestas de encosta e florestas que acompanham o 
curso de pequenos rios ou campos hidromórficos.

Chaves de identificação para as espécies de Myrcia dos campos rupestres de Minas Gerais 
Chave I: Ramos com indumento persistente

1. Hipanto não prolongado acima do ovário.
2. Folhas cartáceas, indumento dourado glabrescente nas folhas e persistente na ráquis  ..................  

 .............................................................................................................................. 10. M. lasiantha
2’. Folhas membranáceas, indumento ferrugíneo na margem foliar ciliada, hirsuto e persistente nos 

ramos  ........................................................................................................................ 5. M. eriopus
1’. Hipanto prolongado acima do ovário.

3. Ramos e ráquis com indumento ocráceo ou ferrugíneo.
4. Sépalas glabras em ambas as faces.

5. Folhas congestas no ápice dos ramos, cálice 4-mero  ............................  20. M. pulchra
5’ Folhas não congestas no ápice dos ramos, cálice 5-mero  .......................  23. M. rufipes

4’. Sépalas com indumento interno, externo ou em ambas as faces.
6. Indumento ocráceo ou ocráceo a nigrescente.

7. Ramos cilídricos, pecíolo 4–6 mm compr.; lâmina foliar 0,5–7 × 0,3–2,5 cm  ......  
 ....................................................................................................... 32. M. venulosa

7’. Ramos quadrangulares, pecíolo 10–20 mm compr.; lâmina foliar 1–17 × 3,5–5,5 cm  
 ..............................................................................................................  15. M. nobilis

6’. Indumento ferrugíneo.
8.	 Gema	apical	não	protegida	por	catafilos,	folhas	alternas	na	base,	opostas	no	ápice 

 ............................................................................................. 27. M. subverticillaris
8’.	 Gema	apical	protegida	por	catafilos,	folhas	opostas	 ................... 13. M. mutabilis

3’. Ramos e ráquis com indumento cinéreo, creme, dourado ou pardacento a nigescente.
9. Indumento creme, dourado ou pardacento a nigrescente.

10. Ramos quadrangulares ou subquadrangulares.
11. Ramos jovens e ráquis com indumento creme a nigrescente  ............ 2. M. anceps
11’. Ráquis e ramos jovens com indumento pardacento a nigrescente  .........................  

 ................................................................................................ 11. M. mischophylla
10’. Ramos cilíndricos.

12. Nervuras proeminentes na face abaxial da lâmina foliar.
13. Árvore 4–5m alt., folhas com margem convoluta  .................  6. M. fenzliana
13’. Subarbustos ou árvores 0,4–2m alt., folhas com margem revoluta  ................  

 ................................................................................................  4. M. eriocalyx
12’. Nervuras não proeminentes na face abaxial da lâmina foliar.

14. Filotaxia outra que não essencialmente oposta.
15. Folhas opostas cruzadas, panículas compostas do tipo tirsóide  .............  

 .................................................................................. 29. M. uberavensis
15’. Folhas alternas, raro verticiladas, panículas essencialmente terminais ...  

 ..........................................................................................  33. M. vestita
14’. Filotaxia oposta.

16. Subarbustos, ramos achatados, indumento creme, folhas concolores  ....  
 ...................................................................................... 7. M. guianensis
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16’. Arbustos ou árvores, ramos cilíndricos, indumento pardacento, folhas discolores  ...  22. M. retorta
9’. Indumento cinéreo.

17. Flores pediceladas.
18. Flores solitárias 1–3 por axila, pétalas róseas  ...................................................  14. M. nivea
18’. Dicásios, pétalas alvas  ................................................................................ 25. M. subavenia

17’. Flores sésseis  .....................................................................................................  28. M. tomentosa

Chave II: Ramos glabros ou glabrescentes, indumento sempre esparso quando presente

1. Hipanto não prolongado acima do ovário.
2. Panículas, brácteas e bractéolas caducas  ............................................................  24. M. splendens
2’. Racemos, brácteas e bractéolas persistentes  ................................................. 31. M. vauthiereana

1’. Hipanto prolongado acima do ovário.
3. Plantas glabrescentes.

4. Folhas esverdeadas mesmo após herborizadas.
5.	 Folhas	discolores,	nervuras	amarronzadas	em	material	herborizado,	flores	pediceladas  

 .............................................................................................................  12. M. multiflora
5’.	 Folhas	concolores,	nervuras	não	amarronzadas	em	material	herborizado,	flores	sésseis  

 ............................................................................................................  9. M. laruotteana
4’. Folhas amarronzadas após herborizadas.

6. Hipanto glabro.
7. Folhas sésseis  ...........................................................................  26. M. subcordata
7’. Folhas pecioladas  ........................................................................  19. M. pubiflora

6’. Hipanto piloso.
8.	 Flores	aglomeradas	no	ápice	da	inflorescência	 .........................  18. M. pubescens
8’.	 Flores	não	aglomeradas	no	ápice	da	inflorescência	 ...................  1. M. amazonica

3’. Plantas glabras ou com indumento apenas na face externa das sépalas.
9. Folhas sésseis ou subsésseis com pecíolo até 2mm compr.

10. Folhas cordadas a oblonga ou ovada
11. Subarbusto xilopodífero, folhas verticiladas na base do ramo, opostas no ápice  ..  

 ......................................................................................................... 3. M. dealbata
11’. Árvores, folhas opostas cruzadas em todo o ramo  .....................  30. M. variabilis

10’. Folhas lanceoladas ou lineares.
12. Panícula  ........................................................................................  17. M. pinifolia
12’. Racemo  ....................................................................................  21. M. racemulosa

9’. Folhas pecioladas de 3–7mm compr.
13. Panículas.

14. Ramos nodosos, folhas concolores ........................................... 8. M. hartwegiana
14’. Ramos não nodosos, folhas discolores  ..........................................  16. M. obovata

13’. Cimeira  ................................................................................................ 7. M. guianensis

1. Myrcia amazonica DC., Prodromus 3: 250. 
1828. Fig. 1a

Arbustos ou árvores, 2–6 m alt. Ramos não 
nodosos, cilíndricos, descamantes, foliáceos, 
indumento cinéreo, nos mais jovens ferrugíneo, 
glabrescente, gema apical não recoberta por 
catafilos. Folhas opostas, discolores, não congestas 
no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 4–9 
mm compr.; lâmina 1,5–10 × 0,5–3 cm, cartácea, 
marrom escura depois de herborizada, lanceolada, 

ápice acuminado, margem não revoluta, base 
aguda, indumento ferrugíneo concentrado na 
nervura principal da face adaxial, face abaxial 
glabra, com pontuações alvas, esparsas, indumento 
em ambas as faces quando jovens. Panículas 
multifloras, axilares ou subterminais, flores não 
aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 1,5–2 × 1–1,5 mm, obovados, pilosos; 
brácteas e bractéolas caducas, cálice aberto no 
botão, 5-mero, sépalas 0,5–1 mm compr., ápice 
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arredondado a obtuso, interna e externamente com 
indumento, margem ciliada; hipanto prolongado 
acima do ovário, externamente piloso. Baga imatura 
ca. 2 × 2 mm, globosa, glabrescente.
Material selecionado: São Roque de Minas, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Cachoeira Casca D’Anta, 
19.X.1994, J.N. Nakajima et al. 595 (HUFU).

Segundo Govaerts et al. (2008), esta espécie 
apresenta distribuição por toda a América Tropical, 
ocorrendo comumente em floresta de galeria, 
cerrado, campo rupestre (Peron 1994), floresta 
semidecidual e capoeira (Morais & Lombardi 
2006).

Myrcia amazonica se distingue das demais 
pelas folhas lanceoladas, de coloração marrom 
escura depois de herborizada, com indumento 
ferrugíneo pouco denso em ambas as faces e 
pontuações alvas, esparsas, na face abaxial da 
lâmina.

2. Myrcia anceps (Spreng.) O. Berg., in Mart., 
Eichler & Urban, Flora brasiliensis 14(1): 186. 
1857. Fig. 1b

Árvores, 2–3 m alt. Ramos não nodosos, 
subquadrangulares, achatados, não descamantes, 
indumento creme, persistente na ráquis e nos ramos 
jovens, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas opostas, discolores, não congestas no ápice 
dos ramos, pecíolo canaliculado, 3–9 mm compr.; 
lâmina 3,5–12 × 1–5 cm, coriácea, oblongo-
lanceolada ou lanceolada, ápice acuminado, 
margem não revoluta, base obtusa, face adaxial 
glabra, com pontuações translúcidas, face abaxial 
com indumento creme a nigrescente, nervuras 
proeminentes. Panículas multifloras, axilares ou 
subterminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 2–4 × 1–3 mm, 
globosos, pilosos; brácteas e bractéolas caducas, 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas 
1–1,5 mm compr., ápice agudo a arredondado, 
interna e externamente com indumento cinéreo, 
margem ciliada; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente piloso. Baga madura 2–3 × 
2–3 mm, globosa, pilosa.
Material selecionado: Ouro Branco, Serra de Ouro 
Branco, 16.X.2007, J.N. Nakajima et al. 4580 (HUFU).

Myrcia anceps é encontrada em borda de 
floresta associada aos campos rupestres das Serras 
de Ouro Branco e Ouro Preto, sendo este o primeiro 
registro para os campos rupestres de Minas Gerais. 
Segundo Sobral et al. (2010), esta espécie ocorre 
no Sudeste do Brasil, nos estados de São Paulo, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
associada a formações florestais e na transição 
entre formações campestres.

Myrcia anceps chama a atenção pela floração 
massiva, sendo prontamente reconhecida por seus 
ramos subquadrangulares, achatados, botões florais 
grandes (2-4 × 1–3 mm) quando comparado às 
demais espécies, e nervuras proeminentes na face 
abaxial da lâmina foliar.

3. Myrcia dealbata DC., Prodromus 3: 254. 
1828.  Fig. 1c

Subarbustos xilopodíferos, ca. 0,5 m alt. 
Ramos não nodosos, cilíndricos, não descamantes, 
glabros, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas verticiladas na base do ramo, opostas 
no ápice, concolores, não congestas no ápice 
dos ramos, sésseis; lâmina 0,5–5 × 0,5–3 cm, 
coriácea, marrom escura depois de herborizada, 
cordada a ovada, ápice agudo, margem levemente 
revoluta, base cordada, face adaxial com nervura 
proeminente, ambas as faces glabras, face abaxial 
das folhas jovens com pontuações translúcidas. 
Panículas multifloras, axilares ou terminais, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 3–4 × 2–4 mm, claviformes, glabros; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas 0,5–1 mm compr., 
ápice agudo a obtuso, interna e externamente 
glabras, margem ciliada; hipanto prolongado acima 
do ovário, externamente glabro. Frutos não vistos.
Material selecionado: Engenho Bilia-Gouveia, 
13.IX.1985, G. Hatschbach & R. Kummrow 49621 
(MBM).

Myrcia dealbata é restrita ao estado de Minas 
Gerais (Sobral et al. 2010) e, juntamente com M. 
subavenia são as únicas que apresentam xilopódio. 
Myrcia dealbata é prontamente reconhecida pelas 
folhas coriáceas, sésseis, verticiladas apenas na 
base dos ramos e panículas multifloras.

4. Myrcia eriocalyx DC., Prodromus 3: 255. 
1828.  Fig. 1d

Subarbustos ou árvores, 0,4–2 m alt. Ramos 
não nodosos, cilíndricos, não descamantes, com 
indumento dourado, posteriormente nigrescente, 
persistente, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas opostas, concolores, não congestas no 
ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, até 6 mm 
compr.; lâmina 1–8 × 0,5–3,5 cm, coriácea, ovada 
ou cordada, ápice agudo a acuminado, margem 
revoluta, base cuneada, face adaxial glabrescente, 
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Figura 1 – a. Myrcia amazonica DC.; b. M. anceps (Spreng.) O. Berg.; c. M. dealbata DC.; d. M. eriocalyx DC.; e. 
M. eriopus DC.; f. M. fenzliana O. Berg; g. M. guianensis (Aubl.) DC.; h. M. hartwegiana (O. Berg) Kiaersk.; i. M. 
laruotteana Cambess.
Figure 1 – a. Myrcia amazonica DC.; b. M. anceps (Spreng.) O. Berg.; c. M. dealbata DC.; d. M. eriocalyx DC.; e. M. eriopus DC.; f. 
M. fenzliana O. Berg; g. M. guianensis (Aubl.) DC.; h. M. hartwegiana (O. Berg) Kiaersk.; i. M. laruotteana Cambess.
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arredondado, interna e externamente glabras, 
margem ciliada; hipanto não prolongado acima do 
ovário. Frutos não vistos.
Material selecionado: Ouro Preto, Parque Estadual do 
Itacolomi, 18.XI.1987, M. Peron 489 (SP).

Segundo Govaerts et al. (2008), M. eriopus 
ocorre no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, 
podendo ser encontrada em sub-bosque de floresta 
atlântica e, de galeria, campo rupestre, Cerrado 
(Peron 1994) e floresta ciliar (Kawasaki 1989).

Myrcia eriopus é uma das quatro espécies 
encontradas nos campos rupestres de Minas 
Gerais que não formam hipanto e apresenta como 
característica mais marcante o indumento hirsuto 
ferrugíneo que recobre os ramos.

6. Myrcia fenzliana O. Berg, in Mart., Eichler & 
Urban, Flora brasiliensis 14(1): 196. 1857.  
 Fig. 1f

Árvores, 4–5 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, não descamantes, indumento 
pardacento, persistente, gema apical não recoberta 
por catafilos. Folhas opostas, discolores, não 
congestas no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 
3–8 mm compr.; lâmina 2–14 × 1–7 cm, coriácea, 
ovada a oblonga, ápice acuminado, margem 
convoluta, base obtusa, face adaxial com pontuações 
translúcidas, tomentosa nas folhas jovens, face 
abaxial com indumento denso, pardacento, nervura 
proeminente. Panículas paucifloras, axilares, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; botão 
floral não visto; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, 
sépalas até 0,3 mm compr., ápice agudo, interna 
e externamente com indumento, margem ciliada; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura 3–7 × 3–8 mm, globosa, 
pilosa, alaranjada.
Material selecionado: Joaquim Felício, Serra do Cabral, 
22.X.2007. A.P.M. Santos et al. 497 (HUFU).

Segundo Govaerts et al. (2008), esta espécie 
distribui-se do Caribe até o Brasil, ocorrendo em 
campos rupestres das serras de São João del Rei, 
Diamantina e Serra do Cabral.

Myrcia fenzliana é prontamente reconhecida 
pelo porte arbóreo, folhas com margem convoluta e 
indumento denso, pardacento na face abaxial da lâmina.

7. Myrcia guianensis (Aubl.) DC., Prodromus 3: 
245. 1828. Fig. 1g

Subarbustos, arbustos ou árvores, até 4 m alt. 
Ramos nodosos ou não, cilíndricos ou achatados, 
descamantes ou não, glabros ou com indumento 

face abaxial com indumento persistente, nervuras 
proeminentes, pontuações translúcidas em ambas 
as faces. Panículas paucifloras, axilares ou 
subterminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 3–4 × ca. 4 mm, 
globosos, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, 
sépalas 2–3 mm compr., ápice agudo, interna e 
externamente com indumento denso, margem 
glabra; hipanto prolongado acima do ovário, 
externamente piloso. Baga madura 1,5–7 × 2–7 mm, 
globosa, imatura glabrescente, madura vinácea.
Material selecionado: Delfinópolis, Condomínio de 
Pedras, 28.XI.2003, R. Romero et al. 7009 (HUFU).

Segundo Govaerts et al. (2008), M. eriocalyx 
ocorre no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, 
enquanto Sobral et al. (2010) apontam sua 
ocorrência apenas para os estados de Minas 
Gerais, Espírito Santo e Bahia. Dados de herbário 
mostram a ocorrência desta espécie também para 
o Rio de Janeiro. No estado de Minas Gerais é 
frequentemente encontrada também em Cerrado, 
próximo a floresta ciliar (Kawasaki 1989), floresta 
semidecidual, afloramento rochoso e capoeira 
(Morais & Lombardi 2006).

Myrcia eriocalyx e M. lasiantha são espécies 
próximas, que se diferenciam por M. eriocalyx 
apresentar folhas coriáceas, maiores (1–8 × 0,5–3,5 
cm), indumento dourado a nigrescente e hipanto 
prolongado acima do ovário. Já M. lasiantha 
apresenta folhas cartáceas, menores (0,5–2,5 × 
0,5–1,5 cm), indumento dourado e hipanto não 
prolongado acima do ovário.

5. Myrcia eriopus DC., Prodromus 3: 255. 1828. 
 Fig. 1e

Arbustos escandentes. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, não descamantes, indumento hirsuto, 
ferrugíneo, persistente nos ramos, gema apical 
não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
concolores, não congestas no ápice dos ramos, 
pecíolo canaliculado, 1–2 mm compr.; lâmina 
1–7,5 × 0,5–2 cm, membranácea, lanceolada, 
ápice acuminado, margem ciliada, ondulada 
depois de seca, base atenuada a obtusa, ambas as 
faces glabrescentes, face adaxial com pontuações 
translúcidas. Panículas paucifloras, axilares ou 
subterminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 1,5–3 × 1–2,5 
mm, globosos, pilosos; brácteas e bractéolas 
persistentes; pétalas alvas; cálice aberto no 
botão, 5-mero, sépalas até 0,5 mm compr., ápice 
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creme e persistente quando presente, gema apical não 
recoberta por catafilos. Folhas opostas, concolores, 
sésseis ou pecíolo canaliculado até 4 mm compr.; 
lâmina 0,5–6 × 0,2–3 cm, membranácea a coriácea, 
linear, elíptica a obovada ou ovada a cordada, ápice 
agudo, obtuso ou arredondado, margem levemente 
revoluta ou não, base atenuada a aguda, indumento 
creme quando presente, geralmente concentrado 
na ráquis, na face adaxial das folhas maduras e 
em ambas as faces das folhas jovens, pontuações 
translúcidas nos indivíduos glabros. Panículas 
multifloras ou cimeiras, axilares, subterminais 
ou terminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 1–6 × 1–5 mm, 
globosos ou obovados, pilosos ou glabros; brácteas 
e bractéolas caducas; pétalas alvas ou róseas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas 0,5–3 mm compr., 
ápice agudo, acuminado, obtuso ou arredondado, 
internamente com indumento, externamente glabra, 
margem ciliada; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente glabro. Baga madura 2–8 × 
1–7 mm, globosa, glabra, glândulas visíveis.
Material selecionado: Capitólio, Serra de Furnas–Paraíso 
Perdido, 29.IX.2005, R. Romero et al. 7233 (HUFU).

Myrcia guianensis é amplamente distribuída 
desde Trinidad e Tobago até o Brasil, com 
ocorrência em todo o território brasileiro (Govaerts 
et al. 2008). Esta espécie é comumente encontrada 
em floresta ciliar (Kawasaki 1989), fenda de 
afloramento quartzítico, formações secundárias 
(Peron 1994), Cerrado, campo cerrado e campo 
sujo (Arantes & Monteiro 2002).

Das espécies de Myrcia que ocorrem nos 
campos rupestres de Minas Gerais, M. guianensis é a 
que apresenta maior variação morfológica, ocupando 
os estratos subarbustivo, arbustivo e arbóreo.

8. Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk., 
Enumeratio Myrtacearum Brasiliensium 109. 
1893. Fig. 1h

Arvoretas ou árvores, 1,5–3 m alt. Ramos 
nodosos, cilíndricos, descamantes, foliáceos, 
glabros, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas opostas, concolores, não congestas no 
ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 3–4 mm 
compr.; lâmina 1–3,5 × 0,5–2 cm, coriácea, marrom 
depois de herborizada, elíptica a oblonga, ápice 
arredondado, margem revoluta, base cuneada, 
ambas as faces glabras, pontuações nigrescentes. 
Panículas paucifloras, axilares ou subterminais, 
flores não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botões florais 3–4 × 1,5–2 mm, globosos, pilosos; 

brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; 
cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas 0,5–1 
mm compr., ápice agudo, internamente glabras, 
externamente com indumento, margem ciliada; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura 3,5–5 × 3–6 mm, globosa, 
glabra, verrucosa.
Material selecionado: Diamantina, estrada para Milho 
Verde, 1 km após São Gonçalo do Rio das Pedras, 
19.V.2008, J.N. Nakajima et al. 4911 (HUFU).

Segundo Govaerts et al. (2008), esta espécie 
distribui-se no Sudeste e Sul do Brasil, ocorrendo 
em campo rupestre, floresta ciliar e capoeira 
(Morais & Lombardi 2006).

Myrcia hartwegiana diferencia-se das demais 
por apresentar ramos nodosos e folhas com margem 
revoluta e ambas as faces glabras.

9. Myrcia laruotteana Cambess., Flora Brasiliae 
Meridionalis 2: 311. 1832. Fig. 1i

Arvoretas ou árvores, 3–4 m alt. Ramos 
não nodosos, achatados no ápice, descamantes, 
indumento cinéreo, pontuações visíveis por todo 
ramo, glabrescente, gema apical não recoberta por 
catafilos. Folhas opostas, concolores, não congestas 
no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 2–6 mm 
compr.; lâmina 1,5–5,5 × 0,5–2,5 cm, membranácea, 
elíptica a obovada, ápice arredondado a acuminado, 
margem ondulada depois de seca, base cuneada a 
truncada, ambas as faces glabrescentes, indumento 
cinéreo, esparso na face abaxial das folhas jovens. 
Panículas multifloras, axilares ou terminais, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência, sésseis; 
botões florais 1–3 × 1,5–3 mm, globosos, glabros; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas 0,5–1 mm compr., 
ápice arredondado, interna e externamente glabras, 
margem ciliada; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente glabro. Baga madura 2–3 
×1–3 mm, globosa, glabra, amarelada.
Material selecionado: Serra da Moeda, 12.IX.1998, J.A. 
Lombardi 2394 (SPF).

Espécie com ocorrência na Argentina, 
Paraguai e Brasil (Govaerts et al. 2008), em floresta 
ciliar, capão de mata (Kawasaki 1989; Peron 1994), 
borda de floresta de galeria (Arantes & Monteiro 
2002), campo rupestre (Peron 1994) e campo 
(Morais & Lombardi 2006).

Myrcia laruotteana é próxima de M. 
multiflora, da qual se diferencia pelos ramos 
achatados no ápice, margem foliar ondulada depois 
de herborizada e flores sésseis.
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10. Myrcia lasiantha DC., Prodromus 3: 254. 
1828. Fig. 2a

Subarbustos ou arbustos, até 1 m alt. Ramos 
nodosos, cilíndricos, não descamantes, indumento 
dourado nas folhas jovens, viloso, glabrescente, 
persistente na ráquis, gema apical não recoberta 
por catafilos. Folhas opostas cruzadas, concolores, 
não congestas no ápice dos ramos, sésseis; lâmina 
0,5–2,5 × 0,5–1,5 cm, cartácea, ovada a cordada, 
ápice agudo a obtuso, margem levemente revoluta, 
base cordada, ambas as faces das folhas jovens 
com indumento, folhas maduras glabrescentes, 
nervuras proeminentes na face abaxial. Panículas 
paucifloras, axilares ou terminais, flores não 
aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 2–4 × ca. 2 mm, globosos, pilosos; brácteas 
e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice aberto 
no botão, 5-mero, sépalas 1–1,5 mm compr., ápice 
agudo, interna e externamente com indumento; 
margem ciliada; hipanto não prolongado acima do 
ovário. Baga madura 2–5 × 1,5–4,5 mm, globosa 
a elipsóide, glabrescente, verrucoso-glandulosa, 
alaranjada a nigrescente.
Material selecionado: Belo Horizonte–Conceição do 
Mato Dentro, Serra do Cipó, 5.XII.1981, N. Hensold et 
al. 7714 (SPF).

Myrcia lasiantha distribui-se no Sudeste 
e Centro-Oeste brasileiro (Sobral et al. 2010), e 
além do campo rupestre, também ocorre em campo 
cerrado (Kawasaki 1989).

As semelhanças com a espécie mais 
próxima, M. eriocalyx, já foram discutidas nos 
comentários desta.

11. Myrcia mischophylla Kiaersk., Enumeratio 
Myrtacearum Brasiliensium 61. 1893. Fig. 2b

 Arvoretas ou árvores, 4–5,5 m alt. Ramos 
não nodosos, quadrangulares, achatados, não 
descamantes, indumento pardacento a nigrescente, 
persistente na ráquis, gema apical não recoberta por 
catafilos. Folhas opostas, discolores, não congestas 
no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 7–15 
mm compr.; lâmina 5–12,5 × 1–4,5 cm, coriácea, 
elíptica a lanceolada, ápice longo-acuminado, 
margem levemente revoluta, base obtusa, face 
adaxial glabra, indumento esparso apenas na 
nervura central, pontuações nigrescentes, face 
abaxial com indumento pardacento a alaranjado, 
pontuações cinéreas. Panículas multifloras, axilares 
ou terminais, flores não aglomeradas no ápice da 
inflorescência; botões florais 2–3,5 × 2,5–3 mm, 
globosos, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 

pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, 
sépalas 0,5–1 mm compr., ápice obtuso, interna 
e externamente com indumento, margem ciliada; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura 3–5 × 3,5–6 mm, globosa, 
glabrescente, amarelada.
Material selecionado: Buenópolis, Serra do Cabral, 
23.X.2007, F.N.A. Mello et al. 147 (HUFU).

Myrcia mischophylla distribui-se nos estados 
de Minas Gerais e Bahia (Sobral et al. 2010), 
ocorrendo também em floresta ciliar (Kawasaki 
1989).

Apesar da semelhança com Myrcia nobilis, 
por ambas apresentarem pecíolos longos e 
folhas grandes, M. mischophylla diferencia-se 
pelo indumento mais claro, folhas menores, 
com margem não ondulada e ápice longamente 
acuminado.

12. Myrcia multiflora (Lam.) DC., Prodromus 3: 
244. 1828. Fig. 2c

Árvores, 2–3 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, descamantes, indumento cinéreo, 
glabrescentes, ramos jovens com indumento, gema 
apical não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
discolores, não congestas no ápice dos ramos, 
pecíolo canaliculado, 1–4 mm compr.; lâmina 0,5–6 
× 0,4–2 cm, membranácea, lanceolada a elíptica, 
ápice agudo a acuminado, margem não revoluta, 
base atenuada, ambas as faces glabrescentes, 
nervuras nigrescentes na face adaxial, pontuações 
translúcidas. Panículas multifloras, axilares ou 
terminais, flores não aglomeradas no ápice da 
inflorescência; botões florais 1,5–3 × 1–3 mm, 
obovados, glabros; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, 
sépalas até 0,5 mm compr., ápice arredondado, 
internamente com indumento, externamente 
glabras, margem ciliada; hipanto prolongado acima 
do ovário, externamente glabro. Baga madura 4–6 
× 3,5–6,5 mm, globosa, glabra.
Material selecionado: Capitólio, Serra de Furnas, morro 
atrás da pousada do Rio Turvo, 21.V.2007, J.N. Nakajima 
et al. 4417 (HUFU).

Esta espécie apresenta ampla distribuição, 
ocorrendo desde Trinidad Tobago até Uruguai e 
Paraguai (Govaerts et al. 2008). Além do campo 
rupestre, também pode ser encontrada em floresta 
semidecidual e capoeira (Morais & Lombardi 2006).

Myrcia multiflora caracteriza-se pelas folhas 
discolores, com nervuras evidentes, nigrescentes e 
pontuações em ambas as faces da lâmina.
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Figura 2 – a. Myrcia lasiantha DC.; b. M. mischophylla Kiaersk.; c. M. multiflora (Lam.) DC.; d. M. mutabilis 
(O. Berg) N. Silveira; e. M. nivea Cambess.; f. M. nobilis O. Berg; g. M. obovata (O. Berg) Nied.; h. M. pinifolia 
Cambess.; i. M. pubescens DC.
Figure 2 – a. Myrcia lasiantha DC.; b. M. mischophylla Kiaersk.; c. M. multiflora (Lam.) DC.; d. M. mutabilis (O. Berg) N. Silveira; 
e. M. nivea Cambess.; f. M. nobilis O. Berg; g. M. obovata (O. Berg) Nied.; h. M. pinifolia Cambess.; i. M. pubescens DC.
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13. Myrcia mutabilis (O. Berg) N. Silveira, 
Loefgrenia 88: 1. 1985. Fig. 2d

Árvores, 3–8 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, descamantes, cinéreos, ramos apicais 
com indumento ferrugíneo, persistente, gemas 
recobertas por catafilos ferrugíneo-tomentosos. 
Folhas opostas, concolores, não congestas no 
ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 5–12 mm 
compr.; lâmina 4–11,5 × 2–5 cm, cartácea, elíptica 
a ovada, ápice acuminado, margem não revoluta, 
base oblíqua a atenuada, face adaxial glabrescente, 
face abaxial com indumento esparso, ferrugíneo 
a nigrescente. Panículas paucifloras, axilares ou 
terminais, flores não aglomeradas no ápice da 
inflorescência; botões florais 2–4,5 × 2–5 mm, 
obovados, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice fechado no botão, 4–(5)-
mero, sépalas rompem irregularmente, interna e 
externamente com indumento, margem ciliada; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura, 3–6 × 3–8 mm, globosa, 
glabrescente, vinácea.
Material selecionado: Carrancas, Cachoeira da Fumaça, 
9.XII. 1983, H.F. Leitão-Filho et al. 15414 (UEC).

Espécie com distribuição no Nordeste, 
Sudeste e na porção central do Brasil (Govaerts et 
al. 2008). Em Minas Gerais ocorre em floresta ciliar 
(Kawasaki 1989; Peron 1994) e campo rupestre 
(Peron 1994; Morais & Lombardi 2006).

Myrcia mutabilis é prontamente reconhecida 
pelos ramos apicais com indumento ferrugíneo e 
catafilos que recobrem a gema apical, além das 
sépalas que se rompem irregularmente.

14. Myrcia nivea Cambess., Flora Brasiliae 
Meridionalis.2: 332. 1832. Fig. 2e

Subarbustos 0,4–1,2 m alt. Ramos não 
nodosos, cilíndricos, inferiores descamantes, 
ramos apicais com indumento lanoso, cinéreo, 
persistente, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas alternas ou verticiladas, concolores, não 
congestas no ápice dos ramos, subsésseis ou pecíolo 
canaliculado até 3 mm compr.; lâmina 0,5–5,5 × 
0,2–1,5 cm, coriácea, lanceolada a linear, ápice 
arredondado, margem revoluta, base cuneada, face 
adaxial com indumento apenas na nervura principal 
das folhas mais velhas, face abaxial com indumento 
cinéreo, pontuações translúcidas visíveis em ambas 
as faces, ambas as faces das folhas jovens com 
indumento. Flores solitárias, axilares, 1–3, não 
aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 3–6 mm compr., globosos, pilosos; brácteas 

e bractéolas caducas; pétalas róseas; cálice aberto 
no botão, 5-mero, sépalas 1–4 mm compr., ápice 
acuminado, interna e externamente com indumento, 
margem ciliada; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente piloso. Baga madura 7–10 
× 7–10 mm, globosa, glabrescente, vinácea, 
verrucosa.
Material selecionado: São Roque de Minas, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Guarita de Sacramento, 
20.IX.1996, R. Romero & J.N. Nakajima 3589 (HUFU).

Myrcia nivea ocorre nos estados de Minas 
Gerais, Goiás, Bahia e no Distrito Federal (Sobral et 
al. 2010). No estado de Minas Gerais é amplamente 
distribuída nas serras de Diamantina e no Parque 
Nacional da Serra da Canastra.

Espécie prontamente reconhecida pelos 
ramos apicais com indumento lanoso, folhas de 
margem revoluta e pétalas róseas.

15. Myrcia nobilis O. Berg, in Mart., Eichler & 
Urban, Flora brasiliensis 14(1): 195. 1857. 
 Fig. 2f

Arvoretas ou árvores, 2–3 m alt. Ramos não 
nodosos, quadrangulares, achatados, descamantes, 
indumento ocráceo a nigrescente, persistente, 
gema apical não recoberta por catafilos. Folhas 
opostas, concolores, não congestas no ápice dos 
ramos, pecíolo canaliculado, 10–20 mm compr.; 
lâmina 1–17 × 3,5–5,5 cm, coriácea, lanceolada 
a ovada, ápice agudo, margem ondulada, base 
atenuada, face adaxial com indumento esparso 
na nervura principal, face abaxial com nervuras 
proeminentes e indumento ocráceo a nigrescente. 
Panículas multifloras, axilares ou subterminais, 
flores não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botões florais 4–6 × 3–4 mm, globosos, pilosos; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; 
cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas 1,5–2 
mm compr., ápice arredondado, interna e 
externamente com indumento, margem ciliada; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura 3–6 × 3–7 mm, globosa, 
pilosa, alaranjada, rugosa.
Material selecionado: Diamantina, Biribiri, 19.X.2007, 
F.N.A. Mello et al. 85 (HUFU).

Segundo Sobral et al. (2010), Myrcia nobilis 
ocorre nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso 
e dados de herbário mostram que esta espécie 
também ocorre na Bahia. Em Minas Gerais, além 
de campo rupestre, é frequentemente encontrada 
em floresta de altitude (Kawasaki 1989; Morais & 
Lombardi 2006).
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Myrcia nobilis distingue-se das demais 
espécies pelas folhas e pecíolos maiores, além 
da nervura proeminente e o indumento ocráceo a 
nigrescente na face abaxial da lâmina.

16. Myrcia obovata (O. Berg) Nied., in Die 
Natürlichen Pflanzenfamilien 3, Abt. 7: 76. 1893.  
 Fig. 2g

Arbustos ou árvores, 0,5–2,5 m alt. Ramos 
não nodosos, cilíndricos, não descamantes, 
glabros, cobertos por pontuações visíveis por todo 
ramo, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas opostas, discolores, não congestas no ápice 
dos ramos, pecíolo canaliculado, 3–7 mm compr.; 
lâmina 1–5,5 × 0,5–3,5 cm, coriácea, marrom 
escura depois de herborizada, ovada a obovada, 
ápice arredondado, margem não revoluta, base 
atenuada, ambas as faces glabras, pontuações 
translúcidas. Panículas multifloras, axilares ou 
subterminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 2–4 × 1,5–3,5 
mm, claviformes, glabros; brácteas e bractéolas 
caducas; pétalas alvas; cálice aberto no botão, 
5-mero, sépalas até 1 mm compr., ápice obtuso 
a arredondado, internamente com indumento, 
externamente glabras, margem ciliada; hipanto 
prolongado acima do ovário, externamente glabro. 
Baga madura 4–6 × 3–6 mm, globosa, glabra, 
verrucosa.
Material selecionado: São Roque de Minas, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, 18.X.1994, R. Romero 
et al. 1402 (HUFU).

Segundo Sobral et al. (2010), Myrcia obovata 
ocorre nos estados de Minas Gerais e Bahia. 
Em Minas Gerais é comumente encontrada em 
floresta ciliar (Kawasaki 1989), floresta de galeria 
associadas a campo rupestre (Peron 1994) e campo 
rupestre (Morais & Lombardi 2006).

Espécie facilmente reconhecida pelas folhas 
discolores, ovadas a obovadas, glabras e ramos e 
ambas as faces da lâmina recobertas por pontuações 
translúcidas.

17. Myrcia pinifolia Cambess., Flora Brasiliae 
Meridionalis 2: 333. 1832. Fig. 2h

Subarbustos ou arbustos, 0,2–0,5 m alt. 
Ramos não nodosos, cilíndricos, descamantes, 
marrom-avermelhados, glabros, gema apical 
não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
concolores, não congestas no ápice dos ramos, 
sésseis; lâmina 5–40 × 1–3 mm, coriácea, linear, 
ápice arredondado, margem revoluta, base 

atenuada, ambas as faces glabras,  pontuações 
translúcidas. Panículas multifloras, axilares, 
flores não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botões florais 2–6 × 2–5 mm, claviformes, 
glabros; brácteas e bractéolas caducas; pétalas 
alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas 
até 2 mm compr., ápice arredondado, interna e 
externamente glabras, margem glabra; hipanto 
prolongado acima do ovário, externamente glabro. 
Baga madura 3–7 × 2–9 mm, globosa, glabra, 
vinácea, verrucosa.
Material selecionado: São Roque de Minas, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Serra Brava, 28.IX.1995, 
R. Romero et al. 2982 (HUFU).

Segundo Sobral et al. (2010), Myrcia 
pinifolia está restrita aos estados de Goiás e Bahia. 
No presente estudo esta espécie é citada pela 
primeira vez para o estado de Minas Gerais.

Myrcia pinifolia caracteriza-se pelo hábito 
subarbustivo a arbustivo, ramos glabros, disposição 
das folhas sempre voltadas para um lado da planta 
e pontuações translúcidas por toda planta.

18. Myrcia pubescens DC., Prodromus 3: 247. 
1828. Fig. 2i

Arvoretas ou árvores, 4–5 m alt. Ramos não 
nodosos, cilíndricos, descamantes, indumento 
cinéreo, nos ramos apicais dourado, glabrescente, 
gema apical não recoberta por catafilos. Folhas 
opostas, concolores, não congestas no ápice dos 
ramos, pecíolo canaliculado, 4–8 mm compr.; 
lâmina 4–9,5 × 1–3,5 cm, coriácea, marrom 
escura depois de herborizada, elíptica, ápice 
agudo a arredondado, margem revoluta, base 
cuneada, ambas as faces glabras, com pontuações 
translúcidas, nervura principal na face abaxial 
das folhas jovens com indumento dourado a 
ferrugíneo. Panículas paucifloras, axilares ou 
subterminais, flores aglomeradas no ápice da 
inflorescência; botões florais 2–4 × 2–3 mm, 
globosos, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, 
sépalas ca. 1 mm compr., ápice arredondado, 
interna e externamente com indumento, margem 
ciliada; hipanto prolongado acima do ovário, 
externamente piloso. Fruto não visto.
Material selecionado: Grão Mogol, Bacia do 
Ribeirão da Morte, 4.XI.1987, R. Mello-Silva et al. 
11477 (SP).

Myrcia pubescens ocorre na Bolívia e Brasil 
(Govaerts et al. 2008), em campo rupestre e floresta 
associada.
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As características diagnósticas desta espécie 
são o indumento na nervura principal da face 
abaxial da lâmina foliar, as flores aglomeradas no 
ápice da inflorescência e a coloração amarronzada 
após a herborização.

19. Myrcia pubiflora DC., Prodromus 3: 249. 
1828. Fig. 3a

Arbustos, 1–2 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, não descamantes, indumento alvo, 
glabrescente, gema apical não recoberta por 
catafilos. Folhas opostas, concolores, não congestas 
no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 4–6 mm 
compr.; lâmina 1–5 × 1–3 cm, coriácea, marrom 
escura depois de herborizada, elíptica a ovada, 
ápice obtuso, margem levemente revoluta, base 
atenuada a cuneada, ambas as faces glabrescentes, 
pontuações nigrescentes. Panículas paucifloras, 
axilares ou subterminais, flores não aglomeradas 
no ápice da inflorescência; botões florais 1,5–3 × 
ca. 2 mm, obovados, pilosos; brácteas e bractéolas 
caducas; pétalas alvas; cálice aberto no botão, 
5-mero, sépalas menores que 1 mm compr., ápice 
arredondado, interna e externamente glabras, 
margem glabra; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente glabro. Baga madura 3–7 × 
4–6 mm, globosa, pilosa.
Material selecionado: Ouro Preto, Camarinhas, 
27.III.1988, M. Peron 685 (SP).

Myrcia pubiflora ocorre na Bolívia, Paraguai 
e Brasil (Govaerts et al. 2008). Em Minas Gerais 
ocorre exclusivamente em campo rupestre.

Esta espécie caracteriza-se pelo hábito 
arbustivo, indumento glabrescente e pontuações 
translúcidas nas folhas, que quando secas tornam-
se nigrescentes e as folhas amarronzadas após 
herborizadas.

20. Myrcia pulchra (O. Berg) Kiaersk., Enumeratio 
Myrtacearum Brasiliensium 65. 1893. Fig. 3b

Arbustos ou árvores, 1,5–4 m alt. Ramos não 
nodosos, achatados no ápice, descamantes, ramos 
apicais com indumento ferrugíneo, persistente, 
gema apical não recoberta por catafilos. Folhas 
opostas, discolores, congestas no ápice dos 
ramos, pecíolo canaliculado, 5–10 mm compr.; 
lâmina 3,5–10,5 × 1–3,5 cm, cartácea, elíptica a 
lanceolada, ápice agudo a arredondado, margem 
não revoluta, base aguda, face adaxial glabrescente, 
com pontuações translúcidas, face abaxial com 
indumento ferrugíneo, maior concentração de 
indumento na nervura principal das folhas mais 

velhas. Panículas multifloras, subterminais, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais ca. 2 × 2–3 mm, claviformes, glabros; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 4-mero, sépalas ca. 1 mm compr., 
ápice arredondado; interna e externamente glabras, 
margem glabra; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente glabro. Baga madura 3–6 × 
3–7 mm, globosa, glabra.
Material selecionado: São Roque de Minas, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, 17.X.1994, J.N. Nakajima 
et al. 1508 (HUFU).

Sobral et al. (2010) citam esta espécie para 
os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e 
Minas Gerais, enquanto dados de herbário mostram 
que M. pulchra também ocorre na Bahia. Nas serras 
mineiras foi coletada nas bordas de formações 
florestais associadas aos campos rupestres.

Myrcia pulchra é prontamente reconhecida 
pelas folhas discolores, elípticas a lanceoladas, 
de ápice agudo a arredondado, dispostas de forma 
congesta no ápice dos ramos e face abaxial da 
lâmina com indumento ferrugíneo, que se destaca 
com facilidade ao toque.

21. Myrcia racemulosa DC., Prodromus 3: 254. 
1828. Fig. 3c

Subarbustos, 0,6 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, descamantes, glabros, gema apical 
não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
concolores, não congestas no ápice dos ramos, 
sésseis; lâmina 1,5–2,5 × 0,5–1,5 cm, cartácea, 
lanceolada, ápice agudo, margem não revoluta, 
base atenuada, ambas as faces glabras, com 
pontuações translúcidas. Racemos, axilares, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botão floral ca. 3 × 3 mm, obovados, glabros; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas púrpuras; 
cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas até 1 mm 
compr., ápice arredondado a agudo, interna e 
externamente glabras, margem ciliada; hipanto 
prolongado acima do ovário, externamente glabro. 
Fruto não visto.
Material selecionado: Joaquim Felício, Serra do Cabral, 
18.XI.1997, G. Hatchbach et al. 67232 (BHCB).

Espécie com distribuição na Região Sudeste 
e Centro-Oeste do Brasil (Govaerts et al. 2008), 
em campo rupestre e Cerrado.

Myrcia racemulosa apresenta inflorescência 
do tipo racemo e os ramos da inflorescência, botão 
floral e pétalas purpúreos.
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Figura 3 – a. Myrcia pubiflora DC.; b. M. pulchra (O. Berg) Kiaersk.; c. M. racemulosa DC.; d. M. retorta 
Cambess.; e. M. rufipes DC.; f. M. splendens (Sw.) DC.; g. M. subavenia (O. Berg) N. Silveira; h. M. subcordata DC.; 
i. M. subverticillaris (O. Berg) Kiaersk.
Figure 3 – a. Myrcia pubiflora DC.; b. M. pulchra (O. Berg) Kiaersk.; c. M. racemulosa DC.; d. M. retorta Cambess.; e. M. rufipes 
DC.; f. M. splendens (Sw.) DC.; g. M. subavenia (O. Berg) N. Silveira; h) M. subcordata DC.; i. M. subverticillaris (O. Berg) Kiaersk.
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22. Myrcia retorta Cambess., Flora Brasiliae 
Meridionalis. 2: 322. 1832. Fig. 3d

Arbustos ou árvores, 1,5–6 m de alt. Ramos 
não nodosos, cilíndricos, não descamantes, ramos 
apicais com indumento pardacento, posteriormente 
nigrescente, persistente, gema apical não recoberta 
por catafilos. Folhas opostas, discolores, não 
congestas no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 
2-5 mm compr.; lâmina 0,5–5 × 0,5–2 cm, cartácea 
a coriácea, lanceolada, ápice agudo a arredondado, 
margem levemente revoluta, base cuneada, face 
adaxial com indumento esparso na nervura principal, 
face abaxial com indumento pardacento, ambas as 
faces com pontuações translúcidas a nigrescentes. 
Panículas multifloras, axilares ou subterminais, 
flores não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botões florais 3–4 ×2–4 mm, globosos, pilosos; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas 1–2 mm compr., 
ápice arredondado a acuminado, internamente 
glabras, externamente com indumento, margem 
ciliada; hipanto prolongado acima do ovário, 
externamente piloso. Baga madura 1–5 × 1–5 mm, 
globosa, glabrescente, verrucosa.
Material selecionado: Diamantina, Conselheiro Mata, 
trilha para Cachoeira das Fadas, 21.X.2007, P.O. Rosa 
et al. 969 (HUFU).

Segundo Sobral et al. (2010), M. retorta 
distribui-se nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. 
Em Minas Gerais, esta espécie é comumente 
encontrada em campo rupestre e floresta nebular 
(Morais & Lombardi 2006).

Myrcia retorta é prontamente reconhecida pelas 
folhas jovens com indumento pardacento na face 
abaxial com pontuações alvas que vão se tornando 
nigrescentes e se destacam com facilidade ao toque.

23. Myrcia rufipes DC., Prodromus 3: 247. 
1828. Fig. 3e

Subarbustos ou arbustos, 0,8–2 m alt. Ramos 
não nodosos, achatados no ápice, não descamantes, 
indumento ferrugíneo a ocráceo, persistente, gema 
apical não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
discolores, não congestas no ápice dos ramos, 
pecíolo canaliculado, 2-6 mm compr.; lâmina 1–9 
× 0,5–3,5 cm, cartácea, elíptica a obovada, ápice 
agudo a arredondado, margem levemente revoluta, 
base cuneada, ambas as faces das folhas jovens 
com indumento avermelhado a ocráceo, face 
adaxial glabrescente, com pontuações nigrescentes. 
Panículas multifloras, axilares ou terminais, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 

florais 1–3 × 1–4 mm, obovados, glabrescentes; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas 1–2 mm compr., 
ápice arredondado ou agudo, internamente com 
indumento, externamente glabras, margem ciliada; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura 3–7 × 3–9 mm, globosa, 
glabra, vinácea a nigrescente.
Material selecionado: Botumirim, Serra da Canastra, 
estrada para Adão Colares-Barrocão, 20.XI.1992, R. 
Mello-Silva et al. 729 (SP).

Segundo Sobral et al. (2010), Myrcia rufipes 
distribui-se pelos estados do Piauí, Bahia, Alagoas, 
Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. 
É frequentemente encontrada em campo cerrado, 
floresta (Kawasaki 1989), cerrado (Peron 1994), 
floresta semidecidua e capoeira (Morais & 
Lombardi 2006) do estado de Minas Gerais.

Myrcia rufipes  pode ser facilmente 
reconhecida pelas folhas cartáceas, jovens com 
indumento avermelhado a ocráceo em ambas as 
faces e pontuações nigrescentes visíveis.

24. Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodromus 3: 
244. 1828. Fig. 3f

Arbustos ou árvores, 1,5–6 m alt. Ramos 
não nodosos, cilíndricos, não descamantes, 
indumento creme a nigrescente, glabrescente, 
gema apical não recoberta por catafilos. Folhas 
opostas, concolores, não congestas no ápice dos 
ramos, pecíolo geralmente canaliculado, 1–7 mm 
compr.; lâmina 0,5–14,5 × 0,3–5 cm, cartácea ou 
coriácea, elíptica a lanceolada, ápice acuminado, 
margem não revoluta, base cuneada, ambas as 
faces glabrescentes, indumento presente apenas 
na nervura principal, folhas jovens cobertas 
por indumento em ambas as faces. Panículas 
multifloras, axilares ou terminais, flores não 
aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 1–5 × 2–3 mm, globosos, glabros; brácteas 
e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice aberto 
no botão, 5-mero, sépalas 1–2 mm compr., ápice 
acuminado, externamente com indumento denso, 
internamente esparso, margem ciliada; hipanto não 
prolongado acima do ovário. Baga madura 3–11 × 
3–7 mm, elipsóide, glabrescente, verrucosa.
Material selecionado: Rio Vermelho, Fazenda Vargem 
do Machado, 8.VII.1986, M.S. Meneandro 96 (BHCB).

Espécie com ampla distribuição, ocorrendo 
desde o México até o Brasil, Paraguai e Argentina 
(Govaerts et al. 2008). Myrcia splendens ocorre 
em praticamente todas as fitosionomias do 
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bioma Cerrado, sendo comumente encontrada 
em floresta ciliar, capões (Kawasaki 1989), 
campo rupestre, floresta semidecidual (Morais & 
Lombardi 2006), de galeria, Cerrado e cerradão 
(Arantes & Monteiro 2002).

Myrcia splendens é prontamente reconhecida 
pelas folhas elípticas a lanceoladas, de ápice 
acuminado e ambas as faces da folha glabrescentes. 
O binômio M. splendens conta com ca. de 150 
sinônimos, dentre os quais é importante citar M. fallax 
(Rich.) DC. e M. rostrata DC., os mais conhecidos.

25. Myrcia subavenia (O. Berg) N. Silveira, 
Roessleria 7(1): 66. 1985.  Fig. 3g

Subarbustos xilopodíferos, arbustos 
ou arvoretas, 0,2–2,5 m alt. Ramos nodosos, 
cilíndricos, descamantes ou não, indumento 
cinéreo, glabrescente, persistente apenas na ráquis, 
gema apical não recoberta por catafilos. Folhas 
opostas, concolores, pecíolo canaliculado, 2-8 mm 
compr.; lâmina 0,5–7 × 0,1–2 cm, membranácea, 
marrom escura depois de herborizada, elíptica a 
lanceolada, ápice agudo a arredondado, margem 
levemente revoluta ou não, base atenuada, ambas 
as faces das folhas jovens com indumento cinéreo, 
face abaxial glabrescente, face adaxial glabra, 
com pontuações nigrescentes. Dicásios, axilares 
ou terminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 2–6 × 2–5 mm, 
turbinados, glabros ou pilosos; brácteas e bractéolas 
caducas; pétalas alvas; cálice aberto no botão, 
5-mero, sépalas 1–5 mm compr., ápice obtuso 
a acuminado; interna e externamente glabras, 
margem ciliada; hipanto prolongado acima do 
ovário, externamente piloso. Baga madura 2–7 × 
1,5–8 mm, globosa, glabrescente.
Material selecionado: São Roque de Minas, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, 22.IX.1996, R. Romero 
& J.N. Nakajima 3599 (HUFU).

Segundo Sobral et al. (2010), M. subavenia 
é endêmica do estado de Minas Gerais, ocorrendo 
em Cerrado e Floresta Atlântica, mas dados de 
herbário mostram que também ocorre em campo 
rupestre na Bahia.

Myrcia subavenia difere das demais espécies 
de Myrcia por apresentar xilopódio, inflorescência 
do tipo dicásio e botões florais turbinados.

26. Myrcia subcordata DC., Prodromus 3: 253. 
1828. Fig. 3h

Arbustos ou árvores, 1–4 m alt. Ramos não 
nodosos, cilíndricos, descamantes, ramos apicais 
com indumento nigrescente, glabrescente, gema 

apical não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
concolores, não congestas no ápice dos ramos, 
sésseis; lâmina 2–5,5 × 1–3,5 cm, coriácea, 
marrom escura depois de herborizada, ovada, ápice 
arredondado a agudo, margem levemente revoluta, 
base cordada a subcordada, face adaxial glabra, 
face abaxial com indumento esparso, ferrugíneo 
a nigrescente. Panículas multifloras, axilares ou 
subterminais, flores não aglomeradas no ápice 
da inflorescência; botões florais 2–3 × 1–2 mm, 
obovados, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, 
sépalas ca. 0,5 mm compr., ápice arredondado, 
interna e externamente com indumento, margem 
ciliada; hipanto prolongado acima do ovário, 
externamente glabro. Baga madura 2–6 × 2,5–7 
mm, globosa, glabrescente.
Material selecionado: São Tomé das Letras, próximo à 
cidade, 10.II.1986, C. Farney 1079 (SP).

Espécie restrita ao estado de Minas Gerais 
(Sobral et al. 2010), ocorrendo em afloramento 
quartzítico, floresta ciliar (Peron 1994), campo 
rupestre e capoeira (Morais & Lombardi 2006) da 
Serra do Espinhaço e em campos de altitude na 
Serra do Caparaó.

Myrcia subcordata é facilmente reconhecida 
pelas folhas ovadas, de base cordada a subcordada, 
disposição nos ramos formando um ângulo de 90º 
e folhas amarronzadas após herborizadas.

27. Myrcia subverticillaris (O. Berg) Kiaersk., 
in Enumeratio Myrtacearum Brasiliensium 88. 
1893. Fig. 3i

Subarbustos, arbustos ou arvoretas, 0,6–3 m 
alt. Ramos não nodosos, cilíndricos, descamantes, 
ramos apicais com indumento ocráceo ou ferrugíneo, 
persistente, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas alternas na base dos ramos, opostas no ápice, 
concolores, não congestas no ápice dos ramos, 
pecíolo canaliculado, 5–8 mm compr.; lâmina 2–6 
× 0,5–2 cm, cartácea, elíptica ou oblonga, ápice 
arredondado, margem não revoluta, base atenuada 
a aguda, face adaxial glabra, com pontuações 
translúcidas, indumento denso, avermelhado e 
persistente na face abaxial. Panículas paucifloras, 
axilares, flores não aglomeradas no ápice da 
inflorescência; botões florais 1–2 × ca. 1 mm, 
obovados, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas 
ca. 0,5 mm compr., ápice obtuso a arredondado, 
interna e externamente com indumento, margem 
glabra; hipanto prolongado acima do ovário, 
externamente piloso. Frutos não vistos.
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Material selecionado: Ouro Branco, Morro do Gabriel, 
8.III.1995, V.C. Souza et al. 7934 (SP).

Govaerts et al. (2008) citam esta espécie para 
as Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do 
Brasil. Em Minas Gerais, Myrcia subverticillaris é 
frequente em campo rupestre e formações florestais 
das Serras de Ouro Branco e Ouro Preto.

Esta espécie é muito próxima de Myrcia 
rufipes, da qual se diferencia, principalmente, 
pelas folhas alternas na base dos ramos em M. 
subverticillaris e opostas em M. rufipes.

28. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., Prodromus 3: 
245. 1828. Fig. 4a

Arbustos ou árvores, 1,2–7 m alt. Ramos 
não nodosos, cilíndricos, descamantes, indumento 
cinéreo, persistente, ramos apicais pruinosos, gema 
apical não recoberta por catafilos. Folhas opostas, 
concolores, não congestas no ápice dos ramos, 
pecíolo canaliculado, 5–18 mm compr.; lâmina 
1–11,5 × 0,5–5 cm, cartácea, elíptica a lanceolada 
ou obovada, ápice agudo a mucronulado, margem 
ondulada depois de seca, base cuneada a oblíqua, 
ambas as faces com indumento cinéreo pruinoso, 
face adaxial com pontuações nigrescentes. Panículas 
multifloras, axilares ou subterminais, flores sésseis, 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 1–3 × 1–2 mm, obovados, pilosos; brácteas 
e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice aberto 
no	botão,	5-mero,	sépalas	1‒2	mm	compr.,	ápice	
agudo, externamente com indumento, internamente 
glabras, margem ciliada; hipanto prolongado acima 
do ovário, externamente glabro. Baga madura 2–8 × 
3–7 mm, globosa, glabrescente, amarelada.
Material selecionado: Ouro Preto, 18.X.2007, A.P.M. 
Santos et al. 431 (HUFU).

Espécie com distribuição em Trinidad e 
Tobago, Panamá e Brasil (Govaerts et al. 2008), 
ocorrendo em floresta ciliar (Kawasaki 1989), 
cerrado, campo rupestre (Peron 1994), floresta 
semidecidual (Morais & Lombardi, 2006), 
cerradão, campo cerrado e campo sujo (Arantes 
& Monteiro 2002), frequentemente associada aos 
cursos d’água ou bordas de formações florestais.

Myrcia tomentosa é facilmente reconhecida 
pelas folhas cartáceas, com indumento pruinoso, 
flores sésseis e frutos amarelados quando maduros.

29. Myrcia uberavensis O. Berg, in Mart., Eichler 
& Urban, Flora brasiliensis 14(1): 568. 1859. 
 Fig. 4b

Subarbustos ou arbustos, 0,5–1,2 m alt. 
Ramos não nodosos, cilíndricos, descamantes, 

achatados no ápice, indumento castanho-dourado, 
persistente, gema apical não recoberta por 
catafilos. Folhas opostas cruzadas, concolores, não 
congestas no ápice dos ramos, sésseis ou pecíolo 
canaliculado de até 2 mm; lâmina 2,5–9,5 × 1,5–5 
cm, coriácea, ovada, ápice agudo, margem não 
revoluta, base cordada, face adaxial glabrescente, 
face abaxial e ambas as faces das folhas jovens 
com indumento dourado, pontuações translúcidas. 
Panículas multifloras, compostas do tipo tirsóide, 
axilares, subterminais ou terminais, flores não 
aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 3–5 × 2–4 mm, claviforme, pilosos; brácteas 
e bractéolas caducas, pétalas alvas; cálice aberto 
no botão, 5-mero, sépalas 1–2 mm compr., ápice 
agudo, internamente glabras, externamente com 
indumento, margem ciliada; hipanto prolongado 
acima do ovário, externamente piloso. Baga madura 
9‒15	×	3‒5	mm,	elipsóide,	glabrescente.
Material selecionado: Ibiraci, Serra de Furnas, 
6.IX.1998, V.C. Souza et al. 21203 (SP).

Myrcia uberavensis distribui-se nas Regiões 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (Sobral et al. 
2010) e além de campo rupestre, ocorre também 
em campo sujo e Cerrado (Arantes & Monteiro 
2002) do estado de Minas Gerais.

Esta espécie é prontamente reconhecida pelas 
panículas compostas do tipo tirsóide, ramos com 
indumento castanho-dourado e frutos elipsóides.

30. Myrcia variabilis Mart. ex DC., Prodromus 3: 
254. 1828. Fig. 4c

Árvores até 4 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, descamantes, marrom-avermelhados, 
glabros, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas opostas cruzadas, discolores, não congestas 
no ápice dos ramos, sésseis; lâmina 0,5–7 × 
0,5–4 cm, coriácea, marrom escura depois de 
herborizada, oblonga a cordada, ápice agudo 
a obtuso, margem não revoluta, base cordada, 
ambas as faces glabras, pontuações translúcidas. 
Panículas multifloras, axilares ou subterminais, 
flores não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botões florais 2–4 × 2–4 mm, globosos, glabros; 
brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; 
cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas ca. 1 
mm compr., ápice agudo a obtuso, internamente 
com indumento, externamente glabras, margem 
glabra; hipanto prolongado acima do ovário, 
externamente	glabro.	Baga	madura	2‒7	×	1‒6	mm,	
globosa, glabra, verrucosa-glandular.
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Figura 4 – a. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.; b. M. uberavensis O. Berg; c. M. variabilis Mart. ex DC.; d. M. vauthiereana 
O. Berg; e. M. venulosa DC.; f. M. vestita DC.
Figure 4 – a. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.; b. M. uberavensis O. Berg; c. M. variabilis Mart. ex DC.; d. M. vauthiereana O. Berg; 
e. M. venulosa DC.; f. M. vestita DC.

Material selecionado: Delfinópolis, 25.X.2003, J.N. 
Nakajima et al. 3699 (HUFU).

Segundo Govaerts et al. (2008), Myrcia 
variabilis distribui-se por todas as regiões do 
Brasil, exceto no sul do país, mas dados de 
herbário mostram sua ocorrência no estado 
do Paraná. Em Minas Gerais, além do campo 

rupestre, ocorre também em Cerrado (Kawasaki 
1989), campo sujo, campo cerrado e borda de 
cerradão (Arantes & Monteiro 2002).

Myrcia variabilis apresenta hábito arbóreo, 
tronco retorcido característico das árvores de 
Cerrado, folhas sésseis, glabras, com pontuações 
translúcidas.
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31. Myrcia vauthiereana O. Berg, in Mart., Eichler 
& Urban, Flora brasiliensis 14(1): 154. 1857. 
 Fig. 4d

Arvoretas ou árvores, 2,5–8 m de alt. Ramos 
não nodosos, cilíndricos, descamantes, indumento 
ferrugíneo, glabrescente, gema apical não recoberta 
por catafilos. Folhas opostas, discolores, não 
congestas no ápice dos ramos, pecíolo canaliculado, 
3–6 mm; lâmina 3,5–6 × 2–3 cm, coriácea, 
lanceolada, ápice acuminado, margem levemente 
revoluta, base obtusa a arredondada, face adaxial 
glabra, com pontuações translúcidas, face abaxial 
glabrescente, indumento esparso apenas na nervura 
principal. Racemos, axilares ou subterminais, flores 
não aglomeradas no ápice da inflorescência; botões 
florais 3-4 × ca. 3 mm, globosos, pilosos; brácteas 
e bractéolas persistentes; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas 2–3 mm compr., 
ápice obtuso a arredondado, externamente com 
indumento, internamente glabras, margem glabra; 
hipanto não prolongado acima do ovário. Baga 
madura 5–10 × 3–6 mm, elipsóide, pilosa.
Material selecionado: Ouro Preto, Taquaral, 9.X.1892, 
P. Schwacke 8677 (RB).

Myrcia vauthiereana apresenta distribuição no 
Sudeste do Brasil (Govaerts et al. 2008) e, além do 
campo rupestre, ocorre também em floresta ciliar e 
capoeira (Peron 1994) do estado de Minas Gerais.

Myrcia eriopus, M. splendens e M. 
vauthiereana são muito próximas e características 
do indumento e das folhas permitem distingui-las. 
Myrcia eriopus apresenta folhas membranáceas 
e indumento hirsuto ferrugíneo nos ramos, 
enquanto M. splendens apresenta folhas cartáceas 
a coriáceas e indumento creme a nigrescente. 
Já M. vauthiereana apresenta folhas coriáceas e 
indumento ferrugíneo.

32. Myrcia venulosa DC., Prodromus 3: 250. 
1828.  Fig. 4e

Árvores, 2–8 m alt. Ramos não nodosos, 
cilíndricos, não descamantes, indumento ocráceo, 
persistente, gema apical não recoberta por catafilos. 
Folhas opostas, concolores, não congestas no ápice 
dos ramos, pecíolo canaliculado, 4–6 mm compr.; 
lâmina 0,5–7 × 0,3–2,5 cm, coriácea, elíptica a 
obovada, ápice agudo a arrendodado, margem não 
revoluta, base cuneada, face adaxial glabrescente, com 
pontuações nigrescentes, face abaxial com indumento 
ocráceo. Panículas multifloras, axilares ou terminais, 
flores não aglomeradas no ápice da inflorescência; 
botões florais 2–4 × 2–3 mm, obovados, pilosos; 

brácteas e bractéolas caducas; pétalas alvas; cálice 
aberto no botão, 5-mero, sépalas até 2 mm compr., 
ápice arredondado, interna e externamente com 
indumento, margem ciliada; hipanto prolongado 
acima do ovário, externamente piloso. Baga madura 
6–7 × 5–7 mm, globosa, glabrescente.
Material selecionado: Santa Bárbara, Serra do Caraça, 
12.XII.1978, H.F. Leitão-Filho et al. 9591 (MBM).

Segundo Sobral et al. (2010), Myrcia 
venulosa ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná e Santa Catarina. Myrcia venulosa também 
ocorre comumente em floresta ciliar (Kawasaki 
1989), capão (Peron 1994), floresta semidecidual 
(Morais & Lombardi 2006) e interior de floresta 
de galeria (Arantes & Monteiro 2002) do estado 
de Minas Gerais. No presente estudo também foi 
encontrada em campo rupestre.

Myrcia venulosa diferencia-se de M. 
rufipes, da qual é bastante próxima, pelo hábito 
essencialmente arbóreo e indumento ocráceo, 
denso nos ramos e folhas.

33. Myrcia vestita DC., Prodromus 3: 248. 1828.  
Fig. 4f

Subarbustos, 0,4–0,8 m alt. Ramos não 
nodosos, cilíndricos, não descamantes, indumento 
dourado a nigrescente, persistente, gema apical 
não recoberta por catafilos. Folhas alternas, raro 
verticiladas, discolores, não congestas no ápice 
dos ramos, pecíolo canaliculado, até 4 mm compr.; 
lâmina 2–10 × 1–5,5 cm, coriácea, elíptica a ovada, 
ápice arredondado a agudo, margem não revoluta, 
base aguda ou obtusa, face adaxial glabrescente, 
indumento na nervura principal, pontuações 
nigrescentes, face abaxial com indumento dourado 
a nigrescente, ambas as faces das folhas jovens 
com indumento pardo. Panículas multifloras, 
terminais, flores não aglomeradas no ápice da 
inflorescência; botões florais ca. 3 × 3–4 mm, 
globosos, pilosos; brácteas e bractéolas caducas; 
pétalas alvas; cálice aberto no botão, 5-mero, sépalas 
até 2 mm compr., ápice agudo, externamente com 
indumento, internamente glabras, margem glabra; 
hipanto prolongado acima do ovário, externamente 
piloso. Baga madura 4–11 × 3–10 mm, globosa, 
glabrescente, vinácea a nigrescente.
Material selecionado: Lagoa Santa, Serra do Cipó, 
VII.1937, Prof. Burret 15973 (RB).

Segundo Govaerts et al. (2008), esta espécie 
ocorre nas Regiões Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste do Brasil e dados de herbário mostram sua 
ocorrência também no Paraná. Myrcia vestita é 
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típica dos cerrados de Minas Gerais e Goiás (Peron 
1994), tendo sido encontrada também em borda de 
floresta ciliar associada a campo rupestre.

Myrcia vestita é facilmente diferenciada das 
demais espécies pelas folhas discolores, ramos e 
folhas com indumento dourado a nigrescente e 
panículas essencialmente terminais.
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Resumo
O presente trabalho é um estudo taxonômico do gênero Manettia Mutis ex L. (Rubiaceae) no estado do 
Paraná, Brasil. Chave de identificação, mapas de distribuição geográfica, estado de conservação conforme 
os critérios da IUCN e ilustrações foram apresentados. Dez espécies foram verificadas para o gênero no 
estado: M. chrysoderma Sprague, M. congestoides Wernham, M. cordifolia Mart., M. glaziovii Wernham, 
M. gracilis Cham. & Schltdl., M. paraguariensis Chodat., M. paranensis Standl., M. pubescens Cham. & 
Schltdl., M. tweedieana K. Schum., M. verticillata Wernham, e dentre essas, M. congestoides é citada pela 
primeira vez para o estado do Paraná.
Palavras-chave: Brasil, estado do Paraná, Manettia, Rubiaceae, taxonomia.

Abstract
This paper  presents a taxonomic study of the genus Manettia Mutis ex L. in Paraná state (southern Brazil). 
Identification keys, geographic distribution maps, conservation status according to IUCN criteria, illustrations 
and photographs are presented. Ten species were reported for the state: M. chrysoderma Sprague, M. 
congestoides Wernham, M. cordifolia Mart., M. glaziovii Wernham, M. gracilis Cham. & Schltdl., M. 
paraguariensis Chodat., M. paranensis Standl., M. pubescens Cham. & Schltdl., M. tweedieana K. Schum., M. 
verticillata Wernham. Of these, M. congestoides is recorded for the first time for the southern region of Brazil. 
Key words: Brazil, Manettia, Rubiaceae, Paraná state, taxonomy.

Introdução
As Rubiaceae Juss. apresentam cerca de 

13.443 espécies em 598 gêneros, constituindo a 
quarta maior família de angiospermas (Govaerts et 
al. 2011). Ocorre em todas as regiões do mundo, 
mas principalmente nos trópicos (Taylor et al. 2007) 
desde o nível do mar até florestas altomontanas. No 
Brasil, inclui cerca de 118 gêneros e 1347 espécies 
(Barbosa et al. 2012). Essa família apresenta 
indivíduos com grande diversidade de hábitos 
variando desde ervas, subarbustos, arbustos até 
árvores e menos frequentemente lianas (Souza & 
Lorenzi 2005), como é o caso do gênero Manettia 
Mutis ex L. que se caracteriza pelo hábito volúvel, 
frutos capsulares e muitas sementes discoides 
(exceto M.  irwinii Steyerm. que possui hábito 
subarbustivo).

Manettia possui 80 (Mabberley 1997) a 123   
(Andersson 1992; Delprete et al. 2005) espécies 
neotropicais e segundo Pessoa & Macias (2010) 
possui 25 espécies aceitas para o Brasil. 

Até o momento os estudos realizados com 
esse gênero foram os de Schumann (1889), 
Wernham (1919), Macias (1998; 2007) e Delprete 
et al. (2005). Dentre esses, o trabalho de Macias 
(1998) destaca-se como importante revisão feita 
para o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já 
os estudos recentemente publicados abrangeram 
apenas os estado de Santa Catarina com 7 espécies 
(Delprete et al. 2005) e o estado de São Paulo 
com 12 espécies e três prováveis espécies novas 
(Macias 2007). Com isso, o presente estudo 
objetiva descrever as espécies de Manettia 
que ocorrem no estado do Paraná, bem como 
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identificar as mesmas através de chave analítica. 
Ilustrações, comentários, floração e frutificação 
e mapas de distribuição geográfica nas diversas 
formações vegetacionais do estado do Paraná são 
apresentados.

Material e Métodos
O estudo foi baseado em material depositado 

nas coleções dos herbários EFC, FUEL, HBR, 
HCF, HFIE, HUCP, HUCS, HUEM, HUPG, 
MBM, RB, UPCB e em coletas realizadas nos 
anos de 2008 e 2009. As siglas dos herbários 
estão baseadas em Thiers (2011), não estando 
porém HFIE e HUCS indexados. Para evitar 
uma extensa lista de material analisado, optou-
se por apresentar apenas uma coleta por cada 
município. Os dados de ocorrência das espécies, 
como por exemplo, as coordenadas geográficas, 
foram anotados e quando indisponíveis nas 
etiquetas das exsicatas, foi consultado o banco 
de localidades geoLoc/CRIA (2007) adotando 
como referência os municípios de coleta para 
a obtenção dos pontos. Com estas informações 
foram elaborados mapas de distr ibuição 
geográfica com o auxílio do aplicativo DIVA-
GIS 7.1.5 (beta) e COREL DRAW X4. 

Para a descrição dos táxons, foi utilizada a 
terminologia descritiva de Radford et al. (1974). 
Para a classificação das espécies com relação à 
unidade fitogeográfica, seguiu-se o trabalho de 
Roderjan et al. (2002) e quanto ao reconhecimento 
do estado de conservação das espécies adotou-
se os critérios da União Internacional para a 
Conservação da Natureza e Recursos Naturais 
(IUCN 2001 e 2003). 

Para a elaboração das pranchas, as 
ilustrações foram feitas a partir de exsicatas, fotos 
e material fresco ou armazenado em álcool 70%, 
primeiramente em grafite e posteriormente em 
nanquim sobre papel vegetal.

Resultados e Discussão
Tratamento taxonômico 

Manettia Mutis ex L., Mant. Pl. 2: 553, 558. 1771, 
nom. cons. 

Espécie-tipo: Manettia reclinata L.
Ervas volúveis, sublenhosas na base. Caules 

cilíndricos a tetrágonos, estriados, lisos ou costados, 
glabros a velutinos. Estípulas deltoides. Pecíolos 
subcilíndricos, glabros a velutinos; lâminas folhares 
ovaladas a cordadas, membranáceas a subcoriáceas; 
ápice agudo a acuminado, base aguda a arredondada, 
margem inteira, ciliada ou levemente revoluta; 
face adaxial glabra a velutina; face abaxial glabra a 
velutina; nervuras secundárias 3‒8 pares, impressa 
na face adaxial, leve a fortemente salientes na face 
abaxial. Inflorescência monocasial, dicasial ou 
pseudofascicular; flores com pedicelos filiformes, 
delgados ou espessos, glabros a velutinos; bractéolas 
pecioladas ou sésseis, lanceoladas a ovaladas, glabras 
a velutinas. Hipanto oblongo a obovoide, glabro a 
velutino. Disco nectarífero liso ou abaulado. Cálice 
com lobos lineares, lanceolados, ovalados, curto-
caudados, oblongos, subulados, elípticos ou foliáceos, 
patentes, eretos ou reflexos, glabros a velutinos, lobos 
intermediários presentes ou ausentes. Corola na face 
externa vermelha, alva ou vermelha com ápice amarelo, 
tetragonal clavada, cilíndrica, tubulosa clavada, 
hipocrateriforme ou infundibuliforme, ápice do botão 
agudo, levemente capitado, capitado-obtuso, capitado-
arredondado, obtuso ou arredondado, membranácea ou 
crassa, glabra a velutina; lobos ovalados, lanceolados, 
triangulares, deltoides ou elípticos, patentes, eretos, 
revolutos ou reflexos, corola na face interna glabra com 
um anel de tricomas logo acima da base ou pubescente 
com tricomas moniliformes, excetuando a base. 
Carpelo 2‒3-locular; estilete incluso ou parcialmente 
exserto, filiforme, liso; estigma bilobado, lobos 
oblongos ou lobos elipsoides. Estames inclusos ou 
parcialmente exsertos; anteras oblongas ou elipsoides. 
Cápsula ovoide a globosa, glabra a velutina. Sementes 
oblongas, elipsoides ou esféricas.

Chave de identificação para as espécies do gênero Manettia do estado do Paraná

1. Corola alva, alvo-esverdeada ou vermelha com amarelo, menor que 2 cm de compr.
2. Flores solitárias; corola vermelha de ápice amarelo, pubescente externamente, inflada na base  ..  

 ..................................................................................................................... 10. M. paraguariensis
2'.  Flores reunidas em pseudofascículos; corola alva a alvo-esverdeada com tricomas moniliformes 

internamente, não inflada na base.
3. Lâminas foliares glabras ou esparsamente seríceas na face abaxial; 4–6 pares de nervuras 

secundárias  ..............................................................................................  7. M. congestoides
3'. Lâminas foliares tomentosas ou velutinas na face abaxial; 6-8 pares de nervuras secundárias
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1. Manettia chrysoderma Sprague, Bull. Herb. 
Boissier 5: 264. 1905. Fig. 1a-e

Caules com 2‒3,5 mm de diâm., estriados, 
glabros ou puberulentos. Pecíolos glabros ou 
puberulentos, 4‒30 mm de compr.; lâminas 
ovaladas ou elípticas; 1,6‒10,5 × 0,8‒7 cm, 
discolores, membranáceas a cartáceas, base 
aguda a arredondada , ápice agudo ou acuminado, 
3‒6 pares de nervuras secundárias; face adaxial 
glabra, nervuras secundárias inconspícuas, 
levemente salientes, espessas; face abaxial glabra 
ou puberulenta, nervuras secundárias conspícuas, 
discolores, salientes e espessas. Inflorescência 
dicasial; botão floral com ápice obtuso; flores 
com pedicelos espessos, glabros, 5‒25 mm 
de compr.; bractéolas pecioladas, 2‒4 × 1‒4 
mm, lanceoladas ou elípticas, glabras. Hipanto 
subgloboso, 1,5‒3 × 1,5‒4 mm, glabro. Cálice 
com lobos lanceolados ou ovalados, eretos, 
glabros, 3‒7 × 1,5‒4 mm. Corola externamente 
vermelha, 2,5‒5,5 cm de compr., tubular clavada 
com a região logo acima da base estreitada, 
membranácea, puberulenta; lobos deltoides, 
reflexos, 6 × 6 mm; estilete parcialmente 
exserto; estigma com lobos elipsoides. Estames 
inclusos na fauce da corola; anteras oblongas 
ou elipsoides, 4 × 2,5 mm. Cápsula subglobosa, 

3,5‒7 × 3,5‒7 mm, glabra; pedicelo 1,2‒3,7 cm 
de compr., lobos do cálice 4,5‒8 × 2‒3,5 mm. 
Sementes elipsoides, 4‒2,5 mm.
Material selecionado: Guaratuba, Col. Limeira, 
22.X.1971, fl., G. Hatschbach 27550 (MBM). 
Morretes, Estação Marumbi, Rio Taquaral, 13.X.2008, 
fl. F. Marinero & M.L. Brotto 259 (MBM, UPCB). 
Quatro Barras, Estrada da Graciosa, 12.XII.2003, 
fl. e fr., A.C. Cervi & P.C. Patrício 8605 (UEPG, 
UPCB). São José dos Pinhais, Castelhanos, rio Arraial, 
30.X.1996, fl., J.M. Silva & J. Saldanha 1744 (HUCS, 
UPCB). Sengés, Ouro Verde, 20.XI.1970, fl., G. 
Hatschbach & O. Guimarães 25571 (MBM).

Pode ser diferenciada das demais espécies 
pelo hipanto subgloboso, bractéolas lanceoladas, 
ramos e folhas frequentemente dourados ou 
amarelados depois de seca e cápsulas subglobosas. 
No Brasil, distribui-se nos estados de São Paulo, 
Paraná (Fig. 2) e Santa Catarina. Floresce nos 
meses de maio a janeiro e frutifica de outubro a 
dezembro. Enquadra-se na categoria "Em Perigo" 
(EN) no estado do Paraná.

2. Manettia cordifolia Mart., Denkschr. Königl. 
Akad. Wiss. München 9: 95, t. 7. 1824. Fig. 1b

Caules com 1‒3,5 mm de diâm., glabros a 
canescentes. Pecíolos glabros a velutinos, 2‒17 mm 
de compr.; lâminas ovaladas, elípticas ou cordadas, 

4. Lobos do cálice estreito-oblongos hirsutos; hipanto hirsuto ou tomentoso; pedicelo hirsuto ou 
seríceo  ....................................................................................................................  8. M. glaziovii

4. Lobos do cálice ovalados ou elípticos, pubescentes ou tomentosos; hipanto velutino-tomentoso; 
pedicelo tomentoso  ............................................................................................  9. M. verticillata

1'.  Corola vermelha, maior que 2 cm de compr.
5. Lobos do cálice foliáceos obtrulados; corola costada; ápice do botão floral captado obtuso  ........  

 .............................................................................................................................  3. M. paranensis
5'. Lobos do cálice não foliáceos, oblongos, subulados ou curto-caudados; corola não costada; ápice 

do botão floral não captado, agudo, obtuso ou arredondado.
6. Hipanto e cápsula subglobosos  ...............................................................  1. M. chrysoderma
6'. Hipanto oblongo e cápsula elíptica, ovalada ou oblonga.

7. Corola tetragonal clavada com lobos revolutos; pedicelos filiformes  ...........................  
 ................................................................................................................... 4. M. gracilis

7'. Corola tubulosa clavada com lobos eretos, patentes ou reflexos; pedicelos não filiformes.
8. Lâminas foliares lanceoladas com margem levemente revoluta; caule costado; 

cápsula oblonga  .......................................................................... 5. M. tweedieana
8'. Lâminas foliares ovaladas, elípticas ou cordadas com margem inteira ou ciliada; 

caule cilíndrico; cápsula ovada ou largo-elíptica.
9. Corola pubescente externamente; lobos do cálice estreitos lineares ou 

triangulares  ..........................................................................  6. M. pubescens
9'. Corola glabra externamente; lobos do cálice oblongos  ........  2. M. cordifolia
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Figura 1 – a-e.  M. chrysoderma Sprague – a. ramo; b. botão floral; c. flor; d. corte longitudinal da corola; e. fruto. 
f-j. M. cordifolia Mart. – f. ramo; g. botão floral; h. flor; i. corte longitudinal da corola; j. fruto. k-o. M. paranensis 
Standl. k. ramo; l. botão floral; m. flor; n. corte longitudinal da corola; o. fruto. (a-e F. Marinero & M.L. Brotto 259; 
f-j M.G. Caxambu 256; k-o F. Marinero & J.B.S. Pereira 269)
Figure 1 – a-e.  M. chrysoderma Sprague – a.  branch; b. bud; c. flower; d. longitudinal section of corolla; e. fruit. f-j. M. cordifolia 
Mart. – f.  branch; g. bud; h. flower; i. longitudinal section of corolla; j. fruit. k-o. M. paranensis Standl. – k.  branch; l. bud; m. flower; n. 
longitudinal section of corolla; o. fruit. (a-e F. Marinero & M.L. Brotto 259; f-j M.G. Caxambu 256; k-o F. Marinero & J.B.S. Pereira 269)
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2‒11,5 × 0,9‒7,3 cm, concolores, membranáceas a 
cartáceas, base aguda a arredondada, ápice agudo 
a cuspidado ou acuminado 3‒6 pares de nervuras 
secundárias; face adaxial glabra ou pubescente, 
nervuras secundárias inconspícuas, concolores, 
impressas e delgadas; face abaxial glabra a velutina, 
nervuras secundárias conspícuas, salientes, delgadas. 
Inflorescência dicasial; botão floral obtuso; flores 
com pedicelos espessos, glabros ou pubescentes, 
1,3‒5 cm de compr.; bractéolas sésseis, 3‒14 × 
1‒10 mm, cordadas, ápice acuminado ou cuspidado, 
base cordada ou truncada, glabras ou pubescentes. 
Hipanto oblongo, 3‒7 × 1‒3,5 mm, glabro. Cálice 
com lobos oblongos ou subulados, eretos, glabros ou 
pubescentes, 2,5‒6 × 1‒3 mm, lobos intermediários 
ausentes. Corola externamente vermelha, 3‒5,5 cm 
de compr., tubulosa clavada com a porção basal 
estreitada, membranácea, glabra; lobos triangulares, 
patentes, 4,5‒5 × 3‒3,5 mm.; estilete parcialmente 
exserto; estigma com lobos elipsoides, 2 × 1,5 mm. 
Estames parcialmente exsertos; anteras elipsoides, 
4,5 × 2 mm. Cápsula obovoide ou oblonga, 9‒12 
× 5‒10 mm, glabra; pedicelo 3‒7,5 cm de compr., 
lobos do cálice 3‒5 × 1‒1,5 mm. Sementes 
elipsoides, 3 × 2,5 mm.
Material selecionado: Arapoti, Rio das Cinzas, 
26.VI.1996, fl., M.V.F. Tomé 860 (MBM). Campo 
Mourão, Cerrado, 16.XII.2003, fl., M.G. Caxambu 
256 (HCF). Capitão Leônidas Marques, Rio Iguaçu, 
10.X.2004, fl. e fr., O.S. Ribas et al. 6208 (HUCS, MBM, 
UPCB); Foz do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, 
trilha da usina, 12.XII.1999, fl., A.C. Cervi et al. 6959 
(UPCB); Ponta Grossa, Lagoa Dourada, 28.I.1985, fl., 
G. Hatschbach & A.C. Cervi  48859 (MBM).

Pode ser diferenciada das demais espécies 
por apresentar corola com ápice do botão não 
capitado, arredondado ou obtuso, bractéolas sésseis 
cordadas, hipanto oblongo e cápsula ovoide ou 
oblonga. No Brasil distribui-se nos estados do Acre, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito 
Federal, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná (Fig. 2), 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Floresce e 
frutifica o ano inteiro. Enquadra-se na categoria 
"Em Perigo" (EN), no estado do Paraná.

3. Manettia paranensis Standl., Publ. Field Columb. 
Mus., Bot. Ser. 8(5): 331. 1931. Fig. 1c

Caules com 1‒2 mm de diâm., estriados, 
glabros a puberulentos. Pecíolos glabros a 
puberulentos, 2‒20 mm de compr.; lâminas ovaladas 
ou elípticas, 1,5‒6 × 0,8‒3,8 cm, discolores, 

subcoriáceas, base aguda a obtusa, ápice agudo a 
acuminado, 3‒4 pares de nervuras secundárias; face 
adaxial glabra ou levemente estrigosa, nervuras 
secundárias conspícuas, discolores, impressas, 
delgadas; face abaxial glabra, nervuras secundárias 
conspícuas, discolores, salientes e delgadas. 
Inflorescência dicasial; botão floral com ápice 
capitado-obtuso; flores com pedicelos delgados, 
pubescentes, 6‒20 cm de compr.; bractéolas 
pecioladas, 5‒7 × 2‒4 mm, lanceoladas ou elípticas, 
pubescentes ou puberulentas. Hipanto subgloboso, 
glabro, 1,5‒5 × 1‒4 mm. Cálice com lobos foliáceos 
obtrulados, eretos, glabros ou puberulentos, 3‒14 
× 2,5‒7 mm, lobos intermediárias presentes. 
Corola externamente vermelha, 2‒4,8 cm de 
compr., tubulosa clavada, costada, membranácea, 
glabra; lobos deltoides, patentes, 6 × 12 mm; 
estilete parcialmente exserto, estigma com lobos 
elipsoides. Estames inclusos; anteras oblongas, 4,5 
× 1,5 mm. Cápsula subglobosa, glabra, 6‒9 × 5‒11 
mm; pedicelo 1‒2 cm de compr., lobos do cálice 
6‒9 × 5‒11 mm. Sementes elipsoides ou esféricas, 
3,5 × 3,5 mm.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, Serra 
Ibitiraquire, Pico Paraná, 23.X.2008, fl., F. Marinero 
& J.B.S. Pereira 269 (MBM, UPCB). Guaratuba, 
Serra do Araçatuba, Morro dos Perdidos, 9.IV.2009, 
fr., F. Marinero et al. 318 (MBM, UPCB). Morretes, 
Parque Estadual Pico do Marumbí, 20.X.1982, fl., 
G. Hatschbach 45695 (MBM). Piraquara, Rio do 
Corvo, 5.X.1952, fl., G. Hatschbach 2840 (MBM). 
Quatro Barras, Morro Sete, 23.X.1993, fl., A.C. Cervi 
4142 (UPCB).

Figura 2 – Mapa da distribuição geográfica de M. 
chrysoderma (■), M. cordifolia (●) e M. paranensis 
(«) no estado do Paraná. Fonte: Maack, R., modificado.
Figure 2 – Map of geographical distribution of M. chrysoderma 
(■), M. cordifolia (●) and M. paranensis («) in State of Paraná. 
Source: Maack, R., modified.
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Espécie tratada como sinônimo de Manettia 
cordifolia por Delprete et al. (2005) na Flora 
Catarinense. O autor considera a variação do 
tamanho dos lobos do cálice sem correlação 
taxonômica, já Macias (1998) tratou essas 
espécies como distintas, argumentando que em 
M. paranensis as lacínias do cálice são mais 
foliáceas dentre todas as espécies do gênero. 
Após análise detalhada dos indivíduos da área 
de estudo, constatou-se que a corola costada, 
lobos do cálice foliáceos obtrulados, botão 
floral com ápice capitado-obtuso, hipanto e 
frutos subglobosos são caracteres morfológicos 
suficientes para considerar M. paranensis 
distinta de M. cordifolia. Espécie frequentemente 
encontrada nos morros acima de 1000 m. No 
Brasil, distribui-se nos estados do Paraná (Fig. 2) 
e Santa Catarina. Floresce de setembro a fevereiro 
e frutifica de novembro a janeiro. Enquadra-se na 
categoria "Em Perigo" (EN), no estado do Paraná.

4. Manettia gracilis Cham. & Schltdl., Linnaea 
4: 169, 1829. Fig. 3a

Ervas delicadas. Caules delgados, 1‒1,5 
mm de diâm., estriados ou lisos, glabros ou 
pubescentes. Pecíolos glabros ou pubescentes, 
1,5‒10 mm de compr.; lâminas ovaladas a elípticas, 
1,7‒8,5 × 0,5‒3 cm, discolores, membranáceas a 
cartáceas; base aguda a arredondada ápice agudo 
ou acuminado, 4‒6 pares de nervuras secundárias; 
face adaxial glabra ou pubescente, nervuras 
secundárias inconspícuas, impressas, delgadas; 
face abaxial glabra, pubescente ou puberulenta, 
nervuras secundárias conspícuas, discolores, 
levemente salientes, delgadas. Inflorescência 
monocasial, frequentemente reduzida a uma 
única flor; botão floral com ápice agudo; flores 
com pedicelos filiformes, glabros, 0,7‒1,7 cm 
de compr.; bractéolas pecioladas, 1,5 × 3 mm, 
lanceoladas, glabras. Hipanto oblongo, glabro 
ou pubescente, 1,5‒3 × 1‒2,5 mm. Cálice com 
lobos curto-caudados, eretos, glabros, 1‒4 × 0,5‒1 
mm. Corola externamente vermelha, 2‒4,2 cm de 
compr., tetragonal clavada, membranácea, glabra 
ou pubescente; lobos ovalados, revolutos, 5,5‒6 × 
3‒6 mm.; estilete parcialmente exserto, filiforme, 
liso, 2,5‒3 cm de compr.; estigma com lobos 
oblongos. Estames exsertos, 2,5 mm da fauce; 
anteras oblongas ou elipsóides, 2 × 3 mm. Cápsula 
oblonga, glabra, 7‒11 × 3‒5 mm; pedicelo 0,8‒2,5 
cm de compr., lobos do cálice 1,5‒3,5 × 1‒2 mm. 
Sementes elipsoides, 3 × 0,5 mm.

Material selecionado: Campina Grande do Sul, Sítio do 
Belizário, 9.IV.1967, fl., G. Hatschbach 16282 (MBM). 
Campo Magro, estrada para Moro da Palha, Chácara 
Bom Retiro, 4.V.2008, fl. e fr., F. Marinero 184 (MBM, 
UPCB). Guaratuba, Rio Itararé, 6.VII.1958, fl. e fr., G. 
Hatschbach 4953 (HBR, MBM). São José dos Pinhais, 
Cunhay, 19.VIII.2008, fl. e fr., A. Dunaiski Jr. 3585 (HFIE). 
Morretes, Viaduto dos Padres, Serra da Igreja, 08.V.2008, 
fl., F. Marinero & M.L. Brotto 190 (MBM, UPCB).

Espécie tratada como sinônimo de Manettia 
cordifolia por Delprete et al. (2005) na Flora 
Catarinense. O autor comenta que o pedicelo 
filiforme, lobos do cálice curto-caudados e o 
botão floral marcadamente anguloso citado por 
Macias (1998) são caracteres que representam 
uma gradação na variação morfológica. Porém a 
presença de botão floral com ápice agudo, corola 
tetragonal com lobos revolutos, pedicelos filiformes 
e frutos oblongos são diferenças marcantes que nos 
possibilitam considerar M. gracilis e M. cordifolia 
como espécies distintas, concordando com os 
argumentos de Macias (2007) na flora do estado 
de São Paulo. No Brasil, distribui-se nos estados 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná (Fig. 4), Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. Floresce o ano inteiro e frutifica de janeiro a 
setembro. Enquadra-se na categoria "Em Perigo" 
(EN), no estado do Paraná.

5. Manettia tweedieana K. Schum. in Mart., Fl. 
Bras. 6(6): 169. 1889. Fig. 3b

Caules com 1‒2 mm de diâm., costados, 
estriados, glabros ou puberulentos. Pecíolos, 
pubescentes ou puberulentos, 2‒7 mm de compr.; 
lâminas lanceoladas, 1,7‒6,5 × 0,5‒1,5 cm, 
concolores, cartáceas ou subcoriáceas, base aguda, 
ápice agudo, margem levemente revoluta, 3‒4 
pares de nervuras secundárias; face adaxial glabra 
ou puberulenta, nervuras secundárias inconspícuas, 
concolores, impressas, delgadas; face abaxial 
pubescente ou puberulenta, nervuras secundárias 
conspícuas, discolores, levemente salientes, 
delgadas. Inflorescência dicasial, frequentemente 
reduzida a uma flor; botão floral com ápice 
obtuso; flores com pedicelos delgados, glabros, 
pubescentes ou puberulentos, 9‒20 mm de compr.; 
bractéolas pecioladas, lanceoladas ou elípticas, 5 × 
1 mm, ápice agudo, base aguda, glabras. Hipanto 
oblongo, puberulento, 1,5‒3 × 1‒2 mm. Cálice com 
lobos lanceolados, ovalados ou elípticos, eretos, 
glabros, 2‒12 × 0,5‒3 mm. Corola externamente 
vermelha, 2,4‒4,6 cm de compr., tubular clavada, 
membranácea, puberulenta; lobos triangulares, 
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Figura 3 – a-e. M. gracilis Cham. & Schltdl. – a. ramo; b. botão floral; c. flor; d. corte longitudinal da corola; e. fruto. 
f-j. M. tweedieana K. Schum. – f. ramo; g. botão floral; h. flor; i. corte longitudinal da corola; j. fruto. k-o. M. pubescens 
Cham. & Schltdl. – k. ramo; l. botão floral; m. flor; n. corte longitudinal da corola; o. fruto. (a-e F. Marinero & M.L. 
Brotto 190; f-j A.C. Cervi et al. 2741; k-o G. Hatschbach & O. Guimarães 25567)
Figure 3 – a-e. M. gracilis Cham. & Schltdl. – a.  branch; b. bud; c. flower; d. longitudinal section of corolla; e. fruit. f-j. M. 
tweedieana K. Schum. – f.  branch; g. bud; h. flower; i. longitudinal section of corolla; j. fruit. k-o. M. pubescens Cham. & Schltdl. 
– k.  branch; l. bud; m. flower; n. longitudinal section of corolla; o. fruit. (a-e F. Marinero & M.L. Brotto 190; f-j A.C. Cervi et al. 
2741; k-o G. Hatschbach & O. Guimarães 25567)
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patentes, 5 × 3,5 mm; estilete parcialmente exserto, 
2,5‒5 cm de compr.; estigma com lobos oblongos. 
Estames inclusos; anteras oblongas, 3,5‒4 × 1 mm. 
Cápsula oblonga, 3‒10 × 1,5‒5,5 mm, puberulenta; 
pedicelo 1,7‒2,5 cm de compr., lobos do cálice 3‒10 
× 1‒3,5 mm. Sementes oblongas, 3 × 1,5 mm.
Material selecionado: Campo Mourão, Parque do Lago, 
1.VII.2004, fl., O.A. Dometerco 1 (HCF). Candói, Rio Jordão, 
2.V.1996, fl. e fr., P. Labiak 398 (EFC, MBM). Carambeí 
perto do Rio São João, 15.I.1965, fl., L.B. Smith, R. Klein 
& G. Hatschbach 14512 (HBR). Foz do Iguaçu, Parque 
Nacional do Iguaçu, cataratas, 14.VI.1989, fl. e fr., A.C. Cervi 
et al. 2741 (MBM, RB, UPCB). Guarapuava, Alto da Serra 
da Esperança, perto de Morungava, 10.IV.2003, fl. e fr., R. 
Goldenberg & P.H. Labiak 588 (UPCB).

Pode ser diferenciada das demais espécies da 
área de estudo, por apresentar lobos do cálice ovalados 
a lanceolados com margem levemente revoluta, 
caule costado e folhas lanceoladas, subcoriáceas 
com margem levemente revoluta. Distribui-se no 
Paraguai, Argentina e no Brasil nos estados de São 
Paulo, Paraná (Fig. 4), Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Floresce e frutifica o ano inteiro. Enquadra-se 
na categoria "Em Perigo" (EN) no estado do Paraná.

6. Manettia pubescens Cham. & Schltdl., Linnaea 
4: 170. 1829. Fig. 3c

Caules com 1‒2,5 mm de diâm., estriados, 
pubescentes ou puberulentos. Pecíolos pubescentes 
ou puberulentos, 3,5‒30 mm de compr.; lâminas 
ovaladas a cordadas, 1,5‒8 × 1‒4 cm, discolores, 
membranáceas a cartáceas; base aguda a cuspidada, 
ápice agudo ou acuminado, 3‒6 pares de nervuras 

secundárias; face adaxial pubescente ou puberulenta, 
nervuras secundária conspícuas, impressas, delgadas; 
face abaxial pubescente, puberulenta ou tomentosa, 
nervuras secundárias conspícuas, discolores, 
salientes, delgadas. Inflorescência dicasial; botão 
floral com ápice obtuso; flores com pedicelos 
delgados, pubescentes, bractéolas curto-pecioladas, 
linear triangulares, ápice agudo, pubescentes ou 
puberulentas, 5 × 1,5 mm. Hipanto oblongo, 2 × 4 
mm, pubescente ou puberulento. Cálice com lobos 
estreitos lineares ou triangulares, eretos, pubescentes, 
4,5‒13 × 0,5‒2,5 mm, lobos intermediários presentes. 
Corola externamente vermelha, 1,3‒4,3 cm de 
compr., tubulosa clavada, membranácea, pubescente; 
lobos deltoides, eretos, 3,5 × 4 mm.; estilete 
parcialmente exserto; estigma com lobos oblongos. 
Estames inclusos ou parcialmente exsertos; anteras 
oblongas, 4‒4,5 × 1‒1,5 mm. Cápsula oblonga 
ou elipsoide, 7‒10 × 4‒8 mm, larga, pubescente; 
pedicelo 1,3‒4 cm de compr., lobos do cálice 6‒13 
× 1‒2 mm. Sementes esféricas, 2,5 × 2,5 mm.
Material selecionado: Jaguariaíva, Barra do Rio das 
Mortes, 25.III.1968, fl., G. Hatschbach 18973 (MBM, RB). 
São José da Boa Vista, Rio Jaguariaíva, Corredeira Paulista, 
19.XII.1970, fl. e fr., G. Hatschbach & O. Guimarães 
25567 (HBR, MBM). Tibagi, Fazenda Monte Alegre, Rio 
Alegre, 13.I.1954, fl. e fr., G. Hatschbach 3381 (MBM).

Espécie parecida com Manettia cordifolia 
devido à presença de corola vermelha, tubulosa 
clavada e folhas ovaladas ou cordadas, mas pode 
ser facilmente distinguida pela corola pubescente 
externamente, lobos do cálice estreitos lineares 
ou triangulares e cápsula pubescente, oblonga ou 
elíptica larga com lobos do cálice estreitos lineares 
ou triangulares. No Brasil, distribui-se nos estados 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
(Fig. 4), Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Floresce 
e frutifica o ano inteiro. Enquadra-se na categoria 
"Criticamente em Perigo" (CR) no estado do Paraná. 

7. Manettia congestoides Wernham, J. Bot. 57: 
34. 1919. Fig. 5a

Caules com 1‒3 mm de diâm., estriados, 
puberulentos com tricomas adpressos. Pecíolos 
puberulentos com tricomas adpressos, 3‒15 mm de 
compr.; lâminas ovaladas, lanceoladas ou elípticas, 
2,5‒6 × 0,8‒2,5 cm, discolores, membranáceas 
a cartáceas, base aguda ou obtusa, ápice agudo, 
4‒6 pares de nervuras secundárias; face adaxial 
serícea esparsa, nervuras secundárias inconspícuas, 
concolores, impressas, delgadas; face abaxial glabra 
ou serícea esparsa, nervuras secundárias salientes, 
delgadas. Inflorescência pseudofascicular; botão 

Figura 4 – Mapa da distribuição geográfica de M. 
tweedieana (■), M. gracilis (●) e M. pubescens («) 
no estado do Paraná. Fonte: Maack, R., modificado.
Figure 4 – Map of geographical distribution of M. tweedieana 
(■), M. gracilis (●) e M. pubescens («) in State of Paraná. 
Source: Maack, R., modified.
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Figura 5 – a-e.  M. congestoides Wernham – a. ramo; b. botão floral; c. flor; d. corte longitudinal da corola; e. fruto. 
f-j. M. glaziovii Wernham. – f. ramo; g. botão floral; h. flor; i. corte longitudinal da corola; j. fruto. k-o. M. verticillata 
Wernham – k. ramo; l. botão floral; m. flor; n. corte longitudinal da corola; o. fruto. p-t. M. paraguariensis Chodat p. 
ramo; q. botão floral; r. flor; s. corte longitudinal da corola; t. fruto. (a-e F. Marinero & J.B.S. Pereira 293; f-j J. Cordeiro 
& J.M. Silva 254; k-o G. Hatschbach et al. 13861; p-t F. Marinero et al. 197)
Figure 5 – a-e.  M. congestoides Wernham – a. branch; b. bud; c. flower; d. longitudinal section of corolla; e. fruit. f-j. M. glaziovii Wernham. – f. 
branch; g. bud; h. flower; i. longitudinal section of corolla; j. fruit. k-o. M. verticillata Wernham – k. branch; l. bud; m. flower; n. longitudinal 
section of corolla; o. fruit. p-t. M. paraguariensis Chodat – p. branch; q. bud; r. flower; s. longitudinal section of corolla; t. fruit. (a-e F. 
Marinero & J.B.S. Pereira 293; f-j J. Cordeiro & J.M. Silva 254; k-o G. Hatschbach et al. 13861; p-t F. Marinero et al. 197)
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floral com ápice levemente capitado; flores com 
pedicelos filiformes, seríceos, 0,5‒1,5 cm de compr.; 
bractéolas sésseis, lineares triangulares, glabras ou 
seríceas, 1,5 × 0,5 mm. Hipanto oblongo, 2 × 4 
mm, pubescente ou puberulento. Cálice com lobos 
triangulares estreitos, 1,5‒3 × 0,5‒1 mm, patentes 
ou reflexos, glabros ou puberulentos. Corola na face 
externa alva a esverdeada, hipocrateriforme, 5‒9 mm 
de compr., membranácea, glabra ou puberulenta; 
lobos triangulares, patentes, 1,5‒2 × 1,5‒2 mm; 
corola na face interna pubescente com tricomas 
moniliformes excetuando a base; estilete incluso ou 
parcialmente exserto, estigma com lobos elipsoides, 
espatulados. Estames inclusos ou parcialmente 
exsertos; anteras oblongas, 1,5 × 0,5 mm. Cápsula 
obovoide, 3,5‒6 × 2,5‒3,5 mm, serícea; pedicelo 
0,5‒1,2 cm de compr., lobos do cálice 1,5‒3 × 1‒3 
mm. Sementes elipsoides ou esféricas, 2 × 2 mm.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, Trilha 
para morro Camapuã, 20.XII.2008, fl., F. Marinero 
& J.B.S. Pereira 293 (MBM, UPCB). Guaratuba, 
Rio Pederneiras, 18.I.1984, fl., C.V. Roderjan & 
Y.S. Kunyoshi 8 (MBM). Guaraqueçaba, Fazenda 
Maderzatti, rio Pederneiras, 18.I.1984, fl., C.V. 
Roderjan & Y. S. Kuniyoshi 252 (EFC, MBM). Quatro 
Barras, Estrada Graciosa, Alto da serra, 31.III.1971, fl. 
e fr., G. Hatschbach 26604 (MBM). Morretes, Estrada 
Graciosa, caminho dos Jesuítas, 26.IV.1989, fl. e fr., 
J.M. Silva & A.C. Cervi 587 (MBM).

Muito se assemelha a Manettia congesta 
K. Schum. por apresentar inflorescência 
pseudofascicular, porém a forma da corola e 
as nervuras foliares são diferentes. Wernham 
(1919) e Macias (1998) comentam que em M. 
congesta é possível visualizar as nervuras foliares 
terciárias formando retículos enquanto que em M. 
congestoides as nervuras terciárias não são visíveis. 
Wernham (1919) descreve que M. congesta possui 
ramos e folhas jovens revestidos por indumento 
viloso-pubescente e M. congestoides indumento 
aracnoide ou pulverulento. Macias (1998) observou 
que o núcleo seminal de M. congestoides é quase 
que o dobro do de M. congesta sendo que a semente 
é um quarto maior em M. congestoides que em M. 
congesta. Em material fresco as folhas e ramos 
quando amaçados exalam odor fétido. Observação 
feita também por Macias (1998). A espécie em 
questão não havia sido citada para o estado do 
Paraná até o momento e possui número reduzido 
de coletas concentradas na porção leste do estado. 
Ela pode ser diferenciada das demais espécies 
da área de estudo por apresentar corola glabra 
externamente, hipanto e pedicelo esparsamente 

seríceo com tricomas adpressos. No Brasil, 
distribui-se nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e Paraná (Fig. 6). Floresce 
e frutifica durante o ano inteiro. Enquadra-se na 
categoria "Criticamente em Perigo" (CR) no estado 
do Paraná. 

8. Manettia glaziovii Wernham, J. Bot. 57: 36. 
1919. Fig. 5b

Caules com 1,5‒3,5 mm de diâm., estriados, 
hirsutos ou seríceos. Pecíolos 4‒25 mm de compr., 
hirsutos ou seríceos; lâmina ovaladas, lanceoladas 
ou elípticas, 3,2‒10 × 0,8‒4 cm, cartáceas, base 
aguda ou obtusa, ápice agudo ou acuminado, 
6‒8 pares de nervuras secundárias; face adaxial 
pubescente, nervuras secundárias conspícuas, 
concolores, impressas, espessas; face abaxial 
tomentosa ou velutina, nervuras secundárias 
conspícuas, fortemente salientes e espessas. 
Inflorescência pseudofascicular; botão floral com 
ápice levemente capitado; flores com pedicelos 
delgados, hirsutos, 4‒15 mm de compr.; bractéolas 
sésseis, lanceoladas, ápice agudo, pubescentes, 4‒5 
× 1 mm. Hipanto oblongo, 1,5‒2,5 × 1‒1,5 mm, 
hirsuto ou tomentoso. Cálice com lobos estreitos 
oblongos, eretos, 2,5‒6 × 1‒2 mm, hirsutos, 
lacínias intermediárias ausentes. Corola na face 
externa alva, hipocrateriforme, 7‒9 mm de compr., 
membranácea, serícea; lobos elípticos ou oblongos, 
patentes, 1,5‒2,5 × 1,5 mm; corola na face interna 
pubescente com tricomas moniliformes, excetuando 
a base; estilete incluso ou parcialmente exserto, 7 

Figura 6 – Mapa da distribuição geográfica de M. 
glaziovii (■), M. verticillata (●) e M. congestoides («) 
no estado do Paraná. Fonte: Maack, R., modificado.
Figure 6 – Map of geographical distribution of M. glaziovii (■), 
M. verticillata (●) e M. congestoides («) in State of Paraná. 
Source: Maack, R., modified.
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mm de compr.; estigma com lobos oblongos. 
Estames parcialmente exsertos ou exsertos; anteras 
oblongas, 1‒2 mm. Cápsula obovoide, hirsuta, 4‒7 
× 2‒4 mm; pedicelo 0,7‒1,3 cm de compr., lobos 
do cálice 2,5‒6,5 × 1‒1,5 mm. Sementes elipsoides, 
2 × 1,5 mm.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, Sítio 
do Belizário, 8.II.1968, fl., G. Hatschbach 18851 
(MBM). Guaratuba, Alto da Serra, 21.XI.1959, fl. e 
fr., G. Hatschbach 6514 (MBM). Morretes, Estação 
Marumbi, 20.II.1986, fl. e fr., J. Cordeiro & J.M. Silva 
254 (MBM). Piraquara, Mananciais da Serra, 20.V.2000, 
fl. e fr., A. Dunaiski Jr. 1538 (HFIE). São José dos 
Pinhais, Guaricana, 25.III.1984, fr., G. Hatschbach 
47645 (MBM).

M. glaziovii pode ser diferenciada das 
demais espécies pelo indumento seríceo ou hirsuto 
e lobos do cálice estreito oblongos. A espécie 
mais próxima dela é Manettia verticilata a qual 
diferencia-se por apresentar indumento tomentoso 
ou velutino nos ramos, pedicelos e cápsula. No 
Brasil, distribui-se nos estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná (Fig. 6), Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Floresce e frutifica 
nos meses de novembro a março. Enquadra-se na 
categoria "Em Perigo" (EN) no estado do Paraná.

9. Manettia verticillata Wernham, J. Bot., 57: 34. 
1919. Fig. 5c

Caule 2‒2,5 mm de diâm., estriados, 
seríceos ou velutinos. Pecíolos tomentosos, 8‒15 
mm de compr.; lâminas ovaladas, lanceoladas 
ou elípticas, 4‒8,5 × 1‒3,5 cm, discolores, 
membranáceas a cartáceas, base aguda ou obtusa, 
ápice agudo ou acuminado, 6‒8 pares de nervuras 
secundárias; face adaxial pubescente, nervuras 
secundárias inconspícuas, impressas e delgadas; 
face abaxial tomentosa ou velutina, nervuras 
secundárias conspícuas, levemente salientes, 
delgadas. Inflorescência pseudofascicular; botão 
floral com ápice levemente capitado; flores 
com pedicelos filiformes, tomentosos, 3‒9 cm 
de compr.; bractéolas sésseis. Hipanto oblongo 
ou obovoide, 1,5‒2,5 × 1‒2,5 mm, velutino-
tomentoso. Cálice com lobos ovalados ou 
elípticos, 1,5‒3 × 0,5‒2 mm, patentes ou eretos, 
pubescentes ou tomentosos. Corola externamente 
alva, hipocrateriforme ou infundibuliforme,4,5‒8 
cm de compr., membranácea, tomentosa; lobos 
elípticos 3 × 2,5 mm, largos, patentes; corola na 
face interna pubescente com tricomas moniliformes 
excetuando a base; estilete incluso ou parcialmente 
exserto; estigma com lobos oblongos espatulados. 

Estames inclusos ou parcialmente exsertos; anteras 
oblongas, 1‒1,5 × 1 mm. Cápsula obovoide, 
3,5‒5,5 × 2‒4 mm, tomentosa; pedicelo 0,7‒1 
cm de compr., lobos do cálice 1,5‒3 × 1‒2 mm. 
Sementes oblongas ou esféricas, denticuladas, 
1‒1,5 × 1‒1,5 mm.
Material selecionado: Bituruna, 13.II.1966, fl., G. 
Hatschbach et al. 13861 (MBM). Campo Largo, Itaqui, 
18.XII.1961, fl. e fr., G. Hatschbach (HBR 32156, 
MBM 50739). Nova Esperança, 17.II.1949, fl. e fr., 
A.C. Brade  19688 (RB).

Espécie com número reduzido de coletas, 
comumente confundida com M. glaziovii. Pode 
ser diferenciada desta pela presença de indumento 
tomentoso ou velutino nos ramos, pedicelos e 
cápsula. No Brasil, distribui-se nos estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná (Fig. 6) e 
Santa Catarina. Floresce e frutifica durante os 
meses de novembro a fevereiro. Enquadra-se na 
categoria "Em Perigo" (EN) no estado do Paraná.

10. Manettia paraguariensis Chodat, Bull. Herb. 
Boissier 7: 82. 1899. Fig. 5d

Caules com 1,0‒2,5 mm de diâm., estriados, 
pubescentes ou puberulentos. Pecíolos pubescentes 
a tomentosos, 5‒25 mm de compr.; lâminas 
ovaladas ou elípticas, 3‒10 × 1‒4,8 cm, concolores, 
membranáceas a cartáceas, ápice agudo ou 
acuminado, base aguda a obtusa, 4‒5 pares de 
nervuras secundárias; face adaxial glabra ou 
pubescente, nervuras secundárias conspícuas, 
concolores, impressas, espessas; face abaxial glabra 
ou pubescente, nervuras secundárias conspícuas, 
discolores, salientes, espessas. Inflorescência 
monocasial; botão floral com ápice obtuso; flores 
com pedicelos espessos, pubescentes, 1‒3,9 cm 
de compr. Hipanto obovoide, 2‒5 × 1,5‒3,5 mm, 
pubescente ou tomentoso. Cálice com lobos 
lanceolados, ovalados, subulados ou elípticos, 
5–15 × 0,5‒8,5 mm, reflexos, pubescentes. Corola 
externamente vermelha com ápice amarelo, 
cilíndrica, 0,8‒1,8 cm de compr., inflada na base, 
crassa, tomentosa; lobos triangulares, patentes ou 
eretos, 1,5‒2 × 1‒3 mm; corola na face interna 
glabra com um anel de tricomas logo acima da base. 
Estilete incluso ou parcialmente exserto, 0,2‒1,5 cm 
de compr.; estigma com oblongos. Estames inclusos 
ou parcialmente exsertos; anteras oblongas, 1,5 × 1 
mm. Cápsula obovoide ou elipsoide, 4‒15 × 3,5‒8 
mm, pubescente; pedicelo 1‒6 cm de compr., lobos 
do cálice 4‒15 × 1‒5,5 mm. Sementes esféricas, 
1‒2 × 1‒2 mm.
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Material selecionado: Curitiba, Santa Felicidade, 
4.VI.2008, fl., F. Marinero 218 (MBM, UPCB). 
Guaraqueçaba, Reserva Natural de Salto Morato, 
24.XI.1999, fl. e fr., A.C. Cervi et al. 6899 (UPCB). 
Morretes, Recanto Curva da Ferradura, 14.V.2008, fl., 
F. Marinero et al. 197 (MBM, UPCB). Pinhão, reserva 
do Iguaçu, Rio Jordão, 15.II.1996, fl., F. Galvão & S.R. 
Ziller 37 (EFC, MBM). Rio Negro, Ribeirão Vermelho, 
1.VIII.1961, fl. e fr., G. Hatschbach 8165 (MBM).

Espécie mais abundante de todas aqui 
estudadas no estado do Paraná. Pode ser diferenciada 
das demais espécies por apresentar corola cilíndrica 
vermelha com ápice amarelo inflada na base. 
Delprete et al. (2005) na Flora Catarinense, trataram 
essa espécie como sinônima de Manettia luteo-
rubra (Vell.) Benth., justificando que os caracteres 
morfológicos de M. paraguariensis representam 
um gradiente desde o limite norte de distribuição 
até o limite sul. Contudo, Macias (1998 e 2007) 
tratou-as como distintas e argumentou que em M. 
paraguariensis a corola é crassa com lobos patentes, 
tubo inflado na base e tricomas pluricelulares na face 
externa e em M. luteo-rubra a corola é membranácea 
com lobos reflexos, tubo não inflado na base e 
tricomas unicelulares na face externa. Depois de 
uma análise detalhada do material, constatou-se que 
realmente M. paraguariensis é distinta de M. luteo-
rubra, concordando com as descrições realizadas 
por Macias (2007) na Flora do estado de São Paulo. 
Distribui-se no Paraguai, Argentina e no Brasil nos 
estados de São Paulo, Paraná (Fig. 7), Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Floresce e frutifica durante 
todo o ano. Enquadra-se na categoria "Preocupação 
menor" (LC) no estado do Paraná.
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Resumo
Baccharis compreende ca. 340 espécies distribuídas nas Américas. O indumento em tufos diminutos, formado 
por tricomas com uma única célula basal, e as flores funcionalmente unissexuais são caracteres diagnósticos 
do gênero. No estado do Rio de Janeiro ocorrem 55 espécies de Baccharis. O trabalho apresenta os resultados 
de estudos taxonômicos de Baccharis subgen. Molina (Pers.) Heering para a flora fluminense. No estado, o 
subgênero está representado por 18 espécies pertencentes a quatro seções – Caulopterae (8 spp.), Molinae 
(4 spp.), Baccharidastrum (3 spp.) e Trinervatae (3 spp.). É apresentada uma chave para a identificação das 
seções e espécies e descrições morfológicas, ilustrações, dados de distribuição geográfica e ecologia. Três 
espécies são novos registros e cinco são excluídas da lista de espécies do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Astereae, Compositae, Campos de Altitude, Mata Atlântica, Restinga.

Abstract
Baccharis comprises c. 340 species occurring in the Americas. The tufted indumentum, with trichomes having 
a single adjoining basal cell, and florets functionally unisexual are diagnostic characters of the genus. The Rio 
de Janeiro state flora contains 55 species of this genus. This work presents the results of taxonomic studies of 
Baccharis subgen. Molina (Pers.) Heering in Rio de Janeiro state. The subgenus is represented by 18 species 
belonging to four sections – Caulopterae (8 spp.), Molinae (4 spp.), Baccharidastrum (3 spp.), and Trinervatae 
(3 spp.). A key for the identification of sections and species, plus morphological descriptions, illustrations, 
and comments on geographic distribution and ecology are provided. Three species are new records and five 
are excluded from the state checklist of species.
Key words: Astereae, Compositae, Atlantic Rain Forest, Coastal Vegetation, High Altitude Grasslands.
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Introdução
Baccharidinae (Asteraceae) é constituída 

por Archibaccharis Heering, com 32 espécies, e 
Baccharis L. com ca. 340 espécies (Müller 2006, 
2010), distribuídas nas Américas, do sul do Canadá 
ao sul da América do Sul (Fielding 2001; Giuliano 
2001). O indumento em tufos diminutos, formado 
por tricomas com uma única célula basal, e as 
flores funcionalmente unissexuais são caracteres 
diagnósticos do gênero (Müller 2006). 

Desde Candolle (1836), Baccharis nunca 
foi revisado taxonomicamente por completo. O 

último tratamento taxonômico para o Brasil foi 
publicado por Barroso (1976), que aceitou 125 
nomes. Atualmente, são registradas 167 espécies 
no país (Heiden & Schneider 2012). Pertencentes 
a quatro subgêneros e 21 seções. O gênero ocorre 
em todos os biomas brasileiros, sendo que a 
maioria das espécies é encontrada nas Regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No estado do Rio 
de Janeiro, a maior diversidade de espécies de 
Baccharis é encontrada em refúgios ecológicos 
montanos (afloramentos rochosos e inselbergues) e 
altimontanos (campos de altitude), embora também 
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ocorram espécies características de Florestas 
Altimontanas, Montanas e Submontanas ou de 
Restingas. Os quatro subgêneros de Baccharis, 15 
seções e 55 espécies estão representados na flora 
fluminense (Heiden 2009). 

Este trabalho apresenta os resultados de 
estudos taxonômicos de Baccharis subgen. Molina 
(Pers.) Heering no estado do Rio de Janeiro. As 
espécies estudadas são posicionadas em seções e 
uma chave para a identificação das seções e espécies 
no Rio de Janeiro é fornecida. Além disso, são 
apresentadas descrições morfológicas, ilustrações, 
dados de distribuição geográfica e ecologia, 
comentários nomenclaturais e taxonômicos.

Material e Métodos
A área de estudo compreende o estado 

do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil, entre 
os paralelos 20°45’56” S e 23°22’08”S e os 
meridianos 40°57’23”W e 44°53’19”W, estando 
totalmente inserido no Bioma Mata Atlântica. 

Os dados obtidos resultam de revisão 
bibliográfica e, principalmente, de análise de 
coleções históricas e recentes, incluindo tipos e 
fotos de tipos, disponíveis nos herbários B, C, 
CEPEC, CESJ, ESA, F, FCAB, G, GUA, HAS, 
HB, HBG, HBR, HPNI, HRJ, HUEFS, IAC, ICN, 
IPA, JPB, K, M, MBM, MBML, MG, MO, NY, 
P, PACA, PEL, R, RB, RBR, RFFP, RUSU, S, 
SP, SPF, UEC, UFP, UFRN, UPCB, US e W, e 
de expedições científicas realizadas ao longo do 
território estadual entre os anos de 2007 e 2008, 
para coleta de material botânico, observação 
das espécies em campo e obtenção de dados 
ecológicos. O material coletado foi herborizado 
segundo técnicas usuais e incorporado no acervo 
do herbário RB, com duplicatas enviadas aos 
herbários K, JE, PEL, R, RBR, SP e SPF.

São fornecidas chaves analíticas para a 
identificação das seções e espécies com base nos 
táxons ocorrentes no estado do Rio de Janeiro, 
sendo que as descrições são diagnósticas e 
limitadas às espécies ocorrentes no território 
fluminense. Uma lista abrangente de sinônimos, 
assim como uma lista completa do material 
examinado e tipos podem ser consultados em 
Heiden (2009). São fornecidas ilustrações 
ou indicações bibliográficas de ilustrações 
imediatamente após a citação do protólogo de 
cada espécie. Espécies anteriormente citadas para 
o estado do Rio de Janeiro, mas cuja ocorrência 
não pôde ser assegurada devido à inexistência 

de material testemunho, são apresentadas em 
uma listagem de espécies excluídas. Os nomes-
populares fornecidos foram obtidos nas etiquetas 
de exsicatas, em levantamentos etnobotânicos ou 
diretamente com informantes da população local, 
sendo que a fonte da informação é citada após os 
nomes fornecidos na forma autor/data ou coletor/
número do espécime. Os dados fenológicos se 
referem aos espécimes coletados na área de 
estudo. A delimitação dos biomas brasileiros 
segue IBGE (2004). 

A terminologia utilizada para a descrição 
das características morfológicas baseia-se em 
Radford et al. (1974) e Müller (2006). Na maior 
parte das espécies de Baccharis, ramos, folhas 
e brácteas involucrais são recobertos por um 
microindumento, geralmente completamente 
encoberto e obscurecido por uma camada de 
resina, conferindo às estruturas das plantas um 
aspecto falsamente glabro. Dessa forma, muitas 
espécies do gênero são comumente descritas 
como glabras ou pontoado-glandulosas, embora 
na realidade apresentem esse microindumento 
formado por diminutos tufos de tricomas com 
uma única célula basal, e não por glândulas 
simples ou tricomas glandulares (Müller 2006). 
Esse microindumento, geralmente invisível à 
olho nu, pode estar ou não associado com outros 
tipos de tricomas. Dessa forma, para fins práticos 
de identificação, no presente tratamento plantas 
que apresentam apenas o microindumento em 
diminutos tufos de tricomas são referidas como 
"aparentemente glabras", enquanto que nos casos 
em que esse microindumento está associado com 
outros tipos de tricomas, o indumento perceptível 
a olho nu é descrito.

Mapas foram confeccionados com o auxílio 
do aplicativo DIVA-GIS 5.4. A obtenção das 
coordenadas de distribuição geográfica foi 
padronizada com o georreferenciamento das 
localidades de coleta indicadas na etiqueta, 
utilizando as coordenadas fornecidas pelo 
aplicativo Google Earth®, que utiliza o Datum 
WGS-84. Para a plotagem dos pontos de 
ocorrência, foi utilizada a projeção de Lambert. 
Os dados utilizados para a avaliação do estado 
de conservação das espécies são oriundos 
dos estudos taxonômicos. Para a avaliação e 
apresentação do estado de conservação das 
espécies no estado do Rio de Janeiro foram 
seguidas as orientações conforme especificado 
nos formulários da IUCN (2001).
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Resultados e Discussão
Taxonomia de Baccharis subgen. 
Molina (Pers.) Heering no estado do 
Rio de Janeiro
Baccharis subgen. Molina (Pers.) Heering, 

Schriften Naturwiss. Vereins Schleswig-Holstein 13: 
40. 1904. Molina Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Chil. Prodr., 
p. 111, t. 24. 1794. Baccharis [sem nível taxonômico 
designado] Molina Pers., nom. illegit. non Schrank 
(1789) [Gramineae], nec Cav. (1790) [Malpighiaceae], 
nec Gay (1833) [Euphorbiaceae], Syn. pl. 2: 424. 1807. 

Plantas monóicas ou dióicas. Capítulos 
disciformes heterógamos, flores bissexuais e 
femininas, ou homógamos, flores masculinas ou 
femininas. Capítulo masculino campanulado. Flores 
masculinas com tubo da corola cilíndrico; ápice do 
estilete lanceolado, papilas de tamanhos uniformes, 
indiviso a dividido ≥1/2, portando papilas de tamanhos 
uniformes; papilho unisseriado, cerdas levemente 
ou não espessadas no ápice. Capítulo feminino 

cilíndrico ou campanulado. Flores femininas com 
corola filiforme, ramos do estilete exsertos. Cipselas 
obscurecidas pelas brácteas involucrais, castanho-
claras ou estramíneas; papilho persistente, cerdoso; 
cerdas não ou levemente espessadas no ápice.

Baccharis subgen. Molina ocorre do sul dos 
EUA à Patagônia e compreende ca. 80 espécies 
(Müller 2006).No Brasil ocorrem sete seções e 50 
espécies do subgênero, com ocorrência predominante 
nas Regiões Sul e Sudeste. No estado do Rio de 
Janeiro estão representadas 18 espécies de quatro 
seções, que ocorrem desde restingas, ao nível do 
mar, até os campos de altitude. A seção Caulopterae 
DC. é a mais diversificada compreendendo oito 
espécies, seguida pela seção Molinae (Pers.) Cuatrec., 
com quatro espécies, e as seções Baccharidastrum 
(Cabrera) Nesom e Trinervatae DC., com três 
espécies cada. Dentre as espécies estudadas, quatro 
são novos registros para a flora fluminense e cinco 
foram excluídas da lista de espécies do estado.

Chave para identificação das seções e espécies de Baccharis subgen. Molina no RJ

1. Folhas desenvolvidas, margens serreadas ............................................................................................. 2
2. Caule sulcado ........................................................................................ (sect. Baccharidastrum) 3

3. Capítulos homógamos ......................................................................................2. B. glutinosa
3’. Capítulos heterógamos .......................................................................................................... 4

4. Folhas sésseis, base atenuada ................................................................... 1. B. breviseta
4’. Folhas pecioladas, base obtusa ...............................................................3. B. vulneraria

2’. Caule liso ..............................................................................................................(sect. Molinae) 5
5. Panículas e/ou racemos, axilares e/ou terminais; capítulo feminino ≥ 70 flores .................. 6

6. Lâmina foliar membranácea; capitulescências axilares dispersas ao longo dos ramos; 
brácteas foliáceas (4–12 × 1–3,5 cm), mais longas que as capitulescências  ..................  
 ..............................................................................................................12. B. oxyodonta

6'.  Lâmina foliar coriácea; capitulescências concentradas no ápice dos ramos; brácteas 
reduzidas ou escamiformes (0,3–1,5 × 0,1–0,7 cm), mais curtas que as capitulescências  
 ................................................................................................................  13. B. punctulata

5'. Panículas apenas terminais; capítulo feminino ≤ 55 flores ................................................... 7
7. Lâmina foliar membranácea, face adaxial fosca, pilosa.........................14. B. serrulata
7'. Lâmina foliar coriácea, face adaxial brilhosa, pubérula ou aparentemente glabra .........  

 ....................................................................................................................15. B. stylosa
1’. Folhas desenvolvidas, margens inteiras ou crenuladas, ou  folhas escamiformes ................................ 8

8. Capítulos femininos providos de páleas ..........................................................(sect. Trinervatae) 9
9. Folhas brilhosas; panículas ou racemos piramidais ........................................ 18. B. trinervis
9'. Folhas foscas; panículas e/ou racemos glomeriformes ou corimbiformes.......................... 10

10. Folhas com 3 nervuras acródromas basais; as mais jovens vilosas, tricomas filiformes; 
corola das flores masculinas 3,5–4 mm compr.; estilete das flores femininas 3,1–4,2 mm 
compr ......................................................................................................... 16. B. bifrons

10'. Folhas com 3 nervuras acródromas suprabasais ou 5 basais, as mais jovens tomentosas, 
tricomas arbusculares (fusão de tricomas flagelados e filiformes); corola das flores 
masculinas 2,2–3,4 mm compr.; estilete das flores femininas 1,4–2,6 mm compr.  .......
 ...................................................................................................................17. B. cinerea
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8'. Capítulos femininos desprovidos de páleas ........................................................ (sect. Caulopterae) 11
11. Caule áptero ................................................................................................................................ 12

12. Lâmina coriácea, 3 nervuras acródromas basais; panículas 1,5–6 cm compr. ........................  
 ..................................................................................................................... 10. B. organensis

12'. Lâmina cartácea, peninérvea ou 3 nervuras acródromas suprabasais; panículas 4–16 cm 
compr. .............................................................................................................. 11. B. regnellii

11'. Caule alado .................................................................................................................................. 13
13. Folhas desenvolvidas (>5 mm compr.) ............................................................................... 14

14. Subarbustos (0,5–1 m alt.); ramos espiciformes 5–20 cm compr. ..................................  
 .............................................................................................................. 8. B. junciformis

14'. Arbustos (0,5–3 m alt.); ramos espiciformes 0,5—5 cm compr. ................................ 15
15. Alas 0,1–0,3 mm larg.; lâmina foliar coriácea, base atenuada ........ 5. B. burchellii
15'. Alas 0,5–1,3 mm larg.; lâmina foliar papirácea, base cuneada a arredondada .......  

 ...........................................................................................................7. B. glaziovii
13'. Folhas escamiformes (≤5 mm compr.)  ............................................................................... 16

16. Ramos eretos  ................................................................................................6. B. crispa
16'. Ramos patentes, decumbentes e/ou prostrados ........................................................... 17

17. Subarbustos 0,2–0,4 m alt.; capítulo feminino com invólucro urceolado a 
campanulado; invólucro 8–10-seriado ........................................ 4. B. altimontana

17'. Subarbustos 1–2,5 m alt.; capítulo feminino com invólucro cilíndrico, invólucro 
4–7-seriado ................................................................................9. B. myriocephala

I. Baccharis subgen. Molina sect. Baccharidastrum 
(Cabrera) G. L. Nesom, Phytologia 65: 170. 1988. 
Baccharidastrum Cabrera, Notas Mus. La Plata, 
Bot. 2: 175. 1937. 

A seção Baccharidastrum compreende 
três espécies com ocorrência no sudoeste dos 
EUA, nos Andes e no sudeste da América do 
Sul. A seção corresponde ao antigo gênero 
Baccharidastrum Cabrera, caracterizado por 
capítulos heterógamos, tratado como uma seção 
de Baccharis por Nesom (1988), juntamente 
com B. glutinosa Pers., espécie com capítulos 
homógamos. Barroso (1976) tratou as espécies 
com capítulos heterógamos em Baccharidastrum, 
enquanto B. glutinosa (como B. medullosa DC.) 
foi subordinada ao Grupo Medullosa.

As espécies ocorrentes no Rio de Janeiro 
são reconhecíveis pelo caule sulcado; folhas 
viscosas, com ambas as faces aparentemente 
glabras, com margens serreadas, 3 nervuras 
acródromas basais; panículas corimbiformes; 
capítulos heterógamos e homógamos, com 
clinanto destituído de páleas; corola das flores 
femininas truncada e com uma coroa subapical 
de tricomas bisseriados; e cipselas cilíndricas, 
glabras ou papilosas, 4–6-costadas, papilho 
unisseriado, não acrescente e cerdas espessadas 
na base e fundidas formando um anel.

1. Baccharis breviseta DC., Prodr. 5: 402. 1836. 
Ilustração: Cabrera (1974). Fig. 1

Subarbustos 0,5–1,5 m alt., monóicos. 
Folhas sésseis, 1,5–9 × 0,3–0,8 cm; lâmina 
estreitamente elíptica a lanceolada, ápice agudo, 
margens serreadas, base atenuada, nervuras 
acródromas basais. Panículas 20–50 × 10–25 
cm; pedúnculos 1–10 mm compr. Capítulos 
heterógamos, hermafroditas, 3,5–5,8 mm alt.; 
invólucro 3–3,8 × 4,3–9 cm, 2–3-seriado; 
brácteas involucrais externas ovadas, medianas 
oblongas, internas linear-elípticas, ápice agudo, 
denteado, margens estreitamente escariosas. 
Flores masculinas 3–12; corola 2–2,6 mm 
compr., tubo 1,2–1,5 mm compr., fauce 0,2–0,4 
mm compr., lacínias 0,6–1 mm compr.; anteras 
inclusas ou levemente exsertas; estilete 2,4–3,1 
mm compr.; papilho 2,6–3,2 mm compr., ápice 
levemente espessado. Flores femininas 50–90; 
corola 1,8–2,3 mm compr.; estilete 1,9–2,5 mm 
compr. Cipselas 0,6–0,8 mm compr., comprimidas 
lateralmente, 3–6-costadas, papilosas nas costelas; 
papilho 2,7–3,5 mm compr. 
Material examinado: Petrópolis, III.1944, O.C. Góes 
(RB 49623); III.1944, O.C. Góes 339 (RB). Teresópolis, 
II.1966, A.P. Duarte 9597 (HB, RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. SANTA 
CATARINA: Lages, 20.III.1971, E. Wolniewicz (RB 
273839). 
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Figura 1 – Baccharis breviseta DC.: a. ramo florífero; b. capítulo; c. brácteas involucrais; d. flor masculina (papilho 
e ovário vestigial removido); e. corola e estilete da flor feminina; f. cipsela (a-e: Wolniewicz (RB 273839)).
Figure 1 – Baccharis breviseta DC.: a. flowering shoot; b. capitulum; c. phyllaries; d. male floret (pappus and vestigial ovary removed); 
e. corolla and style of female floret; f. cypsela (a-e: Wolniewicz (RB 273839)).
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Baccharis breviseta apresenta ampla 
distribuição na América do Sul. Ocorre no 
Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. No Brasil 
é encontrada nas Regiões Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF, GO, MT), Sudeste (MG, RJ, SP) e Sul 
(PR, SC, RS), nos Biomas Cerrado, Mata Atlântica 
e Pampa. No estado do Rio de Janeiro (Fig. 2) 
ocorre entre 600 e 800 m de altitude, em locais sob 
influência da Floresta Ombrófila Densa em habitats 
abertos sob sol pleno, como brejos, várzeas ou áreas 
antropizadas. Floresce e frutifica de dezembro a 
março. Erva-santa (Hoehne s.n., SP 305294).

Baccharis breviseta se assemelha com B. 
glutinosa, mas pode ser diferenciada pelas folhas 
estreitas e sésseis, capítulos heterógamos e corola 
das flores femininas longa, com 1,8–2,3 mm 
compr. (vs. folhas largas e pecioladas, capítulos 
homógamos e corola das flores femininas curta, 
1–1,5 mm compr.). Baccharis breviseta é o nome 
correto para esta espécie, embora o uso do sinônimo 
Baccharidastrum argutum (Less.) Cabrera seja 
comum na literatura e em herbários (Heiden 2009).

2. Baccharis glutinosa Pers., Syn. Pl. (Pers.) 
2(2): 425. 1807. Molina viscosa Ruiz & Pav., 
Syst. Veg. fl. Peruv. Chil. p. 207. 1798.  Baccharis 
viscosa (Ruiz & Pav.) Kuntze, Rev. gen. pl. 1: 320. 
1891 [nom. superfl., non Lam. 1783]. Ilustrações: 
Cabrera (1974, 1978); Barroso (1976); Malagarriga 
(1976); Müller (2006). Fig. 3

Subarbustos 0,2–1,5 m alt., dióicos. Folhas 
com pecíolo 0,2–3,5 cm compr.; lâmina 3–11 × 0,3–
3,5 cm, elíptica a lanceolada, ápice agudo, margens 

serreadas, base atenuada; nervuras acródromas 
basais ou 0,1–1,5 cm suprabasais. Panículas 15–40 
× 6–13 cm; pedúnculos 1–12 mm compr. Capítulos 
homógamos. Capítulos masculinos 4–7 mm alt.; 
invólucro 3,3–5,1 × 3,3–9,3 mm, 3–4-seriado; 
brácteas involucrais externas ovadas, medianas 
e internas elípticas, ápice agudo, curtamente 
fimbriado, margens inteiras, escariosa. Flores 
masculinas 20–60; corola 2,9–3,9 mm compr., tubo 
1,7–2,5 mm compr., fauce 0,5–0,8 mm, lacínias 
0,6–0,8 mm compr.; anteras exsertas; estilete 
3,8–4,1 mm compr.; papilho 3,3–3,8 mm compr., 
ápice espessado. Capítulos femininos 3,9–7,6 mm 
alt.; invólucro 3–4,3 × 3–4,3 mm, 3–6-seriado; 
brácteas involucrais externas ovadas, medianas 
oblongas, internas estreito-oblongas, ápice inteiro, 
margens inteiras ou denticuladas, escariosas. Flores 
femininas 130–543; corola 1–1,5 mm compr.; 
estilete 2,3–3 mm compr. Cipselas 0,4–0,6 mm 
compr., 4–6-costadas, glabras; papilho 2,8–3,3 
mm compr. 
Material selecionado: Cabo Frio, 29.XI.1953, A.P. Duarte 
3642 (RB). Campos dos Goytacazes, 27.XI.1979, D.S.D. 
Araújo 3452 (GUA). Duque de Caxias, 4.IV.1967, A. 
Guinema (SP 99981). Itaguaí, 26.XI.1980, M. Rosa 54 
(RBR). Itatiaia, 21.I.1929, P. Campos Porto 1872 (RB). Rio 
de Janeiro, 27.IV.1959, E. Pereira 4882 (HB). Seropédica, 
29.I.1950, H. Monteiro Filho 2848 (RBR). Vassouras, 
28.II.1940, H. Monteiro Filho 2208 (RBR); 7.III.1940, 
H. Monteiro Filho 2267 (RBR). Sem município, Praia do 
Pinto, 21.II.1918, Dionísio  (RB 9005).

Baccharis glutinosa apresenta ampla 
distribuição nas Américas. Ocorre nos Estados 
Unidos, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Bolívia, 
Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. No Brasil 
ocorre nas Regiões Nordeste (BA, PE), Centro-Oeste 
(MT, MS), Sudeste (MG, RJ, SP) e Sul (PR, SC, 
RS), nos Biomas Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa e Pantanal. No estado do Rio de Janeiro 
(Fig. 2), ocorre desde o nível do mar até altitudes de 
aproximadamente 800 m, em locais sob influência da 
Floresta Ombrófila Densa, em habitats abertos sob sol 
pleno, como brejos, várzeas ou áreas antropizadas nas 
margens de rodovias. Floresce e frutifica de novembro 
a fevereiro. Erva-santa (Corrêa 1984).

Hellwig (1993) esclareceu a identidade 
do nome Bacchans glutinosa, que vinha sendo 
aplicado equivocadamente aos espécimes de B. 
salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Müller (2006) propôs 
vários sinônimos para B. glutinosa, que são aceitos 
no presente trabalho, entre eles B. medullosa DC., 
binômio comumente usado no Brasil para se referir 
à mesma espécie.

Figura 2 – Distribuição geográfica de Baccharis 
breviseta DC. (n ), B. glutinosa Pers. (p ) e B. 
vulneraria Baker (l) no estado do Rio de Janeiro.
Figure 2 – Geographic distribution of Baccharis breviseta DC. 
(n), B. glutinosa Pers. (p) and B. vulneraria Baker (l) in Rio 
de Janeiro state, Brazil.
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Figura 3 – Baccharis glutinosa Pers.: a. ramo florífero, planta feminina; b. folha; c. capítulo masculino; d. flor 
masculina (papilho removido); e. capítulo feminino; f. brácteas involucrais das flores femininas; g. corola e estilete 
da flor feminina; h. cipsela (a, b, e-g: Dionysio 9005; c, d: Campos-Porto 1872).
Figure 3 – Baccharis glutinosa Pers.: a. flowering shoot, female plant; b. leaf; c. male capitulum; d. male floret (pappus removed); e. 
female capitulum; f. phyllaries; g. corolla and style of female floret; h. cypsela (a, b, e-g: Dionysio 9005; c, d: Campos-Porto 1872).
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3. Baccharis vulneraria Baker in Martius, Fl. 
bras. 6(3): 75. 1882. Ilustrações: Cabrera (1963, 
1974). Fig. 4

Subarbustos 0,5–2 m alt., monóicos. Folhas 
com pecíolo 0,5–2,5 cm compr.; lâmina 2,5–9 × 
0,5–4 cm, lanceolada, elíptica a ovada, viscosas, 
ápice agudo, margens serreadas, base obtusa, 3 
nervuras acródromas basais. Panículas 15–35 × 
11–24 cm; pedúnculos 1–12 mm compr. Capítulos 
heterógamos 2,3–4,2 mm alt.; invólucro 2,3–3,3 
× 3,3–7,8 cm, 2–3-seriado; brácteas involucrais 
externas e medianas ovadas, internas ovadas a 
linear-elípticas, ápice agudo, margens inteiras, 
escariosa. Flores masculinas 3–6; corola 3–4,2 mm 
compr., tubo 1,7–2 mm compr., fauce 0,2–0,3 mm, 
lacínias 0,5–0,7 mm; anteras inclusas; estilete 2,8–
3,4 mm compr.; papilho 3,5–3,8 mm compr., ápice 
levemente espessado. Flores femininas 70–110; 
corola 1,5–2,1 mm compr.; estilete 2,1–2,6 mm 
compr. Cipselas 0,4–0,7 mm compr., 4–6- costadas, 
papilosas nas costelas; papilho 2,1–2,3 mm compr. 
Material selecionado: Nova Friburgo, 4.II.1883, J. 
Saldanha 7054 (R). Petrópolis, 19.III.1915, C. Diogo 
531 (R). Teresópolis, 2.IV.1917, A.J. Sampaio 2099 (R).
Material adicional selecionado: ESPÍRITO SANTO: 
Castelo, 25.III.2005, L. Kollmann 7563 (HB, MBML). 
SANTA CATARINA: Nova Teutônia, 15.II.1944, F. 
Plauman 391 (RB). SÃO PAULO: Campos do Jordão, 
8.II.1938, G. Hashimoto 29 (RB).

Baccharis vulneraria apresenta ampla 
distribuição na porção meridional da América 
do Sul. Ocorre no Paraguai, Brasil, Uruguai e 
Argentina. No Brasil é encontrada nas Regiões 
Sudeste (MG, ES, RJ, SP) e Sul (PR, SC, RS), 
nos Biomas Mata Atlântica e Pampa. No Rio 
de Janeiro (Fig. 2), possui registros para a faixa 
altitudinal entre 600 e 1000 m, vegetando em locais 
sob influência da Floresta Ombrófila Densa, em 
bordas de florestas ou em habitats abertos sob sol 
pleno, como brejos, várzeas ou áreas antropizadas. 
Floresce e frutifica de fevereiro a abril. Erva-de-
sant’ana (Velloso 303).

Baccharis vulneraria possui folhas viscosas 
e com morfologia semelhante à B. serrulata Pers. 
(sect. Molinae), ocorrendo em habitats similares, 
como bordas de florestas e áreas antropizadas. Pode 
ser diferenciada devido aos capítulos heterógamos 
(vs. capítulos homógamos). Primeira citação para 
os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
anteriormente referida apenas para São Paulo, 
Minas Gerais e Região Sul. Baccharis vulneraria 
é o nome correto para a espécie, embora o uso do 
sinônimo Baccharidastrum triplinervium (Less.) 

Cabrera seja comum na literatura e em herbários 
(Heiden 2009).

II. Baccharis subgen. Molina sect. Caulopterae 
DC., Prodr. 5: 424. 1836. 

A seção Caulopterae corresponde aos Grupos 
Organensis e Trimera de Barroso (1976) e ao Grupo 
Baccharis genistelloides de Müller (2006). A seção 
é exclusiva da América do Sul e compreende 35 
espécies, das quais 29 ocorrem no Brasil (Heiden 
et al. 2009b). As montanhas e planaltos das 
Regiões Sul e Sudeste do Brasil e os Andes desde a 
Colômbia até a Argentina são os principais centros 
de diversidade do grupo (Müller 2006; Heiden et 
al. 2007). No Rio de Janeiro estão representadas 
oito espécies, com ocorrência em restingas, bordas 
de florestas e campos de altitude, sendo muitas 
vezes freqüentes em locais antropizados em áreas 
de Floresta Ombrófila Densa Montana. Algumas 
espécies, conhecidas popularmente como carqueja, 
são consideradas medicinais, sendo comumente 
comercializadas e ocasionalmente cultivadas em 
quintais.

As espécies ocorrentes no Rio de Janeiro são 
caracterizadas pelo caule cilíndrico, geralmente 
alado ou estriado, folhas desenvolvidas ou 
escamiformes, com ambas as faces aparentemente 
glabras; racemos ou panículas de ramos 
espiciformes; capítulos femininos com clinanto 
revestido por tricomas bisseriados glandulares; 
corola das flores femininas destituída de uma coroa 
subapical de tricomas; e cipselas glabras, com 
com papilho unisseriado, não acrescente e cerdas 
espessadas na base e fundidas formando um anel.

4. Baccharis altimontana G.Heiden, Baumgratz & 
Esteves, J. Bot. Res. Inst. Texas 3 (1): 140. 2009.
Ilustração: Heiden et al. (2009a).

Subarbustos 0,2–0,4 m alt., ramos ereto-
patentes ou prostrados. Caule e ramos 3-alados, 
alas 0,5–6,5 × 0,3–1,6 cm, aplanadas ou onduladas, 
fortemente resinosas, aparentemente glabras. 
Folhas 0,3–2 × 0,2–0,5 mm, escamiformes, 
triangulares. Ramos espiciformes 3–18 cm; 
capítulos solitários ou 2–3, esparsos ao longo 
do eixo, espiga principal excedendo as espigas 
axilares em comprimento. Capítulos masculinos 
4–5,5 mm alt., invólucro 4,4–6,5 × 4–6,8 
mm, 6–8-seriado, urceolado a campanulado; 
brácteas involucrais externas e medianas ovadas, 
internas ovadas a elípticas, ápice agudo, inteiro 
ou denteado, margens denteadas, escariosas. 
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Figura 4 – Baccharis vulneraria Baker: a. ramo florífero; b. capítulo; c. brácteas involucrais; d. flor masculina (ovário 
vestigial e papilho removidos); e. corola e estilete da flor feminina; f. cipsela (a, b: Smith 10285; c-f: Hashimoto 29).
Figure 4 – Baccharis vulneraria Baker: a. flowering shoot; b. capitulum; c. phyllaries; d. male floret (pappus and vestigial ovary 
removed); e. corolla and style of female floret; f. cypsela (a, b: Smith 10285; c-f: Hashimoto 29).
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Flores masculinas 35–63; corola 2,9–4 mm 
compr., tubo 1,8–2,5 mm compr., fauce 0,2–0,4 
mm compr., lacínias 1–1,4 mm compr.; estilete 
3,2–4 mm compr.; papilho 3,2–4,2 mm compr., 
ápice levemente espessado. Capítulos femininos 
6,5–8 mm alt.; invólucro 4,4–6,5 × 4–6,8 mm, 
8–10-seriado, urceolado a campanulado; brácteas 
involucrais externas e medianas ovadas, internas 
ovadas a elípticas, ápice agudo, inteiro ou 
denteado, margens denteadas, escariosas. Flores 
femininas 34–42; corola 2,5–3,4 mm compr., 
ápice liguliforme, 3–5 dentículos irregulares; 
estilete 3,1–5,1 mm compr. Cipselas 1,2–1,5 mm 
compr., 16–22-costadas, glabras; papilho 4–4,7 
mm compr.
Material selecionado: Itatiaia, 5.XII.1964, M.C. Vianna 
207 (GUA, RB). Nova Friburgo, 22.III.2008, G. Heiden 
711 (K, RB). Teresópolis, 26.IX.2007, G. Heiden 879, 
880 (RB).

Baccharis altimontana apresenta distribuição 
exclusiva no Brasil, na Região Sudeste (MG, RJ, 
SP), com ocorrência no Bioma Mata Atlântica. 
No Rio de Janeiro (Fig. 5) ocorre em altitudes 
acima de 1900 m, no maciço do Itatiaia (Serra 
da Mantiqueira), na Serra dos Órgãos e no Pico 
da Caledônia (Serra do Mar). Forma populações 
esparsas, com indivíduos ereto-patentes ou 
prostrados em fendas de afloramentos rochosos 
nos campos de altitude, onde ocorre em locais 
com umidade constante. Floresce e frutifica 
entre novembro e abril. Carqueja (Ribeiro 138; 
Heiden 994).

Heiden et al. (2009a) ao descreverem 
Baccharis altimontana a relacionam com espécies 
do Complexo Baccharis genistelloides. No estado do 
Rio de Janeiro, B. altimontana pode ser diferenciada 
de B. crispa pelos ramos ereto-patentes ou 
prostrados e corola da flor feminina liguliforme, e de 
B. myriocephala pelo porte 0,2–0,4 m alt., panículas 
18–24 cm compr., com ramos espiciformes 3–18 cm 
compr., e capítulo feminino com invólucro urceolado 
a campanulado.

5. Baccharis burchellii Baker in Martius, Fl. bras. 
6(3): 44. 1882. Ilustração: Malagarriga (1976).   
 Fig. 6

Arbustos 1–3 m alt., eretos. Caule e ramos 
3-alados, alas 0,5–5 × 0,1–0,3 cm, aplanadas, resinosas. 
Folhas desenvolvidas, sésseis, lâmina 1,3–3,7 × 
0,3–1 cm, coriácea, elípticas a lanceoladas, ápice 
agudo, margens inteiras, revolutas, base atenuada; 
uninérveas, peninérveas ou actinódromas 1–4 mm 
suprabasais; face abaxial cinérea, face adaxial resinosa, 
brilhosa, glabrescentes. Panículas 1,8–12 × 1,4–8,1 
cm, piramidais, terminais; ramos espiciformes 0,5–5 
cm compr.; capítulos sésseis ou pedúnculo 0,1–3 mm 
compr. Capítulo masculino 2,4–4 mm alt.; invólucro 
2–3,2 × 2,2–4 mm, 3–4-seriado, campanulado; 
brácteas involucrais externas e medianas ovadas, 
internas elípticas, ápice curtamente fimbriado, 
margens denteadas, estreitamente escariosa. Flores 
masculinas 20–28; corola 2,1–2,7 mm compr., tubo 
1–1,4 mm compr., fauce 0,2–0,5 mm compr., lacínias 
0,6–1 mm compr.; estilete 2,4–3 mm compr.; papilho 
1,8–2,1 mm compr., ápice levemente espessado. 
Capítulo feminino 3,1–4,9 mm alt.; invólucro 2,4–3,8 
× 2–4,3 mm, 4–5-seriado, cilíndrico a campanulado; 
brácteas involucrais externas e medianas ovadas, 
internas elípticas, ápice denteado, margens inteiras, 
estreitamente escariosas. Flores femininas 16–30; 
corola 1,8–2,2 mm compr., ápice 5-denticulado; estilete 
2,1–2,4 mm compr. Cipselas 0,6–0,8 mm compr., 
5–8-costadas, papilosas nas costelas, papilho 2,4–2,7 
mm compr. 
Material examinado: Itatiaia, IX.1934, A.C. Brade 
14049 (RB); 14.XII.2004, R.C. Forzza 3727 (RB); 
12.IX.2007, G. Heiden 816 (RB); 17.XII.2007, G. Heiden 
926 (RB). 
Material adicional selecionado: MINAS GERAIS: 
Poços de Caldas, 6.XI.1940, H.L. Mello-Barreto 10966 
(RB). 

Baccharis burchellii apresenta distribuição 
exclusiva no Brasil, sendo endêmica da Região 
Sudeste (MG, RJ, SP), com ocorrência no Bioma 
Mata Atlântica. No estado do Rio de Janeiro (Fig. 

Figura 5 – Distribuição geográfica de Baccharis 
altimontana Heiden, Baumgratz & Esteves (n), B. 
burchellii Baker (p) e B. crispa Spreng. (l) no estado 
do Rio de Janeiro.
Figure 5 – Geographic distribution of Baccharis altimontana 
Heiden, Baumgratz & Esteves (n), B. burchellii Baker (p) and 
B. crispa Spreng. (l) in Rio de Janeiro state, Brazil.
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Figura 6 – Baccharis burchellii Baker: a. ramo florífero, planta feminina; b. capítulo masculino; c. flor masculina (ovário vestigial e 
papilho removidos); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola e estilete da flor feminina; g. cipsela 
(a: Heiden 816; b, c: Mello-Barreto 10966; d-g: Forzza 3727).
Figure 6 – Baccharis burchellii Baker: a. flowering shoot, female plant; b. male capitulum; c. male floret (pappus and vestigial ovary removed); d. female 
capitulum; e. phyllaries of female capitulum; f. corolla and style of female floret; g. cypsela (a: Heiden 816; b, c: Mello-Barreto 10966; d-g: Forzza 3727).
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5) medra acima de 2000 m de altitude, restrita aos 
campos de altitude do maciço do Itatiaia, na Serra 
da Mantiqueira. Populações esparsas ocorrem em 
afloramentos rochosos e locais com solo raso sob sol 
pleno. Floresce e frutifica entre setembro e dezembro. 
Alecrim-carqueja (Heiden 926).

Baccharis burchellii é semelhante a B. 
regnelli, mas pode ser diferenciada pelo caule alado, 
folhas sésseis, margens inteiras, e panículas menores 
(4–16 × 2–10 cm). Primeira citação para o estado do 
Rio de Janeiro, pois até então era conhecida apenas 
para São Paulo e Minas Gerais.

6. Baccharis crispa Spreng., Syst. Veg. ed. 16, 3: 
466. 1826. Molina crispa (Spreng.) Less., Linnaea 
6: 141. 1831. Baccharis genistelloides var. crispa 
(Spreng.) Baker in Martius, Fl. bras. 6(3): 41. 1882. 
Pingraea crispa (Spreng.) F.H.Hellw., Candollea 
46: 217. 1993. Baccharis genistelloides subsp. 
crispa (Spreng.) Joch.Müll., Syst. Bot. Monogr. 76: 
198. 2006. Ilustrações: Baker (1882); Ariza (1973); 
Barroso (1976); Malagarriga (1976); Cabrera (1963, 
1974, 1978); Diesel (1987); Soria (1993); Müller 
(2006); Heiden et al. (2009b). Fig. 7

Subarbustos 0,15–1 m alt., eretos. Caule e 
ramos 3-alados, alas 1–7 × 0,1–1,3 cm, aplanadas ou 
onduladas, resinosas, aparentemente glabras. Folhas 
1–5 × 1–2,5 mm, escamiformes. Panículas 15–40 cm 
compr.; ramos espiciformes 3–20 cm compr., densos 
ou laxos, às vezes reduzidos a capítulos solitários ou 
glomérulos com 2–5 capítulos. Capítulo masculino 
4,3–5,5 mm alt.; invólucro 3,2–4,2 × 3,3–6,3 mm, 
4–6-seriado, campanulado; brácteas involucrais 
externas ovadas a oblongas, medianas elípticas a 
ovadas, internas elípticas, ápice denteado, margens 
denteadas ou inteiras, estreitamente escariosa. Flores 
masculinas 16–28; corola 3–4,2 mm compr., tubo 
1,7–2,5 mm compr., fauce 0,2–0,8 mm compr., 
lacínias 1–1,5 mm compr.; estilete 3–4,5 mm compr.; 
papilho 3–5 mm compr., ápice levemente espessado. 
Capítulo feminino 4,6–7,2 mm alt.; invólucro 
4–6,6 × 3,2–4,3 mm, 4–7-seriado, cilíndrico a 
campanulado; brácteas involucrais externas ovadas 
a oblongas, medianas elípticas a ovadas, internas 
elípticas, ápice denticulado, margens inteiras 
ou denticuladas, curtamente escariosas. Flores 
femininas 23–28; corola 2,7–4,3 mm compr., ápice 
truncado ou irregularmente denticulado; estilete 
3,6–4,5 mm compr. Cipselas 1–1,5 mm compr., 
8–12-costadas, glabras; papilho 2,8–4,5 mm compr. 
Material selecionado: Itatiaia, III.1894, E. Ule 177 (R). 
Resende, IX.2007, G. Heiden 833, 834 (RB). Teresópolis, 
27.IX.2007, G. Heiden 902, 903 (RB).

Material adicional selecionado: RIO GRANDE DO 
SUL: São Lourenço do Sul, III.2006, G. Heiden 648, 
649 (RB). 

Baccharis crispa apresenta ampla distribuição 
na América do Sul, ocorrendo no Peru (Müller 2006), 
Bolívia, Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. 
No Brasil é encontrada nas Regiões Sudeste (MG, 
RJ, SP) e Sul (PR, SC, RS), nos Biomas Cerrado, 
Mata Atlântica e Pampa. No Rio de Janeiro (Fig. 5) 
ocorre em altitudes superiores a 2000 m, no maciço 
do Itatiaia (Serra da Mantiqueira), e no maciço da 
Serra dos Órgãos (Serra do Mar). Forma populações 
esparsas ou densas em campos de altitude, onde 
predominam gramíneas baixas, sendo encontrada 
sempre em habitats abertos, ensolarados, próximo 
a áreas úmidas, como brejos e vertentes, e mais 
raramente em campos secos e afloramentos rochosos. 
Floresce de dezembro a março, com dispersão das 
cipselas até maio. Carqueja (Heiden 833).

Baccharis crispa possui distribuição ampla 
no Brasil, sendo freqüentemente referida pelos 
sinônimos B. trimera (Less.) DC. ou B. cylindrica 
(Less.) DC (Heiden et al. 2009b). A espécie é 
geralmente confundida com B. myriocephala, táxon 
próximo morfologicamente e também comumente 
tratado sob o nome B. trimera. Baccharis crispa 
apresenta hábito ereto, panículas 15–40 cm compr., 
com ramos espiciformes 3–20 cm compr., corola 
feminina com ápice truncado ou irregularmente 
denticulado e cipselas 1–1,5 mm compr., 
8–12-costadas, enquanto que B. myriocephala se 
caracteriza pelo hábito apoiante ou decumbente, 
panículas 25–80 cm compr., com ramos espiciformes 
10–35 cm compr., corola feminina liguliforme 
e cipselas 0,6–1 mm compr., 12–20-costadas. 
Estes táxons podem ocorrer em simpatria, porém 
ocupando nichos ecológicos distintos. Enquanto 
B. crispa é um subarbusto heliófilo e exclusivo 
de vegetação campestre, B. myriocephala ocorre 
preferencialmente como um arbusto apoiante, às 
vezes epífito, em bordas e interior de matas, ou em 
encostas úmidas e sombreadas, e quando raramente 
ocorre em áreas abertas e ensolaradas, apresenta-se 
como subarbusto, com ramos decumbentes. 

7. Baccharis glaziovii Baker in Martius, Fl. bras. 
6(3): 44. 1836. Ilustrações: Malagarriga (1976); 
Heiden et al. (2009b). Fig. 8

Arbustos 0,5–2,5 m alt., eretos ou apoiantes. 
Caule e ramos 3-alados, alas 1–19 × 0,5–1,3 cm, 
aplanadas ou levemente onduladas, levemente 
resinosas; alas e folhas aparentemente glabras. 
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Figura 7 – Baccharis crispa Spreng.: a. ramo florífero, planta feminina; b. capítulo masculino; c. flor masculina 
(papilho removido); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola e estilete da flor 
feminina; g. cipsela (a, d: Heiden 648; b: Heiden 834; c: Heiden 649; e-g: Heiden 833).
Figure 7 – Baccharis crispa Spreng.: a. flowering shoot, female plant; b. male capitulum; c. male floret (pappus removed); d. female 
capitulum; e. phyllaries of female capitulum; f. corolla and style of female floret; g. cypsela (a, d: Heiden 648; b: Heiden 834; c: Heiden 
649; e-g: Heiden 833).
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Figura 8 – Baccharis glaziovii Baker: a. ramo florífero, planta feminina; b. folha; c. capítulo masculino; d. flor 
masculina (papilho removido); e. capítulo feminino; f. brácteas involucrais do capítulo feminino; g. corola e estilete 
da flor feminina; h. cipsela (a, b, e: Pereira 7115; c: Heiden 569; d: Heiden 801; f, g: Heiden 800 h: Eiten 6677).
Figure 8 – Baccharis glaziovii Baker: a. flowering shoot, female plant; b. leaf; c. male capitulum; d. male floret (pappus removed); e. 
female capitulum; f. phyllaries of female capitulum; g. corolla and style of female floret; h. cypsela (a, b, e: Pereira 7115; c: Heiden 
569; d: Heiden 801; f, g: Heiden 800 h: Eiten 6677).
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Folhas 0,1–6 × 0,1–2,7 cm, desenvolvidas, 
subsésseis; lâmina papirácea, oblonga a ovada, 
ápice obtuso a agudo, margens inteiras, revolutas, 
base cuneada a arredondada; peninérvea. Panículas 
7–17 × 3–7,5 cm, piramidais; ramos espiciformes 
1–4 cm compr.; brácteas foliáceas ou escamiformes. 
Capítulo masculino 3,2–4,8 mm alt., invólucro 
2,9–3,7 × 2,7–5 mm, 3–4-seriado, oblongo a 
campanulado; brácteas involucrais externas 
ovadas a oblongas, medianas elípticas a ovadas, 
internas elípticas, ápice denteado a fimbriado, 
margens denteadas, escariosas. Flores masculinas 
12–25; corola 2,4–3 mm compr., tubo 1,2–1,5 mm 
compr., fauce 0,1–0,3 mm compr., lacínias 0,5–0,8 
mm compr.; estilete 2,4–3,1 mm compr.; papilho 
2,4–3,2 mm compr., ápice não espessado. Capítulo 
feminino 4,3–5,6 mm alt.; invólucro 4–5 × 3,3–4,9 
mm, 5–6-seriado, oblongo a campanulado; brácteas 
involucrais externas ovadas, medianas ovadas, 
internas elípticas, ápice denteado a curtamente 
fimbriado, margens denteadas no ápice, escariosas. 
Flores femininas 35–52; corola 2,5–3 mm compr., 
ápice inteiro; estilete 2,7–3,3 mm compr. Cipselas 
0,5–0,8 mm compr., 5–7-costadas, papilosas; 
papilho 3–3,5 mm compr. 
Material selecionado: Itatiaia, 7.IX.1962, E. Pereira 
7115 (HB, PEL). Parati, III.2007, G. Heiden 726 (RB). 
Resende, 6.XI.1965, G. Eiten 6677 (RB); 12.IX.2007, 
G. Heiden 800, 801 (K, R, RB, SP)., X.1872, A.F.M. 
Glaziou 4838 (K, foto!).
Material adicional selecionado: PARANÁ: São Mateus 
do Sul, 5.XI.2005, G. Heiden 569 (RB).

Baccharis glaziovii ocorre no leste do 
Paraguai, Brasil e nordeste da Argentina. No Brasil 
ocorre nas Regiões Sudeste (MG, RJ, SP) e Sul (PR, 
SC, RS), no Bioma Mata Atlântica. No estado do 
Rio de Janeiro (Fig. 9) é encontrada em altitudes 
entre 1500 e 2200 m, no maciço do Itatiaia, na Serra 
da Mantiqueira, e na Serra da Bocaina (Serra do 
Mar). Forma populações esparsas, com indivíduos 
arbustivos apoiantes, em ambientes sombreados 
nas bordas de florestas altimontanas, ou densas, 
com espécimes arbustivos eretos em bordas de 
matas nebulares e em campos de altitude, onde 
prefere locais úmidos, como brejos e vertentes, 
ou encostas. Floresce de junho a março, com pico 
de floração entre setembro e dezembro. Carqueja-
arbustinho (Heiden 849).

B. glaziovii ocasionalmente é confundida 
com B. junciformis, mas se distingue pelo hábito 
arbustivo, folhas com base cuneada ou arredondada 
e panículas com ramos espiciformes curtos (1–4 
cm compr.).

8. Baccharis junciformis DC., Prodr. 5: 426. 1836. 
Molina juncea Less. in Linnaea 6: 145. 1831, non 
Baccharis juncea (Cass.) Desf., 1829. Ilustrações: 
Teodoro (1949); Malagarriga (1976); Heiden et al. 
(2009b). Fig. 10

Subarbustos 0,5–1,5 m alt., eretos. Caule 
e ramos com ápice avermelhado, 3-alados, 
alas 3,5–8 × 0,5–1,5 cm, aplanadas, venulosas, 
resinosas, aparentemente glabras. Folhas 1,5–6 
× 0,3–2 cm, desenvolvidas, subsésseis, lâmina 
membranácea ou cartácea, oblonga a ovada nos 
ramos basais jovens, ovada, às vezes triangular, 
nos ramos repdrodutivos, ápice obtuso a agudo, 
margens inteiras, revoluta, base cordada; nervação 
actinódroma. Panículas 8–30 × 3–15 cm; ramos 
espiciformes, 5–20 cm compr., às vezes reduzidos 
a glomérulos 3–7 capítulos, ou a capítulos 
solitários, subtendidos por bráctea foliácea. 
Capítulo masculino 4–5,5 mm alt.; invólucro 
4–4,8 × 2,9–4,8 mm, 4–5-seriado, cilíndrico 
a campanulado; brácteas involucrais externas 
ovadas, medianas ovadas a elípticas, internas 
elípticas, margens denticuladas, escariosas. Flores 
masculinas 20–33; corola 3,5–4,3 mm compr., 
tubo 2,7–3,5 mm compr., fauce 0–0,1 mm compr., 
lacínias 0,8–1,2 mm compr.; anteras exsertas; 
estilete 3,5–4,5 mm compr.; papilho 3,8–4,4 mm 
compr., ápice não espessado. Capítulo feminino 
5–6,5 mm alt.; invólucro 4–5,4 × 3–5,1 mm, 
5–7-seriado, cilíndrico a campanulado; brácteas 
involucrais externas obtusas, medianas ovadas, 
internas elípticas a lineares, margens denticuladas, 

Figura 9 – Distribuição geográfica de Baccharis glaziovii 
Baker (l), B. junciformis DC. (n) e B. regnellii Sch.Bip. 
ex Baker (p) no estado do Rio de Janeiro.
Figure 9 – Geographic distribution of Baccharis glaziovii Baker 
(l), B. junciformis DC. (n) and B. regnellii Sch.Bip. ex Baker 
(p) in Rio de Janeiro state, Brazil.
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Figura 10 – Baccharis junciformis DC.: a. ramo florífero, planta feminina; b. ramo jovem basal; c. capítulo masculino; 
d. flor masculina (papilho removido); e. capítulo feminino; f. brácteas involucrais do capítulo feminino; g. corola e 
estilete da flor feminina; h. cipsela (a, e, g: Heiden 374; b: Heiden 679; c, d: Dutra 1563; f, h: Heiden & Baumgratz 748). 
Figure 10 – Baccharis junciformis DC.: a. flowering shoot, female plant; b. young basal shoot; c. male capitulum; d. male floret (pappus 
removed); e. female capitulum; f. phyllaries of female capitulum; g. corolla and style of female floret; h. Cipsela (a, e, g: Heiden 374; 
b: Heiden 679; c, d: Dutra 1563; f, h: Heiden & Baumgratz 748).
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escariosas. Flores femininas 47–70; corola 3,1–4,5 
mm compr.; ápice liguliforme, irregularmente 
denteado ou truncado; estilete 4–4,8 mm compr. 
Cipselas 1–1,5 mm compr., 5–6-costadas, glabras; 
papilho 3,5–4 mm compr. 
Material selecionado: Miguel Pereira, 18.IV.2007, G. 
Heiden 728 (JE, K, R, RB, RBR, SP). Nova Friburgo, 
21.III.2007, G. Heiden 707 (K, R, RB, RBR, SP). 
Petrópolis, 24.III.1879, J. Saldanha 5263 (R). Resende, 
28.III.1987, R. Pineschi 152 (GUA). Rio de Janeiro, 
12.IV.1973, D. Sucre 9946 (RB). Santa Maria Madalena, 
15.V.2007, G. Heiden 748, 749 (RB). Teresópolis, 
4.IV.1970, D. Sucre 6502 (RB). Vassouras, 27.II.1940, 
H. Monteiro Filho 2188 (RBR).
Material adicional selecionado: Capão do Leão, 
15.XII.2003, G. Heiden 374 (PEL). São Leopoldo, 
23.IV.1937, J. Dutra 1563 (PACA). São Lourenço do Sul, 
26.XII.2006, G. Heiden 679 (RB). 

Baccharis junciformis apresenta distribuição 
restrita ao Brasil. Ocorre nas Regiões Sudeste (ES, 
MG, RJ, SP) e Sul (PR, SC, RS), nos Biomas Mata 
Atlântica e Pampa. No Rio de Janeiro (Fig. 9) ocorre 
desde o nível do mar até altitudes de aproximadamente 
1000 m, vegetando em locais úmidos e ensolarados, 
como brejos e várzeas de rios, em locais sob influência 
da Floresta Ombrófila Densa, e em brejos e margens 
de lagoas, nas restingas. Floresce e frutifica entre 
janeiro e maio, com pico de floração entre março e 
abril. Carqueja-do-brejo (Heiden 728; Santos 230), 
carqueja-doce (Santos 116).

Baccharis junciformis é uma espécie 
polimórfica, porém de fácil reconhecimento 
em campo devido ao hábito subarbustivo, caule 
alado, venuloso, ápice dos ramos com coloração 
avermelhada e limbo foliar desenvolvido. Os 
ramos jovens basais são muito distintos dos ramos 
reprodutivos, apresentando alas estreitas e limbo 
foliar oblongo ou ovalado de maiores dimensões 
(Fig. 21 B). Heiden et al. (2009b) esclareceram 
a identidade de B. junciformis e reconheceram 
B. junciformis var. triptera Baker, B. trimeroides 
Malme, B. cordata L.Teodoro e B. usterii Heering, 
este último com uso ainda corrente, como 
sinônimos dessa espécie.

9. Baccharis myriocephala DC., Prodr. 5: 426. 
1836. Ilustrações: Barroso (1976); Heiden et al. 
(2009b). Fig. 11

Subarbustos 1–2,5 m alt., apoiantes ou 
decumbentes. Caule e ramos 3-alados, alas 1–14 
× 0,5–1,8 cm, aplanadas a onduladas, resinosas, 
aparentemente glabras. Folhas 1–5 × 1–7 mm, 
escamiformes. Panículas 25–80 cm compr.; ramos 
espiciformes 10–35 cm compr., às vezes reduzidos 

a capítulos solitários ou glomérulos 2–8 capítulos. 
Capítulo masculino 3,8–5,4 mm alt.; invólucro 
3,3–4,8 × 3,3–6,3 mm, 5–7-seriado, campanulado; 
brácteas involucrais externas ovadas, medianas 
ovadas a linear-elípticas, internas linear-elípticas, 
ápice acuminado, margens inteiras ou denticuladas, 
escariosas. Flores masculinas 12–25; corola 3–4,4 
mm compr., tubo 2–2,5 mm compr., fauce 0,1–0,3 
mm compr., lacínias 1–1,7 mm compr.; estilete 3,5–
4,3 mm compr.; papilho 2,5–3,7 mm compr., ápice 
levemente espessado. Capítulo feminino 4,8–7 mm 
alt.; invólucro 4–5,3 × 3–4,3 mm, 4–7-seriado, 
cilíndrico; brácteas involucrais externas e medianas 
ovadas, internas linear-elípticas, ápice acuminado, 
denticulado, margens inteiras, escariosas. Flores 
femininas 25–56; corola 3–4,2 mm compr., ápice 
liguliforme, lígula com 1–2 dentículos; estilete 
3,2–5 mm compr. Cipselas 0,6–1 mm compr., 
12–20-costadas, glabras; papilho 3,5–5 mm compr.
Material selecionado: Angra dos Reis, 10.VII.1973, 
D. Sucre 10042 (CEPEC, R, RB). Barra do Piraí, 
27.IV.1984, I.M. Silva 228 (RBR). Cachoeiras de Macacu, 
30.V.1978, M.C. Vianna 1305 (GUA). Casimiro de Abreu, 
14.I.2003, A.G. Christo 66 (RB). Engenheiro Paulo de 
Frontin, 20.VI.1993, M.C. Vianna 2299 (GUA). Itatiaia, 
16.VI.1940, F. Stickney 1 (R). Miguel Pereira, 18.IV.2007, 
G. Heiden 727 (RB). Nova Friburgo, 31.V.1978, J.P.P. 
Carauta 2892 (GUA). Parati, 20.X.1993, R.C.C. Reis 68 
(RB). Porciúncula, 9.I.1984, J.P.P. Carauta 4536 (GUA). 
Petrópolis, VI.1937, A.L. Gomes 72 (R). Quissamã, 
5.XII.2007, O. Boscolo 113 (R). Resende, 26.VII.1966, 
G. Eiten 7447 (RB). Rio Bonito, 17.V.1991, M.F.A. Sá (R 
183598). Rio de Janeiro, VI.2000, R.L. Esteves 462 (RB). 
Sapucaia, 31.V.1997, Y. Britto 152 (RB). Santa Maria 
Madalena, 14.V.2007, G. Heiden 734 (HECT, K, PEL, 
R, RB, RBR, SP), G. Heiden 735 (JE, K, R, R, RB, SP). 
Saquarema, 27.XII.1994, A.S. Fonseca 213 (RB). Silva 
Jardim, 14.VI.1994, S.V.A. Pessoa 714 (RB). Teresópolis, 
27.VI.2007, G. Heiden 779, 780 (RB. Vassouras, 
25.VI.1970, F. Segadas-Vianna 285 (R).
Material adicional selecionado: PARANÁ: Curitiba, 
X.1964, L.T. Dombrowski 469 (RB). São Mateus do Sul, 
16.X.2005, G. Heiden 526 (RB). 

Baccharis myriocephala apresenta ampla 
distribuição no leste da América do Sul, ocorrendo 
no Paraguai, Brasil e Argentina. No Brasil, ocorre 
nas Regiões Nordeste (BA, CE), Sudeste (ES, MG, 
RJ, SP) e Sul (PR, SC e RS), nos Biomas Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. No estado do Rio 
de Janeiro (Fig. 12) é encontrada desde o nível do 
mar até 2000 m, vegetando em áreas sob influência 
da Floresta Ombrófila Densa margeando formações 
de restinga, em florestas baixo-montanas, montanas 
e altimontanas e em afloramentos rochosos nos 
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Figura 11 – Baccharis myriocephala DC.: a. ramo florífero, planta feminina; b. capítulo masculino; c. flor masculina (papilho removido); 
d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola e estilete da flor feminina; g. cipsela (a, d: Heiden 526; b: 
Dombrowski 469; c: Heiden 735; e-g: Heiden 779).
Figure 11 – Baccharis myriocephala DC.: a. flowering shoot, female plant; b. male capitulum; c. male floret (pappus removed); D. 
female capitulum; E. phyllaries of female capitulum; F. corolla and style of female floret; g. cypsela (a, d: Heiden 526; b: Dombrowski 
469; c: Heiden 735; e-g: Heiden 779).
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refúgios ecológicos montanos (inselbergues), tanto 
em áreas primárias, como em áreas secundárias em 
regeneração, ao lado de trilhas e clareiras, ou em 
áreas antropizadas, como margens de rodovias e 
terrenos baldios. Ocasionalmente é cultivada em 
quintais, pois é considerada com propriedades 
medicinais. Pode ser encontrada fértil ao longo 
de todo o ano, com pico de floração entre junho e 
setembro. Carqueja (Vianna 2299; Weinberg 588, 
589; Zysko 255).

Baccharis myriocephala é comumente 
identificada como B. trimera (= B. crispa) no 
estado do Rio de Janeiro. Müller (2006) adotou uma 
circunscrição ampla para B. genistelloides subsp. 
crispa, incluindo estes dois binômios na sinonímia. 
Entretanto, B. trimera é aceita como um sinônimo 
de B. crispa, enquanto que B. myriocephala é, por 
hora, considerada um táxon autonômo e próximo de 
B. crispa, porém distinto deste, conforme discutido 
previamente (Heiden et al. 2009b). Todavia, a 
delimitação dessas espécies merece estudos mais 
aprofundados ao longo de toda a área de distribuição 
desses táxons na América do Sul de forma a 
esclarecer a circunscrição de ambos. 

10. Baccharis organensis Baker in Martius, Fl. 
bras. 6(3): 74. 1882. Ilustrações: Malagarriga 
(1976); Heiden et al. (2009b). Fig. 13

Subarbustos ou arbustos 0,5–1,8 m alt., eretos 
ou apoiantes. Caule e ramos ápteros, estriados. 
Folhas pecíolo 3–6 mm compr.; lâmina 1,1–3,2 
× 0,5–1,7 cm, coriácea, oblonga a ovada, ápice 
arredondado a agudo, margens inteiras, base 

arredondada a cuneada; nervação actinódroma; 
face abaxial opaca, face adaxial resinosa, ambas 
aparentemente glabras. Panículas 1,5–6 × 1–6 
cm, piramidais, terminais; ramos espiciformes, 
0,5–3 cm compr. Capítulo masculino 2,5–4 mm 
alt.; invólucro 2,6–3,1 × 2,1–4,1 mm, 3–4-seriado, 
campanulado; brácteas involucrais externas 
e medianas ovadas, internas elípticas, ápice 
denteado a curtamente fimbriado, margens 
denteadas a curtamente laciniadas, escariosas. 
Flores masculinas 16–28; corola 1,8–2 mm 
compr., tubo 1–1,2 mm compr., fauce 0,2–0,5 
mm compr., lacínias 0,3–0,5 mm compr.; estilete 
1,8–2,2 mm compr.; papilho 2–2,5 mm compr., 
ápice não espessado. Capítulo feminino 3,5–5 mm 
alt.; invólucro 3–4,3 × 2,7–53 mm, 3–4-seriado, 
cilíndrico a campanulado; brácteas involucrais 
externas ovadas, medianas oblongas, internas 
ovadas a oblongas, ápice denteado a curtamente 
laciniado, margens denteadas, escariosas. Flores 
femininas 30–42; corola 2–2,4 mm compr., ápice 
5-denticulado, dentículos desiguais; estilete 
2,5–3,2 mm compr. Cipselas 1,2–1,5 mm compr., 
5–6-costadas, glandulosas nas costelas; papilho 
2–2,5 mm compr. 
Material selecionado: Nova Friburgo, III.2007, G. 
Heiden 713 (K, PEL, RB, SP). Itatiaia, XII.1964, M.C. 
Vianna 195 (GUA, RB). Petrópolis, XI.1929, A.C. Brade 
9894 (R). Resende, IX.2007, G. Heiden 829 (JE, RB). 
Santa Maria Madalena, X.1988, G. Martinelli 13108 
(R, RB). Teresópolis, 26.IX.2007, G. Heiden 882 (RB); 
27.IX.2007, G. Heiden 899 (JE, K, RB, SP).
Material adicional selecionado: RIO GRANDE 
DO SUL: Cambará do Sul, XII.1950, B. Rambo 
(PACA49388); XI.1953, B. Rambo (PACA 54487). 

Baccharis organensis é restrita ao Brasil, 
ocorrendo nas Regiões Sudeste (MG, RJ, SP) e Sul 
(PR, SC, RS), no Bioma Mata Atlântica. No estado 
do Rio de Janeiro (Fig. 12) ocorre em altitudes 
entre 2000 e 2400 m, no maciço do Itatiaia (Serra 
da Mantiqueira) e na Serra dos Órgãos, Pico da 
Caledônia e Pico do Desengano (Serra do Mar), 
formando populações esparsas, com indivíduos 
apoiantes em ambientes sombreados nas bordas de 
florestas altimontanas ou densas com espécimes 
arbustivos eretos em bordas de matas nebulares 
e campos de altitude, onde ocorre em encostas. 
Floresce de outubro a dezembro; a dispersão 
das cipselas pode perdurar até março. Alecrim 
(Heiden 882).

Baccharis organensis pertence a sect. 
Caulopterae, embora não pareça evidente devido 
aos ramos estriados e limbo foliar nitidamente 

Figura 12 – Distribuição geográfica de Baccharis 
myriocephala DC. (p) e B. organensis Baker (l) no 
estado do Rio de Janeiro.
Figure 12 – Geographic distribution of Baccharis myriocephala DC. 
(p) and B. organensis Baker (l) in Rio de Janeiro state, Brazil.
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Figura 13 – Baccharis organensis Baker: a. ramo florífero, planta feminina; b. folha; c. capítulo masculino; d. flor 
masculina (ovário vestigial e papilho removidos); e. capítulo feminino; f. brácteas involucrais do capítulo feminino; 
g. corola e estilete da flor feminina; h. cipsela (a, b, e: Rambo s.n., PACA 49388; c: Rambo (PACA 54487); d: Heiden 
899; f-h: Heiden 882).
Figure 13 – Baccharis organensis Baker: a. flowering shoot, female plant; b. leaf; c. male capitulum; d. male floret (pappus and vestigial 
ovary removed); e. female capitulum; f. phyllaries of female capitulum; g. corolla and style of female floret; h. cypsela (a, b, e: Rambo 
s.n., PACA 49388; c: Rambo (PACA 54487); d: Heiden 899; f-h: Heiden 882).
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expandido. Entretanto, compartilha com as demais 
espécies da seção capítulos femininos com clinanto 
glanduloso e desprovido de páleas, corola das flores 
femininas destituída de coroa subapical de tricomas 
e papilho não acrescente com cerdas espessadas na 
base e fundidas em anel. Pode ser confundida com 
B. trinervis (sect. Trinervatae), da qual se distingue 
pelo capítulo feminino desprovido de páleas e com 
clinanto glanduloso.

11. Baccharis regnellii Sch.Bip. ex Baker in 
Martius, Fl. bras. 6(3): 74. 1882. Ilustração: 
Malagarriga (1976). Fig. 14

Arbustos 1–3 m alt. eretos. Caule e ramos 
ápteros, estriados. Folhas com pecíolo 2–5,2 
mm compr.; lâmina 1,5–5,7 × 0,3–3,6 cm, face 
abaxial opaca, face adaxial resinosa, cartácea, 
elíptica a lanceolada, ápice agudo a acuminado, 
margens crenuladas, revolutas, base obtusa a 
atenuada; peninérvea ou nervação actinódroma, 
1–5 mm suprabasal; ambas as faces aparentemente 
glabras. Panículas 4–16 × 2–10 cm, terminais, 
piramidais; ramos espiciformes 0,5–9 cm compr. 
Capítulo masculino 3–5 mm alt.; invólucro 
2–3,6 × 2,4–4,5 mm, 3–4-seriado, campanulado; 
brácteas involucrais externas e medianas ovadas, 
internas elípticas, ápice denteado, margens inteiras, 
escariosas. Flores masculinas 14–38; corola 
2,8–3,4 mm compr., tubo 1,8–2,2 mm compr., 
fauce 0–0,1 mm compr., lacínias 1–1,2 mm compr.; 
estilete 2,8–3,4 mm compr.; papilho 2,7–3 mm 
compr., ápice não espessado. Capítulo feminino 
3,1–5,1 mm alt., invólucro 2,8–4,4 × 2,1–5,9 mm, 
4–5-seriado, cilíndrico a campanulado; brácteas 
involucrais externas e medianas ovadas, internas 
linear-elípticas, ápice fimbriado, margens inteiras 
ou denteadas, estreitamente escariosas; flores 20–
42; corola 2,2–2,9 mm compr., ápice denticulado; 
estilete 2,4–3,1 mm compr. Cipselas 0,7–1 mm 
compr., 5–8-costadas, papilosas nas costelas; 
papilho 2,9–3,2 mm compr. 
Material examinado: Nova Friburgo, 25.VIII.1935, 
H. Monteiro Filho 1320 (RB, RBR); 9.X.1993, C.M. 
Vieira 431 (RB).
Material adicional selecionado: MINAS GERAIS: 
Poços de Caldas, 9.IX.1964, M. Emmerich 2020 (RB).

Baccharis regnellii apresenta distribuição 
restrita ao Brasil, na região Sudeste (MG, RJ, SP), 
com ocorrência no Bioma Mata Atlântica. No 
estado do Rio de Janeiro (Fig. 9) é encontrada em 
altitudes superiores a 1500 m, com registros apenas 
no município de Nova Friburgo, às margens da 
rodovia Friburgo-Teresópolis e na localidade de 

Macaé de Cima. Trata-se de um arbusto heliófilo 
que medra em orlas de florestas e áreas com 
vegetação secundária. Floresce e frutifica entre 
agosto e outubro.

Baccharis regnell i i  é estreitamente 
relacionada com B. burchellii, porém pode ser 
diferenciada da mesma como discutido previamente 
no presente estudo.

III. Baccharis subgen. Molina sect. Molinae 
(Pers.) Cuatrec., Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 
13(49): 15. 1967.

Baccharis sect. Molinae corresponde ao 
Grupo Baccharis latifolia sensu Müller (2006), 
compreendendo ca. 30 espécies que ocorrem do 
sul dos Estados Unidos até a Patagônia, estando 
ausente, porém, em muitas partes do nordeste da 
América do Sul e nas Índias Ocidentais. No Brasil 
ocorrem seis espécies da seção, das quais duas - 
B. conyzoides (Less.) DC. e B. salicifolia (Ruiz 
& Pav.) Pers. - não possuem registro no estado 
do Rio de Janeiro. As demais são encontradas 
no estado principalmente em bordas de florestas 
e áreas secundárias em regeneração, sendo raras 
em inselbergues e campos de altitude, embora B. 
stylosa seja restrita a esses habitats. Barroso (1976) 
considerou os táxons desta seção nos Grupos 
Serrulata (B. serrulata e B. stylosa), Oxyodonta 
(B. oxyodonta) e Punctulata (B. punctulata e B. 
conyzoides), enquanto que B. salicifolia não havia 
sido citada para o Brasil pela autora.

As espécies do Rio de Janeiro são 
caracterizadas pelo caule cilíndrico, liso; folhas 
desenvolvidas, com ambas as faces pilosas ou 
glabrescentes, e margens serreadas; panículas 
piramidais ou corimbiformes, ou racemos, 
oblongos; capítulos com clinanto destituído de 
páleas; corola das flores femininas denticulada ou 
truncada e com uma coroa subapical de tricomas 
bisseriados; e cipselas glabras, papilosas ou 
pubérulas, com papilho unisseriado, acrescente 
ou não.

12. Baccharis oxyodonta DC., Prodr. 5: 404. 1836. 
Pingraea oxyodonta (DC.) F.H.Hellw., Candollea 
48: 218. 1993. Ilustrações: Baker (1882); Barroso 
(1976). Fig. 15

Subarbustos escandentes, 1–2,5 m alt. Folhas 
com pecíolo 0,5–1,8 cm compr.; lâmina 3,4–12,4 
× 0,7–3,7 cm, membranácea, linear-elíptica, 
lanceolada ou ovada, ápice agudo ou acuminado, 
base obtusa, arredondada ou cuneada; 3 nervuras 
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Figura 14 – Baccharis regnellii Sch.Bip. ex Baker: a. ramo florífero, planta feminina; b. capítulo masculino; c. flor 
masculina (papilho removido); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola e estilete 
da flor feminina; g. cipsela (a, d-g: Vieira 431; c, d: Emmerich 2020).
Figure 14 – Baccharis regnellii Sch.Bip. ex Baker: a. flowering shoot, female plant; b. male capitulum; c. male floret 
(pappus removed); d. female capitulum; e. phyllaries of female capitulum; f. corolla and style of female floret; g. 
cypsela (a, d-g: Vieira 431; c, d: Emmerich 2020).
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acródromas 0,2–1,2 mm suprabasais ou nervação 
actinódroma, às vezes com um par adicional 
marginal; ambas as faces com pouca resina ou 
não resinosas, pubérulas, tricomas unisseriados 
esparsos. Racemos ou panículas 1,5–11,5 × 
1,4–3,8 cm, oblongos, pêndulos, axilares, às vezes 
também terminais; pedúnculos 1–5 mm compr., 
brácteas foliáceas 4–12 × 1–3,5 cm. Capítulo 
masculino 3,1–5,8 mm alt.; invólucro 2,9–4,5 
× 2,7–7,2 mm, 3-seriado; brácteas involucrais 
externas e medianas ovadas a lanceoladas, internas 
lineares, ápice denteado a fimbriado, margens 
denteadas. Flores masculinas 10–22; corola 3,3–5 
mm compr., tubo 2,3–2,8 mm compr., fauce 0–0,2 
mm compr., lacínias 1–1,6 mm compr.; anteras 
exsertas; estilete 3,4–5 mm compr.; papilho 
2,3–3,4 mm compr., ápice levemente espessado. 
Capítulo feminino 4–9,8 mm alt.; invólucro 3,3–5 
× 3,2–10 mm, 3–4-seriado; brácteas involucrais 
externas ovadas, medianas e internas oblongas 
a elípticas, ápice fimbriado, margens denteadas, 
estreitamente escariosa. Flores femininas 92–180; 
corola 1,1–1,7 mm compr., ápice denteado, 
coroa subapical de tricomas ausente; estilete 
1,1–2 mm compr. Cipselas 0,4–0,6 mm compr., 
4–6-costadas, pubérulas; papilho 1,5–2,4 mm 
compr., acrescente. 
Material selecionado: Barra do Piraí, 12.IV.1992, 
M.T.A.V. Braga 4 (GUA). Itatiaia, 24.VI.2005, 
R.L. Esteves 2152 (HB, HRJ, RB). Nova Friburgo, 
12.VIII.1987, M. Nadruz 317 (RB). Petrópolis, VII.1874, 
A.F.M. Glaziou 7699 (R). Teresópolis, IX.1940, A.C. 
Brade 16714 (RB); 24.IX.2007, G. Heiden 859 (RB).

Baccharis oxyodonta apresenta distribuição 
ampla no Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. 
No Brasil ocorre nas Regiões Sudeste (ES, MG, 
RJ, SP) e Sul (PR, SC e RS), nos Biomas Cerrado, 
Mata Atlântica e Pampa. No estado do Rio de 
Janeiro (Fig. 16) é uma espécie característica da 
faixa altitudinal entre 800 e 1800 m, em bordas 
de formações florestais montanas e altimontanas, 
ocorrendo na Serra dos Órgãos e na Serra do 
Itatiaia. Trata-se de um subarbusto semi-heliófilo 
a ciófilo, que pode ser encontrado em bordas de 
mata e ao longo de cursos d’água ou em locais 
antropizados, como trilhas e áreas com vegetação 
secundária. Encontra-se fértil de junho a outubro. 
Alecrim-da-mata (Heiden 859).

Baccharis oxyodonta pode ser facilmente 
reconhecida dentro da seção pelos racemos ou 
panículas, predominantemente axilares, cujas 
brácteas foliáceas excedem as capitulescências em 
comprimento.

13. Baccharis punctulata DC., Prodr. 5: 405. 
1836. Baccharis oxyodonta var. punctulata (DC.) 
Baker in Martius, Fl. bras. 6(3): 77. 1882. Pingraea 
punctulata (DC.) F.H.Hellw., Candollea 48: 218. 
1993. Ilustrações: Teodoro (1954); Malagarriga 
(1976); Cabrera (1974, 1978); Müller (2006). 
 Fig. 17

Arbustos ou subarbustos, 0,6–2,5 m alt. 
Folhas com pecíolo 0,2–1,1 cm compr.; lâmina 
2,2–9,8 × 0,4–24,5 cm, coriácea, elíptica a 
ovada, ápice agudo, base cuneada; 3 nervuras 
acródromas 0,5–1 cm suprabasais, ambas as faces 
com pouca resina ou não resinosas, aparentemente 
glabras. Panículas 8–30 × 7–18 cm, piramidais, 
às vezes cilíndricas, geralmente terminais, às 
vezes axilares, concentradas no ápice dos ramos; 
pedúnculos 1–8 mm compr.; brácteas reduzidas 
ou escamiformes 0,3–1,5 × 0,1–0,7 cm, mais 
curtas que a capitulescência. Capítulo masculino 
4,5–7,3 mm alt.; invólucro 3,7–5,2 × 3,8–8,1 
mm, 3×4-seriado; brácteas involucrais externas e 
medianas ovadas, internas lanceoladas a lineares, 
ápice fimbriado, margens curtamente fimbriadas 
ou denteadas, escariosa. Flores masculinas 20×45; 
corola 4–5,5 mm compr., tubo 2–2,5 mm compr., 
fauce 0,2–0,5 mm compr., lacínias 1,7–2,5 mm 
compr.; anteras exsertas; estilete 5–6,3 mm compr.; 
papilho 2,5–4,5 mm compr., ápice espessado. 
Capítulo feminino 3,7–9,6 mm alt.; invólucro 
3,3–5,4 × 2,3–6,7 mm, 3–5-seriado; brácteas 
involucrais externas ovadas, medianas elípticas, 
internas linear-elípticas, ápice fimbriado, margens 
inteiras, escariosas. Flores femininas 70–150; 
corola 2,5–3,5 mm compr., ápice truncado, coroa 
subapical de tricomas presente; estilete 3,5–5 mm 
compr. Cipselas 1,5–2 mm compr., cilíndricas, 
levemente achatadas, 6–8-costadas, pubérulas; 
papilho 4–6 mm compr., não acrescente. 
Material selecionado: Nova Friburgo, 18.II.1966, 
A.P. Duarte 9573 (HB, RB). Mendes, 9.III.1948, A.M. 
Comatta 82 (R). Nova Iguaçu, 9.II.1880, C. Capanema 
(RB 16017). Petrópolis, I.1944, O.C. Góes 54 (RB);. 
Rio de Janeiro, 12.XII.1998, R.L. Esteves 335 (R). Santa 
Maria Madalena, 25.VI.1987, H.C. Lima 3007 (R, RB). 
Teresópolis, VII.1935, J. Deslandes 2 (SP).
Material adicional selecionado: SÃO PAULO: 
Campinas, 27.V.2001. A.C. Siani (RB 457108). 

Baccharis punctulata possui distribuição 
ampla na Bolívia, Paraguai, Brasil, Uruguai e 
Argentina. No Brasil, ocorre nas Regiões Sudeste 
(ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, SC e RS), nos Biomas 
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. No estado do Rio 
de Janeiro (Fig. 16) é encontrada desde o nível do 
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Figura 15 – Baccharis oxyodonta DC.: a. ramo florífero, planta masculina; b. capítulo masculino; c. flor masculina 
(ovário vestigial e papilho removidos); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola 
e estilete da flor feminina; g. cipsela. (a: Brade 16714; b, c: Esteves 2152; d-g: Heiden 859).
Figure 15 – Baccharis oxyodonta DC.: a. flowering shoots, male plant; B. male capitulum; C. male floret (pappus 
and vestigial ovary removed); d. female capitulum; E. phyllaries of female capitulum; F. corolla and style of female 
floret; g. cypsela. (a: Brade 16714; b, c: Esteves 2152; d-g: Heiden 859).
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Figura 16 – Distribuição geográfica de Baccharis 
oxyodonta DC. (l) e B. punctulata DC. (p) no estado 
do Rio de Janeiro.
Figure 16 – Geographic distribution of Baccharis oxyodonta DC. 
(l) and B. punctulata DC. (p) in Rio de Janeiro state, Brazil.

mar até 1800 m, vegetando em bordas de formações 
florestais baixo-montanas, montanas, altimontanas 
e, às vezes, em afloramentos rochosos nos refúgios 
ecológicos montanos (inselbergues), tanto em áreas 
primárias, quanto secundárias em regeneração, ao 
longo de trilhas e clareiras. Pode ser encontrada 
fértil de janeiro a junho. Arrebentão (Dedecca 380); 
erva-de-sant’ana (Deslandes 2).

Baccharis punctulata é confundida com 
B. serrulata, da qual pode ser diferenciada pelas 
folhas coriáceas, não viscosas, capitulescências 
geralmente piramidais, às vezes cilíndricas (6–15 × 
4–9,5 cm) e capítulos femininos com 70–150 flores.

14. Baccharis serrulata (Lam.) Pers., Syn. Pl. 2(2): 
423. 1807. Conyza serrulata Lam., Encycl. 2: 85. 
1786. Ilustrações: Barroso (1976); Malagarriga 
(1976); Borges & Forzza (2008). Fig. 18 

Subarbustos 0,4–2 m alt., eretos, ereto-
prostrados ou apoiantes. Caule e ramos pilosos, 
glabrescentes, tricomas unisseriados e bisseriados. 
Folhas com pecíolo 0,5–2,7 cm compr.; lâmina 
2,6–10,1 × 0,4–5,5 cm, membranácea, ovada a 
linear-elíptica, ápice acuminado, atenuado ou 
agudo, base obtusa; 3 nervuras acródromas 1–8,5 
mm suprabasais, ambas as faces com pouca 
resina, viscosas, foscas, pilosas ou glabrescentes, 
tricomas unisseriados, multicelulares e em 
pedestal. Panículas 6–15 × 4–9,5 cm, geralmente 
corimbiformes, às vezes piramidais, terminais, 
densas a laxas; pedúnculos 0,5–7 mm compr. 
Capítulo masculino 2,1–3,5 mm alt.; invólucro 

1,8–2,6 × 1,7–3,6 mm, 3–6-seriado; brácteas 
involucrais externas ovadas, medianas e internas 
elípticas, ápice fimbriado, margens fimbriadas, 
escariosas. Flores masculinas 16–24; corola 
1,5–1,9 mm compr., tubo 0,5–0,7 mm compr., 
fauce 0,1–0,2 mm compr., lacínias 0,8–1,2 mm 
compr.; anteras levemente exsertas; estilete 1,5–2 
mm compr.; papilho 1,5–1,7 mm compr., ápice 
espessado. Capítulo feminino 2,4–4,9 mm alt.; 
invólucro 2,2–3,2 × 2–4,4 mm, 3–7-seriado; 
brácteas involucrais externas ovadas, medianas 
e internas elípticas, ápice e margens fimbriadas, 
estreitamente escariosa. Flores femininas 38–50; 
corola 0,9–1,3 mm compr., ápice truncado, coroa 
subapical de tricomas presente; estilete 2–2,3 mm 
compr. Cipselas 1,1–2 mm compr., cilíndricas, 
4–6-costadas, pubérulas; papilho 1,8–2,2 mm 
compr., não acrescente. 
Material selecionado: Armação dos Búzios, 9.IX.1995, 
R. Scheel-Ybert 11 (GUA). Bom Jardim, 14.XII.1988, 
J.P.P. Carauta 5710, 5715 (GUA). Bom Jesus de 
Itabapoana, IX.1909, A.J. Sampaio 935 (R). Campos 
dos Goytacazes, 17.V.2007, G. Heiden 766, 767 (RB). 
Casimiro de Abreu, 21.IV.1983, R.L. Esteves 137 
(R). Duas Barras, 13.XII.1988, S.R. Sodré 23 (GUA). 
Engenheiro Paulo de Frontin, 22.X.2000, R.E. Santos 
52 (RFFP). Itaipuaçu, 18.XI.1988, R.L. Esteves 331 
(R). Macaé, 23.IV.1994, J.M.A. Braga 1154 (RB). 
Magé, 28.XII.1988, A. Souza 2532 (R). Mangaratiba, 
5.III.2006, T.A. Amorim 10 (RBR). Maricá, 21.X.1994, 
Ramos 276 (RB). Niterói, 9.II.1944, J.E. Vidal I.52 (R). 
Nova Friburgo, 21.III.2007, G. Heiden 706 (HECT, 
PEL, R, RB). Petrópolis, III.1942, P.P.H. Laclette (R 
35052). Resende, 13.IX.2007, G. Heiden 855, 856 
(RB). Rio das Ostras, 31.X.1998, R.N. Damasceno 1175 
(RB). Rio de Janeiro, XI.1966, D. Sucre 1211 (HB, RB). 
Santa Maria Madalena, V.2007, G. Heiden 751 (HECT, 
JE, K, PEL, R, RB, RBR, SP). Saquarema, V.2005, 
R.L. Esteves 2148 (HRJ, RB). São Sebastião do Alto, 
VI.1994, J.P.P. Carauta 6924 (GUA). Silva Jardim, 
VII.1989, R.L. Esteves 467, 468 (R). Teresópolis, 
II.1968, D. Sucre 2307 (RB). Vassouras, III.1940, H. 
Monteiro Filho 2330 (RBR).

Baccharis serrulata apresenta ampla 
distribuição no Brasil, onde ocorre nas Regiões 
Nordeste (BA e PE), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e 
Sul (PR, SC e RS), nos Biomas Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica. No estado do Rio de Janeiro 
(Fig. 19) ocorre desde o nível do mar até 1800 
m de altitude, vegetando em áreas de Floresta 
Ombrófila Densa, em bordas de formações de 
restingas, florestas baixo-montanas, montanas 
e altimontanas e em afloramentos rochosos nos 
refúgios ecológicos montanos (inselbergues), 
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Figura 17 – Baccharis punctulata DC.: a. ramo florífero, planta feminina; b. capítulo masculino; c. flor masculina 
(papilho removido); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola e estilete da flor 
feminina; g. Cipsela (a, d-g: Siani (RB 457108); b, c: Góes 54).
Figure 17 – Baccharis punctulata DC.: a. flowering shoot, female plant; b. male capitulum; c. male floret (pappus removed); d. female 
capitulum; e. phyllaries of female capitulum; f. corolla and style of female floret; g. cypsela (a, d-g: Siani (B 457108); b, c: Góes 54).
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Figura 18 – Baccharis serrulata (Lam.) Pers.: a. ramo florífero, planta masculina; b. indumento do caule; c. capítulo 
masculino; d. flor masculina (papilho removido); e. capítulo feminino; f. brácteas involucrais do capítulo feminino; 
g. corola e estilete da flor feminina; h. cipsela (a, b, e-h: Heiden & Baumgratz 855; c, d: Heiden & Baumgratz 856).
Figure 18 – Baccharis serrulata (Lam.) Pers.: a. flowering shoot, male plant; b. stem indumentum; c. male capitulum; d. male floret 
(pappus removed); e. female capitulum; f. phyllaries of female floret; g. corolla and style of female floret; h. cypsela (a, b, e-h: Heiden 
& Baumgratz 855; c, d: Heiden & Baumgratz 856).
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tanto em áreas primárias, quanto secundárias em 
regeneração, ao longo de trilhas e clareiras. Fértil de 
abril a novembro, com pico de floração entre maio 
e junho. Arnica (Santos 373); erva-de-coelho, vara-
de-visgo (Heiden 855, 856); joão-russo (Maiolino, 
(RBR 8792)).

Baccharis  serrulata é uma espécie 
reconhecível pelo hábito subarbustivo, folhas 
membranáceas, pilosas ou glabrescentes, superfície 
viscosa, face adaxial fosca e margens serreadas, 
e pelos capítulos em panículas corimbiformes 
vistosas. O exame do holótipo de B. lundii DC. 
confirma que este binômio trata-se de um sinônimo 
de B. serrulata (Müller 2006, Heiden 2009), 
diferente do posicionamento adotado por Barroso 
(1976), que aplicou equivocadamente o nome B. 
lundii para os espécimes de B. stylosa com lâminas 
lanceoladas. 

15. Baccharis stylosa Gardner, London J. Bot., 4: 
120. 1845. Ilustração: Malagarriga (1976). 
 Fig. 20

Arbustos ou subarbustos 0,1–5 m alt., 
eretos. Caule e ramos aparentemente glabros. 
Folhas com pecíolo 0,3–1,4 cm compr.; lâmina 
1,7–8,3 × 0,7–3,4 cm, discolor, face abaxial 
fosca, face adaxial brilhosa, coriácea, oblonga, 
ovada, lanceolada ou elíptica, ápice agudo ou 
acuminado, base cuneada ou atenuada; 3 nervuras 
acródromas basais ou 10–12 mm suprabasais ou 
nervação actinódroma, ambas as faces resinosas, 
pubérulas ou aparentemente glabras. Panículas 

1–16 × 2–19 cm, corimbiformes ou piramidais, 
terminais, congestas ou laxas; pedúnculos 1–5 
mm compr. Capítulo masculino 2,8–4,5 mm alt.; 
invólucro 2,2–3,5 × 2,2–5,7 mm, 3–4-seriado; 
brácteas involucrais externas orbiculares ou 
ovadas, medianas ovadas, internas oblongas, 
ápice denteado, margens inteiras, escariosas. 
Flores masculinas 12–16; corola 2,2–2,9 mm 
compr., tubo 0,9–1,3 mm compr., fauce 0,2–0,4 
mm compr., lacínias 0,9–1,2 mm compr.; anteras 
inclusas; estilete 2,5–4 mm compr.; papilho 2–2,7 
mm compr., ápice levemente espessado. Capítulo 
feminino 2,2–4,8 mm alt.; invólucro 2,2–3,7 mm, 
1,2–4,6 mm, 4–5-seriado; brácteas involucrais 
externas e medianas ovadas, internas oblongas, 
ápice e margens inteiros, escariosos. Flores 
femininas 34–55; corola 1,2–1,6 mm compr., ápice 
truncado, coroa subapical de tricomas presente; 
estilete 1,8–2,4 mm  compr. Cipselas 0,7–1 
mm compr., cilíndricas, levemente encurvadas, 
4–6-costadas, pubérulas; papilho 1,6–2,8 mm 
compr., não acrescente.
Material selecionado: Itatiaia, G. Heiden 927, 928 
(RB). Macaé, IX.1998, L.C. Giordano 2157 (RB). Nova 
Friburgo, 7.XI.1982, C. Farney 152 (RB). Petrópolis, 
25.IX.1980, G. Martinelli 7398 (RB). Resende, 
12.IX.2007, G. Heiden 830 (PEL, RB). Rio de Janeiro, 
13.XI.1988, R.L. Esteves 324 (R). Santa Maria Madalena, 
17.IX.1986, C. Farney 1185 (R, RB). Teresópolis, 
IX.1868, A.F.M. Glaziou 2848 (R).

Baccharis stylosa é restrita ao Sudeste do 
Brasil (ES, MG, RJ, SP), ocorrendo nos Biomas 
Cerrado e Mata Atlântica. No estado do Rio 
de Janeiro (Fig. 19) ocorre em altitudes que 
variam de 800 a 2700 m, sendo comum tanto 
em refúgios ecológicos montanos (inselbergues) 
como altimontanos (campos de altitude). Trata-se 
de uma espécie heliófila associada a fendas em 
afloramentos rochosos ou solos rasos sobre a rocha. 
Fértil o ano inteiro, com pico de floração entre 
setembro e dezembro. A dispersão das cipselas 
ocorre logo após a floração. Alecrim-das-pedras 
(Heiden 860, 861).

Baccharis stylosa tem expressiva variação 
no tamanho das folhas e capitulescências. O 
estudo de espécimes em herbário e em campo 
permitiu observar que a expressão de caracteres 
morfológicos não está relacionada com a 
distribuição geográfica e nem é determinada pelo 
gradiente altitudinal. Barroso (1976) considerou 
espécimes com folhas menores (4–6 cm compr.), 
ovadas e com ápice agudo como B. stylosa, e 
espécimes com folhas maiores (8–9 cm compr.), 

Figura 19. Distribuição geográfica de Baccharis ser-
rulata (Lam.) Pers. (l) e B. stylosa Gardner (p) no 
estado do Rio de Janeiro.
Figure 19. Geographic distribution of Baccharis serrulata 
(Lam.) Pers. (l) and B. stylosa Gardner (p) in Rio de Janeiro 
state, Brazil.
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Figura 20 – Baccharis stylosa Gardner: a. ramo florífero, planta masculina; b. capítulo masculino; c. flor masculina 
(papilho removido); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. corola e estilete da flor 
feminina; g. cipsela (a, d-g: Heiden 927; b, c: Heiden 928).
Figure 20 – Baccharis stylosa Gardner: a. flowering shoot, male plant; b. male capitulum; c. male floret (pappus removed); d. female 
capitulum; e. phyllaries of female capitulum; f. corolla and style of female floret; g. cypsela (a, d-g: Heiden 927; b, c: Heiden 928).
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lanceoladas e com ápice acuminado, como B. 
lundii, binômio cuja análise do tipo confirma 
tratar-se de um sinônimo de B. serrulata, 
conforme apontado previamente por Müller 
(2006) e Heiden (2009) 

IV. Baccharis subgen. Molina sect. Trinervatae 
DC., Prodr. 5: 399. 1836.

A seção Trinervatae corresponde ao grupo 
Baccharis trinervis sensu Müller (2006) e está 
representada por sete espécies com ocorrência nas 
Américas Central e do Sul. No Brasil, ocorrem 
quatro espécies, todas em bordas de florestas 
ou áreas secundárias em regeneração, das quais 
apenas B. quitensis Kunth não ocorre no território 
fluminense. Barroso (1976) reuniu os táxons desta 
seção no Grupo Anomala, em conjunto com B. 
anomala DC., espécie do subgen. Molina sect. 
Scandentes Cuatrec., que não ocorre no estado do 
Rio de Janeiro, e distinta da sect. Trinervatae por 
apresentar folhas com margens crenadas e capítulos 
femininos destituídos de páleas.

As espécies do Rio de Janeiro se distinguem 
pelo hábito arbustivo-lianescente, caule cilíndrico, 
estriado, folhas desenvolvidas, com ambas 
as faces nitidamente pilosas, glabrescentes, 
ou aparentemente glabras e margens inteiras; 
panículas ou racemos piramidais, corimbiformes ou 
glomeriformes; capítulos femininos com clinanto 
paleáceo; corola das flores femininas truncada e 
com uma coroa subapical de tricomas bisseriados; 
e cipselas glabras ou pubérulas, com papilho 
unisseriado, acrescente.

16. Baccharis bifrons Baker in Martius, Fl. Bras. 
6(3): 54. 1882. Ilustração: Malagarriga (1976). 
 Fig. 21

Arbustos ou subarbustos, 1–3 m alt., eretos 
ou escandentes, pubescentes. Folhas com pecíolo 
2–5 mm compr.; lâmina 1,7–5,5 × 0,5–2,1 cm, 
cartácea, fosca, discolor, pubescente, elíptica, 
lanceolada ou ovada, ápice agudo, base cuneada 
ou arredondada; nervação actinódroma; folhas 
jovens com indumento viloso, constituído por tufos 
de tricomas filiformes e por tricomas glandulares 
bisseriados, denso e persistente na face abaxial, 
face adaxial glabrescente. Panículas glomeriformes 
ou corimbiformes, 0,7–2,8 × 1,1–3,7 cm; terminais; 
pedúnculos 1–3,6 mm compr. Capítulo masculino 
4,5–4,9 mm alt.; invólucro 4,5–4,9 × 4,6–6,7 mm, 
3-seriado, campanulado; brácteas involucrais 
externas ovadas, medianas e internas lanceoladas 

ou linear-lanceoladas, face abaxial com tricomas 
filiformes, ápice fimbriado, margens estreitamente 
escariosa, fimbriada. Flores masculinas 20–35; 
corola 3,5–4 mm compr., tubo 0,9–1,6 mm 
compr.; fauce 0,1–0,5 mm compr., lacínias 1–2 
mm compr.; anteras levemente exsertas; estilete 
3,5–4,4 mm compr.; papilho 3–3,7 mm compr., 
ápice levemente espessado. Capítulo feminino 
4–7,6 mm alt.; invólucro 3,1–4,6 × 3,7–6,7 mm, 
3–4-seriado, campanulado; brácteas involucrais 
externas elípticas, medianas, internas e páleas 
lanceoladas ou linear-lanceoladas, longamente 
atenuadas, e tricomas filiformes, ápice fimbriado, 
margens longamente fimbriadas, escariosas. Flores 
femininas 50–90; corola 1,4–2,1 mm compr.; 
estilete 3,1–4,2 mm compr. Cipselas 1–1,7 mm 
compr.; cilíndricas, levemente encurvadas; 
5–7-costadas, tricomas filiformes simples; papilho 
2,7–4,6 mm compr.
Material selecionado: Armação dos Búzios, D. 
Fernandes 28 (RB). Arraial do Cabo, 28.XI.2007, G. 
Heiden 917 (RB). Cabo Frio, 1.X.1966, D. Sucre 1163 
(HB, RB). Iguaba Grande, C.A.L. Oliveira 1719 (GUA).

Baccharis bifrons é restrita ao estado 
do Rio de Janeiro (Fig. 22) no Bioma Mata 
Atlântica, sendo microendêmica do Centro 
de Diversidade Vegetal de Cabo Frio. Ocorre 
compondo formações arbustivas e em bordas 
de matas secas e matas de restinga. Floresce e 
frutifica entre agosto e janeiro.

Barroso (1976) considerou B. bifrons uma 
“espécie duvidosa”. Müller (2006) reconheceu 
a validade de B. bifrons, porém assinalou a 
necessidade de estudo de material adicional para 
a delimitação de seus limites com B. cinerea. O 
estudo das coleções de herbários abrangendo 
toda a área de distribuição de B. bifrons e B. 
cinerea, em conjunto com observações em campo, 
permitiu delimitar morfologicamente ambas 
as espécies e definir suas áreas de ocorrência. 
Baccharis bifrons é caracterizada pelas folhas 
com 3 nervuras acródromas basais, indumento 
viloso, mais conspícuo nas folhas jovens, 
constituído por tufos de tricomas filiformes, 
flores masculinas com corola maior (3,5–4 mm 
compr.), corola feminina geralmente maior 
(1,4–2,1 mm compr.), estilete maior (3,1–4,2 mm 
compr.) e cipselas geralmente maiores (1–1,7 
mm compr.), enquanto que B. cinerea possui 
folhas com 3 nervuras acródromas suprabasais 
ou 5 basais, indumento tomentoso constituído 
por tricomas arbusculares, formados pela fusão 
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Figura 21 – Baccharis bifrons Baker: a. ramo florífero, planta feminina; b. face abaxial da folha; c. capítulo masculino; d. 
flor masculina (ovário vestigial e papilho removidos); e. capítulo feminino; F. brácteas involucrais do capítulo feminino; 
g. pálea; h. corola e estilete da flor feminina; i. cipsela (a, b, e-h: Farney 4802; c, d: Fernandes 28; I: Sucre 1163).
Figure 21 – Baccharis bifrons Baker: a. flowering shoot, female plant; b. leaf abaxial surface; c. male capitulum; d. male floret (pappus and 
vestigial ovary removed); e. female capitulum; f. phyllaries of female capitulum; g. palea; h. corolla and style of female floret; i. cypsela 
(a, b, e-h: Farney 4802; c, d: Fernandes 28; i: Sucre 1163).
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de tricomas flagelados e filiformes, e geralmente 
menores comprimentos da corola das flores 
masculinas (2,2–3,4 mm compr.), da corola 
feminina (1–1,75 mm), do estilete (1,4–2,6 mm 
compr.) e das cipselas (0,9–1,3 mm compr.). 
Além disso, estas espécies são alopátricas, pois 
B. bifrons é endêmica da região de Cabo Frio e 
B. cinerea ocorre desde São Paulo até o Ceará.

17. Baccharis cinerea DC., Prodr. 5: 400. 1836. 
Baccharis trinervis var. cinerea (DC.) Baker 
in Martius, Fl. bras. 6(3): 73. 1882. Ilustração: 
Malagarriga (1976). Fig. 23

Arbustos ou subarbustos, 0,75–5 m alt., 
eretos ou escandentes, pubescentes. Folhas com 
pecíolo 0,15–0,9 cm compr.; lâmina 1,7–8,6 × 
0,5–3,8 cm, cartácea, fosca, cinérea, discolor, 
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elíptica, lanceolada ou ovada, ápice agudo, base 
cuneada ou arredondada; 5 nervuras acródromas 
basais, ou nervação actinódroma 1,3–8,5 mm 
suprabasal; folhas jovens tomentosas, face adaxial 
glabrescente, tricomas arbusculares formados pela 
fusão de tricomas flagelados e filiformes. Panículas 
glomeriformes ou corimbiformes, 1–4,8 × 1,6–7,3 
cm, terminais e/ou axilares; pedúnculos 0,1–6,5 
mm compr. Capítulo masculino 3,5–6,1 mm alt.; 
invólucro 2–3,4 × 3,3–6 mm, 3–4-seriado; brácteas 
involucrais externas e medianas ovadas, internas 
elípticas, face abaxial com tricomas filiformes, ápice 
inteiro ou curtamente fimbriado, margens inteiras, 
escariosas. Flores masculinas 12–34; corola 2,2–3,4 
mm compr., glabra, tubo 1–1,3 mm compr., fauce 
0,6–1,2 mm compr., lacínias 0,6–1,2 mm compr.; 
anteras exsertas; estilete 3,3–4,6 mm compr.; papilho 
2,1–3,5 mm compr., ápice levemente espessado. 
Capítulo feminino 4–6,9 mm alt.; invólucro 
2,4–3,5 × 3–5,5 cm, 3–4-seriado, campanulado; 
brácteas involucrais verde ou marrons, externas 
ovadas, medianas elípticas, internas e páleas linear-
elípticas, face abaxial com tricomas filiformes, 
ápice curtamente fimbriado, margens escariosas e 
denteadas; flores 50–120; corola 1–1,75 mm compr., 
ápice truncado, coroa subapical de tricomas esparsos 
presente; estilete 1,4–2,6 mm compr. Cipselas 0,9–
1,3 mm compr., levemente curvada; 4–6-costadas, 
glabrescentes, tricomas curtos e esparsos; papilho 
1,6–3,8 mm compr.
Material selecionado: Bom Jesus de Itabapoana, 
16.X.1982, C. Rizzini 241871 (GUA). Santo Antônio de 
Pádua, 21.IX.2005, C.A.L. Oliveira 2767 (GUA). Trajano 
de Moraes, 26.VII.1996, C.E.B. Pereira 306 (GUA).

Material adicional selecionado: ALAGOAS: Colônia 
Leopoldina, 2.XI.1957, A. Lima 2774 (RB). BAHIA: 
Jequié, 12.X.1983, A.M.V. Carvalho 1933 (CEPEC). S.l., 
s.d., J.S. Blanchet 1564 (síntipo G-DC-4x, foto; MG). 
S.l., 1831, J.S. Blanchet 77 (síntipo G-DC, foto). S.l., 
s.d., P. Salzmann 4830 (síntipo G-DC, foto!). CEARÁ: 
São Benedito, 5.I.1942, P. Bezerra (RB 362577). 
ESPÍRITO SANTO: Pinheiros, 19.I.2008, G. Heiden 
952 (RB). MINAS GERAIS: Carangola, 15.IX.1989, 
L.S. Leoni 864 (RB). PARAÍBA: Areia, 15.X.1944, 
J.M. Vasconcellos 62 (RB). PERNAMBUCO: Brejo da 
Madre de Deus, 18.I.1999, L.M. Nascimento 263 (RB). 
RIO GRANDE DO NORTE: Martins, 2.III.2006, R.T. 
Queiroz 612 (UFRN).

Baccharis cinerea é restrita ao Brasil, sendo 
encontrada nas Regiões Nordeste (AL, BA, CE, PB, 
PE, RN) e Sudeste (ES, MG, RJ, SP), ocorrendo 
nos Biomas Caatinga e Mata Atlântica, em bordas 
de matas estacionais, matas de tabuleiro e brejos 
de altitude, tanto em áreas primárias, como 
secundárias em regeneração. No estado do Rio de 
Janeiro (Fig. 22) ocorre em matas estacionais e 
matas de tabuleiro no norte do estado, em altitudes 
entre 50–500 m, vegetando em bordas. Floresce e 
frutifica de agosto a abril.

Baker (1882) considerou B. cinerea como 
uma variedade de B. trinervis, enquanto Barroso 
(1976) sinonimizou-a a B. trinervis var. rhexioides. 
Müller (2006) reconheceu B. cinerea como um 
táxon distinto, entretanto, salientou a necessidade 
de uma investigação de seus limites com B. bifrons. 
O estudo de coleções de toda a área de ocorrência 
da espécie permitiu reconhecer B. cinerea e 
diferenciá-la de B. bifrons, conforme discutido 
previamente. Primeira citação para os estados do 
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo, anteriormente referida vagamente para o 
leste do Brasil (Região Nordeste). 

18. Baccharis trinervis Pers., Syn. pl. 2: 423. 1807. 
Conyza trinervis Lam., Encycl. 2: 85. 1786, non 
Conyza trinervia Miller, 1768. Heterothalamus 
trinervis (Lam.) Hook. & Arn., J. Bot. (Hooker) 
3: 43. 1840. Pseudobaccharis trinervis (Lam.) 
V.M.Badillo, Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 10: 306. 
1946. Psila trinervis (Lam.) Cabrera, Bol. Soc. 
Argent. Bot. 5: 211. 1955. Ilustrações: Cuatrecasas 
(1967, 1969); Malagarriga (1976); Cabrera (1978); 
Müller (2006). Fig. 24

Trepadeiras, às vezes arbustos ou subarbustos, 
1–5 m alt., eretos. Folhas com pecíolo 0,2–0,8 cm 
compr.; lâmina 0,9–11,5 × 0,7–3,4 cm, resinosa, 
brilhosa, levemente discolor ou concolor, cartácea, 
lanceolada, oblanceolada, obovada ou ovada, ápice 

Figura 22 – Distribuição geográfica de Baccharis 
bifrons Baker(l), B. cinerea DC. (n) e B. trinervis 
Pers. (p) no estado do Rio de Janeiro.
Figure 22 – Geographic distribution of Baccharis bifrons 
Baker(l), B. cinerea DC. (n) and B. trinervis Pers. (p) in Rio 
de Janeiro state, Brasil.
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Figura 23 – Baccharis cinerea DC.: a. ramo florífero, planta masculina; b. face abaxial da folha; c. capítulo masculino; 
d. flor masculina (papilho removido); e. capítulo feminino; f. brácteas involucrais do capítulo feminino; g. pálea; h. 
corola e estilete da flor feminina; i. cipsela (a-d, i: Carvalho 1933; e-h: Heiden 952).
Figure 23 – Baccharis cinerea DC.: a. flowering shoot, male plant; b. abaxial leaf surface; c. male capitulum; d. male floret (pappus 
removed); e. female capitulum; f. phyllaries of female capitulum; g. palea; h. corolla and style of female floret; i. cypsela (a-d, i: Car-
valho 1933; e-h: Heiden 952).
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agudo, base cuneada ou arredondada; nervação 
actinódroma; glabrescente, tricomas filiformes 
esparsos. Panículas ou racemos 3,5–27 × 2–21 cm, 
terminais e/ou axilares, piramidais; pedúnculos 
0,1–0,3 cm compr. Capítulo masculino 3,2–6 mm 
alt.; invólucro 2–3,6 × 2,9–4,5 mm, 3–4-seriado, 
campanulado; brácteas involucrais externas 
ovadas, medianas elípticas, internas lanceoladas 
ou linear-lanceoladas, face abaxial com tricomas 
filiformes esparsos, ápice inteiro a denteado, 
margens escariosas. Flores masculinas 20–40; corola 
2,5–4,5 mm compr., tubo 1–2,2 mm compr., fauce 
0,3–1 mm compr., lacínias 1–1,5 mm compr.; anteras 
exsertas; estilete 2–4,5 mm compr.; papilho 2–4 
mm compr., ápice levemente espessado. Capítulo 
feminino 3,3–9 mm alt.; invólucro 2,1–4,4 × 2,6–4,8 
mm, 5–7-seriado, cilíndrico; brácteas involucrais 
externas ovadas, medianas elípticas, internas e páleas 
lanceoladas ou linear-lanceoladas, ápice denteado, 
margens inteiras, escariosas. Flores femininas 
45–135; corola 2,5–4 mm compr., ápice truncado, 
coroa subapical de tricomas presente; estilete 2–6,5 
mm compr. Cipselas 0,8–1,5 mm compr., cilíndricas, 
5–7-costadas, pubérulas; papilho 2–5 mm compr.
Material selecionado: RIO DE JANEIRO: Angra dos 
Reis, Ilha Grande, 15.XII.2000, F. Pinheiro 622 (HB). 
Armação dos Búzios, 27.VIII.2004, H.G.D. Rasa 418 
(HB, RB). Barra do Piraí, 19.V.1986, J.P.P. Carauta 
et al. 5325 (CEPEC, GUA). Campos dos Goytacazes, 
VIII.1939, A.J. Sampaio 8440 (R). Duque de Caxias, 
6.VI.1938, A. Passarelli 91 (R). Engenheiro Paulo de 
Frontin, 9.VII.1998, M.C.F. Santos et al. 207 (RFFP). Ilha 
Furtada, Baía de Sepetiba, 25.XII.1967, D. Sucre 2060 
(HB, RB). Itaguaí, VII.1952, H. Monteiro Filho 3618 
(RBR). Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 14.IX.2007, 
T.A. Amorim (RBR 29515). Maricá, 5.VII.1996, R.L. 
Esteves 915, 916 (R). Niterói, 26.VI.2003, C.A.L. 
Oliveira 2186 (GUA). Nova Friburgo, 17.XII.1953¸ P. 
Capel (FCAB 817). Nova Iguaçu, 12.VII.1995, I.M. 
Silva 386 (RBR). Petrópolis, VI.1944, O.C. Góes 670 
(RB). Rio de Janeiro, 23.VI.1959, A.P. Duarte 4854 (HB, 
RB). Rio Bonito, 13.VI.1974, P.P.H. Laclette 146 (R). 
Santa Maria Madalena, 17.V.2007, G. Heiden et al. 770 
(RB). São Gonçalo, 31.VII.1994, D.C.P. Silva et al. 121 
(GUA) São João da Barra, 21.VII.2003, M.C. Gaglianone 
137 (RB). Saquarema, D.S.D. Araújo 9623 (GUA). 
Seropédica, 14.VIII.1949, H. Monteiro Filho 2650 
(RBR). Teresópolis, 8.IV.1959, A.P. Duarte 4715 (HB, 
RB). Vassouras, 25.VI.1944, F. Segadas-Vianna 506 (R).
Material adicional selecionado: ACRE: Iquiri, 
28.VIII.1951, W. Brockemann 130 (SP). Rio Branco, 
3.X.1980, S.R. Lowrie et al. 367 (MG, R, RB). 
PERNAMBUCO: Brejo da Madre de Deus, 26.I.2000, A.M. 
Silva et al. 40 (JPB). RONDÔNIA: Porto Velho to Cuiabá 
highway, 15.VIII.1968, E. Forero 7072 (MG, R, RB). 

Baccharis trinervis apresenta ampla 
distribuição nas Américas Central e do Sul, 
ocorrendo no México, Guatemala, Honduras, Costa 
Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Equador, 
Peru, Bolívia, Paraguai, Brasil e Argentina. No 
Brasil, é encontrada nas Regiões Norte (AC, RO), 
Nordeste (BA, CE, PE), Centro-Oeste (DF, GO, 
MS, MT), Sudeste (ES, MG, RJ, SP) e Sul (PR, 
SC, RS), nos Biomas Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica. No estado do Rio de Janeiro (Fig. 22) 
ocorre desde o nível do mar, em restingas, até 
altitudes próximas a 900 m, em formações de 
Floresta Ombrófila Densa. Apresenta preferência 
por bordas de mata, clareiras e áreas secundárias 
em regeneração. Floresce e frutifica ao longo de 
todo o ano. Cambará-rebentão (Smith 71), erva-de-
santana (Macedo 159).

Baccharis trinervis assemelha-se com B. 
bifrons e B. cinerea, mas pode ser diferenciada 
pelas folhas resinosas e aparentemente glabras e 
pelas panículas ou racemos piramidais.

Conservação de Baccharis subgen. 
Molina no estado do Rio de Janeiro
Com base nos dados levantados durante os 

estudos taxonômicos em Baccharis, as espécies 
ocorrentes no território fluminense foram avaliadas 
quanto ao estado de conservação conforme os 
critérios da IUCN (2001). Os resultados obtidos 
estão sumarizados na Tabela 1 e são discutidos a 
seguir. Duas espécies foram consideradas em perigo 
(EN), duas espécies vulneráveis (VU), três quase 
ameaçadas (NT) e dez fora de perigo (LC). Além 
destas, uma espécie não possui dados suficientes 
(DD) para definir o estado de conservação.

Em Perigo (EN)
Duas espécies foram enquadradas no critério 

"Em Perigo" no estado do Rio de Janeiro. Baccharis 
burchellii possui poucas amostras em herbários 
e durante as expedições de campo apenas três 
espécimes foram observados no Parque Nacional do 
Itatiaia. Além de ocorrer com freqüência reduzida, 
uma extensa área do habitat de campos de altitude 
vem sofrendo com incêndios e outras perturbações 
antrópicas. Devido à baixa freqüência e perda de 
qualidade do habitat da espécie no estado do Rio 
de Janeiro, B. burchellii é considerada Em Perigo: 
EN A1ac,2,4 B1ab(i, ii, iii, v). Além do território 
fluminense, a espécie ocorre também em Minas 
Gerais e São Paulo. Baccharis cinerea ocorre nas 
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Figura 24 – Baccharis trinervis Pers.: a. ramo florífero, planta masculina; b. capítulo masculino; c. flor mas-
culina (papilho removido); d. capítulo feminino; e. brácteas involucrais do capítulo feminino; f. pálea; g. 
corola e estilete da flor feminina; h. cipsela (a: Silva 40; b, c: Góes 670; d-g: Heiden 770; h: Duarte 4854). 
Figure 24 – Baccharis trinervis Pers.: a. flowering shoot, male plant; b. male capitulum; c. male floret (pappus removed); d. female 
capitulum; e. phyllaries of the female capitulum; f. palea; g. corolla and style of female floret; h. cypsela (a: Silva 40; b, c: Góes 670; 
d-g: Heiden 770; h: Duarte 4854).

e

2 
m

m

2 
m

m

2 
cm

2 
m

m 1 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

b

c

a

hgf

d



Heiden, G., Baumgratz, J.F.A. & Esteves, R.L.684

Rodriguésia 63(3): 649-687. 2012

florestas estacionais e matas de tabuleiro do norte 
do estado do Rio de Janeiro. Nesta região existem 
poucos remanescentes florestais, sendo que nenhum 
dos locais onde a espécie foi coletada pertence a 
uma unidade de conservação. Devido à carência de 
áreas de proteção nos habitats da espécie e à elevada 
fragmentação dos remanescentes florestais do norte 
fluminense, B. cinerea é considerada "Em Perigo": 
EN Ba(iii). Além do estado do Rio de Janeiro, a 
espécie ocorre também no Espírito Santo, Minas 
Gerais, São Paulo e Região Nordeste do Brasil, 
onde é encontrada em áreas protegidas.

Vulneráveis (VU)
Duas espécies foram definidas como 

"Vulneráveis" no estado do Rio de Janeiro. 
Baccharis bifrons possui distribuição geográfica 
restrita ao Centro de Diversidade Vegetal de Cabo 
Frio. Nesta área limitada, os habitats ocupados 
pela espécie vêm sendo reduzidos ou degradados, 

devido principalmente a expansão urbana e a 
especulação imobiliária, visto que se trata de uma 
região sobre-explorada pelo turismo. Devido a estes 
fatores a espécie é considerada "Vulnerável": VU 
A3c,B1b(iii). Baccharis organensis é encontrada 
na vertente sul dos campos de altitude do estado 
do Rio de Janeiro, vegetando nas escarpas, bordas 
de matas nebulares e afloramentos rochosos. As 
populações da espécie encontram-se isoladas nos 
cumes das cadeias da Serra do Itatiaia, Serra dos 
Órgãos, Pico da Caledônia e Pico do Desengano, 
e estão sujeitas a extinções pontuais causadas 
por eventos estocásticos. Devido a pequena 
área total de ocupação da espécie, reduzido 
número de populações e pressões antrópicas que 
afetam a vegetação de altitude, B. organensis é 
considerada vulnerável no território fluminense: 
VU B1a,2ab(iii). Além do estado do Rio de Janeiro, 
a espécie é encontrada também em Minas Gerais, 
São Paulo e nos estados da Região Sul.

Tabela 1 – Síntese do estado de conservação das espécies de Baccharis subgen. Molina (Asteraceae; Astereae) no 
estado do Rio de Janeiro, conforme os critérios da IUCN (2001).

Espécie Estado de conservação

Baccharis altimontana Heiden, Baumgratz & Esteves NT

Baccharis bifrons Baker VU A3c,B1b (iii)

Baccharis breviseta DC. LC

Baccharis burchellii Baker EN A1ac,2,4 B1ab (i, ii, iii, v)

Baccharis cinerea DC. EN Ba (iii)

Baccharis crispa Spreng. LC

Baccharis glaziovii Baker NT

Baccharis glutinosa Pers. LC

Baccharis junciformis DC. LC

Baccharis myriocephala DC. LC

Baccharis organensis Baker VU B1a,2ab (iii)

Baccharis oxyodonta DC. LC

Baccharis punctulata DC. LC

Baccharis regnellii Sch.Bip. ex Baker DD

Baccharis serrulata (Lam.) Pers. LC

Baccharis stylosa Gardner NT

Baccharis trinervis Pers. LC

Baccharis vulneraria Baker LC
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Quase Ameaçadas (NT)
Três espécies foram incluídas na categoria 

Quase Ameaçadas  (NT) no estado do Rio de Janeiro. 
Baccharis glaziovii é característica em bordas de 
florestas altimontanas, enquanto que B altimontana 
e B. stylosa são encontradas principalmente em 
afloramentos rochosos nos campos de altitude. 
Embora essas espécies formem populações densas, 
estas se restringem a poucas localidades ou ocorrem 
em áreas limitadas, sendo que eventos estocásticos 
poderiam causar a extinção de populações isoladas 
sem possibilidade de regeneração. Isso porque, 
mesmo estando em áreas oficialmente protegidas, 
muitos dos ambientes onde estas espécies ocorrem 
sofrem impactos adversos provenientes de atividades 
humanas. Considerando que estes fatores afetam 
negativamente a conservação dos habitats, estas 
espécies são avaliadas como quase ameaçadas. 

Fora de Perigo (LC)
No estado do Rio de Janeiro, 10 espécies foram 

consideradas Fora de Perigo (LC) ou não-ameaçadas. 
A maior parte delas possui dispersão ampla no 
território estadual e mesmo no Brasil. Algumas 
são características de locais degradados ou áreas 
secundárias em regeneração ou toleram diferentes 
graus de pressão antrópica, outras são comuns em 
margens de formações florestais ou mesmo em clareiras 
na mata. Estas espécies não foram enquadradas em 
nenhuma categoria de ameaça devido à dispersão 
ampla, baixa especificidade de habitat ou ocorrência 
comum em áreas perturbadas. Baccharis crispa 
medra em margens de caminhos nos campos de 
altitude, tanto em áreas primárias quanto secundárias. 
Baccharis breviseta, B. glutinosa e B. myriocephala 
ocorrem em áreas primárias, onde fatores edáficos 
limitam o desenvolvimento de vegetação florestal, ou 
em vegetação secundária, como pioneiras em áreas 
em regeneração. Baccharis oxyodonta, B. punctulata, 
B. serrulata, B. trinervis e B. vulneraria ocorrem nas 
transições naturais entre campo e vegetação arbustiva 
ou herbácea e também são comuns em bordas de 
florestas, em locais que sofreram distúrbios como a 
abertura de trilhas ou clareiras na mata.  Baccharis 
junciformis é comum em brejos e margens de lagoas nas 
restingas ou em brejos e locais com solos hidromórficos 
localizados até cerca de 800 m de altitude.

Dados Deficientes (DD)
Uma espécie não conta com dados suficientes 

para definir o estado de conservação e foi considerada 
na categoria "Dados Deficientes" (DD). Baccharis 

regnellii possui dois registros de coleta para o 
município de Nova Friburgo, entretanto a espécie 
não foi localizada durante trabalho de campo 
recente. Desta forma, as informações disponíveis 
sobre a espécie no estado foram consideradas 
insuficientes. Novas coletas e observações de 
campo são necessárias para assegurar o estado de 
conservação dessa espécie no território fluminense.

Espécies de Baccharis subgen. Molina 
excluídas da flora fluminense
Baccharis anomala DC. Pertencente à seção 

Scandentes Cuatrec., ocorre na Argentina, Uruguai 
e Brasil, nos estados de MG, SP, PR, SC e RS. 
Citada equivocamente por Jacques (1996) para 
o munícipio de Santa Maria Madalena, RJ, mas 
o espécime analisado (Rau 2249) foi coletado no 
município de Santa Maria, RS.

Baccharis aphylla (Vell.) DC. Pertencente à 
seção Aphyllae (Baker) O.Hoffm., ocorre na Bolívia 
e Brasil, nos estados de BA, MG, SP e PR. Exceto 
pela citação de Vellozo (1831) na Flora fluminensis, 
que abrangeu uma área territorial maior que os 
limites atuais do estado, não existem outras citações, 
assim como qualquer material coletado.

Baccharis articulata (Lam.) Pers. Pertencente 
à seção Caulopterae, ocorre na Bolívia, Paraguai, 
Argentina, Uruguai e Brasil, nos estados de MG, 
SP, PR, SC e RS. Referida por Barroso (1957) 
para a flora do Itatiaia, porém o espécime citado 
(Campos Porto 552, RB) não foi encontrado, assim 
como a espécie não foi observada em campo.

Baccharis milleflora (Less.) DC. Pertencente 
à seção Caulopterae, ocorre no Paraguai e Brasil, 
nos estados de MG, SP, PR, SC e RS. Citada por 
Jacques (1996) para o RJ, porém, durante a revisão 
de herbários foram encontrados apenas espécimes 
de B. myriocephala, equivocadamente identificados 
como B. milleflora.

Baccharis opuntioides Mart. ex Baker. 
Pertencente à seção Caulopterae e endêmica do 
Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre ES e 
MG. Barroso (1976) e Schneider & Boldrini (2008) 
citam para o RJ, porém os espécimes estudados 
pertencem a B. altimontana e B. crispa.
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Resumo
Lauraceae é constituída por 52 gêneros e ca. 2500-3500 espécies distribuídas amplamente nas regiões tropicais 
e subtropicais do planeta. No Brasil é representada por 23 gêneros e aproximadamente 420 espécies. A Floresta 
Atlântica é considerada como um dos centros de diversidade para a família e esse estudo tem como objetivo o 
tratamento taxonômico das lauráceas realizado em fragmentos de Floresta Atlântica no estado de Pernambuco. 
Neste estudo são apresentadas 10 espécies em quatro gêneros: Cassytha filiformis, Cinnamomum triplinerve, 
Nectandra cuspidata, Ocotea canaliculata, O. indecora, O. glauca,  O. glomerata, O. longifolia, O. notata 
e O. puberula, esta última como primeira referência para o Estado de Pernambuco. São apresentados chave 
de identificação, descrições e comentários sobre as espécies, além de ilustrações dos caracteres diagnósticos.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, florística, Nordeste do Brasil, taxonomia.

Abstract
Lauraceae has 52 genera and about 2500-3500 species and is widely distributed in tropical and subtropical 
regions of the planet. In Brazil, it is represented by 23 genera and approximately 420 species. The Atlantic 
Forest is considered to be one of the centers of diversity for this family. This study aims to treat the Lauraceae 
taxonomically from fragments of Atlantic forest in Pernambuco state. This study presents 10 species in 
four genera: Cassytha filiformis, Cinnamomum triplinerve, Nectandra cuspidata, Ocotea canaliculata, O. 
indecora, O. glauca, O. glomerata, O. longifolia, O. notata, and O. puberula, the latter being a new record for 
Pernambuco. An identification key, descriptions and comments on the species, and illustrations of diagnostic 
characters are presented.
Key-words: Atlantic Forest, floristics, northeastern Brazil, taxonomy.
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Introdução
Lauraceae, segundo APG III (2009), pertence 

à ordem Laurales, que é considerada uma das ordens 
mais basais entre as Magnoliophyta, apresenta 
distribuição tropical e subtropical e cerca de 52 
gêneros, abrangendo 2.500-3.500 espécies (Rohwer 
1993a). No Brasil a família está representada por 
23 gêneros e 420 espécies (Quinet et al. 2010), 
dos quais aproximadamente 18 gêneros e 113 
espécies ocorrem no Nordeste (Quinet et al. 2010). 
Para o estado de Pernambuco, Barreto (1985) 
considerando as diferentes zonas fitogeográficas, 
reconheceu 18 espécies, distribuídas em seis 
gêneros. 

São árvores ou arbustos, com exceção do 
gênero Cassytha L. (trepadeira hemi-parasita) 
e, em geral, aromáticas. As folhas são alternas e 
simples, raro opostas, subopostas ou verticiladas 
no ápice dos ramos. As flores, unissexuadas 
ou bissexuadas, são actinomorfas. Os estames 
apresentam antera com deiscência valvar e 
são dispostos em 4 verticilos. O ovário é 
geralmente súpero (ínfero em Hypodaphnis 
Stapf.), unicarpelar, unilocular e uniovulado. O 
fruto é do tipo bacáceo ou núcula, em geral com o 
hipanto modificado em cúpula de margem simples 
ou dupla, exceção do gênero Beilschmiedia Nees 
em que a cúpula está ausente (van der Werff 1991; 
Quinet & Andreata 2002).
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Na região Neotropical, Lauraceae está 
entre as famílias de maior riqueza em diferentes 
comunidades, especialmente nas florestas de terras 
baixas ou em altitudes intermediárias e sobre solos 
pobres (Gentry 1988). É ainda apontada como 
uma das mais representativas, tanto em número 
de indivíduos, quanto em riqueza de táxons, 
nos inventários florísticos e fitossociológicos 
realizados em remanescentes de Floresta Atlântica 
bem preservados (Quinet & Andreata 2002). Veloso 
et al. (1991) e Oliveira-Filho & Fontes (2000) citam 
os gêneros Ocotea Aubl. e Nectandra Rol. ex Rottb. 
na lista dos principais gêneros desse bioma.

 Do ponto de vista econômico, as Lauráceas 
formam um importante grupo, pois muitas de suas 
espécies fornecem óleos aromáticos e alcalóides 
usados na perfumaria e na indústria farmacêutica, 
tais como Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 
(cânfora) e a Aniba roseadora Ducke (pau-rosa), 
desta última se extrai o linalol, essência bastante 
empregada na indústria de cosméticos. São ainda 
produtoras de frutos comestíveis e condimentos 
usados na dieta alimentar (Persea americana 
Mill. – abacate, Laurus nobilis L. – louro, e 
Cinnamomum verum J.Presl. – canela-da-china). 
A madeira de alta qualidade é de grande relevância 
na fabricação de papel, na marcenaria e construção 
civil e enquadram-se aqui a imbuia - Ocotea 
porosa (Nees & Mart.) Barroso e a canela-preta 
Ocotea catharinensis Mez, que possuem madeiras 
procuradas para mobiliário de luxo. Segundo Brotto 
et al. (2009), o amplo potencial econômico e o 
consequente aumento da pressão extrativista sobre 
as espécies de Lauraceae resultaram na diminuição 
de suas populações naturais, elevando o número de 
espécies ameaçadas de extinção. A lista referendada 
pela IUCN (2009) cita para o Brasil 36 espécies 
ameaçadas de extinção.

Este trabalho é parte integrante da série de 
monografias “Flora da Usina São José” (Alves-
Araújo & Alves 2010; Melo et al. 2010; Pontes et 
al. 2010; Buril & Alves 2011) e tem por objetivo 
caracterizar taxonomicamente as espécies de 
Lauraceae da área, ampliando o conhecimento da 
família na Floresta Atlântica ao Norte do Rio São 
Francisco.

Materias e Métodos
A Usina São José (USJ) localiza-se no 

município de Igarassu, a 28 km de Recife, na meso-
região da Zona da Mata de Pernambuco, litoral 
norte do estado, entre as coordenadas 07º41’04,9” 

e 07º54’41,6” S; 34º54’17,6” e 35º05’07,2” W 
(Trindade et al. 2008). Com uma área total de 248 
km2 e cerca de 100 fragmentos florestais, está entre 
as usinas que possuem os maiores remanescentes e 
a maior área absoluta de Floresta Atlântica ao norte 
do São Francisco (Uchôa Neto & Tabarelli 2002). 
No entanto, na USJ apenas um fragmento florestal 
denominado de Reserva Ecológica da Mata da Usina 
São José, ou Mata de Piedade, é protegido pela Lei 
Estadual nº 9.989 de 1987 (Santos et al. 2001).

 A vegetação predominante é a de Floresta 
Estacional Semidecidual das Terras Baixas 
(Veloso et al. 1991), com solos do grupo Barreiras 
predominantemente arenosos, relevo fortemente 
ondulado e clima do tipo As’ (Köppen 1936), 
quente e úmido, com médias anuais de temperatura 
de 25,2ºC e pluviométrica de 1.687 mm/ano (ITEP 
2011; dados coletados na Estação da Usina São 
José, de 1998 a 2006).

As coletas foram realizadas durante o período 
de um ano entre 2010–2011, e concentrou-se em seis 
fragmentos selecionados que variam de 11 a 387 
ha (para coordenadas geográficas e caracterização 
dos fragmentos, ver Araújo & Alves 2010). Para a 
classificação dos hábitats nos fragmentos estudados, 
foi adotado o trabalho de Silva et al. (2008). Foram 
ainda agregadas informações obtidas a partir das 
coleções depositadas nos herbários ALCB, ASE, 
CEPEC, EAN, HRB, HST (Herbário Sérgio Tavares, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco), 
HUEFS, INPA, IPA, JPB, MAC, MUFAL, PEUFR, 
RB, R, UFP e UFRN, (siglas de acordo com Thiers 
2010). As amostras botânicas foram submetidas às 
técnicas usuais em taxonomia vegetal (Mori et al. 
1985) e os vouchers depositados no herbário UFP, 
com duplicatas enviadas aos herbários do CEPEC, 
RB e NY.

A identificação dos táxons foi estabelecida 
com base em bibliografia especializada (Mez 
1889; Barreto 1985; Quinet & Andreata 2002; 
Baitello et al. 2003, entre outros), e por comparação 
com amostras previamente identificadas por 
especialistas e análise de materiais-tipo. Os nomes 
adotados seguem os propostos em Rohwer (1986), 
Rohwer (1993b), Lorea-Hernández (1996), Assis 
& Mello-Silva (2010) e Quinet et al. (2010). A 
terminologia morfológica seguiu Harris & Harris 
(1995), Hickey & King (2000), Gonçalves & 
Lorenzi (2007) e Font Quer (1953). Para a análise 
da tipologia dos frutos e do padrão de venação 
foram utilizados Barroso et al. (1999) e Hickey 
(1973), respectivamente.
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O tratamento taxonômico consta de chave 
para identificação das espécies, descrições, 
comentários e ilustrações. Tendo em vista a 
abundância de amostras em fenofase de frutificação 
encontrada nos herbários e a utilização de caracteres 
crípticos ligados às flores estaminadas, optou-se 
pela confecção de uma chave de identificação com 
ênfase em caracteres vegetativos, devido a sua fácil 
visualização nas diferentes fenofases das plantas. 
As ilustrações priorizam os caracteres diagnósticos 
das espécies estudadas.

Resultados e Discussão
O presente estudo relata a ocorrência de 

dez espécies distribuídas em quatro gêneros, 
sendo Ocotea Aubl. o mais representativo com 
sete espécies, seguido de Cassytha L., Nectandra 
Rol. ex Rottb. e Cinnamomum Schaeff., com uma 
espécie cada. Os resultados demonstram que a 
diversidade de Lauraceae registrada para a USJ é 

consideravelmente superior ao que foi reportado 
anteriormente na lista florística da área (Alves-
Araújo et al. 2008). Indicam também que é uma 
das áreas de Floresta Estacional Semidecidual de 
Terras Baixas ao Norte do São Francisco com maior 
número de espécies arbóreas coletadas da família 
(Andrade & Rodal 2004; Rodal et al. 2005; Barbosa 
2008; Cestaro & Soares 2008; Pontes & Barbosa 
2008; Pessoa et al. 2009).

De maneira geral, as espécies registradas para 
área são amplamente distribuídas no Continente 
Americano. No entanto, Ocotea indecora (Schott) 
Mez e Ocotea glauca (Nees) Mez são endêmicas 
da Mata Atlântica brasileira, o que corrobora a 
importância da família na composição florística 
deste domínio, devido ao considerável nível de 
endemismo. Ocotea puberula (Rich.) Nees teve 
sua distribuição aqui ampliada, sendo realizada 
neste trabalho, a primeira referência para o estado 
de Pernambuco. 

Chave de identificação para as espécies de Lauraceae da Usina São José

1.	 Trepadeiras	hemi-parasitas;	inflorescência	do	tipo	espiciforme;	fruto	núcula	 ....  1. Cassytha filiformis
1’. Árvores	ou	arbustos;	inflorescência	do	tipo	panícula,	tirsóide	ou	botrióide;	fruto	bacáceo.

2. Padrão de venação acródroma imperfeita (subtriplinérveas) ............. 2. Cinnamomum triplinerve
2’. Padrão de venação broquidodróma ou eucamptódroma.

3.	 Folhas	subopostas	a	verticiladas	no	ápice	dos	ramos	floríferos	ou	frutíferos	 ........................  
 .................................................................................................................. 7. Ocotea indecora

3’.	 Folhas	alternas	nos	ramos	frutíferos	ou	floríferos.
4. Venação eucamptódroma.

5. Ramos cilíndricos ou subcilíndricos .................................. 4. Ocotea canaliculata
5’. Ramos angulosos a subangulosos.

6. Presença de pontuações brilhantes na lâmina foliar, face adaxial glabra, nervuras 
secundárias	8‒13	pares;	flores	unissexuadas;	 frutos	 elipsoides	 inclusos	 em	
cúpula hemisférica  ......................................................... 6. Ocotea glomerata

6’. Ausência de pontuações brilhantes na lâmina foliar, face adaxial glabrescente 
a	esparso-pubérula,	nervuras	secundárias	4‒8	pares;	flores	bissexuadas	;frutos	
globosos sobre cúpula pateliforme  ........................... 3. Nectandra cuspidata

4’. Venação broquidódroma.
7. Ramos angulosos ou subangulosos  .......................................  8. Ocotea longifolia
7’. Ramos cilíndricos ou subcilíndricos.

8. Lâmina com eventuais domácias nas nervuras secundárias da face abaxial; 
pecíolo achatado  .................................................................  9. Ocotea notata

8’. Lâmina sem domácias nas nervuras secundárias; pecíolo canaliculado.
9.	 Folhas	com	face	abaxial	glabra,	face	adaxial	com	reticulação	densa;	flores	

pilosas a pubescentes; frutos elipsóides inclusos em cúpula hemisférica 
 ..................................................................................... 5. Ocotea glauca

9’. Folhas com face abaxial esparso-pubérula, face adaxial com reticulação 
laxa;	flores	esparso-pubérulas;	frutos	globosos	sobre	cúpula	pateliforme	
 ................................................................................ 10. Ocotea puberula
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Tratamento Taxonômico
Cassytha L.

Trepadeiras que se prendem ao hospedeiro 
através de haustórios diminutos, monóicas. 
Flores bissexuadas, sésseis ou curto-pediceladas, 
tépalas-6 desiguais. Estames-9 férteis, anteras 
bilocelares. Ovário, em geral, globoso, glabro, 
estilete curto e estigma capitado. Fruto nucóide, 
envolvido completamente pelo hipanto acrescente 
de consistência carnosa; tépalas persistentes. 

São reconhecidas 17 espécies de Cassytha 
para o mundo, sendo a maioria australiana, sendo 
poucas africanas e asiáticas e apenas Cassytha 
filiformis é cosmopolita (Weber 1981).

1. Cassytha filiformis L., Sp. Pl. 1:35-36. 1753 
 Fig.1 a-j

Trepadeiras,  hemi-parasitas.  Ramos 
filiformes, levemente fendidos, glabrescentes, 
pilosos ou pubescentes. Folhas 0,8–1,2 × 0,5–0,7 
mm, escamiformes, pilosas a tomentosas na 
margem. Inflorescência 1,8–2,8 cm compr., 
espiciforme, pauciflora, raque pubescente a 
tomentosa. Flores 1,8–2,3 × 1,3–1,8 mm, sésseis, 
glabrescentes a pilosas; hipanto internamente 
glabro; tépalas em 2 séries distintas, as externas 
0,8–1,2 × 0,5–0,8 mm, ovóides ou subtriangulares, 
ápice obtuso, margem ciliada, as internas 1,3–1,8 
× 1,1–1,6 mm, largamente ovóides, ápice agudo 
a obtuso, margem ciliada, face interna pilosa 
a esparso-tomentosa. Estames das séries I e II 
0,7–1,2 mm compr., filete 0,2–0,3 mm compr., 
glabro, antera subtriangular, ápice obtuso a agudo, 
deiscência introrsa; estames da série III 0,8–1,2 mm 
compr., antera subtriangular, ápice obtuso a agudo, 
deiscência extrorsa, glândulas-2, basais, globosas. 
Pistilo 1,2–1,8 mm compr., glabro, ovário globoso-
elipsóide, estilete 0,4–0,6 mm compr., estigma 
discóide. Fruto 0,5–0,7 cm compr., núcula, globoso, 
incluso na cúpula de parede estriada, orifício apical 
formado pelas tépalas persistentes.
Material examinado: Mata de Zambana, 18.X.2007, fr. 
e fl., A. Alves-Araújo 640 (IPA, UFP); Mata de Macacos, 
14.III.2009, fr. e fl., A. Melo et al. 356 (UFP, IPA); Mata 
da Chave, 03.III.2010, fr. e fl., S.O. Santos et al. 153 
(UFP, RB, CEPEC).

Possui ampla distribuição na América 
do Sul, com registros para Mata Atlântica, 
Amazônia e matas ciliares do Cerrado (Baitello 
et al. 2003; Quinet et al. 2010). Localmente, a 
espécie é ocasional nas bordas dos fragmentos, 
principalmente naqueles com algum nível de 

antropizacão, onde se nota a formação de um 
intenso tapete de coloração verde-amarelado. O 
hábito parasita e o aspecto geral desta espécie 
lembram o gênero Cuscuta L. - Convolvulaceae 
(Baitello et al. 2003), no entanto, nestas as 
inflorescências são cimosas e os frutos capsulares.

Cinnamomum Schaeff.
Árvores ou arbustos monóicos. Folhas 

alternas, em geral triplinérvias. Inflorescência em 
panícula, tirsóide ou tirso. Flores bissexuadas, 
tépalas-6 iguais ou desiguais. Estames-9 férteis, 
quadrilocelares ou raro bilocelares na 3ª série 
por supressão dos locelos superiores. Pistilo 
com ovário elipsóide a subgloboso, estigma 
discóide ou triangular. Fruto bacáceo, elipsóide 
ou subgloboso, cúpula pateliforme a hemisférica, 
tépalas persistentes ou decíduas.

Cinnamomum contém de 200-350 espécies 
distribuídas principalmente no sudeste da Ásia, 
Índia, Austrália e Ilhas do Pacífico (Rohwer 1993a). 
Nas Américas existem cerca de 50 espécies, das 
quais 15 ocorrem no Brasil (Lorea-Hernández 
1996). No Nordeste são registradas apenas 3 
espécies do gênero (Quinet et al. 2010; van der 
Werff 2006).

2. Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) 
Kosterm., Reinwardtia 6: 24. 1961. Fig. 1 k-s

Árvores, 5–8 m alt. Ramos cilíndricos, 
sulcados longitudinalmente, glabros a pilosos. 
Folhas 8,5–11,7 × 3,4–4,5 cm, alternas em todo 
ramo, elípticas ou ovadas, cartáceas, base aguda 
a obtusa, ápice acuminado ou obtuso, margem 
ondulada, face adaxial glabra a glabrescente, 
nervura central imersa, glabra a pilosa, nervuras 
secundárias imersas a levemente impressas, 
reticulação densa, face abaxial glabra a esparso 
pubérula, nervura central saliente, pubescente, 
nervuras secundárias 6–9 pares salientes, reticulação 
densa; venação acródroma imperfeita; domácias na 
axila das nervuras secundárias. Pecíolo 1,2–1,8 
cm compr., canaliculado, piloso, avermelhado. 
Inflorescência 6,8–11,6 cm compr., panícula, 
axilar, raque glabrescente a esparso-pilosa. Flores 
1,9–4,8 mm compr., glabras a pubérulas. Pedicelo 
1,5–2,2 mm compr., glabro a glabrescente; hipanto 
internamente seríceo; tépalas 1,9–2,5 × 0,8–1,6 
mm, eretas, ovóides, base obtusa, ápice agudo, face 
interna serícea. Estames das séries I e II 1,3–1,5 mm 
compr., filete 0,8 mm, antera elíptica, ápice agudo, 
deiscência introrsa; estames da série III 1,2–1,5 mm 
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Figura 1 - a-j. Cassytha filiformis – a. hábito; b. detalhe da inflorescência; c. tépala interna; d. tépala externa; e. estame da 
série I; f. estame da série III; g. estaminóide da série IV; h. pistilo; i. fruto; j. haustórios. k-s. Cinnamomum triplinerve - k. folha 
(face abaxial); l. flor, m. tépala (face interna); n. estame da série I; o. estame da série III; p. estaminóide cordado da série IV; q. 
pistilo; r. fruto; s.  domácia na face abaxial da folha. t-ab. Nectandra cuspidata - t. folha (face abaxial); u. flor; v. tépala (face 
interna); w. estame da série I; x. estame da série III; y. estaminóide da série IV; z. pistilo; aa. fruto; ab. detalhe dos tricomas na 
face abaxial das folhas. (a-j Santos 153; k-q Santos 152; r-s Santos 323; t- z Santos 325; aa-ab Santos 290).
Figure 1 - a-j. Cassytha filiformis - a. habit; b. detail of inflorescence; c. inner tepal; d. outer tepal; e. stamen of whorl I; f. stamen of whorl III; g. staminode 
of whorl IV; h. gynoecium; i. fruit; j. haustoria.  k-s. Cinnamomum triplinerve – k. leaf (abaxial surface); l. flower; m. tepal (inner surface); n. stamen of 
whorl I; o. stamen of whorl III; p. cordate staminode of whorl IV; q. gynoecium; r. fruit; s. domatium on the abaxial surface of leaf. t-ab. Nectandra cus-
pidata - t. leaf (abaxial surface); u. flower; v. tepal (inner surface); w. stamen of whorl I; x. stamen of whorl III; y. staminode of whorl IV; z. gynoecium; 
aa. fruit; ab. detail of trichomes  on the abaxial leaf. (a-j Santos 153; k-q Santos 152; r-s Santos 323; t- z Santos 325; aa-ab Santos 290).
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compr., antera obtusa a elíptica, ápice arredondado, 
deiscência extrorsa, glândulas-2, basais, cordadas; 
série IV 0,7 mm compr., estaminódios cordados. 
Pistilo 0,8–1,2 mm compr., ovário elipsóide, glabro, 
estilete curto, estigma truncado. Fruto 1,2–1,6 cm 
compr., bacáceo, elipsóide, cúpula pateliforme, 
margem simples, tépalas persistentes; pedicelos 
frutíferos vermelhos quando maduros.
Material examinado: Mata de Piedade, 3.IV.2009, fl., 
J.A.N. Souza et al. 548 (UFP); 28.X.2009, fl., J.A.N. 
Souza et al. 538 (UFP); 14.XII.2009, fr., J.A.N. Souza 
et al. 576 (UFP); 1.III.2010, fr., S.O. Santos et al. 152 
(UFP, RB, CEPEC); 18.XI.2010, fl., S.O. Santos et al.  
323 (UFP, RB, CEPEC).

Das espécies americanas, Cinnamomum 
triplinerve  é de mais ampla distribuição, 
encontrando-se desde do sul do México até o sul 
do Brasil e Paraguai (Lórea-Hernández 1996). 
No Brasil é conhecida para os domínios Mata 
Atlântica, Amazônico e Caatinga (Quinet et al. 
2010). Na USJ, foram coletados indivíduos em 
áreas de borda, formando copa bastante ampla 
e cerca de 8m alt. Caracteriza-se por apresentar 
folhas subtriplinérveas com domácias na axila de 
nervuras secundárias, margem da lâmina foliar 
ondulada e pecíolo na maioria das vezes com 
coloração avermelhada, flores com estaminódios 
cordados e frutos elipsóides sobre cúpula com 6 
tépalas persistentes.

Nectandra Rol. ex Rottb.
Árvores monóicas. Folhas alternas raro 

opostas. Inflorescência geralmente tirsóide-
paniculada, raro racemo, axilar ou no ápice dos 
ramos. Flores bissexuais, tépalas-6. Estames-9, 
anteras quadrilocelares, locelos dispostos em arco 
ou em linha horizontal. Ovário globoso a elipsóide. 
Fruto bacáceo, globoso à elipsóide, cúpula 
pateliforme, obcônica ou hemisférica.

O gênero Nectandra é restrito às Américas 
Tropical e Subtropical, com 114 espécies 
reconhecidas até o presente, das quais 43 ocorrem 
no Brasil (Rohwer 1993b). No Nordeste, estão 
catalogadas 12 espécies (van der Werff 2006), 
com 2 espécies de ocorrência em Pernambuco 
(Barreto 1988).

3. Nectandra cuspidata Nees & Mart. in Nees, 
Syst. laur. 330. 1836. Fig. 1 t-ab

Árvores 3-10 m alt. Ramos angulosos, 
sulcados longitudinalmente, lenticelados, seríceos. 
Folhas 10,8–21,2 × 2,7–4,9 cm, alternas em todo 

ramo, elípticas a lanceoladas, coriáceas, base aguda 
a obtusa, ápice longamente acuminado a cuspidato, 
margem revoluta na base, face adaxial glabrescente 
a esparso-pubérula, nervura central e as secundárias 
imersas, reticulado denso, face abaxial glabrescente 
a serícea, nervura central fortemente saliente, 
serícea, nervuras secundárias 4-8 pares fortemente 
salientes, seríceas, reticulado denso; venação 
eucamptódroma; domácias ausentes. Pecíolo 1,1–
2,2 cm compr., canaliculado, seríceo ou velutino. 
Inflorescência 8,2–15,3 cm compr., tirsóide-
paniculada, axilar a subterminal, raque serícea. 
Flores 2,9–4,2 mm compr., pilosas a tomentosas. 
Pedicelos 1,7–2,2 mm compr., seríceos; hipanto 
internamente glabro ou esparso-piloso; tépalas 
1,2–1,9 × 0,8–1,4 mm compr., patentes, iguais, 
elípticas a oblongas, ápice obtuso, face interna 
pilosa. Estames das séries I e II 0,6–0,8 mm compr., 
filete 0,2 mm compr., antera ovóide, ápice retuso 
a emarginado, deiscência introrsa; estames da 
série III 0,5–0,7 mm compr., antera retangular, 
ápice truncado, deiscência lateralmente extrorsa, 
glândulas-2, basais, globosas; série IV 0,3–0,5 mm 
compr., estaminódios clavados a subtriangulares, 
pilosos. Pistilo 1,5–1,7 mm compr., glabro, ovário 
elíptico a ovóide, estigma capitado. Fruto 1,4–3,0 × 
0,6–1,2 cm, bacáceo, globoso, cúpula pateliforme, 
margem simples; pedicelos frutíferos não-lenhosos, 
glabros, lenticelados.
Material examinado: Mata de BR, 18.XI.2010, fl., S.O. 
Santos 325 (UFP).
Material adicional: BRASIL.PERNAMBUCO: 
Jaqueira, Serra do Urubu, RRPPN Frei Caneca, 
12.X.2010, fr., S.O. Santos 290 (UFP, RB, CEPEC).

Uma das espécies mais frequentes e 
disseminadas de Nectandra, desde o sul do 
México até o Paraguai (Rohwer 1993b). No 
Brasil, apresenta distribuição abrangente, com 
ocorrência para os domínios fitogeográficos da 
Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico (Quinet et 
al. 2010), porém é rara na USJ e com ocorrência 
registrada apenas para o hábitat sítio ripário. É 
facilmente reconhecida por suas folhas elípticas 
a lanceoladas, longamente acuminadas, venação 
foliar do tipo eucamptódroma, nervuras fortemente 
salientes na face abaxial e frutos globosos apoiados 
em cúpula plana e rasa.

Ocotea Aubl.
Árvores ou arbustos, monóicos ou dióicos. 

Folhas em geral alternas, raro opostas ou 
subopostas. Inflorescência em panícula, tirso, 
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tirsóide ou botrióide. Flores unissexuadas ou 
bissexuadas, tépalas-6. Estames-9 férteis, anteras 
quadrilocelares, locelos dispostos em pares 
superpostos. Ovário globoso, elipsóide, obovado 
ou ovado. Fruto bacáceo, sobre ou parcialmente 
envolvido pelo hipanto modificado em cúpula; 
tépalas decíduas ou persistentes.

Ocotea é o maior gênero no Neotrópico com 
cerca de 300 espécies distribuídas do México e 
Sul da Flórida até a Argentina, das quais se estima 
que 120-160 espécies ocorram no Brasil (van der 
Werff 1991; Baitello 2001). Para o Nordeste, são 
registradas 52 espécies (Quinet et al. 2010), com 
11 nomes ocorrendo para o estado de Pernambuco 
(Barreto 1990).

4. Ocotea canaliculata (Rich.) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 361. 1889. Fig. 2 a-h

Árvores dióicas, 4–16 m alt. Ramos cilíndricos 
a subcilíndricos, ferrugíneo-tomentosos. Folhas 
9,7–21,2 × 4,3–7,8 cm, alternas em todo ramo, 
elípticas ou lanceoladas, coriáceas, base aguda a 
obtusa, ápice agudo ou acuminado, face adaxial 
glabra a glabrescente, nervura central imersa 
a subimersa, nervuras secundárias impressas, 
reticulação densa, face abaxial pilosa a pubescente, 
nervura central saliente, pubescente a tomentosa, 
nervuras secundárias 6–9 pares salientes, 
reticulação laxa; venação eucamptódroma; 
domácias ausentes.  Pecíolo 1,1–2,4 cm compr., 
canaliculado, piloso a tomentoso. Inflorescência 
8,6–16,7 cm compr., tirsóide, axilar a subterminal, 
multiflora, raque tomentosa. Flores 2,4–3,2 mm 
compr., unissexuadas, tomentosas. Pedicelo 0,3–
0,6 mm compr., pubescente a tomentoso; hipanto 
internamente esparso-piloso; tépalas 1,3–1,5 × 
0,5–0,7 mm, eretas a subpatentes, iguais, ovadas, 
ápice agudo, face interna glabra. Estames das séries 
I e II 0,8–1,2 mm compr., filete 0,2–0,3 mm compr., 
antera ovóide, ápice retuso, deiscência introrsa; 
estames da série III 0,9–1,4 mm compr., filete de 
mesma largura que a antera, antera ovóide, ápice 
obtuso, deiscência extrorsa, glândulas-2, basais, 
sésseis, subglobosas; série IV estaminodial ausente; 
pistilódio 1,5–2,0 mm compr., glabro, filiforme. 
Pistilo 1,6–2,2 mm compr., glabro, ovário 1,0–1,6 
mm compr., globoso, estilete robusto, estigma 
discóide. Fruto 0,9–1,6 × 0,8–1,3 cm, bacáceo, 
elipsóide, incluso ca. de ½ em cúpula de margem 
simples, hemisférica, inflada na porção central, 
superfície lenticelada; pedicelo frutífero curto 
0,1–0,2 cm compr., lenhoso.

Materiais examinado: Mata de Macacos, 14.VI.2007, 
fl., D. Araújo et al. 285 (IPA, UFP); 22.VII.2008, fr., J.R. 
Maciel et al. 557 (IPA, UFP); Mata de BR, 13.X.2008, 
fr., P.G.A. Mendes et al 71 (UFP); 18.XI.2010, fr., S.O. 
Santos et al. 321 (UFP, RB, CEPEC); Mata de Chave, 
11.III.2008, fr., T.N.F. Guerra 19 (UFP); 30.VIII.2008, 
fr., T.N.F. Guerra et al. 110 (UFP); Mata de  Cruzinha, 
10.X.2008, fr., J.A.N. Souza 261 (UFP); Mata de Piedade, 
01.III.2010, fl., S.O. Santos 151 (UFP); 28.X.2010, fr., 
S.O. Santos 317 (UFP); Mata de Zambana, 20.IX.2008, 
fr., M.A.M. Silva et al. 91 (UFP).
Material adicional: BRASIL. PARAÍBA: João Pessoa, 
Mata do Buraquinho, Campus da UFPB, 13.VII.2010, 
fl., S.O. Santos & J.L. Viana 156 (UFP, RB, CEPEC). 

Possui ampla distribuição na América do Sul, 
com registros para o Brasil, Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa (van der Werff & Rohwer 1999). 
Na USJ, foram coletados indivíduos tanto na borda 
como no interior da mata, em hábitats de declive 
médio e terraço, onde ocupa o dossel, alcançando 
cerca de 16 m alt. Caracteriza-se por apresentar 
ramos ferrugíneo-tomentosos, inflorescências 
multifloras com muitos botões estéreis e apenas um 
pequeno número de flores com desenvolvimento 
completo, além de fruto com cúpula inflada na 
porção central e superfície lenticelada.

5. Ocotea glauca (Nees) Mez, Jahrb. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 5: 362. 1889. Fig. 2 i-q

Árvores dióicas, 3,0–12 m alt. Ramos 
cilíndricos, nitidamente lenticelados, glabros 
a glabrescentes, marrom-escuros. Folhas 6,7–
13,2 × 2,5–4,7cm, alternas em todo ramo, 
elípticas a subovadas, cartáceas a coriáceas, base 
obtusa, ápice agudo a acuminado, face adaxial 
glabra, lustrosa, verde-oliva, nervura central 
imersa, nervuras secundárias imersas a levemente 
salientes, reticulação densa, face abaxial opaca, 
glabra, marrom-avermelhada, nervura central 
saliente, nervuras secundárias 6–9 pares salientes, 
reticulação densa; venação broquidódroma; 
domácias ausentes. Pecíolo 0,5–0,8 cm compr., 
canaliculado, glabro a glabrescente, avermelhado-
enegrecido. Inflorescência 5,2–6,8 cm compr., 
panícula, axilar, mais curta que as folhas, pauciflora, 
raque pilosa a pubescente. Flores 2,8–4,7 × 1,2–2,8 
mm, unissexuadas, pilosas a pubescentes. Pedicelo 
0,8–2 mm compr., piloso a pubescente; hipanto 
internamente glabro; tépalas 1,2–1,5 × 0,6–1,2 
mm, eretas, iguais a subiguais, face interna glabra. 
Estames das séries I e II 1,2–1,6 mm compr., 
filete 0,4–0,6 mm compr., anteras ovóides, ápice 
arredondado a retuso, deiscência introrsa; estames 
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Figura 2 – a-h. Ocotea canaliculata - a. folha (face abaxial); b. flor; c. tépala; d. estame da série I; e. estame da série III; f. 
pistilódio; g. pistilo; h. frutos. i-q. Ocotea glauca - i. folha (face abaxial); j. flor; k. tépala; l. estame da série I; m. estame da 
série III; n. estaminódio da série IV; o. pistilódio; p. pistilo; q. fruto. r-z. Ocotea glomerata - r. folha (face abaxial); s. flor; t. 
tépala; u. estame da série I; v. estame da série III; w. pistilódio; x. pistilo; y. frutos; z. detalhe dos tricomas na face abaxial da 
folha. aa-ah. Ocotea indecora - aa. folha (face abaxial); ab. flor; ac. tépala; ad. estame da série I; ae. estame da série III; af. 
estaminódio da série IV; ag. pistilo; ah. fruto.  (a-f Araújo 285; g Santos 156; h Santos 321; i-o Lopez 660; p Santos 196; q 
Guedes 2470; r-w Santos 332; x-z Santos 195; aa-ag Alves-Araújo 1230; ah Souza 560).
Figure 2 - a-h. Ocotea canaliculata - a. leaf (abaxial surface); b. flower; c. tepal; d. stamen of whorl I; e. stamen of whorl III; f. pistillode; g. 
gynoecium; h. fruits. i-q. Ocotea glauca -  i. leaf (abaxial surface); j. flower; k. tepal; l. stamen of whorl I; m. stamen of whorl III; n. staminode of 
whorl IV; o. pistillode; p. gynoecium; q. fruit. . r-z. Ocotea glomerata - r. leaf (abaxial surface); s. flower; t. tepal; u. stamen of whorl I; v. stamen 
of whorl III; w. pistillode; x. gynoecium; y. fruits; z. detail of  trichomes on the abaxial leaf aa-ah. Ocotea indecora - aa. leaf (abaxial surface); ab. 
flower; ac. tepal; ad. stamen of whorl I; ae. stamen of whorl III; af. staminode of whorl IV; ag. gynoecium; ah. fruit. (a-f Araújo 285; g Santos 156; 
h Santos 321; i-o Lopez 660; p Santos 196; q Guedes 2470; r-w Santos 332; x-z Santos 195; aa-ag Alves-Araújo 1230; ah Souza 560).
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das séries 1,1–1,6 mm compr., anteras triangulares, 
ápice agudo, deiscência dos locelos superiores 
lateralmente extrorsa e locelos inferiores extrorsa, 
glândulas-2, basais, globosas; série IV quando 
presente, 0,5–0,6 mm compr., triangular; pistilódio 
1,3–1,5 mm compr., estipitiforme a filiforme. 
Pistilo 1,6–1,8 mm compr., glabro, ovário globoso, 
estilete curto, 0,6 mm compr., estigma discóide, 
piloso. Fruto 2,5 × 2,0 cm, bacáceo, elipsóide, 
incluso ca. de 1/3  em cúpula de margem simples,  
hemisférica, margem inflada em material seco; 
pedicelo frutífero 0,3 cm compr., lenhoso.
Material examinado: Mata de Piedade, 21.VIII.2010, 
fl., S.O. Santos et al. 196 (UFP, RB, CEPEC).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: Recife, 
Dois Irmãos, 11.X.90, fr., M. L. Guedes 2470 (PEUFR); 
São Vicente Férrer, Mata de Triunfo, 08.IX.1990, fl., 
C.G. Lopez 660 (PEUFR).

Ocotea glauca é endêmica da Mata Atlântica 
brasileira, sendo registrada apenas para as regiões 
Nordeste e Sudeste (Quinet et al. 2010). Na USJ, 
a espécie é rara e foi encontrada no interior do 
fragmento florestal, associado a sítios ripários. Em 
campo são diferenciadas por apresentar ramos e 
tronco de coloração marrom-escura nitidamente 
lenticelados, folhas com face adaxial lustrosa e 
inflorescências geralmente laxas menores que 
as folhas. Em material herborizado observa-se 
que a lâmina foliar apresenta coloração marrom-
avermelhada na face abaxial.

6. Ocotea glomerata (Nees) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 294. 1889. Fig. 2 r-z

Árvores dióicas, 7-18 m alt. Ramos angulosos, 
sulcados longitudinalmente, lenticelados, 
pubescentes a tomentosos, enegrecidos. Folhas 
10,9–21,2 × 3,5–5,7 cm, alternas em todo ramo, 
lanceoladas, estreito-elípticas a elípticas, rígido-
coriáceas, base aguda, ápice agudo a acuminado, 
face adaxial lustrosa, pontuações diminutas, 
brilhantes, glabra, nervura central imersa, nervuras 
secundárias impressas, reticulação densa, face 
abaxial opaca, esparso-pilosa, nervura central 
saliente, pilosa a tomentosa, nervuras secundárias 
8–13 pares salientes, pilosas, reticulação densa; 
venação eucamptódroma; domácias ausentes. 
Pecíolo 0,5–2,3 cm compr., canaliculado, tomentoso.  
Inflorescência 5,2–6,5 cm compr., panícula, axilar, 
raque tomentosa. Flores 2,8–3,5 mm compr., 
unissexuadas, tomentosas. Pedicelos 0,2–0,4 
mm compr., tomentosos; hipanto internamente 
glabro; tépalas 2,1–3,0 × 0,8–2,1 mm, eretas, 
iguais, ovóides, ápice obtuso, face interna glabra. 

Estames das séries I e II, 0,8–1,2 mm compr., filetes 
0,2–0,4 cm compr., anteras ovóides, ápice obtuso 
e deiscência introrsa; estames da série III 0,6–0,9 
mm compr., anteras retangulares, ápice obtuso e 
deiscência extrorsa, glândulas-2, basais, sésseis, 
ovóides a retangulares; série IV estaminodial 
ausente; pistilódio 0,7–0.8 mm compr., filiforme. 
Pistilo 1,3–1,6 mm compr., glabro, ovário ovóide, 
estilete 0,8 compr., estigma discóide. Fruto 1,3–2,2 
× 0,5–0,9 cm, elipsóide, incluso ca. de 1/2 a 1/3 em 
cúpula de margem simples, hemisférica; pedicelo 
frutífero 0,1 cm compr.,  lenhoso.  
Material examinado: Mata de Piedade, 3.III.2007, fr., 
A. Alves-Araújo et al. 404 (UFP, IPA); 19.XII.2007, fr., 
A.Alves-Araújo 707 (UFP, IPA); 2.III.2009, fl., A.Alves-
Araújo & A.Melo 1161 (UFP); 17.VII.2009, fr., A. Melo 
et al. 335 (UFP,IPA); 3.VIII.2010,fr. e fl., S.O. Santos 
& J.L. Viana 162 (UFP, RB, CEPEC); 21.VIII.2010, 
fr. e fl., S.O. Santos et al.195 (UFP, RB); Mata de 
BR, 18.XI.2010, fr., S.O. Santos et al. 322 (UFP, RB); 
19.XII.2008, P.G.A. Mendes et al. 62 (UFP); Mata de 
Cruzinha, 30.XI.2008, fl., J.A.N. Souza 276 (UFP); 10. 
XI.2010, fl., S.O. Santos & G.A. Gomes-Costa 332 (UFP, 
RB); Mata de Macacos, 15.V.2004, fl., I.M.M. Sá e Silva 
et al. 327(UFP); 13.XI.2007, fr., D. Araújo et al.488 
(UFP,IPA); Mata da USJ, 15.05.03,fl., A. Melquíades 202 
(UFP); Mata de Pezinho, 23.VIII.2008, fr., T.L. Costa 3 
(UFP); 19.XI.2010, fr., S.O. Santos et al. 324 (UFP, RB, 
CEPEC); Engenho D’ Água, 27.III.2008, fl., J.S.Gomes 
et al. 224 (IPA, UFP)

Há registros da espécie para o Brasil, 
Venezuela, Peru, Guiana, Guiana Francesa e 
Trinidad-Tobago (Moraes 2005). No Brasil é 
conhecida para os domínios Mata Atlântica, 
Amazônico e Caatinga (Quinet et al. 2010). Na USJ 
é a espécie de Lauraceae mais comum, formando 
densas populações na borda dos fragmentos, 
onde ocupa o dossel com árvores que alcançam 
até 18m alt. Em campo é facilmente reconhecida 
pelo tronco fortemente lenticelado, que ao ser 
cortado, apresenta rápida oxidação e tornando-se 
avermelhado. As folhas são rígidas e coriáceas, a 
venação eucamptódroma e a face adaxial apresenta 
pontuações diminutas e brilhantes.

 
7. Ocotea indecora (Schott) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 249. 1889. Fig. 2 aa-ah

Árvores monóicas, 6–15 m alt. Ramos 
cilíndricos a subcilíndicos, lenticelados, acinzentados, 
glabros. Folhas 5,5–15,6 × 2,6–5,6 cm, subopostas a 
verticiladas nos ramos floríferos e frutíferos, elípticas, 
coriáceas, base aguda, raro obtusa, ápice obtuso a 
leve acuminado, margem levemente ondulada, face 
adaxial glabra, nervura central imersa, nervuras 



698 Santos, S.O. & Alves, M.

Rodriguésia 63(3): 689-703. 2012

secundárias inconspícuas, impressas, reticulação 
densa, face abaxial glabra, nervura central saliente, 
nervuras secundárias 6–11 pares inconspícuas, 
finas, reticulação densa; venação broquidódroma; 
domácias ausentes. Pecíolo 0,8–1,7 cm compr., 
canaliculado, enegrecido, glabro. Inflorescência 
3,8–4,5 cm compr., botrióide a tirsóide, axilar a 
subterminal, raque pilosa. Flores 2,6–5,2 mm compr., 
bissexuadas, glabrescentes a pilosas. Pedicelos 
1,2–2,5 mm compr., pilosos; hipanto internamente 
glabros a glabrescentes; tépalas 1,2–1,8 × 0,8–1,4 
mm, iguais, lanceoladas a ovadas, ápice obtuso, 
face interna pilosa. Estames das séries I e II 0,8–1,3 
mm, filetes esparso-pilosos, anteras obovadas ou 
ovais, ápice agudo, pilosas na margem e dorso, 
deiscência introrsa; estames da série III 0,6–1,2 mm 
compr., pilosos, anteras ovais a quadrangulares, 
ápice truncado, deiscência lateralmente extrorsa, 
glândulas-2, basais, subglobosas; série IV 0,4–0,6 
mm compr., estaminódios filiformes, esparso-
pilosos.  Pistilo 1,4–1,8 mm compr., ovário obovóide 
a elipsóide, glabro, estilete curvado, 0,7–0,8 mm 
compr., estigma discóide. Fruto 3,5–4,6 × 1,8–2,3 cm, 
elipsóide, incluso ca. de 1/3 em cúpula de margem 
simples, obcônica; pedicelo frutífero 0,9–1,5 cm 
compr., lenhoso.
Material examinado: Mata de Piedade, 6.V.2009, fl., 
A. Alves-Araújo 1230 & T. Pontes (UFP); 24.XI.2009, 
fr., J.A.N. Souza et.al. 560 (UFP).
Material adicional: BRASIL.PERNAMBUCO: Recife, 
Dois Irmãos, 07.III.1990, fl., M.L. Guedes et al. 2391 
(PEUFR). 

Endêmica da Mata Atlântica (Quinet et al. 2010) 
e amplamente distribuída nas florestas ombrófilas e 
semideciduais de terras baixas, submontanas, baixo 
e alto-montanas (Assis 2009). No Brasil é registrada 
para as regiões Nordeste, Sul e Sudeste (Quinet et 
al. 2010). Na USJ é uma espécie rara, encontrada 
no interior dos fragmentos, em hábitats de tabuleiro. 
Segundo Assis (2009), possui grande plasticidade em 
relação à pilosidade dos ramos e das inflorescências, 
variando de glabros a densamente pilosos. É 
reconhecida pelas folhas subopostas nos ramos 
floríferos e frutíferos, lâmina foliar com margem 
levemente ondulada, nervação broquidódroma, 
pecíolo enegrecido e fruto elipsóide, envolvido 
parcialmente por cúpula obcônica lenticelada.

8. Ocotea longifolia Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 131. 
1818. Fig. 3 a-i

Árvores	dióicas,	7‒30	m	alt.	Ramos	angulosos	
a subangulosos, lenticelados, glabros a pilosos. 
Folhas 8,0–25,3 × 4,3–8,2 cm, alternas em todo 

ramo, oblanceoladas ou obovadas, coriáceas, base 
aguda a cuneada, ápice levemente acuminado 
a obtuso, face adaxial glabra, nervura central 
imersa, nervuras secundárias finas e impressas, 
reticulação densa, face abaxial pilosa a pubescente, 
nervura central saliente, pubérula a pilosa, nervuras 
secundárias 9–12 pares salientes, reticulação densa; 
venação broquidódroma; domácias ausentes. 
Pecíolo 1,4–2,3 cm de compr., canaliculado, glabro 
a glabrescente. Inflorescência 7,8–14 cm compr., 
panícula, axilar a subapical, geralmente maior que as 
folhas, raque pubescente. Flores 2,2–3,5 × 1,7–2,3 
mm, unissexuadas, pilosas a pubescentes. Pedicelo 
0,6–1,2 mm compr., piloso a pubescente; hipanto 
internamente glabro; tépalas 1,8–2,3 × 1,2–1,6 mm, 
eretas, em 2 séries distintas, as externas 1,3–1,8 × 
0,8–1,4 mm, ovóides, ápice obtuso,  as internas  
1,5–2,0 × 1,2–1,4 mm, elípticas a lanceoladas, 
ápice obtuso a arredondado, margem ciliada, face 
interna glabra. Estames das séries I e II 0,8–1,1 
mm compr., filete 0,2 mm compr., antera ovóide, 
ápice arredondado e deiscência introrsa; estames 
da série III 0,6–1,0 mm compr., anteras oblongas, 
ápice arredondado e deiscência lateralmente 
extrorsa, glândulas-2, basais, subglobosas; série 
IV estaminodial ausente; pistilódio 1,2–1,6 mm 
compr., estipitiforme, glabro. Pistilo 1,3–1,6 mm 
compr., ovário ovóide a elipsóide, estilete 0,5–0,7 
mm compr., robusto, estigma capitado. Fruto 
1,4–3,7 × 0,9–2,8 cm compr., bacáceo, elipsóide, 
incluso ca. de ½ em cúpula de margem simples,  
hemisférica, vermelha quando o fruto maduro, 
parede engrossada e irregular; pedicelo frutífero 
1,2–2,0 cm compr., não-lenhoso.
Material examinado: Mata da Usina São José 
[possivelmente Mata de Piedade], 10.XI.2003, fl., S.G. 
Freire 133 (UFP, PEUFR).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: 
Jaqueira, RPPN Frei Caneca, 17.VIII.2010, fr., S.O. 
Santos et al.170 (UFP, RB, CEPEC); Mata Serra do 
Quengo, 13.X.2010, fl. fr., S.O. Santos 295 et al. (UFP, 
RB, CEPEC). COLÔMBIA: Tolima, inter Mariquitam 
et Santa Ana, XI.1801, fr., Humboldt & Bonpland 1729 
(foto em P, holótipo).

Registrada para o Brasil, Colômbia, Equador, 
Venezuela, Bolívia e Guiana (van der Werff & 
Rohwer 1999). No Brasil, é referida como uma 
espécie de distribuição Amazônico-Atlântica 
(Quinet et al. 2010). Na USJ é uma espécie rara, 
encontrada no interior dos fragmentos e associada 
ao hábitat sítio ripário. Pode ser diferenciada 
das demais por apresentar folhas com até 25 cm 
compr., ramos nitidamente angulosos, fruto maduro 
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Figura 3 – a-i. Ocotea longifolia - a. folha (face abaxial); b. flor; c. tépala interna; d. tépala externa; e. estame da série I; f. estame da 
série III; g. pistilódio; h. pistilo; i. fruto. j-s. Ocotea notata, - j. folha (face abaxial); k. flor; l. tépala; m. estame da série I; n. estame da 
série III; o. estaminódio da série IV; p. pistilódio; q. pistilo; r. frutos; s. domácia na face abaxial da folha. t-aa. Ocotea puberula – t. 
folha (face abaxial); u. flor; v. tépala; w. estame da série I; x. estame da série III; y. pistilódio; z. pistilo; aa. frutos. (a-g Freire 133; 
h Santos 295; i Santos 170; j-p Santos 154; q Santos 158; r-s Santos 331; t-y Hage & Brito 1233; z Miranda 5114; aa Santos 318).
Figure 3 - a-i. Ocotea longifolia - a. leaf (abaxial surface); b. flower; c. inner tepal; d. outer tepal; e. stamen of whorl I; f. stamen of whorl III; g. pistillode; 
h. gynoecium; i. fruit. j-s. Ocotea notata -  j. leaf (abaxial surface); k. flower; l. tepal; m. stamen of whorl I; n. stamen of whorl III; o. staminode of whorl 
IV; p. pistillode; q. gynoecium; r. fruits; s. domatium on the abaxial surface of leaf t-aa. Ocotea puberula - t. leaf (abaxial surface); u. flower; v. tepal; w. 
stamen of whorl I; x. stamen of whorl III; y. pistillode; z. gynoecium; aa. fruit. (a-g Freire 133; h Santos 295; i Santos 170; j-p Santos 154; q Santos 158; 
r-s Santos 331; t-y Hage & Brito 1233; z Miranda 5114; aa Santos 318).
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envolvido por uma cúpula de coloração vermelha 
e pedicelo frutífero com 1,2–2,0 cm compr. e não-
lenhoso.

9. Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 339. 1889. Fig. 3 j-s

Árvores dióicas, 7–23,5 m alt. Ramos 
cilíndricos, sulcados longitudinalmente, glabros a 
esparso-pilosos na porção distal. Folhas 6,2–13,7 
× 3,2–6,0 cm, alternas em todo ramo, ovóides a 
elípticas, coriáceas, base obtusa, ápice acuminado, 
face adaxial brilhante, glabra, nervura central 
saliente, amarelada, nervuras secundárias salientes 
a subsalientes, reticulação densa, face abaxial 
opaca, glabra, nervura central saliente, nervuras 
secundárias 4–7 pares imersas, inconspícuas, 
reticulação densa; venação broquidódroma; 
domácias presentes na axila das nervuras 
secundárias. Pecíolo 1,3–3,0 cm compr., longo, 
achatado ventralmente, glabro, raro esparso-piloso. 
Inflorescência 2,4–6,5 cm compr., panícula, axilar 
a subapical, multiflora a pauciflora, raque pilosa. 
Flores 2,0–2,8 × 1,2–3,0 mm, unissexuadas, 
cremes, pilosas. Pedicelo 0,4–1,2 mm compr., 
piloso; hipanto internamente glabro a esparso-
piloso; tépalas 1,2–1,5 × 0,7–1,0 mm, eretas a 
patentes, iguais, ovadas a lanceoladas, ápice agudo, 
face interna serícea. Estames das séries I e II 1,0–
1,2 mm compr., filete 0,3–0,4 mm compr., antera 
ovóide, ápice obtuso a retuso, deiscência introrsa; 
estames da série III 0,6–1,0 mm compr., anteras 
oblongas, ápice retuso, deiscência lateralmente 
extrorsa, glândulas-2, basais, subglobosas; série 
IV 0,6–0,7 mm compr., estaminódios filiformes; 
pistilódio 0,8–1,6 mm compr., estipitiforme, glabro. 
Pistilo 1,2–1,5 mm compr., glabro, ovário ovóide, 
estilete 0,7 mm compr., estigma discóide. Fruto 
0,8–1,2 × 0,4–0,6 cm compr., elipsóide, ápice 
agudo, incluso ca. de ½ em cúpula de margem 
simples, hemisférica; pedicelo frutífero 0,1 cm 
compr., lenhoso.
Material examinado: Mata da BR, 18.XI.2010, fr., S.O. 
Santos et al. 326 (UFP, RB, CEPEC); Mata das Vespas, 
6.V.2008, fr., N.A. Albuquerque 325 (IPA).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: Recife, 
Parque de Dois Irmãos, 5.I.2000, fl., T. Costa-Lima 25 
(PEUFR); Sirinhaén, APA de Guadalupe, 2.V.2010, fl., 
S.O. Santos 154 (UFP, RB, CEPEC); 28.XI.2010, fr., 
S.O. Santos 331 (UFP, RB, CEPEC). 

Espécie endêmica do Brasil, registrada para 
as regiões Nordeste e Sudeste (Quinet et al. 2010). 
No estado de Pernambuco, as formas arbustivas 
e arvoretas da espécie ocorrem em formações 

arenosas com vegetação de restinga. Na USJ é 
uma espécie rara, com ocorrência para borda dos 
fragmentos. Diferencia-se das demais espécies de 
Ocotea principalmente por apresentar domácias 
na forma de tufos de pêlos na axila das primeiras 
nervuras secundárias na face abaxial das folhas e 
pelo pecíolo achatado ventralmente.

10. Ocotea puberula (Rich.) Nees, Syst. Laur. 472. 
1836. Fig. 3 t-aa

Árvores dióicas, 2,9–17 m alt. Ramos 
cilíndricos, pilosos a pubérulos, marrom-escuros 
a enegrecidos. Folhas 7,1–19,2 × 2,6–8,2 cm, 
alternas em todo ramo, elípticas a obovadas, 
coriáceas, base aguda a cuneada, ápice agudo a 
acuminado, margem levemente revoluta, face 
adaxial glabra a esparso-pubérula, nervura 
central imersa a saliente, pilosa na base, nervuras 
secundárias subsalientes, reticulação laxa, face 
abaxial esparso-pubérula, nervura central saliente, 
nervuras secundárias 5-8 pares salientes, finas, 
reticulação subdensa; venação broquidódroma; 
domácias ausentes. Pecíolo 1,2–1,5 cm compr. 
canaliculado, piloso a pubescente. Inflorescência 
7,4–13,3 cm compr., racemo a tirsóide, axilar, 
mais curta que as folhas, multiflora, raque pilosa. 
Flores 3,7–4,1 × 1,7–2,2 mm, unissexuais, 
esparso-pubérulas. Pedicelo 1,7–2,1 mm compr., 
seríceo; hipanto internamente glabro a piloso; 
tépalas 1,2–2,2 × 0,8–1,1 mm, iguais, ovóides a 
elípticas, ápice obtuso, face interna serícea na base. 
Estames das séries I e II, 0,9–1,5 mm compr., filete 
0,3–0,5 mm compr., piloso, antera quadrangular 
a retangular, ápice truncado a arredondado, 
deiscência introrsa; estames da série III 0,7–1,2 mm 
compr., filete 0,3–0,5 cm compr., piloso na base, 
antera triangular, ápice truncado, locelos superiores 
de deiscência introrsa e inferiores de deiscência 
lateral-extrorsa, glândulas-2, basais, subsésseis, 
globosas; estaminódios da série IV ausentes; 
pistilódio 1,2–1,5 mm compr., estipiforme, glabro.  
Pistilo	 1,8‒2,0	mm	 compr.,	 ovário	 elipsóide,	
estilete 0,8–1,0mm compr., estigma capitado. Fruto 
1,4–1,9 × 0,8–1,3 cm, globoso, cúpula pateliforme, 
margem simples, plana a ondulada em material 
seco; pedicelo frutífero esparso-pubérulo a piloso.
Material examinado: Mata de Cruzinha, 30.XI.2008, 
fr., J.A.N. Souza 294 (UFP); Mata de Piedade, 5.XI.2010, 
fr., S.O. Santos 318 & M. Chagas (UFP, RB, CEPEC).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Ilhéus, km 22 da 
BR 415, 25.VII.1981, fl., J.L. Hage & H.S. Brito 1233 
(IPA); Camamu, Povoado Barcelos do Sul, 17.VII.2005, 
fl., A.M. Miranda 5114 (HST).
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Espécie de ampla distribuição, ocorrendo do 
México até a Argentina. No Brasil ocorre em todas 
as regiões, em quase todas as formações florestais 
(Moraes 2005). No Nordeste era conhecida até 
então apenas para os estados da Bahia, Ceará 
e Alagoas (Quinet et al. 2010; Lyra-Lemos et 
al. 2010), sendo aqui a primeira citação para 
Pernambuco. Na USJ, sua ocorrência foi registrada 
para os hábitats de terraço e declive médio, onde 
ocupa o dossel. Diferencia-se das demais espécies 
do gênero na área de estudo por apresentar ramos 
pilosos a pubérulos, folhas com face abaxial 
esparso-puberúla, nervação broquidódroma e 
frutos globosos que repousam sobre cúpula plana 
e pedicelo esparso-pubérulo a piloso.
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Resumo
A Serra Negra está inserida no complexo da Serra da Mantiqueira, na região sul da Zona da Mata de Minas 
Gerais. A vegetação da região é formada por um mosaico de campos rupestres e remanescentes de Floresta 
Ombrófila Alto-montana, Floresta Ombrófila Baixo-montana e Floresta Ombrófila Aluvial, entre altitudes 
de 900 a 1698m. A família Gesneriaceae está representada na área por 4 gêneros e 9 espécies: Anetanthus 
gracilis, Nematanthus crassifolius, N. lanceolatus, N. strigillosus, Sinningia  cooperi, S. sceptrum, S. tuberosa, 
Vanhouttea brueggeri e V. hilariana. São apresentadas chave de identificação, descrições, ilustrações, 
distribuição geográfica e comentários taxonômicos das espécies.
Palavras-chave: Mata Atlântica, Serra da Mantiqueira, flora, taxonomia, campos rupestres, florestas nebulares.

Abstract
Serra Negra is part of the Serra da Mantiqueira mountain range, in the southern part of the "Zona da Mata" in 
Minas Gerais. Vegetation is composed of a mosaic of "campos rupestres" and remnants of Tropical Upland 
Rainforest, Tropical Lowland Rainforest and  Alluvial Rainforest at altitudes varying from 900 to 1680 m. The 
family Gesneriaceae is represented in the area by 4 genera and 9 species: Anetanthus gracilis, Nematanthus 
crassifolius, N. lanceolatus, N.strigillosus, Sinningia cooperi, S. sceptrum, S. tuberosa, Vanhouttea brueggeri 
and V. hilariana. An identification key for species, descriptions, illustrations, geographic distribution and 
taxonomic comments are provided.
Key-words: Atlantic Forest, Mantiqueira Range, flora, taxonomy, rocky outcrops, cloud forests.
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Introdução
A família Gesneriaceae está representada por 

3.500 espécies incluídas em 140 gêneros (Weber 
2004), com ampla distribuição nos trópicos e 
subtrópicos sendo pouco representada na África e 
com algumas espécies alcançando o sul da Europa. 
Na América tropical encontram-se cerca de 1.300 
espécies e 60 gêneros (Burtt & Wiehler 1995; 
Chautems 2003; Smith et al. 1997) com centro de 
diversidade no Nordeste da América do Sul. No 
Brasil são encontrados cerca de 210 espécies em 
28 gêneros com uma grande diversidade de táxons 
no sudeste do Brasil (Chautems 1991; Chautems 
& Kiyama 2003; Araújo et al. 2005; Araújo & 

Chautems 2010). É uma das principais famílias 
de epífitas na Mata Atlântica, com espécies de alto 
valor ornamental.

A Zona da Mata de Minas Gerais apresenta 
um grande número de pequenos remanescentes 
vegetacionais próximos entre si, ricos em espécies 
da fauna e flora com alto grau de endemismos, o 
que levou toda esta região, onde se insere a Serra 
Negra, a ser reconhecida como área prioritária 
para o conhecimento da diversidade biológica, 
estudos de conectividade entre fragmentos, 
estabelecimento de relações fitogeográficas e 
a avaliação do estado de conservação de suas 
diferentes formações vegetacionais (Costa et al. 
1998; Drummond et al. 2005). 
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A grande riqueza da flora desta região 
vem sendo documentada através de um amplo 
levantamento florístico realizado pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (<www.floraserranegra.
com.br>), sendo que em apenas uma de suas 
formações, uma floresta de grota de cerca de 0,9 
ha (Menini Neto et al. 2009) reuniu 157 espécies 
de plantas vasculares não-arbóreas, doze destas 
citadas na lista vermelha de espécies ameaçadas de 
extinção do estado de Minas Gerais (Biodiversitas 
2007).  

O presente trabalho teve como objetivo o 
conhecimento da família Gesneriaceae na Serra 
Negra, através da identificação das espécies, 
descrições, ilustrações, apresentação de chaves 
analíticas para as espécies, incluindo aspectos 
taxonômicos e distribuição geográfica, como 
contribuição para ações de preservação da 
biodiversidade desta região. 

Material e Métodos 
A Serra Negra está representada por um 

complexo de serras delimitado a oeste pelo 
município de Bom Jardim de Minas e a leste 
por Santa Bárbara do Monte Verde, entre as 
coordenadas 21º58’-22º05’S 43º53’-43º49’W. 
Pertence ao bioma Mata Atlântica e localiza-se 
na região da Zona da Mata de Minas Gerais, na 
vertente sul da porção centro-oeste do planalto 
da Serra da Mantiqueira, formando o corredor 
sudeste e integrando a área denominada Bom 
Jardim de Minas. Tal área é atualmente definida 
como prioritária para conservação biológica no 
estado por Costa et al. (1998) com indicações 
para implantação de unidades de conservação 
(Drummond et al. 2005).

O clima da região é do tipo Cwb de Köppen, 
mesotérmico úmido, com invernos secos e frios e 
verões brandos e úmidos, com precipitação media 
anual de 1886 mm (Valente et al. 2011).

A fitofisionomia da região está representada 
pelo predomínio dos campos rupestres e 
remanescentes de Floresta Ombrófila Alto-
montana, Floresta Ombrófila Baixo-montana e 
Floresta Ombrófila Aluvial entre altitudes de 900 
a 1698m (Valente et al. 2011).  

O presente estudo faz parte do inventário 
florístico da região desenvolvido entre os anos de 
2003 a 2010 pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Os materiais desta coleção estão depositados 
no Herbário CESJ, desta instituição. Foram também 
analisadas as coleções de Gesneriaceae depositadas 

nos herbários G, MBM, RB, SP e SPF, UEC 
(acrônimos segundo Holmgren et al. (1990).  Na 
citação do material examinado foram incluídas 
as coleções procedentes de outras localidades 
para complementar as descrições das espécies. 
O estudo dos frutos foi realizado com base no 
material adicional de outras regiões depositados 
no Herbário CESJ.

As descrições das espécies foram baseadas 
na terminologia morfológica das definições de 
Harris & Harris (2001) e a distribuição geográfica 
das espécies foi baseada no material examinado e 
complementada com dados da literatura. 

A descrição da família e os dados de 
distribuição geográfica seguiram Chautems & 
Kyiama (2003) e Araújo et al. (2005).

       
Resultados e Discussão
Na Serra Negra a família Gesneriaceae 

está representada por nove espécies distribuídas 
em quatro gêneros: Anetanthus Hiern. (A. 
gracilis), Nematanthus Schrad. (N. crassifolius, 
N. strigillosus e N. lanceolatus), Sinningia Nees. 
(S. cooperi, S. sceptrum e S. tuberosa) e Vanhouttea 
Chautems (V. brueggeri e V. hilariana). São ervas e 
arbustos epífitos no interior de florestas, terrícolas 
ou campestres, ocorrendo nas diferentes formações 
florestais da Serra Negra.

Anetanthus gracilis  apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo por toda a América do 
Sul. As espécies de Nematanthus e Sinningia 
ocorrem na Floresta Atlântica do sudeste do Brasil 
(Chautems 1990, Chautems 1991), e as duas 
espécies de Vanhouttea estão restritas ao estado 
de Minas Gerais (Chautems 2002). Neste último 
padrão classificam-se as duas espécies do gênero 
encontradas na Serra Negra na categoria “Em 
perigo” (Biodiversitas 2007) seguindo os critérios 
estabelecidos pela IUCN, enquanto as demais 
espécies estão incluídas na categoria “Vulnerável”.

 A diversidade das espécies de Gesneriaceae 
encontradas na Serra Negra indica maior semelhança 
com os táxons desta família distribuídos na Cadeia 
do Espinhaço e na Serra do Brigadeiro, ao norte da 
área de estudo, do que com as espécies encontradas 
na Serra da Mantiqueira da qual a Serra Negra faz 
parte (Barros et al. 2010).

Gesneriaceae DC., Essai Prop. Med. Pl. 2:192. 1816.
Ervas, subarbustos ou arbustos, terrícolas, 

rupícolas, epífitas ou trepadeiras com sistema 
subterrâneo com raízes perenes, rizomatoso 
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ou tuberoso; caule herbáceo ou lenhoso, ereto, 
escandente ou pendente. Folhas simples, 
opostas, 3 (-4) verticiladas ou solitárias, 
iguais ou anisófilas, pecioladas ou subsésseis, 
peltadas ou não; lâmina com margem inteira, 
crenada ou serreada, membranácea a crassa. 
Inflorescência axilar ou terminal, cimosa, 
racemosa ou uniflora. Flores geralmente vistosas, 
pediceladas, gamopétalas, zigomorfas, raramente 
actinomorfas, bissexuadas, protrândricas, 
ressupinadas ou não; lacínios 5, pouco unidas na 
base, às vezes 1/3 ou quase 1/2 do comprimento, 
verdes ou coloridas, inteiras ou denteadas; corola 

tubulosa ou tubuloso-gibosa, magenta, vermelha 
ou alaranjada, raramente alva, às vezes globosa 
na base, ou junto ao ápice, lobos subiguais ou 
desiguais, eretos ou patentes; estames 4, inclusos, 
raramente exertos, epipétalos, ocasionalmente 
estaminódio inconspícuo presente, anteras 
unidas, rimosas; disco anular constituído de 
1‒5 glândulas; ovário súpero a semi-ínfero, 
2-carpelar, 1-locular, placentação parietal; 
estilete simples, estigma estomatomórfico ou 2–
lobado. Fruto baga ou cápsula seca ou carnosa, 
2-valvar; sementes numerosas, geralmente 
elípticas, estriadas. 

Chave para identificação das espécies de Gesneriaceae na Serra Negra, Minas Gerais

1. Planta 5‒14 cm de altura, flor menor que 10 mm compr., corola branca ............... Anetanthus gracilis
1’. Planta 0,15‒2 m de altura, flor com mais de 10 mm compr., corola alaranjada, vermelha ou magenta.

2. Ervas com tubérculos presentes, folha com margem crenada, inflorescência cimosa ou racemosa     
3. Folhas emergindo do tubérculo ou de um caule reduzido, peltadas ........  Sinningia tuberosa
3’.    Folhas caulinares, não peltadas

4. Folhas 3(‒4) verticiladas, lanceoladas, inflorescência racemo de cimeira, flores 
alaranjadas, corola 3,4‒4,1 cm compr.  ...........................................  Sinningia sceptrum

4’. Folhas opostas, oval-cordadas, inflorescência cimeira, flores vermelhas com base amarela 
ou maculada de roxo e branco, corola 5‒5,8 cm compr. .................... Sinningia cooperi

2’. Ervas ou subarbustos com tubérculos ausentes, folha com margem inteira ou serreada, inflorescência 
uniflora.
5. Folhas com margem serreada, corola vermelha ou magenta pintalgada de vináceo, não gibosa.

6. Pedicelo da flor 1,3‒1,8 cm compr., lacínios do cálice lanceolado-lineares, 1,4‒1,8 cm 
compr., corola arqueada 5‒5,5 cm compr. .................................... Vanhouttea hilariana

6’. Pedicelo da flor 2,3‒3,6 cm compr., lacínios do cálice lanceolados, 2,6‒3,1 cm compr., 
corola reta 4,4‒5,3 cm. compr.  .................................................... Vanhouttea brueggeri  

5’. Folhas com margem inteira, corola vermelha ou alaranjada, gibosa.
7. Pedicelo da flor 2,6‒4,5 cm compr. .........................................Nematanthus crassifolius
7’. Pedicelo da flor 0,3‒1,4 cm compr., corola alaranjada ou vermelha com lobos amarelos,  

1,3‒3,0 cm compr., fauce  0,4‒0,7 cm diâm.
8. Pedicelo 0,9‒1,4 cm compr., lacínios do cálice lanceolados, giba voltada para 

baixo ...............................................................................  Nematanthus strigillosus
8’. Pedicelo 0,3-0,6 cm compr., lacínios do cálice orbiculares a reniformes, giba voltada 

para cima ........................................................................ Nematanthus lanceolatus

1.1 Anetanthus gracilis Hiern.,Vidensk. Meddel. 
Dansk. Naturhist. Foren. Kjobenhaven 1877-
1878:93.1877. Fig. 1a-c, 2a
Ervas; 5–10(–14) cm. Folhas com pecíolo 
2–6 mm compr.; lâmina 1–2,5 × 0,5–1,2 cm, 
papirácea, elíptica, ápice agudo, base atenuada, 
margem serreada, discolores, face adaxial verde, 
face abaxial verde-pálido, raro avermelhada, face 
adaxial pubescente, face adaxial esparsamente 
pubescente com tricomas concentrados nas 

nervuras. Inflorescência em cimeiras axilares 
com 2–6 flores, brácteas ausentes, pedúnculo 
2–5 cm compr., pedicelo 4–6 mm; cálice ca. 1–2 
mm compr., verde, esparsamente pubescente, 
lacínios estreitamente lanceolados; corola 5–6 
mm compr., branca, esparsamente pubescente, 
tubulosa, tubo ca. 1,2 mm diâm. com base ca. 
1,5 mm larg., fauce ca. 2 mm diâm., lacínios 
desiguais, 2 superiores menores, ca. 2 × 1,5 mm, 
3 inferiores maiores 3–3,5 × 1,5 mm; estames 
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inclusos; ovário súpero, ovóide. Fruto com 
pedicelo até 12 mm, cápsula, elipsóide, 4‒5 mm 
compr., encoberto pelo cálice até um pouco mais 
da metade do comprimento.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, II.2007, 
fl. e fr., N.L. Abreu et al. 135 (CESJ, UEC); Fazenda 
Mato Limpo, Gruta dos Macacos, III.2010, fl. e fr., M. 
Peixoto & A. Chautems 28 (G).

A. gracilis  é uma espécie raramente 
coletada devido ao seu porte diminuto com 
flores pouco chamativas, apesar da sua ampla 
distribuição na América do Sul, ocorrendo da  
Colômbia até a Bolívia. No Brasil, está registrada 
no Distrito Federal e em Minas Gerais. Na Serra 
Negra cresce em afloramento rochoso coberto 
por musgos e líquens, em ambientes úmidos e 
sombrios ou na proximidade de grutas. Na área 
de estudo foi encontrada em flor no mês de 
fevereiro e março. 

2.1 Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler, 
Selbyana 5:382. 1981. Fig. 1d, 2b
Subarbustos; 0,5–2 m, caule glabro, raízes 
adventícias presentes ou ausentes; internós 
0,7–4,8 cm. Folhas opostas, anisofilas; pecíolo 
0,2–1 cm compr., verde a avermelhado, glabro; 
lâmina 2,4–14 × 1,6–3,9 cm, crassa, ovada, 
elíptica ou oblanceolada, ápice acuminado, base 
cuneada, margem inteira, revoluta, levemente 
ciliada, discolores, face adaxial verde, face 
abaxial verde-pálido, raro avermelhada, glabra 
a esparsamente pubescente em ambas as 
faces; nervura central conspícua, 4-9 pares de 
nervuras secundárias, esparsamente pubescentes. 
Inflorescência uniflora, pendente, 1–2 flores na 
axila de brácteas; brácteas muito reduzidas, ca. 
0,1 cm, pubescentes, oblongas, margem inteira. 
Pedicelo 2,6–4,5 cm, verde a vináceo, pubescente; 
cálice 2,7–3,2 cm compr., verde a avermelhado, 
esparsamente pubescente, lacínios lanceolados, 
eretos, agudos, margem inteira; corola 4,7–6,5 
cm compr., vermelha, pubescente, tubuloso-
gibosa, comprimida lateralmente no ápice, giba 
pronunciada voltada para cima,  lobos concolores 
revolutos, parte tubuloso-cilíndrica 0,5–0,8 cm 
compr., giba ca. 1,8 cm × 3,8 cm, fauce 1,8–2,2 
cm diâm., lacínios iguais, ca. 0,7 cm compr.; 
estames exertos, glabros; ovário súpero, cônico, 
pubescente. Fruto não visto.         
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, V.2004, 
fl., F.R.G. Salimena et al. 1388 (CESJ, G); VIII.2004, 
fl., C.N. Matozinhos et al. 01 (CESJ, G); Cachoeira do 
Ninho da Égua, II.2006, fl., P.L. Viana 1933 & N.F.O. 

Mota (CESJ); Serra do Funil, trilha da ponte em direção 
ao serrote de São Gabriel, VI.2006, fl., F.R.G. Salimena 
et al. 1367 (CESJ).

Nematanthus crassifolius ocorre na região 
sudeste do Brasil, em Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo nas encostas das 
Serras do Mar e da Mantiqueira entre 400 e 1400m 
(Chautems 2003). Na Serra Negra é encontrada 
como epífita  no interior de cânions ou de matas 
ciliares, em local sombreado e úmido. Encontrada 
em floração de fevereiro a outubro.

Morfologicamente, pertence ao grupo de 
espécies com flores pendente-ressupinadas, tendo 
como espécies mais proximamente relacionadas 
Nematanthus fluminensis (Vell.) Fritsch e N. 
brasiliensis (Vellozo) Chautems. No entanto, 
apenas N. crassifolius ocorre em Minas Gerais 
e é distinta destas espécies por apresentar folhas 
ovado-elípticas, cálice com lacínios lanceolados, 
eretos, esparsamente pubescentes e corola 
vermelha vistosa.

2.2 Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems, 
Diss. Bot. 112:189. 1988. Fig. 1e, 2c

Subarbustos; 0,5–2 m alt., caule esparsamente 
pubescente a densamente pubescente próximo 
ao ápice; internós 0,9–5,2 cm compr. Folhas 
opostas, anisofilas; pecíolo 0,5–4,5 cm compr., 
vináceo, glabro; lâminas 3,6–10,4 × 3,6–1,5 cm, 
oblanceoladas a elípticas ou obovadas, ápice 
acuminado, base obliqua a cuneada, margem 
inteira, discolores, face adaxial verde, face abaxial 
creme a castanha, face adaxial esparso-pubescente, 
face abaxial densamente pubescente; nervura 
principal avermelhada, densamente pubescente, 
4–5 pares de nervuras secundárias conspícuas 
na face abaxial, densamente pubescentes. 
Inflorescência uniflora, brácteas ausentes. 
Pedicelo 0,3–0,6 cm compr., ereto, vermelho, 
densamente pubescente; cálice 1–1,5 × 1–1,4 
cm, vináceo, esparsamente pubescente, lacínios 
orbiculares a reniformes, eretos, margem inteira; 
corola 2,5–3 cm compr., vermelha com lobos 
amarelos, face externa densamente tomentosa 
com tricomas alvos, face interna glabra a 
esparsamente pubescente, tubuloso-gibosa, base 
cilíndrica de ca. 0,5 cm diâm., tubo de ca. 0,8 cm 
compr. até chegar à giba pronunciada e voltada 
para cima, fauce estreita, ca. 0,7 cm diâm., 
lacínios iguais, ca. 0,2 cm compr.; estames ca. 
1,4 cm compr., inclusos, glabros; ovário súpero, 
ovóide, pubescente. Fruto não visto.
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Figura 1 – a-c. Anetanthus gracilis ‒ a. folha; b. flor, vista lateral; c. flor, vista frontal. d. Nematanthus crassifolius 
‒ flor. e. N. lanceolatus ‒ flor, vista lateral. f. N. strigillosus ‒ flor, vista lateral. g-i. Sinningia cooperi ‒ g. folha; 
h. detalhe do indumento; i. flor, vista lateral. j-l. S. sceptrum ‒ j. folha; k. detalhe do indumento; l. flor, vista lateral. 
m-o. S. tuberosa ‒ m. folha; n. detalhe do indumento; o. flor, vista lateral. p. Vanhouttea brueggeri ‒ flor, vista 
lateral. q. V. hilariana ‒ flor, vista lateral. (a-c Abreu et al. 135; d Matozinhos et al. 1; e Matozinhos et al. 251; f Belchior 
et al. 12; g-i Viana et al. 2016; j-l Salimena et al. 2628; m-o Menini Neto et al. 666; p Feliciano et al. 31; q Salimena 
et al. 2657).
Figure 1 – a-c. Anetanthus gracilis ‒ a. leaf; b. flower, lateral vist; c. flower, frontal vist. d. Nematanthus crassifolius ‒ flower. 
e. N. lanceolatus ‒ flower, lateral vist. f. N. strigillosus ‒ flower, lateral vist. g-i. Sinningia cooperi ‒ g. leaf; h. detail of indumentum; 
i. flower, lateral vist. j-l. S. sceptrum ‒ j. leaf; k. detail of indumentum; l. flower, lateral vist. m-o. S. tuberosa ‒ m. leaf; n. detail of 
indumentum; o. flower, lateral vist. p. Vanhouttea brueggeri ‒ flower, lateral vist. q. V. hilariana ‒ flower, lateral vist. (a-c Abreu et 
al. 135; d Matozinhos et al. 1; e Matozinhos et al. 251; f Belchior et al. 12; g-i Viana et al. 2016; j-l Salimena et al. 2628; m-o Menini 
Neto et al. 666; p Feliciano et al. 31; q Salimena et al. 2657).
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Material examinado: Serra Negra, cachoeira do Ninho 
da Égua, XI.2005, fl., C. Matozinhos et al. 251 (CESJ, 
G); próximo à gruta do Funil, XI.2005, fl., K. Antunes 
et al. 201 (CESJ, G).   

Nematanthus lanceolatus ocorre no sudeste 
do Brasil, em Minas Gerais, Espírito Santo e 
Rio de Janeiro (Araújo 2005). Recentemente foi 
encontrado em mata de altitude do sul da Bahia. 
Na Serra Negra é encontrada como epífita, rupícola 
ou terrícola em campos rupestres. Encontrada em 
floração nos meses de abril e novembro.

      
2.3 Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore, 
Baileya 19:38. 1973. Fig. 1f, 2d
Subarbustos ou ervas; ca. 50 cm alt., caule 
herbáceo, avermelhado, esparsamente estrigoso; 
internós 0,4–1,7 cm compr. Folhas opostas, 
levemente anisofilas; pecíolo 0,3–0,9 cm compr., 
verde a castanho, seríceo-tomentoso; lâminas 
1,6–5,5 × 0,6–2 cm, crasso-rígidas, oblanceoladas 
a elípticas, ápice agudo a acuminado, base obtusa 
a cuneada, margem inteira, discolores, face 
adaxial verde, face abaxial castanha, estrigosa 
em ambas as faces; nervura principal conspícua, 
3 pares de nervuras secundárias, inconspícuas, 
seríceo-tomentosas. Inflorescência uniflora, 1 flor 
na axila de 2 brácteas, pubescentes, lanceoladas a 
oblongas, margem inteira. Pedicelo 0,9–1,4 cm, 
densamente seríceo; cálice 1,3–1,7 × 0,4–0,6 
cm, verde a vermelho, pubescente, lacínios 
lanceolados, eretos, agudos margem inteira; 
corola 1,3–2,5 cm compr., alaranjada a vermelha 
com lobos amarelos, face externa pubescente, 
face interna glabra a esparsamente pubescente, 
tubuloso-gibosa, giba pronunciada voltada para 
baixo, base cilíndrica ca. 0,6 cm compr. × 0,4 cm 
diâm., fauce estreita, ca. 0,4 cm compr., lacínios 
eretos a patentes, diâm., iguais, arredondados, ca. 
0,2 × 0,3 cm; estames ca. 0,9 cm compr., inclusos, 
glabros; ovário súpero, piriforme, densamente 
tomentoso. Fruto não visto.
Material examinado: Rio Preto, Serra da Caveira 
d’Anta, Fazenda Tiririca, II.2004, fl., A.J. Fernandes 
Júnior et al. 107 (CESJ, G); Serra Negra, trilha para 
o Ninho da Égua, IV.2005, fl., C.N. Matozinhos et al. 
218 (CESJ); I.2006, fl., V. Belchior et al. 12 (CESJ).

Nematanthus s tr igi l losus  apresenta 
distribuição restrita aos campos rupestres das 
serras de Minas Gerais e no estado de São Paulo, 
nos campos de altitude entre 800 e 1800m, onde é 
considerada rara (Chautems 2003). Na Serra Negra 
ocorre nos campos rupestres, entre afloramentos 

quartzíticos. Encontrada em floração nos meses 
de janeiro, fevereiro e abril.        

3.1 Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler, Selbyana 
1:32. 1975. Fig. 1g-i, 2e

Ervas; 30–40 cm alt., caule herbáceo, 
ereto a decumbente, densamente pubescente 
com tricomas vermelhos, tubérculo ca. 20 cm 
diâm,. Folhas opostas, não peltadas, levemente 
anisofilas, pecíolo 0,6–6,7 cm compr., hirsuto; 
lâmina 2,6–23 × 2,4–18 cm, crassa, oval-
cordada, ápice agudo, base cordada, margem 
crenada, verde a avermelhada em ambas as faces, 
velutina a densamente velutina; 6–10 pares de 
nervuras secundárias, conspícuas, avermelhadas, 
densamente hirsutas. Inflorescência 4–7 cimeiras, 
com 1–6 flores na axila de brácteas, dispostas 
ao longo de uma raque de 15–45 cm; pedúnculo 
0,5–2 cm compr. Pedicelo 1,3–3,5 cm compr., 
hirsuto; cálice 0,4-0,7 cm compr., pubescentes, 
lacínios triangulares, tricomas triarticulados 
com articulações vermelhas; corola 5–5,8 cm 
compr., vermelha com base amarelada ou 
vermelha maculada de roxo e branco, pubescente 
externamente e glabra internamente, fortemente 
zigomorfa, 2 labiada, base intumescida com 5 
protuberâncias em seguida levemente constrita, 
depois progressivamente alargada, 2 lobos 
dorsais unidos, eretos, 1,6–2,9 × 0,9–1,7 cm,  2 
laterais 0,8–1,1 × 0,8–1,2 cm, 1 ventral 0,4–0,7 
cm compr.; estames ca. 4,9 cm compr., pouco 
mais curtos que o lábio superior, avermelhados, 
anteras unidas em disco; ovário súpero, alvo, 
densamente pubescente, ca. 0,8 cm compr., 
piriforme; nectário formado de 2 glândulas 
dorsais, unidas. Fruto não visto.
Material examinado: Serra Negra, trilha para o Ninho 
da Égua, IV.2005, fl., C.N. Matozinhos et al. 220 (CESJ, 
G); Cachoeira do Ninho da Égua, V.2006, fl., P.L. Viana 
et al. 2016 (CESJ, G).

Sinningia cooperi é uma espécie da Mata 
Atlântica, ocorrendo desde o Espírito Santo até 
Santa Catarina (Chautems 2003). Na Serra Negra 
é encontrada como epífita no interior de mata ou 
escandente sobre afloramentos. Encontrada em 
floração no mês de abril.

Espécie notável pelas flores bilabiadas e 
inflorescências densifloras. A densa pilosidade 
do caule e o comprimento menor das flores, a 
aproximam de Sinningia magnifica (Otto & A. 
Dietr.) Wiehler; o que pode indicar uma possível 
introgressão entre esses dois táxons embora esta 
espécie não tenha sido coletada na área de estudo.
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Figura 2 – Gesneriaceae na Serra Negra: a. Anetanthus gracilis Hiern., b. Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler, 
c. Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems, Diss., d. Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore, e. Sinningia 
cooperi (Paxton) Wiehler, f. Sinningia sceptrum (Mart.) Wiehler, g. Sinningia tuberosa (Mart.) H.E. Moore, h. Va-
nhouttea brueggeri Chautems, i.Vanhouttea hilariana Chautems
Figure 2 – Gesneriaceae of Serra Negra: a. Anetanthus gracilis Hiern., b. Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler, c. Nematanthus 
lanceolatus (Poir.) Chautems, Diss., d. Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E. Moore, e. Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler, f. Sinningia 
sceptrum (Mart.) Wiehler, g. Sinningia tuberosa (Mart.) H.E. Moore, h. Vanhouttea brueggeri Chautems, i.Vanhouttea hilariana Chautems.
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3.2 Sinningia sceptrum (Mart.) Wiehler, Selbyana 
1: 32. 1975. Fig. 1j-l, 2f

Ervas ou subarbustos; 0,5–2 m alt., caule 
herbáceo, ereto, verde com regiões vináceas, 
tomentoso, tubérculo presente. Folhas 3(–4) 
verticiladas, não peltadas, levemente anisofilas; 
pecíolo 0,2–0,4 cm compr.; lâmina 3,4–8,2 × 1,1–3,5 
cm, lanceoladas, ápice agudo a acuminado, base 
redonda a truncada, margem crenada, discolores, 
verde na face adaxial e castanha na face abaxial, 
face adaxial tomentosa, face abaxial densamente 
tomentosa; 7–10 pares de nervuras secundárias 
densamente pubescentes. Inflorescência racemo de 
cimeiras dispostas ao longo de um eixo terminal 
de 10,5–39 cm compr., 1–3(–4) flores na axila 
de brácteas verticiladas; pedúnculo inconspícuo, 
pedicelo 2,9–3,9 cm compr.; brácteas 0,3–1 cm 
compr., espatuladas, margem inteira. Pedicelo 0,7–
3,9 cm compr., verde a avermelhado, densamente 
pubescente; cálice 1–1,3 × 0,3–0,5 cm, verde a 
avermelhado, tomentoso, lacínios lanceolados; 
corola 3,4–4,1 cm compr., alaranjada, pubescente, 
tubulosa, fortemente zigomorfa, base intumescida 
com 2 protuberâncias salientes, em seguida 
levemente constrita e depois progressivamente 
alargada, lacínios subiguais, 2 superiores, unidos, 
eretos, 0,3 × 0,8 cm., 3  laterais, 0,2 × 0,5 cm.; 
estames exertos, anteras reunidas em retângulo; 
ovário súpero, vináceo, pubescente; nectário formado 
por 5 glândulas, as 2 dorsais mais desenvolvidas e 
unidas,  as outras 3 pouco desenvolvidas e isoladas. 
Fruto cápsula loculicida 1,4–1,9 × 0,8–1 cm.
Material examinado: Rio Preto, Serra da Caveira 
D’anta, Fazenda Tiririca, II.2004, fl., F.R.G. Salimena et 
al. 959 (CESJ, G); Serra Negra, Ninho da Égua, IV.2005, 
fl., C.N. Matozinhos et al. 198 (CESJ); Serra Negra, 
Trilha para a cachoeira da divisa, II.2008, fl., F.R.G. 
Salimena et al 2628 (CESJ).
Material adicional examinado: Dias Tavares, V.1971, 
L. Krieger (CESJ 10511).

Sinningia sceptrum distribui-se do Sul da 
Bahia até o Rio de Janeiro (Chautems 1990). Na 
Serra Negra ocorre nos campos rupestres, sobre 
rochas ou em transição floresta-campo, geralmente 
em barranco úmido ou em solo encharcado. 
Encontrada em floração em fevereiro e abril 

      
3.3 Sinningia tuberosa (Mart.) H.E. Moore, 
Baileya 19: 40. 1973. Fig. 1m-o, 2g

Erva; 15–20 cm alt., caule reduzido com 
internós muito condensados, marrom-avermelhado, 
esparsamente pubescente, base tuberosa 2,1–3 cm 
larg. Folhas solitárias, peltadas, glutinosas emergindo 

da parte ereta do caule ou diretamente do tubérculo; 
pecíolo ca. 3,5 cm compr., marrom avermelhado; 
lâminas 17,5–19,5 x 21,5–20 cm, orbiculares a 
reniformes, ápice arredondado a subagudo, base 
cordada, margem crenada, discolores, face adaxial 
verde, pubescente, face abaxial avermelhada, 
hirsuta; 5 pares de nervuras secundárias, conspícuas, 
castanhas. Inflorescência cimeira, 4–8 flores, 
brácteas de 0,1–0,2 cm compr., lanceolada-
espatulada, pubescentes, margem inteira, vermelhas, 
pedúnculo 1,3–2,5 cm compr.. Pedicelo 4–5,5 cm 
compr., marrom-avermelhado, pubescente; cálice 
0,4–0,5 cm compr., verde a vináceo, glabro a hirsuto 
externamente, pubescente internamente, lacínios 
lanceolados; corola 2,9–3,2 cm compr., vermelho-
sangue com interior amarelado, face externa glabra 
a esparsamente pubescente, face interna glabra a 
esparsamente pubescente, tubulosa, base 5 gibosa, 
ligeiramente constrita, progressivamente alargada, 
fauce ca. 0,8 cm diâm., lacínios subiguais, 0,6–0,7 
cm compr.; estames inclusos ou atingindo a fauce; 
estaminódio presente, ca. 0,2 cm compr.; ovário 
súpero, ovóide; nectário formado por 2 glândulas 
dorsais adnatas ao ovário. Fruto cápsula loculicida, 
1,2–1,9 × 0,5–0,8 cm, cálice aderido.
Material examinado: Rio Preto, Serra do Funil, 
IX.1989, fl., T.S.M. Grandi et al 2681 (SPF); Serra 
Negra, Gruta do Funil, VII.1989, fl., M.M.N. Braga 307 
& T.S.M Grandi (SPF), IV.2009, fl., L. Menini Neto et al. 
666 (CESJ); Serra do Funil, margens do Rio do Funil na 
trilhas para o sumidouro, II.1999, fl., R.Mello Silva et al. 
1653 (MBM, RB, SP, SPF); IV.2004, K. Antunes 79 & C. 
Matozinhos (CESJ, G); Serra Negra, divisa com Santa 
Bárbara do Monte Verde, II.2006, fl., F.R.G. Salimena 
2424 & P.H. Nobre (CESJ).      
Material adicional examinado: Juiz de Fora, Poço 
Dantas, II.1993, fr., Z.C. Viveiros & M.S. Silveira 
(CESJ 26267). 

S. tuberosa apresenta distribuição restrita aos 
campos rupestres de Minas Gerais, em altitudes 
acima de 1000 m, saxícola ou rupícola formando 
grandes populações em paredões de quartzito. Na 
Serra Negra foi encontrada em floração nos meses 
de fevereiro, abril, julho e setembro.

É facilmente reconhecida por apresentar caule 
reduzido ou ausente e geralmente uma única grande 
folha peltada, emergindo diretamente do tubérculo.

4.1 Vanhouttea brueggeri Chautems, Candollea 
261-270. 2002. Fig. 1p, 2h

Subarbusto; ca. 1 m alt., caule glabro a 
tomentoso no ápice, avermelhado internós 1,5–6 
cm compr. Folhas opostas, iguais a levemente 
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anisofilas, pecíolo 0,8–2,4 cm compr., seríceo; 
lâminas 3,3–8,4 × 1,4–4,6 cm, elípticas a ovadas, 
ápice agudo, base cuneada a obtusa, margem 
serreada, discolores, face adaxial verde escura, 
face abaxial verde clara, face adaxial pubescente, 
face abaxial incana; 5–8 pares de nervuras 
secundárias. Inflorescência uniflora, 1–2 flores em 
posição axilar acima dos nós. Pedicelo 2,3–3,6 cm 
compr.; cálice 2,6–3,1 cm compr., verde prateado, 
densamente seríceo, lacínios lanceolados, margem 
inteira; corola reta, completamente coberta pelos 
lacínios do cálice no botão, 4,4–5,3 cm compr., 
vermelha, pintalgada de roxo na face interna dos 
lobos, face externa lanulosa, face interna glabra 
a esparsamente pubescente, tubulosa, inflada na 
base, brevemente constrita, seguindo um diâmetro 
regular de ca. 0,7 cm. até chegar à fauce de ca. 
0,8 cm, lobos desiguais, 2 dorsais fundidos, ca. 
1,1 × 1 cm compr., 3 ventrais livres ca. 0,7 × 
1,1 cm compr.; estames 4, ca. 4,3 cm compr., 
inclusos, amarelos, glabros; estaminódio presente; 
ovário ínfero, pubescente; nectário formado por 5 
glândulas isoladas.
Material examinado: Lima Duarte, Monte Verde de 
Cima, Serra Negra, III.1991, fl., M.C. Bruegger & H.G. 
Souza (CESJ 24699[a]-holotipus e CESJ 24699[b]-
isotipus); Fazenda da Água Amarela, fl., E.A. Feliciano 
et al 31 (CESJ).

Vanhouttea brueggerii é uma espécie com 
endemismo  restrito ao sul de Minas Gerais, 
ocorrendo nos municípios de Bom Jardim de 
Minas, Lima Duarte e Olaria. Na Serra Negra é uma 
espécie dos campos rupestres de areia quartzosa. 
Encontrada em floração no mês de março.

4.2 Vanhouttea hilariana Chautems, Candollea 
261-270. 2002. Fig. 1q, 2i

Subarbusto; ca. 1 m alt., caule, glabro a 
tomentoso no ápice, avermelhado internós 1,3–2,8 
cm compr. Folhas opostas a 3-verticiladas, iguais a 
levemente anisofilas, pecíolo 0,4‒0,7 cm compr., 
pubescente a tomentoso; lâminas 2,5–5,0 × 
2–3,2 cm, obovadas a ovais, ápice redondo, base 
cuneada a obtusa, margem serreada, discolores, 
face adaxial verde, face abaxial verde clara a 
amarelada, ambas as faces esparsamente hisutas; 
4–5 pares de nervuras secundárias, curvadas, as 
basais aproximando-se do ápice. Inflorescência 
uniflora, 1–2 flores em posição axilar acima dos 
nós. Pedicelo 1,3–1,8 cm compr.; cálice ca. 1,4 
x 1,8 cm compr., densamente seríceo, lacínios 
lanceolado-lineares; corola arqueada, nunca 

coberta completamente pelos lacínios do cálice 
no botão, 5–5,5 cm compr., magenta, pintalgada 
de vináceo na face interna dos lobos, face externa 
lanulosa, face interna glabra a esparsamente 
pubescente, tubulosa, inflada na base, brevemente 
constrita, seguindo um diâmetro regular de ca. 
0,7 cm até chegar à fauce de ca. 0,8 cm, lacínios 
desiguais, 2 dorsais fundidos 1,3 × 1,2 cm., 3 
ventrais livres 1 × 1 cm; estames ca. 4,9 cm 
compr., exertos, amarelos, glabros; estaminódio 
presente; ovário súpero, densamente pubescente; 
nectário formado por 4 glândulas próximas ao 
ovário e uma isolada. Fruto cápsula loculicida, 
1,6–1,8 × 0,8–1 cm.
Material examinado: Rio Preto, Serra da Caveira d’anta, 
II.2004, fl., F.R.G. Salimena et al. 353 (CESJ, G); Serra 
Negra, I.2006, C.N. Matozinhos et al. 156 (CESJ); 
Fazenda Serra Negra, II.2008, fl., F.R.G. Salimena 
2657 (CESJ); Trilha do Marciano, IV.2004, fl., C.N. 
Matozinhos et al. 225 (CESJ); Vilarejo do Funil, X.2004, 
fl., F.R.G. Salimena et al. 1275 (CESJ, G).   
Material adicional examinado: Carangola, Serra do 
Brigadeiro, II.1989, fr., B. Cosensa (CESJ 23462).

Vanhouttea hilariana apresenta endemismo 
restrito no estado de Minas Gerais, ocorrendo em 
poucas localidades na encosta Norte da Serra da 
Mantiqueira (Chautems 2002). Na Serra Negra é 
uma espécie típica dos campos rupestres arenosos. 
Encontrada em floração nos meses de fevereiro, 
abril e outubro.

Espécie muito semelhante a Vanhouttea 
brueggeri que, entretanto apresenta pecíolos 0,8–
2,4 cm. compr., lacínios do cálice conspicuamente 
triangulares, folhas com pilosidade densa  e 
nervuras secundárias formando um ângulo menor 
que 90º com a nervura principal. 
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Introdução
Muito mais do que uma coleção científica 

compostas por plantas desidratadas, os herbários 
desempenham um papel único e crítico diante 
dos esforços globais em amenizar a perda da 
biodiversidade (Schatz 2002), sustentando 
um inestimável acervo de plantas e dados que 
documentam a existência de espécies em um 
determinado tempo e espaço.

As informações contidas em um herbário 
representam fontes básicas para estudos 
taxonômicos, florísticos e ecológicos, além 
de subsidiar trabalhos de biodiversidade, usos 
medicinais, tóxicos, forrageiros e indústria 
alimentícia em geral (Barbosa & Peixoto 2003; 
Peixoto et al. 2009).

Diante desta inquestionável importância, 
fica evidente a necessidade por métodos 

organizados e sistemáticos de armazenamento 
e processamento dos dados coletados (Walters 
1993, Heywood 2001).

Essa organização tornou-se possível com 
o grande desenvolvimento das tecnologias de 
informação nas últimas duas décadas, permitindo 
a criação e gerenciamento eficiente de bancos 
de dados de grande porte, transformando dados 
em informação e, por sua vez, a informação em 
conhecimento para tomada de decisões críticas 
(Teixeira et al. 1992).

Apesar do grande volume de informações 
geradas diariamente em todas as áreas do 
conhecimento humano, os dados coletados 
são importantes apenas quando se consegue 
classificá-los e organizá-los, tornando-os úteis 
para pesquisadores e instituições. Este fato 
torna um banco de dados um dos componentes 

Resumo
Este estudo descreve um novo sistema para manipulação e gerenciamento eletrônico de coleções botânicas. 
O software descrito foi desenvolvido com objetivo de auxiliar herbários brasileiros no resgate e manutenção 
segura de registros de espécies de plantas provenientes de diversos ecossistemas nacionais, fornecendo uma 
ferramenta confiável, com interface amigável, fácil de utilizar e dotado de funcionalidades para cadastro, 
consultas, atualizações, estatísticas, relatórios, geração de etiquetas, geoprocessamento e banco de imagens.
Palavras-chave: banco de dados, coleções botânicas, botânica aplicada.

Abstract
This study describes a new system for handling and eletronic managing of botanical collections. The software 
described here was developed in order to give support to herbaria in the task of protecting records of plants species 
from various national ecosystems, by providing a safe tool, with a friendly interface, easy to use and equipped 
with features for registration, consultation, updates, statistics, reports, label management, geoprocessing and 
image database.
Key words: databases, botanical collection informatization, applied botany
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essenciais de uma empresa ou instituição 
(Roeldes et al. 2009).

No manejo do herbário, a importância 
dos bancos de dados não é diferente, muito 
pelo contrário, agregam-se outras dificuldades 
e desafios, como integração com Sistemas de 
Informações Geográficas (SIGs), mecanismo 
de compatibilidade com softwares já existentes, 
ferramentas de auxílio à identificação de 
espécies ,  anál ises  estat ís t icas ,  s is temas 
automatizados de geração e atualização de 
etiquetas, relatórios, gráficos e, principalmente, 
a necessidade de publicar via web os dados 
armazenados, permitindo fácil acesso a qualquer 
usuário com conexão à internet.

Apesar da popularização dos sistemas de 
informação em todo mundo, a grande maioria 
dos herbários no Brasil não têm suas coleções 
completamente informatizadas, enfrentando 
problemas semelhantes ao tentar iniciar este 
processo, ou como é comum, não conseguindo 
iniciar sua informatização (Peixoto et al. 2009). 
A baixa disponibilidade de softwares específicos 
para este objetivo, as dificuldades de instalação, 
utilização e manutenção destes programas, 
juntamente com o grande investimento em 
recursos materiais e humanos aplicados nesta 
tarefa, sem qualquer garantia de retorno, tornam 
a informatização de herbários uma tarefa lenta, 
arriscada e cara, quando não inviabilizam todo 
o processo (Peixoto 2005).

Assim, os objetivos deste estudo foram: 1) 
analisar o nível de informatização dos herbários 
brasileiros, através da Rede Brasileira de 
Herbários; 2) analisar os aspectos funcionais 
e tecnológicos dos principais bancos de 
dados utilizados no Brasil; 3) propor uso 
e disseminação do software Carolus como 
ferramenta de apoio às coleções botânicas no 
Brasil, fornecendo aos herbários brasileiros 
um programa fácil de usar e instalar, com 
interface amigável e intuitiva, seguro, com alta 
escalabilidade e gratuito.

Material e Métodos
Com intui to de analisar  o nível  de 

informatização dos herbários brasileiros, foram 
realizadas consultas em artigos científicos 
e na base de dados da Rede Brasileira de 
Herbários (<http://www.botanica.org.br/rede_

herbarios.php>) pelos softwares utilizados para 
informatização das coleções nacionais.

Após a coleta dos dados, registrou-se os 
softwares mais utilizados pelos herbários e 
as ferramentas disponíveis nesses softwares, 
para posterior comparação dos programas 
identificados e avaliação da possibilidade de 
uso na informatização de coleções brasileiras. 
As informações presentes neste trabalho 
referem-se às versões encontradas enquanto o 
manuscrito estava sendo redigido. As palavras 
software, sistema e aplicativo foram utilizadas 
indistintamente como sinônimos de programa 
computacional.

O desenvolvimento do software Carolus 
teve início com a adoção do PostgreSQL 8, 
um Sistema Gerenciador de Banco de Dados 
(SGBD). Um SGBD pode ser concebido como 
um conjunto de programas que armazenam, 
organizam e recuperam informações, fornecendo 
segurança, desempenho e diversas características 
desejáveis à manipulação de dados, como a 
possibilidade de diversos usuários acessarem 
registros simultaneamente (Heuser 2009).

A escolha pelo PostgreSQL 8 é justificada 
por se tratar de um projeto maduro, com mais de 
15 anos de desenvolvimento ativo, totalmente 
gratuito e ostentar o título de mais poderoso e 
avançado banco de dados Open Source do mundo, 
podendo ser utilizado em projetos que demandem 
segurança, desempenho e grande capacidade de 
armazenamento (<www.postgresql.org>).

Após a adoção do SGBD, as tabelas 
(conjunto de campos que representam e 
descrevem as características de um modelo 
ou objeto do mundo real) e as restrições de 
relacionamento dos campos foram modeladas 
e armazenadas no Postgresql. Esta modelagem 
foi cuidadosamente estabelecida com base em 
experiências de informatização de herbários 
nacionais (Peixoto 2005). O conjunto de campos 
foi escolhido para permitir que as informações 
importantes referentes ao material coletado 
fossem cadastradas da maneira mais organizada, 
sistemática e genérica possível, permitindo a 
utilização do sistema desenvolvido em outros 
herbários e evitando um número abusivo ou 
subutilizado de campos.

Com a base de dados modelada, diversos 
testes foram efetuados para verificar se as 
restrições de relacionamento estavam sendo 
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atendidas. As restrições são responsáveis por 
impedir, por exemplo, o cadastro de números 
de tombo ou número de coleta repetidos, 
manter o controle de acesso e atualizações de 
registros para recuperações de erros, além de 
toda a consistência das informações registradas 
(Silberschatz et al. 1999). 

Finalizados a implementação e os testes no 
banco de dados, teve início o desenvolvimento 
do aplicativo para comunicação com o banco, 
que representa o produto final para o usuário, 
o software propriamente dito, o qual torna 
transparente ao usuário toda a manipulação 
eletrônica dos dados no PostgreSQL (Pressman 
2002). No modelo do fluxo de dados do software 
Carolus cada computador representa um usuário 
(Fig. 1).

Para testar a escalabilidade do banco e 
do sistema desenvolvido, isto é, a capacidade 
continuar funcionando independente da carga de 
trabalho, 20 milhões de registros com valores 
aleatórios foram inseridos automaticamente 
na base de dados. Com o banco povoado de 
registros, foram executadas consultas por 
dados específicos, por exemplo, um intervalo 
de números de tombos ou a porcentagem 
das famílias mais representativas de uma 
determinada região, com o objetivo de verificar 
se a velocidade de resposta do banco de dados 
continuava com a rapidez aceitável de no 
máximo quatro segundos e se o programa não 
apresentava travamento ou falhas por conta do 
aumento de recursos computacionais exigidos, 
mantendo sua estabilidade e robustez.

A implementação do software foi realizada 
através da linguagem de programação C++, 
que utiliza o paradigma de programação 
orientado a objetos (Deitel & Deitel 2001). 
Esta linguagem é responsável pela construção 
dos sistemas operacionais modernos, como 
Windows™ e Linux, além de apresentar grande 
desempenho e alta velocidade de execução. 
O desenvolvimento do programa ocorreu no 
sistema operacional Windows para permitir 
que programa seja instalado sem necessidades 
externas e mantendo alta compatibilidade com 
as diferentes versões do Windows™, podendo 
ainda ser  executado em outros sistemas 
operacionais, como distribuições Linux.

Poster iormente ,  foram adic ionadas 
f e r r amen ta s  e  f unc iona l i dades  pa r a  o 
processamento de dados, como Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), geração 
avançada de gráficos, etiquetas e relatórios, 
funcionalidade para importação, exportação, 
backup, atualizações em massa de informações, 
sistemas de identificação de espécies e banco 
de imagens.

Para atender ao cadastro de diferentes 
tipos de dados, adicionou-se ao aplicativo 
diversos módulos para entrada de informações 
de outras coleções botânicas, como coleção 
de madeiras, de sementes e de plantas vivas. 
Cada módulo tem suas características próprias 
para melhor lidar com as particularidades do 
material coletado.

Figura 1 – Modelo do fluxo de dados do software Carolus. 
Através de um ou mais computadores conectados à internet 
é possível acessar o servidor com o Postgresql, inserindo, 
consultado ou atualizado dado nas tabelas que abstraem o 
armazenamento de informações das coleções científicas. 
As setas em duas direções indicam que o fluxo de dados 
pode ser de entrada ou saída e por estar centralizado 
em um servidor, todos os computadores trabalham 
simultaneamente, como se estivesse acessando o mesmo 
arquivo sem provocar inconsistências.
Figure 1 – Carolus's Data flow model. Using one or more computers 
connected to the internet, it’s possible to access the server with 
PostgreSQL, inserting, query or update data in tables, which abstract 
the storage of informations from scientific collections. The two-ways 
arrows indicate that flow of data can be input or output and because 
it’s centralized in one server, all computers work together, as if you 
were accessing the same file without creating inconsistencies.
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Figura 2 – Informatização dos herbários brasileiros, 
segundo a Rede Brasileira de Herbários.
Figure 2 –  Brazilian herbaria informatization of its collections, according 
to Rede Brasileira de Herbários.

Resultados e Discussão
Segundo os dados disponíveis em 2010 

na Rede Brasileira de Herbários (<http://www.
botanica.org.br/rede_herbarios.php>) (Fig. 2) 
dos 179 herbários brasileiros indexados no 
site, 56% deles não possui qualquer sistema de 
informatização (100 herbários), 8% declararam 
estar em processo de informatização (14 
herbários), mas não citam quais softwares estão 
utilizando para este fim, 5% utilizam softwares 
desenvolvidos nas próprias instituições (9 
herbários), 10% utilizam Access® ou Excel® 
como sinônimo de informatização (18 herbários) 
e 21% utilizam o BRAHMS como programa para 
cadastro dos dados coletados (38 herbários). 
Estas  informações agravam os números 
apontados por Peixoto (2005) tornando urgente 
a necessidade de investimento em softwares 
aplicado no controle eletrônico de informações 
botânicas. As características operacionais dos 
softwares mais comuns no Brasil são comparados 
com Carolus (Tab. 1).

Utilizados em vários herbários brasileiros 
como ferramenta para informatização, o 
Microsoft Excel® e o Microsoft Access® não 
deveriam ser utilizados como sinônimo para 
esta atividade, uma vez que estes softwares 
apresentam reduzida escalabilidade (i.e., 
capacidade de aumentar o número de dados e 
continuar funcionado com a mesma eficiência), 
exigem treinamento para utilização efetiva 
das capacidades de processamento, possuem 

baixa segurança para os dados, dependências 
de sistema operacional, limitações quanto à 
quantidade de usuários simultâneos, baixa 
integração com outras ferramentas e o elevado 
custo de aquisição. (Fig. 3). 

O BRAHMS, Botanical Research and 
Herbarium Management System, é um software 
desenvolvido pela Universidade de Oxford 
(Inglaterra), conhecido como o programa de 
gerenciamento de coleções botânicas mais 
utilizadas no mundo, sendo também um dos mais 
completos, em termos de recursos e ferramentas. 
No site do programa é possível encontrar a 
documentação completa de suas funcionalidades 
(http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/). Entretanto, o 
software é de difícil instalação, por questões 
de registro e aquisição de chaves, possui uma 
interface pouco amigável, exige considerável 
treinamento para uma utilização razoável de 
seus recursos, requer conhecimentos avançados 
de informática e banco de dados para sua 
instalação e configuração online, possui um 
tamanho limitado para base de dados, a estrutura 
de diretórios e de arquivos é complexa, o 
programa é relativamente lento, mesmo quando 
funciona na versão offline e não conta com 
Sistema de Informações Geográfica integrado, 
apenas gera arquivos que diminuem o trabalho 
de quem vai utilizar ferramentas como Diva 
Gis® ou ArcView®. O programa BRAHMS 
é altamente configurável, o que permite sua 
adaptação com diferentes herbários, contudo, 
configurar o software  corretamente para 
obter resultados desejados, demanda tempo e 
treinamento (Figs. 4-5).

O Herbário do Departamento de Ciências 
Florestais (HDCF), da Universidade Federal de 
Santa Maria, Rio Grande do Sul, desenvolveu 
o software  Nature 2.0 (<http:/ /w3.ufsm.
br/herbarioflorestal/nature/si te/>),  como 
alternativa para herbários brasileiros que 
buscam facilidade e simplicidade no cadastro 
de dados. O software destaca-se pela facilidade 
de instalação e pela possibilidade de importar 
e exportar dados em vários formatos, inclusive 
no padrão internacional Darwin Core, e por 
possuir diversos módulos para tratamento de 
dados de exsicatas, xiloteca e carpoteca, por 
exemplo. Por outro lado, o Nature 2.0 é bastante 
limitado quanto a quantidade de recursos e 
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Características* Carolus BRAHMS Herbário 2.0 Jabot

Banco de dados Postgresql Visual FoxPro Access Postgresql

Facilidade de configuração Sim Não Não Sim

Alta curva de aprendizado Sim Não Não Sim

Interface amigável Sim Não Não Sim

Diversos módulos Sim Sim Não Sim

Cadastro facilitado Sim Não Não Sim

Consultas avançadas Sim Sim Não Sim

Etiquetas fácil Sim Não Sim Sim

Formatação de etiquetas Não Sim Não Não

Suporta outras ferramentas Sim Sim Não Sim

Banco de imagens Sim Sim Sim Sim

Facilidade para uso online Sim Não Não Sim

Importação / Exportação Sim Sim Não Sim

Consulta de imagens Sim Sim Não Sim

SIG integrado Sim Não Não Não

Versão Portátil Sim Não Não Não

Banco de dados com GIS Sim Sim Não Não

Identificação de espécies Sim Não Não Não

Atualização em massa Sim Sim Não Não

Suporte multilíngüe Não Sim Não Não

Banco de DNA Não Sim Não Sim

Ferramentas Web Sim Não Não Sim

Disponível para download Sim Sim Não Não

 Microsoft Excel® e o Microsoft Access® não foram considerados nesta análise, para maiores informações vide o texto.

configurações, suas ferramentas ainda não tem 
utilidade prática e o conjunto de campos não é 
genérico para permitir a adoção em herbários 
com diferentes particularidades (Fig. 6). 

O programa Herbário 2.0 é uma alternativa 
nacional elaborado pela Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS). Este programa 
possui formulários para cadastro de registros 
com mais de 40 campos, com dados que vão 
desde informações taxonômicas e geográficas, 

até dados de controle do interno do herbário, 
tornando o software  adequado ao uso em 
diferentes herbários, entretanto, o elevado 
número de campos desse programa aumenta 
o tempo de cadastro dos registros e intimida 
os usuários com formulários subutilizados. 
As maiores limitação deste software são a 
interface gráfica pouco amigável, o ambiente 
difícil de utilizar, a falta de manutenção do 
programa e a baixa escalabilidade, isto é, 

Tabela 1 - Características de alguns softwares utilizados por herbários brasileiros.
Table 1 – Features of some softwares utilized by Brazilian herbaria.
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quanto mais registros são armazenados, mais 
lenta é a resposta do software, por utilizar uma 
versão antiga do Microsoft Access® ao invés 
de um moderno Sistema Gerenciador de Banco 
de Dados.

Outro software de origem nacional, o 
JABOT é um programa desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro para tornar-se o sistema 
de informatização do Herbário RB, um dos 
maiores do País. Desde 2005 este aplicativo 
permite consultas via internet na base de dados 
do Jardim Botânico (http://www.jbrj.gov.br/
jabot), como ilustra a Figura 7. O programa 
JABOT destaca-se pela sua robustez, com cerca 
de 500.000 exsicatas de plantas cadastradas, pelo 
suporte a diversas bases de dados, com banco 
de DNA e Xiloteca, por fornecer funções para 
administração do herbário, geração de relatórios, 

entre diversos outros aspectos. A Figura 8 mostra 
o formulário de entrada de dados do JABOT 
(Gonzalez 2009). O cadastro é facilitado e a 
interface é intuitiva para o usuário. Porém, 
não é possível, por este formulário, cadastrar 
imagens e nem auto-completar dados com as 
coordenadas geográficas do local de coleta 
do registro. Os nomes dos determinadores 
conferem credibilidade à identidade do táxon 
em estudo, porém, no site do JABOT alguns 
nomes de determinadores presentes nos registros 
cadastrados não obedecem a um padrão 
de nomenclatura, isto é, um determinador 
pode ser digitado de várias formas, sem um 
mecanismo de prevenção ou correção de erros de 
digitação, gerando incongruências em pesquisas 
e relatórios.

Nomeado em homenagem ao botânico sueco 
Carolus Linnaeus - criador da nomenclatura 

Figura 3 – Banco de dados em Excel®. Nota-se a dificuldade de localizar Registros, obter dados e visualizar erros. 
A falta de integração com outras ferramentas é outro fator negativo.
Figure 3 – Database in Excel ®. Note the difficulty of locating records, retrieve data and display errors. The lack of integration with 
other tools is another negative factor.
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Figura 4 – Interface de entrada de dados genérica do BRAHMS 6.7. Os dados das coleções são exibidos em tabelas que 
aceitam filtros e condições de agrupação. Outros dados, como base de espécies, DNA e usuários são editadas da mesma 
forma. O gerenciamento de atividades no BRAHMS requer treinamento e bastante estudo. É difícil visualizar um registro 
em específico com recursos visuais, como mapas e imagens.
Figure 4 – BRAHMS 6.7’s generic Interface Data Entry. The data collections are displayed in tables that accept filters and grouping condi-
tions. Other data, like species, DNA, and users databases are edited the same way. The management of activities in the BRAHMS requires 
training and plenty of study. It is difficult to see one record in particular, with maps e images.

Figura 5 – Formulário de configuração do administrador no BRAHMS. Através dele é possível configurar o software como 
desejado. A imagem mostra a inclusão de módulos no programa, atendendo praticamente a todas as necessidades do herbário.
Figure 5 – Administrator’s Form Configuration in BRAHMS. Through it you can configure the software as desired. The image shows the 
inclusion of modules in the program, given almost all the needs of the herbarium.
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binomial e “pai da taxonomia”, o software 
Carolus, registrado na Revista da Propriedade 
Industrial Nº 2044, processo 10370-4 (Siqueira 
et al. 2010), foi desenvolvido com o intuito de 
fornecer aos herbários brasileiros um programa 
fácil de instalar, com interface amigável e 
intuitiva, de aprendizado rápido, seguro, com 
alta escalabilidade e dotado de recursos para 
geoprocessamento, estatísticas, relatórios, 
geração automática de etiquetas e gráficos, 
manutenção e atualização de extensos volumes 
de dados, sendo totalmente gratuito (Fig. 9). A 
principal funcionalidade do software Carolus é 

o cadastro de informações de coleta no banco 
de dados. Esse cadastro armazena os dados 
de forma segura e organizada, permitindo a 
recuperação posterior sem danificar o material 
coletado, através de consultas no software e 
consultas via internet, através do site do herbário 
(<http://www.hvasf.univasf.edu.br/>). Além 
disso, o cadastro fornece dados para outros 
componentes do programa, com a geração 
automática de etiquetas, relatórios, gráficos e 
mapas temáticos (Fig. 10).

Durante o cadastro, os campos referentes 
às coletas são preenchidos através de blocos 

Figura 6 – Ferramentas do Sistema Nature 2. O software oferece vários recursos interessantes durante o cadastro e 
consulta de dados. As ferramenta presente, entretanto, são de baixa utilidade. Em anexo um mapa para determinada 
região de coleta, onde não é possível distinguir nenhum aspecto importante. 
Figure 6 – Nature 2’s Tools. The software offers various interesting feature during the registration and query data. The present tool, 
however, are of low utility. Attached a map for a region of collection, where is not possible distinguish any significant respect.
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Figura 7 – Sistema de consultas online do Jabot. A consulta pode ser filtrada pelo campos de Família, Gênero, Espécie, Localidade 
e Coletor, nas diversas bases de dados do RB.
Figure 7 – Online queries system of Jabot. The query can be filtered by fields of Family, Genus, Species, locality and collector, in the various databases RB.

Figura 8 – Janela de entrada de dados do sistema desenvolvido para o projeto de informatização do acervo do Herbário 
RB. O formulário de cadastro é bastante intuitivo.
Figure 8 – Data entry’s window developed for RB herbarium’s informatization project of its collection. The registration’s Form is pretty intuitive.
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de múl t ip la  escolha ,  recursos  de  auto-
preenchimento e opções visuais que completam 
os campos automaticamente, forçando o usuário 
a digitar o mínimo possível e evitando erros de 
digitação, muito comuns na digitação de nomes 
de gêneros, espécies e principalmente de autores. 
Para isto, foram importados para o Carolus o 
banco de dados completo publicado na Flora do 
Brasil (Forzza et al. 2010) composto por 40.982 
nomes válidos.

O banco de imagens integrado ao cadastro 
permite adicionar fotos de alta resolução, até o 
tamanho máximo de 20 Megabytes, para cada 
registro cadastrado, gerando referências únicas 
das fotos e permitindo consultas ao banco de 
imagens independente do banco de dados. As 
fotos representam um recurso complementar de 
notável importância para identificação do táxon 

quando são feitas imagens das plantas ainda no 
campo. Dados como hábito e detalhes de flores, 
frutos e sementes muitas vezes são perdidas na 
fotografia da exsicata.

Dentro  do formulár io  de cadastro , 
informações sobre biomas,  solos,  t ipos 
vegetacionais e Áreas Prioritárias para Conservação 
dos biomas brasileiros podem ser preenchidas 
através de recursos de geoprocessamento que 
automaticamente atribui o valor correto de cada 
campo com base nas coordenadas do local de 
coleta, utilizando mapas vetoriais das revisões 
mais recentes de nomenclatura no Brasil. 

Antes da inserção no banco, os dados 
passam por uma criteriosa validação, corrigindo 
erros nomenclaturais das espécies, informações 
inconsistentes ou chaves duplicadas, como 
números de coleta repetidos ou tombos idênticos 

Figura 9 – Tela principal do software Carolus. Cada imagem representa uma funcionalidade, que é indicada por uma 
descrição facilmente identificável. O acesso as funcionalidade também pode ser efetuado através do Menu Principal. 
Os quadros de informações informam o histórico de funcionamento do banco.  
Figure 9 – Carolus’s Main window. Each image represents a feature, which is indicated by an easily identifiable description. The feature’s 
access may also be made through the Main Menu. The tables of information tell the history of the Bank’s work.
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para espécies diferentes, fato corriqueiro na 
maioria das coleções não informatizadas. O 
registro cadastrado ainda poderá ter seus dados 
manipulados de diversas outras formas, como a 
atualização de campos, consulta de informações, 
agrupamento de dados ou plotagem e geração de 
mapas de registros geoprocessados.

A qualidade informacional das etiquetas 
de um herbário é um ponto tão importante 
quanto à própria coleta.  As informações 
contidas nas etiquetas permitem, por exemplo, 
a obtenção de informações do exemplar em 
sua formação natural, que normalmente são 
perdidas quando a planta é desidratada. Digitar 
ou escrever tais etiquetas é uma das tarefas 
mais demoradas e propícias a erros dentro de 
qualquer herbário. Para superar este problema, 
o software Carolus gera etiquetas customizáveis 

dos dados cadastrados, possibilitando a geração 
em poucos segundos de milhares de etiquetas, 
com informações padronizadas, sem erros de 
formatações e diminuindo ao máximo as falhas 
de digitação. Para gerar uma etiqueta, o usuário 
acessa o formulário de geração, seleciona as 
etiquetas desejadas e clica no botão de geração. 
Como resultado, as etiquetas prontas para 
impressão são exibidas, permitindo salvar ou 
exportar para vários formatos (Fig. 11).

Dados de exemplares cadastrados podem 
contribuir para a geração de estatísticas 
descritivas no software, as quais podem ser 
concebidas como um recurso visual aplicado à 
tomada de decisões rápidas e fundamentada em 
dados. Com base nos gráficos apresentados, o 
curador tem acesso a dados concretos e atuais 
da dinâmica do herbário, podendo decidir 

Figura 10 – Formulário para cadastro de registros no Carolus. Todos os campos são de múltiplas escolhas ou ofe-
recem recursos para auto-completar. Neste formulário está integrado um sistema de informações geográficas, que 
aceita vetores no formato .shp, Banco de imagens, consulta ao Google maps e outros recursos. 
Figure 10 – Form for registration of records in the Carolus. All fields are multiple choices or provide resources for auto-completion. This form is 
an integrated Geographic Information System, which accepts vector format .shp, Images’ database, query to Google Maps and other resources.



726 Siqueira, A.A., Santos Filho, J.V. & Siqueira Filho, J.A.

Rodriguésia 63(3): 715-732. 2012

estratégias de manejo de herbário com base 
nestes gráficos. É possível ainda a geração 
de vários tipos de gráficos e a formatação de 
qualquer elemento em exibição, como legendas, 
barras, cores e marcações (Fig. 12).

O aplicativo aqui descrito fornece um 
conjunto de relatórios para todos os dados 
presentes nas tabelas da base de dados, restando 
para o usuário a formatação desejada das 
informações, que poderá ser feita através de 
duas ou três ações complementares. Por mais 
robusto que um sistema seja, e por mais recursos 
que ele proporcione, este será inútil se usuário 
não for capaz de recuperar as informações 
cadastradas de maneira que os usuários possam 
entender e utilizar tais informações. O software 
Carolus proporciona vários tipos de pesquisa 

e ferramentas de auxílio a consultas, nas quais 
é possível filtrar qualquer campo por diversas 
restrições e realizar pesquisas de qualquer 
complexidade, que retornarão somente os 
campos e os registros desejados pelo usuário. 
Após a exibição da pesquisa, o software calcula 
automaticamente a quantidade de famílias, 
gêneros e espécies distintas que apareceram 
na busca, além de agrupar qualquer outra 
informação que o usuário deseje, como por 
exemplo, em quais cidades ocorreram as coletas, 
sem repetição de campo.

Os sistemas de consulta também permitem 
fazer buscas de qualquer complexidade, como 
exibir a relação de Famílias X, Y e Z que não 
sejam coletadas nas cidades A, B e C e que tenham 
características D, E, mas não F, exportando os 

Figura 11 – Formulário com as etiquetas geradas pelo software Carolus. O usuário informa os números das etique-
tas desejadas, o cabeçalho, o rodapé e os textos adicionais e tem como resultado etiquetas padronizadas. É possível 
exportar os resultados para diversos formatos, como .PDF ou .DOC.
Figure 11 – Form with labels generated by the software Carolus. The user types the numbers of the desired records, header, footer, and 
additional text and results standardized labels. You can export the results to various formats, such as .PDF or .DOC.
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dados ao final da pesquisa, gerando etiquetas dos 
dados exibidos, ou mapa dos pontos de coleta com 
alta precisão. Além destas consultas, no qual um 
ou mais campos são filtrados por diversos valores, 
é possível realizar buscas diretamente em SQL 
(Structured Query Language). A Figura 13 ilustra 
uma consulta simples, no qual o campo família é a 
Fabaceae, estado de coleta é limitado à Pernambuco 
e apenas alguns campos são desejados. O resultado 
foi ordenado por número de tombo.

A fim de auxiliar o cadastro de dados e a 
visualização das informações como um todo, 
o programa aqui descrito possui recursos para 
tratar dados espacialmente explícitos, no qual o 
usuário fornece mapas ou vetores em formatos 
comuns às ferramentas que fazem este tipo de 
análise, como software ArcGis® (Esri 2009), 
e estes mapas serão utilizados para troca de 
informações com o banco de dados. 

O Carolus acompanha um conjunto 
de mapas que lhe permitem verificar se as 
coordenadas digitadas no momento de cadastro 
corresponde às cidades informadas, ou auto-
completar os dados de biomas brasileiros 
(IBGE 2002a-c), classificação de solos (IBGE 
2006), tipos vegetacionais (MMA 2006) e áreas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade 
(MMA 2004) para todos os registros. Ao abrir 
um mapa de solos com uma classificação 
atual, pode-se solicitar ao Carolus que ele 
modifique todas as informações anteriormente 
cadastradas do campo solos para uma nova 
classificação presente no arquivo vetorial. Os 
mapas cadastrados podem ser utilizados para 
distribuição de dados e plotagem de informações, 
bem como a geração de mapas temáticos (Fig. 
14). Os recursos para tratamento espacial 
integrado ao Carolus estão associados aos 

Figura 12 – Formulário de geração de gráficos do Carolus. Vários tipos de gráficos, 2D e 3D, estão disponíveis. 
Todos os elementos do gráfico podem ser formatados. A aquisição de dados é realizada por consultas e agrupamentos, 
gráficos pré-formatados ou inserção manual de dados.
Figure 12 – Statistics Generation’s Form of Carolus. Several kinds of graphics are available, in 2D and 3D. All chart elements can be 
formatted. Data acquisition is performed by groups and consultations, pre-formatted charts or manual data entry.
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Figura 13 – Exemplo de consulta por restrição de campos no Carolus. Os campos família e  estado foram utilizados 
com filtro para a família Fabaceae e o estado Pernambuco. Ao lado da tabela de resultados estão os campos que são 
exibidos na pesquisa e o campo de ordenação, que neste exemplo é o número de tombo. 
Figure 13 – Example of query by restriction of fields in Carolus. Fields family and state were used to filter the Fabaceae family and 
the Pernambuco’s province. Alongside the results table are the fields that are displayed in the search field and sorting, which in this 
example is the number of fall.

formulários de cadastro, consulta e atualização 
de dados. Com isso, é possível se comunicar com 
o formulário de consultas e utilizar, por exemplo, 
um mapa de Biomas e solicitar ao software que 
plote em um determinado mapa, os pontos de 
todas as coletas do estado da Bahia (Fig. 13).

A análise espacial do dados exige a 
digitação precisa de informações sobre espécies 
e coordenadas nos softwares para utilização no 
SIG’s, com amplas possibilidades de erros e 
consequentemente, falhas na interpretação dos 
dados. O software Carolus simplifica e possibilita 
uma análise com segurança, convertendo as 
cooordenadas cartesianas para graus decimais e 
exportando os dados de uma só vez para o SIG 
garantindo a fidelidade dos dados originais.

Pa ra  aumenta r  a  conf i ab i l idade  e 
flexibilidade software, o usuário pode importar 

e exportar dados para diferentes formatos, como 
.xls, .sql, .xml, .txt, .html. Qualquer um destes 
formatos poderá ser utilizado para geração de 
backup da base de dados. Outra possibilidade é 
a exportação de dados no padrão internacional 
Darwin Core - um corpo de normas que inclui 
um glossário de termos (campos ou atributos), 
destinado a facilitar o compartilhamento de 
informações sobre a diversidade biológica, 
fornecendo definições de referência, exemplos e 
comentários (http://rs.tdwg.org/dwc/index.htm). 
O padrão Darwin Core é utilizado, por exemplo, 
pelo Centro de Referência em Informação 
Ambiental (CRIA), que em parceria com o 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, publicou a 
Flora do Brasil (Forzza et al. 2010) que permite 
atualizações periódicas das coleções botânicas de 
todo o país (<http://www.cria.org.br/>).  
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Figura 14 – Plotagem de coletas da Bahia em um Shape de biomas brasileiros. Inicialmente uma consulta foi executada, restringindo 
os resultados para ao estado da Bahia. Logo em seguida, selecionou-se um mapa de biomas, importou-se a consulta e plotou-se 
os registros em forma de pontos. Com isso é possível atribuir ao campo Bioma os valores dos pontos aos registros consultados.   
Figure 14 – Plot of collections of Bahia in a shape of biomes. Initially, a query was performed, restricting the results to the state of Bahia. Shortly thereafter, 
selected a shape of biomes, the query was imported and the records are plotted at shape of points. Through this resource it’s possible assign the biome 
field’s values to the records consulted.

A in tegração  com recursos  onl ine 
es tão  presentes  no  sof tware  a t ravés  de 
ferramentas disponibilizadas na internet e 
que são imprescindíveis aos profissionais 
de botânica, especialmente os taxonomistas, 
como visualização das coletas no Google Maps 
(<http://maps.google.com.br/>), consultas 
automáticas de autores no International Plant 
Name Index (<http://www.ipni.org/>) e Flora do 
Brasil (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/>), 
atualização da lista de localidades do Brasil 
e informações geográficas em geral através 
do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (<http://www.ibge.gov.br/>), entre 
outras funcionalidades.

Com intuito de orientar os esforços em 
campo foi desenvolvido, através da linguagem 
C#, uma versão mobile do aplicativo, para 

Palms Pocket PC e Smartphones com Windows 
Mobile 5 (Deitel & Deitel 2003), possibilitando  
armazenar os registros no momento da coleta e 
consultar a base de dados offline. Os arquivos 
gerados pelo Palm, no formato XML (eXtensible 
Markup Language), são diretamente importados 
para o servidor de banco de dados. A base de 
dados offline do Palm é gerada automaticamente 
pelo software Carolus, garantindo dados 
atualizados e no padrão do Palm. 

Como todos os dados ficam armazenados 
em um servidor remoto, estes podem ser lidos 
diretamente de uma página web, fornecendo 
atualização em tempo real a todos os usuários 
que acessam a página do herbário HVASF 
(<http://www.hvasf.univasf.edu.br/>). A página 
tem uma interface fácil que permite filtros e 
consultas em base de dados específica, além da 
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Figura 15 – Sistema de consultas online do Carolus. A consulta pode ser filtrada pelos campos de Família, Gênero, 
Espécie, Coletor, Número de coleta, Estado, Cidade, Observações da espécie e Nome popular nas diversas bases de 
dados do herbário HVASF.
Figure 15 – Online query system of Carolus. The query can be filtered by fields of Family, Genus, Species, Collector, Collection Number, 
State, City, comments on the species and the popular name in different databases of the HVASF herbarium.

ordenação de resultados e exportação para Excel 
(Fig. 15). 

As características tratadas anteriomente 
são os recursos básicos do Sistema Carolus que 
são estendidas para todos os seus módulos: o 
Herbário, a Xiloteca, a Carpoteca e as Coleções 
Vivas. O software está em fase de ajustes 
finos, buscando o constante desenvolvimento, 
melhorias e adição de ferramentas, com o 
objetivo de fornecer ferramentas modernas de 
manipulação eletrônica no gerenciamento e 
manejo de coleções botânicas.

A utilização de um sistema de banco 
de dados integrado ao banco de imagens e 
associado a um conjunto de informações 
oficiais do IBGE (2002a-c, 2006), Ministério 
do Meio Ambiente (MMA 2004, 2006) confere 
maior credibilidade a determinação do táxon, 
fomentando um intercambio de conhecimento 

botânico sobre as espécies cadastradas e gerando 
informações confiáveis para pesquisadores e 
trabalhos de diversas naturezas.

Adicionalmente, os novos registros para 
um determinado bioma ou estado também são 
detectados imediatamente. No Herbário HVASF, 
por exemplo, ocorrem 436 novos registros de 
espécies para a Caatinga o que representa uma 
relevante contribuição para a Flora do Brasil, 
diminuindo a anemia intitucional ainda vigente 
na região (Santos et al. 2011).

A aplicabilidade do Carolus não se restringe 
ao universo taxonômico ou gerenciamento 
de um herbário, mas apresenta possibilidades 
concretas de aplicação em várias áreas da 
Botânica ou Ecologia.  Assim, análises mais 
críticas sobre a flora de uma determinada região 
são importantes para auxiliar a tomada de 
decisões no planejamento e implementação de 
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unidades de conservação baseado em um conjunto 
florístico particular, apontando endemismos 
e espécies ameaçadas. Tais análises também 
permitem direcionar inventários florísticos em áreas 
prioritárias para a conservação da biodivesidade, 
como preconizado pelo MMA (2002), preencher 
lacunas conhecimento em áreas insuficientemente 
inventariadas, análises biogeográficas, detectar 
processos de invasão biológica, modelagens sobre 
distribuição realizada e potencial, assim como 
sugerir espécies para restauração de áreas que serão 
modificadas por megaempreendimentos, à exemplo 
de hidroelétricas, ferrovias e rodovias, que são 
obrigados por força de lei de elaborar e implementar 
Planos de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD’s) com as espécies nativas de uma dada 
região (Siqueira Filho, 2012). 

Assim, acreditamos que o Carolus possui os 
atributos e requisitos necessários para amplo uso 
nos herbários das instituições brasileiras sob os 
aspectos da versatilidade, qualidade e precisão de 
informações, agilidade no processamento de dados 
e gratuidade no seu uso que permitirão o amplo 
acesso dos pesquisadores ao conhecimento da 
biodiversidade nacional.
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Resumo
A modelagem preditiva tem sido aplicada para analisar a distribuição geográfica de espécies, a partir de 
extrapolações das características ambientais dos locais conhecidos de ocorrência. O interesse por esse tipo de 
modelagem deve-se à necessidade de respostas rápidas e fundamentadas para as ameaças que as espécies têm 
enfrentado, devido à perda de habitat, invasão de espécies exóticas, mudanças climáticas, entre outros. Este 
artigo oferece uma visão geral dos avanços recentes no campo da modelagem e visa incentivar a discussão 
e aplicação desse método, que pode auxiliar tanto na aquisição de conhecimento básico sobre a biologia das 
espécies, quanto na análise e formulação de políticas para sua conservação.
Palavras chaves: nicho ecológico, áreas potenciais de ocorrência, algoritmos de modelagem.

Abstract
Predictive modelling has been used to analyze species geographic distribution through extrapolation of 
environmental characteristics of known occurrence areas. Interest in this kind of modelling is derived from 
the need for rapid and well-grounded answers to the threats faced by species due to habitat loss, exotic species 
invasion, climate changes, and others. This article provides an overall view of recent advances in modelling 
and aims to encourage the discussion and application of this method that can help with basic biological 
knowledge acquisition as well as with public policies aimed at their conservation.
Key words: ecological niche, potential areas of occurrence, modelling algorithms.

Introdução
A perda e fragmentação de habitats e as 

mudanças climáticas são apenas dois exemplos 
de alterações ambientais causadas por fatores 
antropogênicos, com consequências diretas sobre a 
distribuição das espécies. Essas ameaças crescentes 
demandam novas tecnologias e ferramentas de 
análise, para que se possa adquirir ou aprofundar o 
conhecimento existente sobre as espécies e auxiliar 
em sua proteção e conservação.

Em linhas gerais, a modelagem preditiva 
de distribuição de espécies consiste em um 
processamento computacional que combina 
dados de ocorrência de uma ou mais espécies 

com variáveis ambientais, construindo assim 
uma representação das condições requeridas 
pelas espécies (Anderson et al. 2003). Alguns 
algoritmos têm sido aplicados para criar modelos 
que representam essas condições e que podem 
ser projetados sobre um mapa que exibe as áreas 
potenciais de ocorrência dessas espécies. 

A modelagem de distribuição tem sido 
amplamente utilizada com múltiplos objetivos, 
tais como: utilização de modelos de distribuição 
potencial em análises biogeográficas (Siqueira e 
Durigan 2007); conservação de espécies raras ou 
ameaçadas (Araújo e Williams 2000; Engler et 
al. 2004); reintrodução de espécies (Hirzel et al. 
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2002); perda de biodiversidade (Polasky e Solo 
2001); impactos de mudanças climáticas (Peterson 
et al. 2002; Oberhauser e Peterso 2003; Siqueira e 
Peterson 2003; Thomas et al. 2004; Pearson et al. 
2006; Araújo et al. 2006; Araújo et al. 2008; Wiens 
et al. 2009); avaliação do potencial invasivo de 
espécies exóticas (Peterson et al. 2003; Peterson 
e Robins, 2003; Peterson et al. 2006a); estudo 
das possíveis rotas de disseminação de doenças 
infecciosas (Costa et al. 2002; Peterson et al. 
2006b; Levine et al. 2007); auxílio na determinação 
de áreas prioritárias para conservação (Ortega-
Huerta e Peterson 2004; Chen 2009), entre outros.

Este artigo apresenta os fundamentos 
ecológicos que estão na base da conceituação e 
aplicação da modelagem preditiva da distribuição 
de espécies. Na sequência apresenta também 
um breve histórico de seu desenvolvimento com 
algumas das principais contribuições ao avanço 
dessa técnica. Com o objetivo de promover 
a aplicação deste tipo de estudo, as etapas do 
processo de modelagem também são discutidas 
de forma sucinta, e finalmente, são sintetizados os 
principais desafios ainda existentes neste campo.

Fundamentos ecológicos da 
modelagem preditiva de distribuição 
de espécies
A modelagem preditiva tem sido chamada 

por alguns autores de modelagem de distribuição 
geográfica (Austin 2002) e por outros, de 
modelagem de nicho ecológico (Austin 1992; 
Soberón e Peterson 2005). A ausência de consenso 
foi relacionada, entre outros fatores discutidos 
adiante, com a dificuldade de se definir, de forma 
consistente, o conceito de nicho (Elith e Leathwick 
2009). 

A primazia da aplicação do conceito de nicho 
é atribuída frequentemente a Joseph Grinnel que 
discutiu, em uma série de artigos (Grinnell 1904, 
1917, 1924), o nicho de várias espécies de aves 
e mamíferos. De acordo com suas descrições, o 
nicho consistiria não exatamente em um atributo 
da espécie, mas sim do espaço (Schoener 1989), 
e definiria as condições ou situações ambientais 
nas quais a espécie seria capaz de sobreviver e se 
reproduzir.

Posteriormente, Elton (1927) apresentou 
o nicho de uma espécie como seu papel dentro 
da cadeia alimentar, analisando tanto o impacto 
sofrido pela espécie, quanto o que ela causa em 
seu ambiente. 

A conceituação de nicho ecológico deu 
um grande salto a partir dos trabalhos de George 
Evelyn Hutchinson, que definiu o termo nicho 
como a soma de todos os fatores ambientais que 
atuam sobre o organismo: “uma região de um 
hiper-espaço n-dimensional1” (Hutchinson 1944), 
sendo que o termo “hiper-espaço” foi substituído 
posteriormente por “hiper-volume” (Hutchinson 
1957). Segundo o autor, definido um número 
qualquer (n) de fatores limitantes (por exemplo, 
luminosidade, temperatura e recursos alimentares) 
à sobrevivência do organismo, a amplitude de 
tolerância a estes fatores, ou seja, os valores 
mínimos e máximos dos limites de tolerância para 
cada fator constituiria então um hiper-volume com 
n dimensões. Portanto, o espaço abrangido por este 
hiper-volume representaria a faixa de variação dos 
fatores ambientais na qual a espécie é capaz de 
sobreviver e se reproduzir. 

Recentemente, buscando uma abordagem 
quantitativa e mais rigorosa em termos estatísticos, 
Chase e Leibold (2003) propuseram uma definição de 
nicho que resgata a conceituação dos três principais 
autores citados acima (Grinnell 1924; Elton 1927; 
Hutchinson 1957). O nicho corresponderia às 
“condições ambientais que permitem à espécie 
suprir suas necessidades mínimas, de tal forma que 
a taxa de natalidade de uma população local seja 
igual ou maior à sua taxa de mortalidade, junto com 
o conjunto de efeitos per capita da espécie nessas 
condições ambientais2”. 

Por outro lado, a distribuição geográfica 
de uma dada espécie foi considerada como uma 
expressão complexa de sua ecologia e evolução, 
influenciada por vários fatores que operam em 
intensidades e escalas diferentes tais como, a história 
evolutiva da espécie e sua capacidade de dispersão 
(Brown e Lomolino 2006). Por exemplo, Pulliam 
(2000) discutiu a complexidade da dinâmica de 
dispersão diferenciando habitats do tipo fonte e 
dreno. Os habitats fonte são aqueles nos quais 
a reprodução local excede a mortalidade, e nos 
drenos ocorre o oposto. Por definição, os drenos 
não apresentam condições necessárias para a espécie 
sobreviver e se reproduzir, embora os indivíduos 

1 No original: “The term niche is here defined as the sum of all the 
environmental factors acting on the organism; the niche thus defined is a 
region of an n-dimensional hyper-space.” (Hutchinson 1944).
2 No original: “the environmental conditions that allow a species to satisfy 
its minimum requirements so that the birth rate of a local population is equal 
to or greater than its death rate along with the set of per capita effects of that 
species on these environmental conditions.” (Chase e Leibold 2003, p. 15)...
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possam ocorrer nessas áreas devido aos processos de 
imigração a partir de suas fontes. Assim, é possível 
encontrar indivíduos em locais onde as condições 
não são inteiramente adequadas à sobrevivência 
e à reprodução da espécie. Por outro lado, as 
espécies podem apresentar limites de dispersão, e 
consequentemente, não chegar aos locais adequados. 
Portanto, a dinâmica fonte-dreno prevê que uma 
espécie possa ser encontrada fora dos limites de seu 
nicho fundamental, enquanto que, ao contrário, o 
limite na capacidade de dispersão prevê que certos 
locais, potencialmente adequados, possam não ser 
ocupados por determinadas espécies. 

Considerando essa dinâmica, Soberón (2010) 
sugeriu três fatores principais que determinam a 
distribuição geográfica, sendo os dois primeiros 
uma função direta do nicho (Fig. 1): 1) condições 
abióticas (por exemplo, o clima); 2) fatores bióticos 
(por exemplo, interações entre espécies); 3) 
capacidade de dispersão, através de sua locomoção 
ou através de agentes externos, o que determina o 
grau de acessibilidade da espécie a outras áreas. 

Segundo Soberón e Peterson (2005), “os 
modelos de nicho têm sido validados universalmente 
através de comparações entre ocorrências no espaço 
geográfico, embora eles sejam, estritamente 
falando, modelos de nicho ecológico e não de 
distribuição geográfica3”. Já Phillips (2008) discute 
que a modelagem, em alguns casos, tenta estimar 
o quão satisfatório um local é para a espécie 
considerando-se suas condições ambientais. 
Ou seja, em termos estatísticos, o resultado da 
modelagem indica se um local é satisfatório para a 
espécie e não exatamente se ele está sendo ocupado.

Jiménez-Valverde et al. (2008b) afirmaram 
que o termo modelagem de nicho deveria ser 
evitado, pois além de ser complexo, implica em 
considerar os efeitos tanto dos fatores bióticos 
quanto dos abióticos que atuam sobre o organismo. 
Segundo os autores, citados anteriormente, os 
modelos são capazes de projetar simulações da 
distribuição das espécies no espaço geográfico, 
mas não oferecem uma descrição do nicho das 
espécies, pois, embora haja disponibilidade de 
dados relacionados com condições ambientais, os 
dados sobre interações ainda são escassos ou de 
difícil interpretação. Como resultado, a maioria 

3 No original: “Niche models have universally been validated via comparisons 
with occurrences in geographic space, even though they are, strictly speaking, 
models of ecological niches and not geographic distributions.” (Soberón e 
Peterson 2005, p. 8).

dos exemplos na literatura tem utilizado apenas 
as variáveis abióticas em suas análises e, assim, 
a modelagem deveria ser considerada como 
modelagem de distribuição e não de nicho (Araújo 
e Guisan 2006; Jiménez-Valverde et al. 2008b; 
Phillips 2008; Elith e Leathwick 2009).

Soberón e Nakamura (2009, p. 19644) 
sintetizaram a questão da seguinte forma: 
“Essencialmente, essa é uma técnica usada para 
estimar áreas de distribuição reais ou potenciais, 
ou conjuntos de habitats favoráveis para uma dada 
espécie, com base em sua presença e (às vezes) 

Figura 1 ‒ Fatores que determinam a distribuição 
geográfica de uma espécie. G: região geográfica 
considerada; A: área onde as condições abióticas são 
favoráveis para a espécie. Esta é uma região potencial 
e, provavelmente, não ocupada pela espécie em todas 
as suas seções; B: região onde as condições bióticas 
são favoráveis; M: área que a espécie foi capaz de 
alcançar em um dado período; G

1
: região que pode 

ser potencialmente invadida porque os dois tipos de 
condições (A e B) são favoráveis, mas a espécie ainda 
não foi capaz de alcançá-la; G

0
: área real de distribuição 

da espécie. Os círculos fechados representam a 
população fonte e os abertos, a população dreno 
(Soberón 2010).
Figure 1 ‒ Factors determining the species geographical 
distribution. G: geographical region under consideration; A: area 
in which abiotic conditions are favorable for a species. This is a 
potential region and, probably, unoccupied by the species in some 
sections; B: region in which the biotic conditions are suitable; M: 
area that the species has been able to reach within a given time 
period; G

I
: region that may potentially be invaded because both 

types of conditions (A and B) are suitable, but that the species 
has not yet been able to reach; G

0
: actual area of distribution of 

the species. The closed circles represent source populations. The 
open circles represent sink populations (Soberón 2010).
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ausência observadas. Estes métodos relacionam 
“nicho” com “área de distribuição”. As aspas são 
usadas para indicar que definições rigorosas desses 
conceitos ainda não foram apresentadas4”. Assim, 
frente à falta de definições mais precisas, o termo 
modelagem preditiva de distribuição de espécies foi 
escolhido para este trabalho por estar sendo bastante 
utilizado, principalmente após o trabalho de Lobo 
et al. (2008). Também acreditamos que este termo 
seja um pouco menos genérico que “ecological 
niche modeling” e um pouco mais informativo 
que “species distribuition modeling”, ambos 
extensivamente utilizados na literatura científica. 

Principais contribuições ao 
desenvolvimento da modelagem 
preditiva de distribuição de espécies
Segundo Guisan e Thuiller (2005) as técnicas 

computacionais desenvolvidas para analisar o 
impacto das variáveis ambientais na distribuição 
de uma espécie surgiram principalmente na década 
de 1970, com os trabalhos de Austin (1971) e 
Nix et al. (1977). Nas décadas de 1980-1990 as 
simulações de Ferrier (1984) e os livros de Verner 
et al. (1986) e Margules e Austin (1991) foram 
importantes contribuições para promover essa nova 
abordagem, bem como as revisões de Franklin 
(1995) e Austin (1998).

O desenvolvimento de algoritmos (sequências 
finitas de comandos, executados através de códigos 
escritos em alguma linguagem computacional) 
específicos para a modelagem preditiva de 
distribuição foi também fundamental para a 
evolução dessa técnica. Destacam-se os algoritmos 
Maxent (Phillips et al. 2006) e o Genetic Algorithm 
for Rule Set Production (GARP) (Stockwell e 
Noble 1991; Stockwell e Peters 1999). Ambos 
utilizam apenas dados de presença e apresentam 
bons resultados com baixo número de pontos de 
ocorrência (Wisz et al. 2008). Outros algoritmos 
importantes a serem destacados, e que necessitam 
de dados de presença e de ausência, são o 
Generalised Linear Models (GLM) (McCullagh 
e Nelder 1989), Generalised Additive Models 
(GAM) (Hastie e Tibshirani 1990) e o Random 
Forest (RF) (Breiman 2001).

4 No original: “Essentially, it is a technique used to estimate actual or potential 
areas of distribution, or sets of favorable habitats for a given species, on the 
basis of its observed presences and (sometimes) absences. These methods 
relate “niches” to “areas of distribution.” The quotes are used to indicate 
that rigorous definitions of those concepts have not as yet been presented.” 
(Soberón e Nakamura 2009, p. 19644).

O desenvolvimento  da  modelagem 
preditiva de distribuição de espécies aconteceu 
concomitante com iniciativas internacionais 
que visavam, principalmente, a padronização, 
compartilhamento e disponibilização de dados 
primários de coleções biológicas, museus e 
herbários (Graham et al. 2004). Atualmente, as 
principais iniciativas neste sentido são a do BIS/
TDWG (Biodiversity Information Standards/
Taxonomic Database Working Group - desde 1985), 
voltado principalmente para o desenvolvimento 
de padrões para compartilhar dados; ITIS (The 
Integrated Taxonomic Information System - 
desde meados da década de 90), com a meta 
de criar um banco de dados sobre informações 
taxonômicas; GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility ‒ desde 1996), cujo objetivo 
primário é o de tornar disponíveis os dados 
sobre biodiversidade e; IABIN (Inter-American 
Biodiversity Information Network – desde 1996) 
com a finalidade de promover colaboração técnica 
sobre o armazenamento, uso e compartilhamento 
de informações sobre biodiversidade. No Brasil foi 
criada a rede speciesLink, uma iniciativa do CRIA, 
com o objetivo geral de disponibilizar dados sobre 
a biodiversidade brasileira. Outras inciativas 
importantes são o programa Biota FAPESP 
(Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São 
Paulo) e o Sis-Biota Brasil, ambos com o objetivo 
de inventariar e caracterizar a biodiversidade, 
respectivamente, desse estado e do país.

Elith & Leathwick (2009) destacaram 
também a importância dos avanços em métodos 
que permitiram maior robustez e detalhamento nos 
modelos geográficos, avanços esses que incluem a 
geração e disponibilização de variáveis ambientais 
em formato digital, como por exemplo: 1) variáveis 
climáticas: Worldclim (Hijmans et al. 2005) e 
Köppen-Geiger “climate classification” (Rubel 
e Kottek 2010); 2) ecorregiões: WWF (World 
Wildlife Fund ‒ Olson et al. 2001); 3) edáficas: 
USGS (United States Geological Survey) e 4) 
modelos de elevação: USGS/EROS (United States 
Geological Survey Center for Earth Resources 
Observation and Science). Destaca-se também no 
Brasil, a iniciativa do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) em prover dados 
associados a diversas características ambientais 
(<http://www.ibge.gov.br>).

Em duas revisões recentes sobre modelagem 
preditiva de distribuição de espécies (Elith & 
Leathwick 2009; Soberón & Nakamura 2009), 
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os autores sugeriram que entre os desafios ainda 
existentes para a modelagem está a inclusão 
de interações bióticas em seu processo. Assim, 
merecem destaque as iniciativas dedicadas à 
disponibilização de dados de interações entre 
organismos, especialmente plantas e polinizadores. 
Exemplos importantes são o desenvolvimento 
de extensões de padrões de troca de dados 
originalmente propostos pelo BIS/TDWG 
(Cartolano Junior et al. 2007; Saraiva et al. 2009b), 
a iniciativa da IABIN-PTN (Inter-American 
Biodiversity Information Network - Pollinators 
Thematic Network) (Saraiva et al. 2009a) e a Rede 
de Polinizadores (Canhos et al. 2010). Os dados e 
análises subsequentes, tornadas acessíveis a partir 
dessas iniciativas, poderão, num futuro próximo, 
auxiliar a pesquisa sobre interações, bem como, 
expandir a aplicação da modelagem em estudos 
de nicho e distribuição geográfica de espécies.

Ainda existem poucos exemplos na literatura 
de aplicações da modelagem para analisar 
organismos que apresentam algum tipo de 
interação. São encontrados exemplos deste tipo de 
aplicação em interações de competição (Leathwick 
e Austin 2001; Anderson et al. 2002), predação 
(Sánchez-Cordero e Martinez-Meyer 2000) e entre 
plantas e seus polinizadores (Jiménez-Valverde et 
al. 2008a; Godsoe et al. 2009; Giannini et al. 2010; 
Giannini et al. 2011). Por exemplo, Heikkinen 
et al. (2007) analisaram o efeito da inclusão de 
dados de interação de espécies mutualistas na 
modelagem de quatro espécies focais de aves 
(Surnia ulul, Glaucidium passerinum, Strix aluco 
e Aegolius funereus). Os autores incluíram os 
dados de ocorrência das espécies mutualistas como 
variáveis preditoras na modelagem, o que resultou 
no aumento significativo da acurácia dos modelos 
obtidos. Já Araujo e Luoto (2007) demonstraram a 
importância de se incluir dados de interação quando 
são analisados os possíveis efeitos das mudanças 
climáticas sobre a distribuição de uma espécie de 
borboleta (Parnassius mnemosyne) e suas plantas 
associadas. Eles testaram duas hipóteses nulas. 
Uma delas era de que as interações não tinham um 
papel significativo em explicar a distribuição atual 
da espécie de borboleta. A outra hipótese era que 
as interações não tinham um papel significativo em 
predições de alteração na distribuição baseadas em 
mudanças climáticas. Os resultados mostraram que 
as duas hipóteses eram falsas oferecendo suporte 
para a proposição de que as interações afetam 
significativamente a distribuição das espécies.

Considerando a importância das interações 
entre organismos e a influência das características 
geográficas sobre essas interações, conclui-
se que este é um campo fértil e em aberto no 
desenvolvimento da área de modelagem preditiva.

Etapas do processo de modelagem 
preditiva de distribuição de espécies
A modelagem de distribuição de espécies 

é um processo complexo que compreende várias 
etapas, as quais exigem o conhecimento de diversos 
conceitos e técnicas ligados não só a biologia, mas 
também a biodiversidade, geografia e clima, e ao 
processamento de dados requerido antes, durante e 
depois da obtenção do modelo. As seguintes etapas 
são sugeridas para executar a modelagem (baseado 
em Santana et al. 2008).

1. Tratamento dos pontos de ocorrência 
das espécies

A primeira etapa consiste na obtenção, 
avaliação e preparo dos pontos de presença e 
ausência (quando disponíveis) das espécies 
a serem modeladas, o que pode incluir o 
georreferenciamento dos pontos e a exclusão 
de dados imprecisos ou duvidosos. Os dados de 
ausência são muito raros e difíceis de serem obtidos 
e, por esta razão, alguns algoritmos (Bioclim, 
Environmental Distance, Maxent) têm sido 
utilizados na modelagem por demandarem apenas 
dados de presença (Elith & Leathwick 2009). Os 
dados podem ser adquiridos in loco, através de 
levantamentos em áreas alvo, fornecendo dados 
inéditos à análise e/ou através de fontes de dados já 
publicados em formato digital como o GBIF (http://
www.gbif.org), speciesLink  (http://splink.cria.org.
br), IABIN (<http://www.iabin.net>) e ainda, por 
meio de literatura acadêmica especializada. 

Existem também algumas propostas para 
a geração de dados de pseudo-ausência para uso 
com algoritmos que obrigatoriamente precisam 
desse tipo de dado. Duas dessas propostas podem 
ser encontradas através da aplicação de ENFA 
(Ecological-Niche Factor Analysis) (Hirzel et 
al. 2002) ou das estratégias presentes no pacote 
BIOMOD (Thuiller 2003). Tem sido sugerido 
que a definição dos pontos de pseudo-ausência 
deve seguir alguma estratégia e não ser feita 
aleatoriamente (Engler et al. 2004; McPherson 
et al. 2004). Em relação à localização dos 
pontos, VanDerWal et al. (2009) sugeriram que 
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a performance do modelo é menor quando os 
pontos de pseudo-ausência são definidos em uma 
região muito restrita ou muito ampla em relação às 
presenças registradas, sugerindo que o melhor seria 
considerar regiões intermediárias para essa escolha. 
Porém, mais recentemente, Lobo & Tognelli (2011) 
demonstraram que a localização dos pontos de 
pseudo-ausência afeta menos o modelo que o 
número de pontos. De acordo com a análise feita 
por estes autores, os resultados sugeriram que o 
aumento de número de pontos de pseudo-ausência 
aumenta a acurácia dos modelos, sendo sugerida 
uma relação de 100 pontos de pseudo-ausência 
para cada ponto de presença. Além disso, um 
maior número de pontos de pseudo-ausência 
acarretaria também em uma diminuição na taxa 
de sobreprevisão, uma tendência que o modelo 
pode apresentar de determinar certas áreas para as 
quais não existem ocorrências reportadas, como 
sendo potencialmente adequadas para a espécie (ver 
detalhes acerca de sobreprevisão abaixo).

Os dados de coleções biológicas e museus 
podem apresentar limitações devido à imprecisão 
da informação ou viés na escolha de áreas de coletas 
que, às vezes, privilegia locais onde o acesso é 
mais fácil e menos custoso, ou ainda, onde já se 
tem certeza da ocorrência da espécie em estudo 
(Hortal et al. 2008; Lobo 2008). Apesar disso, o 
uso desse tipo de dado é frequentemente justificado 
devido à falta de levantamentos sistemáticos, além 
da demanda crescente por mapas de distribuição de 
espécies e estimativas sobre mudanças potenciais 
nessa distribuição devido às alterações climáticas 
(Thuiller et al. 2008; Elith e Leathwick 2009). 

Visando estimar um número mínimo de 
pontos de ocorrência para modelagem, Wisz et al. 
(2008) utilizaram três classes em suas análises, com 
10, 30 e 100 pontos cada. Os autores concluíram 
que os algoritmos Maxent e OM-GARP são os 
melhores para analisar 10 pontos, mas modelos com 
maior acurácia foram obtidos com pelo menos 30 
pontos, considerado pelos autores como um número 
mínimo. Na época da publicação do referido artigo, 
o algoritmo OM-GARP estava ainda em fase de 
teste, mas foi posteriormente disponibilizado 
no sistema computacional para modelagem, o 
openModeller (Muñoz et al. 2011). 

No entanto, outros autores sugeriram números 
menores de pontos de ocorrência (Stockwell e 
Peterson 2002) e outros, discutiram a utilização 
de métodos específicos para análises com número 

muito baixo de ocorrências, como no caso de 
espécies raras (Siqueira et al. 2009) ou crípticas 
(Pearson et al. 2007).

2. Tratamento e escolha das camadas 
ambientais

Essa etapa visa identificar, adquirir e converter 
as camadas ambientais, geralmente utilizadas em 
formato “raster”, para serem combinadas aos 
pontos de ocorrência conhecidos das espécies e 
serem produzidos os modelos. O formato “raster” 
é comum aos programas de SIG (Sistema de 
Informação Geográfica) e consiste em bancos de 
dados georreferenciados exibidos como uma matriz 
de células, sendo que o tamanho destas células é 
o que determina a resolução do “raster”. Quanto 
maior o tamanho da célula, menor a resolução, 
e vice versa. Em alguns casos, se não estiverem 
em formato “raster”, é necessário que as camadas 
sejam convertidas a esse formato por um programa 
de SIG, como o ArcGIS (ESRI Inc.) ou o DIVA GIS 
(LizardTech, Inc. and University of California), 
sendo este último, um programa de código aberto 
disponível na internet (outros programas gratuitos 
são o GRASS GIS e o Quantum GIS, ambos da 
Open Source Geospatial Foundation).

É importante também, definir adequadamente 
a resolução das camadas ambientais para garantir a 
qualidade do modelo final. Elementos importantes 
a serem considerados na escolha são: a precisão 
dos pontos de ocorrência, as características do 
terreno e da espécie (Elith e Leathwick 2009) 
e o tamanho da área geográfica a ser analisada 
(Chapman et al. 2005). Por outro lado, Guisan et al. 
(2007) demonstraram que a resolução das camadas 
utilizadas tem pouco efeito sobre os modelos, 
enfatizando a dificuldade que existe em estimar 
adequadamente esse fator. Mais recentemente, 
Soberón (2010) demonstrou que o uso de alta 
resolução justifica-se especialmente se informações 
bióticas (interações entre espécies, por exemplo) 
forem consideradas na modelagem – do contrário, 
caso sejam usados apenas dados abióticos, o uso de 
resolução mais baixa é o suficiente para produzir 
bons modelos. Chapman et al. (2005) sugerem 
que para análises em escala local podem ser 
usadas camadas com 30 segundos de arco, e que 
para análises em escala continental sejam usadas 
camadas com 2,5 ou 5 minutos de arco.

Quanto à seleção das variáveis ambientais, 
de maneira geral, é indicado evitar-se o uso 
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de camadas de variáveis que sejam altamente 
correlacionadas (Guisan & Thuiller 2005), sendo 
recomendada a aplicação de técnicas específicas 
de seleção de variáveis. Inicialmente foram 
utilizadas técnicas conhecidas como “jackknife” 
para a seleção de variáveis, onde os modelos eram 
gerados e uma camada ambiental era retirada por 
vez (“leave one out”) e a implicação da remoção 
desta variável no processo era então avaliada. 
Este método tem inconvientes, sendo o mais 
importante deles a dependência do algoritmo, 
pois algoritmos diferentes podem responder de 
forma diferente à remoção das variáveis. Com 
o advento de novos algoritmos, cada um com 
diferenças intrínsecas na forma de processar os 
dados e na forma de apresentar o resultado final, 
este método foi sendo gradualmente descartado. 
Alguns autores utilizaram técnicas de análise 
multivariada como uma forma de avaliar a 
contribuição das variávies na variação dos 
dados como um indicativo de sua importância 
na distribuição das espécies, sendo um exemplo 
o uso de Análises de Componentes Principais 
(Peterson et al. 2007). Também é comum a 
aplicação de índices de correlação para remover as 
variáveis altamente correlacionadas, diminuindo 
assim a multicolinearidade entre os dados 
(Rushton et al. 2004; Guisan & Thuiller 2005) 
ou ainda a aplicação de técnicas de mineração 
de dados (Hochachka et al. 2007) para a seleção 
de variáveis preditoras. Quanto ao número de 
variáveis, é reconhecido entre os estatísticos que 
o tamanho da amostra em testes de regressão 
logística deve ser no mínimo, 10 vezes maior 
que o número de variáveis preditoras utilizado 
(Peduzzi et al. 1996) mas ainda não existem 
estudos suficientes para um consenso sobre as 
implicações dessa proporção em algoritmos 
utilizados na modelagem preditiva. 

3. Escolha dos algoritmos de modelagem 
Um dos algoritmos frequentemente utilizados 

para modelagem preditiva é o Maxent (Phillips 
et al. 2006). Esse algoritmo demonstrou um 
bom desempenho geral, além de ter sido o que 
demonstrou melhor resultado com poucos pontos 
de ocorrência e com dados apenas de presença 
(Wisz et al. 2008), sendo indicado caso se 
tenha esse tipo de dado. Porém, vários outros 
algoritmos de modelagem podem ser encontrados 
em alguns sistemas computacionais, tais como o 

openModeller (Muñoz et al. 2011), que conta com 
uma ampla variedade de algoritmos integrados, 
incluindo o GARP, o ENFA, o Support Vector 
Machine (SVM), o Bioclim, e o Environmental 
Distance. Outro sistema disponível é o BIOMOD 
(Thuiller, 2003; Thuiller et al. 2009), acrônimo 
de Biodiversity Modelling, desenvolvido para a 
plataforma R (The R Foundation for Statistical 
Computing). Nesse pacote podem ser encontrados 
nove algoritmos, entre eles, o GLM, GAM e o 
Random Forest. 

Como ressaltado anteriormente, a escolha do 
algoritmo deve ser baseada na pergunta do estudo e 
na disponibilidade de dados de ocorrência (número 
de registros e dados de presença ou de presença/
ausência). Por isso não deve ser considerado que 
deve haver um consenso sobre o algoritmo a ser 
utilizado; a escolha deverá ser considerada caso 
a caso. Recentemente, Elith & Graham (2009), 
Elith & Leathwick (2009) e Kamino et al. (2011) 
apresentaram revisões onde foram comparados 
os resultados produzidos por alguns algoritmos, 
e discutidas as características, vantagens e 
desvantagens na utilização de cada um deles.

4. Avaliação dos modelos gerados
A avaliação da qualidade dos modelos 

gerados é ainda um tema em evolução, pois a forma 
como as avaliações são feitas estatisticamente 
ainda é incompleta e não totalmente resolvida na 
literatura (Fielding & Bell 1997; Peterson et al. 
2008; Jimenez-Valverde 2011). A validação de um 
modelo é também conhecida como teste externo 
e consiste da confrontação de seus resultados 
contra dados da distribuição da espécie que não 
foram utilizados pelo algoritmo no processo 
de modelagem. Isso distingue esse processo do 
chamado “teste interno”, também conhecido 
como verificação, no jargão da modelagem 
matemática. Basicamente a diferença entre elas 
é que no caso da validação, os dados de teste 
nunca são conhecidos pelo algoritmo, enquanto 
na verificação os dados podem ser usados ora 
como treino ora como teste, principalmente nos 
algoritmos que utilizam várias interações para 
chegar à solução do problema. Discussões sobre 
a melhor forma para validação de modelos pode 
ser encontrada em Pearce e Ferrier (2000) e Lobo 
et al. (2008). De qualquer forma, para avaliar a 
qualidade do modelo, é preciso quantificar os 
erros que podem acontecer no processo.
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4.1 Tipos de erros associados aos 
modelos preditivos de distribuição   
de espécies

Para avaliar o resultado da modelagem, dois 
tipos de erros são mensurados, baseados na matriz 
de confusão (Phillips et al. 2006) (Fig. 2). São eles: 

4.1.a) Erro de omissão (subprevisão): esse 
tipo de erro é geralmente considerado como um 
erro verdadeiro, representado pela letra C na 
matriz de confusão (Fig. 2). Contudo, sob algumas 
circunstâncias, um registro de presença pode não 
ser muito confiável quanto à sua identificação 
taxonômica e/ou georrefenciamento. Estes pontos 
podem representar um “outlier” para o algoritmo, 
ou seja, pontos com informação ambiental muito 
fora do padrão gerado pelos demais pontos do 
conjunto de treino. Nessas circunstâncias, um erro 
de omissão não seria um erro, e sim uma forma do 
algoritmo conferir menos importância para pontos 
considerados “ruins”. Uma consequência direta 
disso, caso se tenha dúvida sobre a qualidade dos 
registros de ocorrência da espécie, é que não é 
recomendado usar taxa de omissão de 0% ao se 
rodar um modelo. É preferível deixar uma margem 
de segurança (por exemplo, até 10%) para que o 
algoritmo possa trabalhar melhor essa questão. 
Porém, na literatura atual há uma predominância de 
trabalhos utilizando 5% de taxa de omissão (Elith 
et al. 2006; Phillips et al. 2006).

4.1.b) Erro de sobreprevisão (comissão): 
este pode ou não ser um erro verdadeiro. Consiste 
na previsão de ocorrência em uma área na qual 
não se tem registro da presença da espécie, e é 
representado pela letra B na matriz de confusão 
(Fig. 2). Este erro pode ser causado por diferentes 
situações: a) a área é habitável para a espécie, mas 
não se tem um esforço amostral suficiente na região 
para afirmar se a espécie ocorre ou não, indicando 
lacunas de conhecimento; b) a área é habitável para 
a espécie, mas fatores históricos ou ecológicos 
(barreiras geográficas, capacidade de dispersão) 
ou bióticos (competição, predação) impediram a 
espécie de chegar ou de se estabelecer na região; 
c) a área é realmente inabitável, o que consistiria 
no verdadeiro erro de sobreprevisão. De qualquer 
forma, não é considerado um erro grave, pois em 
algumas situações, tais como previsão de áreas de 
potencial invasão por espécies exóticas, ou rotas de 
disseminação de vetores de doenças, ou ainda em 
projeções de distribuições futuras ou no passado, a 
sobreprevisão, ou uma maior capacidade preditiva 
do modelo, é necessária.

4.2 Geração de um conjunto 
independente de dados

Para quantificar os tipos de erros é preciso 
gerar um conjunto independente de dados. Existem 
duas formas de fazê-lo: 1) coletando novos 
dados em trabalho de campo ou levantamento 
de literatura; 2) dividindo o conjunto de dados 
em conjuntos de treino e teste antes de realizar a 
modelagem.

Independente da estratégia escolhida é 
fundamental ter dois (ou mais) conjuntos de dados 
diferentes, uma vez que, um conjunto será utilizado 
para gerar o modelo (dados de treino) e outro irá 
testá-lo (dados de teste).

A forma mais comum de se dividir o conjunto 
de dados é através da aplicação de números 
aleatórios à tabela de registros de ocorrências, 
geralmente 50% dos dados para gerar o modelo 
e 50% para testar (Fielding e Bell 1997; Hirzel 
e Guisan 2002) ou 70% para treino e 30% para 
teste. Outra forma é dividir os dados espacialmente 
(geograficamente) e utilizar uma parte como treino 
e outra como teste (Peterson et al. 2008).

Atualmente tem-se usado técnicas de 
“bootstrap” (Efron 1979) para gerar diferentes 
conjuntos de dados e avaliar assim a precisão dos 
modelos de distribuição. Esta técnica envolve a 
partição dos dados aleatoriamente, com reposição, 

Figura 2 ‒ Matriz de confusão, onde a e d são previsões 
corretas; b é erro de sobreprevisão (falsos positivos) e 
c é erro de omissão (falsos negativos).
Figure 2 ‒ Confusion matrix, where a and d are right 
predictions; b is the overprediction error (false positive) and c 
is the omission error (false negative).

presença real ausência real

presença prevista a b

ausência prevista c d
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em vários conjuntos de treino e teste. Esta técnica 
de validação tem sido frequentemente utilizada, 
juntamente com “Cross-validation”, “Subsamples” 
e “Jackknife”. A “Cross-validation” consiste 
basicamente em dividir aleatoriamente o banco 
de dados em k partições, dessas, k-1 são utilizadas 
para treinar o algoritmo e a partição restante é 
utilizada para o teste. O processo é repetido k 
vezes. Independente do método, o erro obtido em 
cada uma das partições é calculado obtendo-se 
um valor médio da qualidade do modelo gerado. 
O “jackknife” (ou leave one out) é um tipo 
especial de “cross-validation”, e é utilizado com 
amostras pequenas (Pearson et al. 2007), onde k=N 
(onde N = número de amostras). O “subsample” 
consiste em parcionar os dados k vezes e depois 
dividir cada partição nas porcentagens de treino e 
teste. Basicamente, o que definirá a técnica a ser 
aplicada é o número de dados disponíveis. “Cross-
validation” e “subsamples” precisam de uma 
quantidade maior de pontos, enquanto “boostrap” 
e “jackknife” podem ser aplicadas para amostras 
menores. O programa Maxent (Phillips et al. 2006) 
já traz essas técnicas implementadas, e outros 
ambientes de modelagem trazem apenas a técnica 
“bootstrap” e com apenas uma partição, como é o 
caso do openModeller (Munõz et al. 2011).

A validação é uma das etapas mais 
importantes do processo de modelagem. Sem ela, 
a interpretação de um modelo perde seu sentido, 
visto que tudo o que está representado pode estar 
incorreto ou com graus inaceitáveis de imprecisão.

Os métodos mais comuns para avaliar a 
qualidade do modelo são baseados na matriz de 
confusão (Fig. 2), mas ao comparar resultados de 
modelagens realizadas por diferentes algoritmos, 
é necessário utilizar também métodos que sejam 
independentes de limites de corte. Portanto, 
temos dois tipos de avalição, a dependente e a 
independente de um limite de corte específico.

4.3 Estabelecimento do limite de corte
As medidas tradicionais de capacidade 

discriminatória de um modelo dependem 
da adoção de um limite de corte arbitrário 
(“threshold”) o que acaba inserindo mais um 
fator de subjetividade na interpretação do modelo. 
Uma boa revisão sobre limites de corte pode ser 
encontrada em Liu et al. (2005).

A escolha desse limite de corte é usualmente 
baseada no conhecimento da probabilidade da 

ocorrência da espécie de interesse (por exemplo, 
o conhecimento sobre a amplitude da distribuição 
esperada da espécie, ampla ou restrita) assim 
como, no julgamento das consequências em tomar 
decisões erradas no processo e, além disso, está 
também diretamente relacionada com o propósito 
da modelagem. Por exemplo, se uma espécie é 
ameaçada e o objetivo do modelo é identificar 
áreas potenciais para maximizar o sucesso de sua 
reintrodução na natureza, é preciso identificar 
áreas adequadas que minimizem a chance de 
erro, ou seja, modelos menos inclusivos (com 
baixa sobreprevisão). Isso requer um limite de 
corte alto, que selecione apenas as áreas com 
altos valores de adequabilidade ambiental para 
a ocorrência da espécie. Já quando o interesse é 
avaliar o potencial invasivo de espécies exóticas, 
ou aumentar o conhecimento sobre o nicho de uma 
espécie pouco coletada, pode-se adotar um limite de 
corte mais baixo (maiores áreas de sobreprevisão) 
para aumentar a área de interesse em relação à 
ocorrência das espécies. O limiar atualmente mais 
utilizado na literatura é o MPT (Minimum Presence 
Training ou ainda Lowest Presence Training) 
(Pearson et al. 2007), mas cada valor de corte 
tem vantagens e desvantagens de uso. A escolha 
deve sempre estar alinhada com o que se pretende 
fazer com o modelo gerado, ou seja, depende do 
propósito da modelagem.

4.4 Tipos de análise
Todo modelo apresenta seus erros e acertos, 

que são avaliados em conjunto para determinar 
a qualidade do mesmo. A Figura 2 apresenta a 
matriz de confusão, ou seja, o esquema que reúne 
as possíveis formas de acerto e erro em relação 
às previsões do modelo e à distribuição “real” da 
espécie na natureza. 

Para se calcular os valores da matriz de 
confusão é necessário aplicar um limite de corte 
para avaliar o modelo. Depois de estabelecido 
o limite de corte, testes estatísticos podem ser 
aplicados para avaliar a qualidade do modelo 
gerado. Estes testes avaliam a probabilidade do 
acerto dos pontos de teste ser diferente do acaso 
em relação à área prevista do modelo gerado. Um 
modelo pode “acertar” todos os pontos de teste, mas 
em uma área tão grande que o resultado do teste 
pode não ser significativo. A recíproca é verdadeira, 
ou seja, o modelo pode não acertar todos os pontos, 
mas a área do modelo é tão pequena (em relação 
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à área de estudo) que a chance de acertar aqueles 
pontos é significativamente diferente do acaso. 
Um teste binomial uni-caudal pode ser usado para 
se determinar se um modelo prediz os pontos de 
teste significativamente melhor do que o acaso 
(Anderson et al. 2002). Esta medida não deve 
ser usada diretamente para comparar modelos 
gerados por diferentes algoritmos porque os 
mesmos (principalmente algoritmos que geram 
diferentes tipos de saída, por exemplo, saídas 
contínuas e categóricas) podem gerar áreas de 
distribuição muito diferentes, mesmo submetidos 
ao mesmo tipo de limiar de corte, o que dificulta 
uma comparação entre eles.

Visando solucionar esse problema surgiu a 
ideia de usar as curvas características de operação 
(Fawcett  2003) (ROC), que são amplamente 
utilizadas na área de controle de qualidade, 
em processos industriais, na área de saúde, na 
padronização de doses-resposta, etc. O cálculo 
da área sob a curva (AUC) fornece uma medida 
única do desempenho do modelo, independente 
da escolha prévia de um limite de corte específico, 
pois a curva é construída a partir de vários limiares 
(cada limite de corte é responsável por um ponto 
da curva) e o cálculo da área sob a curva elimina 
então, a escolha de um limite específico. Este 
valor (AUC) mede a capacidade discriminatória 
do modelo, permitindo interpretar seu resultado 
como a probabilidade de que, ao se sortear dois 
pontos - um do conjunto de presença e outro do 
conjunto de ausência - o modelo consiga prever 
os dois corretamente. Uma das melhores fontes 
de explicação sobre as curvas características de 
operação pode ser encontrada no relatório de 
Fawcett (2003). 

A curva ROC é obtida plotando-se a 
sensibilidade no eixo y e o valor 1-especificidade 
(ver matriz de confusão, Fig. 2) no eixo x 
para todos os possíveis limites de corte. A 
sensibilidade também é conhecida como a taxa 
de verdadeiros positivos, e representa ausência 
de erro de omissão. Já a especificidade, ou a 
variante 1-especificidade, também é conhecida 
como a taxa de falso positivo, e representa o erro 
de sobreprevisão. A área abaixo da curva (AUC) 
é normalmente determinada conectando os pontos 
com linhas diretas e o valor da área é calculado 
pelo método de trapezóide. Esta área sob a curva 
(AUC) tem a seguinte interpretação: quanto mais 
próximo do valor um, ou seja, quanto mais distante 
o resultado do modelo for da previsão aleatória, 

melhor o desempenho do modelo (Rushton et al. 
2004; Phillips et al. 2006). 

Com apenas dados de presença, o uso do 
ROC parece inaplicável, pois sem dados de 
ausência não há como calcular a especificidade. 
Este problema é contornado considerando um 
problema distinto de classificação. Ao invés de 
tentar avaliar o modelo por sua capacidade de 
discernir presenças e ausências, sua capacidade 
de distinguir presença é estimada contra o acaso. 
Isto é feito sorteando-se, para cada pixel x na área 
de estudo, um ponto x-aleatório e para cada pixel 
x dentro da área de distribuição geográfica da 
espécie é definido um ponto x-presente. O modelo 
de distribuição potencial de espécies fará suas 
predições para cada pixel correspondente a esses 
exemplos, mas sem ter informação sobre se este é 
uma presença ou um ponto escolhido ao acaso na 
área de estudo (“background” points). 

Logo, é possível obter-se previsões tanto para 
amostras positivas (x-presentes) quanto negativas 
(x-aleatório, pixels selecionados uniformemente 
ao acaso do “background” da área de modelagem). 
Juntas, essas informações são suficientes para 
definir uma curva ROC.

O uso do ROC com dados de presença e 
ausência difere do cálculo feito apenas com dados 
de presença em relação ao valor máximo do AUC, 
que é nesse caso, menor do que 1 (Wiley et al. 
2003). Se a distribuição da espécie cobre uma taxa 
a de pixels, então o máximo que a AUC pode ter 
é exatamente 1- a/2. Como não sabemos o valor 
de a, não podemos dizer qual o valor ótimo que a 
AUC pode chegar sob essas circunstâncias (Wiley 
et al. 2003).

Uma área igual a 1 representaria o “modelo 
perfeito”; uma área de 0,5 indicaria que o modelo 
seleciona ao acaso. De um ponto de vista prático, 
um teste de validação pode adotar os valores de 
AUC a seguir como indicadores da qualidade do 
modelo (Metz, 1986): excelente (0,9 ‒ 1); bom (0,8 
‒ 0,9); médio (0,7 ‒ 0,8); ruim (0,6 ‒ 0,7); muito 
ruim (0,5 ‒ 0,6).

Atualmente há uma grande discussão na 
literatura quanto à aplicação da AUC na modelagem 
preditiva de distribuição (Lobo et al. 2008, Jiménez-
Valverde 2011). Nestes trabalhos, os autores 
apontaram os principais problemas associados ao 
uso da AUC. Destes, os mais importantes são o fato 
de a análise ROC dar o mesmo peso aos erros de 
omissão e sobreprevisão (Peterson et al. 2008), e do 
tamanho da área de estudo em relação à distribuição 
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conhecida da espécie influenciar grandemente na 
taxa de ausência corretamente predita pelo modelo. 
Em relação a esta última situação, é possível 
diminuir a área de estudo para o mais próximo 
possível da distribuição conhecida (ou esperada) 
da espécie, visando minimizar o problema. Outros 
testes estatísticos têm sido propostos como meios 
alternativos de avaliar o desempenho de modelos, 
tais como Kappa (Cohen’s Kappa Statistic) e o 
TSS (True Skill Statistics) (Thuiller et al. 2009), 
no entanto, Jiménez-Valverde (2011) salienta que 
qualquer método que combine erros de omissão e 
sobreprevisão em uma única medida estão sujeitos 
aos mesmos problemas conceituais que a AUC. 
Sendo assim, os autores recomendam cautela no 
seu uso, mas até o presente momento, o AUC 
mostra-se o teste mais amplamente utilizado pelos 
pesquisadores.

A validação de modelos ainda é uma área de 
pesquisa ativa e novas técnicas podem surgir tão 
rápido quanto outras podem se tornar obsoletas. 
Portanto, é necessário manter-se continuamente 
informado sobre o assunto, acompanhando o ritmo 
das publicações mais recentes sobre este tópico. 

4.5 Validação de campo
Aplicar o modelo de volta no campo é o teste 

mais robusto que se pode fazer com os resultados 
de modelagem, visando avaliar a capacidade do 
modelo em acertar a distribuição da espécie em áreas 
de alta (como presença) e baixa (como ausência) 
adequabilidade ambiental. No entanto, alguns 
cuidados devem ser tomados quanto à validação 
de campo. O ideal é planejar o levantamento em 
diferentes níveis de adequabilidade ambiental 
para se obter informações mais completas sobre o 
tamanho da área de ocorrência da espécie.

Outra forma de validação é a avaliação do 
especialista para a espécie modelada. É o que se 
chama de avaliação biológica e é feita através de 
interpretação visual (Phillips et al. 2006). Esta 
avaliação é muito importante, pois é bastante 
comum se atingir um resultado estatisticamente 
muito bom, mas que biologicamente não é 
satisfatório. 

É importante ressaltar que os modelos 
são ferramentas intermediárias em um estudo 
biogeográfico ou ecológico. O uso de informações 
adequadas e a interpretação correta dos resultados 
irão determinar a confiabilidade de um estudo 
baseado em modelos para estimar as características 

do relacionamento entre espécies e seu meio. Por 
isso o apoio de um especialista no grupo enfocado, 
tanto para eventualmente corrigir a base de dados 
de ocorrência quanto para auxiliar na interpretação 
dos dados, é fundamental.

Procedimentos pós-modelagem
Com o objetivo de aumentar a confiabilidade 

dos modelos gerados, ou visando diminuir a 
incerteza de se utilizar modelos gerados por 
diferentes algoritmos, técnicas de projeção 
combinada (“ensemble forecasting”) podem ser 
aplicadas aos resultados da modelagem oriunda 
de diferentes algoritmos e/ou de diferentes 
cenários (diferentes modelos e cenários climáticos, 
por exemplo) (ver revisão em Araújo e New 
2007). Basicamente, esta técnica consiste em 
gerar um modelo de consenso onde áreas de 
alta adequabilidade serão as áreas que todos 
(ou a maioria) dos modelos indicaram como 
sendo propícias para a ocorrência da espécie. 
Diferentes estratégias podem ser aplicadas, como 
por exemplo, análises de componentes principais 
(PCA) enfocando diferentes algoritmos ou camadas 
ambientais (Thuiller 2004; Araújo et al. 2006), 
médias ponderadas dos resultados obtidos através 
dos valores de acurácia (AUC ou TSS ou Kappa) 
(Thuiller et al. 2009) ou estratégias múltiplas 
com níveis crescentes de complexidade, desde 
combinação dos mapas resultantes até análises 
multidimensionais (Diniz-Filho et al. 2009, 
2010a,b).

Além disso, na literatura existem algumas 
sugestões de como melhorar o resultado da 
modelagem retirando-se do modelo as áreas na 
qual a espécie não ocorre por fatores históricos 
(barreiras geográficas) (Anderson et al. 2003). 
Pode-se ainda retirar áreas não habitadas devido 
a interações bióticas (por exemplo, competição) 
(Anderson et al. 2002). O modelo ainda pode ser 
ajustado utilizando-se dados de uso da terra para 
excluir áreas desflorestadas ou alteradas, áreas 
urbanas, ou ainda áreas de cultivo (Anderson 
e Martinez-Meyer 2004) caso o objetivo da 
modelagem esteja mais próximo da distribuição 
real/atual da espécie.

Desafios 
Os principais desafios que a modelagem 

preditiva de distribuição de espécies apresenta estão 
sintetizados a seguir:
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Ainda não existe um método efetivo para 
avaliar comparativamente a acurácia dos modelos 
preditivos. Apesar de existirem vários algoritmos 
disponíveis, nem sempre é possível comparar 
o resultado de cada um deles e estimar as 
diferenças de uma forma satisfatória. Assim, 
outras ferramentas de pós-análise deveriam ser 
desenvolvidas de tal forma a proporcionar métodos 
mais acurados para qualificar os modelos obtidos.

A modelagem de distribuição é diretamente 
dependente da qualidade dos dados de ocorrência 
das espécies. Coletas mais extensas, padronizadas 
e bem georreferenciadas são fundamentais, 
especialmente em regiões pouco amostradas.  
Apesar da existência de várias iniciativas 
internacionais ainda existe pouca disponibilidade 
de dados, pois grande parte da informação ainda não 
está digitalizada ou disponibilizada em portais da 
internet. Além disso, muitos dados disponibilizados 
ainda apresentam erros, seja de identificação ou de 
digitalização, e necessitariam ser corrigidos por 
especialistas nos grupos enfocados. Neste contexto, 
também seria muito importante o desenvolvimento 
e a implementação de filtros de qualidade de 
dados, tanto taxonômicos como de mapeamento, 
para uma garantia de maior qualidade nos dados 
disponibilizados.

Os dados de interação são bastante 
importantes no processo de modelagem, porém, 
poucos dados desse tipo estão à disposição. Assim, 
o desenvolvimento e disponibilização de dados de 
interação em formato digital é também uma ação 
fundamental.

A modelagem de distribuição preditiva 
precisa ser utilizada como um meio e não um fim 
em si. O propósito deveria ser mais focado na 
aquisição de mais informação sobre a ocorrência 
da espécie para que outras técnicas (mais robustas) 
possam ser também aplicadas. Especificamente 
em aplicações de cunho conservacionista, esta 
técnica passa a ser um importante mecanismo 
de auxílio especialmente na ausência de uma 
quantidade maior de dados ou na urgência para a 
tomada de decisão. 

Finalmente, o uso de modelagem preditiva de 
distribuição deveria ser mais divulgado para estimular 
os pesquisadores, especialmente taxonomistas e 
ecólogos, que conhecem de forma mais profunda 
as relações entre espécie e ambiente. Na medida em 
que mais pesquisadores se debruçarem sobre o tema, 
com o uso correto da técnica, seu desenvolvimento 
poderá ser aprimorado.
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Resumo
Cololejeunea panamensis G. Dauphin & Pócs, descrita em 2006 foi referida como endêmica para a ilha 
de Barro Colorado no Panamá, América Central. Durante um estudo sobre a brioflora da ilha do Marajó, 
uma espécie de Cololejeunea mostrou-se diferente das espécies já registradas no Brasil, provando ser uma 
nova ocorrência para a América do Sul. O objetivo desse trabalho é divulgar a ocorrência dessa espécie em 
território brasileiro e ampliar o conhecimento sobre sua distribuição geográfica, morfologia e ecologia. O 
material estudado foi coletado na ilha do Marajó, município de Soure, estado do Pará, Brasil, no período de 
10 a 16 de Janeiro de 2007. As amostras coletadas estão depositadas no Herbário do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (MG). Foram coletadas um total de nove amostras contendo Cololejeunea panamensis, sendo esse 
o segundo registro já feito da espécie além do material tipo e o primeiro registro para a América do Sul. 
A espécie é descrita taxonomicamente, ilustrada e são feitos comentários sobre a distribuição geográfica, 
variação morfológica e habitat.
Palavras-chave: Marchantiophyta, hepáticas, briófitas, Ilha do Marajó, Amazônia. 

Abstract
Cololejeunea panamensis G. Dauphin & Pócs was described in 2006 and cited as endemic to Barro Colorado 
Island in Panama, Central America. During a study on the bryophytes of Marajó Island, one of the Cololejeunea 
collected showed differences from the species recorded in Brazil, proving to be a new record for South 
America. The aim of this study is to report the occurrence of this species in Brazil and discuss its geographic 
distribution, morphology and ecology. The material studied was collected on Marajó Island, municipality 
of Soure, Para state, Brazil, from 10 to 16 January 2007. The collections are deposited in the herbarium of 
Museu Paraense Emílio Goeldi (MG). We sampled nine collections containing Cololejeunea panamensis. 
This is the second record for C. panamensis after the type collection and the first record in South America. 
The species is described taxonomically, illustrated and comments on geographic distribution, morphology 
and habitat are presented.
Key words: Marchantiophyta, liverworts, bryophytes, Marajó Island, Amazon.

Nota Científica  / Short Communication
Primeiro registro de Cololejeunea panamensis (Lejeuneaceae)   
para a América do Sul
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Cololejeunea está entre os gêneros de 
Lejeuneaceae que predominam no Neotrópico, 
apresentando 62 espécies, incluindo aquelas 
anteriormente circunscritas sob Aphanolejeunea 
(=Cololejeunea) (Pócs & Bernecker 2009). Para o 
Brasil são citadas 21 espécies, das quais 17 ocorrem 
na Amazônia (Bastos 2012).

Pouco se conhece sobre esse gênero na ilha 
do Marajó, estado do Pará, para onde maioria dos 

trabalhos tratou somente do estudo dos musgos 
(Lisboa & Maciel 1994; Lisboa et al. 1998; 
Lisboa et al. 1999). Entretanto, durante um estudo 
realizado por Brito (2011) sobre a brioflora nos 
municípios de Cachoeira do Arari e Soure na 
ilha do Marajó, foram coletadas cinco espécies 
de Cololejeunea, dentre as quais uma mostrou-
se diferente dos táxons já registrados no Brasil, 
provando ser uma nova ocorrência para a América 
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do Sul. O objetivo desse trabalho é divulgar a 
ocorrência dessa espécie em território brasileiro 
e ampliar o conhecimento sobre sua distribuição 
geográfica, morfologia e ecologia.

A Ilha do Marajó, situada ao Norte do 
Brasil, pertence ao arquipélago do Marajó, maior 
complexo flúvio-marinho do mundo, o qual ocupa 
uma área de 49.606 km² (Cruz 1987; Amaral et al. 
2007). O material foi coletado durante excursões 
realizadas no período de 10 a 16 de janeiro de 2007, 
no município de Soure, ilha do Marajó, localizado 
a 0°43’40” S e 48°31’02” W, a 4 m de altitude do 
nível do mar .

Os exemplares foram coletados aleatoriamente, 
encontrados em vegetação de teso e vegetação 
secundária. O teso é um tipo de vegetação presente 
no Marajó que representa as áreas mais altas dos 
campos florestados, podendo ficar fora da zona 
de inundação (Amaral et al. 2007). Tanto o teso 
quanto a vegetação secundária caracterizam-se pela 
vegetação relativamente aberta e baixa (até 8 m de 
altitude), com alta incidência de luz. Os espécimes 
coletados foram preservados seguindo-se o método 
descrito por Lisboa (1993).

A espécie foi identificada com base em Dauphin 
et al. (2006). As amostras coletadas estão depositadas 
no Herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MG) e uma duplicata foi enviada para o herbário do 
Eszterházy Föiskola, Eger, Hungria (ERG).

A seguir é apresentada uma breve descrição 
de C. panamensis com base no material coletado 
na ilha do Marajó.

Cololejeunea panamensis G. Dauphin & Pócs, 
Tropical Bryology 27: 76. f. 1-2. 2006. Tipo: 
PANAMÁ. Zona do Canal: Ilha de Barro Colorado: 
9º09’N, 79º51’W, 20 m, 28. II. 2006, sobre árvore 
viva, G. Dauphin s. n. (holótipo PMA; isótipo 
EGR). Fig. 1

Gametófitos verde claros, diminutos, 
247–300 µm de largura, filídios contíguos, 
agudo-ovalados, 175–180 × 125–145 µm, ápice 
terminando em 1–2 células hialinas, células 
sub-isodiamétrica, 15–25 µm de diâm., paredes 
finas a levemente espessadas, lóbulos ovalados 
a elipsoidais, 100–130 × 80–113 µm, 1/2 do 
comprimento do lobo, com 2 dentes obtusos 
de tamanhos geralmente iguais ou o primeiro 
dente pode apresentar-se menor que o segundo, 
papila hialina posicionada entre os dois dentes. 
Autóica, androécio terminal no ápice do caulídios, 
com 1–2 pares de brácteas, ginoécio em ramos 

laterais curtos, com brácteas quase simetricamente 
bilobadas, perianto 280–400 × 220–280 µm 
obcordado, com duas asas crenadas, curtamente 
rostrado.
Material examinado. BRASIL. PARÁ: Ilha do Marajó, 
Soure, Pedral, 11.I.2007, A.L. Ilkiu-Borges et al. 3051 
(MG);  A.L. Ilkiu-Borges et al. 3058 (MG); A.L. Ilkiu-
Borges et al. 3059 (ERG, MG); R.C.P. Santos et al. 203 
(MG); R.C.P. Santos et al. 204 (MG); A.L. Ilkiu-Borges 
et al. 3109 (MG); A.L. Ilkiu-Borges et al. 3127 (MG); 
A.L. Ilkiu-Borges et al. 3138 (MG); A.L. Ilkiu-Borges et 
al. 3164 (MG).

Espécie encontrada na ilha de Barro Colorado, 
no Panamá, e na ilha do Marajó, no Brasil. Primeira 
ocorrência para a América do Sul.

Após a descoberta de  Cololejeunea 
panamensis na ilha do Marajó, a sua distribuição 
passa a ser disjunta, confirmando que muitos casos 
de endemismo de ilhas são na verdade resultado 
de pesquisas insuficientes em floras adjacentes 
(Tan & Pócs 2000). Além disso, devido a dispersão 
em grande escala, as briófitas se distribuem 
geralmente em mais de um continente (Schofield 
& Crum 1972).

Tanto na ilha de Barro Colorado, quanto na ilha 
do Marajó, Cololejeunea panamensis apresentou-se 

Figura 1‒ a-c. Cololejeunea panamensis G. Dauphin 
& Pócs ‒ a. hábito, vista ventral; b. perianto; c. filídio, 
vista ventral.
Figure 1‒ a-c. Cololejeunea panamensis G. Dauphin & Pócs 
‒ a. habit, ventral view; b. perianth; c. leaf, ventral view.
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exclusivamente como corticícola. Dessa maneira, 
é possível sugerir que C. panamensis possa estar 
presente em ambientes semelhantes ao longo da 
costa norte da América do Sul até o Panamá.

A única diferença (considerada como 
variação morfológica de Cololejeunea panamensis) 
observada entre o espécime tipo e o material coletado 
na ilha do Marajó foram os dentes do lóbulo que 
variaram em tamanho, podendo o primeiro dente 
ser menor que o segundo. Cololejeunea panamensis 
é morfologicamente semelhante a C. ecuadoriensis 
Pócs, se distinguindo pela presença de 1–2 células 
hialinas no ápice do filídio, perianto bi-alado, 
lóbulos com dois dentes obtusos de tamanhos iguais 
compostos por 1(–2) células e separados por uma 
fenda estreita. Em C. ecuadoriensis, as células 
hialinas do ápice do filídio são filamentosas (3–8 
células de comprimento), o perianto é 4–5 alado, 
e o lóbulo apresenta o primeiro dente formado por 
duas células e o segundo muito reduzido (Dauphin 
et al. 2006; Pócs 2002).
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