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Resumo
O gênero Oxalis possui 500 espécies com ocorrência na América e África. Encontra-se dividido em quatro 
subgêneros e 28 seções, dentre os quais o subgênero Thamnoxys (Endl.) Progel, com nove seções e 71 espécies, 
destaca-se pela complexidade morfológica. No intuito de entender as relações filogenéticas da seção Thamnoxys e 
desta com as demais seções do subgênero, realizou-se uma análise cladística baseada em caracteres morfológicos. 
Foram incluídos 28 táxons e considerados 72 caracteres morfológicos. A análise resultou em 673 árvores igualmente 
parcimoniosas com 274 passos. Na árvore de consenso observou-se a formação do grupo monofilético Oxalis 
subgen. Thamnoxys tendo como sinapomorfias ausência de bulbos, pecíolos de até 10 cm compr., folhas pinadas 
(presença de raque foliar), pedúnculo menor que 7 cm compr., pedicelo de até 1 cm compr. e ausência de glândulas 
no ápice das sépalas. Oxalis sect. Thamnoxys apresentou-se polifilética e para que este táxon constitua um grupo 
monofilético é necessária a inclusão das demais seções dentro de O. sect. Thamnoxys. Sugerimos considerar o 
subgênero Thamnoxys sem subdivisões já que o mesmo emergiu com alta sustentação de boostrap.
Palavras-chave: Brasil, filogenia, morfologia, Oxalidales.

Abstract 
The genus Oxalis has 500 species occurring in America and Africa. It is divided into four subgenera and 28 
sections, of which the subgenus Thamnoxys (Endl.) Progel with nine sections and 71 species, and is distinguished 
by morphological complexity. In order to understand the phylogenetic relationships of section Thamnoxys and 
with other sections of the subgenus, we carried out a cladistic analysis based on morphological characters. A 
total of 28 taxa were included and 72 morphological characters were considered. The analysis showed 673 
equally parsimonious trees with 274 steps. In the consensus tree was observed the formation of the monophyletic 
group Oxalis subgen. Thamnoxys and no bulbs as synapomorphies, petioles up to 10 cm long, pinnate leaves 
(presence of leaf rachis), peduncle less than 7 cm long, pedicel up to 1 cm and the absence of glands at the apex 
of the sepals. Oxalis sect. Thamnoxys presented polyphyletic taxon and the inclusion of other sections within 
O. sect. Thamnoxys will constitute it as monophyletic group. We suggest considering the subgenus Thamnoxys 
no subdivisions as it emerged with high boostrap support.
Keywords: Brazil, phylogeny, morphology, Oxalidales.
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Introdução
Oxalis é o gênero mais representativo 

dentre os cinco que constituem Oxalidaceae 
com aproximadamente 500 espécies distribuídas 
principalmente nos continentes americano e 
africano (Lourteig 2000). Este gênero teve 
sua circunscrição alterada por alguns autores, 

como Candolle (1824), Saint-Hilaire (1825, 
1842), Progel (1877, 1879), Knuth (1930) e 
Lourteig (1994, 2000), sendo este último o mais 
abragente por reconhecer quatro subgêneros: 
Oxalis L., Thamnoxys (Endl.) Reiche emend. 
Lourteig, Monoxalis (Small) Lourteig e Trifidus 
Lourteig, subdivididos em 28 seções. Dentre 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
1 Universidade Federal do Piauí, Campus Sen. Helvídio Nunes de Barros, Ciências Biológicas, 64600-000, Picos, PI, Brasil. mariacarolinabreu@hotmail.com.
2 Universidade Federal de Goiás, Inst. Ciências Biológicas, Depto. Biologia Geral, CP 131, 74001-970, Goiânia, GO, Brasil. marcos_agrorural@hotmail.com.
3 Universidade Federal Rural de Pernambuco, Depto. Biologia, Programa de Pós-graduação em Botânica, 52171-900, Recife, PE, Brasil. mfsales65@hotmail.com.
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estes subgêneros, destaca-se Thamnoxys pela 
considerável homogeneidade morfológica, que lhe 
confere complexidade, apresentando 71 espécies 
centro e sulamericanas alocadas nas seções Foliosae 
(Progel) Lourteig (5), Hedysaroideae DC emend. 
Lourteig (6), Holophyllum Progel (8), Phyllodoxys 
Endl. (2), Pleiocarpa Knuth (1), Polymorphae 
(Prog.) Lourteig (8), Psoraleoideae Lourteig (5 
), Robustae (Progel) Lourteig (9), e Thamnoxys 
(Endl.) Progel (27 spp.). Tal complexidade pode 
ser principalmente verificada na seção típica, a 
qual reúne 27 espécies herbáceas, subarbustivas 
ou arbustivas com flores e cápsulas pendentes. A 
maioria das espécies (19) ocorre no Brasil, duas 
são endêmicas de Cuba (O. pinetorum (Small) 
Urban e O. scoparia Norlind ex Urban) e seis são 
restritas aos Andes (Lourteig 1994, Abreu 2011).

Os estudos filogenéticos no gênero Oxalis 
ainda são escassos e, por esta razão, as relações 
existentes entre os subgêneros e seções são pouco 
esclarecedoras. Oberlander et al. (2004) estudaram 
as relações filogenéticas na seção Angustatae 
subseção Lineares do subgênero Oxalis através do 
seqüenciamento da região não codificante trnL-F, 
e constataram seu parafiletismo. Posteriormente 
Oberlander et al. (2009) realizaram um estudo 
com 57 espécies de Oxalis sulafricanas com 
sistemas subterrâneos bulbosos utilizando a região 
nuclear ITS e a região plasmidial trnL-F no qual 
foi verificada a posição basal de Oxalis subg. 
Thamnoxys. Neste estudo a seção Thamnoxys 
foi representada por apenas uma espécie (O. 
barrelieri) evidenciando a escassez de informações 
filogenéticas sobre esta seção.

No intuito de contribuir com o conhecimento 
sobre a filogenia do gênero Oxalis, este trabalho 
objetivou realizar uma análise filogenética de 
Oxalis sect. Thamnoxys através de caracteres 
morfológicos visando conhecer as relações entre 
as espécies e entre esta seção e as demais seções 
do subgênero Thamnoxys. 

Material e Métodos
Seleção e amostragem dos táxons 
Foram selecionadas 16 espécies brasileiras 

de Oxalis sect. Thamnoxys (Tab. 1). Os grupos 
externos foram compostos pelas seções Foliosae 
(1 sp.), Holophyllum (2 spp.), Phyllodoxys (1 
sp.), Pleiocarpa (1 sp.), Polymorphae (2 spp.), 
Psoraleoideae (1 sp.), e Robustae (2 spp.) todas 
pertencentes à Oxalis subg. Thamnoxys conforme 
Lourteig (1994) e por serem bastante semelhantes 

morfologicamente. Além dessas, espécies do subgênero 
Oxalis das seções Ionoxalis (1 sp.) e Pseudobulbosae 
(1 sp.) também foram incluídas na análise.

Levantamento de caracteres e 
tratamento dos dados 
F o r a m  l e v a n t a d o s  7 2  c a r a c t e r e s 

morfológicos, sendo 32 vegetativos (23 binários 
e nove multiestados) e 40 reprodutivos (38 
binários e dois multiestados) (Apêndice 1). Os 
caracteres foram obtidos a partir do estudo de 
aproximadamente 2000 exsicatas provenientes 
dos herbários BHCB, CEN, CESJ, EAC, ESAL, 
HEPH, HST (não indexado), HTINS, HUEFS, 
HXBH, IAC, INPA, IPA, LPB, MBM, MBML, 
MEXU, MOSS, PEUFR, RB, RBR, RUSU, SP, 
SPF, UB, UEC, UFP, VEM e VIC, acrônimos 
segundo Thiers (2011), coletas realizadas em 
diferentes regiões do Brasil (Apêndice 2) e consulta 
a bibliografia especializada (Knuth 1930; Lourteig 
1994; 2000). A padronização da terminologia das 
estruturas vegetativas e reprodutivas baseou-se em 
Lawrence (1973) e Radford et al. (1974). Os dados 
levantados foram utilizados para a confecção de 
uma matriz no programa Nexus Data Editor, versão 
5.0 (Page 2001), na qual polimorfismos, dados 
inaplicáveis (-) e ausência de informação (?) foram 
tratados conforme codificação usual (Scotland & 
Pennington 2000) (Apêndice 3). 

Análises filogenéticas 
Foram conduzidas através do programa 

PAUP versão 4.0b10 (Swofford 2002), com 
critério de máxima parcimônia conforme Fitch 
(1971) e otimizados por ACCTRAN, com ramos de 
comprimento igual a zero colapsados. As árvores 
iniciais foram obtidas por stepwise addiction com 
adição aleatória de seqüência, retendo 10 árvores 
para cada passo (hold=10). Foi realizada uma busca 
heurística para as árvores mais parcimoniosas 
por branch swapping, utilizando o algoritmo 
tree bissection reconnection (TBR), com 10.000 
replicações, com a opção MULTREES em efeito, 
salvando um máximo de 10 árvores por replicação. 
Para verificação da confiabilidade dos clados 
obtidos, foi realizada uma análise de bootstrap 
(Felsenstein 1985) implementada no PAUP de 
busca heurística com 1000 replicações, com três 
árvores mantidas a cada passo (hold=3), por 
branch swapping, utilizando o algoritmo tree 
bissection reconnection (TBR) steepest descent 
e MULTREES em efeito, salvando 10 árvores 
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Tabela 1 – Lista dos táxons de Oxalis sensu Lourteig (1994, 2000) incluídos nas análises filogenéticas.
Table 1 –   List of taxa of Oxalis sensu Lourteig (1994, 2000) included in phylogenetic analyzes.

GRUPO INTERNO GRUPO EXTERNO

Oxalis sect Thamnoxys Progel Oxalis sect. Pseudobulbosae Norl.

Oxalis barrelieri L. Oxalis triangularis A.St.-Hil.

Oxalis cerradoana Lourteig Oxalis sect. Ionoxalis (Small) Knuth

Oxalis clausenii Lourteig Oxalis debilis Kunth

Oxalis cratensis Oliver in Hook Oxalis sect. Foliosae (Progel) Lourteig

Oxalis cystisoides Mart. ex Zucc. Oxalis densifolia Mart. ex Zucc.

Oxalis diamantinae Knuth Oxalis sect. Holophyllum Progel

Oxalis divaricata Mart. ex Zucc. Oxalis alata Mart. ex Zucc.

Oxalis frutescens L. Oxalis mandioccana Raddi

Oxalis hedysarifolia Raddi Oxalis sect. Phyllodoxys Endl.

Oxalis hyalotricha Lourteig Oxalis fruticosa Raddi

Oxalis nigrescens A.St.-Hil. Oxalis sect. Pleiocarpa Knuth

Oxalis pyrenea Taubert Oxalis glaucescens Norlind

Oxalis renifolia Knuth Oxalis sect. Polymorphae (Prog.) Lourteig

Oxalis sellowii Spreng. Oxalis polymorpha Mart. ex Zucc.

Oxalis sepium A.St.-Hil. Oxalis rhombeo-ovata A.St.-Hil.

Oxalis suborbiculata Lourteig Oxalis sect. Psoraleoideae Lourteig

Oxalis psoraleoides Kunth

Oxalis sect. Robustae (Progel) Lourteig

Oxalis cordata A.St.-Hil.

Oxalis hirsutissima Mart. ex Zucc.

para cada replicação. Uma segunda busca foi 
feita para filtragem e obtenção das melhores 
árvores por replicações.

Resultados e Discussão
A análise cladística resultou em 673 árvores 

igualmente parcimoniosas com 274 passos. Após 
filtragem, seis árvores retornaram e o consenso 
destas é mostrado na Figura 1, apresentando IC= 
0,3029, IR= 0,4934 e RC = 0,1495. Estes valores 
estão de acordo com o esperado para filogenias 
morfológicas, dada a homoplasticidade de muitos 
dos caracteres morfológicos.

O subgênero Thamnoxys mostrou-se 
monofilético com máxima sustentação (100% de 
bootstrap) e teve como sinapomorfias ausência 
de bulbos, pecíolos de até 10 cm, folhas pinadas 
(presença de raque foliar), pedúnculo menor que 7 

cm, pedicelo de até 1 cm e ausência de glândulas 
no ápice das sépalas.

Oxalis  sect .  Thamnoxys  mostrou-se 
polifilética, com três das 16 espécies amostradas em 
diferentes subclados além da inclusão de espécies 
pertencentes às outras seções em clado formado em 
sua maioria por espécies de O. sect. Thamnoxys. 
No entanto, a seção Robustae emergiu como 
monofilética, tendo como espécie irmã O. frutescens 
e sustentada pelas sinapomorfias: indumento 
da planta ferrugíneo, folhas de consistência 
coriácea, margem das sépalas serreadas e ápice 
das pétalas emarginado. Da mesma forma, a seção 
Holophyllum mostrou-se também monofilética 
com 80% de bootstrap, tendo como espécie irmã 
O. rhombeo-ovata. Pode-se ainda observar o 
clado formado em sua maioria pelas espécies do 
grupo externo, exceto O. cordata e O. hirsutissima 
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(O. sect. Robustae). Esse clado inclui ainda três 
espécies de O. sect. Thamnoxys (O. cerradoana, 
O. hyalotricha e O. clausenii).

Apesar de polifilética dentro da circunscrição 
de O. sect. Thamnoxys, alguns subclados se 
formaram, como os constituídos por O. diamantinae 
e O. suborbiculata, O. nigrecens e O. pyrenea e 
O. cytisoides e O. barrelieri, bem como por outro 
formado por O. sellowii e O. divaricata.

Oxalis triangularis (O. sect. Pseudobulbosae) 
emergiu como grupo irmão de O. subgen. Thamnoxys.

A delimitação das seções do subgênero 
Thamnoxys (Thamnoxys, Foliosae, Pleiocarpa, 
Phyl lodoxys ,  Robustae ,  Psoraleoideae, 
Polymorphae, Hedysaroideae e Holophyllum) 

foi fundamentada por Lourteig (1994) com base, 
principalmente, em caracteres referentes ao hábito, 
tamanho do pecíolo, presença de pecíolo filodiais, 
consistência, filotaxia e número de folíolos, 
inflorescência, disposição pêndula ou não de flores 
e frutos e testa das sementes, caracteres estes em 
sua maioria de pouca viabilidade filogenética dada 
a homoplasticidade que apresentam. Mesmo assim, 
dos caracteres anteriores, apenas o tamanho do 
pecíolo mostrou-se sinapomórfico para o subgênero.

Oxalis  sect.  Thamnoxys  mostrou-se 
polifilética evidenciando a artificialidade das 
classificações propostas pelos autores que trataram 
de Oxalis (Progel 1877; Knuth 1930; Lourteig 
1994; 2000) provavelmente devido à baixa 

Figura 1 – Árvore de consenso de maioria, resultante da análise de 72 caracteres morfológicos de espécies do gênero 
Oxalis: IC= 0,3029, IR= 0,4934 e RC= 0,1495. Acima dos ramos encontram-se os valores de bootstrap. As espécies 
dos grupos externos estão sublinhadas. * Sinapomorfias de Oxalis subgênero Thamnoxys: ausência de bulbos, pecíolos 
até 10 cm compr., folhas pinadas (presença de raque foliar), pedúnculo menor que 7 cm compr., pedicelo de até 10 
cm compr. e ausência de glândulas no ápice das sépalas.
Figure 1 – Majority consensus tree, obtained from analysis of 72 morphological characters of species of the genus Oxalis: IC= 0.3029, 
IR= 0.4934 and RC= 0.1495. Above the branches are the bootstrap values. Species of outgroups are highlighted in underlined. * Syna-
pomorphies of Oxalis subgenus Thamnoxys: bulb absent, petioles up to 10 cm long, pinnate leaves (presence of leaf rachis), peduncle 
less than 7 cm long, pedicel up to 1 cm long and absence of glands at the apex of the sepals.
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variação morfológica das espécies. Embora as 
mudanças de circunscrição de O. sect. Thamnoxys 
no decorrer de diferentes tratamentos taxonômicos 
buscassem a formação de um táxon bem definido 
(Candolle 1824; Progel 1877; Knuth 1930; 
Lourteig 1994), observando o polifiletismo 
evidenciado neste trabalho acreditamos na 
necessidade de redefinição no conceito desta 
seção. Lourteig (1994) definiu a seção Thamnoxys 
por plantas com folhas de um a três folíolos, 
distribuídas ao longo do caule ou em braquiblastos, 
flores e frutos decumbentes e sementes costadas 
e transversalmente estriadas. Porém, estes 
caracteres evoluíram independentemente em 
diferentes táxons do gênero, como nas seções 
Foliosae, Holophyllum, Phyllodoxys, Pleiocarpa, 
Polymorphae, Psoraleoideae, e Robustae o que 
demonstra a não funcionalidade deles como 
unificadores de O. sect. Thamnoxys.

Na circunscrição da seção Thamnoxys, 
observou-se o clado composto por O. sellowii e O. 
divaricata sustentado pela sinapomorfia posição 
oposta das brácteas. Em outro clado, O. barrelieri 
e O. cystisoides surgem como espécies irmãs 
apresentando a forma retangular das perfurações 
na costa das sementes como sinapomorfia. Esta 
mesma característica, aliada a coloração da corola 
(rósea) e forma elíptica dos folíolos, é citada 
por Abreu (2011) na taxonomia de Oxalis sect. 
Thamnoxys. A autora ainda afirma que ambas as 
espécies são confundidas causando identificações 
errôneas em coleções botânicas. Ainda dentre as 
espécies da seção Thamnoxys, há o clado composto 
por O. nigrescens e O. pyrenea o qual é sustentado 
pelas sinapomorfias presença de xilopódio e 
folhas opostas a subopostas. Estas espécies são 
morfologicamente próximas e endêmicas dos 
campos cerrados nos estados de Goiás e Minas 
Gerais (Lourteig 1994; Abreu 2011).

Outro clado formado pelas espécies O. 
diamantinae e O. suborbiculata apresentou como 
sinapomorfias folhas com número de folíolos 
variando de um a três no mesmo indivíduo. A 
relação de proximidade entre estas duas espécies 
é também corroborada por Lourteig (1994), que 
as distingue apenas pelo indumento dos ramos 
hirsuto-pilosos em O. diamantinae e pubescentes 
em O. suborbiculata. Lourteig (1994) apontou a 
relação de O. diamantinae com a seção Robustae 
por apresentar o número de folíolos variando de 
um a três. Esta relação entre a seção Robustae 
e a seção Thamnoxys pôde ser observada no 

posicionamento do clado formado por Oxalis 
hirsutissima e O. cordata, próximo das espécies da 
seção Thamnoxys. No conceito de Lourteig (1994), 
a seção Robustae (9 spp.) incluía plantas com 1–3 
folíolos, inflorescências umbeliformes e cápsulas 
eretas diferindo da seção Thamnoxys pelas 
inflorescências bífidas e cápsulas decumbentes. 
Entretanto, Progel (1877) e Knuth (1930) haviam 
observado as relações existentes entre as duas 
seções ao tratar as espécies hoje posicionadas 
na seção Robustae dentro da seção Thamnoxys 
série Robustae e O. sect. Thamnoxys subsect. 
Robustae, respectivamente.

As seções incluídas nesta análise como grupo 
externo (Foliosae, Holophyllum, Pleiocarpa, 
Phyllodoxys, Polymorphae e Psoraleoideae), 
excetuando-se Robustae, emergiram em um clado 
juntamente com as espécies O. cerradoana, O. 
hyalotricha e O. clausenii pertencentes à seção 
Thamnoxys. Este fato, dentre outros, evidencia 
o polifiletismo da seção Thamnoxys assim como 
sugere a fragilidade das classificações clássicas 
(Progel 1877; Knuth 1930; Lourteig 1994) que 
sustentam a existência de seções dentro do 
subgênero Thamnoxys.

A espécie O. cerradoana (O. sect. Thamnoxys) 
emergiu como espécie irmã de O. densifolia (O. 
sect. Foliosae). Este posicionamento dá suporte 
ao preconizado por Progel (1877) que já havia 
incluído O. sect. Foliosae na circunscrição da 
seção Thamnoxys subseção Lotophyllum Progel 
série Foliosae. Por outro lado, Lourteig (1994) 
elevou a série Foliosae ao nível de seção baseado 
nas seguintes características: cápsula ereta, folhas 
curtamente pecioladas e folhas densamente 
distribuídas nos ramos. Neste estudo, O. densifolia 
e O. cerradoana emergiram como espécies irmãs 
compartilhando o ápice dos folíolos emarginados, 
a consistência dos folíolos coriácea, ápices 
das brácteas e das sépalas mucronados como 
sinapomorfias. Essa relação é sugerida por Lourteig 
(1994) ao relatar a semelhança de O. cerradoana 
com as espécies da seção Foliosae. Oxalis densifolia 
e O. cerradoana também surgiram em um clado que 
tem como espécie irmã O. glaucescens (O. sect. 
Pleiocarpa) cujos folíolos são coriáceos. Este clado 
(O. cerradoana, O. densifolia e O. glaucescens) 
emergiu como grupo irmão da espécie O. fruticosa 
(Oxalis sect. Phyllodoxys). No entanto, a seção 
Phyllodoxys (2 spp.) é bem delimitada pelos pecíolos 
filodiais de origem laminar com tamanho 6,5 a 
15 vezes maior que o comprimento dos folíolos 
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(Lourteig 1980). Pecíolos filodiais também são 
encontrados na seção Holophyllum, embora sejam 
menos conspícuos (Lourteig 1994).

As espécies O. mandioccana e O. alata 
emergiram em um clado sustentado por 80% de 
bootstrap, sugerindo o monofiletismo de O. sect. 
Holophyllum com a sinapomorfia folíolo único. 
Em O. sect. Holophyllum as folhas são sempre 
1-foliolada e o pecíolo e pedúnculo são alados 
(Lourteig 1994). Oxalis rhombeo-ovata emergiu 
como grupo irmão do clado formado pelas espécies 
da seção Holophyllum e a espécie O. polymorpha 
surgiu como irmão deste clado composto por 
estas três espécies. O clado formado pelas 
seções Holophyllum e Polymorphae é sustentado 
pelo tamanho das sementes superior a 3 mm. É 
importante ressaltar que o número de folíolos 
na seção Holophyllum é sempre um e na seção 
Polymorphae é sempre três. Neste sentido, Lourteig 
(1994) sugeriu uma rota evolutiva no subgênero 
Thamnoxys de espécies sempre 3-folioladas para 
espécies mais derivadas com 1–3 folíolos. As 
seções Foliosae, Hedysaroideae, Phyllodoxys, 
Pleiocarpa, Polymorphae e Psoraleoideae 
possuem sempre folhas 3-folioladas, enquanto nas 
seções Robustae e Thamnoxys o número de folíolos 
varia de 1 a 3, culminando na seção Holophyllum 
exclusivamente 1-foliolada (Lourteig 1994). Nesta 
análise tal rota evolutiva não foi corroborada.

Ainda pode-se observar que as seções 
Holophyllum, Polymorphae e Psoraleoideae 
encontram-se mais intimamente relacionadas entre 
si compartilhando cápsulas com seção transversal 
5-angulosa, sépalas maiores que as cápsulas 
e apenas uma semente por lóculo conferindo 
artificialidade na classificação como seções 
distintas. Estas seções talvez possam ser reunidas 
em um único táxon.

O subgênero Oxalis representado aqui por 
O. debilis e O. triangularis tem sido reconhecido 
por autores clássicos (Kunth 1821; Zuccarini 
1825) como um grupo distinto dentro do gênero, 
principalmente por reunir espécies com folhas 
digitadas (Eiten 1963; Denton 1973). Na 
classificação mais recente de Oxalis, Lourteig 
(2000) reúne as espécies bulbosas no subgênero 
Oxalis em oito seções. Destas seções, duas estão 
aqui representadas: O. sect. Pseudobulbosae (O. 
triangularis) e O. sect. Ionoxalis (O. debilis), 
com relações incertas entre elas. Entretanto O. 
triangularis, de acordo com Oberlander et al. 
(2009) em análise filogenética molecular, emergiu 

no clado “Bulbosous” como irmã de O. latifolia e 
O. tetraphylla ambas da seção Ionoxalis. Estudos 
filogenéticos com espécies bulbosas referiram que 
as mesmas são mais derivadas quando comparadas 
com o subgênero Thamnoxys em que os bulbos 
estão ausentes (Oberlander et al. 2009).

Para que O. sect. Thamnoxys constitua 
um grupo monofilético é necessário que nela 
sejam incluídas as demais seções. No entanto 
sugere-se considerar o subgênero Thamnoxys 
sem subdivisões, uma vez que este se mostrou 
monofilético com alta sustentação de bootstrap 
(100%). Estudos filogenéticos baseados em dados 
moleculares poderiam fornecer maior sustentação 
a esta hipótese. 
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Resumo 
Neste trabalho, avaliou-se os efeitos de fatores ambientais na sobrevivência e crescimento inicial de Ocotea 
pulchella (Nees) Mez numa floresta de restinga. Os ensaios consistiram do plantio de mudas classificadas em 
dois grupos de idade (plântulas e juvenis) em diferentes áreas selecionadas quanto à cobertura vegetal (clareiras 
ou sub-bosque) e umidade do solo (secos e úmidos). As plantas de ambas as idades apresentaram a maior taxa 
de mortalidade no sub-bosque úmido, onde se observou os valores mais baixos de luz fotossinteticamente 
ativa e fertilidade do solo. A sobrevivência de plântulas correlacionou-se positivamente ao crescimento, 
que por sua vez, foi favorecido em clareiras, sugerindo uma dependência da espécie em relação a ambientes 
mais iluminados, embora essa possa ocupar o sub-bosque em fisionomias mais abertas como as restingas. 
Em juvenis, a sobrevivência foi relacionada principalmente aos fatores edáficos; o crescimento em altura foi 
muito baixo, não sendo constatado incremento significativo de área foliar nem de matéria seca em nenhum 
dos ambientes, o que pode estar relacionado ao caráter oligotrófico do solo. Os juvenis em sub-bosque de 
solo úmido apresentaram ao final do experimento os menores valores de altura, área foliar, razão de área 
foliar, razão de massa foliar e taxa de assimilação líquida, sugerindo que baixas irradiâncias associadas a solos 
saturados e quimicamente pobres podem restringir o recrutamento da espécie no local estudado. Todavia, 
o comportamento de certa forma generalista para as condições de luz e umidade do solo, indica uma alta 
capacidade de O. pulchella em colonizar distintos micro-ambientes da restinga, onde se observa uma grande 
variação espaço-temporal de fatores ambientais. 
Palavras-chave: plântula; regeneração; microambiente; Ilha do Cardoso; restinga.

Abstract 
The aiming of this work was to evaluate the effects of environmental factors on both the survival and initial 
growth of Ocotea pulchella (Nees) Mez at a restinga forest. The tests consisted of transplanting seedlings 
classified into two age groups (seedlings and juveniles) in different areas selected as for plant covering (gaps 
or understorey) and soil moisture (dry or wet). Both seedlings and juveniles presented the highest mortality 
rate when they were planted in the ‘wet understorey’, in which the lowest soil fertility and irradiance levels 
were recorded. Seedling survival correlated positively with growth, which was promoted in gaps, suggesting 
a dependence of the species on more lighted environments, although O. pulchella can occupy the understorey 
in more open physiognomies such as restinga forest. The juveniles survival correlated mainly with edaphic 
factors; the growth in height was very low and no significant increase in leaf area and dry weight was observed 
in any of the environments, what can be related to the oligotrophic characteristics of the soil. Juveniles planted 
in ‘wet understorey’ presented the lowest height, leaf area, leaf area ratio, leaf mass ratio and net assimilation 
rate values, suggesting that the species recruitment in the restinga can be reduced in environments with low 
irradiances and waterlogged soils. However, the somehow generalist character of the species in response to 
irradiance levels and soil moisture may suggest a high ability of O. pulchella in colonizing distinct micro-
environments at restinga, in which environmental factors may fluctuate greatly over time and space. 
Key words: seedling; regeneration;  micro-environment; Ilha do Cardoso; sandy coastal plane.
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Introdução 
O estabelecimento de plântulas arbóreas, 

por ser altamente vulnerável, é reconhecido como 
uma das fases mais críticas para a regeneração 
das florestas tropicais (Augspurger 1984; Clark & 
Clark 1992; Muller-Landau et al. 2002). A principal 
abordagem das pesquisas relacionadas a este 
processo é o comportamento das espécies em relação 
aos níveis de luz, umidade e nutrientes do solo, 
os quais afetam, diferencialmente, a germinação, 
sobrevivência, o crescimento e morfologia das 
plantas (Bazzaz & Picket 1980; Pompa & Bongers 
1988; Clark 1990; Denslow 1996; Poorter 1999). A 
adequação morfológica das plântulas às condições 
ambientais está associada ao sucesso reprodutivo da 
espécie (Garwood 1996), sendo relatado para muitas 
delas, alterações anatômicas e fisiológicas nas folhas 
e/ou na proporção de tecidos fotossintetizantes em 
relação aos não fotossintetizantes das plântulas, 
quando submetidas a diferentes situações de luz e 
umidade do solo (Pompa & Bongers 1988; Souza 
& Valio 2003; Kozlowski et al. 1991).  

A vegetação de restinga ocorre sobre a planície 
arenosa originada no quaternário pela deposição 
marinha, sendo bastante heterogênea, florística e 
estruturalmente, em decorrência, entre outros, das 
características edáficas. A condição de drenagem 
do solo depende principalmente da microtopografia 
do terreno e do nível do lençol freático que varia 
conforme as condições climáticas, podendo gerar 
um gradiente espaço-temporal de locais secos 
até inundáveis em áreas contíguas (Araujo 1992; 
Sugiyama 1998; Silva & Britez 2005; Magnago et 
al. 2010). Tais fatores, além da dinâmica de clareiras, 
são considerados  componentes fundamentais 
para a renovação florestal e devem  influenciar o 
recrutamento das plantas, sendo esperado que as 
espécies possuam características morfofisiológicas 
que as permita colonizar esses  gradientes. 

A flora de restinga possui pouco endemismo, 
sendo composta por espécies originadas de 
formações vegetacionais mais antigas (Araújo & 
Henriques 1984), e que foram capazes de se adaptar 
às condições ambientais adversas, tais como a alta 
radiação, oligotrofia, salinidade, inundações e seca 
(Lacerda et al. 1993; Franco et al. 1996).  Mesmo 
com a alta variabilidade ambiental, algumas espécies 
aparentemente tem uma distribuição ampla dentro 
da paisagem. Dentre estas figura Ocotea pulchella 
(Nees) Mez, árvore zoocórica que ocorre nas 
Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, 
sendo frequente e em restingas (Carvalho 2006; 

Sugiyama 1998; Silva & Britez 2005), cerrado 
(Durigan et al. 2002; Pinheiro & Monteiro 2006), 
floresta estacional (Pinheiro & Monteiro 2009), 
matas de galeria (Rodrigues & Naves 2004, Pinto et 
al. 2005), floresta ombrófila mista (Formento et al. 
2004) e, menos comumente, em floresta ombrófila 
densa (Brotto et al. 2009). No estado São Paulo 
está na lista de espécies indicadas para utilização 
em reflorestamentos de todos estes ecossistemas 
(São Paulo 2003). Como reflexo da ocorrência 
em diferentes condições de luz, tais como áreas 
antropizadas, bordas e interior de florestas (Salimon 
& Negrelle 2001; Carvalho 2006), O. pulchella já 
foi classificada como secundária inicial em floresta 
estacional (Pinheiro & Monteiro 2009), e pioneira 
antrópica, secundária inicial e tardia, em formações 
vegetais da planície costeira (Salimon & Negrelle 
2001; Carrasco 2003; Sugiyama 2003). Estudos 
em restingas (Carrasco 2003, Sugyama 2003; Silva 
& Britez 2005) mostram que O. pulchella está 
presente desde formações arbustivas até florestais, 
apresentando  menor densidade em áreas de maior 
saturação hidrica do solo e menor porte em solos 
mais secos.  

Este trabalho teve como objetivo avaliar, em 
diferentes microambientes discriminados quanto 
às condições de luz (“clareira” e “sub-bosque”) 
e umidade do solo (“secos” e “úmidos”), a 
sobrevivência e crescimento de plântulas e juvenis 
de Ocotea pulchella em uma floresta de restinga 
alta no Parque Estadual da Ilha do Cardoso/SP, onde 
a espécie é abundante (Lima et al. 2011), sendo 
esperado que a alta saturação hídrica restrinja o 
recrutamento da espécie. Pretende-se, desta forma, 
contribuir com o entendimento da dinâmica da 
regeneração neste ecossistema altamente ameaçado 
pela ação antrópica. 

Material e Métodos
Área de estudo
Os ensaios de campo foram realizados numa 

área de 10,24 ha, onde foram demarcadas  parcelas 
de 20 × 20 m (25º04’41”S e 47º55’53”W) em floresta 
de Restinga (25º04’41”S e 47º55’53”W), no Parque 
Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC), Cananéia – SP. 

Segundo a classificação de Köppen a Ilha 
possui clima tipo Af, sendo que as médias de 
temperaturas, mínimas e máximas, giram em torno de 
19°C e 27°C, respectivamente, e precipitação média 
anual, entre 1.800 e 2.000 mm (Melo & Mantovani 
1994). Na área de estudo, os solos foram classificados 
como hidromórficos, arenosos, muito ácidos, com 
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teores variáveis de matéria orgânica, distribuindo-se 
conforme a idade e a microtopografia, que reflete a 
influência do lençol freático (Gomes et al. 2007). 

Os microambientes estudados neste trabalho 
foram selecionados quanto à abertura do dossel e 
umidade do solo sendo agrupados como: sub-bosque 
seco (SS); sub-bosque úmido (SU); clareira seca 
(CS) e; clareira úmida (CU). Foram consideradas 
“clareiras” áreas com aberturas no dossel maiores do 
que 4 m2; os níveis de umidade foram distinguidos 
pela elevação do terreno e características do solo 
(cor, textura, evidências de alagamento) e da 
vegetação, conforme descrição dos tipos florestais 
em diferentes gradações de umidade do solo 
por Silva & Britez (2005). Os ambientes de solo 
“seco”, com textura mais arenosa e sem evidência 
de alagamento, ficaram localizados em locais mais 
elevados, onde a espessura do horizonte eluvial e 
a profundidade do lençol freático são maiores do 
que nas zonas mais baixas, onde ficaram situados 
os pontos de solo úmido, com saturação hídrica 
permanente. De acordo com o mapa de solos da 
parcela (Gomes et al. 2007), pode ser observado 
que os pontos de amostragem ficaram situados em 
espodossolo hidromórfico, embora os do sub-bosque 
úmido, localizados em condição de um pequeno 
abaciamento do terreno, apresentaram  associação 
com organossolos, assim classificados devido ao 
elevado acúmulo de matéria orgânica na  superfície.

Material vegetal
Foram utilizadas plântulas de Ocotea pulchella 

com aproximadamente três meses após a germinação, 
obtidas de sementes coletadas no Parque Estadual 
da Ilha do Cardoso e germinadas em bandejas 
plásticas preenchidas com composto à base de 
casca de Pinus moída e vermiculita, mantidas sob 
luz natural direta em Casa de Vegetação na UNESP/
Rio Claro. Também foram utilizados indivíduos com 
aproximadamente nove meses de idade, referidos 
neste trabalho como “juvenis”. Estes foram obtidos 
no Viveiro Municipal da Ilha Comprida-SP, onde 
a semeadura e o crescimento inicial ocorreram em 
substrato composto de 60% de turfa, 20% de palha 
de arroz e 20% de vermiculita, em casa de vegetação. 
Quando as mudas atingiram aproximadamente 3 
cm de altura, foi aplicado o adubo de superfície 
Polyon NPK 19:6:13, sendo 3 gramas por tubete, 
repetida a cada quatro meses. Quando atingiram 
alturas de aproximadamente 25 cm, as mudas foram 
transplantadas para sacos plásticos pretos de 1,5 L 
preenchidos com substrato composto de 15% de 

vermiculita, 15% de palha de arroz, 40% de turfa e 
30% de solo da restinga, sendo mantidas em pleno 
sol com irrigação a cada dois dias (Carrasco 2003). 

No início do experimento, nove plântulas e 
cinco juvenis foram transplantados, em fevereiro de 
2004 e novembro de 2003 respectivamente (inicio 
do perído de maior pluviosidade), diretamente no 
solo de cada ponto experimental, com espaçamento 
de 0,3 m para plântulas e 1 m para juvenis, sem a 
adição de adubo ou irrigação. 

Coleta de dados 
Para cada microambiente (SS, SU, CS e CU) 

foram selecionadas cinco sub-parcelas (20 x 20m) 
distintas, somando 20 pontos amostrais. A estimativa 
mensal (Novembro/2003 a Fevereiro/2005) da 
umidade do solo (percentual de água contido no 
peso total do substrato) foi realizada por meio do 
método gravimétrico (Embrapa 1997).  Em cada 
ponto de amostragem foram coletadas três porções 
de solo de 0–5cm de profundidade, compondo-se 
uma amostra que foi armazenada em recipiente 
plástico, imediatamente vedado com tampa e fita 
crepe. No laboratório, cada amostra foi pesada 
em balança de precisão e seca em estufa a 100°C 
até peso constante. Uma amostra de solo em cada 
ponto de amostragem também foi coletada para fins 
de análise química, realizada pelo Laboratório de 
Análise de Solo e Planta, da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), em Araras-SP.

A radiação fotossinteticamente ativa (RFA) ao 
nível do solo foi estimada, em dia de céu aberto, com 
poucas nuvens, entre 10:30 e 14:00h, em Fevereiro 
de 2005, período de maior luminosidade do ano. 
Foram realizadas, em cada ponto de amostragem, 
três medidas de luz obtidas por radiômetro LI 1000 
(LiCOR) para obtenção da média local. 

Variáveis biológicas avaliadas
As médias de peso seco e área foliar 

iniciais foram obtidas a partir de dez plântulas e 
cinco juvenis. Na avaliação após três meses de 
experimento foram utilizadas duas plântulas e 
um juvenil por ponto de amostragem, totalizando 
dez plântulas e cinco juvenis por ambiente, e, 
após um ano, todos os indivíduos sobreviventes 
foram avaliados. A área foliar foi estimada a partir 
da relação (R2 = 0,98) entre a área “real” (A) e o 
produto do comprimento do eixo longitudinal do 
limbo pela perpendicular ao eixo no ponto mais 
largo da folha (Barros et al. 1973). A área foliar 
real “A” foi obtida pelo recorte dos contornos das 
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lâminas foliares delineadas em papel, e pesagem 
de cada corte em balança analítica, estimando-se 
a área com referência à massa da respectiva folha 
de papel (M) de área conhecida F, de acordo com a 
fórmula: A = (F.m)/M, onde m = massa do recorte 
de cada impressão foliar.

A Taxa de Crescimento Relativo (TCR), 
Taxa de Assimilação Líquida (TAL), Área Foliar 
Especifica (AFE), Razão de Área Foliar (RAF) e 
Razão de Massa Foliar (RMF) foram calculadas 
segundo Hunt (1982): 

TCR= lnM2-lnM1/t2-t1 (g.g.-1.mês-1) ⇒ taxa 
de crescimento em relação ao tamanho do sistema

TAL = M2-M1/t2-t1 × lnA2 -lnA1/A2-A1 (g.cm-1.
mês-1) ⇒ eficiência do sistema assimilatório, onde: M1 
= massa da matéria seca total no tempo t1; M2 = massa 
da matéria seca total no tempo t2; A1= área foliar total 
no tempo t1; A2= área foliar total no tempo t2; t1= tempo 
da primeira coleta; t2= tempo da segunda coleta. 

A mesma fórmula de TCR foi utilizada para a 
estimativa da taxa de crescimento relativo da altura 
(TCRalt) e do número de folhas (TCRnf) os quais foram 
utilizados para análises estatísticas de correlação.

AFE = Afolhas/MSfolhas(cm2.g-1) ⇒ indicador da 
espessura relativa da folha;

RAF = Afolhas/MStotal (cm2.g-1) ⇒ dimensão 
relativa do aparelho fotossintético;

RMF = MSfolhas/MStotal (g.g-1) ⇒ fração da 
biomassa alocada para as folhas, onde: A = área 
foliar; MS = matéria seca.

Análises estatísticas
As taxas de sobrevivência e crescimento 

em altura ao longo de um ano foram estimadas 
a partir das inclinações das curvas de regressão 
linear e comparadas por intermédio do Teste 
T. Para a comparação de médias das variáveis 
morfofisiológicas, foram realizadas análises de 
variância (ANOVA) seguidas de teste de Tukey, ou, 
quando os dados revelaram heterocedasticidade, 
análise de variância de Kruskall–Wallis (Zar 1996). 
Para a correlação entre os dados obtidos ao final do 
experimento de campo com os dados físicos (luz, 
nutrientes, e média anual do percentual de umidade 
do solo), foi utilizado o teste de Pearson, em nível 
de significância de 5%.

Resultados
Os valores estimados de luz e umidade do 

solo, e atributos químicos do solo estão apresentados 
nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. Para calcular 
as médias anuais de umidade do solo (%) foi 

considerado o período de Janeiro a Dezembro/2004, 
enquanto as mínimas e máximas mensais foram 
obtidas ao longo dos ensaios (novembro/2003 
a fevereiro/2005). Os menores percentuais de 
umidade do solo foram obtidos em dezembro/2003, 
e os maiores, em fevereiro/2004, março/2004, 
janeiro/2005 e fevereiro/2005 para o SS, SU, CS e 
CU, respectivamente. O ambiente de CS apresentou 
a maior radiação fotossinteticamente ativa e a 
maior oscilação mensal no teor de água do solo, 
enquanto o SU apresentou a menor incidência de 
luz e o menor valor de saturação de bases no solo, 
considerado um bom indicador de fertilidade. Em 
geral, os ambientes de maior umidade (SU e CU) 
se caracterizam por teores mais elevados de matéria 
orgânica, capacidade de troca catiônica e acidez 
potencial do solo quando comparados aos de solo 
mais secos, os quais exibiram maiores índices de 
fertilidade.

No período de doze meses a quantidade de 
plântulas vivas decresceu em todos os ambientes, 
sendo que o maior decréscimo ocorreu em SU (Teste 
T, α = 0,05) (Fig. 1a). Na correlação de matrizes 
(Pearson), a sobrevivência das plântulas de O. 
pulchella se relacionou significativamente (p<0,05) 
apenas às variáveis bióticas (Tab. 3).

Tabela 1 – Valores médios e erros-padrão de radiação 
fotossinteticamente ativa (RFA, µmol.m-2.s-1) estimados 
em Fevereiro de 2005, e percentuais de umidade do solo 
(Média anual, e médias mensais mínimas e máximas ao 
longo dos experimentos) nos diferentes microambientes 
de uma floresta de restinga da Ilha do Cardoso-SP. SS= 
sub-bosque seco; SU= sub-bosque úmido; CS= clareira 
seca; CU= clareira úmida. 
Table 1 – Mean values   and standard errors of light (PAR, µmol.m-2.s-1) 
obtained in February 2005, and, percentage soil moisture (average 
annual, and monthly mean minimum and maximum along the 
experiments), in different microenvironments of a restinga forest at 
Ilha do Cardoso, SP. SS= dry understory; SU= wet understory; CS= 
dry gap; CU= wet gap.

RFA
(µmol.m-2.s-1)

Umidade do solo (% )

Média    
anual

Min. 
mensal

Máx. 
mensal

SS 43 (±15) 25 (±2) 21 (5) 36,5 (±6)

SU 13 (±3) 83 (±1) 75 (1) 92 (±9)

CS 561(±99) 29 (±2) 9 (1) 38 (±7)

CU 324 (±123) 81 (±2) 65 (8) 84 (±1)
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Os valores (médias e erros-padrão) iniciais de 
altura e número de folhas das plântulas instaladas 
em campo foram, respectivamente, de 4,8 cm (±0,2) 
e 6 (±0,2). Observou-se leve aumento da altura das 
plântulas em todos os ambientes. Entretanto as taxas 
de crescimento em altura, estimadas a partir das 
inclinações das curvas de regressão linear, foram 
maiores em indivíduos mantidos em clareiras do 
que em sub-bosque (Teste T, α = 0,05) (Fig. 2a). 
Após três meses, não foi observada variação da 
massa seca de raízes e parte aérea em comparação 
com os valores iniciais em nenhum dos ambientes, 
entretanto, após 12 meses houve um aumento (p< 
0,05, teste de Tukey) da massa seca da raiz e parte 
aérea apenas nos ambientes de clareira (CS e CU) 
(Fig. 3a). Após um ano, houve um aumento da área 
foliar (AF) em comparação com o tempo zero nas 
plântulas mantidas em clareira (p<0,001) (Fig. 4a). 
As variáveis RAF e AFE (Fig. 4c e 4g) aumentaram 
independentemente do ambiente, enquanto que 
a RMF não diferiu em relação ao tempo zero em 
nenhum deles (Fig 4e). As taxas de assimilação 
líquida (TAL), em mg.cm-2.mês-1, de plântulas 
mantidas em CS  (TAL = 0,9 ± 0,3) e CU  (0,7 ± 
0,3) apresentaram variação positiva ao final de 12 
meses, não se observando variação em plantas de 
SS (-0,2 ± 0,2). No SU ocorreu variação negativa 
da TAL (-0,8 mg.cm-2.mês-1 ± 0,3), variação essa   
significativamente menor do que a observada 
nas plântulas mantidas em clareiras. Observou-se 
um efeito da luz (correlação de Pearson, p<0,05) 
sobre diversas variáveis de crescimento, enquanto 
a umidade do solo não foi relacionada a nenhuma 
delas, enquanto que a TCRalt correlacionou-se  a 
alguns atributos químicos do solo (Tab. 3).

Tabela 2 – Analise química do solo (valores médios) em diferentes microambientes de uma floresta de restinga da 
Ilha do Cardoso-SP. SS: sub-bosque seco; SU: sub-bosque úmido; CS: clareira seca; CU: clareira úmida. SB: soma 
de bases; CTC: capacidade de troca catiônica; V: percentagem de saturação de bases no solo. 
Table 2 – Chemical analysis of soil (average values) in different microenvironments of a restinga forest at Ilha do Cardoso, SP. SS= 
dry understory; SU= wet understory; CS= dry gap; CU= wet gap. SB= sum of bases; CTC= cation exchange capacity; V: percentage 
of base saturation in soils.

P MO pH K Ca Mg H+Al Al SB CTC V

mg.dm-3 g.dm-3 CaCl2 _______________ mmol.dm-3________________ %

SS 4,2 87,2 3,4 2,1 12,2 8,8 100,2 8,8 23,1 123,0 18,4

SU 43,4 140,0 3,2 2,6 17,2 13,8 244,8 15,8 33,6 278,4 11,8

CS 7,4 59,0 4,0 1,0 22,2 9,0 59,2 45,1 32,2 91,0 38,0

CU 44,8 192,0 3,4 2,4 31,6 14,0 234,0 15,6 48,0 282,0 21,6 

Tabela 3 – Resultado da correlação de Pearson obtido 
com os dados de fatores abióticos, sobrevivência e 
variáveis de crescimento, estimadas ao final de um ano 
de experimento, em plântulas de Ocotea pulchella em 
diferentes microambientes de uma floresta de Restinga 
da Ilha do Cardoso, SP.
Table 3 – Results of Pearson correlation with data obtained from 
abiotic factors, survival and growth variables, estimated at the 
end of a year of experiment, in seedlings of Ocotea pulchella 
in different microenvironments of a restinga forest at Ilha do 
Cardoso, SP.

Sobrev. TCRm Luz pH K V

TCRalt 0,60 0,75 0,67 0,44 -0,53 0,45

TCRnf * 0,48 0,72 * * *

TCRm 0,54 0,61 * * *

AF * 0,71 0,58 * * *

AFE * -0,53 * * * *

RMF * 0,51 0,52 * * *

TAL * 0,68 0,61 * * *

Sobrev.= Percentagem de sobrevivência de plântulas. TCRalt= Taxa 
de crescimento relativo em altura; TCRnf= Taxa de crescimento 
relativo em número de folhas; TCRm= Taxa de crescimento relativo 
em massa seca; AF= Área foliar; AFE= Área foliar específica; RMF= 
Razão de massa foliar; TAL= Taxa de assimilação líquida; Luz= 
dados de radiação fotossinteticamente ativa  (em µmol.m-2.s-1); Umi= 
Percentagem de umidade do solo (média anual); V= percentagem de 
saturação de bases no solo. 
Sobrev: Percentage of seedling survival. TCRalt= relative growth rate in 
height; TCRnf= relative growth rate in number of leaves; TCRm= relative 
growth rate in dry mass; AF= Leaf area; AFE= specific leaf area; RMF= 
leaf mass ratio; TAL= net assimilation rate; Light= data photosynthetically 
active radiation (in µmol.m-2.s-1); Umi= percentage of soil moisture (annual 
mean); V= percentage of base saturation in the soil. CTC= cation exchange 
capacity; V= percentage of base saturation in soils.
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Figura 2  – Médias de altura da parte aérea de plântulas (a) 
e juvenis (b) de Ocotea pulchella, mantidas em sub-bosque 
seco (◊ - SS; Yplântulas= 4,76 + 0,07x; Yjuvenis= 36,08 + 0,89x); 
sub-bosque úmido (□ - SU;Yplântulas= 4,57 + 0,06x; Yjuvenis= 
32,1 + 0,56x); clareira seca (∆ - CS,Yplântulas= 4,33 + 0,29x; 
Yjuvenis= 34,48 + 1,27x) e clareira úmida (○ - CU; Yplântulas= 
5,17 + 0,25x; Yjuvenis= 31,73 + 1,61x).
Figure 2  – Height growth rates of shoots (in log scale) of seedlings 
(a) and juveniles (b) of Ocotea pulchella, maintained in dry 
understory – SS (◊ - SS,Yseedlings= 4.76 + 0.07 x; Yjuveniles = 36.08 + 
0.89 x); moist understory – SU (□ -  SU;Yseedlings= 4.57 + 0.06 x; 
Yjuveniles= 32.1 + 0.56 x), dry gap - CS (∆ - CS, Yseedlings= 4.33 + 0.29 
x; Yjuveniles= 34.48 + 1.27 x) and wet gap (○ - CU; Yseedlings= 5.17 + 
0.25 x; Yjuveniles= 31.73 + 1.61 x).

de observações nos ambientes SS, CS e CU, ocorrendo 
diminuição significativa (Teste de Tukey, p < 0,001) 
em plantas mantidas em SU (Fig. 4b). Os valores de 
AFE e RMF não variaram significativamente em 
relação ao início do experimento em nenhum dos 
ambientes (Fig. 4d e 4f). A estimativa da média anual 
da Taxa de Assimilação Líquida, em mg.cm-2.mês-1, 
dos juvenis em SU (-2,5 ± 0,7) foi significativamente 
menor do que nos demais ambientes (SS= -0,2 ± 0,6; 
CS= 0,1 ± 0,4; e CU= 0,2 mg.cm-2.mês-1 ± 0,5).

As análises estatísticas de correlação 
(Pearson) indicam um efeito da luz (p<0,05) sobre 
as diversas variáveis de crescimento, mas nenhuma 
correlação dessas com a umidade e características 
químicas do solo (Tab. 4).

Discussão
Com exceção dos juvenis mantidos em CS, 

onde não se registrou mortalidade de indivíduos, 

Figura 1  – Percentuais de sobrevivência (± EP) de plântulas 
(a) e juvenis (b) de Ocotea pulchella, mantidas em sub-bosque 
seco (◊ - SS; Yplântulas = 93,9 -2,84x; Yjuvenis = 100,67 -1,33x); 
sub-bosque úmido (□ - SU; Yplântulas = 93,65 -4,42x; Yjuvenis 
= 102,46 -3,73x); clareira seca (∆ - CS, Yplântulas = 101,01 
-3,13x) e clareira úmida (○ - CU; Yplântulas = 96,63 -4,42x; 
Yjuvenis = 104,33 -2,22x).
Figure 1  – Survival rates (± SE) of seedlings (a) and juveniles (b) of 
Ocotea pulchella, maintained in dry understory (◊ - SS, Yseedlings -2.84 
x = 93.9; Yjuveniles -1 = 100.67 , 33x); moist understory (□ -  SU; Yseedlings 
= 93.65 x -4.42; Yjuveniles = 102.46 -3.73 x), dry gap (∆ - CS, Yseedlings = 
101.01 -3 , 13x) and wet gap (○ - CU; Yseedlings = 96.63 x -4.42; Yjuveniles 
= 104.33 -2.22 x).

b

a

Nos juvenis, a quantidade de plantas vivas 
em CS permaneceu constante ao longo dos doze 
meses do experimento, enquanto nos demais 
ambientes houve um decréscimo a partir do terceiro 
mês, sendo a maior mortalidade verificada no 
SU, seguida das CU e SS (Teste T, α = 0,05). A 
sobrevivência relacionou-se (p<0,05) a diversas 
variáveis ambientais (umidade e atributos químicos 
do solo), mas apenas a uma variável biótica 
(número inicial de folhas) (0,47) (Tab. 4). A taxa de 
crescimento em altura dos juvenis foi menor (Teste 
T, α = 0,05) em SU do que nos demais ambientes, 
os quais não diferiram entre si, ressaltando-se que 
em SU não houve incremento significativo em 
relação à altura média dos indivíduos no início do 
experimento (Fig. 2b). Em um ano não ocorreu 
qualquer acréscimo significativo da massa seca (raiz 
e parte aérea) em relação ao tempo zero em nenhum 
dos tratamentos, assim como não houve diferenças 
significativas entre os ambientes (Fig. 3b).

Nos juvenis, os valores de AF (Fig 4b) e RAF 
(Fig. 4h) permaneceram estáveis ao longo do período 

a

b
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Figura 3  – Peso seco (± EP) da raiz e parte aérea de 
plântulas (a) e juvenis (b) de Ocotea pulchella, após 3 e 
12 meses em sub-bosque seco (SS); sub-bosque úmido 
(SU); clareira seca (CS) e clareira úmida (CU), numa 
floresta de Restinga. Médias iniciais (tempo zero) de 
plântulas (a): 0,03g de raiz, e 0,04g de parte aérea; e de 
Juvenis (b): 2,7g de raiz, e, 2,6g de parte aérea. *= Valor 
difere significativamente da média inicial (p<0,05).
Figure 3  – Dry weight (± SE) of roots and shoots of seedlings (a) 
and juveniles (b) of Ocotea pulchella, after 3 and 12 months in 
dry understory (SS), moist understory (SU), dry gap (CS) and wet 
gap (CU) in a restinga forest. Initial (time zero) root and shoot 
dry weight are 0.03g and 0.04g, respectively, for seedlings (a); 
and 2.7g and 2.6g for juveniles (b). * = Value differs significantly 
from the average initial (p<0,05).

nos demais ambientes houve um decréscimo no 
percentual de sobrevivência, tanto de juvenis como 
de plântulas. O SU foi o ambiente onde se observou 
as maiores taxas de mortalidade em ambos os 
grupos de idade, provavelmente devido a fatores 
fisiológicos, já que não foram observados sinais de 
ação intensa de herbívoros. Por outro lado, notou-
se a presença ocasional de hifas de fungos sobre a 
superfície de folhas de plântulas mantidas em SU. 

Nas plântulas a sobrevivência não foi 
relacionada diretamente aos fatores abióticos, mas 
aos parâmetros de crescimento, os quais por sua vez 
foram favorecidos em clareiras, assim como ocorre 
em diversas espécies arbóreas tropicais (Pompa 
& Bongers 1988; Yan & Cao 2008). Além da luz, 
a maior fertilidade do solo (%V) nas clareiras, 
especialmente as secas, também pode ter influenciado 
o maior crescimento em altura nos ambientes com 
maiores irradiâncias, já que as variáveis “fertilidade” 
e “crescimento em altura” foram correlacionadas.

Nos juvenis de O. pulchella a sobrevivência 
correlacionou-se aos atributos edáficos associados à 
alta umidade do solo, mas não às variáveis bióticas, 
como a TCR, o que poderia indicar que os indivíduos 
nesta fase mantem maior canalização de recursos 
para processos voltados à manutenção do que ao 
crescimento (Grime 1977), permitindo ao indivíduo 
sobreviver por longos períodos no sub-bosque da 
floresta, mesmo sem crescer. Todavia, os juvenis 
mantidos em SU, além de menor sobrevivência, 
também apresentaram menor crescimento em altura, 
área foliar e a taxa de assimilação líquida do que 
nos demais ambientes. Neste ambiente, embora 
não ocorra inundação permanente, a influência 
da alta saturação hídrica é evidente na espessa 
camada de serapilheira mantida graças à baixa 
aeração do solo que reduz as taxas de decomposição 
da matéria orgânica (Gomes et al. 2007). Desta 
forma, a hipóxia modifica o balanço de nutrientes 
minerais, ocasionando maior saturação por alumínio 
e baixo pH do solo, o que pode reduzir a absorção 
e transporte de íons e levar a planta a um estresse 
nutricional (Kozlowski et al. 1991). A resposta de 
plantas jovens de O. pulchella à alta umidade  do 
solo pode ser ilustrada em experimento realizado ex-
situ em condições semi-controladas, no qual juvenis 
desta espécie apresentaram redução significativa 
do crescimento em substrato alagado em diferentes 
condições de luz (Pires & Cardoso 2011).

A sensibilidade aparentemente maior de 
juvenis de O. pulchella às condições de alta 
saturação hídrica do solo em sub-bosque do que em 
clareiras, pode estar associada, em parte, aos valores 

mais elevados de fertilidade nestas últimas, bem 
como à menor capacidade da planta em  absorver e 
reter água e nutrientes no ambiente mais sombreado, 
como sugerido por Kramer & Kozlowski (1979) 
e Smith & Huston (1989). Por sua vez, o maior 
desenvolvimento (por ex, maior crescimento em 
altura, área foliar e taxa de assimilação líquida) 
dos juvenis de O. pulchella em SS em comparação 
com o SU, não pode ser atribuído unicamente às 
condições do solo, mas também a maior radiação 
fotossintenticamente ativa (e possivelmente maiores 
razões vermelho:vermelho extremo) que atinge o 
nível do solo em SS, já que o dossel, em geral, é mais 
aberto, e a luz foi positivamente correlacionada ao 
parâmetros de crescimentos.

Os valores de AF, RAF (área foliar:massa planta) 
e AFE (área foliar:massa foliar) aumentaram em 
plântulas de O. pulchella nos quatro microambientes 

b

a
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Figura 4  – Área Foliar (a, b), Área Foliar Específica (c, d), Razão de Massa Foliar (e, f) e Razão de Área Foliar (g, h) 
(médias ± EP) de plântulas (coluna da esquerda) e juvenis (coluna da direita) de Ocotea pulchella após 12 meses em 
quatro ambientes (sub-bosque seco, SS; sub-bosque úmido, SU; clareira seca, CS; e clareira úmida, CU) em floresta de 
restinga. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si (p<0,05, teste de Tukey). *= valor difere significativamente 
da média inicial (p<0,05).
Figure 4  – Leaf area (a, b), specific leaf area (c, d), leaf weight ratio (e, f) and leaf area ratio (g, h) (mean ± SE) of seedlings (left column) 
and juveniles (right column) of Ocotea pulchella after 12 months in four environments (dry understory, SS; moist understory, SU, dry gap, 
CS, and wet gap, CU) in the restinga forest. Means followed by same letter do not differ (p <0.05, Tukey test). * = value differs significantly 
from the average initial (p<0,05). 

c

h

f

d

ba

g

e
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de folhas com alto grau de esclerofilia, que pode ser 
avaliado por intermédio da AFE (Camerik & Werger 
1981; Marin & Medina 1981). Em O. pulchella, as 
folhas das plântulas apresentaram-se pouco espessas 
(altos valores de AFE), comparáveis aos de espécies 
florestais submetidas a diferentes condições de 
luz e espécies de cerrado sob condição de baixa 
luminosidade (Hoffman & Franco 2003). Entretanto, 
é provável que a esclerofilia aumente com a idade 
da planta de O. pulchella, considerando-se os baixos 
valores de AFE encontrados no juvenis avaliados 
neste trabalho, bem como em indivíduos adultos 
desta espécie (Boeger & Wisniewski 2003).

As taxas de assimilação líquida (TAL) 
negativas de O. pulchella no sub-bosque  estiveram 
associadas principalmente à perda de massa seca 
total  no caso das plântulas. No caso dos juvenis, a 
variação negativa de TAL em SU ocorreu em função 
do declínio – ainda que não significativo – da massa, 
bem como da perda de área foliar decorrente da 
queda de folhas. Em SS, assim como nas clareiras, 
os juvenis apresentaram variação positiva da área 
foliar e demais parâmetros associados. Todavia, 
o valor de TAL não foi positivo, como observado 
nos indivíduos mantidos em clareiras, os quais 
apresentaram também maior valor de TCR. Os 
resultados sugerem uma descontinuidade entre as 
variáveis massa e área foliar, ou seja, o crescimento 
de ambas não segue o mesmo expoente e nem varia 
de modo contínuo no intervalo de tempo considerado 
(Magalhães 1979). 

Neste trabalho, observaram-se correlações 
mais fortes das TCR (massa seca) das plantas de O. 
pulchella com as TAL – que indicam a ‘eficiência’ 
do sistema assimilatório – do que com a RAF ou 
AFE, assim como demonstrado por outras espécies 
de plantas crescendo em alta irradiação (Shipley 
2002, 2006).

A variação negativa de parâmetros do 
crescimento sugere que O. pulchella  pode sobreviver, 
pelo menos por algum tempo, em ambientes com 
pouca iluminação e elevada saturação hídrica no 
solo. Alterações ambientais, como a abertura de 
clareiras, poderiam aumentar a disponibilidade 
de luz e favorecer a fotossíntese líquida, tal como 
descrito para algumas espécies tardias da sucessão 
(Souza & Válio 2003). As correlações positivas 
observadas entre as variáveis de crescimento e 
luz, também podem indicar uma dependência da 
espécie em relação a ambientes mais iluminados 
ou pequenas clareiras, o que explicaria a presença 
da espécie em fisionomias mais abertas, como as 
restingas e cerrados (Sugiyama 1998; Pinheiro & 

TCRm Luz Umi pH CTC H+Al V

Sobreviv. * * -0,50 0,57 -0,58 -0,63 0,66

TCRalt 0,64 0,60 * * * * *

TCRnf 0,63 0,64 * * * * *

TCRm * 0,60 * * * * *

AF 0,61 0,56 * * * * *

RMF * 0,50 * * * * *

TAL 0,82 0,62 * * * * *

Sobrev.: Percentagem de sobrevivência de juvenis. TCRalt: Taxa de crescimento 
relativo em altura; TCRnf: Taxa de crescimento relativo em número de folhas; 
TCRm: Taxa de crescimento relativo em massa seca; AF: Área foliar; RMF: 
Razão de massa foliar; TAL: Taxa de assimilação líquida. Luz: dados (em 
µmol.m-2.s-1) coletados em Fevereiro de 2005; Umi: Percentagem de umidade 
do solo (média anual); pH: potencial hidrogeniônico; CTC: capacidade de troca 
catiônica; e V: percentagem de saturação de bases no solo. 
Sobrev= Percentage of seedling survival. TCRalt= relative growth rate in height; 
TCRnf= relative growth rate in number of leaves; TCRm= relative growth rate in dry 
mass; AF= Leaf area; RMF= leaf mass ratio; TAL= net assimilation rate; Light= data 
photosynthetically active radiation (in µmol.m-2.s-1); Umi= percentage of soil moisture 
(annual average); V= percentage of base saturation in the soil; pH= hydrogen potential; 
CTC= cation exchange capacity; V= percentage of base saturation in soils.

Tabela 4 – Resultado da correlação de Pearson obtido 
com os dados de fatores abióticos, sobrevivência e 
variáveis de crescimento, estimadas ao final de um ano 
de experimento, de juvenis de Ocotea pulchella em 
diferentes microambientes de uma floresta de restinga 
da Ilha do Cardoso, SP. 
Table 4 – Results of Pearson correlation with data obtained from 
abiotic factors, survival and growth variables, estimated at the end 
of a year of experiment, in juveniles of Ocotea pulchella in different 
microenvironments of a restinga forest at Ilha do Cardoso, SP.

estudados, enquanto que a RMF (massa foliar:massa 
total) não variou, ou oscilou negativamente, em 
relação ao início tempo zero, indicando uma maior 
expansão da área foliar relativa à massa. Vale ressaltar 
que, nas plântulas, a área foliar variou positivamente, 
especialmente nas clareiras, embora tenha ocorrido 
redução no número de folhas. Em juvenis, por outro 
lado, não houve crescimento significativo após um 
ano em relação a nenhum dos quatro parâmetros, 
chegando a ocorrer uma redução nas plantas de 
SU. O baixo investimento em aparato fotossintético 
pode representar uma vantagem para os indivíduos 
submetidos às condições adversas (Poorter 1999; 
Souza & Válio 2003) comumente encontradas na 
restinga, cerrado e floresta estacional, possivelmente 
contribuindo para o sucesso da espécie em colonizar 
tais ambientes. Outra característica atribuída às 
plantas que crescem em solos oligotróficos ou em 
vegetação em estágio inicial de sucessão é a presença 
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Monteiro 2006), em detrimento da ocorrência em 
florestas mais fechadas (p. ex. floresta ombrófila 
densa). Esta característica deve ter sido determinante 
na classificação de O. pulchella como espécie do 
estágio inicial de sucessão (Salimon & Negrelle2001; 
Carrasco 2003). Por outro lado, O. pulchella 
apresenta algumas  características opostas ao descrito 
para tais espécies, como crescimento relativamente 
lento e pouco investimento em biomassa foliar, aqui 
reportados, bem como sementes sem dormência 
capazes de germinar na sombra (Pires et al. 2009). 

O reduzido crescimento de plântulas e juvenis 
de O. pulchella deve estar associado ao caráter 
oligotrófico da restinga, a exemplo do que já foi 
relatado para outras espécies neste ecossistema 
(Zamith & Scarano 2006; Fidalgo et al. 2009). As 
pequenas taxas de crescimento, especialmente nos 
juvenis e em plantas mantidas no sub-bosque, são 
corroboradas por estudos complementares sobre a 
regeneração natural de O. pulchella realizados ao 
longo de um ano nos mesmos ambientes, os quais 
apontam que o crescimento de plântulas ocorre apenas 
em indivíduos que emergem em clareiras (Pires 2006). 

O comportamento de certa forma generalista 
exibido pelas plântulas e juvenis de O. pulchella deve 
possibilitar a colonização de distintos microambientes 
da restinga. No entanto, nas presentes condições 
experimentais, os resultados sugerem que baixas 
irradiâncias no sub-bosque quando associadas a 
solos saturados e quimicamente pobres podem atuar 
como fator limitante para o crescimento dos juvenis, 
o que pode levar a uma menor competitividade da 
espécie em relação àquelas mais adaptadas a essas 
condições.  Isto é corroborado pela distribuição dos 
indivíduos arbóreos e plântulas de O. pulchella na 
parcela de restinga, os quais tenderam a apresentar 
menor densidade nos ambientes caracterizados 
como SU (Pires 2006). Os resultados podem ajudar 
a explicar a distribuição em manchas da população 
dos indivíduos arbóreos de O. pulchella na área de 
estudo obtida por Lima et al. (2011), e reforça a ideia 
de que o recrutamento da espécie pode ser limitado 
em formações florestais de restingas situadas em 
solo muito úmido.
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Abstract 
Species of Rhynchospora sect. Tenues are morphologically very similar. Rhynchospora tenuis complex is the 
most problematic species complex in this group and it concentrates entities of difficult delimitation, as is the 
case of R. tenuis, R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis. Samples of these three taxonomic 
entities, besides R. junciformis and R. breviuscula (Dichromena), were analyzed in a comparative way using 
morphologic, cytogenetic and molecular tools. Despite of high morphological similarity between these taxa, 
R. tenuis was separated from R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis according to chromosome 
numbers (2n = 4 and 2n = 18) and ISSR markers. The combined analysis of shape and size of achenes and 
stylopodium, number of spikelets, cytogenetic features and molecular markers suggest a clear proximity 
among Rhynchospora junciformis, R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis, in relation to R. 
tenuis. These data indicate the need for a new taxonomic review of R. sect. Tenues, mainly to solve the status 
and nomenclatural situation of R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis.
Key words: cytotaxonomy, dysploidy, ISSR, holocentric chromosomes, Poales.

Resumo
As espécies de Rhynchospora sect. Tenues são morfologicamente muito similares. O complexo Rhynchospora 
tenuis é o mais problemático e concentra entidades de difícil delimitação, como é o caso de R. tenuis, R. tenuis 
subsp. austro-brasiliensis e R. enmanuelis. Amostras dessas três entidades taxonômicas, além de R. junciformis 
e R. breviuscula (Dichromena), foram analisadas de modo comparativo usando análises morfológicas, 
citogenéticas e moleculares. Apesar da elevada similaridade morfológica entre esses taxa, R. tenuis foi separada 
de R. tenuis subsp. austro-brasiliensis e R. enmanuelis de acordo com os números cromossômicos (2n = 4 e 
2n = 18) e marcadores ISSR. A análise combinada da forma e tamanho dos aquênios e estilopódio, número 
de espiguetas, características citogenéticas e de marcadores moleculares, sugere uma clara proximidade entre 
Rhynchospora junciformis, R. tenuis subsp. austro-brasiliensis e R. enmanuelis, em relação à R. tenuis. Além 
disso, esses dados indicam a necessidade de uma nova revisão taxonômica para R. sect. Tenues, principalmente 
para resolver o status e a situação nomenclatural de R. tenuis subsp. austro-brasiliensis e R. enmanuelis.
Palavras-chave: citotaxonomia, disploidia, ISSR, cromossomos holocêntricos, Poales.
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Introduction
Rhynchospora sect. Tenues Kükenthal 

(Cyperaceae) is characterized by the presence of 
small plants with channeled to filiform leaves and 
achenes with transverse wrinkles and stylopodium 
not included in a depression of the apex of the 
achene (Rocha & Luceño 2002). This section 

includes ca. 20 species, fourteen of these occurring 
in Brazil (Alves et al. 2009). Seventeen species 
were described by Kükenthal (1951), besides 
another three were described by Rocha & Luceño 
(2002). The number of taxa in this section is 
however doubtful due to the Rhynchospora tenuis 
complex, which may involve Rhynchospora tenuis 



776 Michelan, V.S. et al.

Rodriguésia 63(4): 775-784. 2012

Willd. ex Link, R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
T. Koyama, R. enmanuelis Luceño and Rocha, R. 
riparia (Nees) Boeck., and R. emaciata (Nees) 
Boeck. (Kükenthal 1951; Koyama 1972; Rocha 
& Luceño 2002). Rhynchospora riparia and R. 
emaciata possess striking features that distinguish 
them from R. tenuis (Vanzela et al. 2000; Rocha 
& Luceño 2002; Strong 2006). Although R. 
riparia was considered the variety R. tenuis var. 
congesta Kükenthal by Kükenthal (1951), and 
as the subspecies R. tenuis subsp. riparia (Nees) 
Boeck. by Koyama (1972), it is easily differentiated 
from R. tenuis due to canaliculated, larger and 
more rigid leaves, congested inflorescences, 
frequent occurrence of decumbent stalks and 
chromosome number 2n = 10 (see Vanzela et al. 
2000). Rhynchospora emaciata has also been 
considered as a synonym of R. tenuis (Koyama 
1972, Thomas 1994), despite of evident distinct 
morphological features as the presence of solitary 
spikelets, 6–7 mm long, trigonal stalks without 
lateral branches, pale color achenes with an entirely 
marginate style base and 2n = 10 (see Vanzela 
et al. 2000). Nevertheless, the major taxonomic 
confusion involves R. tenuis, R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis and R. enmanuelis, which are 
more similar morphologically.

Species of Rhynchospora, as well as other 
representatives of the Cyperaceae, have holocentric 
chromosomes (Vanzela et al. 1996; Vanzela & 
Colaço 2002), which favor the occurrence and 
maintenance of numeric chromosome changes, as 
observed in Carex sociata Boott (Ohkawa et al. 
2000) and Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. and 
Schult. (Da Silva et al. 2008a). Despite karyotype 
variations associated with symploidy and/or 
agmatoploidy were reported for some species as R. 
tenuis and R. globosa Vahl (Arguelho et al. 2012), 
polyploidy has been considered the most important 
event in karyotype differentiation in this genus, 
occurring in 59% of Rhynchospora species studied 
(Vanzela et al. 2000). Nevertheless, Rhynchospora 
tenuis shows the smallest chromosome number 
(2n = 4) among the Cyperaceae and plants, in 
general (Vanzela et al. 1996). The chromosome 
numbers were described to seven other species 
of the Rhynchospora sect. Tenues: R. emaciata, 
R. riparia, and R. nanuzae Luceño and Rocha 
with 2n = 10, and R. contracta (Nees) J. Raynal 
and R. enmanuelis, R. austro-brasiliensis and R. 
junciformis with 2n = 18 (Vanzela et al. 2000; 
Arguelho et al. 2012).

The literature points out problems in R. 
sect. Tenues species circumscription with some 
taxonomic conflicts, mainly on species close 
to R. tenuis, which presents also considerable 
karyotype variability. In this study we have chosen 
samples from three taxonomic conflicting taxa: 
R. tenuis, R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
and R. enmanuelis, which are very common in 
the southeast and southern Brazil. Besides two 
other species (Rhynchospora junciformis (Kunth) 
Böckeler of R. sect. Tenues and Rhynchospora 
breviuscula H. Pfeiff of Rhynchospora sect. 
Dichromena (Michaux) Grisebach) have been 
chosen for comparison using morphologic, 
cytogenetic and molecular analyses. The 
discussion considers the value of these different 
diagnostic characters in order to help future 
taxonomic revisions.

Material and Methods
Five individuals of each taxa, Rhynchospora 

tenuis (three populations), R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis (five populations) ,  R. 
enmanuelis (two populations), R. junciformis 
(one population) and R. breviuscula (one 
population) were collected in three Brazilian 
states: Paraná, São Paulo, and Mato Grosso 
do Sul (Tab. 1). The samples of R. enmanuelis 
were obtained from Tupã, in the same locality 
where the type specimen was collected (Rocha 
& Luceño 2002), and in São Paulo, in the 
same locality in which Vanzela et al. (2000) 
reported chromosome number. All samples were 
maintained in a greenhouse at the Laboratório de 
Biodiversidade e Restauração de Ecossistemas 
(LABRE) in the Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, Paraná, Brazil.

Morphological analysis
Morphologic analysis was performed in 

five individuals of each species collected. In 
this evaluation were considered: i) size of plants, 
leaves and inflorescences, ii) size and shape of 
spikelets, achenes and stylopodium, iii) number 
of spikelets, anthers and axillary corymbs and iv) 
color of achenes. The measurements were made 
using graph paper, ruler, magnifying glass and 
stereomicroscope. The vouchers are kept in the 
FLOR herbarium.
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All the chromosome images were acquired 
in grayscale with a Leica DM4500 B microscope 
coupled with a DFC 300FX camera. The FISH 
images were overlapped with red color for DAPI 
and greenish-yellow (45S rDNA) for FITC, using 
the Leica IM50 4.0 software. The images were 
optimized for best contrast and brightness with 
Adobe Photoshop CS3 version 10.0 software.

Genomic DNA extraction and ISSR-PCR
Genomic DNA of each species, including 

the R. breviuscula as outgroup, was isolated from 
young leaves using a CTAB extraction buffer (2% 
cetyltrimethyl ammonium bromide, 1.4 M NaCl, 
20 mM EDTA, 100 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1% 
polyvinylpyrrolidone, and 0.2% β-mercaptoethanol) 
at 60°C for 1 h, and subsequently treated with 0.01% 
proteinase K at 60°C for 30 min, as described by 
Doyle and Doyle (1990), with modifications. 
Samples were purified with phenol/chloroform (1:1; 
v/v) and chloroform/isoamyl alcohol (24:1; v/v) and 
treated with 100 μg/mL RNase. DNA concentration 
was estimated using a DyNA Quant 200 (Hoefer, 
Inc., USA). 

For ISSR-PCR (inter simple sequence repeat 
- polymerase chain reaction) (Zietkiewicz et al. 
1994), the following oligomers were used as primers: 
TGG5, GA9+C, AAG5, GTG6, GACA4, CAG5, GAG5 
and TGA6. PCR was performed in a final volume 
of 25 µL, containing 2.5 µL of 10× enzyme buffer, 
2.0 µL of 50 mM MgCl2, 2.0 µL of 10 mM dNTP, 
1.0 µL of 5 µM primer (each), 0.2 µL of Taq DNA 
polymerase (1 U), 2.0 µL of template DNA (10 ng/
µL) and 15.3 µL of ultrapure H2O. Samples were 
amplified using a PTC 100 MJ Research thermal 
cycler, programmed for 3 min at 94ºC, followed 
by 36 cycles of 1 min at 94ºC, 30 sec at 45ºC and 
1 min at 72ºC, with a final extension at 72ºC for 
5 min. To test the consistency and reproducibility 
of reactions, products from three different PCR 
reactions were submitted to electrophoresis in 1.4% 
Ultrapure agarose (Invitrogen™, USA) at 3 V/cm 
and stained with 3 μL of 10 g/mL ethidium bromide 
and compared. Only consistent results were used for 
the analysis. For analysis of ISSR polymorphisms, 
5 µL of each PCR product of each sample were 
submitted to 9% polyacrylamide gel electrophoresis 
(Invitrogen™, USA) at 8 V/cm, and the bands 
revealed with 10% silver nitrate.

The ISSR bands were analyzed as binary 
characters (0 and 1) with the TREECON software - 
Version 1.3b. Genetic similarity data matrices were 

Cytogenetic analysis
Rhyncospora tenuis, R. tenuis subsp. austro-

brasiliensis, R. enmanuelis and R. junciformis 
were submitted to cytogenetic analyses. Somatic 
chromosomes were obtained from root tips, which 
were pretreated with 2 mM 8-hydroxyquinoline for 
24 h at 10°C, fixed in absolute ethanol:glacial acetic 
acid (3:1, v:v) for 12 h and kept at -20°C until used, 
as described by Vanzela et al. (2000). Root tips were 
digested for 4 h in a mixture of 2% (v/v) cellulase 
and 20% (v/v) pectinase, further hydrolyzed in 1 
N HCl at 60°C for 11 min, dissected in a drop of 
60% acetic acid and squashed. The cover slips 
were removed after freezing in liquid nitrogen. 
The material was stained with 2% Giemsa and 
permanent slides mounted in Entellan. The size of 
the chromosomes and the length of the diploid set 
were determined based on five different metaphases 
of each species/population.

For meiotic chromosome analysis, anthers 
were collected and immediately fixed in absolute 
ethanol:glacial acetic acid (3:1, v:v) for 12 h, and 
then kept at -20°C until used, as described by Vanzela 
et al. (2000). Samples were hydrolyzed in 1 N HCl at 
60°C for 8 min and squashed in a drop of 45% acetic 
acid. The coverslips were removed after freezing, as 
described above, and the samples were stained with 
2% Giemsa. Slides were mounted with Entellan.

Fluorescent in situ hybridization (FISH) was 
performed according to Da Silva et al. (2008b). 
Slides were prepared with root tips pretreated as 
described above, without acid hydrolysis. The 45S 
rDNA probe from Triticum aestivum L. (pTa71; 
Gerlach & Bedbrook 1979) was labeled with 
biotin-14-dATP by nick translation and 100 ng of 
probe (4 μL) were mixed in a solution containing 
100% formamide (15 μL), 50% polyethylene 
glycol (6 μL), 20 × SSC (3 μL), 100 ng of calf 
thymus DNA (1 μL), and 10% SDS (1 μL). The 
samples were denatured at 90°C for 10 min and 
hybridization was performed at 37°C overnight in 
a humidified chamber. Post-hybridization washes 
were carried out in 2 × SSC with 70% stringency. 
The probe was detected with avidin-FITC 
conjugate at 37 °C for 1 h and the post-detection 
washes were performed in 4 × SSC/0.2% Tween 
20, all at room temperature. Slides were mounted 
with 25 μL of DABCO solution, composed of 
glycerol (90%), 1,4-diaza-bicyclo(2,2,2)-octane 
(2.3%), 20 mM Tris-HCl, pH 8.0 (2%), 2.5 mM 
MgCl2 (4%) and distilled water (1.7%), with 4 µL 
of 2 µg/mL DAPI.
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constructed using the method of Nei and Li (1979) 
and group average clustering were performed by 
UPGMA (unweighted pair group method with 
arithmetic mean) with 1000 bootstrap replicates. 
We have included R. breviuscula to this comparison 
because it belongs to R. sect. Dichromena, which was 
considered by Thomas et al. (2009) as a very close 
group of R. sect. Tenues. The phenogram has been 
constructed using data of more distant populations 
of R. tenuis and R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
in order to obtain a tree with the better resolution.

Results
The average values of the morphometric 

measurements of at least five fertile individuals of 
each taxonomic entity and population are shown in 
Table 1. The results showed overlap of values in most 
morphologic traits among all taxonomic entities. 
The achenes of R. tenuis varied significantly in size, 
reaching 50% size variation among populations (Fig. 
1a-c). In addition, R. tenuis exhibited spherical/
obovate achenes, while R. tenuis subsp. austro-
brasiliensis and R. enmanuelis showed obovate 
ones (Fig. 1d-e, respectively). Rhynchospora 
junciformis showed spherical/oblate achenes, with 
size very similar to that of R. tenuis subsp. austro-
brasiliensis and R. enmanuelis (Fig. 1f and Table 1). 
In general, the stylopodia were relatively similar in 
shape (triangular bilobed) in all taxonomic entities, 
except for Rhynchospora junciformis, which showed 
a triangular shape.

In general, the inflorescences exhibited 
two axillary corymbs, however, up to three were 
found in R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. 
enmanuelis. The distance between corymbs varied in 
all species (Table 1). Rhynchospora tenuis, R. tenuis 
subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis showed 
four to seven spikelets grouped, but R. junciformis 
showed one to two spikelets in the tip of culms. 
The spikelets of all species appeared curved when 
mature, but this feature was less pronounced in R. 
tenuis. All species exhibited three stamens, with 
some variations in size in different flowers (Fig. 
1g-i). However, R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
and R. enmanuelis showed staminodes of different 
sizes in different flowers (Fig. 1i).

Cytogenetic analysis showed 2n = 4 for R. 
tenuis (Fig. 2a) and 2n = 18 for R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis, R. junciformis and R. enmanuelis 
(Fig. 2b-d, respectively), without visible karyotype 
variations among different populations of each 
species. Rhynchospora tenuis showed a karyotype 

composed of two large and two small chromosomes 
and a diploid set size of about 21 µm. Rhynchospora 
tenuis subsp. austro-brasiliensis, R. enmanuelis, and 
R. junciformis displayed very similar karyotypes, with 
chromosomes decreasing slightly in size. The diploid 
set size in these three species was more than twice 
that found in R. tenuis (Tab. 1). In meiosis, just the 
chromosomes of R. enmanuelis and R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis were analyzed, pairing as 7II + 1IV 
(Fig. 2e-f) and only a very few cells were observed 
with nine bivalents. It is important to mention that 
some technical limitations hindered the analysis 
about meiosis. Due to extremely small size of anthers 
(a little over a millimeter) and the occurrence of some 
unviable anthers, with formation of staminodes, we 
did not get sporocytes with good quality enough 
to conduct a safe analysis of frequency to test 
the irregular meiotic configurations. In addition, 
because the holocentric chromosomes make possible 
karyotype changes resulting from symploidy and 
agmatoploidy and the occurrence of chromosome 
reduction in R. tenuis (2n = 4) and tetravalents in R. 
tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis, 
we chose not to organize the chromosomes of these 
species in pairs to not incur pairing errors. The FISH 
with 45S rDNA probe revealed terminals signals in 
the two small chromosomes for R. tenuis (Fig. 2g). 
Rhynchospora tenuis subsp. austro-brasiliensis, R. 
enmanuelis (data not showed) and R. junciformis, 
showed six chromosomes with terminal hybridization 
signals (Figs. 2h-i), but R. junciformis exhibits signals 
in large and medium chromosomes while in the other 
two species the signals were in the large, medium and 
small chromosomes.

The eight primers used in ISSR-PCR produced 
fragments of 350 to 1800 bp. After the repeatability 
test, 116 polymorphic loci were considered and used 
in the genome comparison. Rhynchospora tenuis 
shared few bands with R. tenuis subsp. austro-
brasiliensis, but the latter shared several bands with 
R. enmanuelis and R. junciformis (see an example 
in the Fig. 3). UPGMA grouping using the Nei 
& Li (1979) similarity index clearly separated R. 
breviuscula from the other species, with only 9% 
similarity (Fig. 4). The taxa of the R. sect. Tenues 
comprised two groups, with 39% similarity. Group A 
consisted of two populations of R. tenuis, with 77% of 
similarity. Group B, which comprised R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis, R. enmanuelis and R. junciformis, 
was divided into three subgroups, both with 60% 
similarity. The first subgroup, named B1, includes 
only one population of R. junciformis, and the second 
or B2, grouped R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
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Figure 1 – Fruit and flower morphology of Brazilian species of Rhynchospora section Tenues – a-f. image 
of the achenes; a-c. achenes of Rhynchospora tenuis. Note the evident variation in the size of achenes from 
different samples. d. achene of R. tenuis subsp. austro-brasiliensis; e. achene of R. enmanuelis. Note the 
similarity between achenes of d and e-f. achene of R. junciformis. Note the wider stylopodium in relation 
to other species. g-i. anthers of R. enmanuelis. Note the existence of three anthers of similar size (g), 
two larger and one smaller (h) and little staminodes indicated by arrow (i). S = style. Scale bars = 1 mm.
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Figure 2 – Chromosomes of Brazilian species of Rhynchospora section Tenues – a. mitotic chromosomes of 
Rhynchospora tenuis with 2n = 4; b. R. tenuis subsp. austro-brasiliensis with 2n = 18; c. R. junciformis with 2n = 18; 
d. R. enmanuelis with 2n = 18. e-f. meiotic chromosomes of R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis 
with 7II and 1IV. Numbers indicate tetravalent configurations; g. FISH with 45S rDNA probe in mitotic chromosomes 
of R. tenuis; h. R. junciformis; i. R. tenuis subsp. austro-brasiliensis. Bar = 10 mm.

also showed overlapping of the values for all 
morphologic characters, including R. junciformis, 
except for shape of stylopodium in the last one. 
When our data on morphology were compared 
with the morphological features reported by Barros 
(1960), Koyama (1972), Rocha & Luceño (2002) 
and Strong (2006) all these species were found to 
share similar features. However, when our results on 
size and shape of achenes and stylopodium, number 
of terminal spikelets, karyotypic features and ISSR 

and R. enmanuelis with at least 68% similarity. In 
group C, one population of R. tenuis subsp. austro-
brasiliensis (Itararé, SP) showed 85% similarity with 
R. enmanuelis from São Paulo, SP (Fig. 4). 

Discussion
Rhynchospora tenuis, R. tenuis subsp. austro-

brasiliensis and R. enmanuelis are easily confused 
in the field, mainly because the features used in 
diagnosis overlap in size and shape. Our analysis 

a

g ih
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The literature shows that Rhynchospora 
junciformis can be differentiated from other species 
of R. sect. Tenues based on the smaller number 
of spikelets in the tip of culms, morphology of 
achenes and stylopodium (Barros 1960; Rocha & 
Luceño 2002, Strong 2006). Samples collected in 
Anhanduí exhibited overlap of some morphological 
features, however this population was differentiated 
from the other taxa by number of spikelets (1–2), 
achene shape (rounded to oblate) and stylopodium 
length (0.38–0.43 mm). These samples exhibited 
triangular bilobed shape of stylopodium, which 
reach one-third of the achene length, being very 
similar to R. junciformis var. monocarpa Kük. 
described by Barros (1960). However, these were 
very different from the description of Rocha & 
Luceño (2002) and Strong (2006). In this last 
case the stylopodium appeared to be reduced to 
a mucro. The karyotype of R. junciformis with 
2n = 18 is very similar to that of R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis and R. enmanuelis (previously 
described by Vanzela et al. 2000; Arguelho et 
al. 2012). The similarities between these three 
species were also revealed after analysis with ISSR 
markers, suggesting that R. junciformis is relatively 
well-defined in terms of morphology and seems to 
be closer to R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and 
R. enmanuelis than to R. tenuis.

Rhynchospora enmanuelis is morphologically 
very similar to R. tenuis subsp. austro-brasiliensis. 
Rocha & Luceño (2002) used measurements 
of leaves, length of the culms, spikelets and 
stylopodium, number of axillary corymbs (2–3) 
and, especially, the presence of two stamens, 
to describe R. enmanuelis as a new species. 
Except for the occurrence of two stamens, all 
other characteristics were previously described 
for R. tenuis subsp. austro-brasiliensis (Koyama 
1972; Strong 2006). Our results showed both R. 
enmanuelis and R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
presenting three stamens, as well as other species of 
the Rhynchospora tenuis complex (Strong 2006). 
It is important to point out that the samples of 
R. enmanuelis studied here were collected in the 
exact same localities of the type specimen, which 
were studied by Rocha & Luceño (2002), and that 
samples of R. tenuis subsp. austro-brasiliensis were 
obtained in the common occurrence area described 
by Koyama (1972). Another important difference 
observed here is the presence of short staminodes 
in several spikelets in both R. enmanuelis and R. 
tenuis subsp. austro-brasiliensis. These structures 

Figure 3 – Agarose gel demonstrating the repeatability tests, 
which shows the bands obtained after ISSR-PCR with the 
GA

9
+C primer. 1) 100 bp, 2) R. tenuis, 3) R. tenuis subsp. 

austro-brasiliensis, 4) R. enmanuelis, 5) R. junciformis 
and 6) R. breviuscula. Note the similarities between R. 
junciformis and R. tenuis subsp. austro-brasiliensis, including 
R. enmanuelis, and the differences in relation to R. tenuis.

markers were jointly analyzed and compared, they 
point to new possibilities in respect to the resolution 
of species/subspecies associated with R. tenuis, and 
reinforce the need for evaluations using different 
macro and micromorphological features to enhance 
the taxonomic analysis in this genus.
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had not been mentioned for species of the R. sect. 
Tenues in the reviews of Barros (1960), Koyama 
(1972), Rocha & Luceño (2002) and Strong 
(2006).

Chromosome analysis revealed that R. 
enmanuelis and R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
possess very similar karyotypes, with 2n = 18 and 
the 45S rDNA in the same chromosome pairs and 
position. Similarities were also observed after 
analysis of ISSR markers. The phenogram grouped 
these two species always in the same clade. The 
set of information obtained from morphologic, 
cytogenetic and molecular analyses strongly 
suggest a deep relationship between these two 
taxonomic entities. 

Koyama (1972) used some features such 
as anther size, length and shape (curved when 
mature) of spikelets, and the distance between the 
corymbs in the culms to define R. tenuis subsp. 
austro-brasiliensis as a subspecies of R. tenuis. 
Our morphologic analysis also showed overlap of 
several values and characters between R. tenuis 
and R. tenuis subsp. austro-brasiliensis, except for 
subtle differences in the shape and size of achenes. 
Despite morphological features do not give support 
to consider R. tenuis subsp. austro-brasiliensis 
as a new species, the information obtained from 
ISSR markers and karyotypes revealed that there 
are strong genetic differences between these two 
entities. The ISSR analysis separated R. tenuis 

from R. tenuis subsp. austro-brasiliensis, which 
exhibited a similarity of only 39%. Interestingly, 
R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. 
junciformis, both with 2n = 18, showed 60% 
genetic similarity, suggesting that these two 
species are distant from R. tenuis with 2n = 
4. It is important to mention that intermediate 
chromosome numbers between R. tenuis and 
R. tenuis subsp. austro-brasiliensis, even in 
sympatric conditions, were not reported until date.

The occurrence of 7II + 1IV in some samples 
of R. tenuis subsp. austro-brasiliensis indicate a 
possible polyploid origin for 2n = 18, associated 
with dysploidy events. This explanation seems 
reasonable if we consider the basic number x = 5 of 
Cyperaceae (Löve et al. 1957) and the existence of 
karyotypes with 2n = 10 in other species of the R. 
sect. Tenues, namely R. nanuzae Luceño and Rocha, 
R. riparia and R. emaciata (Vanzela et al. 2000). The 
association of numeric and structural changes in the 
karyotype differentiation of Cyperaceae were well 
illustrated in studies within Rhynchospora (Vanzela 
et al. 1996; Luceño et al. 1998; Vanzela et al. 2000; 
Arguelho et al. 2012) and Eleocharis (Da Silva et 
al. 2008a, b, 2010).

The combined use of morphologic, cytogenetic 
and molecular techniques produced sufficient 
information to point out new paths toward the 
resolution of taxonomic problems in the R. sect. 
Tenues. Although we know the necessity of a broader 

Figure 4 – Phenogram of Rhynchospora tenuis complex. The botton bar refers to Nei & Li (1979) genetic similarity. 
All populations were analyzed. Observe that R. tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis are grouped 
together, closer to R. junciformis than R. tenuis. Numbers refer to bootstrap values.

Similarity
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analysis, including a larger number of populations 
and important species such as Rhynchospora 
nanuzae, R. riparia and R. emaciata in order to 
improve the taxonomic resolution in this group, our 
results have been effective to show the high similarity 
between R. enmanuelis and R. tenuis subsp. austro-
brasiliensis in relation to other species of the sect. 
Tenues. The results reinforce also the need of a 
new taxonomic revision of the Rhynchospora sect. 
Tenues, especially in the nomenclatural status of R. 
tenuis subsp. austro-brasiliensis and R. enmanuelis.
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Resumo 
Apresenta-se o estudo taxonômico de Annonaceae na Serra Negra, a qual abrange os municípios de Rio Preto, 
Olaria, Santa Bárbara do Monte Verde e Lima Duarte no estado de Minas Gerais. Foram registradas sete 
espécies pertencentes a três gêneros: Annona dolabripetala, A. mucosa, A. sylvatica, Guatteria australis, G. 
pohliana, G. sellowiana e Xylopia brasiliensis. São apresentadas chave de identificação, descrições, ilustrações, 
comentários taxonômicos, ecológicos e de distribuição geográfica para as espécies.
Palavras-chaves: Annona, Guatteria, Serra da Mantiqueira, Xylopia.

Abstract 
The taxonomic study of Annonaceae in Serra Negra is presented, which covers the municipalities of Rio Preto, 
Olaria, Santa Bárbara do Monte Verde and Lima Duarte in Minas Gerais state. Seven species belonging to three 
genera has been registered: Annona dolabripetala, A. mucosa, A. sylvatica, Guatteria australis, G. pohliana 
G. sellowiana and Xylopia brasiliensis. A key for identification as well as descriptions, illustrations, and 
comments about of the species taxonomy, ecology and geographic distribution are presented.
Key words: Annona, Guatteria, Serra da Mantiqueira, Xylopia.
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Introdução
A Serra Negra é uma região montanhosa 

composta por um mosaico de campos rupestres 
e fisionomias florestais (Valente et al. 2011) e 
localiza-se no sul da Zona da Mata de Minas 
Gerais, integrando o Complexo da Mantiqueira, 
na região denominada Bom Jardim. Esta região foi 
considerada de alta prioridade para conservação da 
flora e teve indicação para investigação científica 
sob a forma de inventários, em virtude da alta 
diversidade e baixo conhecimento científico da 
área (Drummond et al. 2005). Tal diversidade 
vem sendo apresentada pelos estudos de Menini 
Neto et al. (2009), Abreu & Menini Neto (2010), 
Abreu et al. (2011), Feliciano & Salimena (2011) 
e Valente et al. (2011), além de um sítio na Internet 
(<http://www.ufjf.br/floraserranegra/>), baseados 
em levantamento florístico realizado na área entre 
os anos de 2003 e 2010.

Annonaceae possui cerca de 112 gêneros 
e 2.440 espécies (Couvreur et al. 2011) com 

distribuição predominantemente pantropical, 
com alguns gêneros como Asimina Adans. e 
Deeringothamnus Small ocorrendo de forma 
restrita na América do Norte subtropical (Chatrou 
et al. 2004). No Brasil ocorrem 29 gêneros (sendo 
um endêmico) e cerca de 386 espécies (Maas et 
al. 2012), distribuídos predominantemente na 
Amazônia, e secundariamente na Floresta Atlântica 
(Lobão et al. 2005). Trabalhos sobre Annonaceae 
no estado de Minas Gerais são escassos, podendo 
ser citados Mello-Silva & Pirani (2003), Pontes & 
Mello-Silva (2005) e Lobão et al. (2006).

Visando um maior conhecimento  sobre 
a flora do estado de Minas Gerais, este estudo 
tem por objetivo contribuir para o levantamento 
florístico da Serra Negra, focando na família 
Annonaceae, pouco abordada em floras de 
Minas Gerais. São apresentadas descrições, 
chave de identificação, ilustrações e comentários 
taxonômicos, ecológicos e de distribuição 
geográfica das espécies registradas.
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Material e Métodos
Área de estudo
A Serra Negra é uma região montanhosa 

localizada no Complexo da Mantiqueira, no sul da 
Zona da Mata de Minas Gerais, entre os municípios 
de Rio Preto, Lima Duarte, Santa Bárbara do 
Monte Verde e Olaria, na vertente sul da Serra 
da Mantiqueira (21º58’24”S e 43º53’15”W), em 
altitudes entre 900 e 1.698 m. 

A vegetação da Serra Negra é representada 
por um mosaico formado principalmente por 
remanescentes de Floresta Ombrófila Densa e 
campos rupestres. O clima é do tipo mesotérmico 
úmido (Cwb segundo a classificação de Köppen), 
apresentando invernos secos e frios e verões úmidos 
e amenos. A precipitação média anual entre os anos 
de 1964 e 2004 foi de 1.886 mm (Valente et al. 2011).

Trabalho de campo e laboratório
Um amplo estudo florístico da Serra Negra 

foi realizado entre os anos de 2003 e 2010, pelo 
Departamento de Botânica da Universidade Federal 
de Juiz de Fora. Os espécimes férteis foram coletados, 
prensados em campo e herborizados de acordo 
com a metodologia usual, sendo posteriormente 
depositados no Herbário CESJ (acrônimo segundo 
Thiers 2011). Os dados relevantes foram anotados 
em campo, como variação de coloração das 
estruturas e características do ambiente. 

O material examinado refere-se aos espécimes 
coletados na Serra Negra e, quando necessário, 
foram utilizados exemplares provenientes de outras 
localidades para complementação das descrições, 
referidos como material adicional examinado.

A terminologia morfológica adotada segue 
Harris & Harris (2003).

Resultados e Discussão
Annonaceae está representada na Serra Negra 

por três gêneros e sete espécies, a seguir: Annona 

dolabripetala Raddi, A. mucosa Jacq., A. sylvatica 
A. St.-Hil., Guatteria australis A. St.-Hil., G. 
pohliana Schltdl., G. sellowiana Schltdl. e Xylopia 
brasiliensis Spreng. 

Esta riqueza de espécies está de acordo com 
o que foi observado em outras áreas com estudos 
disponíveis de Annonaceae no estado de Minas 
Gerais sejam elas campestres, como em Grão 
Mogol (Mello-Silva & Pirani 2003) e Serra da 
Canastra (Pontes & Mello-Silva 2005), em que 
quatro gêneros e oito espécies foram registradas, 
ou florestais, como na Reserva Biológica da 
Represa do Grama (Lobão et al. 2006), em que 
cinco gêneros (incluindo Rollinia, hoje considerado 
sinônimo de Annona (Rainer 2007)) e sete espécies 
foram registradas.

Annonaceae Juss.
Árvores, raramente arbustos, subarbustos 

ou lianas, com casca fibrosa; tricomas simples 
escamosos ou estrelados. Folhas simples, 
alternas, dísticas, sem estípula, margem inteira. 
Inflorescência cimosa, normalmente reduzida 
a uma única flor geralmente monoclina, axilar, 
infra-axilar, supra-axilar, opositifólia ou caulinar; 
brácteas geralmente presentes, caducas ou 
persistentes; perianto cíclico, comumente trímero; 
sépalas geralmente 3, livres ou conatas, valvares 
ou imbricadas; pétalas 6 na maioria dos gêneros, 
mas raramente 2, 3, 4, 8 ou 12, as externas 
geralmente mais desenvolvidas; estames em geral 
numerosos, pouco diferenciados em filete e antera, 
conectivo dilatado, estaminódios presentes em 
algumas espécies; carpelos 3 a muitos, livres ou 
soldados na base; óvulos 1 a muitos por carpelo. 
Fruto apocárpico, sincárpico ou pseudosincárpico, 
raramente folicular (Xylopia); sementes ariladas 
ou não, com endosperma ruminado e embrião 
diminuto (Pontes & Mello-Silva 2005; Souza & 
Lorenzi 2008).

Chave para identificação das espécies de Annonaceae registradas na Serra Negra

1. Pétalas externas aladas, frutos sincárpicos.
2. Brácteas persistentes, nervuras evidentes formando ondulações na lâmina foliar  ........................  

 ..........................................................................................................................  2. Annona mucosa
2’. Brácteas caducas, nervuras pouco evidentes na lâmina foliar.

3. Frutos com ca. 60 carpídios alongados, apiculados, tricomas ferrugíneos  ............................  
 ......................................................................................................... 1. Annona dolabripetala

3’. Frutos com ca. 30 carpídios quadrangulares, raramente apiculados, tricomas pouco 
evidentes   ...............................................................................................  3. Annona sylvatica

1’. Pétalas externas não aladas, frutos apocárpicos.
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Annona L., Sp. Pl. 1: 536-537. 1753.
Árvores ou arbustos. Tricomas simples ou 

estrelados raramente furcados. Folhas com nervura 
primária impressa na face adaxial. Flor 1 ou em 
inflorescência axilar, supra-axilar, opositifólia, 
raramente subaxilar ou caulinar; sépalas 3, livres; 
pétalas 6, raramente 3, livres ou conatas na base, 
as externas valvares e aladas, as internas menores, 
valvares ou imbricadas, estames numerosos, anteras 
não septadas; carpelos numerosos, óvulo 1, basal. 
Fruto sincárpico, raramente apocárpico. Semente sem 
arilo (Pontes & Mello-Silva 2005; Lobão et al. 2006).

Annona possui cerca de 200 espécies 
neotropicais (Maas 2010) e quatro africanas 
(Chatrou et al. 2004). No Brasil, está representado 
por cerca de 80 espécies (Maas et al. 2012).

1. Annona dolabripetala Raddi, Mem. Mat. Fis. 
Soc. Ital. Sci. Modena, Pt. Mem. Fis. 18(2): 394. 
1820. Fig. 1a-b

Arvoreta a árvore, 2,5–6 m alt.; ramos jovens 
freqüentemente densamente seríceos, ferrugíneos, 
ramos adultos lenticelados, glabros. Folhas com pecíolo 
9–13 mm compr., seríceo; lâmina elíptica 6–15 × 
2,1–4,4 cm, verde-clara, discolor, in sicco verde-clara 
a acastanhada, cartácea a subcoriácea, face adaxial 
glabra, face abaxial setosa, nervação broquidódroma, 
ca. 20 pares de nervuras secundárias e retículos 
pouco proeminentes em ambas as faces, base aguda, 
margem plana, ápice agudo. Flores 1–3, opositifólias 
ou supra-axilares, pedicelo 20–30 mm compr., 
tomentoso; brácteas caducas; sépalas triangulares, ca. 
3 × 4 mm, ápice agudo, castanho-esverdeadas, in sicco 
ferrugíneas, carenadas, face abaxial tomentosa, face 
adaxial glabra; pétalas externas aladas, conatas na base, 
oblongas, ca. 16 × 8 mm, esverdeadas a creme, in sicco 
ferrugíneas; pétalas internas triangulares, alvas, ca. 10 
× 3 mm, tubo da corola ca. 7 mm compr.; estames ca. 
2 mm compr., amarelo-claros, in sicco castanho-claros, 
carpelos ca. 2 mm compr., seríceos na base, amarelos, 

4. Ritidoma escamoso no tronco dos indivíduos mais jovens ou nos ramos dos indivíduos maduros, pedicelo 
sem articulação, carpídios deiscentes ................................................................  7. Xylopia brasiliensis

4’. Ritidoma não escamoso, pedicelo articulado, carpídios indeiscentes.
5. Lâmina foliar ca. 1,8–7 × 0,9–2,5 cm, botão floral com sépalas conatas  .......................................  

 .....................................................................................................................  5. Guatteria pohliana
5’. Lâmina foliar 8–18 × 2,5–5 cm, botão floral com linhas de deiscência evidentes.

6. Pedicelo maior que 20 mm compr.; ca. 11 mm da base à articulação, seríceo; folha com ápice 
cuspidado ............................................................................................. 4. Guatteria australis

6’. Pedicelo menor que 20 mm compr.; ca. 5 mm da base à articulação, tomentoso; folha com 
ápice acuminado  ..............................................................................  6. Guatteria sellowiana

in sicco castanhos. Fruto sincárpico, ovóide, ca. 5 × 3,8 
cm, carpídios ca. 60, alongados, apiculados; sementes 
trapezóides, 8–10 × 6–7 mm.
Material examinado: Estrada Rio Preto-Olaria, Serra 
Negra, 3.XI.2003, fl., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 1113 
(CESJ, SPF); Rio Preto, Serra Negra, Fazenda Tiririca, 
Serra da Caveira d’Anta, 22.II.2004, fr., K. Antunes et 
al. 11 (CESJ, SPF); Fazenda Cachoeira Alta, 15.II.2007, 
fr., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 2407 (CESJ). Lima 
Duarte, Serra Negra, 15.XI.2008, fl., F.R.G. Salimena & 
P.H. Nobre 27741 (CESJ); Fazenda Serra Negra, 22.II.2008, 
fr., F.R.G. Salimena et al. 2623 (CESJ); São Sebastião do 
Monte Verde, 29.III.2009, fr., F.R.G. Salimena et al. 2713 
(CESJ). Olaria, Serra Negra, Serrinha, Sítio do Degredo, 
22.VIII.2009, fr., J.A. Oliveira et al. 110 (CESJ).

Annona dolabripetala, conhecida como 
araticum, biribá-do-mato (Maas et al. 2012), é 
endêmica do Brasil, distribuída pelos estados da 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Paraná (Maas et al. 2012) e no Distrito Federal 
(Pontes & Mello-Silva 2005). Em Minas Gerais, 
ocorre no Vale do Rio Doce, Vale do Paraíba do Sul, 
Alto Rio Grande, Mantiqueira, Planalto de Poços de 
Caldas e Serra do Espinhaço (Oliveira-Filho 2006). 
Na Serra Negra é freqüente nas florestas, tanto em 
borda quanto no interior, especialmente em áreas 
bem drenadas, sendo encontrada também em área 
com impacto antrópico, como beira de estradas. Pode 
ser diferenciada das demais espécies de Annona da 
Serra Negra pelos tricomas ferrugíneos e frutos com 
carpídios alongados. Foi coletada com flor em outubro 
e novembro, com fruto maduro em fevereiro e março, 
e frutos passados em agosto. 

 
2. Annona mucosa Jacq., Observ. Bot. 1: 16. 1764. 
 Fig. 1c-d

Arvoreta a árvore, até 7 m alt.; ramos jovens 
esparsamente seríceos, ramos adultos glabros, 
lenticelados, gemas densamente cobertas por tricomas 
adpressos. Folhas com pecíolo 9–12 mm compr., 
glabro; lâmina elíptica, 10–12 × 3–6 cm, verde-
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Figura 1 – a-b. Annona dolabripetala – a. folha, b. fruto. c-d. Annona mucosa – c. folha, d. fruto. e-f. Annona 
sylvatica – e. folha, f. fruto. g-h. Guatteria australis – g. folha, h. flor. i-j. Guatteria pohliana – i. folha, j. flor. k-l. 
Guatteria sellowiana – k. folha, l. flor; m-o. Xylopia brasiliensis – m. folha, n. secção do caule, o. flor. (a-b. Salimena 
et al. 2713; c. Dutra et al. 9, d. Dutra 24; e-f. Assis & Ladeira 892; g-h. Dutra et al. 8; i-j. Salimena et al. 2664; k-l. 
Menini Neto et al. 444; m-o. Dutra et al. 22).
Figure 1 – a-b. Annona dolabripetala – a. leaf, b. fruit. c-d. Annona mucosa – c. leaf, d. fruit; e-f. Annona sylvatica – e. leaf, f. fruit. 
g-h. Guatteria australis – g. leaf, h. flower; i-j. Guatteria pohliana – i. leaf, j. flower. k-l. Guatteria sellowiana – k. leaf, l. flower. m-o. 
Xylopia brasiliensis – m. leaf, n. section of stem, o. flower. (a-b. Salimena et al. 2713; c. Dutra et al. 9, d. Dutra 24; e-f. Assis & Ladeira 
892; g-h. Dutra et al. 8; i-j. Salimena et al. 2664; k-l. Menini Neto et al. 444; m-o. Dutra et al. 22).
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clara, discolor, in sicco verde-escura a castanha, 
membranácea, face adaxial esparsamente serícea, 
face abaxial glabra, nervação camptódroma, 15-20 
pares de nervuras secundárias pouco proeminentes 
em ambas as faces, retículo impresso na face 
adaxial e proeminente na face abaxial, base aguda, 
margem plana, ápice acuminado. Flores 1-3, 
opositifólias, pedicelo 20–30 mm compr., seríceo; 
brácteas persistentes, ca. 1,5 mm compr., seríceas; 
sépalas triangulares, ca. 3 × 3 mm, esverdeadas, in 
sicco amareladas, face abaxial tomentosa, convexa, 
quilhada, face adaxial glabra; pétalas externas aladas, 
conatas na base, oblongas, 10–20 × 5–10 mm, creme, 
in sicco amareladas a cinza-claro, tomentosas, 
internas ca. 7 × 4 mm, glabras; tubo da corola ca. 
5 mm compr.; estames ca. 1mm compr., amarelo 
claro, in sicco castanhos, carpelos ca. 2 mm 
compr., seríceos. Fruto sincárpico, arrendondado 
a ovóide, 5,5–10 × 5,7–8 cm, carpídios ca. 70, 
oblongos na base, tendendo a quadrangulares no 
ápice, apiculados; sementes trapezóides tendendo 
a triangulares no ápice, 9–10 × 14–16 mm.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, 14.X.2008, 
fl., S.M. Dutra et al. 9 (CESJ).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Leopoldina, 23.X.1980, fl., L. Krieger (CESJ 20106); 
Matias Barbosa, 3.III.2011, fr., S.M. Dutra 24 (CESJ).

Annona mucosa, conhecida como biribá, fruta-
de-condessa (Lorenzi 1998), ocorre na Amazônia 
e na Floresta Atlântica, desde Pernambuco ao 
Rio de Janeiro, predominando nas matas pluviais 
(Maas et al. 2012). Em Minas Gerais ocorre no 
Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do 
Paraíba do Sul (Oliveira-Filho 2006). É comumente 
cultivada em pomares domésticos, pois seus frutos 
podem pesar até 1,5 kg e são comestíveis (Lorenzi 
et al. 2006). Pode ser caracterizada pelas brácteas 
persistentes e tricomas pouco evidentes, o que a 
diferencia de A. dolabripetala e A. sylvatica, além 
de nervuras evidentes que formam ondulações na 
lâmina foliar. É caducifólia, perdendo as folhas 
na estação seca. Foi coletada na Serra Negra com 
flor em outubro. Segundo Lorenzi (1998), os frutos 
amadurecem durante os meses de dezembro e abril.

3. Annona sylvatica A. St.-Hil., Pl. Usuel. Bras. 
1-4, pl. 29. 1825. Fig. 1e-f

Arvoreta, ca. 2,5 m alt.; ramos jovens áureo-
tomentosos, ramos adultos glabros, acinzentados. 
Folhas com pecíolo 5–10 mm compr., tomentoso; 
lâmina foliar estreitamente elíptica a elíptica, 6–18 
× 2,5–5 cm, verde-escura, discolor, face abaxial 
áureo-ferrugínea, in sicco verde-escura, cartácea, face 

adaxial pubescente, face abaxial áureo-tomentosa, 
nervação camptódroma, 10-12 pares de nervuras 
secundárias e retículos proeminentes em ambas as 
faces, base aguda, margem plana, ápice agudo. Flor 
1, axilar ou subaxilar, pedicelo 9–16 mm compr., 
seríceo; brácteas caducas; sépalas triangulares, ca. 
4 × 3 mm, face abaxial áureo-tomentosa, quilhada, 
face adaxial glabra, ápice cuspidado; pétalas externas 
aladas, livres, obovais, 5–6 × 4–6 mm, cremes, in 
sicco castanho-claras a castanho-escuras, tomentosas; 
pétalas internas ca. 4 × 5 mm, escamiformes, 
face abaxial quilhada, áureo-tomentosa, tricomas 
recobrindo a base ao longo da quilha, sem alcançar 
o ápice, face adaxial glabra, alvas, in sicco castanho-
escuras; estames ca. 1 mm compr., amarelo-claros, 
in sicco castanhos; carpelos ca. 2 mm, cremes. Fruto 
sincárpico globoso, ca. 3 × 3,5 cm, ca. 30 carpídios, 
oblongos na base, tendendo a quadrangulares 
no ápice, amarelos quando maduros, in sicco 
acinzentados; sementes trapezóides a triangulares, 
ca. 12–15 × 9–11 mm. 
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, 2007, fl., 
A.S.M. Valente & P.O. Garcia (CESJ 49403); R.P.P.N. São 
Lourenço do Funil, 7.XII.2007, fl., F.R.G. Salimena et al. 
2585 (CESJ).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Barroso, 
Mata do Baú, 5.I.2004, fr., L.C.S. Assis & M.K.L. Ladeira 892 
(CESJ). Juiz de Fora, 18.II.1949, fr., L. Krieger (CESJ  1117).

Annona sylvatica, conhecida como araticum, 
cortiça (Maas et al. 2012), é endêmica do Brasil 
(Maas et al. 2012) e ocorre de Pernambuco até o 
Rio Grande do Sul (Lorenzi et al. 2006). Em Minas 
Gerais é encontrada no Vale do Jequitinhonha, Vale do 
Rio Doce, Vale do Paraíba do Sul, Alto Rio Grande, 
Serra da Mantiqueira, Planalto de Poços de Caldas, 
Serra do Espinhaço, Noroeste e Triângulo (Oliveira-
Filho 2006). É relativamente freqüente na Floresta 
Atlântica, nas florestas semidecíduas, nas matas 
de altitude e nas restingas. Na Serra Negra, porém, 
foram observados apenas dois indivíduos. Pode ser 
caracterizada pelas pétalas externas livres e pétalas 
internas mais evidentes em relação às outras espécies 
de Annona registradas no local de estudo. Foi coletada 
com flor em dezembro. Segundo Lorenzi et al. (2006), 
a maturação dos frutos ocorre de janeiro a abril.

Guatteria Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr. 85. 1794.
Arbustos ou árvores até 30 m alt.; raramente 

lianas. Tricomas simples, 0,1–1 mm. Folhas com 
nervura primária impressa na fase adaxial. Flor em 
geral 1 ou em inflorescência, axilar, monoclinas, 
pedicelo articulado acima da base, brácteas 2; sépalas 
3, valvares, livres ou conatas no botão; pétalas 6, 
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livres, imbricadas ou valvares; estames numerosos; 
anteras não septadas; disco do conectivo piloso ou 
papiloso; estaminódios ausentes; carpelos numerosos, 
óvulo 1, basal. Fruto apocárpico, carpídios em geral 
estipitados, indeiscentes; semente 1 por carpídio, sem 
arilo (Pontes & Mello-Silva 2005; Lobão et al. 2006).

Guatteria é o maior gênero de Annonaceae, 
com cerca de 300 espécies (Maas 2010). Apresenta 
distribuição neotropical, ocorrendo desde o sudeste 
do México até a Bolívia e sul do Brasil (Lobão 
2009). No Brasil são encontradas cerca de 88 
espécies (Maas et al. 2012).

4. Guatteria australis A. St.-Hil., Fl. bras. Merid. 
1: 37. 1825.  Fig. 1g-h

Arvoreta a árvore, 2–10 m alt.; ramos jovens 
vilosos, ramos adultos glabros. Folha com pecíolo 
3–7 mm compr., levemente canaliculado, coberto 
por tricomas adpressos; lâmina foliar estreitamente 
elíptica, 10–17 × 2,5–4,1 cm, verde-escura, discolor, 
in sicco esverdeada a castanha, cartácea, face 
adaxial glabra, face abaxial esparsamente serícea, 
nervação broquidródroma, 12–17 pares de nervuras 
secundárias proeminentes em ambas as faces, 
base atenuada, margem plana, ápice cuspidado, 
cúspide 10–20 mm compr. Flor 1, axilar, pedicelo 
20–27 mm compr., 11 mm da base à articulação, 
seríceo; brácteas caducas; sépalas triangulares, ca. 
5 x 5 mm, ápice agudo, vináceas a atrovináceas 
no botão e nigrescentes na flor madura, in sicco 
nigrescentes, livres; pétalas ovais a elípticas, as 
externas 10–12 × 3–6 mm, as internas 12–23 × 
6–12 mm, ápice agudo a cuspidado, verde-clara 
a amarelas quando maduras, às vezes maculadas 
de vináceo, in sicco castanha a nigrescentes, face 
abaxial vilosa, densamente na base, face adaxial 
glabra, in sicco amarelo-acastanhados; estames 
amarelos, in sicco castanhos, ca. 2 mm compr.; 
carpelos ca. 3 mm compr. seríceos, castanhos, in 
sicco nigrescentes; carpídios 20–22, elipsóides, 8–11 
× 5 mm, atrovináceos quando maduros, vermelho a 
vináceo, glabro quando maduro, estipitados, estipe 
ca. 9 mm compr.; sementes elipsóides, ca. 10 × 5 mm.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, X.2004, 
fl. e fr., L.C.S. Assis et al. 994 (CESJ); Funil, Serra da 
Caveira d’ Anta, 24.II.2004, fr., L.C.S Assis et al. 1014 
(CESJ, SPF); Pousada Fazenda Mato Limpo, X.2008, fl., 
N.L. Abreu et al. 132 (CESJ); R.P.P.N. São Lourenço do 
Funil, 8.XII.2008, fr., L. Menini Neto et al. 454 (CESJ); 
13.XII.2008, fl. e fr., S.M. Dutra et al. 8 (CESJ).

Guatteria australis, conhecida como pindaíba-
negra (Lobão et al. 2006),  é endêmica do Brasil 
(Maas et al. 2012) e ocorre desde a Bahia até o Rio 

Grande do Sul, e ao oeste até Goiás (Lobão 2009). 
Em Minas Gerais, ocorre no Vale do Rio Doce, 
Vale do Paraíba do Sul, Alto Rio Grande, Serra da 
Mantiqueira, Planalto de Poços de Caldas, Serra 
do Espinhaço e Noroeste do estado (Oliveira-Filho 
2006). Na Serra Negra é comumente encontrada 
nas áreas alagadas ou próximo a cursos d’água, no 
interior de mata ciliar, locais típicos de ocorrência da 
espécie, que ocupa preferencialmente o sub-bosque. 
Guatteria australis pertence a um complexo de 
resolução taxonômica incerto, sendo, principalmente 
em Minas Gerais, comumente identificada como 
G. nigrescens Mart. No entanto, a sinonimização 
proposta por Maas et al. (2001) e seguida por Lobão 
et al. (2011), é adotada no presente trabalho. Pode ser 
diferenciada das demais espécies do gênero na Serra 
Negra pelas folhas grandes, de ápice cuspidado e 
ramos jovens vilosos. Coletada com flor em outubro 
e dezembro e com frutos em fevereiro e dezembro.

5. Guatteria pohliana Schltdl., Linnaea 9: 321. 
1834.   Fig. 1i-j

Árvore, 3–15 m alt.; ramos jovens e gemas 
cobertas por tricomas eretos, ferrugíneos, ramos 
adultos glabros. Folhas com pecíolo ca. 4 mm 
compr., canaliculado, coberto por tricomas eretos; 
lâmina foliar elíptica, ca. 3,5 × 1,5 cm, verde-escura, 
discolor, in sicco acinzentada, cartácea, face adaxial 
coberta por tricomas adpressos, face abaxial coberta 
por tricomas eretos, nervação broquidódroma, 
nervura primária coberta por tricomas eretos em 
ambas as faces, 8–12 pares de nervuras secundárias 
proeminentes em ambas as faces, base aguda, 
margem plana, ápice agudo. Flor 1, axilar, pedicelo 
17–22 mm compr., ca. 7 mm da base à articulação, 
seríceo; brácteas caducas; sépalas triangulares, ca. 
9 × 6 mm, conatas no botão, ápice agudo, verdes, 
in sicco nigrescentes, face adaxial esparsamente 
serícea, face abaxial serícea; pétalas ovais, as 
externas ca. 10 × 4 mm, as internas ca. 14 × 5 mm, 
ápice obtuso, creme esverdeadas a amarelas quando 
maduras, ambas as faces espasamente seríceas; 
estames ca. 1,2 mm; amarelos, in sicco castanhos; 
carpelos ca. 2 mm compr., seríceos, castanhos, in 
sicco castanho a nigrescentes; carpídios 20–22, 
ovados, ca. 8 × 5 mm, atrovináceos, quando maduros, 
estipitados, estipe ca. 9 mm compr., vináceo quando 
maduro; sementes ovadas, ca. 6 × 5 mm.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, 1.II.2008, fl. e fr., F.R.G. Salimena 
et al. 2664 (CESJ). Rio Preto, Serra Negra, 5.II.2009, fr., 
A.C. Mezzonato et al. 31 (CESJ); 4.III.2009, fr., J.H.C. 
Ribeiro et al. 75 (CESJ).
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Guatteria pohliana é endêmica do Brasil, 
ocorrendo no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais 
(Maas et al. 2012). Em Minas Gerais ocorre na Serra 
do Espinhaço e Serra da Mantiqueira (Oliveira-Filho 
2006), alcançando nesta última a Serra do Caparaó 
ao norte e sendo freqüente na Serra do Ibitipoca ao 
sudeste (Lobão & Mello-Silva 2007; Lobão 2009). 
Pode ser caracterizada pelas folhas reduzidas e 
pelo botão floral com sépalas conatas em toda 
sua extensão, sem linha de deiscência (Lobão & 
Mello-Silva 2007). Foi coletada com flor e fruto em 
fevereiro e com frutos em março.

6. Guatteria sellowiana Schltdl., Linnaea 9: 
323.1834.   Fig. 1k-l

Arvoreta a árvore, 2–10 m alt.; ramos jovens 
ferrugíneo-tomentosos, ramos adultos glabros. 
Folhas com pecíolo 3–6 mm compr., canaliculado, 
tomentoso; lâmina foliar elíptica a lanceolada, 
8–18 × 3–5 cm, verde escura, discolor, in sicco 
esverdeada a castanha, cartácea, face adaxial 
glabra, face abaxial esparsamente tomentosa, 
nervação broquidódroma, 15–20 pares de nervuras 
secundárias proeminentes em ambas as faces, 
base atenuada, margem plana a ondulada ápice 
acuminado, acúmen 5–13 mm compr. Flor 1, axilar, 
pedicelo 8–15 mm, ca. 5 mm da base à articulação, 
tomentoso, brácteas caducas; sépalas 4–8 × 4–5 mm 
triangulares, esverdeadas; pétalas ovais, as externas 
13–20 × 7–11 mm, as internas 15 × 10 mm, ápice agudo 
a acuminado, creme a amarelas, in sicco amarelo-
acastanhado a castanho, ambas as faces tomentosas; 
estames 1–2 mm, amarelos, in sicco castanhos 
a creme; carpelos ca. 2 mm compr., tomentosos, 
castanhos, in sicco castanhos a nigrescentes; 
carpídios ca. 20, 8–11 × 5–6 mm, ovais, vináceos, 
in sicco nigrescentes; estipes ca. 11 mm, vermelhos 
quando maduros; sementes ovais, ca. 8 × 4 mm.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, 9.XI.2005, 
fl., C.N. Matozinhos et al. 263 (CESJ); idem, R.P.P.N. São 
Lourenço do Funil, 8.XII.2007, fl. e fr., L. Menini Neto 
et al. 444 (CESJ). Serra Negra, 13.XII.2008, fl., S.M. 
Dutra et al. 7 (CESJ); 30.V.2009, fl., J.H.C. Ribeiro & 
F.S. Souza 120 (CESJ).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Juiz 
de Fora, Reserva Biológica de Santa Cândida, 24.VI.2001, 
fl. e fr., B.K.S. Franco & R.M. Castro 33 (CESJ, SPF, SP).

Guatteria sellowiana é endêmica do Brasil 
e ocorre na Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(Maas et al. 2012). Em Minas Gerais pode ser 
encontrada no Vale do Rio Doce, Vale do Paraíba 
do Sul, Serra da Mantiqueira, noroeste e Triângulo 

(Oliveira-Filho 2006). Na Serra Negra ocorre 
comumente nas regiões de campos rupestres com 
afloramento quartzítico. Pode ser caracterizada 
pelos ramos jovens ferrugíneo-tomentosos, 
pedicelos relativamente curtos, diferenciando-a 
principalmente de G. australis, que é a espécie do 
gênero registrada na Serra Negra, com a qual mais 
se assemelha. Foi coletada com flor e/ou fruto em 
novembro e dezembro e botões florais em maio.

 
Xylopia L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 1250. 1759.

Arbustos a árvores até 35 m alt. Tricomas 
simples. Folhas com nervura primária impressa 
na face adaxial. Flores 1 ou em inflorescências, 
axilares; botão estreitamente piramidal; brácteas 2, 
sépalas 3, conatas na base, valvares ou levemente 
imbricadas; pétalas 6, livres, valvares ou levemente 
imbricadas, as internas menores; estames e 
estaminódios numerosos, anteras loceladas, disco 
do conectivo glabro ou piloso, carpelos 2 a muitos, 
óvulos 2-8, marginais. Fruto apocárpico, carpídios 
em geral estipitados, deiscentes; sementes 1-16 por 
carpídios, ariladas apicalmente (Pontes & Mello-
Silva 2005; Lobão et al. 2006).

Xylopia apresenta distribuição pantropical, 
e possui entre 100 e 160 espécies, sendo 40 
neotropicais (Maas 2010). No Brasil ocorrem cerca 
de 32 espécies (Maas et al. 2012).

7. Xylopia brasiliensis Spreng., Neue Entdeck. 
Pflanzenk. 3: 50. 1822.  Fig. 1m-o

Árvore, 15–20 m alt.; caule com ritidoma 
escamoso, castanho-avermelhado; ramos jovens 
glabrescentes, ramos adultos glabros, ferrugíneos. 
Folhas com pecíolo 1–2 mm compr., esparsamente 
seríceo, lâmina foliar estreitamente elíptica a 
estreitamente lanceolada, 3–6 × 0,9–1,5 cm, 
verde-escura, discolor, in sicco verde-clara a 
acastanhada, membranácea a cartácea, face adaxial 
glabra, face abaxial esparsamente serícea, nervação 
broquidódroma, 10–12 pares de nervuras secundárias 
pouco proeminentes em ambas as faces, base 
atenuada, margem plana, ápice acuminado, acúmen 
ca. 13 mm compr. Flor 1–3, axilares, pedicelo 4 
mm; brácteas ca. 2 mm compr., persistentes, face 
abaxial serícea, face adaxial glabra, ápice fortemente 
emarginado; sépalas triangulares, ca. 2 × 2 mm, 
conatas na base, ápice agudo, face adaxial glabra, 
face abaxial serícea, in sicco acastanhadas; pétalas 
externas oblongo-laceoladas, com leve dilatação 
próxima à base, ca. 3 × 15 mm ápice agudo, 
levemente quilhada na face adaxial e rosadas, face 
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abaxial amarelo-esverdeadas, as internas ca. 2 × 15 
mm, ambas as faces rosadas; estames e estaminódios 
numerosos, ca. 1,5 mm compr., cremes, in sicco 
alvos; carpelos alongados, ca. 3 mm compr., seríceos 
na base; estigmas pilosos, castanho claros, in sicco 
alvos; carpídios 4–6, falcados, ca. 20 × 5–9 mm, 
verdes, estipitados, estipe verde, 3–4 mm compr.; 
sementes levemente obovadas, ca. 7 × 5 mm.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, 24.X.2009, fr., S.M. Dutra et al. 
10 (CESJ); 20.XI.2009, fl., S.M. Dutra et al. 22 (CESJ).
M a t e r i a l  a d i c i o n a l  e x a m i n a d o :  M I N A S 
GERAIS: Descoberto, Reserva Biológica da Represa do 
Grama, 23.IX.2002, fr., R.C. Forzza et al. 2241 (CESJ, SPF, 
RB). Barroso, Mata do Baú, 29.XI.2002, fl.; L.C.S. Assis & 
M.K. Ladeira 622 (CESJ, SPF, BHCB, MBM, CTES, ESA).

Xylopia brasiliensis, conhecida como casca-de-
barata (Maas et al. 2012), pimenteira (localmente na 
Serra Negra),  é endêmica do Brasil, sendo encontrada 
nos estados das regiões Sudeste e Sul, exceto no 
Espírito Santo e Rio Grande do Sul (Maas et al. 2012). 
Em Minas Gerais distribui-se pelo Vale do Rio Doce, 
Vale do Paraíba do Sul, Alto Rio Grande, Serra da 
Mantiqueira, Serra do Espinhaço e noroeste do estado 
(Oliveira-Filho 2006). Ocorre tanto em mata primária 
densa como em formações abertas e secundárias, fato 
que pode ser explicado pela plasticidade anatômica 
em resposta a variações ambientais (Justo et al. 2005). 
Na Serra Negra é comum a ocorrência no interior das 
florestas de vários indivíduos jovens, porém poucos 
adultos foram observados. Pode ser caracterizada pelo 
ritidoma escamoso no tronco e ramos jovens, folhas 
3–6 × 0,9–1,5 cm e brácteas com ápice fortemente 
emarginado. Os indivíduos adultos apresentam tronco 
acinzentado e não escamoso. Foi coletada com flor 
em novembro e com fruto em outubro.
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Resumo
Kyllinga Rottb. possui cerca de 50 espécies distribuídas na América e África tropical, região onde apresenta 
maior riqueza. Seis espécies possuem material testemunho confirmando sua ocorrência para o Brasil, mas 
levantamentos florísticos e estudos taxonômicos que englobem plantas de hábito herbáceo são escassos em 
Sergipe, sendo o número real de espécies de Kyllinga incerto para o estado. Esse estudo foi elaborado visando 
realizar o levantamento das espécies do gênero ocorrentes no território sergipano. Foram realizadas coletas 
em diferentes regiões de Sergipe e, a partir do material recém-coletado e aquele depositado em herbários 
da região, foi confirmada a ocorrência de seis espécies de Kyllinga para o estado sendo três destas novas 
ocorrências, nos domínios da Mata Atlântica e Caatinga. Esse estudo também provê material necessário para 
a identificação das espécies: chave de identificação de espécies, descrições e ilustrações.
Palavras-chave: Caatinga, Mata Atlântica, ruderais, taxonomia.

Abstract 
Kyllinga Rottb. owns approximately 50 species distributed in America and tropical Africa, where most of 
them occurs. Six species has vouchers confirming its occurrence in Brazil, but floristic and taxonomic studies 
are scarce in Sergipe, maintaining the real number of Kyllinga uncertain. This study was elaborated aiming 
the inventory of species in Sergipe’s territory. Expeditions were done in different regions of Sergipe and, 
based on these recent collected material and those deposited in regional herbaria, six species of Kyllinga was 
confirmed to Sergipe, three of them new occurrences, in Atlantic Forest and Caatinga domains. This study also 
provides the necessary material to identification of species: identification keys, descriptions and illustrations.
Key words: Caatinga, Atlantic Forest, ruderals, taxonomy.
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Introdução
Kyllinga Rottb. possui cerca de 50 spp. 

distribuídas na América e África Tropical, onde 
apresenta maior riqueza (Tucker 1998). Para o 
Brasil há ocorrência confirmada de seis espécies 
(Alves et al. 2009). 

A qualificação de Kyllinga como gênero 
ou subgênero ainda é controversa. Estudos 
filogenéticos realizados em Cyperaceae (Muasya 
et al. 2001, 2009a, 2009b) vêm apontando a 
necessidade de junção de Cyperus s.s. com 
gêneros próximos, incluindo Kyllinga, para 
que o mesmo se torne um táxon monofilético 

(Muasya et al. 2001, 2009b). Entretanto para 
que mudanças taxonômicas sejam realizadas 
há necessidade de maior amostragem do clado 
Cyperus nas análises filogenéticas da família 
(Muasya et al. 2009b).

Poucos estudos florísticos foram realizados 
em Sergipe e estes não se atêm, ou tratam apenas 
superficialmente, de indivíduos herbáceos (Souza 
1983; Fonseca 1991; Vicente et al. 2005; Mendes 
et al. 2010). O presente estudo foi realizado 
objetivando o levantamento das espécies de 
Kyllinga Rottb. no Estado de Sergipe, fornecendo 
dados para a identificação das mesmas. 
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Materiais e Métodos 
O estado de Sergipe possui extensão 

territorial de 21.910,348 km² e está localizado 
na Região Nordeste do Brasil. Em seu território 
apresenta diversas fitofisionomias inseridas nos 
domínios da Mata Atlântica e Caatinga, havendo 
entre os dois domínios uma faixa ecotonal de 
características mistas em composição e estrutura 
da vegetação. Devido ao histórico de modificação 
para exploração agropecuária, são poucas as áreas 
de vegetação primária no estado, existindo apenas 
quinze Unidades de Conservação da Natureza 
concentradas na região leste do estado no domínio 
da Mata Atlântica (Gomes et al. 2006; Silva & 
Souza 2009; SEMARH 2012)

Coletas foram realizadas no período entre 
abril de 2006 e março de 2009. As coletas foram 
realizadas em todas as regiões do estado e nelas 
foram amostrados fragmentos vegetacionais nos 
domínios da Mata Atlântica e Caatinga, assim como 
a área de ecótono existente entre os mesmos. Foram 
incluídas áreas com fisionomia variando entre 
florestada e graminosa em diferentes condições 
de preservação em estações do ano distintas. Áreas 
verdes urbanas, embora claramente modificadas, 
foram incluídas devido ao caráter ruderal atribuído 
às espécies do gênero (Adams 1994; Luceño et al. 
1997; Alves et al. 2009). 

O material coletado foi herborizado seguindo 
métodos descritos por Mori et al. (1989) e Liesner 
(2002) e incorporado ao acervo do Herbário ASE 
(Universidade Federal de Sergipe). Paralelamente 
ao período das coletas, foram visitados os acervos 
de alguns herbários da Região Nordeste (HUEFS, 
HX e UFP), mas na ocasião estes não possuíam 
representantes do gênero coletados em Sergipe.

A chave de identificação, descrições sucintas, 
ilustrações de aspectos importantes (incluindo 
os cortes transversais dos escapos à mão-livre) 
e informações sobre habitat de cada espécie são 
baseadas em material recém-coletado e depositado 
nos herbários. A descrição do gênero se baseia 
tanto no material coletado quanto em literatura 
especializada (Adams 1994; Luceño et al. 1997). 
A sinonímia aceita para os táxons é aquela 
apresentada em Alves et al. (2009). A distribuição 
geográfica das espécies no globo é apresentada 
de acordo com Luceño et al. (1997) e, devido à 
necessidade de refinamento dos dados apresentados 
em Alves et al. (2012), a distribuição adotada 
para as espécies de Kyllinga no Brasil são aquelas 
apresentadas em Alves et al. (2009).

Após o tratamento de cada espécie é 
disponibilizada uma lista de material selecionado 
analisado, contendo um exemplar para cada 
município do estado, em ordem alfabética, onde a 
espécie foi registrada, preferencialmente exsicatas 
com estruturas vegetativas e reprodutivas completas. 

Resultados e Discussão 
Após a realização de coletas e análise de 

exemplares depositados nos herbários visitados, 
todas as seis espécies de Kyllinga Rottb. 
confirmadas para o Brasil ocorrem em Sergipe, 
sendo que três destas são novas ocorrências 
“para o estado” (destacadas com *): K. brevifolia 
Rottb.*, K. nemoralis (J.R. Forst. & G. Forst) 
Dandy ex Hutch.*, K. odorata Vahl, K. pumila 
Michx.*, K. squamulata Vahl e K. vaginata Lam. 
As espécies foram registradas principalmente em 
áreas pertencentes aos domínios da Mata Atlântica, 
além da Caatinga, e na região de ecótono entre 
ambos os domínios.

As espécies ocorreram em ambientes 
antropizados, seja em fragmentos dentro de 
perímetro urbano, onde a modificação é mais 
evidente, ou áreas adjacentes a trilhas em fragmentos 
de vegetação original de Sergipe. Em locais mais 
preservados, tanto em fisionomia florestal quanto 
campestre dentro do gradiente vegetacional Mata 
Atlântica-Caatinga existente, o gênero não foi 
encontrado. Essa situação corrobora o caráter ruderal 
frequentemente atribuído à Kyllinga (Adams 1994; 
Luceño et al. 1997; Alves et al. 2009).

Dentre as espécies citadas para o país em 
Alves et al. (2009) apenas K. tibialis Ledeb. não 
possui registro para o território sergipano. Embora 
esta espécie tenha sido citada para o Brasil não foi 
encontrado material testemunho que comprovasse sua 
ocorrência em território nacional (Alves et al. 2009). 

Kyllinga Rottb.
Plantas herbáceas, rizomatosas ou cespitosas, 

até 50 cm alt., apresentando raízes aromáticas. 
Rizoma, quando presente, horizontal, recoberto 
por escamas canaliculadas. Folhas apresentando 
somente bainhas ou com lâminas desenvolvidas; 
bainha canaliculada, glabra; lâminas lineares, 
1–4 mm larg., escabras nas margens e face 
abaxial da nervura central, ápice acuminado. 
Escapo ereto, trígono a irregularmente cilíndrico, 
glabro. Brácteas involucrais 2–4, foliáceas, 
apresentando larguras similares a lâmina foliar, 
com comprimentos iguais ou não entre si, escabras 
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nas margens e face abaxial da nervura central. 
Inflorescência em espiga terminal, 1–4(5) espigas 
secundárias, menores que a principal; ráquis oculto 
pelas espiguetas densamente dispostas em espiral. 
Espigueta uniflora ou, raramente, biflora, caducas 
na maturidade. Glumas precedidas por bráctea 

inconspícua e profilo. Glumas 2, raramente três (na 
espigueta biflora), dísticas, naviculares, carenadas 
de ápice mucronado; carena lisa ou escabra, 
alada ou não. Flores 1–2 estames, estigma bífido. 
Aquênio até 1,5 mm compr., lenticular, obovado, 
circular ou elíptico, verde no estágio imaturo.

Chave de identificação para espécies de Kyllinga Rottb. do estado de Sergipe

1. Espiguetas com glumas aladas
2.	 Plantas	rizomatosas;	inflorescência	branca;	espiguetas	simétrica	ou	assimetricamente	obovadas,	

glumas com alas restritas à porção mediana e apical da carena ............................. 2. K. nemoralis
2’.	 Plantas	cespitosas;	inflorescência	esverdeada;	espiguetas	lanceoladas	a	ovais,	glumas	com	alas	

irregulares por todo comprimento da carena ........................................................5. K. squamulata
1’. Espiguetas com glumas não aladas 

3. Plantas cespitosas ou rizomatosas com entrenós inconspícuos
	4.	 Inflorescência	branca;	ráquis	com	ápice	agudo;	glumas	com	carena	lisa ..........3. K. odorata
	4’.	 Inflorescência	esverdeada;	ráquis	com	ápice	truncado;	glumas	com	carena	escabra .............  

 ............................................................................................................................. 4. K. pumila
3’. Plantas rizomatosas com entrenós evidentes

5. Plantas com folhas de lâminas sempre desenvolvidas; brácteas com comprimentos desiguais; 
bráctea inferior ereta, mais comprida que as demais e assemelhando-se a continuação do 
escapo ..............................................................................................................1. K. brevifolia

5’. Plantas com folhas geralmente reduzidas à bainha; brácteas com comprimentos semelhantes, 
sem essa combinação de caracteres.................................................................. 6. K. vaginata

1. Kyllinga brevifolia Rottb., Descr. Icon. Rar. Pl. 
13. 1773.  Fig 1a-d

Erva, 15–40 cm alt. Rizoma 2–3 mm larg. 
Bainha foliar 2–6 cm compr., recobrindo 1/5 do 
escapo; lâmina foliar 4–10 × 0,1–0,2 cm. Escapo 
8–40 × 0,1 cm, trígono. Brácteas involucrais 3–4, 
5–10 cm compr., desiguais em comprimento; 
bráctea inferior às vezes mais longa e ereta. Espiga 
globosa, 3–6 mm diâm., ca. 50 espiguetas, verde; 
quando presentes, espigas laterais inconspícuas. 
Ráquis cônico, 0,5–0,8 mm diâm. na base, 
pedicelo presente. Espigueta uniflora, 2–3 × 1 
mm, lanceolada. Glumas 2, 2–3 × 2 mm, elíptica 
a lanceolada, 6 linhas submargnais longitudinais; 
carena escabra, 5–8 acúleos. 1–2 estames. Aquênio 
1–1,3 × 0,5–0,7 mm, obovóide, preto.
Material examinado: Aracaju, 23.VIII.2007, fl. e 
fr., A.C. Silva et al. 126 (ASE). Itaporanga d’Ajuda, 
9.XI.2008, fl. e fr., S.M. Costa 261 (ASE). São Cristóvão, 
10.VII.2006, fl. e fr., S.M. Costa 30 (ASE). 

Kyllinga brevifolia apresenta distribuição 
Pantropical (Luceño et al. 1997). Em Sergipe, 
é encontrada no domínio da Mata Atlântica, em 
áreas de Restinga (solo arenoso) e na transição 

entre Restinga e Manguezal (solo encharcado, 
lamacento e escuro), em diferentes níveis de 
antropização. Difere das demais espécies de hábito 
rizomatoso por possuir espiga globosa, verde e 
geralmente única.

2. Kyllinga nemoralis (J.R. Forster & G. Forster) 
Dandy ex Hutchinson & Dalziel, Fl. W. Trop. Afr. 
2: 487. 1936.  Fig 1e-i

Erva, até 10 cm alt. Rizoma ca. 3 mm larg. 
Bainha foliar 0,5–1 cm, recobrindo 1/6–1/5 do 
escapo; lâmina foliar 2–10 × 0,2 cm. Escapo 3–4 
× 0,1 cm, trígono. Brácteas involucrais 3–4, 1–4 
cm compr., iguais em comprimento. Espiga oval, 
ca. 7 × 5 mm diâm., ca. 100 espiguetas, branca. 
Ráquis cônico, ca. 3 mm diâm. na base, pedicelo 
ausente. Espigueta uniflora, 2,5–3 × 1–1,5 mm, 
oboval a assimetricamente oboval. Glumas 2, 2,5–3 
× 1,5 mm, elíptica a oboval, 6 linhas submarginais 
longitudinais; carena alada, alas de margem regular 
e escabra, 8–14 acúleos. 2 estames. Aquênio 1–1,5 
× 0,5–0,7 mm, elípsóide, marrom.
Material selecionado: Aracaju, 29.X.2007, fl. e fr., S.M. 
Costa 171 (ASE).
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Figura 1 – Kyllinga brevifolia Rottb. – a. hábito; b. corte transversal do escapo; c. ráquis; d. espigueta (S.M. Costa 30). 
Kyllinga nemoralis (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. – e. hábito; f. corte transversal do escapo; g. ráquis; h. espi-
gueta assimétrica; i. espigueta simétrica (S.M. Costa 171).
Figure 1 – Kyllinga brevifolia Rottb. – a. habit; b. transversal section of culm; c. rachis; d. spikelet (S.M. Costa 30). Kyllinga nemoralis (J.R.
Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. – e. habit; f. tranversal section of culm; g. rachis; h. assimetric spikelet; i. simetric spikelet (S.M. Costa 171).
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Kyllinga nemoralis ocorre nos trópicos do 
Velho Mundo e foi provavelmente introduzida na 
América (Luceño et al. 1997). Em Sergipe ocorre 
somente em áreas verdes urbanas. Diferencia-se das 
outras espécies rizomatosas pelo formato oboval 
simétrico ou assimétrico de sua espigueta, derivado 
do posicionamento apical das alas nas glumas. Além 
de K. nemoralis, apenas K. squamulata possui glumas 
aladas, mas esta espécie apresenta hábito cespitoso.

3. Kyllinga odorata Vahl, Enum. Pl. 2: 382. 
1805.  Fig 2a-e

Erva, 10–45 cm alt. Bainha foliar 0,5–10 cm, 
recobrindo ca. 1/5 do escapo; lâmina foliar 5–30 
× 0,3 cm. Escapo 10–45 × 0,1–0,3 cm, trígono. 
Brácteas involucrais 2–5(6), 5–20 cm compr., 
desiguais em comprimento. Espiga globosa a 
oblongo-cilíndrica, 5–20 × 7 mm, ca. 200 espiguetas, 
alva; espigas laterais 1–4, até 7 mm compr., 
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menores que a principal. Ráquis cilíndrico, ca. 0,8 
mm diâm. na base, pedicelo ausente. Espigueta 
uniflora ou biflora. Espigueta uniflora, 2,5–3 × 1 
mm, lanceolada. Glumas 2, 2,5–3 × 2 mm, oboval a 
lanceolada, 4–6 linhas submarginais longitudinais; 
carena lisa. Espigueta biflora, ca. 3 × 2 mm, oval. 
Glumas 3, 2,5–3 × 1 mm, oboval a lanceolada, ca. 
8 linhas submarginais longitudinais; carena lisa. 2 
estames. Aquênio ca. 1 × 1 mm, obovóide, preto.
Material examinado: Aracaju, 15.VI.2007, fl. e fr., S.M. 
Costa 148 (ASE). Areia Branca, 20.IX.2008, fl. e fr., S.M. 
Costa et al. 459 (ASE). Cedro de São João, 7.VIII.2010, fl. 
e fr., I.R.N. Menezes et al. 118 (ASE). Itabaiana, 15.IX.2006, 
fl. e fr., S.M. Costa et al. 123 (ASE). Itaporanga d’Ajuda, 
9.I.2008, fl. e fr., S.M. Costa 246 (ASE). Riachão do 
Dantas, 17.VI.1982, fl. e fr., E. Gomes 67 (ASE). Salgado, 
24.VII.1982, fl. e fr., G. Viana 567 (ASE). Santa Luzia do 
Itanhy, 28.VI.2011, fl. e fr., L.A. Gomes et al. 167 (ASE). 
São Cristóvão, 23.VI.2006, fl. e fr., S.M. Costa 15 (ASE).

Kyllinga odorata apresenta distribuição 
Pantropical (Adams 1994; Luceño et al. 1997). Em 
Sergipe é encontrada nos domínios da Mata Atlântica 
e Caatinga, em áreas antropizadas. Distingue-se das 
demais espécies por possuir espigas geralmente 
cilíndricas, alvas e por suas glumas de carena lisa 
e sem alas.

No material analisado houve formação de 
aquênio na flor apical morfologicamente similar ao 
da flor basal e de uma gluma adicional (Trevisan et 
al. 2007). Três espécimes (ASE 8749, ASE 9187, 
ASE 10731) apresentaram uma ramificação no 
escapo, estrutura incomum na tribo Cypereae. Essa 
ramificação parte de diferentes alturas do escapo 
e, embora não apresente brácteas involucrais, 
desenvolve espiguetas com flores e aquênios 
morfologicamente normais. 

4. Kyllinga pumila Michx., Fl. bor-amer. 1: 28. 
1803.  Fig. 2f-i

Erva, 20–50 cm alt. Bainha foliar 3–8 cm 
compr., recobrindo 1/5–1/3 do escapo; lâmina foliar 
3–15 × 0,3 cm. Escapo 10–25 × 0,1 cm, trígono. 
Brácteas involucrais 3–4, 2–15 cm compr. Espiga oval 
a globosa, ca. 5 × 5 mm, verde, ca. 150 espiguetas; 
espigas laterais 1–2, 1–2 × 1–2 mm. Ráquis cilíndrico, 
ca. 1 mm diâm. na base, pedicelo presente. Espigueta 
uniflora, ca. 3 × 1 mm, lanceolada a elíptica. Glumas 
2, ca. 3 × 1 mm, oboval a lanceolada, ca. 8 linhas 
submarginais longitudinais; carena escabra, 7–8 
acúleos. 2 estames. Aquênio ca. 1 × 0,7 mm, oblongo-
obovóide, verde-amarelado quando imaturo.
Material examinado: Capela, 15.VI.2007, fl. e fr., A.C. 
Silva & K.C.S. Teixeira 80 (ASE). Itabaiana, 15.IX.2006, 
fl. e fr., S.M. Costa et al. 120 (ASE)

Kyllinga pumila ocorre nos trópicos e 
subtrópicos da África e América (Luceño et al. 
1997). Em Sergipe, foi encontrada no domínio da 
Mata Atlântica, em fragmento antropizado de mata. 
Diferencia-se de K. brevifolia, espécie com a qual 
pode ser confundida, por suas glumas densamente 
escabras e hábito cespitoso.

5. Kyllinga squamulata Thonn ex Vahl, Enum. Pl. 
2: 381. 1805.  Fig. 3a-d

Erva, ca. 30 cm alt. Bainha foliar até 4 cm 
compr., recobrindo ca. 1/3–1/5 do escapo; lâmina 
foliar 3–15 × 0,2 cm. Escapo 4–20 × 0,1 cm, 
irregularmente cilíndrico. Brácteas involucrais 3–4, 
3–10 cm compr. Espiga globosa a oval, ca. 5 × 5 mm, 
40–60 espiguetas; espiga secundária inconspícua. 
Ráquis cônico, ca. 1 mm diâm. na base, pedicelo 
presente. Espigueta uniflora, ca. 3–4 × 3–4 mm, 
lanceolada ou oval. Glumas 2, 3–4 × 1,5–2 mm, 
oval-lanceolada; carena alada, alas com margem 
irregular, 6–12 acúleos. 2 estames. Aquênio ca. 1,5 
× 1,5 mm, ovóide a circular, castanho.
Material examinado: Aracaju, 17.VIII.2007, fl. e fr., S.M. 
Costa et al. 163 (ASE). Poço Redondo, 26.VIII.2006, 
fr. e fl., A.P. Prata et al. 1334 (ASE). Santa Luzia do 
Itanhy, 9.IX.2011, fl. e fr. A.P. Prata et al. 2708 (ASE). 
São Cristóvão, 31.V.2006, fl. e fr., I.C. Lemos & S.M. 
Costa 2 (ASE).

Kyllinga squamulata distribui-se pelos 
trópicos do Velho Mundo, de onde é nativa, e é 
considerada introduzida na América, ocorrendo na 
Flórida, algumas ilhas do Caribe e Brasil (Luceño 
et al. 1997). Em Sergipe é encontrada em solo 
úmido em áreas de Caatinga e Mata Atlântica 
antropizadas. É facilmente identificável pelas alas 
irregulares de suas espiguetas visíveis a olho nu.

6. Kyllinga vaginata Encycl. 1: 148. 1791.   
 Fig. 3e-h

Erva, 10–40 cm alt. Rizoma 0,3–0,5 cm 
de larg. Folha geralmente apresentando apenas 
bainha; bainha foliar 1–9 cm compr., recobrindo 
1/7–1/4 do escapo; lâmina foliar 1–5 × 0,2–0,4 
cm. Escapo 5–40 × 0,1–0,2 cm, trígono. Brácteas 
involucrais 2–4, 1–4 cm compr. Espiga globosa a 
oval, 0,5–1,3 × 0,3–0,7 cm, 50–250 espiguetas; às 
vezes com espigas laterais, até 5 mm compr. Ráquis 
cônico, 1–2 mm diâm. na base, pedicelo presente. 
Espigueta uniflora, 2–3 × 1 mm, lanceolada a 
elíptica. Glumas 2, 2–3 × 2 mm, oboval, ca. 
6–8 linhas submarginais longitudinais; carena 
(0)2–6 acúleos. 2 estames. Aquênio ca. 1 × 0,5 mm, 
obovóide a oblongo, enegrecido.



800 Costa, S.M., Prata, A.P. & Alves, M.

Rodriguésia 63(4): 795-802. 2012

Figura 2 - Kyllinga odorata Vahl – a. hábito; b. corte transversal do escapo; c. ráquis; d. espigueta uniflora; e. 
espigueta biflora (a-c. E.Gomes 67, d-e. S.M. Costa 10). Kyllinga pumila Michx. – f. hábito; g. corte transversal do 
escapo; h. ráquis; i. espigueta (S.M. Costa 120).
Figure 2 - Kyllinga odorata Vahl – a. habit; b. transversal section of culm; c. rachis; d. flowered spikelet; e. flowered spikelet (a-c. 
E.Gomes 67, d-e. S.M. Costa 10). Kyllinga pumila Michx. – f. habit; g. transversal section of culm; h. rachis; i. spikelet (S.M. Costa 120).

Material examinado: Aracaju, 17.VII.2007, fl. e. fr., S.M. 
Costa et al. 157 (ASE). Areia Branca, 27.XI.2007, fl. e. fr., 
S.M. Costa & J.E. Nascimento Júnior 178 (ASE). Barra dos 
Coqueiros, 18.XII.2008, fl. e. fr., J.E. Nascimento Júnior 
& T.V.P. Dantas 428 (ASE). Estância, 8.X.1993, fl. e. fr.,  
J.G. Jardim et al. 318 (ASE). Itabaiana, 14.IV.1991, fl. e. 
fr.,  M.L. Santos 86 (ASE). Itaporanga d’Ajuda, 9.I.2008, 
fl. e. fr., S.M. Costa 247 (ASE). Pirambu, 3.IV.2006, fl. e. 
fr., S.M. Costa et al. 2 (ASE). São Cristóvão, 15.II.2008, 
fl. e. fr., S.M. Costa & C. Calazans 301 (ASE). 
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Kyllinga vaginata distribui-se pela América 
Central e regiões tropicais e temperadas da América 
do Sul (Adams 1994; Luceño et al. 1997). Em 
Sergipe, foi encontrada em áreas de restinga e mata 
ciliar no domínio da Mata Atlântica e na região 
de ecótono entre os domínios de Mata Atlântica 
e Caatinga. Distingue-se das demais espécies por 
apresentar hábito rizomatoso e por possuir folhas, 
em geral, somente com bainhas.
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Figura 3 – Kyllinga squamulata Vahl – a. hábito; b. corte transversal do escapo; c. ráquis; d. espigueta (S.M. Costa 
163). Kyllinga vaginata Lam. – e. hábito; f. corte transversal do escapo; g. ráquis; h. espigueta (M. Ramos 2).
Figura 3 – Kyllinga squamulata Vahl – a. habit; b. transversal section of culm; c. rachis; d. spikelet (S.M. Costa 163). Kyllinga vaginata 
Lam. – e. habit; f. transversal section of culm; g. rachis; h. spikelet (M. Ramos 2).
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Em Cyperaceae, a identificação da maioria 
das espécies só é possível com a análise de aquênios 
maduros. Os aquênios de Kyllinga, diferente daqueles 
de outros gêneros da família, não apresentam 
características que favoreçam a identificação em 
nível de espécie (Oliveira 1980; Ferreira & Eggers 

2008). Durante o presente trabalho a utilização 
de características da espigueta (forma, presença/
ausência de alas e acúleos) e do ráquis (forma do ráquis 
e desenvolvimento e organização dos pedúnculos) 
foram mais úteis nessa identificação. Tanto em 
espécimes cujas inflorescências encontravam-se 
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imaturas (características da espigueta) quanto em 
espécimes cujas espiguetas não estavam disponíveis 
(características do ráquis).

A variação do formato da ráquis dessas 
espécies demonstra a importância de características 
desta estrutura para a identificação das mesmas. 
Uma análise dessa variação em outros integrantes 
da tribo Cypereae é necessária para que o uso desse 
caráter possa ser aplicado na identificação de outras 
espécies dessa ou de outras tribos (em espécies cujos 
exemplares não estejam em fase de frutificação ou 
os aquênios não apresentem caracteres suficientes 
para a determinação da mesma). 
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Resumo
Bulbophyllum Thouars possui distribuição pantropical, somando 1.200 espécies. Na região neotropical ocorrem ca. 70 
espécies, a maioria no Brasil. A meta do trabalho foi realizar o estudo taxonômico de Bulbophyllum no sul do Brasil. 
Para isso realizou-se descrições, ilustrações, coletas e análise de exsicatas. No total foram encontradas 16 espécies, 
Bulbophyllum atropurpureum, B. chloroglossum, B. dusenii, B. epiphytum, B. gladiatum, B. glutinosum, B. granulosum, 
B. malachadenia, B. mentosum, B. meridense, B. micranthum, B. napelli, B. peri, B. plumosum, B. regnellii, B. tripetalum 
e um novo híbrido natural aqui descrito. Áreas de maior diversidade constituem-se no Cerrado da Escarpa Devoniana e na 
Mata Atlântica dos Vales do Ribeira e do Itajaí. Um novo sinônimo é proposto, sendo B. dacruzii sinonimizado sob B. peri.
Palavras-chave: Cerrado, Dendrobiinae, híbrido novo, Mata Atlântica, taxonomia.

Abstract
Bulbophyllum Thouars has 1,200 species with pantropical distribution. In the Neotropical region occurring ca. 70 
species, mostly in Brazil. The aim was the taxonomic study of Bulbophyllum in southern Brazil. The analysis of 
herbarium specimens, field collections, descriptions and illustrations were made for this study. In total 16 species from 
four Neotropical sections were found: Bulbophyllum atropurpureum, B. chloroglossum, B. dusenii, B. epiphytum, 
B. gladiatum, B. glutinosum, B. granulosum, B. malachadenia, B. mentosum, B. meridense, B. micranthum, B. 
napelli, B. peri, B. plumosum, B. regnellii, B. tripetalum and a new natural hybrid, described here. Areas of highest 
diversity are in the “Escarpa Devoniana” of Cerrado and Atlantic Forest in the Ribeira and Itajaí Valleys. A new 
synonym is proposed, B. dacruzii synonymized under B. peri.
Key words: Cerrado, Dendrobiinae, new hybrid, Atlantic Forest, taxonomy.

Introdução
Orchidaceae representa uma das maiores 

famílias dentre as Angiospermas, com 24.500 
espécies e distribuição cosmopolita (Dressler 
2005). A família possui cinco subfamílias: 
Apostasioideae, Vanilloideae, Cypripedioideae, 
Orchidoideae e Epidendroideae (Chase et al. 
2003). Epidendroideae possui aproximadamente 
18.000 espécies em 650 gêneros, com distribuição 
cosmopolita (Stevens 2001; Pridgeon et al. 2005).

Um dos maiores gêneros da subfamília, 
Bulbophyllum Thouars, possui ca. 1.200 espécies 
(Vermeulen 1987). O gênero apresenta distribuição 
pantropical de forma não homogênea (Smidt et 
al. 2007). Na região Neotropical ocorrem ca. 70 
espécies, sendo 48 no Brasil, constituindo o Cerrado 
e a Mata Atlântica os biomas com maior diversidade 
para o gênero (Smidt et al. 2007; Barros et al. 2010).

O objetivo desta análise foi realizar o estudo 
taxonômico de Bulbophyllum para os estados 

da Região Sul do Brasil, apresentando chave de 
identificação, descrições, ilustrações e comentários 
para as espécies.

Material e Métodos
A Região Sul do Brasil possui uma área de 

577.723 km², composta pelos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Fortes 1979). 
Os tipos de vegetação ocorrentes nessa Região são 
a Estepe, Floresta Estacional Decidual, Floresta 
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila 
Densa, Floresta Ombrófila Mista, Savana (Cerrado) 
e Savana Estépica (IBGE 2004).

Foram analisadas exsicatas dos herbários 
FLOR, FURB, HB, HBR, HCF, HUCP, HUEFS, 
HUEL, HUEPG, ICN, JOI, M, MBM, PACA, 
RB, SP e UPCB (acrônimos segundo Thiers 
2011). O material coletado durante as saídas de 
campo seguiu procedimento de herborização de 
Fidalgo & Bononi (1989) e posteriormente foi 
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depositado no herbário UPCB da Universidade 
Federal do Paraná.

A partir dos dados morfológicos e quantitativos 
obtidos, descrições foram elaboradas no software 
DeltaAccess v 1.9 (Hagedorn 2010) seguindo a 
terminologia usual do gênero (Vermeulen 1987; 
Smidt 2007) e utilizando caracteres encontrados nas 
espécies da Região Sul. Os dados de distribuição 
geográfica das espécies foram obtidos em Pabst & 
Dungs (1975), Smidt (2007) e Barros et al. (2010). 
Foi indicado o período de floração de cada espécie 
tendo como base as exsicatas analisadas e dados 
complementares de Smidt (2007).

Resultados e Discussão
Para a Região Sul do Brasil, foram analisadas 

230 exsicatas, referentes às coletas realizadas em 
77 municípios dos três estados, sendo encontradas 
16 espécies e um novo híbrido natural. O estado 
do Paraná possui 14 espécies e um híbrido natural, 
Santa Catarina oito espécies e Rio Grande do Sul 
que representa o limite austral do gênero na região 

neotropical (Smidt et al. 2007) possui duas espécies. 
Tanto no Cerrado como na Floresta Ombrófila Densa 
são encontradas oito espécies em cada, destacando-se 
o Cerrado ao longo da Escarpa Devoniana e a Floresta 
Ombrófila Densa dos Vales do Ribeira e do Itajaí. 
Na Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional 
Semidecidual ocorrem duas espécies em cada.

Bulbophyllum Thouars, Orch. Iles Austr. Afr. Tab. 
Esp. 3 et Ic. T. 93-97. 1822.

Pseudobulbo globoso a ovóide, unifoliado. 
Folha apical, conduplicada, plana ou cilíndrica, 
carnosa ou coriácea. Inflorescência racemosa, lateral, 
ereta a geniculada, partindo da base do pseudobulbo, 
com flores dísticas ou espiraladas. Sépalas livres ou 
as laterais conatas, naviculares ou planas; pétalas 
planas; labelo inteiro ou trilobado, apêndices basais 
ausentes ou presentes, calo ausente ou presente, 
quilha carnosa abaxial ausente ou presente. Coluna 
com estelídeos ultrapassando ou não a antera; dentes 
ausentes ou presentes; pé da coluna lobulado na 
base ou inteiro. Polínias desprovidas de viscídios e 
caudículos. Fruto capsular.

Chave de identificação para as seções de Bulbophyllum ocorrentes no sul do Brasil

1.	 Folha	coriácea,	flores	em	disposição	dística	na	inflorescência,	dentes	da	coluna	presentes.
2. Sépalas planas, labelo inteiro, calo ausente  ...................................................... 3. B. sect. Napelli
2’. Sépalas naviculares, labelo trilobado, calo presente.

3. Sépalas laterais livres, pé da coluna lobulado na base  ..........................  1. B. sect. Didactyle
3’. Sépalas laterais conatas, pé da coluna inteiro  ....................................... 4. B. sect. Xiphizusa

1’.	 Folha	carnosa,	flores	em	disposição	espiralada	na	inflorescência,	dentes	da	coluna	ausentes		 .............  
  ..................................................................................................................... 2. B. sect. Micranthae

1. Bulbophyllum sect. Didactyle (Lindl.) Cogn., 
Fl. Bras. 3(5): 595. 1902.

Pseudobulbo ovóide. Folha plana, coriácea. 
Inflorescência delgada, flores dísticas, escapo 
cilíndrico, raque ereta a pêndula. Sépalas livres, 

naviculares; pétalas planas; labelo trilobado, 
apêndices basais ausentes, calo presente, quilha 
carnosa abaxial ausente. Coluna com estelídeos 
ultrapassando a antera; dentes presentes; pé da 
coluna lobulado na base.

Chave de identificação para as espécies de Bulbophyllum sect. Didactyle ocorrentes no sul do Brasil

1. Sépalas 5–6 mm compr., labelo aparentemente glabro, margem sinuada  ...........................  1.2. B. peri
1’. Sépalas maiores que 9 mm compr., labelo piloso, margem inteira.

2. Margem apical do labelo com tricomas nitidamente maiores que os da face, sépalas verdes, pétalas 
com margem pilosa  ...........................................................................................  1.1. B. meridense

2’. Margem apical do labelo com tricomas nitidamente menores ou iguais que os da face, sépalas 
amarelas a purpúreas, pétalas com margem glabra.
3. Lobo mediano orbicular, ápice apresentando prega  .................................  1.4. B. ×guartelae
3’. Lobo mediano oblongo a oblongo-elíptico, ápice explanado  ...................  1.3. B. tripetalum
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1.1. Bulbophyllum meridense Rchb.f., Linnaea 22: 
836. 1850. Fig. 1a

Epífita.  Rizoma 0,5–1,7 cm compr. 
Pseudobulbo 1,7–2 × 0,9–1,9 cm. Folha 7,2–11,3 × 
1,9–3,5 cm, elíptica a oblonga, ápice obtuso a agudo. 
Inflorescência 19–36 flores; escapo 20,3–38 cm 
compr.; raque 12,6–25,1 cm compr., ereta a pêndula. 
Sépalas verdes com pontuações purpúreas; sépala 
dorsal 8–10 × 3–4,5 mm, lanceolada, 3-nervada, 
margem glabra, ápice agudo; sépalas laterais 
8–10,5 × 3–4 mm, lanceoladas, 3-nervadas, margem 
glabra, ápice agudo; pétalas 3–4 × 1–2 mm, linear-
lanceoladas, brancas com pontuações purpúreas, 
1-nervadas, margem pilosa, ápice agudo; labelo 4,5–
5 × 2–4 mm, lobo mediano orbicular, lobos laterais 
orbiculares, purpúreo, calo com sulco, margem 
inteira, pilosa, tricomas da margem apical maiores 
que os da face, ápice truncado, explanado, liso.
Material selecionado: SANTA CATARINA: Bombinhas, 
4.V.2010, fl., W.S. Mancinelli & L. Ceolin 1217 (UPCB). 

Bulbophyllum meridense ocorre no Peru, 
na Venezuela e no Brasil (BA, ES, MG, PE, SC). 
No sul do Brasil a espécie foi encontrada somente 
em Santa Catarina, na Floresta Ombrófila Densa, 
entre altitudes de 1 a 300 m. Floresce entre os 
meses de abril e dezembro. Assemelha-se a B. peri 
Schltr. e B. tripetalum Lindl., porém os tricomas 
longos do labelo e ápice truncado do lobo mediano 
diferenciam esta espécie.

1.2. Bulbophyllum peri Schltr. Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin-Dahlem 8: 123. 1922. Bulbophyllum 
dacruzii Campacci, Colet. Orquídeas Brasil 8: 262. 
2010. Tipo: MINAS GERAIS: Joanésia, VII. 2008, 
fl., J.F. Cruz 42 (holótipo SP!), syn. nov.    
 Fig. 1b-d

Epífita ou rupícola. Rizoma 0,6–1,8 cm compr. 
Pseudobulbo 1,5–2,4 × 1–2 cm. Folha 5–6,8 × 1,4–2,3 
cm, oblonga, ápice agudo a obtuso. Inflorescência 
16–27 flores; escapo 18,5–27,3 cm compr.; raque 
7,4–15,2 cm compr., ereta a pêndula. Sépalas 
castanhas; sépala dorsal 5–6 × 2,5–3 mm, ovada, 
3-nervada, margem glabra, ápice agudo; sépalas 
laterais 5–6 × 2,5–3 mm, ovadas, 3-nervadas, margem 
glabra, ápice agudo; pétalas 2,5–3 × ca. 1 mm, 
linear-lanceoladas, amarelas com listras transversais 
purpúreas, 1-nervadas, margem glabra, ápice agudo; 
labelo 3–3,5 × 2 mm, lobo mediano orbicular, lobos 
laterais orbiculares, purpúreo com lobos amarelos, 
calo com sulco, margem sinuada, aparentemente 
glabra, ápice arredondado, explanado, liso. 
Material selecionado: PARANÁ: Campo Mourão, 
26.III.2007, fl., M.G. Caxambu 1431 (HCF). 

Bulbophyllum peri é endêmica do Brasil 
(GO, MG, PR). Floresce entre os meses de 
fevereiro e abril. Encontrado no Paraná nos 
municípios com remanescentes de Cerrado. Espécie 
vegetativamente indistinguível de B. tripetalum, 
mas diferenciada pelas sépalas castanhas, labelo 
purpúreo com os lobos laterais amarelos e o lobo 
mediano orbicular, aparentemente glabro (pois 
apresenta pilosidade quase imperceptível ao 
microscópio esteoroscópico).

1.3. Bulbophyllum tripetalum Lindl., Ann. Mag. 
Nat. Hist. 10: 185. 1842.  Fig. 1e

Epífita ou rupícola. Rizoma 0,7–4,2 cm 
compr. Pseudobulbo 1,3–2,8 × 0,6–1,2 cm. Folha 
5,1–7,8 × 1,3–2,4 cm, oblonga, ápice agudo a 
obtuso. Inflorescência 9–17 flores; escapo 14,5–
21,6 cm compr.; raque 9,8–14 cm compr., ereta. 
Sépalas amarelas; sépala dorsal 14–16 × 3,5–4,5 
mm, lanceolada, 3-nervada, margem glabra, ápice 
agudo; sépalas laterais 13,5–17 × 3–4,5 mm, 
lanceoladas, 3-nervadas, margem glabra, ápice 
agudo; pétalas 2,5–3,5 × 1–1,5 mm, ovadas, brancas 
com pontuações purpúreas, 1-nervadas, margem 
glabra, ápice agudo; labelo 6,5–7,5 × 2–3,5 mm, 
lobo mediano oblongo a oblongo-elíptico, lobos 
laterais orbiculares, amarelo com máculas vermelhas 
a pretas, calo com sulco, margem inteira, pilosa, 
ápice arredondado, explanado, liso. 
Material selecionado: PARANÁ: Jaguariaíva, 17.IV.1911, 
fl., P. Dusén 11721 (MBM).

Bulbophyllum tripetalum ocorre no Paraguai 
e no Brasil (MG, MT, PR, RJ, SP). Floresce entre 
os meses de janeiro e agosto. Ocorre no Paraná em 
vegetação de Cerrado e comumente em Floresta 
Estacional Semidecidual. Espécie vegetativamente 
muito semelhante a B. meridense e B. peri, porém 
as flores de B. tripetalum são reconhecidas por 
sua coloração predominantemente amarela, lobo 
mediano oblongo a elíptico e maior tamanho das 
peças do perianto em relação às demais.

1.4. Bulbophyllum ×guartelae Mancinelli & E.C. 
Smidt, nothosp. nov. Tipo: PARANÁ: Tibagi, 
15.III.2010, fl., W.S. Mancinelli & D.L. Ferreira 
1173 (UPCB). Fig. 2

Planta inter B. tripetalum Lindley et B. 
peri Schlechter intermedia et verisimiliter, aliis 
characteribus inter parentes media. Haec epiphytica, 
repens; pseudobulbis ovoideis, unifoliatis; folio 
oblongo, apice obtuso; inflorescentia basi, erecta, 
racemiflora; flore resupinate; sepalis lanceolatis, 
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Figura 1 – a. Bulbophyllum meridense Rchb.f. – peças florais (W.S. Mancinelli & L. Ceolin 1217). b-d. B. peri Schltr. – b. peças 
florais; c. coluna em vista frontal; d. coluna e labelo em vista lateral (W.S. Mancinelli & M.E. Engels 1143). e. B. tripetalum 
Lindl. – peças florais (W.S. Mancinelli & M.E. Engels 1141). f. B. chloroglossum Rchb.f. – peças florais (W.S. Mancinelli et 
al. 1129). g. B. epiphytum Barb.Rodr. – peças florais (A. Seidel 1220). h. B. mentosum Barb.Rodr. – peças florais (E.C. Smidt 
656). i-k. B. micranthum Barb.Rodr. – i. vista geral; j. peças florais; k. coluna e labelo em vista lateral (G. Hatschbach 20027).
Figure 1 – a. Bulbophyllum meridense Rchb.f. – floral parts (W.S. Mancinelli & L. Ceolin 1217). b-d. B. peri Schltr. – b. floral parts; c. column in frontal 
view; d. column and lip in lateral view (W.S. Mancinelli & M.E. Engels 1143). e. B. tripetalum Lindl. – floral parts (W.S. Mancinelli & M.E. Engels 1141). 
f. B. chloroglossum Rchb.f. – floral parts (W.S. Mancinelli et al. 1129). g. B. epiphytum Barb.Rodr. – floral parts (A. Seidel 1220). h. B. mentosum Barb.
Rodr. – floral parts (E.C. Smidt 656). i-k. B. micranthum Barb.Rodr. – i. general view; j. floral parts; k. column and lip in lateral view (G. Hatschbach 20027).
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apice acutis; petalis linear-ovalibus, apice cuneatis; 
labello piloso, trilobato, epichilio orbiculare, apice 
plica. 

Epífita. Rizoma 1–1,8 cm compr. Pseudobulbo 
0,9–2,5 × 0,8–1,8 cm. Folha 2,1–6,3 × 1–2,4 
cm, elíptica a oblonga, ápice agudo a obtuso. 
Inflorescência ca. 15 flores; escapo 22 cm compr.; 
raque ca. 13,9 cm compr., ereta. Sépalas purpúreas 
com face interna amarela com pontuações 
purpúreas; sépala dorsal 9–9,5 × 3,5–4 mm, 
lanceolada, 3-nervada, margem glabra, ápice agudo; 
sépalas laterais 9–9,5 × 3,5–4 mm, lanceoladas, 
3-nervadas, margem glabra, ápice agudo; pétalas 
2,5 × 1,5 mm, linear-ovadas, brancas com listras 
transversais e margem purpúrea, 1-nervadas, 
margem glabra, ápice agudo; labelo ca. 6 × 3,5 mm, 
lobo mediano orbicular, lobos laterais orbiculares, 
amarelo com máculas pretas a vermelhas, calo com 
sulco, margem inteira, pilosa, ápice arredondado, 
apresentando prega, liso. 

Bulbophyllum ×guartelae floresce nos meses de 
março e abril. É conhecido por apenas um indivíduo 
encontrado no município de Tibagi (PR), onde se 
localizam populações simpátricas de B. peri e B. 
tripetalum com sobreposição dos períodos de floração. 
As características desse híbrido são intermediarias 
entre B. peri e B. tripetalum, com relação ao 
distanciamento entre flores na inflorescência, 
tamanho, forma e coloração das peças florais. Pode 
ser reconhecido pelo lobo mediano orbicular plano 
com apenas a região apical apresentando uma prega. 
Na seção Didactyle as espécies apresentam oferta 
de néctar (Teixeira et al. 2004), sendo a mobilidade 
do labelo com auxílio do vento fator essencial à 
polinização (Borba & Semir 1998b). Foi constatada 

nesta seção a autocompatibilidade e a viabilidade de 
sementes em cruzamentos interespecíficos (Borba 
et al. 1999), sendo a gradual redução de tamanho 
das polínias – provavelmente via desidratação – 
uma barreira para a autopolinização e polinização 
interespecífica (Borba & Semir 1999). Bulbophyllum 
×cipoense Borba & Semir, único hibrido descrito 
até o momento e também pertencente a esta seção, 
apresenta autoincompatibilidade ou esterilidade 
como mecanismo de isolamento pós-polinização 
(Borba & Semir 1998a). Em B. peri e B. tripetalum 
são desconhecidos os polinizadores ou os recursos 
para a atração dos mesmos. Em ambos ocorre a 
mobilidade do labelo em decorrência do vento, 
porém há diferença perceptível quanto ao tamanho, 
forma e coloração das peças florais (especialmente 
o labelo), coluna, cavidade estigmática e polínias. 
Devido ao fato de ser encontrado apenas um 
indivíduo com tais feições intermediárias, não pode 
ser avaliado a fertilidade ou atratividade do mesmo 
aos polinizadores, sendo necessários maiores estudos 
sobre a biologia reprodutiva dos parentais e do híbrido 
em questão.

2. Bulbophyllum sect. Micranthae Barb.Rodr., 
Gen. et Espec. Orch. Nov. 2: 117. 1882.

Pseudobulbo globoso a ovóide. Folha plana 
ou cilíndrica, carnosa. Inflorescência delgada ou 
espessada, flores espiraladas, escapo cilíndrico ou em 
forma de fita, raque pêndula ou geniculada. Sépalas 
livres, planas ou naviculares; pétalas planas; labelo 
inteiro ou trilobado, apêndices basais ausentes, calo 
ausente ou presente, quilha carnosa abaxial ausente. 
Coluna com estelídeos ultrapassando ou não a antera; 
dentes ausentes; pé da coluna inteiro.

Chave de identificação para as espécies de Bulbophyllum sect. Micranthae ocorrentes no sul do Brasil

1.	 Escapo	floral	em	forma	de	fita,	labelo	inteiro,	margem	pilosa	 .................................  2.3. B. mentosum
1’.	 Escapo	floral	cilíndrico,	labelo	trilobado,	margem	glabra.

2. Folha cilíndrica  ................................................................................................   2.2. B. epiphytum
2’. Folha plana.

3.	 Inflorescência	com	8	a	44	flores,	sépalas	brancas,	labelo	papiloso .......... 2.4. B. micranthum
3’.	 Inflorescência	com	64	a	80	flores,	sépalas	brancas	com	pontuações	purpúreas,	labelo	liso	 ..  

 .............................................................................................................  2.1. B. chloroglossum

2.1. Bulbophyllum chloroglossum Rchb.f., Gard. 
Chron. 1871: 1194. 1871. Fig. 1f

Epífita. Rizoma 4–6 mm compr. Pseudobulbo 
18–20 × 5,5–10 mm, ovóide. Folha 2–4,8 × 0,7–1,1 
cm, plana, elíptica a oblonga, ápice agudo a obtuso. 

Inflorescência delgada, 64–80 flores; escapo 
4,2–5,8 cm compr., cilíndrico; raque 14,1–29,5 cm 
compr., pêndula. Sépalas brancas com pontuações 
purpúreas; sépala dorsal ca. 4 × 1 mm, linear, 
1-nervada, margem glabra, ápice obtuso, plano; 
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sépalas laterais ca. 5 × 3–3,5 mm, deltóides, 
1-nervadas, margem glabra, ápice agudo, plano; 
pétalas 3–3,5 × 1 mm, elípticas, brancas com nervura 
e pontuações purpúreas, 1-nervadas, margem glabra, 
ápice agudo; labelo 4,5–5 × 1,5–2 mm, trilobado, 
lobo mediano oblongo, lobos laterais dentiformes, 
verde a amarelo, calo ausente, disco com sulco, 
margem inteira, glabra, ápice arredondado, liso. 
Coluna com estelídeos não ultrapassando a antera.
Material selecionado: PARANÁ: Sengés, 19.I.1965, fl., 
L.B. Smith et al. 14852 (FLOR, HB).

Bulbophyllum chloroglossum é endêmica 
do Brasil (GO, MG, PR, RJ, SP). Floresce no mês 
de janeiro. Pabst & Dungs (1975) haviam citado 
esta espécie para o estado do Rio Grande do Sul, 
porém nenhum registro em herbário foi encontrado. 
Encontrada no Paraná em áreas de Cerrado. Esta 
espécie é semelhante a B. micranthum Barb.
Rodr., porém é diferenciada pela sua folha plana, 
inflorescência com 64 a 80 flores e superfície do 
labelo lisa.

2.2. Bulbophyllum epiphytum Barb.Rodr., Gen. 
Spec. Orchid. 1: 40. 1877. Fig. 1g

Epífita. Rizoma 1–2 mm compr. Pseudobulbo 
11–15 × 7–8 mm, globoso a ovóide. Folha 3,5–4 
× 0,2–0,3 cm, cilíndrica, linear, ápice agudo. 
Inflorescência delgada, 25–53 flores; escapo 
9,4–17,4 cm compr., cilíndrico; raque 4,2–10,3 cm 
compr., pêndula. Sépalas brancas; sépala dorsal ca. 
4 × 1–1,5 mm, linear, 1-nervada, margem glabra, 
ápice agudo, plano; sépalas laterais ca. 4 × 2–2,5 
mm, deltóides, 1-nervadas, margem glabra, ápice 
agudo, plano; pétalas 2,5 × 1 mm, linear-elípticas, 
brancas, 1-nervadas, margem glabra, ápice agudo; 
labelo 3–4 × 1–1,5 mm, trilobado, lobo mediano 
oblongo, lobos laterais dentiformes, amarelo, calo 
ausente, disco com sulco, margem inteira, glabra, 
ápice arredondado, liso. Coluna com estelídeos não 
ultrapassando a antera.
Material selecionado: PARANÁ: Piraí do Sul, fl., A. 
Seidel 1220 (HB).
Material adicional selecionado: MINAS GERAIS: Bom 
Jardim de Minas, I.1961, fl., E. Saléh 6-A (HB). SÃO 
PAULO: Mogi Guaçú, 16.X.1981, fl., F. Barros 652 (SP). 

Bulbophyllum epiphytum ocorre na Bolívia 
e no Brasil (GO, MT, MG, PR, SP). Floresce 
entre outubro e fevereiro. No Paraná foi coletada 
somente no município de Piraí do Sul, no Cerrado. 
As flores desta espécie são semelhantes às de B. 
chloroglossum e B. micranthum, porém suas folhas 
são cilíndricas e a superfície do labelo é lisa.

2.3. Bulbophyllum mentosum Barb.Robr., Gen. 
Spec. Orchid. 1:42. 1877. Fig. 1h

Rupícola.  Rizoma 2,5–4 cm compr. 
Pseudobulbo 3–4,2 × 1,7–2,3 cm, ovóide. Folha 
14,3–19,4 × 2,8–3,1 cm, plana, oblonga, ápice 
obtuso. Inflorescência espessada, 7–9 flores; 
escapo 9,2–28,9 cm compr., em forma de fita; raque 
4,2–5,4 cm compr., geniculada. Sépalas castanhas 
com listras purpúreas; sépala dorsal 10–13 × 3–4 
mm, oblonga, 3-nervada, margem glabra, ápice 
agudo, navicular; sépalas laterais 10–13 × 5–6 
mm, lanceoladas, 3-nervadas, margem glabra, 
ápice agudo, navicular; pétalas 8–10 × 2–3 mm, 
lineares, purpúreas, 1-nervadas, margem pilosa, 
ápice agudo; labelo 3–4 × 3–5 mm, inteiro, largo-
oblongo, purpúreo e verde, calo presente, calo 
com sulco, margem inteira, pilosa, ápice retuso, 
liso. Coluna com estelídeos ultrapassando a antera.
Material selecionado: SANTA CATARINA: Florianópolis, 
1951, J.A. Rohr 2133 (FLOR).
Material adicional selecionado: BAHIA: Palmeiras, 
2004, fl., E.C. Smidt 656 (HUEFS).

Bulbophyllum mentosum é endêmica do 
Brasil (BA, GO, MG, RJ, SC). Floresce entre 
os meses de dezembro e abril. Ocorre em Santa 
Catarina, na Floresta Ombrófila Densa. As duas 
exsicatas referentes ao estado de Santa Catarina 
provém de exemplares estéreis, onde se preservou 
somente o escapo floral em forma de fita, 
característica suficiente para a distinção desta 
espécie. Esta espécie é comumente encontrada na 
Bahia em áreas de caatinga (Smidt 2007), o que 
difere de qualquer vegetação do sul do Brasil, 
tornando necessário maiores estudos para sua 
confirmação como espécie nativa da região. A 
espécie diferencia-se pelo escapo floral em forma 
de fita, labelo inteiro e piloso.

2.4. Bulbophyllum micranthum Barb.Rodr., Gen. 
Spec. Orchid. 1: 39. 1877. Fig. 1i-k

Epífita. Rizoma 1–5 mm compr. Pseudobulbo 
8–11,5 × 5,5–9 mm, globoso a ovóide. Folha 
13,5–47 × 5–9 mm, plana, elíptica a oblonga, ápice 
obtuso. Inflorescência delgada, 8–44 flores; escapo 
25,5–38,5 mm compr., cilíndrico; raque 22–91 mm 
compr., pêndula. Sépalas brancas; sépala dorsal 
3,5–5 × ca. 1 mm, linear, 1-nervada, margem glabra, 
ápice agudo, plano; sépalas laterais 4–6 × 2–2,5 mm, 
deltóides, 1-nervadas, margem glabra, ápice agudo, 
plano; pétalas 3–4 × ca. 1 mm, elípticas, brancas, 
1-nervadas, margem glabra, ápice agudo; labelo 
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Figura 2 – a-g. Bulbophyllum ×guartelae Mancinelli & E.C.Smidt – a. vista geral; b. flor; c. peças florais; d. coluna 
em vista frontal; e. coluna e labelo em vista lateral; f. antera em vista dorsal; g. antera em vista ventral; h. polínias 
(W.S. Mancinelli & D.L. Ferreira 1173).
Figure 2 – a-g. Bulbophyllum ×guartelae Mancinelli & E.C.Smidt – a. general view; b. flower; c. floral parts; d. column in frontal view; 
e. column and lip in lateral view; f. anther in dorsal view; g. anther in ventral view; h. pollinia (W.S. Mancinelli & D.L. Ferreira 1173).
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3–4,5 × 1–1,5 mm, trilobado, lobo mediano 
oblongo, lobos laterais dentiformes, amarelo, calo 
ausente, disco com sulco, margem inteira, glabra, 
ápice agudo a arredondado, papiloso. Coluna com 
estelídeos não ultrapassando a antera.
Material selecionado: PARANÁ: Arapoti, 12.X.1968, 
fl., G. Hatschbach 20027 (HB, HBR, MBM, SP, UPCB). 

Bulbophyllum micranthum é endêmica do Brasil 
(MG, PR, RJ). No Paraná ocorre nos remanescentes 
de Cerrado. Floresce entre os meses de setembro e 
novembro. Espécie semelhante a B. chloroglossum 
e B. epiphytum, porém distingui-se da primeira pela 

inflorescência com 8 a 44 flores, e da segunda pela folha 
plana e de ambas pela superfície do labelo papilosa.

3. Bulbophyllum sect. Napelli Rchb.f., Ann. Bot. 
6: 249. 1861.

Pseudobulbo ovóide. Folha plana, coriácea. 
Inflorescência delgada, flores dísticas, escapo cilíndrico, 
raque geniculada. Sépalas livres, planas; pétalas planas; 
labelo inteiro, apêndices basais presentes ou ausentes, 
calo ausente, quilha carnosa abaxial ausente ou 
presente. Coluna com estelídeos não ultrapassando a 
antera; dentes presentes; pé da coluna inteiro.

Chave de identificação para as espécies de Bulbophyllum sect. Napelli ocorrentes no sul do Brasil

1. Labelo branco a verde-claro, não sulcado, quilha carnosa abaxial ausente.
2. Ápice da pétala agudo, margem do labelo crenada na base  .................................  3.6. B. regnellii
2’. Ápice da pétala arredondada, margem do labelo lisa  .............................................. 3.5. B. napelli

1’. Labelo predominantemente purpúreo, sulcado, quilha carnosa abaxial presente.
3. Sépalas 3-nervadas.

4. Labelo 3-4 mm compr., com apêndices basais  ........................................ 3.3. B. granulosum
4’. Labelo 6-7,5 mm compr., sem apêndices basais  ...............................  3.1. B. atropurpureum

3’. Sépalas 5-nervadas.
5. Labelo liso, quilha carnosa abaxial estendendo-se até a metade do labelo  .......  3.2. B. glutinosum
5’. Labelo rugoso, quilha carnosa abaxial estendendo-se até o ápice do labelo  .........................  

 ..............................................................................................................  3.4. B. malachadenia

3.1. Bulbophyllum atropurpureum Barb.Rodr., 
Gen. Spec. Orchid. 1: 41. 1877. Fig. 3a

Epífita. Rizoma 1–3,2 cm compr. Pseudobulbo 
1,4–3,2 × 0,6–1,1 cm. Folha 6,2–9,5 × 1,1–1,8 cm, 
oblonga, ápice agudo a obtuso. Inflorescência 5–9 
flores; escapo 9,1–23,2 cm compr.; raque 3,1–8,3 cm 
compr. Sépalas purpúreas; sépala dorsal 6–8 × 6–8 
mm, ovada, 3-nervada, margem glabra, ápice agudo; 
sépalas laterais 7–8 × 5,5–6 mm, deltóides, 3-nervadas, 
margem glabra, ápice agudo; pétalas c.a 0,5 × 1–1,5 
mm, deltóides, purpúreas, 1-nervadas, margem glabra, 
ápice obtuso; labelo 6–7,5 × 3–3,5 mm, oblongo a 
oblanceolado, purpúreo, apêndices basais ausentes, 
disco com sulco, quilha carnosa abaxial presente, 
estendendo-se até a metade do labelo, margem inteira, 
glabra, ápice arredondado, liso. 
Material selecionado: PARANÁ: sine loco, XI.1918, 
fl., P. Dusén (M).
Material adicional selecionado: MINAS GERAIS: 
Nova Lima, 30.III.1945, fl., L.O. Williams & V. Assis 
6493 (RB). SÃO PAULO: Serra da Bocaína, 16.IV.1951, 
fl., A.C. Brade 20990 (RB).

Bulbophyllum atropurpureum é endêmica do 
Brasil (ES, MG, PR, RJ, SP). Floresce entre os meses 

de março e junho. O único exemplar conhecido 
para o Paraná não contém informações sobre a 
localidade. Espécie semelhante a B. glutinosum 
(Barb.Rodr.) Cogn., B. granulosum Barb.Rodr. e 
B. malachadenia Cogn., distinguindo-se pela flor 
predominantemente purpúrea, sépalas 3-nervadas e 
ausência dos apêndices basais no labelo.

3.2. Bulbophyllum glutinosum (Barb.Rodr.) 
Cogn., Fl. bras. 3(5): 597. 1902.               Fig. 3b

Epífita.  Rizoma 1,1–3,4 cm compr. 
Pseudobulbo 1,5–3,3 × 0,6–1,9 cm. Folha 3,5–
13,6 × 1–2 cm, oblonga, ápice agudo a obtuso. 
Inflorescência 3–8 flores; escapo 14–28 cm compr.; 
raque 3,2–7,6 cm compr. Sépalas verdes com 
pontuações purpúreas; sépala dorsal 7,5–15 
× 7–9 mm, largo-ovada, 5-nervada, margem 
glabra, ápice agudo; sépalas laterais 8–13 × 5–8 
mm, deltóides, 5-nervadas, margem glabra, ápice 
agudo; pétalas 1–1,5 × 2–3 mm, rômbicas, verdes 
com pontuações purpúreas, 1-nervadas, margem 
glabra, ápice arredondado a obtuso; labelo 5–8 
× 2–3,5 mm, oblongo a oblanceolado, verde com 
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Figura 3 – a. Bulbophyllum atropurpureum Barb.Rodr. – peças florais (L.O. Williams & V. Assis 6489). b. B. glutinosum (Barb.
Rodr.) Cogn. – peças florais (W.S. Mancinelli & J. Hellmann 867). c. B. granulosum Barb.Rodr. – peças florais (W.S. Mancinelli 
& I.C. Zattar 1060). d-e. B. malachadenia Cogn. – d. peças florais; e. coluna e labelo em vista lateral (G. Hatschbach 7795). 
f. B. napelli Lindl. – peças florais (W.S. Mancinelli 1084). g. B. regnellii Rchb.f. – peças florais (W.S. Mancinelli 1058). h-j. 
B. dusenii Kraenzl. – h. vista geral; i. peças florais; j. coluna e labelo em vista lateral (W.S. Mancinelli 950). k. B. gladiatum 
Lindl. – peças florais (A. Bresolin 259). l. B. plumosum (Barb.Rodr.) Cogn. – peças florais (W.S. Mancinelli 861).
Figure 3 – a. Bulbophyllum atropurpureum Barb.Rodr. – floral parts (L.O. Williams & V. Assis 6489). b. B. glutinosum (Barb.Rodr.) Cogn. – floral 
parts (W.S. Mancinelli & J. Hellmann 867). c. B. granulosum Barb.Rodr. – floral parts (W.S. Mancinelli & I.C. Zattar 1060). d-e. B. malachadenia 
Cogn. – d. floral parts; e. column and lip in lateral view (G. Hatschbach 7795). f. B. napelli Lindl. – floral parts (W.S. Mancinelli 1084). g. B. 
regnellii Rchb.f. – floral parts (W.S. Mancinelli 1058). h-j. B. dusenii Kraenzl. – h. general view; i. floral parts; j. column and lip in lateral view (W.S. 
Mancinelli 950). k. B. gladiatum Lindl. – floral parts (A. Bresolin 259). l. B. plumosum (Barb.Rodr.) Cogn. – floral parts (W.S. Mancinelli 861).
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pontuações purpúreas, apêndices basais presentes, 
disco com sulco, quilha carnosa abaxial presente, 
estendendo-se até a metade do labelo, margem 
inteira, glabra, ápice arredondado, liso. 
Material selecionado: PARANÁ: Guaratuba, 12.V.1997, 
fl., J. Carneiro 351 (MBM). SANTA CATARINA: 
Governador Celso Ramos, 11.VIII.1971, fl., R.M. Klein 
9647 (FLOR).

Bulbophyllum glutinosum é endêmica do 
Brasil (ES, MG, PR, RJ, SC, SP). Pabst & Dungs 
(1975) citam a espécie para o estado do Rio Grande 
do Sul, mas após análise do exemplar (PACA 
52957) trata-se de B. granulosum. Encontrada em 
Floresta Ombrófila Densa, comumente na planície 
litorânea. Floresce entre março e setembro. A 
espécie é muito semelhante a B. atropurpureum, 
B. granulosum e B. malachadenia e diferencia-se 
pela combinação dos seguintes caracteres: sépalas 
5-nervadas, labelo liso e quilha carnosa abaxial 
estendendo-se até a metade do labelo.

3.3. Bulbophyllum granulosum Barb.Rodr., Gen. 
Spec. Orchid. 1: 41. 1877. Fig. 3c

Epífita.  Rizoma 0,7–1,9 cm compr. 
Pseudobulbo 1,2–2,2 × 0,5–1,8 cm. Folha 3,8–8 × 
0,6–1,2 cm, oblonga, ápice obtuso. Inflorescência 
6–10 flores; escapo 11,2–20,9 cm compr.; raque 
3,9–7,5 cm compr. Sépalas verdes na base e 
purpúreas no ápice; sépala dorsal 5–5,5 × 3,5–5 
mm, ovada, 3-nervada, margem glabra, ápice 
agudo a obtuso; sépalas laterais 5–6 × 3,5–4 mm, 
deltóides, 3-nervadas, margem glabra, ápice 
agudo; pétalas 0,5–1 × 1–2 mm, largo-ovadas, 
brancas, 1-nervadas, margem glabra, ápice obtuso; 
labelo 3–4 × 2–2,5 mm, oblongo a oblanceolado, 
amarelo na porção apical e purpúreo na porção 
basal, apêndices basais presentes, disco com sulco, 
quilha carnosa abaxial presente, estendendo-se até 
a metade do labelo, margem inteira, glabra, ápice 
arredondado, liso. 
Material selecionado :  PARANÁ: Piraquara, 
18.XI.1951, fl., G. Hatschbach 2659 (MBM, SP). 
SANTA CATARINA: Campo Alegre, 15.XI.2009, 
fl., W.S. Mancinelli & I.C. Zattar 1060 (UPCB). RIO 
GRANDE DO SUL: Cambará do Sul, 9.IX.1952, fr., B. 
Rambo (HB 2169, PACA 52957).

Bulbophyllum granulosum é endêmica do 
Brasil (PR, RJ, RS, SC, SP). Encontrada na Floresta 
Ombrófila Densa e menos comumente em Floresta 
Ombrófila Mista. Floresce entre os meses de junho 
e fevereiro. A autofertilização é comum, onde as 
flores não abrem para a formação de frutos. A 
espécie é muito semelhante a B. atropurpureum, 

B. glutinosum e B. malachadenia, porém distingui-
se pela combinação de dois caracteres: sépalas 
3-nervadas e apêndices basais presentes.

3.4. Bulbophyllum malachadenia Cogn., Fl. bras. 
3(5): 596. 1902. Fig. 3d-e

Epífita.  Rizoma 0,9–2,2 cm compr. 
Pseudobulbo 2,4–3,2 × 0,7–1 cm. Folha 6,4–11 
× 1,1–1,4 cm, oblonga, ápice agudo a obtuso. 
Inflorescência 1–5 flores; escapo 14,1–20,7 cm 
compr.; raque 1,9–7,9 cm compr. Sépalas verdes 
com pontuações purpúreas; sépala dorsal 9–11,5 × 
9–12 mm, largo-ovada, 5-nervada, margem glabra, 
ápice agudo; sépalas laterais 11–13,5 × 6–10 mm, 
deltóides, 5-nervadas, margem glabra, ápice agudo; 
pétalas ca. 1,5 × 2–3 mm, largo-deltóides, verdes 
com pontuações purpúreas, 1-nervadas, margem 
glabra, ápice arredondado a obtuso; labelo ca. 7 
× 3–4 mm, oblongo a oblanceolado, purpúreo, 
apêndices basais presentes, disco com sulco, 
quilha carnosa abaxial presente, estendendo-se até 
o ápice do labelo, margem inteira, glabra, ápice 
arredondado, rugoso.
Material selecionado: PARANÁ: Adrianópolis, 
27.I.2011, fl., W.S. Mancinelli & A. Soller 1396 (UPCB). 

Bulbophyllum malachadenia é endêmica do 
Brasil (PR, RJ, SP). Floresce entre os meses de agosto 
e fevereiro. Ocorre no Paraná na Floresta Ombrófila 
Densa, entre altitudes de 100 a 900 m. Assemelha-
se muito a B. atropurpureum, B. glutinosum e B. 
granulosum, mas diferencia-se por apresentar a 
seguinte combinação de caracteres: sépalas 5-nervadas 
e labelo carnoso estendendo-se da base até no ápice.

3.5. Bulbophyllum napelli Lindl., Ann. Mag. Nat. 
Hist. 10: 185. 1842. Fig. 3f

Epífita ou rupícola. Rizoma 6,5–60 mm 
compr. Pseudobulbo 5–18 × 2,5–6,5 mm. Folha 
17,5–53 × 3,5–6,5 mm, elíptica a oblonga, ápice 
agudo a obtuso. Inflorescência 1–3 flores; escapo 
21,5–64 mm compr.; raque 3–10 mm compr. 
Sépalas brancas a verdes; sépala dorsal 4,5–7 × 
4–5 mm, ovada, 3–nervada, margem glabra, ápice 
agudo; sépalas laterais 6–7 × 4–7 mm, deltóides, 
3-nervadas, margem glabra, ápice agudo; pétalas 
3–4 × 2–3 mm, oblongas, brancas a verdes com 
nervura purpúrea, 1-nervadas, margem glabra, 
ápice arredondado; labelo 5,5–9 × 2–3 mm, 
oblongo, branco a verde com listras purpúreas, 
apêndices basais ausentes, disco sem sulco, quilha 
carnosa abaxial ausente, margem inteira, glabra, 
ápice arredondado, liso.
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Material selecionado: PARANÁ: São José dos Pinhais, 
10.XII.1947, fl., G. Hatschbach 845 (MBM, PACA, 
SP). SANTA CATARINA: Governador Celso Ramos, 
17.XII.1971, fl., A. Bresolin 472 (FLOR, HB, HBR, ICN).

Bulbophyllum napelli é endêmica do Brasil 
(BA, ES, MG, PR, RJ, SC, SP). Floresce nos meses 
de novembro a fevereiro. Essa espécie ocorre na 
Floresta Ombrófila Densa entre altitudes de 300 a 
1.200 m. Pabst & Dungs (1975) citaram esta espécie 
para o Rio Grande do Sul, porém a análise das 
exsicatas não confirmou tais dados. Bulbophyllum 
napelli diferencia-se de B. regnellii Rchb.f. por 
suas pétalas de ápice arredondado e pelo labelo de 
margem lisa. 

3.6. Bulbophyllum regnellii Rchb.f., Linnaea 22: 
835. 1850. Fig. 3g

Epífita. Rizoma 13–49 mm compr. Pseudobulbo 
6–19,5 × 3–8 mm. Folha 19–83 × 3–7 mm, elíptica 
a oblonga, ápice agudo a obtuso. Inflorescência 1–4 
flores; escapo 26–81 mm compr.; raque 4–28 mm 
compr. Sépalas brancas a verdes; sépala dorsal 4,5–6 
× 4–5 mm, ovada a deltóide, 3-nervada, margem 
glabra, ápice agudo; sépalas laterais 5–7 × 3–5 mm, 
deltóides, 3-nervadas, margem glabra, ápice agudo; 
pétalas 1,5–4 × 1–2 mm, ovadas, brancas a verdes 
com nervura purpúrea, 1-nervadas, margem glabra, 
ápice agudo; labelo 5,5–8 × 1,5–4 mm, oblongo, 
branco a verde com listras purpúreas, apêndices 

basais ausentes, disco sem sulco, quilha abaxial 
ausente, margem lisa e crenada somente na base, 
glabra, ápice arredondado, liso. 
Material selecionado: PARANÁ: Guarapuava, 22.X.1960, 
fl., G. Hatschbach 7517 (HB, HBR, MBM). SANTA 
CATARINA: Abelardo Luz, 26.VIII.1964, fl., R.M. Klein 
5543 (FLOR, HB, HBR, ICN, MBM, PACA, RB). RIO 
GRANDE DO SUL: Vacaria, 28.I.1951, fl., A. Sehnem 
(PACA 82074).

Bulbophyllum regnellii ocorre na Argentina e 
no Brasil (MG, PR, RJ, RS, SC, SP). Floresce entre 
os meses de junho e março. Ocorre nos três estados 
da região sul, na Floresta Ombrófila Mista. Espécie 
muito semelhante a B. napelli, porém diferencia-
se por apresentar pétalas de ápice agudo e por 
apresentar pequenas projeções orbiculares na base do 
labelo, que ficam dobradas sobre a superfície ventral 
do labelo e possuem margem crenada.

4. Bulbophyllum sect. Xiphizusa Rchb.f., Bot. 
Zeit. 10: 919. 1852.

Pseudobulbo globoso a ovóide. Folha plana, 
coriácea. Inflorescência delgada, flores dísticas, 
escapo cilíndrico, raque pêndula ou horizontal. Sépala 
dorsal livre, laterais conatas, naviculares; pétalas 
planas; labelo trilobado, apêndices basais ausentes, 
calo presente, quilha carnosa abaxial ausente. Coluna 
com estelídeos ultrapassando ou não a antera; dentes 
presentes; pé da coluna inteiro.

Chave de identificação para as espécies de Bulbophyllum sect. Xiphizusa ocorrentes no sul do Brasil

1. Lobo mediano do labelo piloso, calo sem sulco  .......................................................  4.2. B. gladiatum
1’. Lobo mediano do labelo glabro a esparsamente piloso, calo com sulco.

2.	 Escapo	floral	maior	que	a	raque	em	comprimento,	lobo	mediano	do	labelo	oblanceolado,	calo	com	
sulco com traves transversais  ............................................................................  4.3. B. plumosum

2’.	 Escapo	floral	menor	que	a	raque	em	comprimento,	lobo	mediano	do	labelo	unguiculado,	calo	com	
sulco liso  ................................................................................................................  4.1. B. dusenii

4.1. Bulbophyllum dusenii Kraenzl. Kongl. 
Svenska Vetenskapsakad Handl., n.s., 46(10): 69. 
1911.  Fig. 3h-j

Epífita. Rizoma ca. 2 mm compr. Pseudobulbo 
8–12 × 9–10 mm, globoso a ovóide. Folha 1,8–4 
× 0,3–0,6 cm, elíptica a oblonga, ápice agudo. 
Inflorescência 9–10 flores; escapo 3–6 mm compr.; 
raque 21–52 mm compr., horizontal. Sépalas verdes 
com pontuações purpúreas; sépala dorsal 8 × 2 mm, 
lanceolada, 3-nervada, margem glabra, ápice agudo; 
sépalas laterais 7,5–8 × 1,5 mm, linear-lanceoladas, 
3-nervadas, margem glabra, ápice agudo; pétalas 2,5–
3 × 0,5 mm, linear-panduriformes, brancas com bordo 

purpúreo, 1-nervadas, margem pilosa, ápice obtuso; 
labelo 6–6,5 × 1 mm, lobo mediano unguiculado, 
lobos laterais orbiculares, branco com pontuações 
purpúreas, calo com sulco liso, margem inteira, 
glabra a esparsamente pilosa, ápice arredondado, liso. 
Coluna com estelídeos não ultrapassando a antera.
Material selecionado: PARANÁ: Ponta Grossa, 
28.VII.2009, fl., W.S. Mancinelli 950 (UPCB). 

Bulbophyllum dusenii é endêmica do Brasil 
(MG, PR). Floresce entre os meses de julho a setembro. 
No Paraná ocorre nos municípios localizados nos 
Campos Gerais, onde ocorrem manchas de Cerrado 
e Floresta Ombrófila Mista, sendo comumente 
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encontrada junto com B. plumosum (Barb.Rodr.) 
Cogn. Vegetativamente é muito semelhante a B. 
gladiatum Lindl. e B. plumosum, porém difere pela 
sua inflorescência com escapo muito curto em relação 
à raque e pelo lobo mediano do labelo unguiculado.

4.2. Bulbophyllum gladiatum Lindl., Ann. Mag. 
Nat. Hist. 10: 185. 1842. Fig. 3k

Epífita.  Rizoma 0,2–0,4 cm compr. 
Pseudobulbo 1,1–1,9 × 0,5–1,0 cm, ovóide. Folha 
3,55–4,8 × 0,6–1 cm, elíptica a oblonga, ápice agudo. 
Inflorescência 6–13 flores; escapo 5,9–12,8 cm compr.; 
raque 2,4–5,3 cm compr., horizontal. Sépalas verdes; 
sépala dorsal 13–20,5 × 2–3,5 mm, linear-lanceolada, 
3-nervada, margem glabra, ápice agudo; sépalas 
laterais 13–20 × 1,5–2 mm, linear-lanceoladas, 
3-nervadas, margem glabra, ápice agudo; pétalas 
3,5–4,5 × 1–1,5 mm, linear-panduriformes, verdes 
com mácula circular purpúrea, 1-nervadas, margem 
pilosa, ápice obtuso; labelo 11–17 × 1–1,5 mm, 
lobo mediado oblanceolado, lobos laterais 
orbiculares, verde, calo sem sulco, margem 
inteira, pilosa, ápice obtuso, liso. Coluna com 
estelídeos ultrapassando a antera.
Material selecionado: PARANÁ: Porto Amazonas, 
12.VI.1916, fl., R. Lange & P. Dusén 3531 (HB, MBM). 
SANTA CATARINA: Governador Celso Ramos, 
26.VI.1971, fl., A. Bresolin 259 (FLOR).

Bulbophyllum gladiatum ocorre no Paraguai e 
no Brasil (BA, DF, ES, MG, PR, RJ, SC, SP). Floresce 
entre junho e julho. Distribui-se na Região Sul por 
áreas paranaenses de Cerrado e dos Campos Gerais, 
conhecida também para Governador Celso Ramos 
(SC), na Floresta Ombrófila Densa. Espécie muito 
semelhante a B. plumosum, diferindo-se pela pilosidade 
densa existente no labelo e pelo calo de superfície lisa.

4.3. Bulbophyllum plumosum (Barb.Rodr.) Cogn., 
Fl. bras. 3(5): 614. 1902. Fig. 3l

Epífita ou rupícola. Rizoma 2–4 mm comr. 
Pseudobulbo 5–9 × 6,5–11 mm, globoso a ovóide. 
Folha 2,6–4,9 × 0,6–1 cm, elíptica a oblonga, ápice 
agudo. Inflorescência 3–10 flores; escapo 3,35–4,6 
cm compr.; raque 1,8–5,2 cm compr., pendula. 
Sépalas verdes; sépala dorsal 10–15 × 1,5–2 mm, 
linear-lanceolada, 3-nervada, margem glabra ou 
pilosa, ápice agudo; sépalas laterais 11–15 × 1,5–2,5 
mm, linear-lanceoladas, 3-nervadas, margem glabra 
ou pilosa, ápice agudo; pétalas 2,5–4,5 × 1–1,5 mm, 
lanceoladas, brancas com pontuações purpúreas, 
1-nervadas, margem pilosa, ápice agudo; labelo 
9,5–12,5 × 1–2 mm, lobo mediano oblanceolado, 
lobos laterais orbiculares, branco com pontuações 

e nervuras purpúreas, calo com sulco com traves 
transversais, margem inteira, glabra ou esparsamente 
pilosa, ápice arredondado, liso. Coluna com 
estelídeos ultrapassando a antera.
Material selecionado: PARANÁ: Tibagi, 31.III.1963, 
fl., G. Hatschbach 59100 (MBM).

Bulbophyllum plumosum é endêmica do Brasil 
(BA, ES, GO, MG, PR, SP). Floresce entre os meses 
de janeiro e abril. Distribui-se no Paraná ao longo 
dos Campos Gerais no Cerrado. Espécie semelhante 
a B. dusenii e B. gladiatum, diferenciando-se de 
ambas pela presença de traves transversais no sulco 
do calo. Também difere de B. dusenii pelo escapo 
floral maior que a raque e pelo lobo mediano do 
labelo oblanceolado e de B. gladiatum pelo lobo 
mediano glabro ou esparsamente piloso.
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Resumo
Cucurbitaceae é predominantemente tropical e subtropical compreendendo cerca de 950 espécies. É uma 
família de grande importância na economia mundial devido às espécies utilizadas na alimentação, além de 
possuir elevado potencial bioprospector. No Brasil, sua diversidade é pouco conhecida sendo pouco citada 
na maioria dos inventários florísticos, sendo este o primeiro trabalho taxonômico para o Nordeste do Brasil. 
Foram registradas dez espécies em seis gêneros na área estudada: Cayaponia tayuya, Gurania aff. bignoniacea, 
G. bignoniacea,G. lobata, G. subumbellata, Luffa cillyndrica, Melothria pendula, Momordica charantia, 
Psiguria ternata e Psiguria triphylla. O tratamento taxonômico inclui chaves de identificação, descrições, 
ilustrações e comentários para os táxons.
Palavras-chave: flora, Mata Atlântica, taxonomia, trepadeiras.

Abstract
Cucurbitaceae inhabit predominantly tropical and subtropical regions with ca. 950 species. It is a family of 
great importance for the global economy because of its uses as food and its high potential in biosprospecting. 
In Brazil, its diversity is still poorly understood and it is seldom mentioned in most floristic inventories. Indeed, 
this is the first taxonomic study of the family for northeastern Brazil. Ten species in six genera were recorded 
in the study area: Cayaponia tayuya, Gurania aff. bignoniacea, G. bignoniacea, G. lobata, G. subumbellata, 
Luffa cillyndrica, Melothria pendula, Momordica charantia, Psiguria ternata and P. triphylla. The taxonomic 
treatment includes identification keys, descriptions, illustrations and comments for each taxon.
Key words: flora, Atlantic rainforest, taxonomy, vines.
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Introdução
Cucurbitaceae está representada por 97 

gêneros e aproximadamente 950 espécies (Schaefer 
& Renner 2011) presentes nas regiões tropicais e 
subtropicais do mundo. No Brasil, são reconhecidas 
148 espécies reunidas em 30 gêneros (Klein & 
Lima 2011) dos quais, 52 espécies e 22 gêneros 
ocorrem no Nordeste (Gomes-Klein 2006). 

As cucurbitáceas exibem alta plasticidade nos 
caracteres morfológicos. São predominantemente 
plantas herbáceas escandentes ou prostradas, 
anuais ou perenes, monóicas ou dióicas e com 
gavinhas posicionadas ao lado da base do pecíolo 
formando com este um ângulo de 90°. As folhas 

podem ser simples, palmatilobadas ou compostas, 
as inflorescências são em geral racemosas ou 
reduzidas a uma única flor. As flores possuem 
hipanto bem diferenciado, mesmo nas flores 
masculinas. O fruto é frequentemente um pepônio, 
mas pode ser bacóide, capsular (Luffa) ou ainda 
uma cápsula carnosa, como observado em 
Momordica charantia L. (Wunderlin 1978; Jeffrey 
& Trujillo 1992; Nee 2007).

Economicamente é  uma famíl ia  de 
importância mundial, por apresentar espécies 
cultivadas para a alimentação e outras que 
despertam interesse na indústria farmacêutica 
pela presença de compostos bioativos (Schaefer 
& Renner 2011)
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Os estudos taxonômicos no Brasil são pontuais 
e escassos, sendo inexistentes, até o presente, no 
Nordeste.Esses tratam-se principalmente de 
flórulas locais (Augusto 1946; Nee 2007; Klein 
2001), além do estudo da Subtribo Melothrinae no 
Rio de Janeiro (Gomes-Klein 1996) e dos gêneros 
Cayaponia Silva Manso (Gomes-Klein 2000); 
Anisosperma Silva Manso; Apodanthera Arn.; 
Fevillea L.; Melothria L.; Melothrianthus Mart. 
Crov. e Sicyos L. (Lima 2010) no Brasil.

Este trabalho tem como objetivo inventariar 
e caracterizar morfologicamente Cucurbitaceae 
ocorrentes na Usina São José, Igarassú, Pernambuco, 
dando continuidade ao conjunto de monografias de 
famílias botânicas na Usina São José (e.g. Alves-
Araújo & Alves 2010; Melo et al. 2010; Pontes et 
al. 2010; Buril & Alves 2011), contribuindo, dessa 
forma, para o conhecimento das espécies da Mata 
Atlântica Nordestina.

Materiais e Métodos
A Usina São José (USJ) localiza-se no 

município de Igarassu, Pernambuco (7º40’21,25”–
7º55’50,92”S e 34º54’14,25”–35º05’21,08”W) 
(Trindade et al. 2008), compreende uma área 
total de 280 km2 e possui aproximadamente 
100 fragmentos florestais. Seis deles, com área 
de 12 a 388 ha, foram selecionados para este 
estudo. Coordenadas geográficas e caracterização 
ambiental para cada um dos fragmentos estão 
disponíveis em Araújo & Alves (2010). Além das 
coletas e observações de campo, intensificadas em 
2010-2011, foram ainda acrescidas informações 
obtidas a partir das coleções depositadas nos 
herbários ALCB, ASE, CEPEC, EAN, HRB, HST, 
HUEFS, INPA, IPA, JPB, MAC, PEUFR, R, RB, 
UFP e UFRN. O material coletado foi submetido 
às técnicas usuais em taxonomia vegetal (Mori et 
al. 1985) e as amostras depositadas no herbário 
UFP, com duplicatas distribuídas aos herbários 
CEPEC, NY e RB.

A distribuição das espécies no Brasil foi 
baseada em bibliografia (Gomes-Klein & Lima 
2011; Gomes-Klein 2006; Lima 2010, Steele 2010) 
além da análise das coleções dos herbários visitados. 

As identificações foram realizadas com o 
auxílio de bibliografia especializada (Cogniaux 
1878; Jeffrey & Trujillo 1992; Steele 2010; 
Nee, comunicação pessoal) e por comparação 
com amostras previamente identificadas por 
especialistas. A descrição da família foi realizada 
exclusivamente a partir de amostras da área de 

estudo. As medidas das folhas foram obtidas 
conforme o esquema da figura 1a e consideradas 
como adultas aquelas com inflorescência nas 
axilas. Nas flores pistiladas, o hipanto é tratado 
como porção superior e inferior. A classificação 
do indumento e termos morfológicos seguiram 
Gonçalves & Lorenzii (2007) e Harris & Harris 
(2000). Os frutos foram mensurados a partir de 
material fresco, exceto em Cayaponia tayuya 
(Vell.) Cogn., para a qual foram analisadas amostras 
herborizadas. Nesta última, consideraram-se 
“brácteas” as estruturas foliáceas situadas na base 
dos eixos parciais (paracládios de diversas ordens) 
da inflorescência panicular (Gomes-Klein 2000).

Tendo em vista as dificuldades de coleta do 
grupo e a frequência de amostras incompletas nos 
acervos consultados, optou-se pela elaboração de 
chaves de identificação para amostras estéreis,   
com flores estaminadas e frutificadas.

Resultados e Discussão
Na área de estudo foram reconhecidas 

dez espécies de Cucurbitaceae, entre nativas e 
naturalizadas, distribuídas em seis gêneros, sendo 
Gurania Cogn. (4 spp.) o mais representativo, 
seguido de Psiguria Arn. (2 spp.). Com o 
tratamento, foram acrescidas ao levantamento 
florístico de Alves-Araújo et al. (2008) quatro novas 
espécies para a área, Gurania aff. bignoniacea, 
G. subumbellata (Miq.) Cogn., Psiguria ternata 
(M. Roem.) C. Jeffrey e P. triphylla (Miq.) C. 
Jeffrey, além de serem realizadas atualizações  
nas identificações anteriores.

As espécies são, de modo geral, de ampla 
distribuição no Brasil, ocorrendo desde a região 
Norte ao Sudeste, especialmente nos ambientes 
florestais. Luffa cylindrica M. Roem. (bucha), 
Momordica charantia L. (melão-de-são-caetano) e 
Melothria pendula L., são comuns em áreas abertas 
e antropizadas. As demais espécies são comuns na 
Floresta Atlântica, sendo encontradas na maioria 
das vezes em áreas de borda sobre dossel, exceto 
C. tayuya, registrada também para áreas abertas na 
Caatinga e no Cerrado.

Tratamento taxonômico
Cucurbitaceae Juss.

Trepadeiras herbáceas, por vezes robustas 
(ex. Gurania e Psiguria). Gavinhas simples ou 
ramificadas. Folhas alternas, simples, em geral 
palmatilobadas, ou 3-folioladas, podendo em 
alguns casos, ocorrer estas variações em uma 
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mesma espécie. Inflorescências racemosas 
axilares, frequentemente diferenciadas quanto ao 
sexo ou flores solitárias. Flores dióicas. Cálice e 
corola pentâmeros. Corola amarela, esverdeada, 
rosada ou vermelha. Hipanto verde ou laranja. 

Chave para identificação do material estéril de Cucurbitaceae da USJ

1.	 Gavinhas	ramificadas.
2. Folhas simples, com glândulas esparsas na face abaxial, base cordada  .............  Luffa cylindrica
2’. Folhas simples, com glândulas na base, base decurrente  .................................  Cayaponia tayuya

1’. Gavinhas simples.
3. Folhas simples.

4. Folhas com até 8 cm de comprimento.
5. Folhas 5–7 palmatipartidas; ápice agudo e mucronulado  ..........  Momordica charantia
5’.	 Folhas	3–5	anguladas	ou	3–5	suavemente	palmatífidas,	ápice	agudo,	não	mucronulado	 ... 

 ..........................................................................................................  Melothria pendula
4’. Folhas maiores que  8 cm de comprimento.

6.  Folhas glabras  ............................................................................0000 Psiguria triphylla
6’. Folhas com indumento.

7. Pecíolo pubérulo  ...........................................................................  Gurania lobata
7’. Pecíolo crispado-pubescente a crispado viloso  .................  Gurania subumbellata 

3’. Folhas 3-folioladas.
8.	 Folhas	cartáceas	a	coriáceas,	pecíolo	≥	4	cm	de	comprimento	 ................... Psiguria ternata
8’. Folhas membranáceas, pecíolo ate 3,5 cm de comprimento.

9. Ramo, pecíolo e pecíololo glabrescentes; lâmina glabra, pubérula nas nervuras e às vezes 
na margem  ............................................................................  Gurania aff. bignoniacea

9’. Ramo, pecíolo e pecíololo laxo-crispado-pilosos a vilosos; lâmina crispado-pilosa a 
esparso-crispado-pilosa  ............................................................... Gurania bignoniacea

Androceu com 2, 3 ou 5 estames, anteras livres 
ou adnatas, retas, convolutas ou sigmóides, mono 
ou 2-tecas. Gineceu com 2–3 carpelos, ovário 
ínfero. Frutos secos ou carnosos, deiscentes ou 
indeiscentes.

Chave para identificação do material de Cucurbitaceae com flores estaminadas da USJ

1. Flores com 2 estames.
2. Cálice laranja; corola amarela.

3. Folhas simples.
4.	 Inflorescência	capitada	a	globosa;	sépalas	recurvadas	 ..............  Gurania subumbellata
4’.	 Inflorescência	não-globosa	em	geral	subcapitada;	sépalas	eretas	ou	levemente	patentes	 ... 

 ....................................................................................................................... Gurania lobata
3’. Folhas compostas.

5. Lâmina foliolar glabra, raro pubérula nas nervuras principais e margem; sépalas maiores 
que as pétalas  ........................................................................  Gurania aff. bignoniacea

5’. Lâmina foliolar crispado-pilosa a esparso-crispado-pilosa; sépalas menores ou iguais as 
pétalas  .......................................................................................... Gurania bignoniacea

2’. Cálice verde; corola rosada ou vermelha com fauce amarela.
6. Flores pediceladas, corola rosada  ................................................................ Psiguria ternata 
6’. Flores sésseis, corola vermelha com fauce amarela  .................................. Psiguria triphylla

1’. Flores com mais de 2 estames.
7. Estames totalmente livres.

8. Flores com 3 estames  ..............................................................................  Melothria pendula
8’. Flores com 5 estames  ..................................................................................  Luffa cilyndrica

7’. Estames com anteras conatas.
9. Folhas com glândulas na base da lâmina foliar  ........................................  Cayaponia tayuya
9’. Folhas sem glândulas na lâmina foliar  ...............................................  Momordica charantia
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1. Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.,in A. DC., 
Monogra. Phan. 3: 772. 1881. Fig. 1a-k

Ramos glabros a pubérulos, gavinhas 2-7 
partidas. Folhas simples, inteiras, deltóides a 
ovadas ou 3–5 palmatilobadas, lobos laterais 
e central deltóides a lanceolados,lobos basais, 
quando presentes, assimétricos, 7,5–8 (15,5) 
× 4,5–9 (14) cm, glândulas na base da lâmina 
foliar, membranáceas, face adaxial puncteada, 
escabra, face abaxial reticulada, pubescente, ápice 
agudo a acuminado, margem denticulada, base 
decurrente, com glândulas; pecíolo1–3 cm compr. 
Brácteas foliáceas, ovadas a lanceoladas, 7–7,5 × 
4–4,5 cm, com glândulas na base. Inflorescências 
paniculares. Bractéolas lanceoladas 0,2 cm compr. 
Flores esverdeadas. Flores estaminadas 0,3 cm 
compr.; pedicelo 0,3–0,7 cm compr., glabro a 
glabrescente; hipanto largo-infundibuliforme a 
campanulado, 0,5–0,7 × 5–6 cm, glabrescente; 
sépalas triangulares, 1,5–2 cm compr. no botão; 
corola campanulada, 0,6–0,8 × 0,6 cm, tomentosa, 
pétalas ovadas, reflexas, ápice agudo, 0,5 × 0,3 cm; 
estames 3, filetes filiformes, ca. 0,4 cm compr., 
glabros, vilosos próximo a base, anteras conatas, 
sigmóides, 0,2 cm compr., glabras, ciliadas no 
ápice; pistilódio 3-lobado, 0,1 × 0,1 cm, glabro. 
Botões pistilados 0,3 cm compr.; pedicelo glabro; 
hipanto superior estreito-campanulado, 0,15–0,25 

× 0,1–0,15 cm, glabro; sépalas triangulares, 0,1 
× 0,1 cm; corola 0,2–0,25 × 0,1 cm, tomentosa, 
pétalas lanceoladas, ápice agudo; hipanto inferior 
fusiforme, 0,2–0,25 × 0,1 cm glabro; estilete 
glabro; estigma 3, bilobados no ápice, glabros, 
disco nectarífero trilobado, glabro; estaminódios-3, 
filiformes, ca. 0,1 cm compr., glabros. Pedicelo 
frutífero ca. 0,5 cm compr. Frutos bacáceos, 
globosos a elipsóides, laranja a avermelhados 
quando maduros, 1–1,2 × 0,7 cm,  glabrescentes, 
tecido fibroso presente. Sementes-3, ovadas, 
pardas, 1,2 × 0,6 cm, pubescentes.
Material examinado selecionado: Igarassú, Engenho 
Santa Helena, 8.X.2003, fr., I.M.M. Sá e Silva& H.C.H 
Silva 176 (UFP, PEUFR); Mata dos Macacos, 16.II.2004, 
fr., I.M.M. Sá e Silva  & A. G. Silva 159 (UFP, PEUFR); 
Mata	 de	Piedade,	 17.VIII.2009,	 fl.	 (♂),	 fl.	 (♀),	J.D. 
Garcia1124 (UFP, CEPEC); Mata do Pezinho 4.X.2007, fl. 
(♂),	A. Alves-Araújo et al.579 (UFP, IPA); Mata de Vespas, 
30.X.2007,	fl.	(♂),	fr., J.S. Marques et al. 265 (IPA).

Amplamente distribuída no Brasil (Klein 
& Lima 2011). Exibe alto polimorfismo, 
especialmente na forma das folhas e frutos. 
Relacionada morfologicamente à Cayaponia 
racemosa Mill. (Cogn.), táxon não ocorrente no 
Brasil, que apresenta anteras replicadas e glabras 
no ápice, estigmas inteiros, disco cupuliforme e 
sementes glabras (Gomes-Klein 2000).

Chave para identificação do material frutificado de Cucurbitaceae da USJ

1. Frutos deiscentes.
2. Frutos carnosos, deiscência explosiva, formando 3 valvas recurvadas .......Momordica charantia
2’. Frutos secos, deiscência através de um opérculo cônico ..................................... Luffa cyllindrica

1’. Frutos indeiscentes.
3. Frutos quando maduros com até 3 cm de comprimento.

4. Frutos bacáceos; lâminas foliares com glândulas na base  ........................Cayaponia tayuya
4’. Frutos peponídeos; lâminas foliares sem glândulas na base ..................... Melothria pendula

3’. Frutos quando maduros maiores do que 3 cm de comprimento .....................................................
5. Folhas palmatilobadas.

6. Folhas glabras; frutos sulcados longitudinalmente ............................ Psiguria triphylla
6’. Folhas e frutos sem as características acima.

7. Infrutescência congesta; mais de 6 frutos por nó ................Gurania subumbellata
7’. Infrutescência laxa; até 4 frutos por nó .......................................... Gurania lobata

5’. Folhas 3-folioladas.
8. Folhas com margem inteira .................................................................. Psiguria ternata
8’. Folhas com margem denticulada.

9. Pecíolo crispado-piloso a viloso; frutos obovados a elipsóides, glabrescentes, verde-
intensos com máculas esbranquiçadas ..................................Gurania bignoniacea

9’. Pecíolo glabro a pubérulo; frutos fusiformes, glabros, esverdeados, com listras 
longitudinais mais escuras e pontuações esbranquiçadas .......................................
 ........................................................................................ Gurania aff. bignoniacea
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Figura 1 – a-k. Cayaponia tayuya (García 1124) – a. folha; b-c. detalhe da lâmina foliar; b. face adaxial; c. face abaxial; 
d. detalhe das glândulas na base da folha; e-f. flor estaminada; e. visão geral; f. visão interna evidenciando estames e pistilodio 
trilobado; g. estame, vista dorsal; h. anteras, vista frontal; i. botão pistilado, corola removida evidenciando estilete e estigma; 
j. inflorescência com bráctea; k. fruto, visão geral. l-s. Gurania bignoniacea (Gomes-Costa 43) – l. folha; m. detalhe da lâmina 
foliar; n. inflorescência estaminada; o-p. flor estaminada; o. visão geral; p. secção longitudinal evidenciando os estames; q-r. 
antera; q. vista frontal; r. vista lateral; s. fruto. t-aa. Gurania aff. bignoniacea (Gomes-Costaet al. 85) – t. folha; u-v. detalhe 
da lâmina foliar; u. face adaxial; v. face abaxial; w. inflorescência estaminada; x-y. flor estaminada; x. visão geral; y. secção 
longitudinal evidenciando os estames; z. antera; aa. fruto. A. medida do lobo central. B. medida do sinus basal.
Figure 1 – a-k. Cayaponia tayuya (García 1124) – a. leaf; b-c.detail of the leaf; b. upper surface; c. lower surface; d. detail of the glands in the leaf; 
e-f. staminate flower; e. overview; f. internal view showing stamens and pistillode trilobed; g. stamen, dorsal view; h. anthers, front view; i. bud 
pistillate, without corolla showing style and stigma ; j. inflorescence with bract; k. fruit, overview. l-s. Gurania bignoniacea (Gomes-Costa 
43) – l. leaf; m. detail of the leaf; n. staminate inflorescence; o-p. staminate flower; o. overview; p. longitudinal section showing stamens; 
q-r. anthers; q. front view; r. view lateral; s. fruit. t-aa. Gurania aff. bignoniacea (Gomes-Costaet al. 85) – t. leaf; u-v. detail of the leaf; u. upper 
surface; v. lower surface; w. inflorescence; x-y. staminate flower; x. overview; y. longitudinal section showing stamens; z. anthers; aa. fruit.
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2. Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. 
Jeffrey., Kew Bull. 33(2): 354. 1978. Fig. 1l-s

Ramos laxo-crispado-pilosos a vilosos, 
gavinhas simples. Folhas 3-folioladas, folíolos 
laterais 9–11 × 4,5–5,5 cm, lâmina e base 
assimétricas, ápice acuminado, nervuras primárias 
predominantemente excêntricas; folíolo central 
obovado, elíptico a oblanceolado 10–13 × 4,5–6,5 
cm, ápice acuminado, base aguda ou assimétrica; 
membranáceos, indumento evidente a olho nu, 
crispado-piloso a esparso-crispado-piloso; margem 
denticulada; pecíolo e peciólulo crispado-pilosos a 
vilosos; pecíolo 1,5–3,2 cm compr.; peciólolo 0,7–1 
(1,3) cm compr. Flores com hipanto laranja, pétalas 
amarelas. Flores estaminadas em racemos axilares 
curtos, pedúnculo 9–19 cm compr.; pedicelo 0,5–1 
cm compr., glabrescente a piloso; hipanto urceolado 
a ovado, 0,6–0,8 × 0,4–0,6 cm; pubescente a 
esparso-piloso, com tricomas curtos e/ou longos e 
crispados; sépalas triangulares, 0,2–0,3 cm compr.; 
pétalas lanceoladas, 0,3–0,4cm compr.; estames-2, 
sésseis, anteras arqueadas, convolutas na região 
basal, 0,4–0,6 × 0,20 cm, glabras, apêndice 
triangular, 0,7–0,8 mm compr., papiloso. Flores 
pistiladas não observadas. Pedicelo frutífero 3,5–5 
cm. Frutos jovens peponídeos, em infrutescências 
laxas, obovados a elipsóides, lustrosos, verde 
intenso com pontuações esbranquiçadas, 4,5–5,5 
cm compr., glabrescentes com tricomas longos, 
1–4 frutos por nó. Sementes muitas, ovóides, 0,9 
× 0,5 cm, glabras.
Material examinado selecionado: Igarassu, Mata dos 
Macacos,	15.VIII.2007,	fl.	(♂),	D. Araújo 410 (UFP); 
Mata	de	Piedade,	1.III.2010,	fl.	(♂), G.A. Gomes-Costa et 
al. 43 (UFP, RB), 21.VIII.2010,  fr., G.A. Gomes-Costa et 
al.	87	(UFP,	RB,	CEPEC),	fl.	(♂),	G.A. Gomes-Costa et 
al.75 (UFP, RB, CEPEC); Mata de Vespas, 18.VII.2007, 
fl.	(♂),	N.A. Albuquerque 346 (IPA); Mata de Zambana, 
18.X.	2007,	fl.	(♂),	N.A. Albuquerque 528 (IPA).

Amplamente distribuída na América do Sul 
(Jeffrey 1975), com registros no Brasil para as Regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste, nos domínios Amazônico 
e Atlântico. Espécie comum nos fragmentos florestais 
nordestinos. As flores apresentam grande plasticidade 
quanto ao indumento, apresentando desde hipanto 
pubérulo a piloso com tricomas longos e evidentes. 
Relacionada morfologicamente à Gurania acuminata 
Cogn., pois ambas apresentam folhas polimórficas e 
flores semelhantes quanto à forma e dimensão, sendo 
difícil a distinção morfológica entre elas, uma vez 
que podem ocorrer em simpatria. No entanto, em 
G. acuminata há predomínio de folhas 3-lobadas 
e glabras enquanto em G. bignoniacea as folhas 

são em geral 3-folioladas e pilosas (Neill & Nee, 
comunicação pessoal). Até o presente na Região 
Nordeste G. acuminata é registrada apenas para o 
estado da Bahia.

3. Gurania aff. bignoniacea  Fig. 1t-aa
Ramos glabrescentes, gavinhas simples. Folhas 

3-folioladas, folíolos laterais ca. 10,5 × 6 cm, lâmina 
e base assimétricas, ápice acuminado, nervuras 
primárias predominantemente excêntricas;folíolo 
central elíptico a ovado,11,5–12,2 × 6–6,5 cm, 
ápice acuminado, base aguda ou assimétrica; 
membranáceos, glabros, raro pubérulos nas 
nervuras principais e margem, pubescentes quando 
jovem; margem denticulada; pecíolo e pecíololo 
glabros a pubérulos, raro pubescentes; pecíolo 
1,3–2,5 cm compr.; peciólolo 0,8–1 cm compr. 
Flores com hipanto laranja, pétalas amarelas. 
Flores estaminadas em curtos racemos axilares, 
pedúnculo 13–16 cm compr.; pedicelo 0,2–0,8 
cm compr., pubérulo, às vezes piloso na inserção 
da flor; hipanto urceolado a ovado, 0,6–0,8 × 
0,6–1cm, pubérulo, raro com tricomas longos 
esparsos; sépalas triangular-lanceoladas a oblongo-
lanceoladas, patentes, 0,4–0,6 cm compr.; pétalas 
triangulares, 0,1–0,4 cm compr.; estames-2, sésseis, 
anteras ligeiramente arqueadas, convolutas na 
região basal, 0,4–6 × 0,3 cm, glabras, apêndice 
triangular, 0,7–0,8 mm compr., papiloso. Flores 
pistiladas em ramos com folhas, reunidas em 
fascículos sésseis, com 2–4 flores por nó, pedicelo 
até 1,5 cm compr., pubescente; porção superior 
do hipanto e perianto similares aos das flores 
estaminadas; porção inferior do hipanto cilíndrica, 
glabrescente. Pedicelo frutífero ca. 5 cm comp. 
Frutos jovens peponídeos, em infrutescências laxas, 
fusiformes, lustrosos, esverdeados com listras 
verde mais escuro e pontuações esbranquiçadas, 
5,5–7,5 cm compr., glabros; 1–4 frutos por nó. 
Sementes muitas, ovóides, 0,7 × 0,5 cm, glabras.
Material examinado selecionado: Igarassu, Mata de 
Piedade,	21.VIII.2010,	fl.	(♂,	♀),	fr.,	G.A. Gomes-Costa 
et al. 85	 (UFP,	CEPEC),	 23.VIII.2010,	 fl.	 (♂),	G.A. 
Gomes-Costa et al. 233 (UFP); Mata dos Macacos, 
22.III.2011,	fl.	(♂),	G.A. Gomes-Costa et al. 241 (UFP).

Relacionada morfologicamente à Gurania 
bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey. 
Embora ocorram em simpatria, diferencia-se 
desta por possuir folhas glabras a pubérulas, 
sépalas maiores que as pétalas e frutos listrados. 
Já G. bignoniacea apresenta folhas pilosas, com 
tricomas longos, sépalas menores do que as pétalas 
e frutos não listrados. 
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4. Gurania lobata (L.) Pruski, Brittonia 51(3): 329, 
f. 1-2. 1999.  Fig. 2a-h

Ramos pubérulos a glabrescentes, gavinhas 
simples. Folhas simples, 3–5 palmatífidas a 3–5 
palmatipartidas, largo-reniformes, ovadas, largo-
ovadas ou deltóides, discolor, lobo central maior 
que os laterais, elíptico, oblanceolado, ovado, 
oblongo oulargo-ovado; lobos laterais assimétricos, 
16,5–29,5 × 15,5–33,5 cm; membranáceas a 
cartáceas, face adaxial esparso-pubescente a 
escabra, pubérula nas nervuras, face abaxial 
crispado-pilosa a crispado-tomentosa, reticulada, 
ápice curto-acuminado, acuminado ou raro agudo, 
base profundamente cordada, sinus basal (2) 5–7 
cm compr.; margem denticulada; pecíolo 5–7 cm 
compr., pubérulo. Flores com hipanto laranja, 
pétalas amarelas. Flores estaminadas em racemos 
axilares curtos,subcapitados, pedúnculo 16–32 cm 
compr.; pedicelo 0,2–0,5 (0,8) cm comp., geralmente 
denso-pubérulo; hipanto urceolado-cilíndrico, 1–1,2 
× 0,2–0,7 cm, pubérulo; sépalas lanceoladas a linear-
lanceoladas, eretas ou levemente patentes, 0,3–0,5 
cm compr.; pétalas lanceoladas, 0,5 cm compr.; 
estames-2, sésseis, anteras retas, confluentes na 
região basal, 0,7–1 × 0,1–0,3cm, glabras, apêndice 
estreito-triangular a triangular, 0,2–0,3 cm compr., 
geralmente glabro. Flores pistiladas em ramos áfilos, 
reunidas em fascículos sésseis, com ca. 4 flores por 
nó; pedicelo até 3 cm compr., pubérulo a piloso; 
porção superior do hipanto e perianto similares aos 
das flores estaminadas; porção inferior do hipanto 
cilíndrica, glabro a esparso piloso; estilete glabro. 
Pedicelo frutífero ca. 3,5 cm comp. Frutos jovens 
peponídeos, em inflorescência laxa, fusiforme-
cilindricos,opacos, esverdeados, 6,5–8 cm compr., 
glabros, 1–4 frutos por nó. Sementes muitas, 
obovóides, 0,7 × 0,4 cm, glabras.
Material examinado selecionado: Igarassu, Mata de 
Chave,	3.III.2010,	fl.	(♂),	E. Pessoa et al. 282 (UFP); 
Mata	de	Pezinho,	15.II.2008,	 fl.	 (♂), A. Alves-Araújo 
et al.873	 (UFP);	Mata	 de	Piedade,	 26.I.2010,	 fl.	 (♀)	
e fr., J.D. Garcia 1383 (UFP),	5.III.2010,	fl.	(♂),	G.A. 
Gomes-Costa et al.46	 (UFP),	17.V.2010,	fl.	 (♂),	G.A. 
Gomes-Costa et al. 57 (UFP), 23.VIII.2010, fr., G.A. 
Gomes-Costa et al. 90 (UFP). 

Espécie amplamente distribuída na América 
do Sul (Pruski 1999). No Brasil ocorre nas Regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, sendo 
geralmente encontrada em ambientes florestais. Na 
USJ, é comum e distingue-se das demais espécies do 
gênero na área por apresentar folhas profundamente 
lobadas, flores estaminadas com hipanto geralmente 
cilíndrico e inflorescência estaminada subcapitada.

5. Gurania subumbellata (Miq.) Cogn., Diagn. 
Cucurb. nouv.  Fig. 2i-o

R a m o s  g l a b r e s c e n t e s  a  c r i s p a d o -
pubescentes, densamente vilosos quando jovens, 
gavinhas simples. Folhas simples,frequentemente 
3-palmatífidas, deltóides a largo-ovadas,lobo 
central maior que os laterais, largo-triangular, 
largo-ovado ou ovado-oblongo, lobos laterais 
assimétricos, 18–20 × 21–22,5 cm; membranáceas, 
face adaxial esparso-pubescente, às vezes 
escabrosa,face abaxial pubescente a tomentosa, 
reticulada; ápice agudo e acuminado, base 
profundamente cordada,sinus basal 2,5–4,4 cm 
compr.; margem denticulada; pecíolo 7–9,5 cm 
compr., crispado-pubescente a crispado-viloso. 
Flores com hipanto laranja, pétalas amarelas. 
Flores estaminadas em inflorescências racemosas 
umbeliformes, densas, globosas, pedúnculo 
24,5–35 cm compr., esparso piloso, pedicelo 
0,6–2 cm compr., ascendente-pubescente; 
hipanto urceolado, 0,3 × 0,5 cm, ascendente-
pubescente; sépalas lanceoladas a linear-
lanceoladas, recurvadas,0,7 cm comp.; pétalas 
estreito-triangulares a lanceoladas, 0,4 cm 
comp.; estames-2, sésseis,anteras arqueadas ou 
ligeiramente arqueadas, confluentes na base, 
0,2–0,3 × 0,1 cm, apêndice agudo, 0,3 mm compr., 
glabro. Flores pistiladas em ramos folhosos, 
em fascículos, ca. 10 flores por nó, às vezes 
formando densos agrupamentos; pedicelo 0,2 cm 
compr., densamente pubescente; porção superior 
do hipanto e perianto similares aos das flores 
estaminadas; porção inferior do hipanto cilíndrica, 
glabrescente. Pedicelo frutífero 2–2,5 cm comp. 
Frutos peponídeos,em infrutescência congesta, 
elipsóide-cilindricos, opacos, esverdeados com 
listras longitudinais amareladas, glabros, mais de 
seis frutos por nó. Sementes muitas, obovóides, 
0,7 × 0,4 cm, glabras.
Material examinado selecionado: Igarassu, Mata de 
Chave,	3.III.2010,	fl.	(♂),	E. Pessoa et al.283 (UFP); 
Mata	dos	Macacos,	10.VI.2006,	fl.	(♂),	A. Melo et 
al. 61	(UFP);	Mata	de	Piedade,	21.IX.2010,	fl.	(♂),	
G.A. Gomes-Costa et al. 76 (UFP); Mata de Zambana, 
28.VII.2007,	fl.	(♂), N.A. Albuquerque 424 (IPA).
Material adicional: PERNAMBUCO: São Lourenço 
da Mata, Estação Ecológica de Tapacurá, 9.VIII.2010, 
fl.	(♂),	fr.,	G.A. Gomes-Costa et al. 61 (UFP).

Espécie distribuída no Brasil, Bolívia, 
Venezuela, Guiana Suriname e Guiana Francesa 
(Kearns 1998). No Brasil, ocorre em todas as regiões, 
exceto no Sul, estando associada aos domínios 
Amazônico, Atlântico e da Caatinga (Gomes-Klein 
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Figura 2 – a-h. Gurania lobata (Gomes-Costa 46) – a. folha; b-c. detalhe da lâmina foliar; b. face abaxial; c. face adaxial; d. 
inflorescência estaminada; e. antera, vista lateral; f-g. flor estaminada; f. visão geral; g. visão interna evidenciando os estames; h. 
fruto; i-o. Gurania subumbellata (Melo 61). i. ramo florífero; j-k. detalhe da lâmina foliar; j. face adaxial; k. face abaxial; l. flor 
estaminada; m. antera, vista frontal; n. flor pistilada, secção longitudinal evidenciando estilete e estigma; o. infrutescencia. p-w. Luffa 
cilyndrica (Gomes-Costa 80). p. folha; q. detalhe da lâmina foliar evidenciando glândulas na face abaxial; r. botões florais estaminados 
evidenciando bractéolas com glândulas; s. flor estaminada; t. estame; u. flor pistilada com corola removida; v. estigma; w. fruto.
Figure 2 – a-h. Gurania lobata (Gomes-Costa 46) – a. leaf; b-c. detail of the leaf; b. lower surface; c. upper surface; d. staminate inflorescence; e. 
anther, lateral view; f-g. staminate flower; f. overview; g. internal view showing stamens; h. fruit; i-o. Gurania subumbellata (Melo61). i. habit; j-k. 
detail of the leaf; j. upper surface; k. lower surface; l. staminate flower; m. anther, frontal view ; n. pistillate flower, longitudinal section showing 
style and stigma; o. fruits. p-w. Luffa cilyndrica (Gomes-Costa 80). p. leaf; q. detail of the leaf, glands on the lower surface; r. staminate bud showing 
bracteoles with glands; s. staminate flower; t. stamen; u. pistillate flower without corolla; v. stigma; w. fruit.

2 
cm a

0,
5 

cm 0,
3 

cm

2 
m

m

0,
3 

cm

0,
5 

cm

2 
cm

0,
2 

cm

0,
7 

cm

0,
3 

cm

0,
5 

cm

0,
5 

cm

0,
5 

cm

0,
5 

cm

0,
3 

cm

2 
cm

2 
cm

0,
5 

cm

2 
cm

0,
3 

cm

1 
cm

c

j k

d

b

i

f g
h

p s

r

q

w

t
u

v

onm
l

e



Cucurbitaceae da Usina São José, PE

Rodriguésia 63(4): 817-829. 2012

825

& Lima 2011). Na USJ é comum a ocorrência de 
indivíduos estaminados na borda dos fragmentos. 
Distingue-se das demais espécies do gênero por 
apresentar inflorescências racemosas umbeliformes, 
globosas e densas, e sépalas longas e recurvadas.

6. Luffa cylindrica M. Roem., Fam. nat. syn. 
monogr. Fig. 2p-w
 Ramos glabrescentes a pubérulos, gavinhas 
3–5 partidas. Folhas simples, 5–7 palmatipartidas, 
suborbiculares a ovadas, lobos triangulares, 15 cm 
compr.; cartáceas, faces adaxial e abaxial escabras, 
face abaxial com glândulas esparsas; ápice 
acuminado, margem denteada e/ou denticulada, 
base profundamente cordada, sinus basal 2,5 cm 
compr.; pecíolo 9–13,5 cm compr., pubescente. 
Bractéolas elípticas a lanceoladas, 0,7–0,8 × 0,3 
cm, com glândulas. Flores com hipanto verde, 
pétalas amarelas. Flores estaminadas em racemos 
axilares, pedúnculo 16–28 cm compr.,pubérulo 
a glabrescente; pedicelo 2 cm compr.; hipanto 
campanulado, 0,8 × 0,6 cm, apresso-pubescente; 
sépalas lanceoladas, acuminadas, 1,3 × 0,6 
cm compr.;pétalas obovadas a oblanceoladas, 
levemente cuspidadas, 4–5 × 3 cm; estames-5, 
livres, filetes 0,6–0,8 cm compr., pubérulos, 
ciliados na base, anteras convolutas, monotecas. 
Flores pistiladas solitárias, pedicelo 11–14 cm 
compr.; glabrescente a pubérulo em direção a base; 
porção superior do hipantoe perianto similares 
às flores estaminadas; sépalas com glândulas 
discóides externamente; porção inferior do hipanto 
fusiforme, apresso-puberula; estilete-1, estigmas 
bilobados, densamente papilados; estaminódios-5, 
pubescentes, glabros na extremidade. Frutos 
secos, cilíndricos ou fusiformes, deiscentes por 
um opérculo cônico, com extremidade alongada, 
verde, longitudinalmente estriado, máculas escuras. 
Sementes muitas, ovóides, cinza, máculas escuras, 
0,8–1,2 × 0,7–1 cm, superfície ornamentada.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
21.VIII.2010,	fl.	(♂),	fl.	(♀),	fr.,	G. A. Gomes-Costa et 
al. 80 (UFP); Mata dos Macacos, 16.VIII.2007, est., D. 
Araújo et al. 424 (UFP).

Espécie nativa dos trópicos do Velho Mundo,  
após o cultivo tornou-se espontânea e naturalizada 
nos trópicos do Novo Mundo (Wunderlin 1978), 
sendo amplamente encontrada no Brasil. Na USJ, 
ocorre em ambientes antropizados. É facilmente 
reconhecida pelas folhas com lobos triangulares 
e acuminados e os frutos capsulares fibrosos, 
cilíndricos ou fusiformes.

7. Melothria pendula L., Sp. pl. 1: 35. 1753.  
 Fig. 3 a-h

Ramos delicados, glabros a pubescentes, 
gavinhas simples. Folhas simples, 3–5 anguladas 
ou 3–5 palmatifidas, ovadas a ovadas-triangulares, 
3–5 × 4–6 cm; membranáceas, face adaxial glabra 
a escabra, face abaxial escabro-pubescente, ápice 
agudo, margem esparsamente denticulada, base 
profundamente cordada, sinus basal 1–2 cm compr.; 
pecíolo 3–6 cm compr., pubescente. Flores com 
hipanto verde, pétalas amarelas. Flores estaminadas 
em racemos axilares, pedúnculo glabrescente 
2–2,5 cm compr.; pedicelo 0,2–0,5 cm compr., 
glabrescente a piloso; hipanto estreitamente 
campanulado, 0,15–0,3 cm compr., esparso 
piloso externamente, piloso internamente; sépalas 
< 0,5 mm comp.; pétalas com ápice bilobado, 
papilosas,  0,2 cm compr.; estames-3, sésseis; 
anteras retas, pilosas nas margens, 0,1cm comp.; 
pistilódio globoso, glabro, 0,7 mm diâm. Flores 
pistiladas solitárias, pedicelo 4,5–5,5 cm compr.,  
glabrescente; porção superior do hipanto e perianto 
similares aos das flores estaminadas; porção 
inferior do hipanto fusiforme-cilíndrica, 0,6 × 
0,15 cm, glabra; estilete glabro a pubérulo, disco 
anelar 0,7 mm diâm. Pedicelo frutífero 6–7 cm 
compr. Frutos peponídeos, elipsóides a globóides, 
lustrosos, verdes com máculas claras, enegrecidos 
na maturidade, 2 × 1 cm, glabros. Sementes muitas, 
obovadas, 0,5 × 0,2–0,3 cm, esverdeadas, pilosas.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
21.IX.2010,	 fl.	 (♀),	 fr.,	G.A. Gomes-Costaet et al. 78 
(UFP), fr., G.A. Gomes-Costaet al. 79 (UFP); 16.X.2002, 
fl.	(♂),	G.J. Bezerra et al. 73 (UFP); Mata de Vespas, 
18.VI.2007,	fl.	(♂),	P.Y. Ojima 62 (UFP).

Espécie encontrada na América continental, 
Bahamas e Oeste da Índia (Wunderlin 1978) e 
amplamente distribuída no Brasil (Lima 2010). Na 
USJ ocorre em áreas antropizadas, nas cercas ou 
na margem dos canaviais. 

8. Momordica charantia L., Sp. pl. 2: 1009-1010. 
1753. Fig. 3i-p

Ramos delicados, glabrescentes, gavinhas 
simples. Folhas simples, suborbiculares a ovadas, 
5–7 palmatipartidas, lobo central maior que os 
laterais, obovóide a elipsóide, com estreitamento 
na base, 4,5–8 cm diâm.; membranáceas, face 
adaxial esparso-pilosa, face abaxial esparso-pilosa 
nas nervuras, ápice agudo e mucronulado, margem 
denteada e denticulada; lobos basais auriculados; 
pecíolo 2,5–3,5 cm compr., glabrescente a esparso-
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Figura 3 – a-h. Melothria pendula – a. folha; b-c. detalhe da lâmina foliar; b. face adaxial; c. face abaxial; d. inflorescência 
estaminada; e. flor estaminada, visão interna evidenciando anteras e pistilodio; f. antera, vista frontal; g. flor pistilada, secção 
longitudinal evidenciando o gineceu; h. fruto. i-p. Momordica charantia – i. folha; j-k. detalhe do ápice foliar; j. face adaxial; 
k. face abaxial; l. flor estaminada; m. antera, vista frontal; n. flor pistilada; o. flor pistilada com corola removida; p. fruto aberto 
evidenciando as sementes. q-x. Psiguria ternata (Gomes-Costa 47) – q. folha; r. inflorescência pistilada; s. inflorescência 
estaminada; t. flor estaminada; u. flor estaminada, secção longitudinal evidenciando os estames; v. antera, vista frontal; x. fruto.
z-dd. Psiguria triphylla (Gomes-Costa 72) – z. folha; aa. fruto; bb. inflorescência estaminada; cc. flor estaminada em secção 
transversal evidenciando os estames; dd. estame, vista frontal.
Figura 3 – a-h. Melothria pendula – a. leaf; b-c. detail of the leaf; b. upper surface; c. lower surface; d.staminate inflorescence; e. staminate flower, 
internal view showing anthers and pistillode; f, anthers, frontal view; g. pistillate flower, longitudinal section showing pistil; h. fruit. i-p. Momordica 
charantia – i. leaf; j-k. detail of the leaf apex; j. upper surface; k. lower surface; l. staminate flower; m. anther, frontal view; n. pistillate flower; o. 
pistillate flower without corolla; p.open fruit showing seeds. q-x. Psiguria ternata (Gomes-Costa 47) – q. leaf; r. pistillate inflorescence; s. staminate 
inflorescence; t. staminate flower; u. staminate flower, longitudinal sectionshowing stamens; v. anther, frontal view; x. fruit. z-dd. Psiguria triphylla 
(Gomes-Costa 72) – z. leaf; aa. fruit; bb. staminate inflorescence; cc. staminate flower, transversal section showing stamens; dd. stamen, frontal view. 
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pubescente. Brácteas foliáceas, reniformes. 
Flores com hipanto verde, pétalas amarelas. 
Flores estaminadas axilares; pedicelo 6,5–7,5 
cm compr., esparso-pubescente; hipanto estreito-
campanulado, 0,4 × 0,3 cm, pubescente; sépalas 
ovadas a lanceoladas, agudas no ápice, ca. 0,6 × 
0,3 cm; pétalas oblongo-obovadas, arredondadas 
no ápice, 2 × 1,2 cm; estames-3, filetes glabros, 
0,4 cm compr., anteras sigmóides, conatas, 0,3 
cm compr. Flores pistiladas solitárias, axilares; 
porção superior do hipanto e perianto similares 
aos das flores estaminadas, porção inferior do 
hipanto 0,8–1 × 0,3 cm, tuberculado, piloso; estilete 
glabro; estigma 3, bilobados. Frutos carnosos, 
fusiformes, deiscência explosiva, valvas-3, 
recurvadas, alaranjados, tuberculados. Sementes 
muitas, oblongas, negras, arilóide vermelho, 0,8–1 
× 0,4–0,6 cm.
Material examinado selecionado: Mata de Macacos, 
22.III.2011,	 fl.	 (♂,	♀),	G.A. Gomes-Costa et al. 242 
(UFP);	Mata	 de	Vespas,	 24.XI.2009,	 fl.	 (♂,♀),	E. 
Pessoa 129 (UFP); Engenho D’água, 23.X.2002, fr., 
G.J. Bezerra 102(UFP).

Espécie com distribuição pantropical (Jeffrey 
& Trujillo 1992; Nee 1993), no Brasil ocorre em 
todas as regiões (Gomes-Klein & Lima 2011). Na 
USJ é comum em áreas antropizadas, nas bordas 
dos fragmentos e dos canaviais.

9. Psiguria ternata (M. Roem.) C. Jeffrey, Kew 
Bull. 33(2): 354. 1978.  Fig. 3q-x

Ramos, pecíolo, peciólulo e pedúnculo 
glabrescentes a pubérulos, gavinhas simples. 
Folhas 3-folioladas, folíolos laterais 12,5–16,5 
× 6,5–7,5 cm, lâmina e base assimétricas, ápice 
cuspidado, nervuras primárias predominantemente 
excêntricas; folíolo central obovado a largo elíptico 
13,2–18,2 × 7,5–9,5 cm; cartáceos a coriáceos, 
face adaxial glabra, face abaxial ocasionalmente 
pubérula nas nervuras; ápice cuspidado, base aguda, 
raro assimétrica; margem inteira;  pecíolo 4–5,3 
cm compr.; peciólulo 1–2 cm compr. Flores com 
hipanto verde e corola rosada. Flores estaminadas 
em racemos compactos, piramidais, 2–3 flores basais 
bem maiores que as subseqüentes, pedúnculo 19–21 
cm comp.; pedicelo até 0,3 cm compr., pubérulo a 
piloso; hipanto urceolado a urceolado-cilíndrico, 
0,7–1,1 × 0,4–0,6 cm; glabrescente externamente, 
piloso na abertura internamente; sépalas triangulares, 
0,2–0,3 × 0,1–0,2 cm, pubérulas a esparso pubérulas; 
corola zigomorfa, 4–5 meras; pétalas obovadas, 
ápice arredondado a agudo, 2,0–4,5 × 1,2–2,5 
cm, esparsamente pubérulas; estames-2, sesséis, 

anteras 0,6–0,9 × 0,1–0,3 cm, retas, apêndice linear-
triangular, glabrescente a esparso-piloso, 0,1 cm 
compr. Flores pistiladas em racemos laxos, axilares, 
com folhas reduzidas na extremidade do ramos, 
2–3 flores por nó; pedicelo 0,8–3,5 cm compr.; 
glabrescente a pubérulo, às vezes piloso na inserção 
da flor, perianto similar ao das flores estaminadas, 
pétalas rotundas a levemente truncadas no ápice, 
2 × 1,2 cm; porção superior do hipanto urceolada-
cilindrica, 1–1,5 × 0,5–0,7 cm., glabrescente;  porção 
inferior do hipanto elipsóide, 0,8 × 0,2 cm, glabro 
a glabrescente; estilete  glabro; estigmas 2, bífidos, 
1 cm compr.; glabros. Pedicelo frutífero ca. 4 cm. 
Frutos peponídeos, elípticos, lustrosos, verde intenso 
com listras longitudinais mais claras e pontoações 
esbranquiçadas, 5–6 × 2,5–3 cm, glabros. Sementes 
muitas, ovóides-oblongas, 0,9 × 0,5 cm, glabras.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
15.II.2011,	 fl.	 (♂),	 J. D. Garcia 1571 (UFP), 1-5.
III.2010,	fl.	(♂),	G.A. Gomes-Costa 47 (UFP),  fr., G.A. 
Gomes-Costa 48	(UFP),	23.VIII.2010,	fl.	(♀),	fr.,	G.A. 
Gomes-Costa 91 (UFP); Mata do Pezinho, 16.VIII.2007, 
fr, D. Araújo et al. 446 (UFP).

Espécie amplamente distribuída na Bolívia, 
Brasil, Peru e Paraguai (Steele 2010). No Brasil, 
ocorre em todas as regiões, estando associada 
aos domínios Amazônico, Atlântico e do Cerrado 
(Gomes-Klein & Lima 2011). Na USJ é comum 
na borda dos fragmentos. Por vezes confundida 
com P. triphylla (Miq.) C. Jeffrey devido às folhas 
3-folioladas, porém distingue-se pela cor da corola e 
pelo tamanho e arranjo das flores na inflorescência.

10. Psiguria triphylla (Miq.) C. Jeffrey, Kew Bull. 
33(2): 353. 1978. Fig. 3z-dd

Ramos, gavinha, pecíolo, peciólulo e pedúnculo 
sulcados, glabros, gavinhas simples. Folhas simples, 
5-palmatipartidas, raro trífidas, geralmente largo-
deltóides, lobo central maior que os laterais, 
espatulado ou oblanceolado, 13–20 × 18–23 cm; 
discolores, lustrosas, coriáceas, glabras, às vezes 
punctadas em ambas as faces, venação proeminente 
na face abaxial, ápice cuspidado a acuminado, 
margem inteira a denticulada, base largo sagitada; 
pecíolo 4–5 cm compr. Flores com hipanto verde 
e corola vermelha com fauce amarela. Flores 
estaminadas em racemos compactos, 2–3 flores basais 
pouco maiores que as subsequentes, pedúnculo 20 
cm compr., glabro; flores sésseis, hipanto urceolado-
cilíndrico ou cilíndrico, base pouco espessada, 1,2–1,5 
× 0,3–0,4 cm, glabro; sépalas triangulares,0,2–0,3 cm 
compr.; corola zigomorfa, pétalas obovadas, ápice 
arredondado a cuspidado, 0,7–1,2 × 0,3–0,9 cm, 
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pubérulas, pilosas internamente próximo à fauce; 
estames-2, sésseis, anteras retas, 0,3–0,4 × 0,15 cm; 
apêndice ausente. Flores pistiladas não observadas. 
Pedicelo frutífero 8–12 cm compr. Frutos peponídeos, 
obovados a elípticos, sulcados longitudinalmente, 
lustrosos, verde intenso com pontuações brancas, 
6–7 × 3,5–4 cm, glabros. Sementes muitas, ovóide-
oblongas, 0,8 × 0,5 cm, glabras.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
9.VIII.2007,	 fl.	 (♂),	D. Araújo et al. 400 (IPA), 
21.VIII.2010,	fl.	(♂),	G.A. Gomes-Costa et al. 72 (UFP). 
Material adicional: PERNAMBUCO:Jaqueira, RPPN Frei 
Caneca,	12.X.2010,	fl.	(♂),G.A. Gomes-Costa et al. 198 
(UFP), 13.X.2010, fr., G.A. Gomes-Costa et al. 205 (UFP).

Ocorre do sul do México ao norte da 
Bolívia, desde o nível do mar até 2.100 m de 
altitude, nas regiões tropicais e subtropicais, em 
ambientes florestais (Steele 2010). No Brasil, 
é conhecida nas Regiões Norte (Gomes-Klein 
& Lima 2011; Steele 2010) e  Nordeste, onde 
até então era registrada apenas para o estado de 
Alagoas (Lyra-Lemos et al. 2010). Apesar de 
citada para o estado de Pernambuco por Alves-
Araújo et al. (2008) e Araújo & Alves (2010),  
as amostras analisadas não correspondem ao 
táxon em questão, sendo aqui o seu primeiro 
registro confirmado. Em P. triphylla as folhas são 
polimórficas sendo comum o padrão 3-foliolada, 
raro lobada (Steele 2010). No entanto, nos 
fragmentos florestais nordestinos é comum a 
ocorrência de folhas 5-palmatipartidas. 
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Resumo
Apresenta-se o estudo taxonômico das espécies de Melastomataceae no Parque Estadual do Forno Grande, estado 
do Espírito Santo. Foram registradas 39 espécies, distribuídas em nove gêneros: Leandra (12), Miconia (12), 
Tibouchina (9), Bertolonia, Lavoisiera, Marcetia, Meriania, Microlepis e Pleiochiton (1 espécie cada). Quatro 
espécies representam novos registros para o estado: Bertolonia mosenii Cogn., Leandra aurea (Cham.) Cogn., 
L. tomentosa Cogn. e Tibouchina semidecandra Cogn. Três espécies encontram-se ameaçadas de extinção, 
segundo a Lista do Espírito Santo: Meriania tetramera Wurdack, Miconia octopetala Cogn. e Tibouchina 
castellensis Brade, endêmica do local. São apresentados chave de identificação, descrições, ilustrações e dados 
de distribuição geográfica das espécies.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, florística, taxonomia.

Abstract
We present a taxonomic study on the Melastomataceae in the “Parque Estadual do Forno Grande”, Espírito Santo 
state. There are 39 species distributed in nine genera: Leandra (12), Miconia (12), Tibouchina (9), Bertolonia, 
Lavoisiera, Marcetia, Meriania, Microlepis and Pleiochiton (1 species each). Four species represent new records 
for the state: Bertolonia mosenii Cogn., Leandra aurea (Cham.) Cogn., L. tomentosa Cogn. and Tibouchina 
semidecandra Cogn. Three species are threatened, according to the “Lista do Espírito Santo”: Meriania 
tetramera Wurdack, Miconia octopetala Cogn. and Tibouchina castellensis Brade, a local endemic. We also 
present identification key, descriptions, illustrations and information on geographic distribution of the species. 
Key words: Atlantic Forest, floristic, taxonomy.
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Introdução 
Melastomataceae compreende cerca de 4.570 

espécies distribuídas em 166 gêneros (Clausing 
& Renner 2001), em sua maioria tropical, com 
cerca de dois terços restritos à região Neotropical 
(Wurdack 1962). É uma das famílias mais 
importantes da flora brasileira com a ocorrência 
de 68 gêneros e aproximadamente 1312 espécies 
(Baumgratz et al. 2010a). Possuem hábito herbáceo, 
arbustivo, arbóreo ou mais raramente epifítico 
e lianescente (Martins 2009). A maioria dos 
seus representantes é prontamente reconhecida 
principalmente pelas folhas decussadas com 
nervação acródroma, estames frequentemente 
falciformes, conectivo desprovido de glândula 
dorsal e anteras poricidas (Renner 1993; Romero 
& Martins 2002). Melastomataceae constitui 
um grupo monofilético suportado pela venação 

acródroma e pelos dados moleculares combinados 
das regiões do cloroplasto rbcL, ndhF e rpl16 
(Clausing & Renner 2001). 

No estado do Espírito Santo são encontradas 
diversas formações vegetacionais como manguezais, 
restingas, Florestas de Tabuleiro, Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas, Submontana, Montana, 
Alto-montana, Estacional Semidecidual e Campos 
de Altitude (Simonelli & Fraga 2007). A Floresta 
Atlântica do Espírito Santo é rica em endemismos 
(Backes & Irgang 2004), especialmente a região 
serrana que, juntamente com o sul da Bahia, 
detém recorde de diversidade botânica no mundo 
(Thomaz et al. 1998). Também é extremamente 
diversa em Melastomataceae, com várias espécies 
e um gênero (Dolichoura Brade) endêmicos (Brade 
1959; Goldenberg & Reginato 2006; Goldenberg 
& Tavares 2007). Simonelli & Fraga (2007) 
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posicionaram Melastomataceae como a sétima 
família mais importante em número de espécies 
no Espírito Santo, com 111 táxons, dos quais ca. 
de 35% (39 espécies) ocorrem na área do Parque 
Estadual do Forno Grande (PEFG).

Este trabalho teve por objetivos conhecer a 
composição da família Melastomataceae no Parque 
Estadual do Forno Grande e prover dados para 
identificação das espécies encontradas, através da 
apresentação de chave de identificação, descrições, 
ilustrações e comentários taxonômicos, ecológicos 
e de distribuição geográfica.

Material e Métodos 
O Parque Estadual do Forno Grande (PEFG) 

é uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção 
Integral, situada no município de Castelo, ao sul 
do estado do Espírito Santo, nas coordenadas 
20°31’13”S e 41°6’21”W. Esta UC ocupa área 
de aproximadamente 730 ha, com altitudes 
entre 1.000 e 2.080 m, sendo a cota máxima 
representada pelo Pico do Forno Grande, o 
segundo ponto mais alto do estado (Ipema 
2005). A região possui clima mesotérmico 
brando superúmido com estação subseca de 
apenas dois meses, entre julho e agosto. Ocorre 
o predomínio de temperaturas amenas durante 
o ano todo (a média anual varia em torno de 
18° a 20°C) (IBGE 1977). A vegetação do 
Parque é constituída de Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Alto-montana, em transição 
para a Floresta Estacional Semidecidual (Ipema 
2005). São comuns os afloramentos rochosos 
entremeados pelas florestas de altitude. Nos 
afloramentos ocorre uma vegetação diferenciada, 
herbáceo-arbustiva com espécies das famílias 
Amaryllidaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, 
Campanulaceae Gesneriaceae, Melastomataceae 
e Velloziaceae, além de diversos liquens e 
samambaias (J. Meirelles). A área é classificada 
como de extrema importância biológica, dentro 
das áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade da Mata Atlântica (Conservation 
International do Brasil et al. 2000).

A área onde atualmente situa-se o PEFG foi 
uma das poucas do Espírito Santo visitadas por 
botânicos no passado, sendo localidade típica para 
diversas espécies da flora brasileira, sendo muitas 
endêmicas. Por possuir pontos de difícil acesso 
dentro da área do Parque, as localidades mais 
coletadas foram as mais acessíveis: trilha para as 
piscinas, Mirante, Balança e Pico do Forninho.

Os exemplares registrados foram depositados 
nos herbários CEPEC, MBML, RB, UPCB, e 
quando duplicatas estão depositadas em todos os 
quatro herbários, o material examinado está citado 
como UPCB* (acrônimos segundo Thiers 2010). A 
coleta e herborização dos ramos de indivíduos férteis 
foram realizadas ao longo das trilhas de acordo 
com as técnicas de Toledo (1942), totalizando seis 
excursões por parte dos autores, entre os meses de 
fevereiro de 2008 e novembro de 2010. 

Além do material obtido nas coletas, foram 
consultadas as coleções de Melastomataceae 
provenientes do PEFG dos herbários MBML, RB 
e UPCB.

As descrições enfatizam as principais 
características diagnósticas das espécies de acordo 
com o grupo taxonômico. Algumas características 
não estão na descrição e sim nos comentários para 
a espécie. A coloração das pétalas foi determinada 
como mutável, ou não, segundo as observações 
em campo. O número de nervuras das folhas foi 
complementado pelo sinal de + e o número 2 
quando há presença de um par submarginal tênue 
adicional (Goldenberg 2004). Todas as espécies 
cujos frutos continham mais de 20 sementes foram 
citadas como possuidoras de sementes numerosas. 
Material adicional de outras localidades do Espírito 
Santo ou de estados vizinhos foi analisado quando 
necessário. Os dados de distribuição geográfica das 
espécies para o Brasil seguiram Baumgratz et al. 
(2010a). Foram classificadas como arbustivas as 
plantas com fuste ramificado desde seu início. Não 
foram adotados táxons infraespecíficos.

Resultados e Discussão
Melastomataceae está representada no PEFG 

por 39 espécies distribuídas em nove gêneros: 
Leandra Raddi (12), Miconia Ruiz et Pav. (12), 
Tibouchina Aubl. (nove), Bertolonia Raddi, 
Lavoisiera DC., Marcetia DC., Meriania Sw., 
Microlepis (DC.) Miq. e Pleiochiton Naudin ex 
A.Gray (uma espécie cada). A maioria das espécies 
ocorre exclusivamente nas áreas de Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Alto-montana, somando 
22 espécies dos gêneros Bertolonia, Leandra, 
Meriania, Miconia, Pleiochiton e Tibouchina. 
Outras espécies ocorrem nas áreas expostas a 
insolação, em trilhas abertas ou bordas de matas 
como, por exemplo, Leandra aurea (Cham.) Cogn., 
L. foveolata (DC.) Cogn, M. oleifolia (DC.) Triana, 
T. cerastifolia (Naudin) Cogn. e T. heteromalla (Don) 
Cogn. Algumas espécies ocorrem exclusivamente 
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nos afloramentos rochosos, como: Lavoisiera 
imbricata (Thumb.) DC., Leandra tomentosa Cogn., 
Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC., T. castellensis 
Brade e T. radula Markgr.

Dentre as espécies analisadas, quatro são novos 
registros para o Espírito Santo: B. mosenii Cogn., 
Leandra aurea (Cham.) Cogn., L. tomentosa Cogn. 
e T. semidecandra Cogn. Três espécies encontram-
se ameaçadas de extinção, segundo Simonelli 
& Fraga (2007): Meriania tetramera Wurdack, 
Miconia octopetala Cogn. e T. castellensis Brade, 
endêmica do local. As Melastomataceae são bastante 
representativas na flora do PEFG e aparecem como 
a quarta maior família em número de espécies, 
ficando atrás apenas de Orchidaceae, Asteraceae e 
Bromeliaceae (Amorim et al. dados não publicados). 

Muitas espécies de Melastomataceae 
coletadas no PEFG também ocorrem na Estação 
Biológica de Santa Lúcia,  Santa Teresa (ES) onde 
Goldenberg & Reginato (2006) registraram 56 
espécies. Esta, talvez seja a área mais densamente 
coletada na região serrana do Espírito Santo. Outros 
trabalhos de floras de Melastomataceae realizados 
no Brasil demonstram a riqueza de espécies em 
áreas de florestas montanas e alto-montanas: Macaé 
de Cima no estado do Rio de Janeiro com 109 spp. 
(Baumgratz et al. 2010b), Serra das Lontras no 
sul da Bahia com 53 spp. (Jardim et al. 2009), e 
também em áreas de campos rupestres de Minas 
Gerais, como na Serra da Canastra com 91 espécies 
(Romero & Martins 2002) e Serra do Cipó com 90 
espécies (Semir et al. 1987).

Chave para identificação para os gêneros e espécies de Melastomataceae no Parque Estadual do 
Forno Grande

1.	 Plantas	epífitas	ou	rupícolas	de	pequeno	porte.
2. Ramos e face abaxial das folhas revestidos por glândulas; fruto cápsula triquetra  .......................  

 ...................................................................................................................... 1. Bertolonia mosenii 
2’. Ramos e face abaxial das folhas revestidas por tricomas simples, eglandulosos; fruto bacáceo ...  

 ...........................................................................................................  30. Pleiochiton blepharodes 
1’. Plantas terrestres ou eventualmente rupícolas, neste caso de médio ou grande porte.

3. Folhas adultas menores que 1 cm compr.
4. Folha com base obtusa; pétalas rosadas a lilases  ............................  2. Lavoisiera imbricata 
4’. Folha com base cordada; pétalas brancas ............................................ 15. Marcetia taxifolia 

3’. Folhas adultas maiores que 1 cm compr.
5. Fruto do tipo cápsula.

6. Folhas com nervuras suprabasais; frutos com sementes piramidais a piramidais-
alongadas  .................................................................................. 16. Meriania tetramera 

6’. Folhas com nervuras basais; frutos com sementes cocleadas.
7. Hipanto revestido por tricomas estrelados  ....................... 29. Microlepis oleifolia 
7’. Hipanto revestido por tricomas simples, dendríticos ou glandulares (Tibouchina).

8.	 Plantas	herbáceas	a	subarbustivas;	flores	4–(5)	meras;	cálice	persistente	no	
fruto  .................................................................................. 33. T. cerastiifolia 

8’.	 Plantas	arbustivas	ou	arbóreas;	flores	5–(6)	meras;	cálice	caduco.
9. Pétalas de coloração mutável de brancas a alvo-lilases; estames com 

conectivo densamente revestido por tricomas glandulares  ....................
 .........................................................................................  31. T. arborea 

9’. Pétalas de coloração lilás ou roxa não mutável; estames com conectivo 
glabro a moderadamente revestido por tricomas glandulares.
10. Hipanto urceolado; pétalas lilases  ..................... 32. T. castellensis 
10’. Hipanto oblongo ou campanulado; pétalas roxas.

11. Anteras exclusivamente brancas; estames menores com 
conectivo	prolongado	0,3–0,5	mm	abaixo	das	tecas	 ..............
 ...........................................................................  37. T. radula 

11’. Anteras lilases, roxas ou apenas em um ciclo brancas ou beges; 
estames	menores	com	conectivo	prolongado	0,5–2,4	mm	abaixo	
das tecas.
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12.	 Folhas	com	margem	serreada;	hipanto	10–15	mm	compr.	 ........................... 38. T. semidecandra 
12’.	 Folhas	com	margem	inteira;	hipanto	3,8–8,5	mm	compr.

13. Hipanto densamente revestido por tricomas glandulares  ...............................  39. T. tedescoi
13’. Hipanto revestido por tricomas não glandulares.

14.	 Hipanto	revestido	por	tricomas	dendríticos;	filetes	revestidos	por	tricomas	simples	 ....  
 ............................................................................................................  34. T. estrellensis 

14’.	Hipanto	revestido	por	tricomas	simples;	filetes	revestidos	por	tricomas	glandulares.
15.	 Ramos	cilíndricos;	flores	solitárias	ou	em	dicásio	 .................... 35. T. fothergillae 
15’.	 Ramos	quadrangulares;	flores	em	panículas	 ............................  36. T. heteromalla 

5’. Fruto do tipo baga.
16. Flores com pétalas de ápice arredondado ou retuso (Miconia).

17.	 Inflorescências	terminais	e	laterais.
18. Ramos revestidos por tricomas estrelados, densos; anteras deiscentes por dois poros 

ventralmente inclinados semelhantes a rimas  .................................. 22. M. latecrenata 
18’. Ramos glabros; anteras deiscentes por poro apical único .......................... 28. M. tristis 

17’.	 Inflorescências	exclusivamente	terminais.
19. Flores 8-meras  ...................................................................................  23. M. octopetala 
19’. Flores	4–6	meras.

20. Anteras deiscentes através de poros ventralmente inclinados, semelhantes a rimas.
21. Folhas com nervuras basais; anteras abrindo-se da base até ao ápice das 

tecas  ..............................................................................  24. M. pusilliflora 
21’.	 Folhas	com	nervuras	suprabasais;	anteras	abrindo-se	por	½	a	⅔	do	comprimento	

das tecas  ............................................................................  26. M. sellowiana 
20’.	Anteras	deiscentes	através	de	1–4	poros	apicais.

22. Anteras deiscentes através de 4 poros apicais.
23. Folhas com superfície abaxial esparsamente recoberta por tricomas 

simples e estrelado-estipitados; hipanto urceolado  ........  20. M. hirtella 
23’. Folhas com superfície abaxial glabra; hipanto campanulado  .................  

 .....................................................................................  27. M. theaezans 
22’. Anteras deiscentes através de poro apical único. 

24. Folhas com o tecido laminar aparente  ...........................  18. M. doriana 
24’. Folhas com o tecido laminar recoberto pelo indumento.

25. Folhas com superfície abaxial revestida por tricomas lepidotos 
(achatados).
26. Folhas com nervuras 5+2; ovário revestido esparsamente por 

tricomas estrelados  ........................................ 19. M. formosa 
26’. Folhas com nervuras 3+2; ovário glabro  .... 17. M. chartacea 

25’. Folhas com superfície abaxial revestida por tricomas dendríticos ou 
estrelados.
27. Folhas com superfície abaxial revestida por tricomas 

dendríticos; lacínias externas em forma de dentículos  ...........
 ....................................................................  25. M. saldanhae 

 27’. Folhas com superfície abaxial revestida por tricomas estrelados; 
lacínias externas triangulares  ...................  21. M. kriegeriana 

16’. Flores com pétalas de ápice agudo ou acuminado a raramente apiculado (Leandra)
28. Arvoreta; folhas jovens com a presença de tricomas estrelado-estipitados e simples na 

superfície adaxial  ......................................................................................  14. Leandra sp. 2 
28’. Arbustos; folhas com superfície adaxial glabra ou revestida por tricomas simples, dendríticos 

ou estrelados não estipitados.
29. Ramos, face adaxial das folhas e hipanto glabros  .................................  3. L. acutiflora 
29’. Ramos, face adaxial das folhas e hipanto pilosos.

30.	 Inflorescências	terminais	e	laterais	 ............................................  13. Leandra sp. 1 
30’.	 Inflorescências	exclusivamente	terminais.
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31. Flores 6-meras  .....................................................................................................  10. L. melastomoides 
31’. Flores 5-meras. 

32. Anteras amarelas in sicco.
33.	 Folhas	com	nervuras	3+2;	anteras	5–5,8	mm	compr.	 ...............................  8. L. gardneriana 
33’.	 Folhas	com	nervuras	5+2;	anteras	2,6–3,1	mm	compr.	 .........................................................  

 ...........................................................................................................................  11. L. nianga
32’. Anteras rosadas, brancas ou beges in sicco.

34. Folhas com nervuras basais.
35.	 Nervuras	3+2;	panícula	3–8	cm	compr.	 .....................................................  4. L. aspera
35’.	Nervuras	5+2;	panícula	9,5–16	cm	compr.	 .................................................. 5. L. aurea 

34’. Folhas com nervuras suprabasais.
36. Anteras rosadas in sicco.

37. Ramos revestidos por tricomas simples  .........................................  7. L. foveolata 
37’. Ramos revestidos por tricomas dendríticos  ..................................  6. L. carassana 

36’. Anteras brancas ou beges in sicco e in vivo.
38.	 Hipanto	3,9–4,8	mm	compr.;	cálice	persistente	 .......................... 9. L. longisetosa 
38’. Hipanto	2–3,4	mm	compr.;	cálice	caduco	 ..................................  12. L. tomentosa

1. Bertolonia mosenii Cogn., Fl. bras. 14(4): 55. 
1886. Fig. 1a-c

Epífita; ramos quadrangulares, mais velhos 
glabros, mais jovens com glândulas moderadas. 
Folhas	 com	pecíolo	 0,6–4,8	 cm	 compr.;	 lâmina	
2,5–8,7	×	1,6–5	cm,	elíptica,	base	aguda	a	obtusa,	
margem levemente serreada, ápice cuneado, face 
adaxial esparsamente revestida por tricomas 
simples, prostrados, face abaxial moderadamente 
revestida por glândulas castanhas, nervuras 3+2, 
basais.	Cimeira	5–7,5	cm	compr.,	terminal,	flor	não	
vista. Cápsula triquetra; cálice caduco; sementes 
numerosas, oval-alongadas.
Material examinado: Rio Manso, 15.X.2008, fr., C.N. 
Fraga et al. 2249 (MBML, RB, UPCB); 19.V.2010, fr., 
J. Meirelles et al. 449 (MBML, RB).

Bertolonia mosenii ocorre nos estados de 
MG, RJ, SP, PR, SC, ES (primeiro registro). No 
PEFG ocorre apenas em Floresta Ombrófila Densa 
Montana sobre rochas às margens de córrego, em 
local sombreado. Distingue-se pelo hábito epifítico 
e cápsula triquetra. Foi observada apenas uma 
população com poucos indivíduos.

2. Lavoisiera imbricata DC., Prodr. 3: 103. 
1828. Fig. 1d-e

Arbusto	 a	 arvoreta	 1–1,8	m	 alt.;	 ramos	
sub-cilíndricos a quadrangulares, glabros. Folhas 
sésseis	 imbricadas;	 lâmina	5–8,6	×	 2,5–4,6	mm,	
oval, base obtusa, margem serreado-ciliada, ápice 
agudo e apiculado, ambas as faces glabras, nervuras 
3, basais. Flores solitárias terminais, 6-meras; 
hipanto	 3,8–4,2	 mm	 compr.,	 campanulado,	
glabro; cálice simples, caduco; lacínias lineares-

lanceoladas; pétalas rosadas a lilases, obovado-
oblongas, ápice obtuso; estames 12, dimórficos, 
conectivo	 prolongado	 2,2–3	mm	 abaixo	 das	
tecas, apêndices ventrais, linear-oblongos, 
anteras	 2,3–2,7	mm	 compr.,	 amarelas,	 ovais	 a	
oblongas, ápice acuminado-arredondado, poro 
apical	único;	ovário	⅔	ínfero,	glabro,	6-locular,	
estilete	4,4–5,7	mm	compr.,	reto,	glabro.	Cápsula	
deiscente da base em direção ao ápice; sementes 
numerosas, oblongas a encurvadas.
Material examinado: 10.VII.2004, fl., L. Kollmann 
& R.L. Kollmann 6847 (MBML, UPCB); afloramento 
por baixo do Mirante, Inselberg, 16.VII.2008, fl., A.P. 
Fontana et al. 5377 (MBML, UPCB); 9.IV.2009, fl. e 
fr., J. Meirelles et al. 296 (CEPEC, MBML, UPCB); 
22.V.2010, fl., J. Meirelles et al. 489 (UPCB*).

Lavoisiera imbricata está distribuída nos 
estados de BA, GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR. 
No PEFG é restrita aos afloramentos rochosos 
expostos ao sol, inseridos em Floresta Ombrófila 
Densa Montana, onde é relativamente comum. 
Distingue-se pelas folhas menores que 1 cm compr., 
imbricadas e sésseis, ramos decorticantes folhosos 
no ápice e desnudos na base e pelas cápsulas que 
se rompem da base para o ápice. 

3. Leandra acutiflora (Naudin) Cogn., Fl. bras. 
14(4): 162. 1886.  Fig. 1f-g

Arbusto ca. 2 m alt.; ramos cilíndricos, 
aplanados próximo as inflorescências, glabros. 
Folhas	com	pecíolo	0,–5	cm	compr.;	lâmina	4,4–12	
×	 1,3–5,2	 cm,	 lanceolada,	 elíptico-lanceolada	 a	
obovada, base atenuada à aguda, margem inteira, 
ápice acuminado, face adaxial glabra, face abaxial 
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Figura 1 – a-c. Bertolonia mosenii – a. face abaxial da folha com detalhe do indumento; b-c. frutos (Fraga et al. 2249). d-e. 
Lavoisiera imbricata – d. folha; e. estames (Fontana et al. 5377). f-g. Leandra acutiflora – f. ramo; g. face adaxial da folha 
com detalhe do indumento (Meirelles et al. 477). h. L. aspera – face abaxial da folha com detalhe do indumento (Kollmann 
et al. 10578). i. L. aurea – face abaxial da folha (Meirelles et al. 443). j. L. carassana – ramo e face abaxial folha com 
detalhe do indumento (Meirelles et al. 285). k. L. foveolata – face abaxial da folha com detalhe do indumento (L. Kollmann 
6376). l-m. L. gardneriana – l. face abaxial da folha com detalhe do indumento; m. estame (Goldenberg et al. 1275). n-p. L. 
longisetosa – n. face abaxial da folha; o. hipanto; p. fruto (Goldenberg et al. 1190). q. L. melastomoides – hipanto (Amorim 
et al. 7829). r-s. L. nianga – r. face abaxial da folha com detalhe do indumento; s. estame (Labiak et al. 4961). t-w. L. 
tomentosa – t. face abaxial da folha com detalhe do indumento; u. pétala; v. hipanto; w. fruto (Kollmann & Kollmann 7008).
Figure 1 – a-c. Bertolonia mosenii – a. abaxial surface of the leaf with detail of indument; b-c. fruits (Fraga et al. 2249). d-e. Lavoisiera imbricata 
– d. leaf; e. stamens (Kollmann et al. 10578). f-g. Leandra acutiflora – f. branch; g. adaxial surface of the leaf with detail of indument (Meirelles 
et al. 477). h. L. aspera – adaxial surface of the leaf with detail of indument (Kollmann et al. 10578). i. L. aurea – abaxial surface of the leaf 
(Meirelles et al. 443). j. L. carassana – branch and abaxial surface of the leaf with detail of indument (Meirelles et al. 285). k. L. foveolata – 
abaxial surface of the leaf with detail of indument (L. Kollmann 6376). l-m. L. gardneriana – l. abaxial surface of the leaf with detail of indument; 
m. stamen (Goldenberg et al. 1275). n-p. L. longisetosa – n. abaxial surface of the leaf; o. hypanthium; p. fruit (Goldenberg et al. 1190). q. L. 
melastomoides – hypanthium (Amorim et al. 7829). r-s. L. nianga – r. abaxial surface of the leaf with detail of indument; s. stamen (Labiak et al. 
4961). t-w. L. tomentosa – t. abaxial surface of the leaf with detail of indument; u. petal; v. hypanthium; w. fruit (Kollmann & Kollmann 7008).
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com esparsos tricomas concentrados em sua 
maioria na inserção das nervuras secundárias 
com a central, formando domácias, nervuras 3+2, 
suprabasais.	Panícula	8,4–22,5	cm	compr.,	terminal	
e	 pseudolateral.	 Flores	 5-meras;	 hipanto	 3–3,3	
mm compr., campanulado, glabro; cálice duplo, 
persistente; lacínias internas não diferenciadas, as 
externas formadas por dentículos; pétalas brancas, 
longamente triangulares, ápice agudo; estames 10, 
isomórficos,	 conectivo	 prolongado	 0,2–0,3	mm	
abaixo	das	tecas,	inapendiculado,	anteras	1,6–1,9	
mm compr., brancas, oblongas em vista ventral, 
arredondadas em vista lateral, ápice truncado, poro 
apical	 único;	 ovário	⅔	 ínfero,	 glabro,	 3-locular;	
estilete	 5,1–5,5	mm	compr.,	 reto,	 glabro.	Baga;	
sementes numerosas, piramidal-arredondadas.
Material examinado: Balança, 21.V.2010, fr., J. 
Meirelles et al. 477 (MBML, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: 
Morretes, Serra da Graciosa, 12.XII.2007, fl., E. 
Camargo 178 (UPCB).

Leandra acutiflora corre em MG, ES, SP, 
RJ, PR, SC. No PEFG foi encontrado apenas um 
indivíduo em Floresta Ombrófila Densa Montana. 
Distingue-se pelos ramos e folhas com face adaxial 
glabros. A face abaxial das folhas possui tufos 
de tricomas, formando domácias, na inserção da 
nervura central. 

4. Leandra aspera Cogn., Monogr. Phan. 7: 655. 
1891. Fig. 1h            

Arbusto ca. 2 m alt.; ramos cilíndricos, 
revestidos por tricomas simples de base alargada. 
Folhas	 com	pecíolo	 0,4–1,7	 cm	 compr.;	 lâmina	
2–10	×	1–4,5	cm,	lanceolada	a	elíptica,	base	aguda	a	
arredondada, margem curto serreada a inteira, pouco 
sinuosa, ápice acuminado, face adaxial esparsamente 
revestida por tricomas simples de base alargada, 
adpressos, face abaxial moderadamente revestida 
por tricomas simples, nervuras 3+2, basais. Panícula 
3–8	cm	compr.,	terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	ca.	
3,3 mm compr., campanulado, densamente revestido 
por tricomas simples; cálice duplo, persistente; 
lacínias internas largamente triangulares, as externas 
lineares; pétalas brancas, lanceoladas, ápice agudo; 
estames 10, isomórficos, conectivo prolongado 
0,3–0,4	mm	abaixo	das	 tecas,	 apêndices	dorsais,	
bilobados	 ou	 bífidos;	 anteras	 3–4	mm	 compr.,	
rosadas, falciformes, ápice arredondado, poro apical 
único;	ovário	½	a	⅔	ínfero,	revestido	por	tricomas	
simples	de	base	alargada,	3-locular;	estilete	0,9–1,2	
cm compr., reto, glabro. Baga; sementes numerosas, 
piramidais.

Material examinado: Balança, 12.II.2008, fl., L. 
Kollmann et al. 10578 (MBML, UPCB). Vale ao lado 
do pasto, à direita da entrada do parque, 9.IV.2009, fr., 
J. Meirelles et al. 300 (CEPEC,MBML, RB, UPCB).

Leandra aspera ocorre no RJ e ES, sendo 
este o primeiro registro para este estado. No PEFG 
ocorre em Floresta Ombrófila Densa Montana em 
uma população pequena e esparsa. Assemelha-se 
a L. aurea (Cham.) Cogn. pelas nervuras basais 
e anteras rosadas, mas difere pelas nervuras em 
número	de	3+2	e	 inflorescências	mais	curtas	 (3–8	
cm compr. em L. aspera;	9,5–16	cm	compr.	em	L. 
aurea). Os exemplares analisados diferem pouco 
entre si, pois o espécime L. Kollmann et al. 10578 
possui inflorescências menos desenvolvidas do que J. 
Meirelles et al. 300 e folhas com base aguda, enquanto 
o segundo material possui folhas com base obtusa.

5. Leandra aurea (Cham.) Cogn., Fl. bras. 14(4): 
142. 1886. Fig. 1i

Arbusto ca. 1,5 m alt.; ramos sub-cilíndricos 
a cilíndricos, densamente revestidos por tricomas 
simples.	Folhas	com	pecíolo	0,3–1,3	cm	compr.;	
lâmina	4,3–13,5	×	1,4–4	cm,	oval-oblonga,	base	
arredondada, levemente cordada, margem inteira, 
ápice acuminado, ambas as faces densamente 
revestidas por tricomas simples, face abaxial 
moderadamente revestida por tricomas estrelados, 
nervuras	5+2,	basais.	Panícula	9,5–16	cm	compr.,	
terminal.	 Flores	 5-meras;	 hipanto	 3,8–4,6	 cm	
compr., oblongo, densamente revestido por 
tricomas simples; cálice duplo, persistente; lacínias 
internas não claramente diferenciadas, as externas 
longo-triangulares a oblongas; pétalas brancas, 
ovais a ovais-oblongas, ápice agudo; estames 10, 
levemente dimórficos, conectivo não prolongado 
abaixo	 das	 tecas,	 inapendiculado,	 anteras	 3–3,6	
mm compr., rosadas, oblongas em vista ventral, 
ápice arredondado, poro apical único; ovário ½ 
ínfero, densamente revestido por tricomas simples, 
3-locular;	estilete	8,5–10	mm	compr.,	reto,	glabro.	
Baga; sementes numerosas, piramidais-alongadas.
Material examinado: entre as Piscinas e o Mirante, 
7.IV.2009, fr., J. Meirelles et al. 279 (CEPEC, MBML, 
RB, UPCB); trilha para o Mirante, 18.V.2010, fl., J. 
Meirelles et al. 443 (MBML, RB, UPCB).

Leandra aurea pode ser encontrada nos 
estados da BA, MG, SP, RJ, ES (primeiro registro), 
PR, SC, RS. Também ocorre na Bolívia (Cogniaux, 
1891). No PEFG ocorre às margens da Floresta 
Ombrófila Densa Montana, sendo relativamente 
comum em trilhas expostas ao sol. Assemelha-se a 
L. gardneriana Cogn. e L. nianga Cogn. pelo hábito 
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e porte em campo. Difere-se pelas anteras rosadas e 
pelos tricomas consideravelmente menores e mais 
densos. Ver comentários em L. aspera. 

6. Leandra carassana (DC.) Cogn., Fl. bras. 14(4): 
120. 1886. Fig. 1j                      

Arbusto	2–2,5	m	alt.;	ramos	sub-cilíndricos	
a quadrangulares, compressos, densamente 
revestidos por tricomas dendríticos, os ramos mais 
velhos	 glabrescentes.	 Folhas	 com	pecíolo	 1–9,5	
cm	compr.;	lâmina	5–24	×	2–13,5	cm,	oval,	base	
obtusa a arredondada, margem crenulada, ápice 
acuminado, face adaxial moderadamente revestida 
por tricomas simples, face abaxial moderadamente 
revestida por tricomas estrelado-estipitados e 
densamente revestida por tricomas dendríticos 
nas nervuras; nervuras 5+2 a 7+2, suprabasais. 
Panícula	5–19	cm	compr.,	terminal.	Flores	5-meras;	
hipanto	2,5–4,5	mm	compr.,	urceolado,	densamente	
revestido por tricomas dendríticos, delgados; cálice 
duplo, persistente; lacínias internas largamente 
triangulares, as externas estreito-triangulares; 
pétalas brancas, oblongo-triangulares, ápice agudo; 
estames 10, isomórficos, conectivo prolongado 
0,2–0,4	mm	 abaixo	 das	 tecas,	 inapendiculado;	
anteras	2,5–3,1	mm	compr.,	rosadas,	falciformes	
em vista lateral, ápice agudo, poro apical único; 
ovário ½ ínfero, densamente revestido por 
tricomas dendríticos curto ramificados, 3-locular; 
estilete	4,7–7,5	mm,	reto,	glabro.	Baga;	sementes	
numerosas, ovais-alongadas.
Material examinado: s. l., 25.III.2005, fr., L. Kollmann 
et. al. 7567 (MBML, UPCB); s.l., 25.III.2005, fr., L. 
Kollmann et. al. 7569 (MBML, UPCB); atrás do Mirante, 
7.IV.2009, fl., J. Meirelles et al. 285 (CEPEC, MBML, 
UPCB); Forninho, 20.V.2010, fl., J. Meirelles et al. 467 
(MBML, RB, UPCB); 20.V.2010, fl. e fr., J. Meirelles et 
al. 469 (MBML, RB, UPCB); arredores do alojamento, 
mata do Klaus, 21.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 485 
(MBML, RB).

Leandra carassana ocorre nos estados de MG, 
ES, SP, RJ, PR, SC, RS. Também ocorre na Bolívia 
(Cogniaux, 1891). No PEFG é bem distribuída em 
populações pequenas em Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Alto-montana. Distingue-se pelos ramos 
densamente revestidos por tricomas dendríticos 
macios que se soltam facilmente.

7. Leandra foveolata (DC.) Cogn., Fl. bras. 14(4): 
100. 1886. Fig. 1k                                 

Arbusto	 1–2,5	m	 alt.;	 ramos	 cilíndricos,	
moderadamente a esparsamente revestidos 
por tricomas simples, as partes mais velhas 

glabrescentes.	 Folhas	 com	 pecíolo	 0,5–3,4	 cm	
compr.;	 lâmina	 4,5–11,5	 ×	 1,5–4,5	 cm,	 oval-
lanceolada, base obtusa a sub-cordada, margem 
curto-serreada, ápice acuminado, face adaxial 
moderadamente revestida por tricomas simples de 
base levemente alargada, face abaxial densamente 
revestida por tricomas simples, com tricomas 
estrelados e dendríticos sobre as nervuras; nervuras 
5+2,	 suprabasais.	 Panícula	 (4)6–15	 cm	 compr.,	
terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	3,4–6	mm	compr.,	
campanulado, revestido por tricomas simples e 
longos e tricomas dendríticos e estrelados; cálice 
duplo, persistente; lacínias internas largamente 
triangulares, as externas oblongas a subuladas; 
pétalas brancas, lanceoladas a ovais, ápice agudo, 
apiculado; estames 10, isomórficos, conectivo 
prolongado ca. 0,2 mm abaixo das tecas, apêndices 
dorsais,	bi-tuberculados	inconspícuos;	anteras	2–4	
mm compr., rosadas, subuladas, ápice arredondado, 
poro	apical	único;	ovário	⅔	ínfero,	moderadamente	
revestido por tricomas simples no ápice, 3-locular; 
estilete ca. 1 cm compr., reto, glabro. Baga; sementes 
numerosas, ovais a ovais-alongadas. 
Material examinado: 12.X.2000, fl. e fr., L. Kollmann 
& C.N. Fraga 3137 (MBML, UPCB); 27.II.2004, fr., 
L. Kollmann 6376 (MBML, UPCB); 4.IX.2004, fr., L. 
Kollmann & R.L. Kollmann 6970 (MBML, UPCB); 
30.X.2004, fl., L. Kollmann et. al. 7169 (MBML, UPCB); 
25.III.2005, fl., L. Kollmann 7568 (MBML, UPCB); trilha 
para as Piscinas, 2.V.2008, fl. e fr., R. Goldenberg 1051 
(UPCB*); entre as Piscinas e o Mirante, 7.IV.2009, fl., 
J. Meirelles et al. 280 (UPCB*); trilha para as Piscinas, 
próximo ao primeiro afloramento rochoso, 18.V.2010, fl., 
J. Meirelles et al.441 (MBML, RB, UPCB).

Leandra foveolata ocorre em MG, ES, SP, RJ, 
PR. Também ocorre nas Guianas (Cogniaux 1891). 
No PEFG é comum e ocorre em várias localidades 
com populações de tamanho médio às margens de 
Floresta Ombrófila Densa Montana. Distingue-se 
de L. gardneriana e L. nianga pelas anteras rosadas 
e de L. aurea pelas nervuras suprabasais.

8. Leandra gardneriana Cogn., Fl. bras. 14(4): 95. 
1886. Fig. 1l-m       

Arbusto a arbusto escandente ca. 1 m alt.; 
ramos cilíndricos, densamente revestidos por 
tricomas simples, eretos. Folhas com pecíolo 
0,5–2,3	 cm	 compr.;	 lâmina	 3,5–12	×	 0,8–4	 cm,	
oval a oval-lanceolada, base aguda a arredondada, 
margem inteira, ápice agudo, face adaxial 
esparsamente revestida por tricomas simples, face 
abaxial esparsamente a moderadamente revestida 
por tricomas estrelados principalmente sobre as 
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nervuras, nervuras 3+2, suprabasais. Panícula 
9–15,5	 cm	 compr.,	 terminal.	 Flores	 5-meras;	
hipanto	 5,3–5,8	 mm	 compr.,	 urceolado	 com	
forte constrição acima do ovário moderadamente 
revestido por tricomas simples e estrelados; cálice 
duplo, persistente; lacínias internas largamente 
triangulares, as externas triangulares com ápice 
agudo; pétalas brancas, obovado-oblongas 
ou ovais-oblongas, ápice agudo; estames 10, 
isomórficos, conectivo não prolongado abaixo das 
tecas,	inapendiculado;	anteras	5–5,8	mm	compr.,	
amarelas, lineares subuladas, ápice agudo, poro 
apical único; ovário ínfero, glabro, 3-locular; 
estilete	 8–10,6	mm	 compr.,	 reto,	 glabro.	Baga;	
sementes numerosas, ovais.
Material examinado: 27.I.2004, fl. e fr., L. Kollmann 
6391 (MBML, UPCB); brejo próximo à sede, 20.I.2009, 
fl. e fr., R. Goldenberg et al. 1275 (UPCB*); entre as 
Piscinas e o Mirante, 7.IV.2009, fl. e fr., J. Meirelles et 
al. 289 (UPCB*); estrada para o PEFG, 19.V.2010, fr., 
J. Meirelles et al. 457 (MBML, RB, UPCB).

Leandra gardneriana ocorre nos estados 
da BA, MG, ES, SP, RJ. No PEFG ocorre em 
Floresta Ombrófila Aberta Montana e úmida em 
populações pequenas. Distingue-se pelo hipanto 
pronunciadamente urceolado com forte constrição 
acima do ovário e por alguns indivíduos possuírem 
hábito escandente. 

9. Leandra longisetosa Cogn., Fl. bras. 14(4): 181. 
1886. Fig. 1n-p                               

Arbusto	 1,8–2	m	 alt.;	 ramos	 cilíndricos	 a	
compressos e canaliculados, revestidos por tricomas 
simples e eretos, de ápice encurvado, as partes mais 
velhas	glabrescentes.	Folhas	com	pecíolo	2–3,2	cm	
compr.;	 lâmina	13–20	×	 6–6,5	 cm,	oval-elíptica,	
base atenuada a decurrente, margem curto-serreada 
a denteada, ápice atenuado a agudo, face adaxial 
moderadamente revestida por tricomas simples 
prostrados, face abaxial moderadamente revestida 
por tricomas simples de ápice encurvado e estrelados 
sobre as nervuras secundárias, nervuras 5+2 a 7+2, 
suprabasais.	Panícula	4–8	cm	compr.,	terminal.	Flores	
5-meras;	hipanto	3,9–4,8	mm	compr.,	campanulado	
a urceolado, moderadamente a densamente revestido 
por tricomas simples e estrelados; cálice duplo, 
persistente; lacínias externas longo-triangulares 
ou subuladas, as internas largamente triangulares; 
pétalas brancas, lanceoladas, ápice acuminado; 
estames 10, isomórficos, conectivo não prolongado 
abaixo	 das	 tecas,	 inapendiculado;	 anteras	 1,8–3	
mm compr., brancas, oblongas, ápice levemente 
truncado, poro apical único; ovário ínfero, glabro e 

denteado,	3–locular;	estilete	9–10	mm	compr.,	reto,	
glabro. Baga; sementes numerosas, ovais alongadas 
a piramidais.
Material examinado: 30.X.2004, fl. e fr., L. Kollmann 
et al. 7216 (MBML); trilha da Balança, 18.VII.2008, fl., 
R. Goldenberg et al. 1179 (MBML, RB, UPCB); trilha 
para Goela da Onça, 19.VII.2008, fl., R. Goldenberg et al. 
1190 (MBML, RB, UPCB); trilha da Balança, 21.V.2010, 
fl., J. Meirelles et al. 478 (RB, MBML).
Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: 
Campina Grande do Sul, Alto da Serra, 25.VIII.1957, 
fl., G. Hatschbach 4067 (UPCB).

Leandra longisetosa ocorre em MG, ES, RJ, 
PR. No PEFG é representada por uma pequena 
população que ocorre em Floresta Ombrófila Densa 
Alto-montana. Distingue-se pelas folhas com base 
atenuada a decurrente e pelos pecíolos e lacínias 
avermelhados.

10. Leandra melastomoides Raddi, Mem. Mat. Fis. 
Soc. Ital. Sci. Modena, Pt. Mem. Fis. 18(2): 386. 
1820. Fig. 1q

Arbusto	1–2	m	alt.;	 ramos	 sub-cilíndricos,	
revestidos por tricomas simples de base alargada 
e	 ápice	 encurvado.	 Folhas	 com	pecíolo	 3,5–10	
mm	 compr.;	 lâmina	 6,8–16,5	 ×	 1,5–4,2	 cm,	
lanceolada, base atenuada a arredondada, margem 
curto serrilhada, ápice agudo a arredondado, face 
adaxial densamente revestida por tricomas simples 
de base alargada e ápice encurvado, face abaxial 
moderadamente revestida por tricomas simples 
de base alargada, nervuras 3+2, suprabasais. 
Panícula	 5–7	 cm	 compr.,	 terminal.	 Flores	
6-meras;	hipanto	4–4,5	mm	compr.,	campanulado,	
densamente revestido por tricomas simples de 
base alargada; cálice duplo, persistente; lacínias 
internas largamente triangulares a oblongas, as 
externas subuladas; pétalas brancas, estreitamente 
triangulares, ápice agudo apiculado; estames 12, 
isomórficos,	 conectivo	 prolongado	 0,5–2	mm	
abaixo	das	tecas,	inapendiculado;	anteras	2,7–3,7	
mm compr., amareladas in sicco, oblongas, ápice 
arredondado, poro apical único; ovário ½ ínfero, 
densamente revestido por tricomas simples e 
eretos,	4-locular;	estilete	1–1,1	cm	compr.,	curvo,	
glabro. Baga; sementes numerosas, oval-alongadas 
a piramidais.
Material examinado: 24.I.1973, fl., (MBML 835, 
UPCB); brejo próximo da sede do Parque, 1.V.2008, 
fr., C.N. Fraga et. al 1954 (UPCB); trilha da Balança, 
21.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 480 (UPCB*).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Leopoldina, Bragança, 30.X.2006, fl., 
L.F.S. Magnago et al. 1478 (UPCB).
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Leandra melastomoides ocorre nos estados da 
PB, BA, GO, DF, MG, ES, SP. Segundo Wurdack 
(1962) ocorre também no Suriname. No PEFG é 
representada por poucos indivíduos encontrados 
em poucas localidades em Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Alto-montana. Assemelha-se 
a L. carassana pelas panículas capitadas com 
flores congestas, porém, diferencia-se pelas folhas 
lanceoladas e pelas flores 6-meras.  

11. Leandra nianga Cogn., Fl. bras. 14(4): 96. 
1886. Fig. 1r-s

Arbusto	0,5–2	m	alt.;	ramos	quadrangulares	
a sub-cilíndricos, densamente revestidos por 
tricomas	simples	e	eretos.	Folhas	com	pecíolo	1,2–
3,4	cm	compr.;	lâmina	5,8–15,5	×	2,2–6,5	cm,	oval-
oblonga, base obtusa a arredondada ou subcordada, 
margem inteira a crenulada, ápice acuminado ou 
agudo, face adaxial moderadamente revestida por 
tricomas simples prostrados e tricomas dendríticos 
na nervura central, face abaxial moderadamente 
revestida por tricomas simples, eretos, de ápice 
encurvado e tricomas estrelados principalmente 
sobre as nervuras, nervuras 5+2, suprabasais. 
Panícula	 6,5–15	 cm	 compr.,	 terminal.	 Flores	
5-meras;	 hipanto	 4–4,5	mm	 compr.,	 oblongo	 a	
levemente urceolado, densamente revestido por 
tricomas simples e eretos; cálice duplo, persistente; 
lacínias externas subuladas, as internas largamente 
triangulares; pétalas brancas, branco-esverdeadas 
ou rosadas, lanceoladas, ápice agudo; estames 10, 
isomórficos, conectivo não prolongado abaixo das 
tecas,	inapendiculado;	anteras	2,6–3,1	mm	compr.,	
amarelas, oblongas, ápice arredondado a levemente 
truncado, poro apical único; ovário ínfero, glabro, 
4-locular;	estilete	8,2–9,7	mm	compr.,	reto,	glabro.	
Baga; sementes numerosas, piramidais.
Material examinado: Rio Manso, 15.X.2008, fl., P. Labiak 
et al. 4961 (MBML, UPCB); estrada entre Rio Manso e 
Balança, 16.X.2008, fl., C.N. Fraga et al. 2261 (UPCB).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: São Roque do Canaã, Alto Misterioso, 
16.IX.2005, fl., L. Kollmann et al. 8306 (UBPC); 
25.XI.2007, fl., M. Simonelli et al. 1371 (UPCB). Santa 
Maria de Jetibá, Rio das Pedras, 10.XII.2002, fl. e fr., L. 
Kollmann et al. 5845 (UPCB).

Leandra nianga ocorre nos estados de MG, ES, 
SP, RJ. No PEFG ocorre em apenas uma localidade 
onde é representada por poucos indivíduos, em 
Floresta Ombrófila Densa Montana. Assemelha-se a 
L. gardneriana pelos ramos densamente revestidos 
por tricomas simples e pelas anteras amarelas. 
Diferencia-se pelas folhas com nervuras em número 
de	5+2	e	pelas	anteras	menores	(2,6–3,1	mm	compr.).	

12. Leandra tomentosa Cogn., Fl. bras. 14(4): 609. 
1888.  Fig. 1t-w  

Arbusto	ca.	0,5–3	m	alt.;	 ramos	cilíndricos;	
ramos jovens, ambas as faces das folhas e hipanto 
densamente recobertos por tricomas estrelados 
com braços longos, persistente na face abaxial das 
folhas, caduco nos frutos, ramos mais velhos e na 
face	adaxial	das	folhas.	Folhas	com	pecíolo	0,5–1,7	
cm	 compr.;	 lâmina	 2,4–7	×	 1–2,8	 cm,	 oblongo-
lanceolada, base aguda, margem revoluta, ápice 
agudo,	nervuras	5,	suprabasais.	Panícula	2,1–6	cm	
compr.,	terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	2–3,4	mm	
compr., campanulado; cálice duplo, caduco; lacínias 
internas triangulares, externas espessadas, oblongas 
e curtamente subuladas, eretas; pétalas brancas, 
ovais, ápice acuminado; estames 10, isomórficos, 
conectivo	prolongado	0,7–1	mm	abaixo	das	tecas,	
inapendiculado, dorsalmente espessado e levemente 
giboso na região mediana da antera, anteras ca. 
3 mm compr., beges, oblongas em vista ventral, 
dorsalmente arqueadas, ápice arredondado, poro 
apical único; ovário ½ ínfero, glabro, 3-locular, 
estilete ca. 7,4 mm compr., reto, glabro. Baga; 
sementes numerosas, ovóides a ovóide-alongadas. 
Material examinado: Forno Grande, 12.VIII.1948, fl. e 
fr., A.C. Brade 19253 (RB); Forninho, 5.IX.2004, fl. e fr., 
L. Kollmann & R.L. Kollmann 7008 (MBML, UPCB); 
Forno Grande, 19.VII.2007, fl. e fr., L. Kollmann 9967 
(MBML, UPCB); Forninho, 21.I.2009, fr., R. Goldenberg 
et al. 1284 (RB, MBML, UPCB, CEPEC); 20.V.2010, fl. e 
fr., J. Meirelles et al. 470 (MBML, RB, UPCB); 20.V.2010, 
fr., J. Meirelles et al. 471 (MBML, RB, UPCB).

Leandra tomentosa ocorre nos estados do RJ, 
ES (primeiro registro). No PEFG é representada por 
uma pequena população restrita as áreas elevadas 
como o Pico do Forno Grande, a aproximadamente 
1.660 m de altitude e do Forninho com 1.600 m, 
em afloramentos rochosos inseridos em Floresta 
Ombrófila Densa Alto-montana. Pode ser reconhecida 
pelos ramos, folhas e hipanto densamente revestidos 
por tricomas estrelados longo ramificados. 

13. Leandra sp 1. Fig. 2a                                                                                              
Arbusto; ramos cilíndricos, densamente revestidos 

por tricomas simples de base alargada, encurvados. 
Folhas	com	pecíolo	0,9–1,6	cm	compr.;	lâmina	7,5–10,7	
×	2–3,7	cm,	oval-lanceolada,	base	atenuada,	margem	
levemente serreada, ápice acuminado, ambas as 
faces densamente revestidas por tricomas simples, na 
adaxial encurvados, na abaxial enovelados, nervuras 
3+2	a	5+2,	suprabasais.	Panícula	4–6,8	cm	compr.,	
laterais e terminais. Flores não visualizadas, cálice 
persistente, 5-mero. Baga; sementes numerosas, 
piramidais-alongadas com vértices arredondados.
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Figura 2 – a. Leandra sp. 1 – ramo e inflorescências (Kollmann & Kollmann 6647). b. Leandra sp. 2 – face adaxial de 
folha jovem com detalhe do indumento (Forzza et al. 4992). c-d. Marcetia taxifolia – c. folha; d. estames (Fontana et 
al. 5378). e-h. Meriania tetramera – e. folha; f. estame; g. fruto; h. semente (Goldenberg et al. 1185). i-k. M. chartacea 
– i. face abaxial da folha com detalhe do indumento (Goldenberg et al. 1174); j. estame; k. ovário (Santos 783). l-o. M. 
doriana – l. face abaxial da folha com detalhe das domácias e indumento; m. hipanto; n. fruto; o. semente (Kollmann et 
al. 10588). p-t. M. formosa – p. folha; q. hipanto (em botão) com detalhe do indumento; r. ovário; s. fruto; t. sementes 
(Goldenberg et al. 1180). u-w. M. hirtella – u. folha; v. hipanto; w. estame (Fraga et al. 2225). x-aa. M. kriegeriana 
– x. folha com detalhe do indumento; y. ovário e base do estilete; z. fruto; aa. sementes (Kollmann 6378). ab. M. 
latecrenata – estame (Kollmann & Kollmann 6611). ac-ad. M. octopetala – ac. flor; ad. pétala (Meirelles et al. 497).
Figure 2 – a. Leandra sp. 1 – branch and inflorescences (Kollmann & Kollmann 6647). b. Leandra sp. 2 – adaxial surface of the young 
leaf with detail of indument (Forzza et al. 4992). c-d. Marcetia taxifolia – c. leaf; d. stamens (Fontana et al. 5378). e-h. Meriania 
tetramera – e. leaf; f. stamen; g. fruit; h. seed (Goldenberg et al. 1185). i-k. M. chartacea – i. abaxial surface of leaf with detail of 
indument (Goldenberg et al. 1174); j. stamen; k. ovary (Santos 783). l-o. M. doriana – l. abaxial surface of the leaf with detail of domatia 
and indument; m. hypanthium; n. fruit; o. seed (Kollmann et al. 10588). p-t. M. formosa – p. leaf; q. hypanthium (in bud) with detail of 
indument; r. ovary; s. fruit; t. seeds (Goldenberg et al. 1180). u-w. M. hirtella – u. leaf; v. hypanthium; w. stamen (Fraga et al. 2225). 
x-aa. M. kriegeriana – x. leaf with detail of indument; y. ovary and style base; z. fruit; aa. seeds (Kollmann 6378). ab. M. latecrenata – 
stamen (Kollmann & Kollmann 6611). ac-ad. M. octopetala – ac. flower; ad. petal (Meirelles et al. 497).
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Material examinado: 10.IV.2004, fr., L. Kollmann & 
R.L. Kollmann 6647 (MBML, UPCB).

Leandra sp. 1 é, aparentemente, endêmica 
do estado do ES. Distingue-se das demais espécies 
do gênero coletadas na UC pelas inflorescências 
terminais e laterais. A identificação em nível de 
espécie não foi possível devido à falta de material 
com flor e a complexidade do grupo. 

14. Leandra sp 2. Fig. 2b
Arvoreta ca. 4 m alt.; ramos cilíndricos, 

canaliculados nas extremidades, densamente 
revestidos por tricomas simples, um pouco 
sinuosos.	Folhas	com	pecíolo	0,5–4,2	cm	compr.;	
lâmina	3–18	×	1–6,6	cm,	oval-oblonga,	base	aguda,	
margem levemente serreada, ápice acuminado, 
face adaxial das folhas jovens moderadamente 
revestida por tricomas simples e estrelados 
estipitados, as folhas adultas são moderadamente 
revestidas apenas por tricomas simples, face 
abaxial moderadamente revestida por tricomas 
simples e tricomas estrelados nas nervuras, 
nervuras 5+2 a 7+2, suprabasais. Panícula ca. 7,4 
cm compr., terminal. Flores não visualizadas, cálice 
caduco. Baga; sementes numerosas, piramidais 
com vértices arredondados, alongadas.
Material examinado: Balança, 13.II.2008, fr., R.C. 
Forzza et al. 4992 (UPCB).

Leandra sp. 2 é, aparentemente, endêmica do 
ES. No PEFG ocorre em apenas uma localidade em 
Floresta Ombrófila Densa Alto-montana. Dentre as 
espécies de Leandra coletadas na UC distingue-se 
por ser uma arvoreta de cerca de 4 m alt., enquanto 
as demais são arbustos, ou mais raramente, arbustos 
escandentes. A identificação em nível de espécie 
não foi possível devido à falta de material com flor. 

15. Marcetia taxifolia (A.-St. Hil.) DC., Prodr. 3: 
124. 1828. Fig 2c-d                                  

Arbusto	0,7–1	m	alt.;	ramos	sub-cilíndricos,	
as partes mais jovens quadrangulares e densamente 
revestidas por tricomas glandulares, principalmente 
nos nós, as mais velhas glabras. Folhas com pecíolo 
0,2–0,6	mm	compr.;	 lâmina	3–7,5	×	 1,3–3	mm,	
cordiforme, base cordada, margem revoluta, ápice 
agudo, ambas as faces densamente revestidas 
por tricomas glandulares, nervuras 3, basais. 
Flores solitárias, laterais. Flores 4-meras; hipanto 
2–2,5	mm	compr.,	campanulado,	moderadamente	
revestido por tricomas glandulares; cálice simples, 
persistente; lacínias subuladas; pétalas brancas, 
lanceoladas, ápice agudo; estames 8, levemente 
dimórficos, conectivo não prolongado abaixo das 

tecas, apêndices ventrais levemente bilobados; 
anteras	3,2–3,8	mm	compr.,	amarelas,	oblongas,	ápice	
arredondado,	poro	apical	único;	ovário	⅔	súpero,	
glabro,	4-locular;	estilete	7–8	mm	compr.,	reto,	glabro.	
Cápsula; sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: inselberg por baixo do Mirante, 
beira do pasto, 16.VII.2008, fl. e fr., A.P. Fontana et al. 
5378 (MBML, UPCB); inselberg por baixo do Mirante, 
acima do pasto, 9.IV.2009, fr., J. Meirelles et al. 297 
(UPCB*); 22.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 488 (UPCB*).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Maria do Jetibá, Pedra do Garrafão, 
18.VII.2007, fl. e fr., P. Labiak & A.P. Fontana 4191 
(UPCB). São Roque do Canaã, Alto Misterioso, 25.VI.2007, 
fl. e fr., R.C. Britto et al. 186 (MBML, UPCB).

Marcetia taxifolia é amplamente distribuída, 
ocorrendo nos estados de RO, CE, PB, PE, BA, AL, 
SE, DF, MG, ES, SP, RJ, PR. Também ocorre na 
Colômbia (Mendoza & Ramires 2006), Venezuela 
e Guiana (Martins 2009). No PEFG ocorre apenas 
em afloramentos rochosos expostos ao sol, 
inseridos em Floresta Ombrófila Densa Montana. 
Distingue-se pelas folhas adultas menores que 1 cm 
de comprimento, pelas folhas com base cordada e 
pelas pétalas brancas. 

16. Meriania tetramera Wurdack, Phytologia 
45(4): 324. 1980. Fig. 2e-h                   

Arvoreta ca. 5 m alt. a árvore 18 m alt.; 
ramos cilíndricos, revestidos por tricomas amorfos 
a	glabros.	Folhas	com	pecíolo	0,5–5,4	cm	compr.;	
lâmina	5,2–17	×	1,8–5,5	cm,	elíptico-lanceolada	a	
lanceolada, base aguda, margem denteada, serreada 
ou inteira, ápice levemente acuminado, face adaxial 
glabra, face abaxial moderadamente revestida por 
tricomas amorfos, adpressos, a glabra, nervuras 
3+2,	 suprabasais.	 Umbela	 5–7,5	 cm	 compr.,	
terminal.	Flores	4-meras;	hipanto	3–4,8	mm	compr.,	
campanulado, revestido por indumento amorfo; 
cálice duplo, persistente, inconspícuo; lacínias 
internas largamente triangulares, as externas lineares, 
diminutas; pétalas brancas, rosadas ou verde-claras 
com ápice arroxeado, obovadas, ápice retuso a 
acuminado; estames 8, isomórficos, conectivo 
prolongado	1,2–2,4	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	
dorsais,	agudos;	anteras	4,9–8,1	mm	compr.,	amarelas	
a avermelhadas, subuladas, ápice arredondado, poro 
apical único; ovário súpero, glabro, 4-locular; estilete 
1,1–1,8	cm	compr.,	curvo,	glabro.	Cápsula;	sementes	
numerosas, piramidais a piramidal-alongadas.
Material examinado: trilha da Balança, 18.VII.2008, fl., 
fl. e fr., R. Goldenberg et al. 1185 (MBML, RB, UPCB); 
arredores do alojamento, mata do Klaus, 21.V.2010, fl., 
J. Meirelles et al. 484 (UPCB*).
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Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Conceição do Castelo, Ribeirão do Meio, 
14.VI.1985, fl., fl. e fr., G. Hatschbach 49403 (UPCB); 
Venda Nova do Imigrante, Mirante da torre de TV, 
17.V.1999, fl., G. Hatschbach et al. 69131 (UPCB); Santa 
Teresa, Reserva Biológica Augusto Ruschi, 5.IX.2003, fr., 
J. Rossini & E. Bausen 538 (MBML, UPCB). Aparecidinha, 
16.VII.2004, fl., L. Kollmann 6895 (MBML, UPCB).

Meriania tetramera ocorre nos estados da 
BA e ES. No PEFG é representada por pequenas 
populações ocorrentes em poucas localidades em 
Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-montana. 
Distingue-se pelos frutos capsulares com sementes 
piramidais e pelas nervuras suprabasais. Seus estames 
se destacam por portar estruturas infladas de coloração 
clara na base das anteras. É citada na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do estado do Espírito Santo 
(Simonelli & Fraga 2007) como Vulnerável. 

17. Miconia chartacea Triana, Trans. Linn. Soc. 
London 28(1): 119. 1871.   Fig. 2i-k                      

Arbusto 1,5 m alt. a árvore 7 m alt.; ramos 
sub-cilíndricos, achatados ou cilíndricos, densamente 
revestidos por tricomas  lepidotos, as partes mais 
velhas	glabras.	Folhas	com	pecíolo	1–2,5	cm	compr.;	
lâmina	4,5–21,5	×	1–4,5	cm,	lanceolada	a	oblongo-
lanceolada, base decurrente ou cuneada a obtusa, 
margem inteira, ápice agudo, face adaxial glabra, 
somente as nervuras revestidas por tricomas lepidotos, 
face abaxial densamente revestida por tricomas 
lepidotos, nervuras 3+2, suprabasais. Panícula com 
flores	agrupadas	em	glomérulos	8,5–17,5	cm	compr.,	
terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	1,6–2,6	mm	compr.,	
campanulado, densamente revestido por tricomas 
lepidotos; cálice duplo, caduco; lacínias internas não 
claramente diferenciadas, as externas triangulares; 
pétalas brancas, obovadas, ápice retuso; estames 10, 
isomórficos,	conectivo	prolongado	0,5–1	mm	abaixo	
das tecas, apêndices ventrais, formados por projeções 
agudas	ou	bilobadas;	anteras	2–2,5	mm	compr.,	beges,	
linear-oblongas, ápice arredondado a truncado, poro 
apical	único;	ovário	½	 a	⅔	 ínfero,	 ápice	glabro,	
2-locular;	estilete	4,2–5,1	mm	compr.,	reto,	glabro.	
Baga;	sementes	1–2,	reniformes.
Material examinado: trilha da Balança, 18.VII.2008, fr., 
R. Goldenberg et al. 1174 (UPCB*); mata do Forninho, 
20.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 472 (UPCB*).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Catolés-Abaíra, Trilha para o campo do Ouro Fino, 
9.II.2006, fl., A.K.A. Santos 783 (UPCB). MINAS 
GERAIS: Barroso, Mata do Baú, 25.XI.2001, fl., L.C.S. 
Assis & M.K. Ladeira 382 (UPCB).

Miconia chartacea ocorre nos estados da BA, 
GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC. No PEFG é restrita 

às áreas de Floresta Ombrófila Densa Alto-montana, 
formando populações muito pequenas. Distingue-se 
das demais pelas folhas notavelmente discolores, 
lanceoladas a oblongo-lanceoladas. Difere de M. 
formosa Cogn. pelas folhas mais estreitas com 
nervuras 3+2 e pelo ovário glabro. 

18. Miconia doriana Cogn., Fl. Bras. 14(4): 376. 
1887. Fig. 2l-o

Arbusto ca. 1 m a árvore ca. 6 m alt.; ramos 
cilíndricos, moderadamente revestidos por tricomas 
estrelados, as partes mais velhas glabras. Folhas 
com	pecíolo	0,3–1,5	cm	compr.;	lâmina	1,7–10,5	× 
0,5–3,7	cm,	oval	a	oval-lanceolada,	base	atenuada	
a aguda, margem inteira a levemente ondulada, às 
vezes repanda, ápice caudado, face adaxial glabra, 
face abaxial esparsamente revestida por tricomas 
estrelados a glabra, nervuras 3+2, suprabasais. 
Panícula	1,4–8,5	cm	compr.,	terminal.	Flores	5–6	
meras;	hipanto	1,6–2,1	mm	compr.,	campanulado,	
moderadamente revestido por tricomas estrelados; 
cálice duplo, caduco; lacínias internas largamente 
triangulares com ápice arredondado, as externas 
com ápice agudo ou subulado; pétalas brancas, 
obovado-oblongas, ápice arredondado a retuso; 
estames	15–18,	isomórficos,	conectivo	prolongado	
0,2–1	mm	 abaixo	 das	 tecas,	 apêndices	 dorsais,	
agudos;	 anteras	 0,8–2,2	 mm	 compr.,	 beges,	
oblongas, ápice arredondado, poro apical único; 
ovário todo ínfero, glabro, 2-locular; estilete 
4,7–5,8	mm	compr.,	reto,	glabro.	Baga;	sementes	
1–3,	arredondadas.
Material examinado: Balança, 13.II.2008, fl. e fr., L. 
Kollmann et al. 10588 (RB, MBML, UPCB); trilha da 
Balança, 18.VII.2008, fr., R. Goldenberg et al. 1175 
(MBML, RB, UPCB); trilha para o Forninho, 21.I.2009, 
fl. e fr., R. Goldenberg et al. 1278 (MBML, RB, UPCB); 
entorno do alojamento, 9.IV.2009, fr., A. Amorim et al. 
7799 (UPCB*).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Carandaí, Pedra do Sino Hotel Fazenda, Trilha 
do Sagui, 9.II.2006, fl., N. F. Mota & D. Souza 546 (UPCB).

Miconia doriana ocorre nos estados da 
BA, MG, ES, SP, RJ, PR, SC. No PEFG ocorre 
em Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-
montana. Difere das demais espécies pelas anteras 
deiscentes através de um poro apical e pelas folhas 
com superfície abaxial esparsamente revestida por 
tricomas estrelados a glabra. Destaca-se também 
pelos ramos tênues, pelas folhas com o menor 
comprimento médio entre as espécies de Miconia 
do PEFG	(1,7–10,5	cm),	 e	pela	presença	de	um	
par de domácias diminutas na base da face abaxial. 



844 Meirelles, J. & Goldenberg, R.

Rodriguésia 63(4): 831-855. 2012

19. Miconia formosa Cogn., Monogr. Phan. 7: 842. 
1891. Fig. 2p-t

Arbusto ca. 4 m alt. a árvore ca. 14 m 
alt.; ramos sub-cilíndricos a quadrangulares 
arredondados, às vezes compressos, revestidos 
por tricomas lepidotos muito adpressos. Folhas 
com	pecíolo	1,5–8	cm	compr.;	lâmina	7,2–21,5	× 
2–7,5	cm,	elíptico-lanceolada	a	oblongo-elíptica,	
base atenuada, aguda ou levemente decurrente, 
margem inteira a levemente ondulada, às vezes 
repanda, ápice acuminado a cuneado, face adaxial 
glabra, revestida moderadamente por tricomas 
lepidotos principalmente sobre as nervuras, às 
vezes com tricomas estrelados esparsos, face 
abaxial densamente revestida por tricomas 
estrelado lepidotos, nervuras 5+2, basais a 
suprabasais. Panículas com flores agrupadas em 
glomérulos	 3,5–12	 cm	 compr.,	 terminal.	 Flores	
5–6	meras;	hipanto	2,4–2,9	mm	compr.,	oblongo	
a campanulado, densamente revestido por tricomas 
lepidotos; cálice duplo, caduco; lacínias internas 
não claramente diferenciadas, as externas formadas 
por dentículos; pétalas brancas, obovadas, ápice 
retuso;	 estames	 10–12,	 dimórficos,	 conectivo	
prolongado ca. 0,1 mm compr., apêndices dorsais, 
lobados,	anteras	2,3–2,8	mm	compr.,	amarelas	in 
sicco, oblongas, ápice truncado, poro apical único; 
ovário	⅔	a	½	ínfero,	ápice	esparsamente	revestido	
por tricomas estrelados, 3-locular; estilete linear, 
2,1–2,9	mm	compr.,	glabro.	Fruto	baga;	sementes	
5–8,	arredondadas.
Material examinado: trilha para o Forninho, 17.VII.2008, 
fl., R. Goldenberg et al. 1162 (RB, MBML, UPCB); trilha 
da Balança, fl., 18.VII.2008, R. Goldenberg et al. 1178 
(MBML, RB, UPCB); 18.VII.2008, fl., R. Goldenberg et 
al. 1180 (MBML, RB, UPCB); Balança, 13.II.2008, fr., 
C.N. Fraga et al. 1832 (MBML, RB, UPCB).

Miconia formosa ocorre nos estados de MG, 
ES, RJ. No PEFG ocorre em Floresta Ombrófila 
Densa Alto-montana. Assemelha-se a M. chartacea 
pelas folhas com superfície abaxial densamente 
revestida por tricomas estrelado lepidotos, 
porém, difere-se pelas nervuras 5+2 e pelo ovário 
esparsamente revestido por tricomas estrelados. 

20. Miconia hirtella Cogn., Fl. bras. 14(4): 423. 
1888. Fig. 2u-w           

Arbusto ca. 1 m a arvoreta ca. 4 m alt.; ramos 
cilíndricos, sub-cilíndricos ou quadrangulares 
arredondados, revestidos por tricomas simples, 
ásperos, encurvados, estrelado-estipitados e 
dendríticos de haste longa, as partes mais velhas 
glabras.	Folhas	 com	pecíolo	0,2–1,9	 cm	compr.;	

lâmina	3,6–14	×	 1,1–4,5	cm,	oblongo-lanceolada,	
base aguda a arredondada, margem levemente 
serreada ou denticulada, ápice agudo ou acuminado, 
face adaxial moderadamente revestida por tricomas 
simples prostrados a glabra, face abaxial esparsamente 
revestida por tricomas simples e estrelado-estipitados, 
nervuras 3+2, basais. Panícula com flores agrupadas 
em	glomérulos	3,2–9,5	cm	compr.,	terminal.	Flores	
5-meras;	hipanto	1,2–1,6	mm	compr.,	 urceolado,	
esparsamente revestido por tricomas estrelado 
estipitados a glabro; cálice duplo, persistente; lacínias 
internas largamente triangulares, as externas formadas 
por dentículos; pétalas brancas, obovadas, ápice 
retuso a arredondado; estames 10, subisomórficos ou 
levemente	dimórficos,	conectivo	prolongado	0,5–0,7	
mm abaixo das tecas, apêndices ventrais e dorsais, 
ventrais bilobados, dorsais sem forma definida; 
anteras	0,7–1	mm	compr.,	beges	in sicco, oblongas, 
ápice truncado, 4 poros apicais; ovário ½ ínfero, 
glabro,	2–4	locular;	estilete	2,3–2,9	mm	compr.,	reto,	
glabro. Baga; sementes numerosas, ovais.
Material examinado: s. l., 12.X.2000, fl., L. Kollmann 
& C.N. Fraga 3143 (MBML, UPCB); 27.I.2004, fr., 
L. Kollmann 6393 (MBML, UPCB); 30.X.2004, fr., L. 
Kollmann et al. 7190 (MBML, UPCB); trilha na mata 
para o Forninho, 14.X.2008, fl., C.N. Fraga et al. 2225 
(MBML, RB, UPCB); brejo próximo à sede do parque, 
20.I.2009, fr., R. Goldenberg 1271 (MBML, RB, UPCB); 
floresta a esquerda da trilha da piscina ao Mirante, 
8.IV.2009, fr., J. Meirelles et al. 293 (UPCB*).

Miconia hirtella ocorre nos estados da BA, 
GO, DF, MG, ES. No PEFG é comum e abundante 
próximo a córregos em Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Alto-montana, especialmente nas áreas 
úmidas e bordas de mata. Caracteriza-se pelas 
anteras deiscentes por quatro poros apicais e pelos 
ramos e folhas revestidos por tricomas simples. 

21. Miconia kriegeriana Baumgratz & Chiavegatto, 
Acta Bot. Brasil. 20(2): 484. 2006. Fig. 2x-aa

Arbusto ca. 2 m a árvore ca. 6 m alt.; ramos 
sub-cilíndricos a cilíndricos, densamente revestidos 
por tricomas estrelados longo-ramificados nos nós, 
as partes mais velha glabras. Folhas com pecíolo 
0,3–1,7	 cm	 compr.;	 lâmina	 3,3–11,5	 ×	 1,1–4,6	
cm, elíptico-oblonga a lanceolada, base aguda a 
arredondada, margem inteira a curto-serreada, ápice 
acuminado, face adaxial moderadamente revestida 
por tricomas estrelados a glabra, face abaxial 
esparsamente a moderadamente revestida por 
tricomas estrelados, nervuras 3+2, basais. Panícula 
2–10	cm	compr.,	terminal.	Flores	5–meras;	hipanto	
2,2–2,5	mm	 compr.,	 campanulado	 a	 oblongo,	
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densamente revestido por tricomas estrelados; 
cálice duplo, persistente; lacínias internas não 
diferenciadas ou largamente triangulares, as 
externas triangulares; pétalas brancas, obovadas, 
ápice	 arredondado	 a	 retuso;	 estames	 12–15,	
dimórficos, alternando entre apêndices maiores 
e	menores,	 conectivo	 prolongado	 0,9–1,4	mm	
abaixo das tecas, apêndices ventrais bilobados; 
anteras	1,4–2,6	cm	compr.,	pardacentas,	oblongas,	
ápice arredondado ou retuso, poro apical único; 
ovário ½ ínfero, glabro, 3-locular; estilete 3,7-6,8 
mm compr., reto, glabro. Baga; sementes 20 a 
numerosas, piramidal-arredondadas.
Material examinado: 27.I.2004, fl., L. Kollmann 6378 
(MBML, UPCB); trilha para as Piscinas, 12.II.2008, 
fl., A.P. Fontana et al. 4813 (UPCB*); 2.V.2008, fr., R. 
Goldenberg et al. 1057 (RB, UPCB); 21.I.2009, fl., R. 
Goldenberg et al. 1280 (UPCB*); brejo próximo a sede 
do Parque, 20.I.2009, fl. e fr., R. Goldenberg et al. 1268 
(UPCB*); entre as Piscinas e o Mirante, 7.IV.2009, fr., 
J. Meirelles et al. 282 (UPCB*); arredores das Piscinas, 
18.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 444 (UPCB*); trilha 
para o Forninho, 20.V.2010, fl. e fr., J. Meirelles et al 
458 (UPCB*).

Miconia kriegeriana ocorre nos estados de 
MG, ES. No PEFG é representada por populações 
médias ocorrentes em Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Alto-montana em ambientes úmidos 
próximos a córregos. Miconia kriegeriana 
distingue-se das demais espécies de Miconia pelas 
panículas com ramos escorpióides.  

22. Miconia latecrenata (DC.) Naudin, Ann. Sci. 
Nat., Bot., ser. 3, 16: 239. 1851. Fig. 2ab

Arbusto	 a	 arvoreta	 3–6	 m	 alt.;	 ramos	
cilíndricos, densamente revestidos por tricomas 
estrelados.	Folhas	com	pecíolo	0,6–2,2	cm	compr.;	
lâmina	8,1–16	×	2,2–5	cm,	oval	oblonga,	base	aguda,	
margem ondulada a denteada, ápice acuminado, 
face adaxial glabra, às vezes moderadamente 
revestida por tricomas estrelados, face abaxial 
moderadamente revestida por tricomas estrelados, 
nervuras	3+2,	basais.	Panícula	4,5–13,5	cm	compr.,	
lateral	e	terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	1,1–1,6	
mm compr., campanulado, densamente revestido 
por tricomas estrelados; cálice duplo, persistente; 
lacínias internas largamente triangulares, as 
externas formadas por dentículos; pétalas brancas, 
obovadas, ápice retuso; estames 10, isomórficos, 
conectivo	prolongado	0,4–0,5	mm	abaixo	das	tecas,	
apêndices representados por um cálcar dorsal e dois 
ventrais	 curtos	 e	 arredondados,	 anteras	 0,8–0,9	
mm compr., brancas, oblongo-obovadas em vista 

ventral, ápice arredondado ou retuso, deiscentes 
por dois poros apicais ventralmente inclinados, 
semelhante a rimas; ovário ínfero, glabro, 3-locular; 
estilete	 3,5–3,6	mm	compr.,	 reto,	 glabro.	Baga;	
sementes 15 a numerosas, ovais.
Material examinado: s. l., 9.IV.2004, fl., L. Kollmann 
& R.L. Kollmann 6611 (MBML, UPCB); trilha para 
as Piscinas, 19.VII.2007, fr., L. Kollmann et al. 9986 
(MBML, UPCB); 2.V.2008, fl., R. Goldenberg et al. 
1064 (RB, UPCB); estrada entre Balança e rio Manso, 
16.X.2008, fr., C.N. Fraga et al. 2260 (UPCB*); arredores 
da gruta da Santinha, fr., 18.V.2010, J. Meirelles et al. 445 
(MBML, RB,UPCB); trilha da Balança, 21.V.2010, fl., J. 
Meirelles et al. 481 (MBML, RB, UPCB).

Miconia latecrenata ocorre nos estados 
da BA, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS. No PEFG 
ocorre em Floresta Ombrófila Densa Montana e 
Alto-montana. Distingue-se das demais espécies 
de Miconia do PEFG pelas inflorescências laterais 
e terminais e pelas anteras deiscentes por poros 
ventralmente inclinados, semelhantes à rimas. 

23. Miconia octopetala Cogn., Monogr. Phan. 7: 
754. 1891. Fig. 2ac-ad

Arvoreta	a	árvore	8–16	m	alt.;	 ramos	 sub-
cilíndricos a compressos, densamente revestidos 
por tricomas dendríticos longos, com ramificações 
curtas.	Folhas	com	pecíolo	1,1–5	cm	compr.;	lâmina	
10–27	×	6–15	cm,	oblonga	a	elíptico-oblonga,	base	
arredondada a cuneada, margem inteira, às vezes 
repanda ou curto-denteada, ápice acuminado a 
retuso, face adaxial moderadamente revestida 
por tricomas dendríticos, caducos, face abaxial 
densamente revestida por tricomas dendríticos mais 
curtos que os da face adaxial, nervuras 3+2 a 5+2, 
basais	a	suprabasais.	Panícula	de	glomérulos	3–10	
cm	compr.,	terminal.	Flores	8-meras;	hipanto	3,2–4	
mm compr., campanulado, densamente revestido 
por tricomas dendríticos, curto-ramificados; cálice 
duplo, caduco; lacínias internas não claramente 
diferenciadas, as externas formadas por dentículos; 
pétalas brancas, linear-obtriangulares, ápice retuso; 
estames 16, isomórficos, conectivo não prolongado 
abaixo das tecas, apêndices ventrais, bilobados; 
anteras	3,6–5,3	mm	compr.,	beges	in sicco, oblongas, 
ápice arredondado, poro apical único; ovário ½ 
ínfero	a	 ínfero,	glabro,	3-4-locular;	 estilete	6–8,4	
mm compr., reto ou curvo, glabro. Baga; sementes 
12 a numerosas, ovais a ovais alongadas.
Material examinado: trilha da Balança, 18.VII.2008, 
fl., R. Goldenberg et al. 1176 (RB, MBML, UPCB);  
arredores do alojamento, mata do Klaus, 21.V.2010, fl., 
J. Meirelles et al. 487 (UPCB*).
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Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Teresa, Nova Lombardia, Reserva 
Biológica Augusto Ruschi, 19.IX.2002, fl., R. R. Vervloet 
et al. 1013 (MBML, UPCB). Reserva Biológica Augusto 
Ruschi, 19.VIII.2003, fl., J. Rossini et al. 478 (MBML, 
UPCB). São Lourenço, Mata Fria, Terreno de Clério Loss, 
9.IX.1998, fr., L. Kollmann et al. 488 (MBML, UPCB).

Miconia octopetala ocorre nos estados da BA, 
ES, RJ. No PEFG tem ocorrência restrita a poucas 
localidades de Floresta Ombrófila Densa Montana 
e Alto-montana onde é representada por poucos 
indivíduos. Distingue-se pelas flores 8-meras e 
robustas em comparação as demais espécies de 
Miconia do PEFG. É citada na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do estado do Espírito Santo 
(Simonelli & Fraga 2007) como Vulnerável. 

24. Miconia pusilliflora (DC.) Naudin, Ann. Sci. 
Nat., Bot., sér. 3, 16: 171. 1851. Fig. 3a-b

Arvoreta ca. 2 m alt. a árvore ca. 7 m alt.; 
ramos cilíndricos a sub-cilíndricos, densamente 
revestidos por tricomas estrelados, as partes mais 
velhas	 glabras.	 Folhas	 com	pecíolo	 0,3–1,8	 cm	
compr.;	lâmina	4,2–12,6	×	1–4	cm,	elíptico-oblonga	
a lanceolada, base atenuada a cuneada, margem 
inteira a denticulada, ápice caudado, face adaxial 
glabra, face abaxial moderadamente a esparsamente 
revestida por tricomas estrelados, nervuras 3+2, 
basais.	Panícula	4,5–11,5	cm	compr.,	terminal.	Flores	
4–5-meras;	hipanto	1,5–2	mm	compr.,	campanulado,	
densamente revestido por tricomas estrelados; 
cálice duplo, caduco; lacínias internas largamente 
triangulares, as externas formadas por dentículos; 
pétalas brancas, obovadas, ápice arredondado; 
estames	8–10,	 isomórficos,	conectivo	prolongado	
ca. 0,1 mm abaixo das tecas, inapendiculado, anteras 
1,4–2	mm	compr.,	brancas,	oblongas,	ápice	retuso,	
longitudinal, abrindo-se por poros ventralmente 
inclinados semelhante à rimas, do ápice a base 
da	 tecas;	ovário	⅔	 ínfero,	 revestido	por	 tricomas	
estrelados,	3-locular;	estilete	2,9–3,9	mm	compr.,	
reto,	glabro.	Baga;	sementes	2–3,	hemisféricas.
Material examinado: 10.IV.2004, fl., L. Kollmann & 
R.L. Kollmann 6643 (RB, MBML, UPCB); 9.IV.2009, 
fl., L. Kollmann et al. 11512 (UPCB*); capoeira atrás 
do Mirante, 7.IV.2009, fl., R. Goldenberg et al. 1413 
(MBML, RB, UPCB); rio Manso, 19.V.2010, fl., J. 
Meirelles et al. 447 (UPCB*); Forninho, 20.V.2010, fr., 
J. Meirelles et al. 466 (UPCB*).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Castelo, Caxixe Quente, 3.V.2008, fl., R. 
Goldenberg et al. 1083 (UPCB). MINAS GERAIS: 
Barroso, Mata do Baú, 25.XI.2001, fr., L.C.S. Assis & 
M.K. Ladeira 383 (UPCB).

Miconia pusilliflora ocorre nos estados 
da BA, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS. Também 
ocorre na Argentina e Paraguai (Wurdack 1962). 
No PEFG é relativamente comum e ocorre em 
Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-montana 
representada por populações de poucos indivíduos. 
Assemelha-se a M. sellowiana Naudin pelas anteras 
deiscentes através de poros ventralmente inclinados, 
porém difere-se pelas folhas com nervuras basais e 
pelo ovário revestido por tricomas estrelados. 

25. Miconia saldanhaei Cogn. in Mart., Fl. bras. 
14(4): 372. 1887. Fig. 3c-e 

Arbusto ca. 2 m alt. a arvoreta ca. 5 m alt.; 
ramos quadrangulares ou compressos, densamente 
revestidos por tricomas estrelados e dendríticos 
com	a	base	alargada.	Folhas	com	pecíolo	0,5–3,7	
cm	compr.;	 lâmina	5,1–27	×	3–11,5	cm,	oblongo-
lanceolada, elíptico-oblonga ou obovada, base 
atenuada a cuneada, às vezes arredondada, margem 
inteira a denticulada, ápice acuminado a caudado, 
face adaxial densamente revestida por tricomas 
estrelados de ramos longos a glabras, face abaxial 
moderadamente a densamente revestida por tricomas 
dendríticos, nervuras 3+2 a 5+2, basais a suprabasais. 
Panículas	com	flores	agrupadas	em	glomérulos	10–
25	cm	compr.,	terminais.	Flores	5–6-meras;	hipanto	
1,6–2	mm	compr.,	 campanulado,	moderadamente	
a densamente revestido por tricomas estrelados e 
dendríticos; cálice duplo, persistente; lacínias internas 
largamente triangulares, as externas em forma de 
dentículos; pétalas brancas, obovadas, ápice retuso; 
estames 10, isomórficos, conectivo prolongado ca. 
0,7 mm abaixo das tecas, inapendiculado, anteras 
1–1,3	mm	compr.,	brancas,	oblongas,	ápice	truncado,	
poro apical único; ovário ínfero, revestido por 
tricomas	simples,	longos,	3-locular;	estilete	3,4–4,2	
mm	compr.,	reto,	glabro.	Baga;	sementes	4–12,	ovais,	
hemisféricas ou amorfas. 
Material examinado: 12.VI.2004, fr., L. Kollmann & 
R.L. Kollmann 6741 (MBML, UPCB); 25.III.2005, fr., 
L. Kollmann et al. 7547 (MBML, UPCB); trilha para o 
Forninho, 12.II.2008, fr., P. Labiak et al. 4569 (UPCB); 
trilha para as Piscinas, 2.V.2008, fr., R. Goldenberg et 
al. 1054, (UPCB); brejo próximo à sede do Parque, 
20.I.2009, fr., R. Goldenberg et al. 1273 (UPCB*); atrás 
do Mirante, 7.IV.2009, fr., J. Meirelles et al. 292 (UPCB*); 
9.IV.2009, fr., L. Kollmann et al. 11507 (UPCB*); rio 
Manso, 19.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 454 (MBML, 
RB); 20.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 459 (MBML, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Teresa, São Lourenço, 2.XII.1998, fl., L. 
Kollmann et al. 1182 (MBML, UPCB). 
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Figura 3 – a-b. Miconia pusilliflora – a. folha; b. estame (Meirelles et al. 447). c-e. M. saldanhae – c. folha com detalhe 
do indumento; d. hipanto; e. fruto (Goldenberg 1054). f-g. M. sellowiana – f. folha; g. estame (Kollmann et al. 852). 
h-j. M. theaezans – h. folha; i. hipanto; j. estame (Kollmann 6428). k-n. M. tristis – k. ramo; l. hipanto com detalhe do 
indumento; m. pétala; n. estame (Meirelles et al. 476). o-p. Microlepis oleifolia – o. hipanto com detalhe de indumento; 
p. estames (Meirelles et al. 295). q. Pleiochiton blepharodes – q. ramo, face abaxial da folha com detalhe do indumento 
e frutos (Meirelles et al. 299). r-s. Tibouchina arborea – r. hipanto; s. estame com detalhe do indumento no conectivo 
(Kollmann et al. 11511). t-u. T. castellensis – t. hipanto; u. estame (Meirelles et al. 291).
Figure 3 – a-b. Miconia pusilliflora – a. leaf; b. stamen (Meirelles et al. 447). c-e. M. saldanhae – c. leaf with detail of  indument; d. hypanthium; 
e.fruit (Goldenberg 1054). f-g. M. sellowiana – f. leaf; g. stamen (Kollmann et al. 852). h-j. M. theaezans – h. leaf; i. hypanthium; j. stamen 
(Kollmann 6428). k-n. M. tristis – k. branch; l. hypanthium with detail of  indument; m. petal; n. stamen (Meirelles et al. 476). o-p. Microlepis 
oleifolia – o. hypanthium with detail of indument; p. stamens (Meirelles et al. 295). q. Pleiochiton blepharodes – q. branch, abaxial surface of 
the leaf with detail of  indument and fruits (Meirelles et al. 299). r-s. Tibouchina arborea – r. hypanthium; s. stamen  with detail of  indument 
in the  connective (Kollmann et al. 11511). t-u T. castellensis – t. hypanthium; u. stamen (Meirelles et al. 291).
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Miconia saldanhae ocorre nos estados do ES 
e RJ. No PEFG é comum, ocorrendo nas bordas 
da Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-
montana. Difere de M. kriegeriana pelas folhas com 
superfície abaxial revestida por tricomas dendríticos, 
consideravelmente maiores e pelas lacínias externas 
em forma de dentículos. 

26. Miconia sellowiana Naudin, Ann. Sci. Nat., 
Bot., ser. 3, 16: 206. 1851. Fig. 3f-g     

Arvoreta	a	árvore	6–8	m	alt.;	ramos	cilíndricos,	
densamente revestidos por tricomas estrelados, as 
partes mais velhas glabras. Folhas com pecíolo 
0,3–1,1	cm	compr.;	lâmina	3,3–16,3	×	0,5–3,5	cm,	
lanceolada a oblongo-lanceolada, base atenuada 
a decurrente, margem inteira a serreada, ápice 
caudado, ambas as faces moderadamente revestidas 
por tricomas estrelados a glabras, nervuras 3+2, 
suprabasais.	Panícula	3,5–10,5	cm	compr.,	terminal.	
Flores	 5-meras;	 hipanto	 1,1–1,2	mm	 compr.,	
campanulado, moderadamente revestido por 
tricomas estrelados; cálice duplo, caduco; lacínias 
internas largo-triangulares, as externas formadas 
por dentículos; pétalas brancas, obovadas, ápice 
arredondado; estames 10, isomórficos, conectivo 
prolongado	0,1–0,4	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	
levemente	bilobados,	ventrais,	anteras	1,2–1,6	mm	
compr., brancas, oblongas, ápice truncado, dois poros 
apicais amplos, ventralmente inclinados atingindo ½ 
a	⅔	do	compr.	total	da	antera;	ovário	½	ínfero,	glabro,	
3-locular;	estilete	2,3–2,9	mm	compr.,	reto,	glabro.	
Baga;	sementes	13–19,	piramidais.	
Material examinado: 27.I.2004, fr., L. Kollmann et al. 
6388 (RB, UPCB); trilha para as piscinas, 2.V.2008, fr., 
R. Goldenberg et al. 1055 (RB, UPCB).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Teresa, Santo Antônio, 29.X.1998, fl., L. 
Kollmann et al. 852 (UPCB). PARANÁ: Curitiba, Jardim 
Botânico, 10.IX.2004, fl., F.B. Matos et al. 40 (UPCB).

Miconia sellowiana ocorre nos estados de 
GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC, RS. No PEFG 
ocorre em Floresta Ombrófila Densa Montana sendo 
relativamente comum nas trilhas. Difere de M. 
pusilliflora pelas folhas com nervuras suprabasais 
e pelo ovário glabro. Ver também comentários em 
M. pusilliflora. 

27. Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn., Fl. bras. 
14(4): 419. 1888. Fig. 3h-j      

Arbusto a arvoreta ca. 2 m alt.; ramos sub-
cilíndricos,	 glabros.	Folhas	 com	pecíolo	0,5–2,3	
cm	compr.;	lâmina	2,7–14,5	×	1–3,3	cm,	oblongo-
lanceolada a obovado-oblonga, base atenuada a 
aguda, margem inteira a levemente serreada, ápice 

curto-acuminado a acuminado, ambas as faces 
glabras,	nervuras	3	a	3+2,	basais.	Panícula	7–12,5	
cm	compr.,	terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	1,1–
1,6 mm compr., campanulado, glabro; cálice duplo, 
persistente; lacínias internas arredondadas e róseas, 
as externas formadas por dentículos; pétalas brancas, 
arredondadas, ápice arredondado a retuso; estames 
10,	 isomórficos,	 conectivo	 prolongado	 0,2–0,3	
mm compr. abaixo das tecas, apêndices ventrais, 
levemente	 bituberculados,	 anteras	 0,9–1,1	mm	
compr., brancas, oblongas, ápice truncado, deiscente 
por 4 poros apicais; ovário ½ ínfero, glabro, 
3-locular;	 estilete	 2–3	mm	compr.,	 reto,	 glabro.	
Baga; sementes numerosas, oval-arredondadas.
Material examinado: 28.I.2004, fl., L. Kollmann 6428 
(MBML, UPCB); 28.IV.2006, fr., L. Kollmann & R.L. 
Kollmann 8884 (MBML, UPCB); trilha para as piscinas. 
7.IV.2009, fr., J. Meirelles et al. 284 (CEPEC, MBML, 
RB, UPCB).

Miconia theaezans ocorre nos estados da BA, 
GO, DF, MG, ES, SP, RJ, PR, SC. Também ocorre 
na Venezuela (Wurdack 1973), Equador (Wurdack 
1980) e Guianas (Wurdack et al. 1993). No PEFG 
ocorre abundantemente em Floresta Ombrófila 
Densa Montana. Assemelha-se a M. hirtella 
pelas anteras deiscentes por quatro poros apicais, 
diferindo-se pelas folhas com superfície abaxial 
glabra e pelo hipanto campanulado. 

28. Miconia tristis Spring, Flora 20, Beibl. 2: 
76.1837. Fig. 3k-n

Arbusto	a	arvoreta	2–5	m	alt.;	ramos	cilíndricos	
glabros.	Folhas	 com	pecíolo	0,2–1,4	 cm	compr.;	
lâmina	2,3–12,5	×	0,5–2,5	cm,	elíptico-lanceolada,	
base atenuada, margem inteira, crenulada, levemente 
serreada próximo ao ápice, ápice acuminado a 
caudado, face adaxial moderadamente revestida por 
tricomas estrelados a glabras, face abaxial glabra, 
nervuras	3+2,	basais.	Panícula	1,3–7,5	cm	compr.,	
terminais	 e	 laterais.	 Flores	 5–6-meras;	 hipanto	
1–2,1	mm	compr.,	campanulado,	moderadamente	
revestido por tricomas estrelados; cálice duplo, 
caduco; lacínias internas largo-triangulares, as 
externas formadas por dentículos; pétalas brancas 
a arroxeadas, obovado-oblongas, ápice retuso a 
arredondado;	estames	10–12,	levemente	dimórficos,	
conectivo	prolongado	0,2–0,4	mm	abaixo	das	tecas,	
apêndices dorsais agudos e ventrais bilobados, 
às	 vezes	 ausentes,	 anteras	 1,6–2,8	mm	 compr.,	
brancas, oblongas, ápice arredondado, poro apical 
único; ovário ½ ínfero, glabro, 3-locular; estilete 
3,2–4,6	mm	compr.,	reto,	glabro.	Baga;	sementes	
4–6,	hemisféricas.
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Material examinado: 12.X.2000, fr., L. Kollmann & 
C.N. Fraga 3135 (MBML, UPCB); 9.IV.2004, fl., L. 
Kollmann & R.L. Kollmann 6633 (MBML, UPCB); 
11.VII.2005, fl. e fr., L. Kollmann & R.L. Kollmann 7967 
(MBML, UPCB); 29.IV.2006, fl., L. Kollmann & R.L. 
Kollmann 8906 (MBML, UPCB); trilha para as Piscinas, 
2.V.2008, fr., R. Goldenberg et al. 1050 (UPCB); entorno 
do alojamento, 9.IV.2009, fl., A. Amorim et al. 7828 
(UPCB*); atrás do Mirante, 7.IV.2009, fl., J. Meirelles et 
al. 288 (UPCB*); Rio Manso, 19.V.2010, fr., J. Meirelles 
et al. 448 (UPCB*); trilha da Balança, 21.V.2010, fl e fr., 
J. Meirelles et al. 476 (UPCB*).

Miconia tristis ocorre nos estados da BA, MG, 
ES, SP, RJ, PR, SC. No PEFG ocorre em praticamente 
todos os tipos de vegetação sendo a espécie de 
Melastomataceae mais bem distribuída e com o 
maior número de indivíduos observados em campo. 
Distingue-se pelas inflorescências terminais e laterais, 
diferindo de M. latecrenata pelas anteras deiscentes 
por poro apical único. 

29. Microlepis oleifolia (DC.) Triana, Trans. Linn. Soc. 
London 28(1): 36, t. 2, f. 25. 1871. Fig. 3o-p

Arbusto	1,5–2	m	alt.;	ramos	cilíndricos	a	sub-
cilíndricos, revestidos por tricomas dendríticos e 
estrelados.	Folhas	com	pecíolo	0,5–1,5	cm	compr.;	
lâmina	 4–10	×	 1–3	 cm,	 lanceolada,	 base	 aguda	
a arredondada, margem inteira, ápice agudo a 
arredondado, face adaxial moderadamente revestida 
por tricomas estrelados, face abaxial densamente 
revestida por tricomas estrelados sobre toda a lâmina 
e tricomas dendríticos sobre a nervura central, 
nervuras	 5+2,	 basais.	Panícula	 8–20	 cm	compr.,	
terminal, às vezes com ramos adicionais. Flores 
5-meras;	 hipanto	 4,5–6,5	mm	compr.,	 oblongo,	
densamente revestido por tricomas estrelados; cálice 
simples, caduco; lacínias triangulares, ovais, ou 
triangulares alongadas; pétalas lilases às vezes com 
base esbranquiçada, obovadas a obovado-oblongas, 
ápice retuso a arredondado; estames 10, dimórficos, 
conectivo	prolongado	0,2–3	mm	abaixo	das	tecas,	
apêndices	ventrais,	bífidos,	anteras	0,5–1	cm	compr.,	
purpúreas, subuladas, ápice arredondado, poro apical 
único; ovário ½ súpero, revestido por tricomas 
simples,	5-locular;	estilete	7–9,5	mm	compr.,	curvo,	
glabro. Cápsula; sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: trilha para o Forninho, 12.II.2008, 
fl., P. Labiak et al. 4568 (RB, UPCB, MBML); brejo 
próximo à sede do Parque, 1.V.2008, fr., R. Goldenberg 
et al. 1036 (RB, UPCB, MBML); entre as Piscinas e o 
Mirante, 7.IV.2009, fr., J. Meirelles et al. 281 (UPCB*); 
8.IV.2009, fl., R. Goldenberg et al.1419 (UPCB*); floresta 
à esquerda da trilha das Piscinas ao Mirante, 8.IV.2009, 
fl. J. Meirelles et al. 295 (UPCB*).

Microlepis oleifolia ocorre nos estados de 
MG, ES, SP, RJ. No PEFG ocorre em áreas abertas 
de solo úmido em Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Alto-montana. Distingue-se das demais 
espécies com cápsulas pela presença de tricomas 
estrelados no hipanto. 

30. Pleiochiton blepharodes (DC.) Reginato, R. 
Goldenb. & Baumgratz, Rodriguésia 61(1): 116. 
2010. Fig. 3q

Epífita	 30–50	 cm	 alt.;	 ramos	 cilíndricos,	
moderado a densamente revestidos por tricomas 
simples,	eglandulosos	Folhas	com	pecíolo	0,3–1,7	
cm	 compr.,	 lâmina	 3–8	 ×	 1,5–5	 cm,	 elípticas	 a	
ovais, base obtusa a arredondada, margem inteira, 
ápice acuminado, ambas as faces esparso a 
moderadamente revestidas por tricomas simples, 
eglandulosos, nervuras 5 ou 3+2, basais. Cimeira 
2–9	cm	compr.,	lateral.	Flores	(5)6-meras;	hipanto	
ca. 4,2 mm compr., campanulado, esparsamente 
revestido por tricomas simples, glandulares; 
cálice duplo, persistente; lacínias internas largo-
triangulares, as externas lineares; pétalas brancas, 
oblongas a obovadas, ápice arredondado a 
acuminado; estames (10)12, levemente dimórficos, 
conectivo não prolongado abaixo das tecas, 
apêndices dorsais inconspícuos bilobados, anteras 
3–3,5	mm	compr.,	 amarelas	 in sicco, oblongas, 
ápice arredondado, poro apical único; ovário 
½ ínfero, revestido por tricomas glandulares, 
3-locular, estilete ca. 7 mm compr., curvo, glabro. 
Baga; sementes numerosas, ovais a alongadas.
Material examinado: Fazenda Forno Grande, 28.I.2004, 
fl. e fr., L. Kollmann 6420 (MBML, UPCB); trilha para 
o Forninho, 12.II.2008, fl., L. Kollmann et al. 10558 
(RB); brejo próximo a sede do Parque, 1.V.2008, fr., R. 
Goldenberg et al. 1032 (UPCB); entorno do alojamento, 
9.IV.2009, fr., A. Amorim et al. 7805 (RB, UPCB); vale 
ao lado do pasto, à direita da entrada, 9.IV.2009, fr., J. 
Meirelles et al. 299 (CEPEC, MBML, UPCB).

Pleiochiton blepharodes ocorre nos estados 
da BA, MG, ES, SP, RJ, PR, SC. No PEFG é 
representado por poucos indivíduos que ocorrem em 
Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-montana 
em locais úmidos e sombreados. Caracteriza-se pelo 
hábito epifítico, pelos ramos e folhas revestidos por 
tricomas simples e pelos frutos do tipo baga, além 
das brácteas e bractéolas avermelhadas, vistosas.  

31. Tibouchina arborea (Gardner) Cogn., Fl. bras. 
14(3): 299. 1855. Fig. 3r-s               

Arvoreta	 a	 árvore	 6–12	 m	 alt.;	 ramos	
cilíndricos, esparsamente revestidos por tricomas 
simples, dendríticos e estrelados. Folhas com 
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pecíolo	1–3,4	cm	compr.;	lâmina	3,7–9,7	×	1–4,3	
cm, oval, oblonga ou oval-oblonga, base atenuada 
a arredondada, margem inteira, ápice acuminado, 
ambas as faces moderadamente revestidas por 
tricomas dendríticos adpressos, nervuras 5, basais. 
Flores solitárias, terminais, 5-meras; hipanto ca. 7,2 
mm compr., campanulado, densamente revestido 
por tricomas simples; cálice simples, caduco; 
lacínias oblongas; pétalas de coloração mutável 
de lilás claro com base branca a brancas com a 
base vermelha, obovadas, ápice retuso; estames 
10, dimórficos, filetes inteiramente revestidos 
por tricomas glandulares, conectivo dos estames 
menores	prolongado	0,7–1	mm	abaixo	das	tecas,	
dos	 estames	maiores	 0,7–1,2	mm	 abaixo	 das	
tecas, apêndices ventrais, nos estames menores e 
nos maiores densamente revestidos por tricomas 
glandulares,	anteras	menores	8,8–11,2	mm	compr.,	
maiores	 1–1,2	 cm	 compr.,	 amarelas	 in sicco, 
subuladas, ápice arredondado, poro apical único; 
ovário ½ súpero, densamente revestido por tricomas 
simples,	 5-locular;	 estilete	 2,3–2,5	 cm	 compr.,	
curvo,	⅔	de	seu	comprimento	densamente	revestido	
por tricomas dendríticos. Cápsula; sementes 
numerosas, cocleadas alongadas.
Material examinado: Balança, 18.VII.2008, fr., A.P. 
Fontana et al. 5418 (MBML, RB, UPCB); 9.IV.2009, fr., 
L. Kollmann et al. 11511 (MBML, RB, UPCB). 
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Teresa, Museu de Biologia Prof. Mello 
Leitão, 21.XI.1998, fl., E. Bausen (MBML 5326).

Tibouchina arborea ocorre nos estados de MG, 
ES, SP, RJ. No PEFG ocorre em Floresta Ombrófila 
Densa Alto-montana. Distingue-se pelas flores com 
pétalas de coloração mutável e pelos estames com 
conectivos densamente revestidos por tricomas 
glandulares. As flores quando jovens possuem 
pétalas alvo lilases de base branca, mudando 
gradativamente para brancas com a base vermelha. 

32. Tibouchina castellensis Brade, Arch. Jard. Bot. 
Rio de Janeiro 14: 215. 1956. Fig. 3t-u       

Arbusto	1–2	m	alt.;	ramos	cilíndricos,	ambas	
as faces das folhas e hipanto revestidos por tricomas 
dendríticos prostrados, com ramificações curtas. 
Folhas	com	pecíolo	0,4–1,4	cm	compr.;	lâmina	2,1–7	
×	 1–3,5	cm,	oblonga,	base	 arredondada,	margem	
inteira, ápice arredondado, às vezes mucronado, 
nervuras	5+2,	basais.	Panícula	3–13,5	cm	compr.,	
terminal.	 Flores	 5-meras;	 hipanto	 3,6–5,5	mm	
compr., urceolado; cálice simples, caduco; lacínias 
triangulares a triangular-alongadas; pétalas lilás-
claro, não mutáveis, obovadas, ápice retuso; estames 

10, levemente dimórficos à isomórficos, filetes 
glabros a esparsamente revestidos por tricomas 
glandulares,	 conectivo	 prolongado	 0,6–1,6	mm	
abaixo das tecas, apêndices ventrais, bilobados, 
anteras	5–8,2	mm	compr.,	lilases	a	roxas,	subuladas,	
ápice	 arredondado,	 poro	 apical	 único;	 ovário	⅔	
súpero, densamente revestido no ápice por tricomas 
simples,	5-locular;	estilete	1,2–1,6	cm	compr.,	curvo,	
glabro. Cápsula; sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: Forno Grande, Pico, 12.VIII.1948, 
fl., A.C. Brade 19262 (RB); 9.IV.2004, fl., L. Kollmann 
6615 (MBML, UPCB); 25.III.2005, fl., L. Kollmann 
7571 et al. (MBML, UPCB); Mirante, 7.IV.2009, fl. e fr., 
J. Meirelles et al. 291 (UPCB*); trilha para as Piscinas, 
12.II.2008, fl., L. Kollmann et al. 10550 (UPCB); trilha 
das Piscinas para o Mirante, 2.V.2008, fr., R. Goldenberg 
et al. 1071 (UPCB); trilha para a Goela da Onça, 
19.VII.2008, fr., P. Labiak et al. 4852 (UPCB); Forninho, 
20.V.2010, fl., J. Meirelles et al.464 (MBML, RB).

Tibouchina castellensis é endêmica do ES. 
No PEFG ocorre formando grandes populações 
restritas aos afloramentos rochosos inseridos em 
Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-montana. 
Caracteriza-se pelo hipanto urceolado e pelas pétalas 
de coloração não mutável, lilás-claro. É citada 
como Criticamente em Perigo na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do Estado do Espírito Santo 
(Simonelli & Fraga 2007). 

 
33. Tibouchina cerastifolia (Naudin) Cogn., Fl. 
bras. 14 (3): 403. 1885. Fig. 4a-c

Erva terrícola ca. 0,4 m alt. a subarbusto 2 m alt.; 
ramos cilíndricos a sub-cilíndricos, moderadamente 
revestidos por tricomas simples e por tricomas 
glandulares	esparsos.	Folhas	com	pecíolo	0,1–1,8	cm	
compr.;	lâmina	1–6,4	×	0,4–2,4	cm,	oval	oblonga,	base	
arredondada, margem serrilhada, ápice acuminado 
a agudo, ambas as faces moderadamente revestidas 
por tricomas simples, adpressos na face adaxial, 
face abaxial esparsamente revestida por tricomas 
glandulares, nervuras 3+2 a 5+2, basais, primeiro 
par central confluindo com o segundo, acima da 
base.	Dicásio	paniculado	12–54	cm	compr.,	terminal,	
com	ramos	adicionais.	Flores	4–5-meras;	hipanto	
3,8–5,2	mm	compr.,	campanulado,	moderadamente	
revestido por tricomas simples e esparsamente por 
tricomas glandulares; cálice simples, persistente; 
lacínias longo-triangulares; pétalas lilases não 
mutáveis, obovadas a lanceoladas, ápice acuminado 
a	 arredondado;	 estames	8–10,	dimórficos,	 filetes	
glabros, conectivo dos estames menores prolongados 
0,5–1,2	mm	abaixo	das	tecas,	dos	estames	maiores	
prolongado	0,8–1,4	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	
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Figura 4 – a-c. Tibouchina cerastifolia – a. flor; b. fruto; c. estames (Meirelles et al. 450). d-e. T. estrellensis – d. 
hipanto com lacínias e detalhe de indumento (Meirelles et al. 283); e. estames (Meirelles et al. 302). f-h. T. fothergillae 
– f. ramo com detalhe de indumento; g. hipanto com detalhe de indumento (Meirelles et al. 462); h. estames (Meirelles 
et al. 465). i-j. T. heteromalla – i. ramo; j. estames (Meirelles et al. 287). l-m. T. radula – l. pecíolo e base da folha 
(Goldenberg et al. 1284); m. estames (Meirelles et al. 463). n. T. semidecandra – estames (Meirelles et al. 468). o-p. 
Tibouchina tedescoi – o. hipanto; p. estame (Goldenberg et al. 1290).
Figure 4 - a-c. Tibouchina cerastifolia – a. flower; b. fruit; c. stamens (Meirelles et al. 450). d-e. T. estrellensis – d. hypanthium with 
calyx lobes and detail of indument (Meirelles et al. 283); e. stamens (Meirelles et al. 302). f-h. T. fothergillae – f. branch with detail of 
indument; g. hypanthium with detail of indument (Meirelles et al. 462); h. stamens (Meirelles et al. 465). i-j. T. heteromalla – i. branch; 
j. stamens (Meirelles et al. 287). l-m. T. radula – l. petiole and base of the leaf (Goldenberg et al. 1284); m. stamens (Meirelles et al. 
463). n. T. semidecandra – stamens (Meirelles et al. 468). o-p. Tibouchina tedescoi – o. hypanthium; p. stamen (Goldenberg et al. 1290).
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ventrais, nos estames menores e maiores bi-
tuberculados,	anteras	menores	3,4–4,6	mm	compr.,	
maiores	 3,8–6	mm	 compr.,	menores	 amarelas,	
maiores avermelhadas, subuladas, ápice arredondado, 
poro	apical	único;	ovário	½	a	⅔	súpero,	densamente	
revestido por tricomas simples, 4-locular; estilete 
0,8–1,3	cm	compr.,	linear	a	levemente	curvo	no	ápice,	
glabro. Cápsula; sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: brejo próximo à sede do Parque, 
1.V.2008, fl. e fr., R. Goldenberg et al. 1035 (RB, 
UPCB); trilha do rio Manso, 20.VII.2008, fl., fl. e fr., R. 
Goldenberg et al. 1197 (MBML, RB, UPCB); entre as 

Piscinas e o Mirante, 7.IV.2009, fl., J. Meirelles et al. 286 
(UPCB*); rio Manso, 19.V.2010, fl., fl. e fr., J. Meirelles 
et al. 450 (UPCB*).

Tibouchina cerastifolia ocorre nos estados do 
TO, MS, MG, SP, RJ, PR, SC, RS. No PEFG ocorre 
formando grandes populações em áreas abertas e 
em bordas de Floresta Ombrófila Densa Montana. 
Caracteriza-se principalmente pelo hábito herbáceo 
a subarbustivo e pelo cálice persistente. Possui 
flores 4-meras, raro 5-meras. Distingue-se também 
pela coloração das anteras, sendo as menores 
amarelas e as maiores amarelo-avermelhadas. 
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34. Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn., Fl. bras. 
14(3): 342. 1885. Fig. 4d-e

Arvoreta	 a	 árvore	 3–17	 m	 alt.;	 ramos	
quadrangulares, densamente revestidos por tricomas 
dendríticos.	Folhas	com	pecíolo	0,5–2	cm	compr.;	
lâmina	3–13,3	×	 1,2–4,3	 cm,	oval-oblonga,	base	
arredondada, margem inteira, ápice arredondado, 
levemente acuminado, face adaxial moderadamente 
revestida por tricomas simples encurvados com base 
bulada e estrias claras, face abaxial densamente 
revestida por tricomas dendríticos, nervuras 5+2, 
basais, segundo par confluente ao primeiro par 
central.	Panícula	5–15	cm	compr.,	terminal.	Flores	
5-meras; hipanto ca 5,8 mm compr., oblongo, 
densamente revestido por tricomas dendríticos; 
cálice simples, caduco; lacínias externamente 
longo-triangulares, internamente ovais; pétalas 
roxas, não mutáveis, obovadas, ápice truncado; 
estames 10, dimórficos, filetes com metade apical 
do comprimento densamente revestido por tricomas 
simples, conectivo dos estames menores prolongado 
0,5–1	mm	abaixo	das	tecas,	dos	estames	maiores	
prolongado	0,9–1,3	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	
ventrais,	 bi-tuberculados,	 anteras	menores	0,7–1	
cm	 compr.,	maiores	 0,8–1,2	 cm	 compr.,	 roxas,	
subuladas, ápice arredondado, poro apical único; 
ovário	⅔	súpero,	densamente	revestido	por	tricomas	
simples,	5-locular;	estilete	1,6–2	cm	compr.,	curvo,	
⅔	 do	 comprimento	 densamente	 revestidos	 por	
tricomas simples. Cápsula; sementes numerosas, 
cocleadas alongadas.
Material examinado: trilha para as Piscinas, 7.IV.2009, 
fl., J. Meirelles et al. 283 (UPCB*); entorno do alojamento, 
9.VII.2009, fl., A. Amorim et al. 7802 (UPCB*); arredores 
do rio Manso, 19.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 455 (MBML, 
RB); trilha da Balança, 21.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 
482 (UPCB*).

Tibouchina estrellensis ocorre nos estados de 
MG, ES, SP, RJ. No PEFG ocorre em populações 
de poucos indivíduos em Floresta Ombrófila Densa 
Montana e Alto-montana. Distingue-se pelo hipanto 
revestido por tricomas dendríticos e pelos filetes com 
tricomas simples. 

35. Tibouchina fothergillae (DC.) Cogn., Fl. bras. 
14(3): 320. 1885. Fig. 4f-h

Arbusto	a	arvoreta	1–5	m	alt.;	ramos	cilíndricos,	
densamente revestidos por tricomas simples. Folhas 
com	pecíolo	0,2–1,5	cm	compr.;	lâmina	1,1–6,7	× 
0,5–2,3	cm,	oval-oblonga	a	lanceolada,	base	aguda	
a arredondada, margem inteira, ápice acuminado, 
face adaxial moderadamente revestida por tricomas 

simples, ásperos e rígidos, face abaxial densamente 
revestida por tricomas simples, nervuras 5, 
basais, segundo par confluente ao primeiro par 
central. Flores solitárias ou em dicásio, terminais. 
Flores	 5–6-meras;	 hipanto	 3,8–5,1	mm	compr.,	
campanulado, densamente revestido por tricomas 
simples de base alargada; cálice simples, caduco; 
lacínias largamente triangulares com ápice subulado; 
pétalas roxas, não mutáveis, obovadas, ápice 
truncado a retuso; estames 10, dimórficos, filetes 
revestidos por tricomas glandulares, conectivo 
nos	 estames	menores	 prolongado	 1–2,4	 mm	
compr. abaixo das tecas, nos maiores prolongado 
(0,9)1–9	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	ventrais,	
nos estames menores bífidos, nos maiores bi-
lobados moderadamente revestidos por tricomas 
glandulares,	anteras	dos	estames	menores	4,1–5,9	
mm	 compr.,	 dos	maiores	 5,2–7,5	mm	 compr.,	
lilases, subuladas, ápice arredondado, poro apical 
único;	ovário	½	a	⅔	súpero,	densamente	revestido	
por tricomas simples, e eretos, 5-locular; estilete 
5–7,2	mm	compr.,	linear	a	curvo,	moderadamente	
a esparsamente revestido por tricomas simples. 
Cápsula; sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: 9.IV.2004, fl., fl. e fr., L. Kollmann 
& R.L. Kollmann 6632 (MBML, UPCB); 10.VI.2004, fl., 
L. Kollmann & R.L. Kollmann 6698 (MBML, UPCB); 
25.III.2005, fl., L. Kollmann et al. 7573 (MBML, UPCB); 
25.III.2005, fl., L. Kollmann et al. 7574 (MBML, UPCB); 
mata próxima ao Mirante, inselbergue, 2.V.2008, fl., R. 
Goldenberg et al. 1053 (RB, UPCB); 16.VII.2008, fl. e 
fr., L. Kollmann & A.P. Fontana 11093 (UPCB); Balança, 
18.VII.2008, fr., C.N. Fraga et al. 2126 (RB, MBML, 
UPCB); trilha para as Piscinas, 17.VII.2008, fl., A.P. 
Fontana et al. 5394 (MBML, RB, UPCB); 7.IV.2009, 
fl., J. Meirelles et al. 290 (UPCB*); trilha do Forninho, 
20.V.2010, fl., fl. e fr., J. Meirelles et al. 462 (MBML, 
RB, UPCB); afloramento por baixo do Mirante, 22.V. 
2010, fl., J. Meirelles et al. 490 (MBML, RB, UPCB).

Tibouchina fothergillae ocorre nos estados de 
MG, ES, SP, RJ. No PEFG é comum e ocorre em 
populações pequenas associada a ambientes úmidos 
com afloramentos rochosos em Floresta Ombrófila 
Densa Montana e Alto-montana. Distingue-se pelo 
porte predominantemente arbustivo com copas 
largas e pelas flores solitárias ou em dicásios 5- 
meras, mas ocasionalmente 6-meras. 

36. Tibouchina heteromalla (Don) Cogn., Fl. bras. 
14(3): 336. 1906. Fig. 4i-j  

Arbusto	1–2,5	m	alt.;	ramos	quadrangulares,	
densamente revestidos por tricomas simples de 
base alargada, adpressos. Folhas com pecíolo 
0,3–2,5	 cm	 compr.;	 lâmina	 1–12	 ×	 0,6–7	 cm,	
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oval a oval-oblonga, base arredondada levemente 
cordada, raramente atenuada, margem inteira, ápice 
cuneado, arredondado, raramente acuminado, face 
adaxial bulada, densamente revestida por tricomas 
dendríticos sobre as bulas, e com tricomas simples 
ao redor, face abaxial revestida por tricomas simples 
de base alargada prostrados sobre as nervuras, 
tricomas delgados e enovelados no restante da 
seperfície da folha, nervuras 3+2, basais. Panícula 
4,5–38	cm	compr.,	terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	
5–6	mm	compr.,	oblongo,	raramente	campanulado,	
densamente revestido por tricomas simples de base 
alargada, adpressos; cálice simples, caduco; lacínias 
longo-triangulares; pétalas roxas, não mutáveis, 
obovadas, ápice arredondado, levemente truncado; 
estames 10, dimórficos, filetes revestidos por 
tricomas glandulares, conectivo dos estames menores 
prolongado	0,6–1,7	mm	abaixo	das	tecas	e	dos	maiores	
prolongado	0,7–2	mm,	apêndices	ventrais,	levemente	
bilobados, revestidos moderadamente por tricomas 
glandulares,	 anteras	2–5	mm	compr.	nos	estames	
menores,	brancas,	e	4,1–5,4	mm	compr.	nos	maiores,	
lilases, subuladas, ápice arredondado, poro apical 
único;	ovário	½	a	⅔	súpero,	densamente	revestido	
por	tricomas	simples	eretos,	5-locular;	estilete	5,6–7,6	
mm compr., curvo, ½ do comprimento densamente 
revestido por tricomas simples, adpressos. Cápsula; 
sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: 25.III.2005, fl., L. Kollmann et al. 
7572 (RB, MBML); trilha para as Piscinas, 12.II.2008, fl., 
L. Kollmann et al. 10549 (MBML); inselbergue próximo 
a sede do Parque, 1.V.2008, fl., R. Goldenberg et al. 1043 
(RB, UPCB); entre as Piscinas e o Mirante, 7.IV.2009, 
fl., fl. e fr., J. Meirelles et al. 287 (UPCB*); Forninho, 
20.V.2010, fl., J. Meirelles et al. 465 (UPCB*); 20.V.2010, 
fr., J. Meirelles et al. 475 (MBML, RB); trilha da Balança, 
21.V.2010, fr., J. Meirelles et al. 483 (MBML, RB); 

Tibouchina heteromalla ocorre nos estados 
da PB, PE, GO, MG, ES, SP, RJ. No PEFG ocorre 
formando grandes populações às margens de 
Floresta Ombrófila Densa Montana e Alto-montana 
e em inselbergues. Distingue-se das demais espécies 
pelos ramos pronunciadamente quadrangulares, 
canaliculados e pelas folhas grandes, densamente 
revestidas por tricomas macios. 

 
37. Tibouchina radula Markgr., Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin-Dahlem 10: 49. 1927. Fig. 4l-m

Arbusto	 0,8–1,5	m	 alt.;	 ramos	 cilíndricos	
a quadrangulares arredondados, revestidos por 
tricomas simples de base alargada, adpressos. Folhas 
com	pecíolo	0,7–5,3	cm	compr.;	lâmina	2–12,7	× 
1,5–7,7	cm,	oval,	base	obtusa	a	cordada,	margem	

inteira, ápice arredondado a cuneado, face adaxial 
revestida por tricomas simples encurvados com 
base bulada, face abaxial densamente revestida por 
tricomas simples, mais espessos sobre as nervuras e 
com base alargada, nervuras 5+2, basais. Panícula 
0,3–1	m	compr.,	terminal.	Flores	5-meras;	hipanto	
4,4–4,8	mm	compr.,	campanulado,	moderadamente	
revestido por tricomas simples de base alargada, 
adpressos; cálice simples, caduco; lacínias longo-
triangulares; pétalas roxas, não mutáveis, obovadas, 
ápice truncado a retuso; estames 10, dimórficos, 
filetes com ½ do comprimento moderadamente 
revestido por tricomas glandulares, conectivo 
dos	 estames	menores	 prolongado	 0,3–0,5	mm	
abaixo das tecas, dos estames maiores prolongado 
0,7–1	mm	abaixo	 das	 tecas,	 apêndices	 ventrais,	
moderadamente revestidos por tricomas glandulares, 
anteras	menores	 2,4–3,7	mm	 compr.,	maiores	
3,1–4,1	mm	compr.,	 ambas	 brancas,	 subuladas,	
ápice	 arredondado,	 poro	 apical	 único;	 ovário	⅔	
súpero, densamente revestido por tricomas simples, 
5-locular;	estilete	4,8–5,2	mm	compr.,	curvo,	⅔	do	
seu compr. moderadamente revestido por tricomas 
simples. Cápsula; sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: afloramento por baixo do Mirante, 
16.VII.2008, fl., L. Kollmann & A.P. Fontana 11082 
(RB, UPCB); trilha para o Forninho, 21.I.2009, fl. e 
fr., R. Goldenberg et al. 1281 (MBML, RB, UPCB); 
inselberg por baixo do Mirante, 9.IV.2009, fl. e fr., J. 
Meirelles et al. 298 (UPCB*); Forninho, 20.V.2010, fl., 
fl. e fr., J. Meirelles et al. 463 (MBML); fr., J. Meirelles 
et al. 474 (MBML).

Tibouchina radula ocorre nos estados da PB 
e ES. No PEFG ocorre representada por poucos 
indivíduos restritos aos afloramentos rochosos 
inseridos em Floresta Ombrófila Densa Montana 
e Alto-montana. Distingue-se das demais espécies 
pelas inflorescências longo pedunculadas que 
chegam a medir 1 m compr. e pelas folhas coriáceas 
com a superfície adaxial muito áspera ao tato.

 
38. Tibouchina semidecandra Cogn., Fl. bras. 
14(3): 309. 1885. Fig. 4n  

Arbusto	 1,5–2	m	 alt.;	 ramos	 cilíndricos,	
densamente revestidos por tricomas simples de 
base alargada, as partes mais velhas glabras. 
Folhas	 com	pecíolo	 0,2–0,8	 cm	 compr.;	 lâmina	
1,1–5	×	0,7–2,4	cm,	oval,	oblonga	ou	lanceolada,	
base arredondada a atenuada, margem serreada, 
ápice cuneado, arredondado ou acuminado, face 
adaxial revestida por tricomas simples com base 
bulada e ápice encurvado, face abaxial densamente 
revestida por tricomas simples, encurvados, 
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nervuras 3+2, basais. Flores solitárias, terminais, 
5-meras;	hipanto	10–15	mm	compr.,	campanulado,	
densamente revestido por tricomas simples, rígidos 
e adpressos; cálice simples, caduco; lacínias 
oblongas, ápice arredondado; pétalas roxas, não 
mutáveis, obovadas, ápice truncado arredondado; 
estames 10, dimórficos, filetes esparsamente 
revestidos por tricomas simples e glandulares, 
conectivo	dos	estames	menores	prolongado	1,2–
1,7 mm abaixo das tecas e dos estames maiores 
prolongado	6,3–7	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	
ventrais, bi-auriculados nos menores e bífidos 
nos maiores, anteras dos estames menores 0,9-1 
cm	compr.,	bege,	dos	maiores	1,2–1,4	cm	compr.,	
roxas, subuladas, ápice arredondado, poro apical 
único; ovário ½ súpero, densamente revestido por 
tricomas simples, 5-locular; estilete 1,5 cm compr., 
linear, levemente curvo no ápice, glabro. Cápsula; 
sementes numerosas, cocleadas.
Material examinado: 30.X.2004, fl. e fr., L. Kollmann 
et al.7170 (MBML, UPCB); Forninho, 21.I.2009, fr., R. 
Goldenberg et al. 1288 (UPCB*); mata do Forninho, 
20.V.2010, fl. e fr., J. Meirelles et al. 468 (MBML, UPCB).

Tibouchina semidecandra ocorre nos estados 
de MG, SP, RJ, ES (primeiro registro). No PEFG 
é representada por poucos indivíduos que ocorrem 
em apenas uma localidade situada em Floresta 
Ombrófila Densa Alto-montana. Distingue-se das 
demais espécies pelas brácteas involucrais e pelos 
conectivos dos estames maiores com apêndices 
pronunciadamente bífidos. 

39. Tibouchina tedescoi Meirelles, L. Kollmann & 
R. Goldenb. Kew Bull. 67 (3): 461-465. 2012. 
 Fig. 4o-p       

 Arbusto	1–1,5	m	alt.;	ramos	quadrangulares	
arredondados, densamente revestidos por tricomas 
simples,	prostrados.	Folhas	com	pecíolo	0,5–2,4	
cm	 compr.;	 lâmina	 1,8–8,7	 ×	 1,3–6	 cm,	 oval-
arredondada a cordada, base arredondada, obtusa 
ou cordada, margem inteira, ápice cuneado, face 
adaxial bulada, densamente revestida por tricomas 
simples, prostrados, face abaxial densamente 
revestida por tricomas simples, encurvados, aqueles 
sobre a nervura central com a base pronunciadamente 
alargada, tricomas internos às fóveas mais delgados 
e	enovelados,	nervuras	3+2,	basais.	Panícula	7,5–
9,4 cm compr., terminal. Flores 5-meras; hipanto 
6,2–8,5	mm	 compr.,	 campanulado,	 densamente	
revestido por tricomas glandulares; cálice simples, 
caduco; lacínias oblongas com ápice acuminado; 
pétalas roxas não mutáveis, obovadas, ápice 
truncado; estames 10, isomórficos a levemente 

dimórficos, filetes revestidos na região inferior 
por tricomas glandulares, conectivo prolongado 
0,6–0,9	mm	abaixo	das	tecas,	apêndices	ventrais,	
formados por duas projeções agudas nos levemente 
maiores e bi-tuberculados nos menores, anteras 
3,7–4,5	mm	compr.,	lilases	claras,	subuladas,	ápice	
arredondado, poro apical único; ovário ½ súpero, 
densamente revestido por tricomas simples eretos 
e rígidos, lóculos não visualizados; estilete ca. 7 
mm compr., linear, levemente curvado no ápice, 
revestido	por	 tricomas	glandulares	até	⅓	do	 seu	
compr. Fruto cápsula; sementes não vistas.
Material examinado: subida para o Fornão, 1.XI.2004, 
fr., A.P. Fontana et. al. 1002 (MBML, UPCB); Forninho, 
21.I.2009, fl., R. Goldenberg et al. 1290 (RB).

Tibouchina sp. nov. é potencialmente 
endêmica do ES. No PEFG forma uma pequena 
população restrita a afloramentos rochosos inseridos 
em Floresta Ombrófila Alto-montana. Caracteriza-
se pelo hipanto densamente revestido por tricomas 
glandulares. Alguns exemplares haviam sido 
determinados anteriormente como T. heteromalla, 
espécie da qual difere pelas inflorescências e ramos 
da inflorescência consideravelmente menores, pela 
ausência de glândulas no conectivo dos estames e 
indumento da superfície adaxial das folhas. 
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Resumo
Apresentamos neste trabalho o estudo taxonômico das Myrtaceae ocorrentes no Parque Estadual do Itacolomi 
(PEIT), uma Unidade de Conservação localizada no estado de Minas Gerais, no sul da Cadeia do Espinhaço. 
A vegetação da área é formada por florestas montanas tropicais e campos rupestres. Para o tratamento 
taxonômico foram elaboradas descrições, comentários, chaves de identificação e ilustrações. Foram realizadas 
coletas de setembro 2009 a dezembro de 2010 e foram revisados os herbários BHCB, OUPR, RB e VIC. 
A família está representada no PEIT por 11 gêneros e 44 espécies: Blepharocalyx (1 sp.), Calyptranthes (1 
sp.), Campomanesia (4 spp.), Eugenia (4 spp.), Marlierea (3 spp.), Myrceugenia (2 spp.), Myrcia (20 spp.), 
Myrciaria (1 sp.), Plinia (1 sp.), Psidium (3 spp.) e Siphoneugena (4 spp.).
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, florística, taxonomia.

Abstract
This work aims identify and characterize species of Myrtaceae occurring in the Itacolomi State Park (PEIT), 
located in the state of Minas Gerais, in southern Espinhaço Range. The vegetation in the area comprises tropical 
montane forests and “campos rupestres”. Descriptions, comments, identification keys and illustrations are 
presented. Collections were made in the PEIT from September 2009 to December 2010 and the BHCB, OUPR, 
RB and VIC herbaria were revised. The survey resulted in 44 species occurring in the PEIT, belonging to 11 
genera: Blepharocalyx (1 sp.), Calyptranthes (1 sp.), Campomanesia (4 spp.), Eugenia (4 spp.), Marlierea 
(3 spp.), Myrceugenia (2 spp.), Myrcia (20 spp.), Myrciaria (1 spp.), Plinia (1 spp.), Psidium (3 spp.) and 
Siphoneugena (4 spp.).
Key words: Espinhaço Range, floristic, taxonomy.
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Introdução
Myrtaceae é uma família pantropical e abriga 

cerca de 3.800 espécies organizadas em cerca de 
130 gêneros (Lucas et al. 2005). No Brasil está 
representada por 26 gêneros e aproximadamente 
1.000 espécies (Sobral et al. 2010). Myrtaceae tem 
sido relatada como uma das famílias com maior 
representatividade florística nas diversas formações 
vegetacionais da Cadeia do Espinhaço, ocorrendo 
principalmente nas Matas de Galeria e afloramentos 
rochosos (Giulietti et al. 1987). Trabalhos como 
os de Kawasaki (1989), Nic Lughadha (1995), 
Kawasaki (2004) e Hatschbach et al. (2006) 

enfatizam a importância da família nas Serras do 
Espinhaço. Para a Serra do Cipó, Kawasaki (1989) 
encontrou 11 gêneros e 46 espécies; Nic Lughadha 
(1995) listou nove gêneros e 30 espécies ocorrentes 
no Pico das Almas; Kawasaki (2004) levantou nove 
gêneros e 34 espécies para a Serra de Grão Mogol 
e Hatschbach et al. (2006) destaca a família entre 
as dez mais ricas com 21 espécies distribuídas em 
seis gêneros ocorrentes na Serra do Cabral. 

Adicionalmente, trabalhos como os de Morais 
& Lombardi (2006), Viana & Lombardi (2007) 
e Alves & Kolbec (2009) também enfatizaram a 
importância das Myrtaceae na composição florística 
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de outras serras localizadas no estado de Minas 
Gerais, nas regiões do Quadrilátero Ferrífero, 
Triângulo Mineiro e Mantiqueira. Alguns estudos 
preliminares acerca da flora do Parque Estadual 
do Itacolomi (PEIT) como os realizados por Peron 
(1989) e Messias et al. (1997) citaram a ocorrência 
de 19 e 13 espécies de Myrtaceae para a área. 

O objetivo deste trabalho foi realizar o 
levantamento das Myrtaceae do PEIT, apresentando 
descrições, ilustrações e chaves de identificação 
para as espécies ocorrentes na área de estudo, bem 
como análises e comentários sobre a variabilidade 
morfológica e taxonomia para essas espécies, 
contribuindo assim para o melhor conhecimento 
da flora do PEIT.

Material e Métodos
O Parque Estadual do Itacolomi (PEIT) está 

situado nos municípios de Ouro Preto e Mariana, 
Minas Gerais, entre os paralelos 20º22’30” e 
20º30’00”S e os meridianos de 43º32’30” e 
43º22’30”W, abrangendo a maior parte da Serra 
do Itacolomi (Peron 1989). Ocupa uma área de 
aproximadamente 7.000 ha, sendo o ponto mais 
elevado o Pico do Itacolomi, a 1.772 m. Sua 
vegetação é composta por florestas estacionais 
semideciduais, florestas ombrófilas altomontanas, 
florestas paludosas e campos rupestres com 
fitofisionomias de campos quartzíticos e campos 
ferruginosos (Messias et al. 1997). As porções 
florestais são caracterizadas por Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Ombrófila Alto-montana. 
Os campos rupestres do PEIT representam cerca 
de metade da área total do parque, com três tipos 
básicos de formações vegetacionais (adaptado de 
Peron 1989): i) capões de mata que acompanham 
os cursos d’água, ii) campos graminosos e iii) 
afloramentos rochosos quartzíticos. O clima na 
área, segundo a classificação de Köppen, é do tipo 
Cwb, úmido (mesotérmico), ou seja, temperado 
úmido com inverno seco e verão quente e chuvoso 
(Messias et al. 1997).

O levantamento das espécies de Myrtaceae 
ocorrentes PEIT foi baseado em coletas entre 
os meses de setembro de 2009 e dezembro 
de 2010 e consultas aos herbários com maior 
respresentatividade de espécimes coletados no 
Parque, BHCB, OUPR, RB e VIC (acrônimos 
segundo Thiers 2011). A descrição das espécies 
é baseada nos materiais provenientes da área e, 
quando insuficientes, em materiais adicionais, e 
a descrição da família e dos gêneros com base em 

literatura específica do grupo e nos exemplares 
coletados no PEIT. Os termos morfológicos 
foram padronizados com base em Radford et al. 
(1974). As circunscrições genéricas foram aquelas 
definidas por McVaugh (1968), complementadas 
por modificações propostas por Landrum & 
Kawasaki (1997). Os trabalhos de Peron (1989, 
1994) foram revisados e citados os sinônimos atuais 
para as respectivas espécies listadas. As sinonímias 
seguem Govaerts et al. (2007) e Sobral et al. 
(2010). Variedades ou outras formas subespecíficas 
referidas na literatura não foram consideradas. 

Resultados e Discussão
Nas listas de fanerógamas para o PEIT 

(Peron 1989, Messias et al. 1997) Myrtaceae era 
representada por 19 e 13 espécies respectivamente. 
Durante esse trabalho foram incrementadas mais 
espécies totalizando, portanto, 44 registros de 
Myrtaceae para a área. Demtre as 44 espécies, 
distribuídas em 11 gêneros, Myrcia foi o mais 
rico com 20 espécies, seguido de Eugenia e 
Siphoneugena com quatro. O gênero Marlierea 
também se destacou no PEIT, com três espécies. 
A maioria dos táxons foi coletada em área de 
Floresta Estacional Semidecidual, geralmente com 
indivíduos esparsos; as áreas de campos rupestres, 
apesar de serem menos ricas, apresentam grandes 
populações de certas espécies, como Myrceugenia 
alpigena (DC.) Landrum, Myrcia eriocalyx DC., 
M. obovata (O.Berg) Nied., M. subcordata DC. 
e Shiphoneugena dussii (Krug. & Urb.) Proença.

Tratamento taxonômico
Myrtaceae Juss., Gen. Pl. 322. 1789.

Plantas arbustivas ou arbóreas, com córtex 
que pode se esfoliar ou não, glabras ou pilosas, 
com tricomas simples, unicelulares ou raramente 
escamosos. Numerosos canais oleíferos, presentes 
na forma de pontos translúcidos em folhas, flores, 
frutos e sementes. Folhas simples, geralmente 
opostas, às vezes subverticiladas ou alternas, sem 
estípulas, margem inteira, geralmente com nervura 
marginal. Inflorescências terminais ou axilares, 
determinadas (dicásios) ou indeterminadas, 
racemos, fascículos, glomérulos ou panículas, 
ocasionalmente flores solitárias e axilares ou em 
ramos bracteados. Flores bissexuais, actinomorfas; 
cálice 4–5–lobado, comumente bibracteolado na 
base; prefloração aberta ou imbricada, se imbricada, 
rompe-se durante a antese formando uma caliptra, 
lobos irregulares ou regulares; hipanto prolongado 
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ou não sobre o ovário; pétalas 4–5, raro 1–2 ou 
ausente; estames numerosos (30–200); ovário 
ínfero, 2–5(18)-lóculos; óvulos 2-muitos por 
lóculo. Frutos uni-a multisseminados, carnosos. 
Embriões mircioides, com cotilédones foliáceos, 
fortemente dobrados, contorcidos e radícula longa, 
encurvada; eugenioides, com cotilédones carnosos, 
concrescidos ou distintos e radícula pequena ou 

inconspícua e mirtoides com cotilédones muito 
pequenos e radícula longa, encurvada ou espiralada. 

Nas formações rupestres e florestais do PEIT 
foram encontradas 44 espécies subordinadas a 11 
gêneros.

Algumas das principais características usadas 
para identificação de espécies nas chaves estão 
exemplificadas na Figura 1.

Chave para identificação dos gêneros de Myrtaceae ocorrentes no PEIT 

1. Flores 4-meras.
2. Flores solitárias ou reunidas em racemos (Fig. 1f).

3. Flores solitárias dispostas em um mesmo plano na axila das folhas (Fig. 1h)   .... Myrceugenia
3’. Flores reunidas em racemos, quando solitárias são axilares dispostas em planos diferentes ou 

em ramos bracteados (Fig. 1g)  ............................................................................. 4. Eugenia
2’. Flores reunidas em panículas, dicásios (Fig. 1a), glomérulos (Fig. 1k) ou fascículos. 

4. Flores reunidas em glomérulos ou fascículos. 
5. Hipanto contraído perto do ápice do ovário; folhas com nervura central saliente em 

ambas as faces (Fig. 1p)  .................................................................... 11. Siphoneugena
5’. Hipanto não contraído perto do ápice do ovário; folhas com nervura central saliente 

somente na face adaxial.
6. Cálice decíduo após a antese  .............................................................  8. Myrciaria
6’.	 Cálice	persistente	após	a	antese	e	na	frutificação.

7. Flores reunidas em glomérulos  .......................................................  9. Plinia
7’. Flores reunidas em fascículos  ...................................................... 4. Eugenia

4’. Flores reunidas em panículas ou dicásios.
8. Lobos do cálice decíduos após a antese, formando uma cicatriz algo quadrada nos frutos 

(Fig. 1b)  ..............................................................................................  1. Blepharocalyx
8’. Lobos do cálice persistentes após a antese e nos frutos

9.	 Panículas,	flores	5-meras	com	lobos	do	cálice	irregulares	 ................  5. Marlierea
9’.	 Dicásios.	flores	4-meras	com	lobos	do	cálice	regulares	 ...............  6. Myrceugenia

1’.  Flores 5-meras.
10.	 Flores	solitárias	ou	reunidas	em	dicásios	3–7-floros;	mais	de	três	óvulos	por	lóculo.

11. Óvulos inseridos sobre uma placenta que se projeta para o interior do lóculo (Fig. 1, ovário 
não glandular  ......................................................................................................  10. Psidium

11’. Óvulos inseridos sobre uma placenta que não se projeta para o interior do lóculo (Fig. 1e), 
ovário glandular  .......................................................................................  3. Campomanesia 

10’.	 Flores	reunidas	em	panículas	(Fig.	1i),	racemos	ou	raramente	reduzidas	a	dicásios	3-floros;	dois	
ou três óvulos por lóculo.
12.	 Cálice	com	lobos	livres	desde	o	botão	floral	 .......................................................... 7. Myrcia
12’.	 Cálice	com	lobos	soldados	no	botão	floral.

13. Cálice rompendo-se como uma caliptra (Fig. 1c)  ..............................  2. Calyptranthes
13’. Cálice rompendo-se em lobos irregulares  .................................................  5. Marlierea

1. Blepharocalyx O. Berg, Linnaea 27(2-3): 348. 1856.
Subarbustos, arbustos a árvores. Bractéolas 

decíduas. Flores 4-meras reunidas em dicásios 
axilares ou panículas de dicásios com 3–15-flores. 
Cálice com os lobos soldados ou livres desde o 
botão, decíduos após a antese; pétalas presentes; 
ovário 2-locular, 4–17-óvulos por lóculo; 

hipanto não prolongado acima do ovário. Frutos 
globosos, com cicatriz do cálice algo quadrada, 
1–2-seminados; semente com embrião mirtoide.

Gênero com quatro espécies, ocorrendo desde 
o Caribe até o sul do Chile; no Brasil ocorrem três 
espécies e no PEIT (Landrum 1986), somente B. 
salicifolius foi coletado.
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1.1 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, 
Linnaea 27(4): 413-414. 1854 [1856].

Subarbusto ou arbusto prostrado ca. 0,4 m 
alt. Folhas com pecíolo 2,6–5,4 mm compr., lâmina 
3,1–4,7 × 1,6–2,8(3,5) mm, elíptica ou ovada, discolor 
ou não; ápice agudo, acuminado ou apiculado; base 
atenuada, subcordada ou truncada; nervura central 
levemente saliente na face adaxial e saliente na abaxial, 
nervuras laterais 11–18 pares, evidentes nas duas faces 
e salientes na abaxial. Flores em dicásios 3-floros com 
eixos 1,2–1,4 cm compr.; pedicelo 1,3–2,7 cm compr.; 
bractéolas ca. 5 mm compr., lanceoladas; lobos do 
cálice ca. 1,8 mm compr., triangulares. Frutos 4,6–8,2 
mm diâm., globosos, glabros.
Material examinado: Ouro Preto, Lagoa Seca, 13.II.2009, 
fl., M.O. Bünger et al. 76 (BHCB). Região da Lagoa Seca 
20º42’63”S e 43º48’90”W, 21.IX.2009, fl., E.K.O. Hattori 
& M.O. Bünger 865 (BHCB). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Caeté, Serra da Piedade, 4.XII.1992, fr., A.A. Arantes 
(BHCB 21.150). 

Blepharocalyx salicifolius apresenta 
distribuição disjunta, ocorrendo no Equador, na oeste 
da cordilheira dos Andes, e na Bolívia, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Brasil (Landrum 1986). No 
Brasil, é encontrada desde o Centro Oeste e Nordeste 
até o Rio Grande do Sul, nos domínios da Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e Pampa (Sobral et al. 
2010). Assim como observado por Landrum (1986), 
os espécimes apresentaram grande variação quanto 
ao hábito e formas foliares, mesmo quando ocorrem 
na mesma localidade. Porém, os dicásios 3-floros 
(Fig. 1a) e a cicatriz do cálice nos frutos (Fig. 1b) 
são bastante característicos. No PEIT, a espécie foi 
coletada com botões florais e flores senescentes em 
setembro nos campor rupestres.

2. Calyptranthes Sw., Prodr. 5: 79-80. 1788. 
Arbustos a árvores com ramos geralmente 

dicotomicamente ramificados. Inflorescências 
em panículas ou racemos. Bractéolas decíduas. 
Flores 5-meras. Cálice com lobos soldados no 
botão, abrindo-se através de uma caliptra; pétalas 
geralmente ausentes; ovário 2-locular, lóculo 
2-ovulado; hipanto presente. Frutos globosos, 
1-4-seminados; semente com embrião mircioide.

Calyptranthes ocorre desde o México e Caribe 
até o Norte da Argentina, possuindo cerca de 68 
espécies no Brasil (Landrum & Kawasaki 1997; 
Sobral et al. 2010). No Brasil ocorre em todas as 
regiões, abrangendo a Amazônia, Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica (Sobral et al. 2010). No PEIT foi 
coletada somente uma espécie ocorrendo em Floresta 
Estacional Semidecidual.

2.1 Calyptranthes pulchella DC., Prodr. 3: 257. 1828.
Arbusto ou subarbusto ca. 1,6 m alt. Plantas 

glabras. Folhas com pecíolo 2,2–4,4 mm compr.; 
lâmina 2,1–3,6 × 1,4–2 cm, obovada, discolor; 
ápice arredondado, às vezes obtuso; base cuneada; 
nervura central sulcada na face adaxial e saliente 
na abaxial. Flores em panículas ou racemos terminais, 
eixo principal da inflorescência 1,4–2,6 cm compr.; 
flores sésseis; bractéolas não vistas; botões florais 
ca. 2,5 mm compr., obovados. Frutos 3,5–6,5 mm 
diâm., globosos.
Material examinado: Ouro Preto, 20°25’02”S 43°28’58”W, 
1650 m., 26.VII.2008, F.F. Carmo 3484 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Ouro 
Preto, São Sebastião, 1903, fl., D. Cardoso s/n (BHCB 
3677). Catas Altas, Serra do Caraça, Trilha para Bocaina, 
10.I.2000, fr., M.F. Vasconcelos (BHCB 52846). Serra do 
Cipó, fl., H.C. Sousa. et al.  (BHCB 16786). 

Calyptranthes  pulchel la  apresenta 
distribuição disjunta no Brasil e é encontrada 
nos estados do AM, AC, MA, BA, MG, ES e RJ 
(Sobral et al. 2010), sendo também frequente nas 
terras baixas da Amazônia Colombiana (McVaugh 
1968). Pode ser facilmente reconhecida pelo padrão 
de ramificação dicotômico dos ramos, folhas 
discolores e obovadas, densamente pontoadas 
na face abaxial e caliptra (Fig. 1c). A espécie foi 
vista no PEIT somente em estado vegetativo e 
em áreas de campo rupestre e Floresta Estacional 
Semidecidual, regiões conhecidas respectivamente 
como Lagoa Seca e Mata do Morro do Cachorro. 

3. Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 
72. 1794. 

Subarbustos, arbustos ou árvores. Lâminas com 
nervura marginal descontínua, formada pelos arcos das 
nervuras laterais. Flores 5-meras, solitárias, axilares 
ou terminais, geralmente em ramos novos. Bractéolas 
decíduas. Cálice com lobos livres no botão floral, lobos 
regulares; hipanto prolongado ou não sobre o ovário; 
ovário 6–16 locular; parede do lóculo verrucosa-
glandular; numerosos óvulos por lóculo, dispostos em 
duas fileiras com placentação central. Frutos globosos, 
coroados pelos remanescentes do cálice; 1–4 sementes, 
raramente mais; embrião mirtoide.

O gênero Campomanesia possui cerca de 
30 espécies bem distribuídas pela América do Sul 
tropical e subtropical, sendo que 24 espécies são 
conhecidas para o Brasil (Landrum & Kawasaki 
1997). As espécies se distribuem de norte ao sul do 
país nos domínios da Amazônia, Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica (Sobral et al. 2010). No PEIT, o 
gênero está representado por cinco espécies.



Myrtaceae no Parque Estadual do Itacolomi

Rodriguésia 63(4): 857-881. 2012

861

Figura 1 – a-b. Blepharocalyx salicifolius – a. dicásio; b. fruto com cicatriz algo quadrada. c. Calyptranthes pulchella – caliptra. 
d. Campomanesia adamantium – flores solitárias. e. C. rufa – óvulos inseridos sobre um placenta que não se projeta para o 
interior do lóculo. f. Eugenia florida – racemo, com destaque para bractéolas. g. E. ligustrina – ramo bracteado. h. Myrceugenia 
alpigena – flores solitárias dispostas em um mesmo plano na axila das folhas. i. Myrcia amazonica – panícula. j. M. splendens – 
fruto ovóide com lobos do cálice persistentes e regulares. k-l. Myrciaria floribunda – k. glomérulo; l. fruto com cicatriz circular. 
m-o. Psidium firmum – m. cálice com lobos livres no botão floral, com destaque para pedicelo e brácteas; n. P. firmum – fruto 
com lobos do cálice persistentes e irregulares; o. P. firmum – óvulos inseridos sobre uma placenta que se projeta para o interior 
do lóculo. p. Siphoneugena crassifolia – hipanto contraído perto do ápice do ovário. (a Hattori & Bünger 865, b Arantes - BHCB 
21150, c Souza - BHCB 3677, d Bünger et al. 10, e Viana 373, f Bünger et al. 537, g Cândido 534, h Bünger et al. 58, i Bünger 
et al. 98, j Bünger et al. 81, k, l Cândido et al. 189,  m,o Messias e Silva - OUPR 5060, n Bünger et al. 21, p Cândido et al. 438)
Figure 1 – a-b. Blepharocalyx salicifolius –  a. dichasia; b. fruit crowned by a square scar. c. Calyptranthes pulchella – calyptra. d. Campomanesia 
adamantium – solitary flower. e. C. rufa – the placent not protrunding. f. Eugenia florida –  raceme, bracteole. g. E. ligustrina –  bracteate shoot. 
h. Myrceugenia alpigena – flowers solitary in a vertical row in the axils of leaves. i. Myrcia amazonica – panicle. j. M. splendens – ovoid fruit 
crowned by regular calyx-lobes. k-l. Myrciaria floribunda – k. glomerule; l. fruit crowned by a circular scar. m-o. Psidium firmum – calyx-lobes 
clearly distinguishable, pedicels, bracts; n. fruit crowned by irregular calyx-lobes; o. the placentea protrunding. p. Siphoneugena crassifolia – 
hypanthium contracted near at summit the ovary. (a Hattori & Bünger 865, b Arantes - BHCB 21150, c Souza - BHCB 3677, d Bünger et al. 10, 
e Viana 373, f Bünger et al. 537, g Cândido 534, h Bünger et al. 58, i Bünger et al. 98, j Bünger et al. 81, k, l Cândido et al. 189, m,o Messias 
e Silva - OUPR 5060, n Bünger et al. 21, p Cândido et al. 438)
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Chave para as espécies de Campomanesia do PEIT

1. Plantas arbóreas > 3m alt., presentes nas matas e/ou beira de rios.
2. Folhas com ambas as faces pubescentes  .............................................................  3.5. C. simulans
2’. Folhas com ambas as faces glabras, exceto na axila das nervuras secundárias da face abaxial, onde 

há um tufo de tricomas (Fig. 2a)  .......................................................................  3.2. C. guaviroba
1’. Plantas arbustivas até 1,5 m alt., presentes nos campos rupestres.

3. Folhas velutinas, frutos > 13 mm diâm., velutinos  ..................................................... 3.4. C. rufa
3’. Folhas glabras ou pubescentes, frutos < 13 mm diâm., glabros ou esparsamente pubescentes.

4. Face abaxial das folhas glabra, cerosa, margem plana, base atenuada ou cordada  ................  
 ................................................................................................................  3.1. C. adamantium

4’. Face abaxial glabrescente, exceto sobre as nervuras central e secundárias, onde é ferrugíneo-
pubescente, não cerosa, margem revoluta, base atenuada ou aguda  .........  3.3. C. pubescens

3.1. Campomanesia adamantium (Cambess.) O. 
Berg, Linnaea 27(4): 434. 1854 [1856].

Arbusto 0,8–1,5 m alt. Folhas sésseis ou 
pecioladas; pecíolo 4–5,7(6,9) mm compr.; 
discolores; lâmina 2,2–5,1 × 1,2–2,5 cm, geralmente 
elíptica, algumas vezes oblonga; ápice agudo às 
vezes acuminado; margem plana; base geralmente 
atenuada, algumas vezes cordada; coriácea, face 
adaxial glabra, face abaxial glabra, cerosa. Flores 
terminais; bractéolas 2,7–4 mm compr.; pedicelo 
1–2,9 cm compr., sépalas 3–6 mm compr., 
ferrugíneas, oblongas, ciliadas; ovário 8–9-locular; 
hipanto prolongado acima do ovário. Frutos 
4,2–6,2(10) mm diâm., glabros.
Material examinado: Ouro Preto, Morro do Cachorro, 
22.IX.1995, fl., J.L. Silva & M.C.T.B Messias (OUPR 
1.980). Caminho para o Pico, próximo à torre do Morro 
do Cachorro, 1480 m., 23.X.1999, fr., A.Z. Castro 
92 (OUPR), 29.X.2007, fl., M.O. Bünger et al. 10 
(OUPR); 29.X.2007, fr., M.O. Bünger et al. 17 (OUPR); 
29.X.2007, fr., M.O. Bünger et al. 14 (OUPR). Estrada do 
Calais, 12.XI.2007, fr., M.O. Bünger et al. 24 (OUPR). 

Campomanesia adamantium ocorre nos 
domínios do Cerrado e Mata Atlântica de SC, PR, 
SP, MG, MS, MT, GO, DF e Paraguai (Landrum 
1986; Sobral et al. 2010). É facilmente reconhecida 
pelas suas folhas cerosas, apresentado coloração 
esbranquiçada tanto in situ como in sicco e flores 
solitárias (Fig 1d). Foi coletada, na área de estudo 
em campo rupestre, com flores em outubro e frutos 
em novembro e dezembro.

3.2. Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk., 
Enum. Myrt. Bras. 8. 1893. 

Árvore 6–8 m alt. Folhas pecioladas; pecíolo 
7–10 mm compr.; discolor; lâmina (6,6)10–13,2 
× 3,5–6 cm, elíptica; ápice geralmente agudo, 
algumas vezes caudado; margem plana; base 

aguda; coriácea, face adaxial glabra, face abaxial 
glabra, exceto na axila das nervuras secundárias, 
onde há um tufo de tricomas, não cerosa. Flores 
axilares; bractéolas ca. 2 mm compr.; pedicelo 
5–8 mm compr.; sépalas ca. 4 mm compr., glabras, 
geralmente deltadas, não ciliadas; ovário 9–locular; 
hipanto prolongado sobre o ovário. Frutos ca. 15 
mm diâm., glabros.
Material examinado: Mariana, Estrada do Cibrão, 
20°26’58,7”S e 43°24’20,3”W, 702 m, 31.IX.2010, M.O. 
Bünger et al. 543 (BHCB). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Catas Altas, RPPN Parque Natural do Caraça, Mata 
Semidecídua da Fazenda do Engenho, 23.I.2004, fr., 
P.O. Morais & M. Sobral 164 (BHCB). Matozinhos, 
Fazenda Cauaia – Lapa do Santo, 23.X.2006, fl., J.C.F 
Melo et al. 572 (BHCB).

Campomanesia guaviroba ocorre no Brasil 
desde a BA até o RS, nos domínios do Cerrado e 
Mata Atlântica (Sobral et al. 2010). No PEIT foi 
coletada somente em estado vegetativo, porém pôde 
ser identificada por uma característica vegetativa 
que a distingue das outras espécies do gênero: 
concentração de tricomas na axila das nervuras 
secundárias na face abaxial das folhas (Landrum 
1986). A espécie foi coletada em beira de córrego, 
em uma área de Floresta Estacional Semidecidual. 

3.3. Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg, Fl. 
bras. 14(1): 443. 1856. 

Arbusto até 0,5 m alt. Folhas pecioladas; 
pecíolo 3,6–5,7 mm compr.; lâmina (2,9)4,1–6,3 
× 2,7–3,1 cm, elíptica; ápice geralmente agudo, 
algumas vezes acuminado; margem revoluta; base 
atenuada, poucas vezes aguda; coriácea, face adaxial 
glabrescente, face abaxial glabra, exceto sobre as 
nervuras central e secundárias, onde é ferrugíneo-
pubescente, não cerosa, discolor. Flores terminais 
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ou axilares; bractéolas 5–6,1 mm compr.; pedicelo 
1–2,5(3,4) cm compr.; sépalas 4–5 mm compr., 
ferrugíneo-pubescentes, geralmente ovadas, às vezes 
oblongas, curto-ciliadas; ovário 6–7 locular; hipanto 
não prolongado sobre o ovário. Frutos ca. 6,1 mm 
diâm., esparsamente pubescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, Morro do Cachorro, 
29.X.2007, fl., M.O. Bünger et al. 1 (OUPR). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Patrocínio, CETEC QAPE 105, 18.X.1986, fr., G. Pedralli 
et al. (BHCB 15.391). 

Campomanesia pubescens apresenta ampla 
distribuição na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, 

especialmente nos campos da BA, GO, DF, MT, 
ES, MG, MS, SP, PR e Paraguai segundo Landrum 
(1986) e Sobral et al. (2010). Ainda segundo o autor, a 
espécie é bastante comum e varia morfologicamente 
de acordo com a região de ocorrência. Por exemplo, 
indivíduos com os lobos do cálice agudo parecem 
ser típicos de Minas Gerais, embora outras variações 
também ocorram. Outra variação citada pelo autor 
refere-se ao tipo de indumento: em São Paulo, 
C. pubescens é usualmente pubérula, ao invés de 
pubescente (como na área de estudo) ou tomentosa. 
Pode ser reconhecida pelos ramos tortuosos e 

Figura 2 – a. tufo de tricomas na axila das nervuras secundárias da face abaxial de Campomanesia guaviroba (P.O. 
Moraes & M. Sobral 164); b-c. Myrcia crocea – b. fruto costado (G.G. França & F. Raggi 601); c. fruto globoso, 
velutino (F.R. Couto 64); d-e. Myrcia mutabilis – sépalas deltadas e não-ciliadas (E.S. Cândido et al. 188); f. Myrcia 
splendens – sépalas ovadas com ápice obtuso, ciliadas (M.O. Bünger et al. 40); g. Myrcia amazonica – sépalas com 
ápice agudo (M.O. Bünger et al. 98); h. Eugenia cerasiflora – bractéola ciliada (C. Maciel et al.-BHCB 144673).
Figure 2 – a. hair tufts in the axils of the lateral veins of the abaxial side of Campomanesia guaviroba (P.O. Moraes & M. Sobral 
164); b-c. Myrcia crocea – b. costte fruit (G.G. França & F. Raggi 601); c. velutinous globose fruits (F.R. Couto 64); d-e. Myrcia 
mutabilis – deltate not ciliate sepals (E.S. Cândido et al. 188); f. Myrcia splendens – ovate ciliate sepals with obtuse apex (M.O. 
Bünger et al. 40); g. Myrcia amazonica – sepals with acute apex (M.O. Bünger et al. 98); h. Eugenia cerasiflora – ciliate bracteole 
(C.Maciel et al.-BHCB 144673).
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nodosos e folhas com nervuras secundárias, na face 
abaxial, ferrugíneo-pubescentes, verde-amarelada 
a avermelhada in sicco. Foi coletada, na área de 
estudo em campo rupestre, em outubro com flores 
e frutos imaturos. 

3.4. Campomanesia rufa (O. Berg) Nied., Nat. 
Pflanzenfam. 3(7): 73. 1893. 

Arbusto até 1,3 m alt. Folhas pecioladas; 
pecíolo 6,4–8,1 mm compr.; discolores; lâmina 
4,5–6,5 × 1,7–2,5 cm, elíptica; ápice acuminado; 
margem revoluta; base aguda; coriácea, ambas as 
faces velutinas, não cerosa. Flores terminais ou 
axilares; bractéolas não vistas; pedicelo 2–3,3 cm 
compr.; sépalas 8,1–10,7 mm compr., ferrugíneo-
pubescentes, deltadas às vezes triangulares, não-
ciliadas; ovário 14-locular; hipanto não prolongado 
sobre o ovário. Frutos 13,6–15,1 mm diâm., 
globosos, densamente cinéreo-velutinos. 
Material examinado: Ouro Preto, Calais, 14.I.2008, fr., 
M.O. Bünger et al. 51 (OUPR). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Pico 
do Itabirito, 2.X.1993, fl., W.A. Teixeira (BHCB 33.831). 
Brumadinho, Retiro das Pedras, 20º05’35”S e 43º59’01”W, 
1400 m., 6.XI.2001, fl., P.L. Viana 373 (BHCB).

Campomanesia rufa ocorre em MG e MS 
(Landrum 1986; Sobral et al. 2010). Segundo 
Landrum (1986) é uma espécie arbustiva ou 
pequena árvore pouco conhecida, típica do Cerrado. 
Caracteriza-se pelas folhas discolores, com face 
adaxial verde escura e face abaxial castanho-claro, 
velutinas, além dos frutos grandes, globosos e 
cinéreo-velutinos e óvulos inseridos sobre placenta 
sem projeção para o interior do lóculo (Fig. 1e). 
No PEIT, foi coletada nos campos rupestres com 
frutos em janeiro.

3.5. Campomanesia simulans M. L. Kawas., 
Brittonia 52(2): 188-190. 2000.

Árvore ca. 3,5 m alt. Folhas pecioladas; 
pecíolo 2,9–5 mm compr.; discolores; lâmina 

(4)6,9–8,8 × (2,6)3,2–4 cm, elíptica; ápice agudo; 
margem plana; base atenuada; coriáceo, ambas 
as faces pubescentes, não cerosa. Flores axilares; 
bractéolas ca. 2,5 mm compr., pedicelo ca. 1,8 
cm compr.; sépalas 3–4 mm compr., pubescentes, 
deltadas, ciliadas; ovário 10-12-locular; hipanto 
não prolongado sobre o ovário. Frutos 10,3–12 mm 
diâm., globosos, pubescentes.
Material examinado: Ouro Preto, Margens do Maynart, 
3.II.2006, fr., M.C.T.B. Messias 1093 (OUPR).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Camanducaia, Estrada para São Mateus, 22.X.2001, fl., 
J.R. Stehmann & I.B. Castro 2996 (BHCB).

Campomanesia simulans ocorre nas “florestas 
de interior” dos estados de SP e MG (Kawasaki 
2000). Pode ser confundida com C. sessiliflora, 
mas diferencia-se por apresentar 8–12 pares de 
nervuras laterais (vs. 4–7 pares) e ápice do cálice 
agudo, ao contrário do ápice obtuso a retuso de C. 
sessiliflora (O.Berg) Mattos (Kawasaki 2000). Foi 
coletada na área de estudo com frutos maduros em 
fevereiro em mata ciliar de beira de córrego. 

4. Eugenia L., Sp. Pl. 1: 470-471. 1753. Calycorectes 
O. Berg., Linnaea 27: 317. 1856. Hexachlamys O. 
Berg., Linnaea 27(2-3): 137, 345. 1856.

Árvore, arvoreta ou arbusto. Flores 4-meras, 
solitárias, reunidas em racemos, fascículos ou 
ramos bracteados; axilares. Bractéolas persistentes. 
Cálice com lobos livres no botão floral; hipanto não 
prolongado acima do ovário; ovário 2–3-locular; 
2 a numerosos óvulos por lóculo; placentação 
axilar. Frutos globosos, elipsóides, cilíndricos 
ou piriformes; cálice persistente; 1–2 sementes; 
embrião eugenioide. 

O gênero Eugenia ocorre desde o México 
e Caribe até o norte da Argentina (Legran 1969, 
van der Merwe et al. 2005). No Brasil, estima-se 
que existam cerca de 350 espécies distribuídas por 
todo o país (Sobral et al. 2010). No PEIT foram 
coletadas quatro espécies.

Chave para as espécies de Eugenia do PEIT

1. Flores reunidas em racemos (Fig. 1f) ..............................................................................  4.2. E. florida
1’. Flores reunidas em fascículos, ramos bracteados ou solitárias.

2. Folhas	≥	7,5	cm	compr.	 .........................................................................................  4.4. E. mosenii
2’. Folhas < 7,5 cm compr.

3. Flores não reunidas em ramos bracteados: folhas com ápice caudado: bractéolas ovadas, 
ciliadas (Fig. 2h) .......................................................................................  4.1. E. cerasiflora

3’. Flores reunidas em ramos bracteados: folhas com ápice agudo, algumas vezes acuminado: 
brácteas, não ciliadas  ..................................................................................  4.3. E. ligustrina
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4.1. Eugenia cerasiflora Miq., Linnaea 22(7): 
793. 1849.

Árvore ca. 8,5 m alt. Folhas com pecíolo 
5,7–7,2 mm compr., glabro; lâmina discolor, elíptica; 
ápice caudado; margem revoluta e ondulada; base 
aguda; coriácea, 3,7–5,5 × 2,2–3 cm face adaxial 
glabra, nervura central sulcada, face abaxial glabra, 
nervura central saliente. Flores solitárias ou em 
fascículos 2-floros, pedicelo 4,3–11,3 mm compr., 
glabro; botões não vistos; brácteas ausentes e 
bractéolas ca. 1 mm compr., ovadas, ciliadas, 
pubescentes, persistentes nos frutos; lobos do 
cálice 3,5–4,5 mm compr., ovados, não ciliados, 
esparsamente pubescentes. Frutos 7–9 mm diâm., 
elipsóides, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, Mata de Altitude (fundo 
de Vale), 17.IV.2009, fl., C. Maciel et al. (BHCB 144673).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Catas Altas, Chapada de Canga, 28.V.2010, fr., F.F. 
Carmo 5094 (BHCB).

Eugenia cerasiflora ocorre nos domínios do 
Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga nos estados 
SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR e SC (Sobral et al. 
2010). A espécie se diferencia pelo ápice caudado 
e margem ondulada, evidente principalmente em 
material seco. No PEIT, foi coletada em área de 
floresta estacional semidecidual com flores em abril. 

4.2. Eugenia florida DC., Prodr. 3: 283. 1828.
Árvore ca. 5 m alt. Folhas com pecíolo 6,4–9,5 

mm compr., glabro, lâmina concolor, elíptica; ápice 
caudado; margem plana; base atenuada; coriácea, 
6,8–12,1 × (2,4)3,2–5,3 cm, face adaxial glabra, 
nervura central sulcada, face abaxial glabra, nervura 
central saliente. Flores em racemo, eixo principal 
2,5–4 cm compr., pedicelo 7–9 mm compr., glabro; 
botões florais não vistos; brácteas e bractéolas ca. 2 
mm compr., deltadas, ciliadas, glabras, persistentes 
nos frutos; lobos do cálice ca. 2 mm compr., 
deltados, ciliados, glabros. Frutos 6–8 mm diâm., 
globosos glabros.
Material examinado: Ouro Preto, Encontro do Maynart 
e Belchior, estrada do Cibrão, 31.IX.2010, fl., M.O. 
Bünger et al. 537 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Catas Altas, RPPN Parque do Caraça, Rio da Fazenda do 
Engenho, 20.XI.2004, fr., P.O. Morais et al. 189 (BHCB).

Eugenia florida é amplamente distribuída no 
Brasil, ocorrendo em estados de todas as regiões 
(Sobral et al. 2010). É facilmente reconhecida pelos 
seus racemos com numerosas flores (Fig. 1f). No 
PEIT, foi coletada em área de Floresta Estacional 
Semidecidual, à margem do Rio Maynart com flores 
em outubro. 

4.3. Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., Sp. Pl. 2: 
962. 1799.

Árvore ca. 4 m alt. Folhas com pecíolo 2,8–3,3 
mm compr., glabro; lâmina 3,4–5,6 × 0,9–1,9 cm, 
discolor, elíptica; ápice agudo; margem revoluta; 
base atenuada; coriácea, face adaxial glabra, nervura 
central sulcada, face abaxial glabra, nervura central 
saliente. Flores em ramos bracteados, pedicelo 
15–23 mm compr., glabro; botões não vistos; 
brácteas ca. 5,2 mm compr., deltadas, não ciliadas, 
glabras, persistentes nos frutos; lobos do cálice ca. 
3 mm compr., deltados, não ciliados, glabros. Frutos 
9,3–14 mm diâm., globosos, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, Sertão, 23.VI.2010, fl., 
E.S. Cândido et al. 394 (BHCB). Estrada do Calais, chegando 
ao Baú, 1.X.2010, fr., M.O. Bünger et al. 541 (BHCB).

Eugenia ligustrina apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo desde a Amazônia (PA) 
até o Sul do Brasil (PR), passando pelos domínios 
da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica através dos 
estados do PI, CE, RN, PB, SE, PE, MG, ES, RJ e SP 
(Sobral et al. 2010). Suas flores em ramos bracteados 
(Fig. 1g) é bastante característico da espécie e da 
seção à que se insere (Stenoclayx). No PEIT foi 
coletada em áreas de campo rupestre próximo a 
afloramentos rochosos e de transição com Floresta 
Estacional Semidecidual (região do Baú), com flores 
em junho e frutos em outubro.

4.4. Eugenia mosenii (Kausel) Sobral, Napaea 1: 25. 
1987.

Arvoreta ou árvore. Folhas com pecíolo 
8,1–12,1 mm compr., glabro, lâmina 7,5–16,5 × 
2,5–4,5 cm, concolor, elíptica; ápice agudo, algumas 
vezes arredondado; margem pouco revoluta; base 
decurrente; coriácea, face adaxial glabra, nervura 
central sulcada, face abaxial glabra, nervura central 
saliente. Flores em fascículos, pedicelo 8–18 mm 
compr., glabro; botões florais não vistos; brácteas e 
bractéolas 1–2 mm compr., deltadas, não ciliadas, 
glabras, não persistentes nos frutos; lobos do cálice 
3,2–4 mm compr., deltados, não ciliados, glabros. 
Frutos 11–55 mm diâm., globosos, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, 1994, fl., S. Dias 
(OUPR 1435). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Ouro Preto, Próximo à Mina da Fábrica, 20°25’18”S e 
43°50’41”W, 6.VIII.2008, fr., S.G. Rezende 3013 (BHCB).

Eugenia mosenii apresentava distribuição 
conhecida restrita aos estados do RJ, SP, PR e SC 
(Sobral et al. 2010), de modo que este é um registro 
novo para o estado de Minas Gerais. É reconhecida pela 
presença de fascículos e folhas relativamente grande. 
Foi encontrada somente em áreas florestais no PEIT. 
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5. Marlierea Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 269. 1833.
Árvores. Flores 4–5-meras reunidas em 

panículas axilares ou terminais ou raramente formando 
racemos. Bractéolas decíduas. Cálice com lobos 
soldados no botão floral e rompendo-se em 4–5 lobos 
irregulares na antese ou com quatro lobos visíveis na 
parte apical que se rompem na antese em lobos mais 
ou menos regulares, iguais ou quase sempre maiores 
do que o resto inferior do hipanto; lobos persistentes 

após a antese; pétalas presentes ou abortadas; ovário 
2-locular com dois óvulos por lóculo. Frutos globosos, 
1–2-seminados, sementes com embrião mircioide.

Marlierea possui cerca de 95 espécies, dentre 
as quais cerca de 70 ocorrem no Brasil (Sobral et 
al. 2010). O gênero é amplamente distribuído, com 
espécies ocorrendo nos domínios da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. No PEIT foram 
coletadas três espécies.

Chave para as espécies de Marlierea do PEIT 

1. Folhas com nervura central saliente em ambas as faces.
2.	 Panículas	ou	racemos	com	flores	sésseis	 ............................................................. 5.3. M. obscura
2’.	 Panículas	com	flores	pediceladas	 ....................................................................... 5.1. M. excoriata

1’. Folhas com nervura central saliente somente na face abaxial  ...................................  5.2. M. laevigata

5.1. Marlierea excoriata Mart., Flora 20 (2, Beibl.): 
88. 1837.

Árvore. Folhas com pecíolo 5,5–7,2 mm 
compr.; lâmina 9,2–13,4 × 2,6–4,2 cm, elíptica, 
discolor, face adaxial verde-cinéreo e face abaxial 
castanho-claro; ápice caudado, algumas vezes 
agudo; base decurrente algumas vezes atenuada; 
nervura central saliente em ambas as faces. 
Panículas com eixo principal 2,5–2,6 cm compr.; 
pedicelo ca. 2 mm compr.; bractéolas ausentes; 
botões florais 1,9–2,6 mm compr., globosos; flores 
não vistas. Frutos 4,9–7,7 mm diâm., globosos. 
Material examinado: Ouro Preto, Floresta Paludosa de 
Altitude, 6.III.2008, fr., G. Pedreira 627 (OUPR).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Itambé do Mato Dentro, distrito de Santana do Rio Preto 
(Cabeça de Boi), APA do Parque Nacional da Serra do 
Cipó, 24.X.2008, fl., M.F. Santos & J.B.C. Marques 
392 (BHCB).

Marlierea excoriata é uma espécie exclusiva 
da Floresta Atlântica e ocorre desde a BA até o RS 
(Sobral et al. 2010). Na área de estudo, ocorre no 
interior de Floresta Paludosa e foi coletada com 
frutos em março. Diferencia-se pelas nervuras 
centrais salientes em ambas as faces e pelas flores 
pediceladas nas panículas. De acordo com o material 
adicional examinado, a espécie foi encontrada com 
botões florais em outubro.

5.2. Marlierea laevigata (DC.) Kiaersk., Enum. 
Myrt. Bras. 51. 1893.

Árvore ca. 7 m alt. Folhas com pecíolo 5,1–16 
mm compr.; lâmina (5,3)7,4–11,3 × (1,9)3,4–4,2 
cm, elíptica, discolor, mais escura na face adaxial; 
ápice caudado; base decurrente, algumas vezes 

atenuada; nervura central sulcada na face adaxial 
e saliente na face abaxial. Panículas com eixo 
principal 3,1–4,8(7,8) cm compr.; flores sésseis; 
bractéolas não vistas; botões florais 2–3,2 mm 
compr., globosos, 4–5 lobos ca. 1,7 mm compr., 
irregulares. Frutos 3,3–4,8 mm diâm., globosos.
Material examinado: Ouro Preto, Encontro do Maynart e 
Belchior, 31.IX.2010, fl., M.O. Bünger et al. 536 (BHCB). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Felício dos Santos, APA Felício, 8.X.2004, fr., P.L. Viana 
et al. 1892 (BHCB).

Marlierea laevigata é citada por Sobral et 
al. (2010) para a BA, MG, ES, RJ e SP, sendo 
encontrada nos domínios da Caatinga, Mata 
Atlântica e Cerrado. Diferencia-se das outras 
espécies por apresentar nervura central saliente 
apenas na face abaxial. No PEIT, ocorre em Floresta 
Estacional Semidecidual com flores em outubro.

5.3. Marlierea obscura O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
36. 1859. 

Árvore 3,5–6 m alt. Folhas com pecíolo 
4,2–8,1 mm compr.; lâmina 7,1–12,8 × (2,1)2,7–
4,2 cm, elíptica, discolor, mais escura na face 
abaxial ou adaxial; ápice frequentemente caudado, 
às vezes acuminado; base atenuada; nervura central 
saliente em ambas as faces. Panículas ou racemos 
com eixo principal (3,4)6–8,1 cm compr.; flores 
sésseis; bractéolas ausentes; botões florais ca. 
3,7 mm compr., globosos ou obovados, 4–5 
lobos ca. 2,5 mm compr., irregulares. Frutos 
2,2–6,2 mm diâm., globosos.
Material examinado: Ouro Preto, Custódio, 31.I.2006, 
fr., M.C.T.B. Messias 952 (OUPR). Lagoa da Curva, 
28.IX.2009, fl.., M.O. Bünger et al. 80 (BHCB). Trilha do 
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Tesoureiro, 9.XII.2009, fr., M.O. Bünger et al. 115 (BHCB). 
Estrada para o Viveiro do Tesoureiro, campo rupestre 
ferruginoso, 14.V.2010, fl., E.S. Cândido et al. 440 (BHCB). 

Marlierea obscura é encontrada no Domínio 
da Mata Atlântica, nos estados das Regiões 
Sudeste e Sul do Brasil, exceto RS (Sobral et al. 
2010). M. obscura apresenta flores sésseis nas 
inflorescências. No PEIT, a espécie foi coletada 
nas matas, ocorrendo, principalmente, em beira 
de córrego e foi encontrada também em campo 
rupestre ferruginoso. Foram observadas flores em 
setembro e frutos em dezembro e janeiro.

6. Myrceugenia O. Berg, Linnaea 27: 131. 1856.
Subarbustos a árvores. Folhas com lâminas 

frequentemente discolores e nervura central 
proeminente na face abaxial. Flores 4-meras, 

usualmente solitárias, poucas vezes reunidas 
em dicásios; pedúnculos solitários sobrepostos 
em um plano na axila das folhas. Bractéolas 
persistentes. Cálice com lobos livres desde o botão; 
ovário 2–4-locular; 2 ou mais óvulos por lóculo, 
placentação axilar. Frutos globosos, lobos do 
cálice e brácteas persistentes; 1–5 sementes, testa 
membranácea; embrião mircioide. 

Myrceugenia possui cerca de 40 espécies, 
das quais 29 ocorrem no Brasil. Suas espécies 
estão distribuídas desde o Brasil, nos estados da 
Bahia e das Regiões Sudeste e Sul, nos domínios 
do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica até o sudeste 
do Chile e Ilhas Juan Fernández (Landrum 1981; 
Landrum & Kawasaki 1997). No PEIT foram 
encontradas duas espécies do gênero.

Chave para as espécies de Myrceugenia do PEIT

1.	 Ramos	novos,	botões	florais,	pedúnculos	e	frutos	imaturos	com	indumento	cinéreo,	pedicelo	<	3	mm	
compr., frutos maduros pruinosos  ....................................................................................  6.1. M. alpigena

1’.	 Ramos	novos,	botões	florais,	pedúnculos	e	frutos	imaturos	com	indumento	castanho-amarelado	ou	ferrugíneo,	
pedicelo > 3 mm compr., frutos maduros pubescentes ou glabrescentes  ........................ 6.2. M. miersiana

6.1. Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum, 
Brittonia 32(3): 372. 1980. 

Arbusto a árvore 1,2–3,5 m alt.. Ramos 
novos, botões florais, pedúnculos e frutos 
imaturos com indumento cinéreo. Folhas com 
pecíolo (3,7)5,1–8,3(9) mm compr.; lâmina 2,6–
4,8 × (0,9)1,1–2,1 cm, elíptica; ápice arredondado, 
algumas vezes retuso, frequentemente mucronado; 
margem revoluta; base atenuada; coriácea, 
face adaxial glabra, esverdeada, face abaxial 
pruinosa, alvo-amarelada. Flores 2–3; pedicelo 
1–3 mm compr.; bractéolas 1,8–3 mm compr., 
triangulares; cálice com lobos 3–3,5 mm compr., 
geralmente agudos, algumas vezes arredondados, 
pubescentes; ovário 3-locular. Frutos 4,3–5,4 mm 
diâm, globosos, negros, pruinosos. 
Material examinado: Ouro Preto, Base do Itacolomi, 
1893, fl., C. Thomaz (OUPR 5.721). Morro do Cachorro, 
29.X.2007, fr., M.O. Bünger et al. 3 (OUPR). Calais, 
12.XI.2007, fr., M.O. Bünger et al. 28 (OUPR). 
14.I.2008, fl., M.O. Bünger et al. 46 (OUPR). 14.I.2008, 
fr., M.O. Bünger et al. 49 (OUPR). Floresta Paludosa de 
Altitude, 4.III.2008, fl., G. Pedreira 647 (OUPR). Trilha 
para Lagoa Seca, 9.IV.2008, fl. e fr., M.O. Bünger et al. 
58 (OUPR). Trilha do Tesoureiro, 9.XII.2009, fr., M.O. 
Bünger et al. 116 (BHCB).

Myrceugenia alpigena ocorre desde RS e tem 
seu limite meridional em MG (Kawasaki 1989). 
Caracteriza-se pelos frutos pruinosos negros e 
pela coloração alvo-amarelada na face abaxial de 
suas folhas. É uma espécie abundante na área de 
estudo, coletada tanto nos campos rupestres, quanto 
nas áreas florestais apresentando botões florais em 
janeiro, flores em abril e frutos de outubro a janeiro 
e em abril.

6.2. Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand 
& Kausel, Comun. Fl. Mus. Hist. Nat. Montevideo 
2(28): 8. 1953.

Árvore. Ramos novos, botões florais, 
pedúnculos e frutos imaturos com indumento 
castanho-amarelado ou ferrugíneos. Folhas com 
pecíolo 4,2–5,7 mm compr.; lâmina 4–8,5 × 1,4–3,4 
cm, elíptica; ápice agudo; margem plana; base 
decurrente, algumas vezes atenuada; coriácea, 
face adaxial glabra ou glabrescente, verde-escuro 
passando a castanho, face abaxial pubescente, 
verde-claro passando a castanho-claro. Flores 2–3; 
pedicelo 3–11,5 mm compr.; bractéolas ca. 1,7–3,2 
mm compr., lanceoladas; cálice 3–3,5 mm compr., 
com lobos geralmente obtusos, algumas vezes 
arredondados, pubescentes; ovário 3-locular. Frutos 
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5,4–11,2 mm diâm., globosos,  negros, pubescentes 
ou glabrescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, Floresta Paludosa, 
II.2004, veg., G. Pedreira (OUPR 19.166).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Alto Caparaó, Parque Nacional do Caparaó, Vale Verde, 
interior de Floresta Pluvial Tropical, 22.VIII.2002, fr., 
L. Leoni 5125 (BHCB). Carandaí, Pedra do Sino Hotel 
Fazenda, BR 040 km 6, Mata do Bugiu, 1.X.2005, fl., 
N.F.O. Mota & J.R. Stehmann 371 (BHCB).

Myrceugenia miersiana é encontrada 
exclusivamente na Floresta Atlântica desde a BA 
até o RS (Sobral et al. 2010). Segundo Landrum 
(1981), a espécie é frequentemente encontrada 
junto a Florestas de Araucárias ao longo das terras 
altas do leste do Brasil. A espécie caracteriza-se 
por apresentar indumento algo amarelado nos 
ramos novos, folhas e pedúnculos. No PEIT foi 
encontrada somente em estado vegetativo em área 
de Floresta Paludosa.

7. Myrcia DC. ex Guill., Dict. Class. Hist. Nat. 11: 
378, 401. 1827. Gomidesia O. Berg, Linnaea 27: 5 
(in clave), 6. 1854.

Árvore, arvoreta, arbusto ou subarbusto. Flores 
5-meras reunidas em panículas, racemos ou mais 
raramente reduzidas a dicásios trifloros. Bractéolas 
geralmente decíduas. Cálice com lobos livres desde 
o botão; ovário 2–3–(4)-locular; 2 óvulos por lóculo, 
placentação axilar; hipanto prolongado ou não sobre 
o ovário. Frutos globosos, cilíndricos ou ovóides, 
cálice persistente; 1–2 sementes, embrião mircioide. 

O gênero Myrcia está distribuído desde o 
México até o norte da Argentina e possui cerca de 
400 espécies com ocorrência no Brasil (Landrum & 
Kawasaki 1997). No país as espécies do gênero se 
distribuem pelos domínios da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal (Sobral et 
al. 2010). No PEIT foram encontradas 20 espécies, 
sendo o gênero mais numeroso.

Chave para as espécies de Myrcia do PEIT

1. Flores reunidas em racemos ou dicásios.
2. Ovário 3-locular.

3. Folhas com pecíolo > 2 mm compr., glabras   .......................................... 7.5. M. guianensis
3’.	 Folhas	com	pecíolo	≤	2mm	compr.,	face	abaxial	ferrugíneo-pubescente	ou	glabrescente,	mas	

com nervura central densamente pubescente  ............................................ 7.10. M. montana
2’. Ovário 2-locular.

4.		 Folhas	com	pecíolo	≤	1,2	mm	compr.,	base	cordada,	face	abaxial	tomentosa	 .......................  
 .....................................................................................................................  7.3. M. eriocalyx

4’. Folhas com pecíolo > 1,2 mm compr., base atenuada ou aguda, face abaxial glabra ou pubescente.
5.	 Ramos	e	eixo	principal	da	inflorescência	hirsutos	 ........................................ 7.4. M. eriopus
5’.	 Ramos	e	eixo	principal	da	inflorescência	glabros	ou	pubescentes.

6. Sépalas não-ciliadas; lâmina foliar geralmente ovada  ......................  7.11. M.mutabilis
6’. Sépalas ciliadas; lâmina foliar geralmente elíptica.

7. Folhas com ápice geralmente caudado; pecíolo > 3mm compr.; sépalas ovadas 
(Fig. 2f); frutos glabros  ...........................................................  7.15. M. splendens

7’.	 Folhas	com	ápice	geralmente	acuminado;	pecíolo	≤	3	mm	compr.;	sépalas	deltadas;	
frutos velutinos (Fig. 2d)  ....................................................  7.19. M. vauthieriana

1’. Flores reunidas em panículas terminais ou axilares.
8. Ovário 3–4-locular.

9. Folhas com face abaxial glabra.
10. Sépalas com ápice obtuso, ciliadas, glabras  ..................................... 7.5. M. guianensis
10’. Sépalas com ápice agudo, não-ciliadas, pubescentes  .......................  7.13. M. pubiflora

9’. Folhas com face abaxial pubérula, pubescente ou tomentosa.
11.	 Pecíolo	≥	11mm	compr.	......................................................................  7.9. M. lutescens
11’. Pecíolo < 11 mm compr.

12. Face adaxial com nervura central saliente  ....................... 7.17. M. subverticillaris
12’. Face adaxial com nervura central sulcada.

13. Folhas 4,2–8,2 ×	 2,4–4,6;	 eixo	principal	 da	 inflorescência	 com	 indumento	
amarelado  .......................................................................  7.18. M. tomentosa
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13’. Folhas (1,3)2–6,2 ×	1,2–3,2;	eixo	principal	da	inflorescência	com	indumento	ferrugíneo	 ............  
 ............................................................................................................................ 7.20. M. venulosa

8’. Ovário 2-locular.
14.	 Eixo	principal	da	inflorescência	glabro.

15. Folhas elípticas, ápice acuminado, às vezes caudado  ............................  7.8. M. laruotteana
15’. Folhas obovadas, ápice retuso, às vezes obcordado  ...................................  7.12. M. obovata

14’.	 Eixo	principal	da	inflorescência	pubescente.
16.	 Folhas	≥	11	cm	compr.

17. Folhas ovadas  .....................................................................................  7.9. M. lutescens
17’. Folhas elípticas.

18. Frutos globosos, costados ou não (Fig. 2b,c)  .................................  7.2. M. crocea
18’. Frutos ovoides, não costados (Fig. 1j) .....................................  7.15. M. splendens

16’. Folhas < 11 cm compr.
19. Sépalas não-ciliadas.

20.  Folhas com face abaxial pubescente ou vilosa, com nervuras não mais claras que 
a lâmina.
21.		 Folhas	sésseis,	as	jovens	com	catafilo	 ...........................  7.16. M. subcordata
21’.	 Folhas	pecioladas,	as	jovens	sem	catafilo.

22.	 Folhas	com	ápice	caudado,	eixo	da	inflorescência	<	6,7	cm	compr. ............. 
 ............................................................................................ 7.11. M. mutabilis

22’.	 Folhas	com	ápice	agudo,	eixo	da	inflorescência	≥	6,7	cm	compr. ..........  
 ..................................................................................  7.7. M. hebepetala

20’. Folhas com face abaxial glabra ou glabrescente com nervuras mais claras que a 
lâmina  .................................................................................... 7.6. M. hartwegiana

19’. Sépalas ciliadas.
23.	 Pecíolo	≤	3,1	mm	compr.	 ............................................................. 7.14. M. retorta
23’.  Pecíolo > 3,1 mm compr.

24.  Frutos ovóides; sépalas com ápice obtuso (Fig. 2f); ramos cinéreos  .............  
 ..........................................................................................  7.15. M. splendens

24’.  Frutos globosos; sépalas com ápice agudo (Fig. 2g); ramos avermelhados  ...  
 ..........................................................................................  7.1. M. amazonica

7.1. Myrcia amazonica DC., Prodr. 3: 250. 1828. 
Myrcia detergens Miq., Linnaea 22: 795.1849.

Árvore ou arbusto até 9 m alt. Ramos glabros, 
avermelhados, descamantes. Folhas opostas, as 
jovens sem catáfilos, com pecíolo 5–10 mm compr.; 
lâmina 4,5–10,7 × 1,8–3,2 cm, discolor, coriácea, 
elíptica; ápice geralmente caudado, algumas vezes 
cuspidado; margem plana ou fracamente revoluta; 
base atenuada; face adaxial glabra, nervura central 
sulcada, face abaxial glabra, nervura central saliente, 
nervuras secundárias e terciárias pouco visíveis. 
Panículas terminais; eixo principal da inflorescência 
4,1–12 cm compr., pubescente; botões 2,2–4 mm 
compr., pubescentes; sépalas pubescentes, deltadas 
ou algumas vezes ovadas, ápice agudo, ciliadas; 
ovário 2-locular, hipanto prolongado sobre o 
ovário. Frutos (1,7)2,1–3,9 mm diâm., globosos, 
esparsamente pubescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, subida do Calais ao 
Morro do Cachorro, 1.IX.1996, fl., M.C.T.B. Messias  

(OUPR 6207). 14.I.2008, fl., M.O. Bünger et al. 37 (OUPR). 
Trilha da Capela, 11.XI.2009, fl. e fr., M.O. Bünger et al. 97 
(BHCB). 11.XI.2009, fl., M.O. Bünger et al. 98 (BHCB). 

Myrcia amazonica ocorre desde AM até SC, 
sendo uma espécie típica das matas de galeria dos 
Cerrados e campos rupestres, tendo sido observada 
também em Florestas Estacionais Semideciduais 
(Peron 1994; Sobral 2007). Caracteriza-se pelo caule 
avermelhado descamante, folhas discolores in situ e 
coloração castanho-escuro na face adaxial in sicco e 
panícula (Fig. 1i). Foi coletada, nos campos rupestres 
e ferruginosos, em janeiro com botões florais e em 
setembro com botões florais e frutos imaturos.

7.2. Myrcia crocea Kiaersk., Enum. Myrt. Bras. 
105. 1893.

Árvore ca. 15 m alt. Ramos pubescentes, 
cinéreos, descamantes. Folhas opostas, as jovens 
sem catáfilos com pecíolo 9,8–10,3 mm compr.; 
lâmina 11–24(40) × 7,5–12,3(15) cm, discolor, 
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coriácea, elíptica; ápice agudo; margem revoluta; 
base atenuada; face adaxial glabra, nervura central 
sulcada, face abaxial alvo-tomentosa, pouco 
glabrescente, nervura central saliente, nervuras 
secundárias terciárias evidentes. Panículas terminais; 
eixo principal da inflorescência ca. 8,5 cm compr., 
pubescente; botões ca. 5 mm compr., pubescentes; 
sépalas pubescentes, deltadas, ápice agudo, não-
ciliadas; ovário 2-locular; hipanto prolongado 
sobre o ovário. Frutos 7,5–11 mm diâm., globosos, 
costados ou não, pubescentes.
Material examinado: Ouro Preto, Mata do Morro do 
Cachorro, 11.II.2010, fl., M.O. Bünger 125 et al. (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Caratinga, Estação Ecológica de Caratinga, Mata do Jaó, 
9.VI.2002, fr., F.R. Couto 64 (BHCB). Dionísio, Morro 
do Gavião 19°50’03”S e 42°33’07”W, 6.VII.2004, fr., 
G.G. França & F. Raggi 601 (BHCB).

Myrcia crocea ocorre nos estados da BA, 
MG, ES e RJ no domínio da Floresta Atlântica 
(Sobral et al. 2010). É uma espécie com as folhas 
bastante características, grandes e com nervuras 
bastante sulcadas na face adaxial. Na área de estudo 
foi coletada exclusivamente em área de Floresta 
Estacional Semidecidual com flores em fevereiro. 

7.3. Myrcia eriocalyx DC., Prodr. 3: 247. 1828. 
Gomidesia eriocalyx (DC.) O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
25. 1857.

Arbusto a árvore, 1–4 m alt. Ramos 
pubescentes, glabrescentes, cinéreos, descamantes. 
Folhas opostas ou opostas cruzadas, as jovens 
sem catáfilos, sésseis ou com pecíolo até 1,2 mm 
compr.; lâmina 1,4–3,6 × 0,8–1,6 cm, discolor, 
coriácea, ovada; ápice agudo; margem revoluta; 
base cordada; face adaxial cinéreo-tomentosa, 
glabrescente, nervura central sulcada, face abaxial 
alvo-tomentosa, pouco glabrescente, nervura central 
saliente, nervuras secundárias terciárias não evidentes. 
Racemos ou dicásios terminais ou axilares; eixo 
principal da inflorescência 1,3–4,2 cm compr., 
tomentoso; botões 5–7 mm compr., pubescentes 
ou tomentosos; sépalas pubescentes ou tomentosas, 
triangulares, ápice agudo ou acuminado, ciliadas; 
ovário 2-locular; hipanto prolongado sobre o 
ovário. Frutos 3,3–6 mm diâm., ovais, densamente 
ferrugíneos ou alvo-tomentosos. 
Material examinado: Ouro Preto, Serra do Itacolomi, 
23.V.1894, fr., C.Thomaz & F. Magalhães (OUPR 22.798); 
Serra do Baú, 27.II.2002, fl., M.C.T.B. Messias 636 
(OUPR). Serrinha, 7.II.2003, fl., M.C.T.B. Messias 763 
(OUPR), 2.II.2006, fl., M.C.T.B. Messias 1031 (OUPR). 
Calais, 14.I.2008, fl., M.O. Bünger et al. 44 (OUPR). 
Lagoa Seca 20º25’78”S e 43º29’22”W, 14.V.2008, fr., 

M.O. Bünger et al. 75 (OUPR); 9.III.2009, fl., M.C.T.B. 
Messias (OUPR 22.224); Trilha do Tesoureiro, 9.XII.2009, 
fl., M.O. Bünger et al. 117 (BHCB).

Myrcia eriocalyx ocorre em MG, ES e BA 
(Legrand 1958, Sobral et al. 2010). A espécie 
é facilmente distinguível pelo indumento alvo-
tomentoso, podendo tornar-se negro na face 
abaxial de folhas mais velhas, pelos lobos do 
cálice triangulares com ápice agudo ou acuminado 
e pelas folhas revolutas. Os indivíduos coletados 
em área de Floresta Estacional Semidecidual ou 
em beira de córrego não têm indumento tão denso 
quanto os indivíduos coletados no campo rupestre 
e apresentam maior altura. Myrcia eriocalyx 
foi encontrada com botões florais em janeiro, 
fevereiro, março e setembro e frutos em maio. 

7.4. Myrcia eriopus DC., Prodr. 3: 255. 1828.
Subarbusto ou arbusto, geralmente escandente, 

até 2,5 m alt. Ramos hirsutos ou glabrescentes, 
cinéreos, descamantes. Folhas opostas, as jovens sem 
catáfilos, com pecíolo 1,9–3,5 mm compr., lâmina 
3–8,7 × 1–3 cm, discolor, coriácea, elíptica, ápice 
caudado, às vezes atenuado; margem levemente 
revoluta ou plana; base atenuada; face adaxial 
pubescente ou glabra, nervura central sulcada, 
face abaxial pubescente, nervura central saliente, 
nervuras secundárias e terciárias evidentes. Racemos 
terminais, eixo principal da inflorescência 2,3–5,5 
cm compr., hirsuto; botões ca. 4,8 mm compr., 
hirsutos; sépalas seríceas, deltadas, ápice agudo, 
ciliadas; ovário 2-locular; hipanto prolongado 
sobre o ovário. Frutos 3,7–6,2 mm diâm., ovóides, 
esparsamente vilosos. 
Material examinado: Ouro Preto, Mata depois do Baú, 
500 m à esquerda da estrada, 2.X.1999, fl., A.Z. Castro 
85 (OUPR). Serrinha, 2.II.2006, fr., M.C.T.B. Messias 
1034 (OUPR); 4.IX.2009, fl., E.S. Cândido et al. 186 
(BHCB). Trilha do Tesoureiro, 9.XII.2009, fr., M.O. 
Bünger et al. 118 (BHCB).

Myrcia eriopus ocorre nos estados de GO, 
MG, SP e RJ (Kawasaki 1989; Sobral et al. 2010). 
É facilmente reconhecida por ser, geralmente, um 
arbusto escandente, com os ramos, principalmente os 
mais jovens, hirsutos a glabrescentes. No PEIT, foi 
coletada tanto em área de campo rupestre quanto em 
áreas de Floresta Estacional Semidecidual com botões 
florais e flores em outubro e frutos em dezembro.

7.5. Myrcia guianensis (Aubl.) DC., Prodr. 3: 
245. 1828.

Arbusto ou arvoreta, 1,3–2 m alt. Ramos 
glabros, cinéreos, descamantes. Folhas opostas, as 
jovens sem catáfilos, com pecíolo 3–5 mm compr., 
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lâmina 2,7–7,5 × 1,1–2,8 cm, fracamente discolor, 
coriácea, geralmente elíptica, raramente obovada; 
ápice agudo, caudado ou obtuso; margem levemente 
revoluta; base atenuada; face adaxial glabra, nervura 
central saliente, face abaxial glabra, nervura central 
saliente, nervuras secundárias e terciárias não 
evidentes. Dicásios ou panículas terminais, eixo 
principal da inflorescência 1,5–6,9 cm compr., glabro; 
botões ca. 2 mm compr., esparso-pubescentes; sépalas 
glabras, deltadas, ápice obtuso, ciliadas; ovário 
3-locular; hipanto prolongado sobre o ovário. Frutos 
2,8–4,7 mm diâm., globosos, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, Itacolomi, 14.II.1894, 
fl., R. Teixeira (OUPR 3733). Caminho para Maynart, 
perto da Represa do Custódio, 31.IX.2010, fl., M.O. 
Bünger et al. 535 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Grão 
Mogol, Estrada Francisco Sá - Grão Mogol - Jambeiro, 
mata ciliar do Córrego Jambeiro, 5.I.1986, fr., C. 
Kameyama et al. (BHCB 4.569). 

Myrcia guianensis apresenta ampla 
distribuição geográfica e variação morfológica, 
ocorrendo desde o norte da Venezuela, leste dos 
Andes e Bolívia, até o Sul do Brasil (Kawasaki 1989, 
Sobral et al. 2010). Nos campos rupestres do PEIT, a 
espécie foi coletada com botões florais em fevereiro 
e nas matas com botões florais em setembro.

7.6. Myrcia hartwegiana (O. Berg) Kiaersk., 
Enum. Myrt. Bras. 109. 1893. 

Arbusto, 0,5–1,8 m alt. Ramos glabros, 
glabrescentes ou pubescentes, castanho-claros, 
descamantes. Folhas opostas, as jovens sem 
catáfilos, com pecíolo 4–5 mm compr.; lâmina 
(2,5)3–5,4 × 1,4–2,8 cm, discolor, coriácea, 
elíptica; ápice arredondado algumas vezes agudo; 
margem revoluta; base aguda ou atenuada; face 
adaxial glabra, nervura central sulcada, face 
abaxial glabra ou glabrescente, nervuras central, 
secundárias e terciárias salientes e mais claras 
que o lâmina, sendo a nervura central pubescente 
ou glabra. Panículas terminais, eixo principal da 
inflorescência (1,5)4,2–6 cm compr., pubescente; 
botões 2–4 mm. compr., pubescentes; sépalas 
deltadas, ápice agudo, pubescentes, não-ciliadas; 
ovário 2-locular; hipanto prolongado sobre o ovário. 
Frutos 4,6–5,6 mm diâm., globosos, pubescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, Planalto do Itacolomi,  
fl., L. Damazio (OUPR 22.797); Lagoa Seca, 23.IV.2008, 
fl., M.O. Bünger et al. 65 (OUPR); depois da Lagoa 
Seca, fl., 10.VI.2009, E.S. Cândido et al. 374 (BHCB). 
9.XI.2009, fl., M.O. Bünger et al. 114 (BHCB); 
13.I.2010, fl., M.O. Bünger et al. 122 (BHCB). 

Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Ouro Preto, Serra de Capanema/C2, 15.II.2008, fr., F.F. 
Carmo 1047 (BHCB).

Myrcia hartwegiana se distribui desde 
MG até o RS em altitudes elevadas (Morais & 
Lombardi 2006). Apresenta lâmina verde-pálido 
com nervuras central e secundárias mais claras 
na face abaxial in sicco, sendo uma característica 
marcante da espécie. Foi coletada em áreas de 
transição Floresta Estacional Semidecidual – 
Campo Rupestre ou Canga ocorrendo com botões 
florais em abril, junho, setembro e janeiro.

7.7. Myrcia hebepetala DC., Prodr. 3: 246. 1828.
Gomidesia affinis (Cambess.) D. Legrand, Comun. 
Fl. Mus. Hist. Nat. Montevideo 3(37): 14. 1957.

Arbusto ou arvoreta 4–6m alt. Ramos 
glabrescentes, castanhos, descamantes. Folhas 
opostas, as jovens sem catáfilos, com pecíolo 
4,8–7,3 mm compr.; lâmina 5,3–10,8 × 2,6–4,5 cm, 
discolor, coriácea, elíptica, poucas vezes ovada; 
ápice agudo ou acuminado; margem fracamente 
revoluta ou plana; base atenuada; face adaxial 
glabra ou glabrescente, nervura central sulcada, 
face abaxial pubescente, nervura central saliente, 
pubescente, nervuras secundárias e terciárias 
evidentes e pubescentes. Panículas axilares 
e terminais, eixo principal da inflorescência 
6,7–7,6 mm compr., pubescente; botões 3,9–4,5 
mm compr., pubescentes; sépalas pubescentes, 
arredondadas, ápice redondo, não-ciliadas; ovário 
2-locular; hipanto prolongado sobre o ovário. 
Frutos 5–8,5 mm diâm., globosos, pubescentes.
Material examinado: Ouro Preto, entre Taquarassú e 
Serrinha, 3.V.1892, fl., Schwacke (OUPR 3819). Vale do 
Belchior, 30.IV.1994, fl., M.C.T.B. Messias et al. (OUPR). 
Fazenda do Cibrão, 1994, fl., S. Dias (OUPR 9075).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Ouro 
Preto, Floresta do Uaimii, 13.X.2007, fr., J.R. Stehmann 
et al. 4972 (BHCB).

Myrcia hebepetala é exclusiva da Floresta 
Atlântica (Legrand & Klein 1967, sob Gomidesia 
affinis, Sobral et al. 2010) e ocorre desde MG até 
RS. No PEIT, foi coletada em áreas de Floresta 
Estacional Semidecidual, principalmente à margem 
dos córregos e rios, apresentando botões florais e 
flores em abril e maio.

7.8. Myrcia laruotteana Cambess., Fl. Bras. Merid. 
2: 311. 1832.

Arbusto ou árvore, 1,5–5 m alt. Ramos 
glabros, castanho-escuros, descamantes. Folhas 
opostas, as jovens sem catáfilos, com pecíolo 
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2,7–3,8 mm compr.; lâmina 3,5–5,1(6,8) × 
1,1–2,5 cm, discolor, coriácea, elíptica; ápice 
acuminado, poucas vezes caudado; margem plana; 
base aguda; face adaxial glabra, nervura central 
sulcada, face abaxial glabra, nervura central 
saliente, esparsamente vilosa, nervuras secundárias 
evidentes e terciárias não evidentes. Panículas 
axilares, eixo principal da inflorescência 5,7–6,4 cm 
compr., glabro; botões ca. 2,3 mm compr., glabros; 
sépalas glabras, deltadas, ápice agudo, ciliadas; 
ovário 2-locular; hipanto prolongado sobre o ovário. 
Frutos 2,8–5,1 mm diâm., globosos,  glabros.
Material examinado: Ouro Preto, Trilha do Forno, 
28.IX.2009, fr., M.O. Bünger et al. 85 (BHCB). 
28.IX.2009, fr., M.O. Bünger et al. 79 (BHCB); Trilha 
da Lagoa em direção a Lagoa Preta, 11.XI.2009, fr., M.O. 
Bünger et al. 100 (BHCB). Estrada para a Fazenda do 
Manso, fl., H.C. Sousa et al. 216 (OUPR).

Myrcia laruotteana ocorre na Argentina, 
Paraguai, e Brasil, desde MA até SC (Legrand 
& Klein 1967; Sobral et al. 2010), sendo muito 
frequente nas áreas de Floresta Estacional 
Semidecidual, sobretudo nas áreas brejosas e borda 
de rios e córregos. É facilmente reconhecida por seus 
frutos maduros esverdeados com remanescentes do 
cálice enegrecidos. Foi coletada, no PEIT, com 
frutos em setembro e novembro.

7.9. Myrcia lutescens Cambess., Fl. Bras. Merid. 
2: 801. 1832. 

Arvoreta, ca. 3 m alt. Ramos pubescentes, 
cinéreos, não descamantes. Folhas opostas, as 
jovens sem catáfilos, com pecíolo 11–15 mm 
compr.; lâmina 12,3–24,5 × 4,5–12 cm, fracamente 
discolor, coriácea, ovada; ápice agudo; margem 
revoluta; base aguda; face adaxial glabra ou 
glabrescente, nervura central no mesmo nível da 
lâmina, face abaxial ferrugíneo-pubescente, nervura 
central saliente, densamente pusbescente, nervuras 
secundárias e terciárias evidentes. Panículas 
terminais, eixo principal da inflorescência 7–9,5 
cm compr., pubescente; flores não vistas. Frutos 
ca. 5 mm diâm., globosos, pubescentes.
Material examinado: Ouro Preto, Estrada do Cibrão, 
31.IX.2009, fr., M.O. Bünger et al. 540 (BHCB).

Myrcia lutescens é uma espécie endêmica da 
Mata Atlântica (Stehmann et al. 2009), ocorrendo 
nos estados da BA, MG e ES (Sobral et al. 2010). É 
facilmente confundida com uma das variações de M. 
splendens (Sw.) DC. (M.O. Bünger et al. 538, 539), 
porém M. lutescens apresenta folhas ovadas e com 
maiores dimensões. Foi coletada em área de Floresta 
Estacional Semidecidual com frutos em setembro. 

7.10. Myrcia montana Cambess., Fl. Bras. Merid. 
2: 325 1832. 

Arbusto 0,4–0,6 m alt. Ramos tomentosos, 
glabrescentes, cinéreos, descamantes. Folhas 
opostas, as jovens sem catáfilos, geralmente sésseis, 
ou com pecíolo até 2 mm compr.; lâmina discolor, 
coriácea, elíptica; ápice agudo; margem revoluta; 
base arredondada, algumas vezes obtusa; 1,1–3,3 × 
0,6–1,9 cm, face adaxial pubescente, glabrescente, 
nervura central sulcada, face abaxial ferrugíneo-
pubescente, glabrescente, nervura central saliente, 
densamente pusbescente, nervuras secundárias pouco 
evidentes e terciárias não evidentes. Dicásios axilares, 
eixo principal da inflorescência 0,8–1,5 cm compr., 
pubescente; botões ca. 4 mm compr., tomentosos; 
sépalas tomentosas, estreitamente triangulares, 
ápice agudo, não-ciliadas; ovário 2–3-locular; 
hipanto prolongado sobre o ovário. Frutos 4,1–4,7 
mm diâm., globosos,  pubescentes.
Material examinado: Ouro Preto, trilha para Lagoa 
Seca, 9.IV.2008, M.O. Bünger et al. 55 (OUPR). Trilha 
do Pico do Itacolomi, após Lagoa Seca, 13.I.2010, fl., 
M.O. Bünger et al. 121 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Passa Quatro, Pico do Itaguaré, afloramento rochoso, fr., 
26.VII.2006, L.D. Meireles et al. 2455 (BHCB). 

Myrcia montana ocorre somente em SP, 
MG, ES e RJ, sendo endêmica da Mata Atlântica 
(Sobral et al. 2010). Caracteriza-se pelo tamanho 
reduzido de suas folhas (1,1–3,3 × 0,6–1,9 cm) e 
concentração do indumento ferrugíneo-pubescente 
sobre a nervura central da face abaxial. No PEIT, 
foi coletada em área de campo rupestre com botões 
florais, flores e flores passadas em janeiro.  

7.11. Myrcia mutabilis (O. Berg) N. Silveira, 
Loefgrenia 88: 1. 1985. Marlierea pilodes (Kiaersk.) 
Kawas., Bol. Fl. Univ. São Paulo 11: 126. 1989.

Arbusto a árvore, até 3,5 m alt. Ramos 
glabros, cinéreos, descamantes. Folhas opostas, 
as jovens sem catáfilos, com pecíolo 4,5–7,5 
mm compr.; lâmina (5–6)7–9 × (2,5)3,3–4,8 cm, 
discolor, coriácea, geralmente ovada, algumas 
vezes elíptica; ápice caudado, raramente agudo; 
margem fracamente revoluta ou plana; base aguda; 
face adaxial glabra, nervura central sulcada, 
nervuras secundárias e terciárias pouco evidentes, 
face abaxial ferrugíneo-pubescente, nervura central 
saliente. Panículas ou racemos terminais, eixo 
principal da inflorescência (0,9)3,5–4,5 cm compr., 
ferrugíneo-pubescente; botões ca. 2,8 mm compr., 
ferrugíneo-pubescentes; sépalas pubescentes, 
deltadas, ápice arredondado, não-ciliadas; ovário 
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2-locular; hipanto prolongado sobre o ovário. 
Frutos 4–6,8 mm diâm., globosos, glabros ou 
esparsamente pubescentes.
Material examinado: Ouro Preto, Serrinha, 4.IX.2009, 
fl., E.S. Cândido et al. 188 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Ouro 
Preto, Floresta Estadual do Uaimii, 13.X.2007, fl., J.R. 
Stehmann et al. 4973 (BHCB). Brumadinho, Parque Estadual 
Rola Moça, 25.I.2009, fr., F.F. Carmo 4073 (BHCB).

Myrcia mutabilis é encontrada tanto no 
Cerrado como na Mata Atlântica, ocorrendo nos 
estados da BA, ES e MG (Sobral et al. 2010). A 
espécie parece ser típica dos campos rupestres de 
Minas Gerais e Bahia, ocorrendo nas matas ciliares 
como arvoreta ou árvore, e nos afloramentos 
rochosos como arbustos retorcidos de até 2 m de 
altura (Peron 1994, sob Marlierea pilodes (Kiaersk.) 
Kawas.). Pode ser facilmente reconhecida pelas 
folhas com ápice caudado, inflorescências terminais 
e indumento ferrugíneo na face abaxial das folhas 
e nas inflorescências. Coletada com botões florais 
em setembro, flores em outubro e frutos em janeiro.

7.12. Myrcia obovata (O. Berg) Nied., Nat. 
Pflanzenfam. 3(7): 76. 1893. 

Árvore ou arbusto 1,2–4 m alt. Ramos 
glabros, cinéreos, não descamantes. Folhas 
opostas, as jovens sem catáfilos, com pecíolo 
4–6 mm compr.; lâmina 1,5–4,5 × 0,8–3,5 cm, 
discolor, coriácea, geralmente obovada, raramente 
elíptica; ápice retuso, algumas vezes obcordado; 
margem fracamente revoluta; base atenuada; 
face adaxial glabra, nervura central sulcada, 
nervuras secundárias e terciárias pouco evidentes, 
face abaxial glabra, nervura central saliente. 
Panículas axilares e/ou terminais, eixo principal 
da inflorescência 2,5–8 cm compr., glabro; botões 
ca. 3 mm compr., glabros; sépalas glabras, deltadas, 
ápice agudo, ciliadas; ovário 2-locular; hipanto 
prolongado sobre o ovário. Frutos 3,1–6,7 mm 
diâm., ovóides ou globosos, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, Itacolomi, 14.II.1894, 
fl., J.M. Barros (OUPR 4186). Estrada para a Fazenda do 
Manso, 11.XI.1993, fr., M.C.T.B. Messias et al. (OUPR 
1424). Morro do Cachorro, 29.X.2007, fl., M.O. Bünger 
et al. 6  (OUPR). 29.X.2007, fl., M.O. Bünger et al. 7 
(OUPR). Calais ao Morro do Cachorro, 14.I.2008, fr., 
M.O. Bünger et al. 42 (OUPR). 14.I.2008, fr., M.O. 
Bünger et al. 47 (OUPR). Floresta Paludosa de Altitude, 
2.III.2008, fr., G. Pedreira 522 (OUPR). 14.I.2008, 
fr., M.O. Bünger et al. 50 (OUPR). Trilha do Calais, 
22.X.2009, fr., M.O. Bünger et al. 93 (BHCB).

Myrcia obovata é encontrada nos estados BA, 
MG, SP e PR (Peron 1994, Sobral et al. 2010). Em 

Ouro Preto, assim como no PEIT, é uma espécie 
bastante frequente ocorrendo nas matas de galeria 
dos campos rupestres, bem como nas capoeiras e 
à margem das estradas. Foi também encontrada 
nos campos rupestres da região da Lagoa Seca, 
no PEIT, com indivíduos arbustivos e arbóreos 
podendo alcançar até 4 m de altura nos afloramentos 
quartzíticos. É facilmente reconhecida devido 
ao formato obovado da maioria das folhas. Foi 
encontrada com botões florais em fevereiro, flores 
em outubro e frutos em outubro, novembro e janeiro. 

7.13. Myrcia pubiflora DC., Prodr. 3: 249. 1828. 
Subarbusto ca. 0,6 m alt. ou arvoreta. Ramos 

glabros, alaranjados, descamantes. Folhas opostas, 
as jovens sem catáfilos, com pecíolo 3,3–7,2 mm 
compr; lâmina 4,1–8,5 × (1,6)2–3 cm, fracamente 
discolor, elíptica; ápice arredondado; margem 
levemente revoluta; base aguda ou atenuada; face 
adaxial glabra, nervura central sulcada, face abaxial 
glabra, nervura central saliente, nervuras secundárias 
e terciárias pouco evidentes. Panículas terminais, 
eixo principal da inflorescência 3,4–9,4 cm compr., 
pubescente; botões 2–2,5 mm compr., pubescentes; 
sépalas deltadas, ápice arredondado, pubescentes, 
não-ciliadas; ovário 2-locular; hipanto prolongado 
sobre o ovário. Frutos não vistos. 
Material examinado: Ouro Preto, porteira na divisa com 
Baú, 12.XI. 2007, M.O. Bünger et al. 20 (OUPR). 
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Itabirito, Condomínio Aconchego da Serra, 15.IV.1999, 
fl., J.A. Lombardi & J.R. Stehmann 2750 (BHCB). 

Myrcia pubiflora ocorre tanto no Cerrado 
como na Mata Atlântica, sendo encontrada, no 
Brasil, nos estados de MG, ES, SP, PR, SC e RS 
(Sobral et al. 2010). Assemelha-se a M. hartwegiana, 
mas difere por apresentar as nervuras secundárias da 
face abaxial das folhas com mesma coloração que o 
limbo. Foi coletada, no PEIT, em área de transição de 
Floresta Estacional Semidecidual e Campo Rupestre.

7.14. Myrcia retorta Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 
322. 1832.

Arbusto. Ramos glabrescentes, castanho-
escuros, descamantes. Folhas opostas, as jovens com 
catáfilos, com pecíolo até 3,1 mm compr.; lâmina 
1,7–3,5 × 0,8–1,4 cm, discolor, coriácea, elíptica; 
ápice agudo; margem plana ou levemente revoluta; 
base aguda; face adaxial glabrescente, nervura 
central sulcada, face abaxial pubescente, nervura 
central saliente, nervuras secundárias evidentes e 
terciárias não evidentes. Panículas axilares; eixo 
principal da inflorescência ca. 3,5 cm compr., 
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pubescente; botões ca. 2,5 mm compr., pubescentes; 
sépalas esparsamente pubescentes, arredondadas, 
ápice obtuso, ciliadas; ovário 2-locular; hipanto 
prolongado sobre o ovário. Frutos ca. 4 mm diâm., 
globosos, esparsamente pubescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, estrada para Fazenda 
do Manso, 11.XI.1998, fr., M.C.T.B. Messias et al. (OUPR 
1432).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Catas 
Altas – RPPN Parque do Caraça, Trilha para Tanque 
Grande 20°06’02”S e 43°29’28,4”W, 19.IX.2004, fl., P.O. 
Morais 178 (BHCB).

Myrcia retorta é uma espécie característica do 
planalto meridional no sul do Brasil (Legrand & Klein 
1969, sob Myrcia arborescens), ocorrendo desde MG 
(Cadeia do Espinhaço) até RS. Foi encontrada, no 
PEIT, com flores senescentes e frutos em novembro 
em área de Floresta Estacional Semidecidual.

7.15. Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodr. 3: 244. 
1828. Myrcia fallax (Rich.) DC., 3: 244. 1828. 
Myrcia formosiana DC., Prodr. 3: 255. 1828. Myrcia 
rostrata DC., Prodr. 3: 255. 1828.

Arbusto ou árvore, 0,8–4 m alt. Ramos glabros 
ou ferrugíneo-pubescentes, cinéreos, descamantes 
ou não. Folhas opostas, as jovens com catáfilos, 
pecíolo 4–6 mm compr.; lâmina 3,4–13,5 × 0,9–5,1 
cm, discolor, coriácea, elíptica; ápice geralmente 
caudado, algumas vezes cuspidado; margem revoluta; 
base atenuada; face adaxial glabra, nervura central 
sulcada, face abaxial glabra ou pubescente, nervura 
central saliente, nervuras secundárias e terciárias 
evidentes. Panículas ou racemos terminais, eixo 
principal da inflorescência 1,5–11 cm compr., glabro 
ou pubescente; botões 2–5 mm compr., glabros ou 
pubescentes; sépalas glabras ou tomentosas, ovadas, 
ápice obtuso, ciliadas; ovário 2-locular; hipanto 
prolongado sobre o ovário. Frutos 3,5–5,2 mm diâm., 
ovóides, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, Itacolomi, 14.II.1894, 
fl., R. Teixeira (OUPR 3569). Saída para Ferro-Ligas, 
1.X.1998, fl., H.C. Souza et al. 210 (OUPR). Porteira na 
divisa com Baú, 12.XI.2007, fl., M.O. Bünger 18 et al. 
(OUPR). Morro do Cachorro, 29.X.2007, M.O. Bünger 
et al. 8 (OUPR). Calais, 14.I.2008, fr., M.O. Bünger et al. 
38 (OUPR); 14.I.2008, fl., M.O. Bünger et al. 40 (OUPR). 
Lagoa da Curva, 28.IX.2009, fr., M.O. Bünger et al. 81 
(BHCB). Trilha do Calais, 22.X.2009, fl., M.O. Bünger et 
al. 94 (BHCB). Estrada do Cibrão, 31.IX.2010, fl., M.O. 
Bünger et al. 538, 539 (BHCB).

Myrcia splendens ocorre em todos os estados 
do Brasil (Sobral et al. 2010) e foi a espécie mais 
coletada e observada na área de estudo. É facilmente 
reconhecida pelos frutos ovoides com lobos do cálice 

persistentes e regulares (Fig. 1j), pelas folhas elípticas 
e ápice geralmente caudado, embora apresente ampla 
variação fenotípica, principalmente quanto ao tamanho 
foliar e hábito, variando de pequenos arbustos até 
indivíduos arbóreos. Foi coletada na área estudada 
em campo ruprestre e florestas estacionais com botão 
floral de setembro a fevereiro, flores em outubro, 
janeiro e fevereiro e frutos em setembro e janeiro.  

7.16. Myrcia subcordata DC., Prodr. 3: 253. 1828. 
Subarbusto a arbusto, 0,25–1,5 m alt. Ramos 

pubescentes, glabrescentes, cinéreos, descamantes. 
Folhas opostas, sésseis, as jovens com catáfilos; 
lâmina 4,2–6,9 × 3–4,8 cm, discolor, coriácea, ovada; 
ápice agudo, muitas vezes arredondado; margem 
levemente revoluta; base cordada; face adaxial glabra 
ou glabrescente, nervura central sulcada, face abaxial 
ferrugíneo-vilosa nas folhas jovens passando a negro-
vilosa, nervura central saliente, nervuras secundárias 
e terciárias evidentes. Panículas terminais, eixo 
principal da inflorescência pubescente, 3,4–4,2 cm 
compr.; botões pubescentes, 2–2,9 mm compr.; 
sépalas pubescentes, deltadas a ovadas, ápice obtuso, 
não ciliadas; ovário 2-locular; hipanto prolongado 
sobre o ovário. Frutos globosos, 4–7 mm diâm., 
pubescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, Trilha em direção ao 
cume do Itacolomi, 8.VIII.1894, fr., M. Gomes & Schwacke 
(OUPR 11.332). 14.II.1894, fl., R. Teixeira (OUPR 3.568). 
Alto do Itacolomi, fl., L. Damazio (OUPR 22.800). Trilha 
do Pico do Itacolomi, após Lagoa Seca, 13.I.2010, fr., M.O. 
Bünger et al. 120 (BHCB). Base da Pedra do Itacolomi, 
23.VI.2010, fr., E.S. Cândido et al. 378 (BHCB).  

Myrcia subcordata é um arbusto ou arvoreta 
típica dos afloramentos quartzíticos e matas ciliares 
dos campos rupestres, até o momento, referida 
somente para o estado de MG (Peron 1994). 
Caracteriza-se pela presença denso indumento 
ferrugíneo na face abaxial das folhas jovens, 
passando a negro quando adultas. As folhas jovens 
situam-se no ápice dos ramos e são cobertas por um 
catáfilo ferrugíneo-viloso bastante característico. 
Frequentemente observada próxima ao Pico do 
Itacolomi, na região dos campos rupestres da 
Lagoa Seca, principalmente sobre os afloramentos, 
foi coletada com flores em fevereiro e frutos em 
janeiro, junho e agosto.

7.17. Myrcia subverticillaris (O. Berg.) Kiaersk., 
Enum. Myrt. Bras. 88. 1893.

Arbusto, 0,7–2,5 m alt. Ramos pubescentes, 
glabrescentes, cinéreos, descamantes. Folhas 
verticiladas, alternas ou opostas no mesmo ramo, 
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as jovens com catáfilos; pecíolo 3–5 mm compr., 
canaliculado; lâmina 2,5–6 × 1,3–2,5 cm, concolor, 
coriácea, elíptica; ápice retuso, algumas vezes 
arredondado; margem revoluta; base atenuada; face 
adaxial pubescente, glabrescente, nervura central 
saliente, face abaxial com indumento pubescente 
passando de ferrugíneo a negro, nervura central 
saliente, nervuras secundárias e terciárias pouco ou 
não evidentes. Panículas terminais, eixo principal 
da inflorescência 2,9–5,4 cm compr., pubescente; 
botões 2–3 mm compr.; sépalas pubescentes, 
deltadas, ápice obtuso, ciliadas; ovário 3–4 locular; 
hipanto prolongado sobre o ovário. Frutos 1,9 – 2,2 
mm diâm., globosos, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, Planalto do Itacolomi, 
fl., L. Damazio (OUPR 22.801). Estrada para Fazenda 
do Manso, 20.VIII.1994, fl., S. Dias & M.B. Roschel 
(OUPR 1490). Morro do Cachorro, 29.X.2007, fr., M.O. 
Bünger et al. 5 (OUPR). 29.X.2007, fl., M.O. Bünger et 
al. 4 (OUPR). Estrada para Lagoa Seca, 21.X.2008, fl., 
M.C.T.B. Messias 2250 (OUPR).

Myrc ia  subver t i c i l l a r i s  ap resen ta 
características morfológicas que facilitam seu 
reconhecimento, como o indumento pubescente 
negro na face abaxial e folhas verticiladas, opostas 
e alternas no mesmo ramo, característica não 
comum no gênero. Segundo Sobral et al. (2010), 
M. subverticillaris é restrita a MG ocorrendo em 
ambientes de Mata Atlântica e Cerrado. Foi coletada 
na área de estudo, em agosto com botões florais e 
em outubro com frutos e botões florais.

7.18. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., Prodr. 3: 
245. 1828.

Arbusto ou arvoreta, até 3 m alt. Ramos 
glabros, descamantes. Folhas opostas, as jovens com 
catáfilos; pecíolo 8–11 mm compr., canaliculado; 
lâmina 4,2–8,2 × 2,4–4,6 cm, discolor, coriácea, 
elíptica, algumas vezes obovada; ápice agudo, 
algumas vezes acuminado; margem plana; base 
atenuada; face adaxial tomentosa e glabrescente, 
nervura central sulcada, face abaxial tomentosa 
nervura central saliente, nervuras secundárias e 
terciárias evidentes. Panículas terminais, eixo 
principal da inflorescência 5,8–9,8cm compr., 
tomentoso; botões 2–3 mm compr., vilosos; sépalas 
vilosas, deltadas, ápice obtudo, ciliadas; ovário 
3-locular; hipanto prolongado sobre o ovário. 
Frutos 3,8–4,5 mm diâm., globosos, pubescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, 1.XI.1996, fl., M.C.T.B. 
Messias (OUPR 6.208). Estrada do Tesoureiro para a 
Companhia Paulista de Ferro-Ligas, próximo à saída, 
1.X.1998, fl., H.C. Sousa & M.B. Roschel 209 (OUPR).

Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Itabirito, XII.1990, fr., E.M. Teixeira & A.E. Brina 
(BHCB 36.048).

Myrcia tomentosa é uma das espécies mais 
amplamente distribuídas do gênero, ocorrendo 
desde a América Central até o Sul do Brasil 
(Kawasaki 1989, Sobral et al. 2010). A espécie é 
reconhecida pelas suas folhas elíptico-ovadas com 
indumento amarelado-tomentoso na face abaxial. 
Foi coletada em Floresta Estacional Semidecidual 
próximo à curso d’água, com botões florais em outubro 
e novembro.

7.19. Myrcia vauthieriana O. Berg, Fl. bras. 14 (1): 
154. 1857.

Árvore ca. 4 m alt. Ramos glabrescentes, 
descamantes. Folhas opostas, as jovens com 
catáfilos; pecíolo ca. 3 mm compr.; lâmina 
(1,7)2,4–8,2 × 1,4–2,2 cm., discolor, coriácea, 
elíptica ou elíptica-lanceolada; ápice acuminado; 
margem revoluta; base atenuada; face adaxial 
glabra, nervura central sulcada, face abaxial 
glabrescente, nervura central saliente, nervuras 
secundárias e terciárias evidentes. Racemos 
terminais, eixo principal da inflorescência 1,5–3 
cm compr., pubescente; botões ca. 4 mm compr., 
velutinos; sépalas velutinas, deltadas, ápice obtuso, 
ciliadas; ovário 2-locular; hipanto prolongado 
sobre o ovário. Frutos 3,5–5,4 mm diâm., ovóides, 
velutinos. 
Material examinado: Ouro Preto, Floresta Paludosa, 
7.VII.2007, fl. e fr., G. Pedreira (OUPR 19.172). Bacia 
do Custódio, 28.V.2010, fl., E.S. Cândido et al. 451 
(BHCB). Trilha da Capela, 1.X.2010, fl., M.O. Bünger 
et al. 542 (BHCB).

Myrcia vauthieriana é endêmica de MG 
(Sobral et al. 2010), ocorrendo na Floresta 
Atlântica, sendo o tipo da espécie referido para 
Ouro Preto (Berg 1857). É facilmente reconhecida 
pela disposição dística das folhas e pelos racemos 
terminais. Foi encontrada, na área de estudo, 
com botões florais em maio e flores e frutos em 
julho ocorrendo em Floresta Paludosa e Floresta 
Estacional Semidecidual. 

7.20. Myrcia venulosa DC., Prodr. 3: 250. 1828. 
Arbusto ou árvore, 0,8–7 m alt. Ramos 

glabros, descamantes. Folhas opostas, as jovens 
com catáfilos; pecíolo 4–5 mm compr.; lâmina 
discolor, coriácea, elíptica ou orbicular; ápice 
agudo, arredondado, acuminado ou retuso; 
margem plana; base aguda; (1,3)2–6,2 × 1,2–
3,2 cm, face adaxial glabrescente, nervura 
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central sulcada, face abaxial pubérula, nervura 
central saliente, nervuras secundárias e terciárias 
evidentes. Panículas terminais, eixo principal da 
inflorescência pubescente, 3,4–8,2 cm compr.; 
botões 2–3 mm compr., vilosos; sépalas vilosas, 
deltadas, ápice obtuso, ciliadas; ovário 3-locular; 
hipanto prolongado sobre o ovário. Frutos 2,3–2,5 
mm diâm., globosos, velutinos. 
Material examinado: Ouro Preto, 1943, fl., J. Badini 
(OUPR 22.296). Trilha do Forno, 28.IX.2009,fl., M.O. 
Bünger et al. 78 (BHCB). 28.IX.2009, fl., M.O. Bünger 
et al. 77 (BHCB). Trilha da Capela, 11.XI.2009, fl., 
M.O. Bünger et al. 99 (BHCB). Trilha do Pico, região à 
direita da Lagoa Seca, 30.IX.2010, fl., M.O. Bünger et 
al. 533 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Ouro Preto, Antônio Pereira, estrada da torre-Samarco 
Mineração, 12.I.1999, fl. e fr., M.B. Roschel 550 (OUPR). 

Myrcia venulosa ocorre desde a BA até SC 
(Sobral et al. 2010). Apresenta grande variabilidade 
em sua morfologia foliar e na coloração do 
indumento (Kawasaki 1989; Peron 1994; Nic 
Lughadha 1995), mas pode ser reconhecida pela 
sua venação bem marcada e pelo indumento 
ferrugíneo na face abaxial das folhas. No PEIT, 
ocorre muito frequentemente em área de mata, 
principalmente nas mais úmidas e beira de 
córregos, mas foi coletada também em campo 
rupestre. Foi encontrada com botões florais em 
setembro e novembro e com frutos em janeiro.

8. Myrciaria O. Berg, Linnaea 27(2-3): 136, 320. 1856.
Subarbustos a árvores. Folhas com nervura 

central saliente apenas na face abaxial. Flores 
4-meras reunidas em glomérulos axilares com 
2–4 flores, ocasionalmente ramifloras. Bractéolas 
geralmente soldadas pelo menos na base, persistentes 
após a antese. Cálice com lobos pouco diferenciados 
em botão, mas distinguíveis, decíduos junto com o 
hipanto; pétalas presentes, ovário 2-locular, com 2 
óvulos por lóculo; hipanto presente, não contraído 
no ápice do ovário, decíduo após a antese, deixando 
uma pequena cicatriz circular nos frutos. Frutos 
1–2-seminados; sementes com embrião eugenioide.

Segundo Sobral et al. (2010), Myrciaria possui 
cerca de 20 espécies no Brasil, principalmente no 
sudeste. No PEIT, foi encontrada somente uma 
espécie do gênero.

8.1. Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg, 
Linnaea 27: 330. 1856.

Arbustos ou arvoretas, 1,5–3,5 m alt. Folhas 
com pecíolo de 2,1–6,6 mm; lâmina 2,7–7,7 × 

0,9–2,5 cm, discolor ou fracamente discolor, 
elíptica; base cuneada; margem plana; ápice agudo 
a longo acuminado, face adaxial glabra, às vezes 
nervura central pubescente, face abaxial glabra. 
Flores sésseis, reunidas em glomérulos, axilares; 
botões ca. 2,3 mm compr., globosos, glabros; 
cálice com lobos ca. 0,7 mm compr., arredondados, 
glabros, margem ciliada. Frutos ca. 4,5 mm diâm., 
globosos, glabros.
Material examinado: Ouro Preto, Serrinha, 4.IX.2009,  
fl., E.S. Cândido et al. 189 (OUPR); 23.IV.2010, fr., E.S. 
Cândido et al. 418 (OUPR); 23.IV.2010, fl., E.S. Cândido 
et al. 417 (OUPR). Bacia do Custódio, 28.V.2010, fl., E.S. 
Cândido et al. 463 (OUPR).

Myrciaria floribunda é uma espécie 
amplamente distribuída no Brasil, ocorrendo desde 
a Amazônia até a Região Sul (RS) em praticamente 
todas as fitofisionomias vegetacionais (Sobral et 
al. 2010). Pode ser caracterizada pelas folhas 
pequenas de ápice agudo a longo-acuminado, pela 
inflorescência em glomérulo e pelos frutos com 
cicatriz circular (Fig. 1l). No PEIT, foi encontrada 
em campo rupestre e em Floresta Estacional 
Semidecidual com botões florais e flores em abril, 
maio e setembro e frutos imaturos em abril.

9. Plinia L., Sp. Pl. 1: 516. 1753.
Árvores. Folhas com nervura central saliente 

apenas na face abaxial. Flores 4-meras reunidas 
em glomérulos caulinares. Bractéolas livres, 
decíduas ou persistentes. Cálice 4–5-mero com 
lobos soldados no botão floral, rompendo-se 
irregularmente ou não na antese; pétalas presentes, 
ovário 2-locular, com 2 óvulos por lóculo; hipanto 
prolongado acima do ovário e não contraído acima 
do ápice do ovário. Frutos 1–2-seminados, cálice 
persistente; sementes com embrião eugenioide.

Plinia está distribuído desde a América 
Central e Caribe chegando até a Região Sul do 
Brasil. Ocorre nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica 
e apresenta cerca de 30 espécies para o Brasil 
(Sobral et al. 2010). Plinia e Myrciaria são dois 
gêneros com circunscrição controversa (Landrum 
& Kawasaki 1997). Porém, Sobral (1993) utiliza 
como principal característica distintiva entre os 
dois gêneros a deciduidade do cálice na antese 
e a persistência deste nos frutos de Plinia, 
posição adotada no presente estudo. No PEIT, 
somente uma espécie foi encontrada em Floresta 
Estacional Semidecidual, ocorrendo em beira de 
córrego. 
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9.1. Plinia caulifora (Mart.) Kausel, Ark. Fl. ser. 
2, 3: 508. 1956.

Árvore até 4 m alt. Folhas com pecíolo de 
2,2–4,4 mm; lâmina 3,7–6,4 × 1,8–2,2 cm, elíptica; 
base cuneada; ápice acuminado; face adaxial 
glabra, face abaxial glabrescente pubescente sobre 
a nervura central. Flores 4-meras, caulinares, lobos 
do cálice ca. 1,2 mm compr. Frutos 1,5–2 cm 
diâm., globosos, esparsamente pubescentes, tubo 
do hipanto e lobos do cálice persistentes.
Material examinado: Mariana, Encontro do Maynart 
e Belchior, 20°28’22,9”S e 43°28’8,7”W, 1079 m, 
31.IX.2010, fr., M.O. Bünger et al. 544 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Serra 
do Caraça, Tanque Grande, 15.XI.2004, fr., R.C. Mota 
2707 (BHCB). Matozinhos, Fazenda Castelo da Jagoara, 
21.X.2010, fl., J.C.F. Melo Jr. et al. 505 (BHCB).

Plinia cauliflora é endêmica da Mata Atlântica 
e ocorre naturalmente nos estados de MG, RJ, ES, 
SP e PR (Sobral et al. 2010), sendo amplamente 
cultivada em todo o sudeste brasileiro, onde é 
conhecida popularmente como ”jaboticabeira” 

(Arantes & Monteiro 2002). Pode ser caracteriza 
pelas flores caulinares. No PEIT, foi coletada 
somente em estado vegetativo em beira de córrego 
no interios de Floresta Estacional Semidecidual. 

10. Psidium L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Árvore ou arbusto. Flores 5-meras, solitárias, 

racemos ou reunidas em dicásios 3–7-floros. Brácteas 
e bractéolas decíduas ou não. Cálice com lobos livres 
(Fig. 1m) ou fechados no botão,  rasgando-se em 
4–5 lobos irregulares; ovário (2–)3–5(-6)-locular 
multiovulado; placentação bilamelar, não glandular. 
Frutos globosos ou elípticos, cálice persistente e 
irregular (Fig. 1n), várias sementes, testa óssea e 
brilhante; embrião mirtoide. 

Segundo Landrum & Kawasaki (1997), 
Psidium ocorre do México ao norte da Argentina 
com aproximadamente 70 espécies, das quais 
a maioria possui representantes no Brasil com 
ampla distribuição. No PEIT foram encontradas 
três espécies.

Chave para as espécies de Psidium do PEIT

1. Folhas elípticas, ápice acuminado ou mucronado, base aguda ou atenuada
2. Arvoreta; folhas com face abaxial glabra .......................................................... 10.2. P. myrtoides
2’. Arbusto; folhas com face abaxial pubérula .............................................................10.1. P. firmum

1’. Folhas geralmente elípticas, algumas vezes obovadas, raramente oblongas, ápice obtuso ou arredondado, 
base cuneada ............................................................................................................... 10.3. P. robustum

10.1. Psidium firmum O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
390. 1857. 

Arbusto, 0,3–1,3 m alt. Ramos glabros, 
cinéreos. Folhas pecioladas; lâmina 4,2–8,4 × 
1,9–4 cm, discolor, elíptica; ápice acuminado; 
margem revoluta; base aguda, coriácea, ambas 
as faces puberulas, glabrescentes, face adaxial 
esparsamente glabra, face abaxial quase nunca 
glabra. Flores pediceladas, solitárias ou reunidas 
em racemos ou dicásios no mesmo ramo; brácteas 
persistentes, algumas vezes decíduas e bractéolas 
persistentes; sépalas 5. Frutos 8–17,5(26,9) mm 
diâm., globosos, glabros.
Material examinado: Ouro Preto, Entre Ouro Preto e Manso, 
IX.1893, fl., F. Magalhães & C. Thomaz (OUPR 22.799). 
Serra do Baú, 15.IX.1995, fl., M.C.T.B. Messias & J.L. Silva 
(OUPR 5060). Calais, 12.X.2007, fr., M.O. Bünger et al. 21 
(OUPR). Morro do Cachorro, 29.X.2007, fr., M.O. Bünger et 
al. 9 (OUPR). 29.X.2007, fr., M.O. Bünger et al. 2 (OUPR).

Psidium firmum ocorre principalmente nos 
campos cerrados de GO, MG e SP (Kawasaki 

1989) e na BA (Sobral et al. 2010). Apresenta no 
mesmo ramo flores solitárias, reunidas em dicásios 
ou racemos, na maioria das vezes com bractéolas e 
brácteas persistentes. Apresenta também cálices com 
lobos livres no botão floral (Fig. 1m), frutos com 
lobos irregulares (Fig. 1n) e óvulos sobre placenta 
projetada para o interior do lóculo (Fig. 1o). Na área 
estudada, foi coletado com botões florais e flores 
em setembro e com frutos em outubro em áreas de 
Campo Rupestre.  

10.2. Psidium myrtoides O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
384. 1857. 

Arvoreta, 2,5–3 m alt. Ramos glabros, 
cinéreos. Folhas com lâmina 3,8–6,7 × 1,2–2,6 cm, 
fracamente discolor, elíptica, ápice acuminado; 
margem plana; base atenuada; coriáceo, ambas 
as faces glabras. Flores pediceladas reunidas em 
racemos; brácteas persistentes, algumas vezes 
decíduas e bractéolas persistentes; sépalas 5. Frutos 
5,4–15 mm diâm., globosos, glabros.
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Material examinado: Ouro Preto, 5.VI.2009, fr., C.M. 
Viana et al. 20 (BHCB). Mata do Morro do Cachorro, 
20°25’20.9”S e 43°30’26.2”W, 1339 m, 11.II.2010, fr., 
M.O. Bünger et al. 124 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Catas Altas – RPPN Parque do Caraça, Trilha para o 
Tanque Grande 20°06’02”S e 43°29’28,4”W, 1516 m, 
17.IX.2004, fl., P.O. Morais 177 (BHCB).

Psidium myrtoides ocorre nos estados da 
BA, GO, MG, ES, SP, RJ e PR nos domínios da 
Caatinga e Mata Atlântica (Sobral et al. 2010). A 
espécie é uma arvoreta com suas flores dispostas 
em racemos. Foi coletado somente em área de 
Floresta Estacional Semidecidual no PEIT, com 
frutos em janeiro.

10.3 Psidium robustum O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
400. 1857. 

Arbusto, ca.1,6 m alt. Ramos glabros, cinéreos. 
Folhas com lâmina (5,2)6,3–8,1 × 3,7–5,1 cm, 
discolor, geralmente elíptica, algumas vezes 
obovada, raramente oblonga; ápice obtuso, algumas 
vezes arredondado; margem revoluta; base cuneada, 
coriácea, glabras. Flores pediceladas, solitárias, 
brácteas e bractéolas decíduas, sépalas 5 (Berg 
1857). Frutos 13,9–20 mm diâm., globosos, glabros. 
Material examinado: Ouro Preto, em capões da Serra 
do Itacolomi, 16.VII.1895, fr., Schwacke (OUPR 5810); 
descida do Morro do Cachorro, 29.X.2007, M.O. Bünger 
et al. 15 (OUPR); 

Psidium robustum apresenta hábito arbustivo, 
compacto, ramos apicais quadrangulares e espessos, 
assim como folhas e nervuras marginais bem 
evidentes. Sobral et al. (2010) citam a ocorrência 
dessa espécie para SP, MG e MA, mas a espécie 
tem seu status de conservação em MG citado por 
Martins & Drummond (2007) como ”Deficiente 
de Dados” segundo os critérios da IUCN (2001). 
No BHCB, encontram-se coletas recentes dessa 
espécie para o Parque Estadual do Rola Moça 

(F.F. Carmo 3622, 3694), Serra da Gandarela 
(F.F. Carmo 4415), Mariana (R.C. Mota 3550) 
e Ouro Preto (L.H.Y. Kamino et al. 873). Todos 
esses registros contemplam materiais apenas com 
frutos. As localidades citadas para MG são de áreas 
de campo rupestre ferruginoso (canga) e campo 
rupestre quartzítico, sendo esta última localizada no 
PEIT. As áreas de canga são seriamente ameçadas 
pela mineração intensa e consequente destruição 
dos hábitats. Pelo pequeno número de localidades 
de coleta conhecidas para espécie, sugere-se que 
P. robustum seja classificada como Vulnerável de 
acordo com a adequação na categoria B1 (referente 
à extensão de ocorrência das populações). No PEIT 
foi coletada em área de Campo Rupestre. 

11. Siphoneugena O. Berg, Linnaea 27: 136, 344. 
1854 [1856]. 

Árvore ou arbusto. Folhas com nervura 
central saliente em ambas as faces. Flores 4-meras 
reunidas em fascículos ou em glomérulos. 
Bractéolas decíduas. Cálice aberto, fechado ou 
incompletamente fechado, rasgando-se em lobos 
irregulares, hipanto tubular prolongado acima 
do ovário, contraído perto do ápice do ovário 
e soltando-se juntamente com o cálice depois 
da antese; ovário 2-locular, (2–)3–5(–7) óvulos 
por lóculo. Frutos globosos, coroados por uma 
cicatriz circular, 1–2 sementes, testa membranácea, 
embrião eugenioide. 

Siphoneugena  possui nove espécies, 
distribuindo-se desde Porto Rico ao Norte da 
Argentina, com centro de diversidade no Sudeste 
do Brasil (Proença 1990; Sobral & Proença 2006). 
Siphoneugena ocorre mais frequentemente em 
áreas de florestas montanhosas e úmidas, acima de 
900 m.s.m., inseridas nos domínios da Amazônia, 
Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. No PEIT foram 
encontradas quatro espécies.

Chave para as espécies de Siphoneugena do PEIT

1. Folhas glabras.
2.	 Árvores	até	15	m	alt.;	folhas	com	decurrente;	botões	florais	pubescentes	 ....................................  

 ..................................................................................................................... 11.4. S. kiaerskoviana
2’.	 Arbustos	ou	arvoretas	até	2,5	m	alt.;	folhas	com	base	atenuada;	botões	florais	glabros	 ...............  

 ..................................................................................................................................  11.3. S. dussii
1’. Folhas com face abaxial pubescente ou pubérula.

3.	 Flores	sésseis;	botões	florais	com	lobos	soldados	 ............................................  11.1. S.crassifolia
3’.	 Flores	pediceladas;	botões	florais	com	lobos	livres	 .........................................  11.2. S. densiflora
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11.1. Siphoneugena crassifolia (O. Berg) Proença 
& Sobral, Phytotaxa 8: 57. 2010.

Arbusto, ca. 1,5 m alt. Ramos glabros, 
cinéreos. Folhas pecioladas, lâmina 5,4–6,8(9,4) 
× 1,9–2,1cm, discolor, elíptica, ápice arredondado; 
margem revoluta; base aguda; coriácea, face 
adaxial esparsamente pubescente, pubérulas e 
glabrescente, face abaxial pubescente, nervura 
central saliente em ambas as faces, nervuras 
secundárias pouco evidentes. Flores sésseis; botões 
florais 4,1–4,8 mm compr., fechados, abrindo com 
uma caliptra, pubescentes; bractéolas ca. 0,5 mm 
compr., pubescentes, ciliadas; cálice com lobos ca. 
1,5 mm compr., deltados, glabros externamente, 
tomentosos internamente. Frutos 9–11,5 mm diâm., 
globosos, glabros, bractéolas persistentes. 
Material examinado: Ouro Preto, Floresta Paludosa, 
II.2004, fl., G. Pedreira (OUPR 19.164). Estrada para 
o Viveiro do Tesoureiro, 14.V.2010, fl., E.S. Cândido et 
al. 438 (BHCB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Lima 
Duarte, Parque Estadual do Ibitipoca, 12.I.1988, fr., P. 
Andrade 1083 (BHCB). 

Siphoneugena crassifolia ocorre em regiões 
montanhosas acima de 1000 m. em MG, SP e PR, 
possuindo distribuição descontínua ao longo das 
cadeias montanhosas (Proença 1990). Apresenta, 
em campo, um forte odor de pimenta e pontoações 
muito aparentes na face abaxial também em material 
herborizado. Caracteriza-se pela presença de hipanto 
contraído perto do ápice do ovário (Fig. 1p). Proença 
(1990) relatou que várias populações podem diferir 
morfologicamente uma das outras. A espécie foi 
coletada com botões florais e flores em fevereiro 
e maio em área de Floresta Paludosa e Floresta 
Estacional Semidecidual.

11.2. Siphoneugena densiflora O. Berg, Fl. bras. 
14(1): 379. 1857. 

Arbusto, ca. 1,5 m alt. Ramos glabros, 
cinéreos. Folhas pecioladas, lâmina 4,8–6,7 × 
1,6–2,2 cm, discolor, elíptica; ápice acuminado, 
algumas vezes caudado; margem revoluta; base 
atenuada; coriácea; face adaxial pubescente, nervura 
central levemente saliente, face abaxial puberula, 
nervura central muito saliente. Flores com pedicelo 
2,5–5,3 mm compr., glabro; botões florais 3,3–4,1 mm 
compr., livres, glabros; bractéolas ca. 0,8 mm compr., 
triangulares, glabras, ciliadas; cálice com lobos 
1,5–2,1 mm compr., deltados, glabros externamente, 
pubescentes internamente. Frutos 4,2–6,7 mm diâm., 
glabros, globosos, bractéolas persistentes. 
Material examinado: Ouro Preto, descida do Morro do 
Cachorro, 29.X.2007, M.O. Bünger et al. 16 (OUPR). 

Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Brumadinho, Retiro das Pedras, 11.VIII.2001, fl., P.L. 
Viana 109 (BHCB). Santa Bárbara, Serra da Gandarela/
C2, 20.X.2007, fr., F.F. Carmo 1220 (BHCB). 

Siphoneugena densiflora ocorre nos estados 
de SP, MG, ES, GO e no DF, nos domínios da Mata 
Atlântica e Cerrado (Sobral et al. 2010). Apresenta 
como caráter diagnóstico as folhas com coloração 
castanho-esverdeada in situ e in sicco. Foi coletada 
nos campos rupestres do PEIT somente em estado 
vegetativo.

11.3. Siphoneugena dussii (Krug & Urb.) Proença, 
Edinburgh J. Fl. 47(3): 251-253. 1990. 

Arbusto ou arvoreta, 1,8–2,5 m alt. Ramos 
glabros, cinéreos. Folhas pecioladas, lâmina 4,1–4,9 
× 1,8–2,5 cm, discolor, elíptica, ápice agudo, muitas 
vezes caudado; margem revoluta; base atenuada; 
coriácea, glabras, nervura central saliente e nervuras 
secundárias pouco evidentes. Flores com pedicelo 
ca. 1 mm compr., glabro; botões florais 5–6 mm 
compr., abertos, glabros; bractéolas ca. 0,5 mm, 
triangulares, glabras, ciliadas; cálice com lobos 
ca. 2 mm compr., ovados, glabros externamente, 
pubescentes internamente. Frutos 13,2–16,2 mm 
diâm., globosos, glabros, bractéolas persistentes. 
Material examinado: Ouro Preto, à direita da Lagoa 
Seca, 23.IV.2008, fr., M.O. Bünger et al. 64 (OUPR). 
Lagoa Seca, 14.V.2008, fr., M.O. Bünger et al. 72 (OUPR). 
20°42’63”S e 43°48’90”W, 21.IX.2009, fl., E.K.O. Hattori 
& M.O. Bünger 866 (BHCB). Caminho para Lagoa Seca, 
depois da Lagoa Seca, 10.VI.2010, fl., E.S Cândido et al. 
373 (BHCB). Trilha do Pico região à direita da Lagoa 
Seca, 30.IX.2010, fl., M.O. Bünger et al. 534 (BHCB).

Siphoneugena dussii apresenta distribuição 
ampla pela América Central e América do Sul. No 
Brasil ocorre no AM, PA, MT, BA, MG e ES (Sobral 
et al. 2010). Segundo Proença (1990), a espécie 
ocorre, preferencialmente, em altitude elevadas, 
acima de 2.500 m.s.m., porém, no PEIT, foi coletada 
em altitudes mais baixas, em torno de 1.400 m.s.m. 
Pode ser caracterizada por ser uma planta glabra e 
com porte preferencialmente arbustivo. A espécie foi 
encontrada nos campos rupestres próximo ao Pico do 
Itacolomi, da área de estudo com botões florais em 
junho e setembro e frutos em abril e maio. 

11.4. Siphoneugena kiaerskoviana (Burret) 
Kausel, Lilloa 32: 367. 1967.

Árvore, ca. 15 m alt. Ramos glabros, cinéreos. 
Folhas pecioladas, lâmina (4,6)6,4–14,1 × 1,3–3,9 
cm, discolor ou fracamente discolor, elíptica; ápice 
longo acuminado ou caudado; margem revoluta; 
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base decurrente; coriácea, glabras, nervura central 
saliente em ambas as faces, nervuras secundárias 
pouco evidentes. Flores com pedicelo 2,3–5,2 mm 
compr.; botões florais 3,7–4,6 mm compr., fechados, 
pubescentes; bractéolas ca. 0,5 mm compr., caducas, 
pubescentes, ciliadas; cálice com lobos 2,1 mm compr., 
deltados, pubescentes em ambas as faces. Frutos ca. 
8,5 mm diâm., globosos pubescentes ou glabrescentes. 
Material examinado: Ouro Preto, 14.VII.1987, fr., M. 
Peron 232 (RB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: Catas 
Altas, RPPN - Parque Natural do Caraça, trilha para a 
gruta do Padre Caio, 8.V.2003, fl. e fr., P.O. Morais et al. 
143 (BHCB). Mariana, região da Mina de Fábrica Nova, 
10.VIII.2008, fl., S.G. Rezende et al. 2531 (BHCB).

Siphoneugena kiaerskoviana ocorre nos 
estados de MG, ES e RJ em formações do Cerrado 
e da Mata Atlântica (Sobral et al. 2010). Pode ser 
caracterizada por ter um porte arbóreo e apresentar 
folhas com ápice longo-acuminado a caudado e 
botões florais fechados e pubescentes. Apresenta 
frutos em maio e julho, botões florais em maio e 
flores em agosto. 
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Resumo
Este trabalho apresenta um estudo florístico das Orchidaceae de Morro do Chapéu, município pertencente à 
Chapada Diamantina e localizado no estado da Bahia, Brasil. Cinquenta e três espécies distribuídas em 29 
gêneros foram reconhecidas no presente trabalho. Dentre os gêneros mais diversos no município destacam-se 
Epidendrum (cinco espécies), Gomesa (cinco), Encyclia (quatro), e Habenaria (quatro). Morro do Chapéu 
apresentou 25 espécies exclusivas quando comparado com outros levantamentos regionais da Chapada Diamantina, 
contribuindo com quatro novos registros para esta área (Galeandra beyrichii, Gomesa barbata, Habenaria 
josephensis e Prescottia oligantha). Quinze espécies listadas neste levantamento não ocorrem nas outras áreas 
do leste brasileiro comparadas, estando distribuídas apenas ao longo da Cadeia do Espinhaço. Diferenças no tipo 
vegetacional, extensão territorial, grau de antropização e amostragem parecem interferir na similaridade florística 
dessas áreas. São apresentados chave de identificação, descrições, ilustrações e comentários sobre as espécies.
Palavras-chave: Chapada Diamantina, florística, orquídea, taxonomia.

Abstract
This work presents a floristic survey of Orchidaceae in Morro do Chapéu, municipality situated in the Chapada 
Diamantina, Bahia, Brazil. Fifty three species in twenty nine genera are hereby recognized. Epidendrum (five 
species), Gomesa (five), Encyclia (four), and Habenaria (four) were registered as the most diverse genera in 
the region. Morro do Chapéu had twenty five exclusive species compared with other regional surveys in the 
Chapada Diamantina, contributing with four new records for this area (Galeandra beyrichii, Gomesa barbata, 
Habenaria josephensis and Prescottia oligantha). Fifteen species listed do not occur in other compared areas 
of Eastern Brazil, being only distributed over the Cadeia do Espinhaço. Differences among vegetation types, 
territorial ranges, anthropical degrees and samples, seem to interfere with the floristic similarity of these areas. 
An identification key, descriptions, commentaries and illustrations of species are provided.
Key words: Chapada Diamantina, floristic, orchid, taxonomy.
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Introdução
A família Orchidaceae é uma das maiores 

dentre as angiospermas com cerca de 24.500 
espécies, distribuída por quase todas as regiões 
do globo com predominância em áreas tropicais 
e subtropicais (Dressler 1993; 2005). No Brasil 
ocorrem 2.419 espécies agrupadas em 235 
gêneros, destas aproximadamente 1.620 são 
endêmicas e 419 são registradas para o estado da 
Bahia (Barros et al. 2010).

A Chapada Diamantina faz parte da Cadeia ou 
Serra do Espinhaço, principal cadeia montanhosa 

no leste do Brasil (Fig. 1a) que se estende do 
norte da Bahia ao centro de Minas Gerais (Fig. 
1b). O maciço da Chapada Diamantina localiza-
se na extremidade norte da Serra do Espinhaço e 
se encontra inteiramente na Bahia (Fig. 1b), com 
uma extensão de 330 km no sentido de norte a sul. 
A Chapada Diamantina é uma região de grande 
diversidade florística e elevado grau de endemismo 
(Harley 1995, 2005), cujo tipo de vegetação 
predominante é o campo rupestre (Conceição & 
Giulietti 2002; Conceição & Pirani 2005, 2007; 
van den Berg & Azevedo 2005).
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo: a. 
Leste do Brasil; b. Cadeia do Espinhaço; c. Morro do 
Chapéu na Chapada Diamantina.
Figure 1 – Location map of study area: a. Eastern Brazil; b. Cadeia 
do Espinhaço c. Morro do Chapéu in the Chapada Diamantina.

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos 
na Chapada Diamantina desde a década de 1980, 
a Flórula de Mucugê (Harley & Simmos 1986), 
a Flora do Pico das Almas (Stannard 1995), a 
lista das Espécies Vasculares do Morro do Pai 
Inácio, Palmeiras e Serra da Chapadinha, Lençóis 
(Guedes & Orge 1998), a Lista das Plantas 
Vaculares de Catolés (Zappi et al. 2003) e o 
levantamento da família Orchidaceae no Parque 
Municipal de Mucugê (Azevedo & van den Berg 
2007a). Van den Berg & Azevedo (2005) listaram 
161 espécies de Orchidaceae para a Chapada 
Diamantina, baseados nos levantamentos 
publicados e nos materiais de herbários. Embora 
Toscano de Brito & Cribb (2005) tenham 
recentemente publicado um inventário das 
Orchidaceae da Chapada Diamantina, com 175 
espécies listadas para a família, o município 
de Morro do Chapéu foi apenas parcialmente 
amostrado. O presente trabalho teve como 
objetivo preencher essa lacuna, apresentando um 
tratamento para as espécies do município. São 
fornecidas descrições, ilustrações e chaves de 

identificação, além de dados sobre a distribuição 
geográfica, hábito e período de floração das 
espécies de Morro do Chapéu. 

Material e Métodos
O município de Morro do Chapéu localiza-

se ao Norte da Chapada Diamantina, (Fig. 1c), a 
aproximadamente 398 km de Salvador, entre as 
coordenadas 10º46’‒12º0’S e 41º30’‒40º42’W, a 
altitudes que variam entre 480 e 1.293 m e ocupando 
uma área de 5.920 km2 (Rocha & Costa 1995). Faz 
parte da região semi-árida do estado da Bahia e 
sua posição geográfica confere-lhe características 
climáticas do tipo tropical, fortemente alteradas 
pela altitude. Isso proporciona clima privilegiado e 
singularidade a esse município dentro do chamado 
“Polígono das Secas” (Barbosa 1995; Lobão 
2006). Quatro tipos climáticos são identificados 
no município de Morro do Chapéu, os quais são 
fortemente influenciados pelo relevo de formas 
tabulares (Barbosa 1995). Na área central do 
município, com altitude superior a 1.000 m, 
predomina o clima tropical de altitude, com verão 
brando, com temperatura média do mês mais frio 
(julho) inferior a 18ºC e temperatura média do mês 
mais quente (janeiro) inferior a 22ºC. Nas áreas com 
altitude entre 800 e 1.000 m, o clima é também do 
tipo tropical de altitude, com verão quente, sendo 
este predominante no município. Com altitude 
inferior a 800 m, os índices pluviométricos são 
determinantes para os dois últimos tipos climáticos 
que seguem: o tipo tropical subúmido, com índices 
pluviométricos anuais entre 800 e 1.200 mm, com 
ocorrência sazonal de máxima pluviosidade de 
novembro a março (verão). É encontrado a leste 
do município, onde, em decorrência da orientação 
do relevo, mais do que da altitude, ocorrem as 
chamadas “chuvas orográficas”. Nessa região 
climática pode ser encontrada a cobertura vegetal 
do tipo florestal, predominando a floresta estacional 
decidual ou semidecidual. O clima semi-árido e 
quente conta com pluviosidade inferior a 800 mm 
e cobertura vegetal de caatinga. É encontrado no 
vale do Rio Salitre, ao norte, a oeste, nos limites 
com os municípios: João Dourado, São Gabriel e 
América Dourada, no vale do Rio Jacaré; e ao sul, 
na direção da localidade de Duas Barras do Morro 
(Barbosa 1995).

Diferentes subformações vegetais podem 
revestir um mesmo tipo de solo em Morro do 
Chapéu, o que parece ser explicado pela variação 
espacial, temporal e de intensidade do regime 
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pluviométrico, embora a compartimentação do 
relevo promova a existência de mesoclimas, por 
vezes bastante diferenciados das áreas vizinhas. 
Outro fator relevante são as baixas temperaturas 
registradas à noite, propiciando a precipitação na 
forma de orvalho, fator esse aproveitado pelas 
plantas na época da estiagem. São observadas cinco 
regiões fitoecológicas principais no município: 
cerrado, caatinga, floresta estacional sempre-verde, 
floresta estacional decidual e vegetação rupestre. A 
vegetação é em parte complexa, diante das faixas 
de transição entre os ambiente aí presentes, e a flora 
rica em espécies ornamentais, dentre as quais se 
destacam as orquídeas, ocorrendo também plantas 
alimentícias, medicinais e de interesse madeireiro 
(Silva 1995). A diversidade florística da área já 
há muito desperta o interesse de pesquisadores e 
muitas expedições foram realizadas no município 
desde a década de 1960, com destaque para 
importantes coletores como R. M. Harley e G. 
Hatschbach. Semelhante a este levantamento para 
a família Orchidaceae, foi realizado em Morro 
do Chapéu, o inventário florístico do gênero 
Evolvus L. (Convolvulaceae) (Junqueira & Simão-
Bianchini 2006).

O trabalho de campo foi realizado entre 
maio de 2007 e novembro de 2008, especialmente 
durante o período de floração das espécies 
(outubro a fevereiro). Realizaram-se 11 excursões, 
com duração de pelo menos três dias cada, 
percorrendo-se de forma aleatória o máximo 
de extensão do município, sendo que em cada 
viagem foi feita uma programação de coleta para 
que pontos acessíveis e com poucos registros de 
Orchidaceae na área de estudo fossem visitados. 
Todo material coletado foi depositado no herbário 
HUEFS. A identificação das espécies foi feita 
com base em bibliografias especializadas como 
Cogniaux (1893-1896, 1898-1902, 1904-1906), 
Hoehne (1942), Pabst & Dungs (1975, 1977), 
Barbosa Rodrigues (1996) e Toscano de Brito 
& Cribb (2005), bem como através de consultas 
a especialistas. As descrições das espécies 
basearam-se nos materiais coletados, assim como 
em espécimes das coleções dos herbários: ALCB, 
CEPEC, ESA, HB, HRB, HUEFS, MBM, RB, SP 
e SPF (acrônimos segundo Holmgren et al. 1990). 
As terminologias botânicas empregadas foram 
baseadas em Harris & Harris (1994) e Stearn 
(2004). O termo Keiki é utilizado nas descrições 
e se refere aos rebentos que surgem no lugar das 
flores em uma inflorescência (Toscano de Brito 

& Cribb 2005), sendo muito comum no gênero 
Epidendrum L. A medida do comprimento total 
da planta inclui também a inflorescência. Os 
períodos de floração aqui fornecidos baseiam-
se em informações contidas nas etiquetas de 
herbário dos espécimes examinados, assim como 
em observações de campo. Uma lista completa 
das exsicatas examinadas pode ser encontrada 
no final do manuscrito. Para espécies com 
apenas um material examinado, foram estudados 
materiais adicionais, preferencialmente de áreas 
da Chapada Diamantina, disponíveis no acervo 
do HUEFS. Os nomes dos autores dos táxons 
estão abreviados de acordo com Brummitt & 
Powell (1992). A definição taxonômica dos 
gêneros segue as circunscrições de Govaerts et 
al. (2006) e  Pridgeon et al. (1999, 2001, 2003, 
2006). Dados de distribuição geográfica, domínios 
fitogeográficos e endemismo das espécies foram 
extraídos de Barros et al. (2010) e adicionalmente 
de Angely (1965), Azevedo & van den Berg 
(2007a, b), Barbero (2007), Barros & Pinheiro 
(2004), Barros (1987, 1994), Batista & Bianchetti 
(2003), Batista et al. (2008), Borba et al. (2000, 
2002), Buzatto & Machado (2011), Buzatto et al. 
(2007, 2010), Castro Neto & Campacci (2006), 
Conceição & Giulietti (2002), Conceição & Pirani 
(2005, 2007), Conceição et al. (2007), Cruz et al. 
(2003), Cunha & Forzza (2007), Dittrich et al. 
(1999), Ferreira & Pansarin (2010), Freitas et al. 
(2011), Harley & Mayo (1980), Harley & Simmon 
(1986), Koehler & Amaral (2004), Menini Neto 
et al. (2004, 2007), Meyer & Franceschinelli 
(2010), Monteiro (2007), Pabst & Dungs (1975, 
1977), Pabst (1972a, 1972b), Pansarin & Pansarin 
(2008), Pedroso de Moraes et al. (2010), Peron 
(1989), Ribeiro et al. (2005), Rocha & Waechter 
(2006), Romero-González et al. (2008), Schuster 
et al. (2010), Smidt (2003), Toscano de Brito & 
Cribb (2005), Toscano de Brito & Queiroz (2003), 
Toscano de Brito (1995, 1998), van den Berg & 
Azevedo (2005) e através de consulta aos vários 
herbários. Foram ilustradas prioritariamente as 
espécies que não constam em Toscano de Brito 
& Cribb (2005).

Resultados e Discussão
Foram encontradas 53 espécies de Orchidaceae 

no município de Morro do Chapéu, distribuídas em 
29 gêneros. Os mais diversos foram Epidendrum e 
Gomesa R.Br., com cinco espécies cada, seguidos 
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por Encyclia Hook. e Habenaria Willd., com 
quatro espécies, Bulbophyllum Thouars, Cattleya 
Lindl., Cyrtopodium R.Br. e Prescottia Lindl., 
com três espécies, e Campylocentrum Benth. e 
Anathallis Barb.Rodr., ambos com duas espécies. 
Os demais 19 gêneros foram representados por 
uma única espécie.

A maioria das espécies presentes no 
município ocorre exclusivamente em áreas 
de floresta (49%). Áreas de caatinga e campo 
rupestre têm aproximadamente a mesma riqueza 
de espécies, 19% e 17%, respectivamente. Embora 
a caatinga seja o tipo de vegetação predominante 
no município, esse elevado número de espécies 
florestais é justificado pelo fato de ambientes 
úmidos serem comumente os mais ricos em 
Orchidaceae (Pabst & Dungs 1975; Dressler1993). 
Cerca de 9% das espécies ocorrem em mais de 
um ambiente na área estudada, provavelmente 
pela existência de regiões de transição entre os 
tipos vegetacionais aí presentes, que chegam a 
formar diferentes tipos fitofisionômicos difíceis 
de serem distinguidos (Silva 1995), somando-se 
a isso o fato de algumas espécies colonizarem 
com facilidade os mais diferentes ambientes, 
como é o caso do Epidendrum secundum Jacq. 
que foi encontrado nos trê tipos vegetacionais do 
município. Quanto ao hábito das espécies, cerca 
de 40% são exclusivamente epífitas, 30% são 
exclusivamente terrestres e 19%, exclusivamente 
rupícolas, com aproximadamente 7% apresentando 
mais de um hábito.

Das 53 espécies encontradas neste trabalho, 
43 foram listadas para a Chapada Diamantina por 
Toscano de Brito & Cribb (2005), mas apenas 14 
destas foram citadas como ocorrentes no município 
de Morro do Chapéu (Acianthera ochreata (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase (como Pleurothallis 
ochreata Lindl.), Bifrenaria tyrianthina Rchb.f., 
Bulbophyllum exaltatum Lindl., Bulbophyllum 
manarae Foldats, Catasetum hookeri Lindl., 
Cattleya elongata Barb.Rodr., Cyrtopodium flavum 
Link & Otto ex Rchb.f. (como Cyrtopodium 
polyphyllum (Vell.) Pabst ex F.Barros), Encyclia 
alboxanthina Fowlie, Encyclia kundergraberii 
V.P.Castro & Campacci, Epidendrum warasii Pabst, 
Epistephium lucidum Cogn. (como Epistephium 
sclerophyllum Lindl.), Gomesa gravesiana (Rolfe) 
M.W.Chase & N.H.Williams (como Oncidium 
gravesianum Rolfe), Prosthechea moojenii (Pabst) 
W.E.Higgins e Sobralia sessilis Lindl. Esse dado 
é bastante significativo e mostra como a soma de 

objetivos, metodologia e esforço de amostragem 
podem influenciar os resultados e gerar uma 
impressão errada em relação a riqueza de uma área. 

São novos registros para a Chapada 
Diamantina: Galeandra beyrichii Rchb.f., Gomesa 
barbata (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams, 
Habenaria josephensis Barb.Rodr. e Prescottia 
oligantha (Sw.) Lindl. Apesar da Polystachya 
estrellensis Rchb.f. não ter sido citada em 
nenhum dos levantamentos realizados na Chapada 
Diamantina, é de se supor que essa espécie 
ocorra em outras localidades dessa região, sendo 
citada como Polystachya concreta (Jacq.) Garay 
& H.R.Sweet, comumente confundida com P. 
estrellensis (Pansarin & Amaral 2006). Capanemia 
therezae Barb.Rodr., uma espécie do Sul e Sudeste 
brasileiros, citada, até então, no nordeste, apenas 
para Pernambuco (Harley & Mayo 1980; Barros et 
al. 2010; Buzatto et al. 2010), foi encontrada entre 
os materiais de Morro do Chapéu depositados no 
HUEFS sob o número de Andrade-Lima (6136) 
que o coletou em 1970. Esse material manteve-se 
identificado como um espécie de Bulbophyllum 
Thouars até 2008, quando a primeira autora o 
identificou como C. therezae. A informação de 
primeira ocorrência para a Bahia foi registrada 
em Bastos (2009), embora Buzzato & Machado 
(2011) a considerassem inédita, estando baseados 
no mesmo material.

Comparando-se a lista das Orchidaceae 
de Morro do Chapéu com outros levantamentos 
regionais realizados na Chapada Diamantina (Tab. 1), 
constata-se a existência de 25 espécies exclusivas 
desse município, o que sugere uma grande 
diversidade florística na área. São espécies de 
ampla distribuição na Chapada Diamantina, citadas 
em todos os levantamentos: Acianthera ochreata, 
Cattleya elongata, Epidendrum secundum, 
Epistephium lucidum e Gomesa blanchetii 
(Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams. As três 
primeiras e G. blanchetii são rupícolas, ocorrendo 
em afloramentos rochosos comumente encontrados 
nas áreas comparadas. Bulbophyllum exaltatum, 
que também é rupícola, e Prescottia leptostachya 
Lindl., são também amplamente distribuídas na 
Chapada não sendo citadas apenas para o Morro 
do Pai Inácio. Dentre as áreas comparadas, Catolés 
(Toscano de Brito & Queiroz 2003) e Mucugê 
(Harley & Simmons 1986; Azevedo & van den 
Berg 2007a) compartilham o maior número de 
espécies com Morro do Chapéu (19 e 20 espécies, 
respectivamente), o que parece estar relacionado ao 
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grande número de espécies levantadas nessas áreas. 
A presença de fisionomias similares entre Morro do 
Chapéu e Mucugê parece justificar a ocorrência de 
20 espécies em comum, além do fato de a maioria 
das Orchidaceae encontradas nessas duas áreas 
crescer nas florestas e nos campos rupestres. Com 
a localidade denominada Chapadinha (Toscano de 
Brito 1998), no município de Lençóis, Morro do 
Chapéu apresenta 11 espécies em comum; sendo  
dez com o Pico das Almas (Toscano de Brito 1995), 
e com o Morro do Pai Inácio (Toscano de Brito 
1998), apenas sete espécies.

Das novas ocorrências para a Chapada 
Diamantina, todas, exceto P. oligantha, ou seja, 
mais 35 espécies, ainda não haviam sido citadas para 
o restante da Cadeia do Espinhaço (Barros 1987; 
Peron 1989; Barros & Pinheiro 2004; Azevedo 
& van den Ber 2007b; Meyer & Franceschinelli 
2010), sendo que Habenaria parviflora Lindl. 
é citada na cadeia do Espinhaço apenas por 
Meyer & Franceschinelli (2010) que realizaram o 
levantamento das plantas vasculares associado às 
áreas úmidas na região. Essa espécie de Habenaria, 
que ocorre no município de Morro do Chapéu, é 
listada para a Chapada Diamantina por van den 
Berg & Azevedo (2005), mas sem localidade 
definida. Em relação à porção mineira da Cadeia do 
Espinhaço, Morro do Chapéu compartilha o maior 
número de espécies com a Serra do Cipó (Barros 
1987), nove espécies, seguida por Grão Mogol 
(Barros & Pinheiro 2004), sete espécies, e apenas 
duas espécies com o Parque Estadual de Itacolomi 
(Peron 1989). Essa baixa similaridade pode está 
associada ao esforço amostral que parece ter sido 
maior em Morro do Chapéu, cujo levantamento 
restringiu-se exclusivamente a Orchidaceae. Além 
disso, o período limitado de floração e frutificação 
de plantas da Cadeia do Espinhaço, observado 
entre outras, em Orchidaceae, pode influenciar 
nos resultados de levantamentos florísticos se as 
coletas não forem feitas de modo extensivo (Rapini 
et al. 2002; Azevedo & van den Berg 2007b). No 
entanto, é consenso entre pesquisadores da área 
que a porção mineira do Espinhaço apresenta 
uma riqueza significativa, a qual merece especial 
atenção para a conservação da biodiversidade 
(Echternacht et al. 2011). As espécies com ampla 
distribuição na Chapada Diamantina ocorrem, de 
modo geral, também nas demais áreas da Cadeia 
do Espinhaço consideradas na comparação, sendo 
que o Epidendrum secundum só não é citado para 
o Parque Estadual do Itacolomi e nas áreas úmidas 

da Cadeia. Essa espécie é a mais amplamente 
distribuída ao longo do Espinhaço, o que é 
justificado pela sua ampla distribuição na América 
tropical (Dunsterville & Garay 1961; Pabst & 
Dungs 1975; Barbosa Rodrigues 1996).

Comparando  o  l evan tamento  aqu i 
apresentado com outras áreas do leste brasileiro 
(Tab. 1) constata-se que 15 espécies ocorrentes 
em Morro do Chapéu não ocorrem naquelas 
áreas, estando distribuídas apenas ao longo da 
Chapada Diamantina ou demais áreas da Cadeia do 
Espinhaço, sendo cerca da metade delas tipicamente 
de afloramentos rochosos. Isso porque a Cadeia 
do Espinhaço tem topografia, clima e altitude 
que influenciam fortemente sua composição 
florística, apresentando, como tipo vegetacional 
predominante, os campos rupestres, nos quais 
há um número significativo de espécies raras ou 
com distribuição restrita (Harley & Simmons 
1986; Giulietti & Pirani 1988; Harley 1988, 1995; 
Conceição et al. 2005; Ribeiro et al. 2005). Morro 
do Chapéu compartilha com o levantamento do 
Ceará (Barros et al. 2010; Freitas et al. 2011) 
sete espécies; com o Distrito Federal (Batista & 
Bianchetti 2003; Barros et al. 2010) 15; com áreas 
de Minas Gerais que não fazem parte da Cadeia do 
Espinhaço, 14 espécies no total, sendo três com a 
Reserva Biológica da Represa do Grama (Menini 
Neto et al. 2004) e 13 com o Parque Estadual de 
Ibitipoca (Menini Neto et al. 2007); com o Parque 
Natural Municipal da Prainha no Rio de Janeiro 
(Cunha & Forzza 2007) são quatro espécies; com 
os levantamentos realizados em áreas diferentes em 
São Paulo somam-se 25 espécies, sendo três com a 
Fazenda Cantagalo (Schuster et al. 2010), 15 com 
a Serra do Japi (Pansarin & Pansarin 2008), uma 
com o Centro de Educação Ambiental “Francisco 
Mendes” (Pedroso de Moraes et al. 2010) e 20 com 
a região central de São Paulo (Ferreira & Pansarin 
2010). Com o estado do Paraná (Angely 1965; 
Barros et al. 2010) foram 29 espécies em comum 
e com o Rio Grande do Sul foram apenas quatro 
espécies em comum no litoral norte (Rocha & 
Waechter 2006) e cinco na Fazenda São Maximiano 
(Buzatto et al. 2007). 

Apesar de não fazer parte da Cadeia do 
Espinhaço, o Parque Estadual de Ibitipoca em 
Minas Gerais, que pertence ao Complexo da 
Mantiqueira, compartilha com Morro do Chapéu 
quase o mesmo número de espécies (13) que toda 
a porção mineira da Cadeia do Espinhaço (14). 
Isso está ligado ao fato de o campo rupestre ser a 



Orchidaceae no município de Morro do Chapéu, Bahia, Brasil

Rodriguésia 63(4): 883-927. 2012

889

formação mais extensa no Parque, (Menini Neto et 
al. 2007) e as espécies compartilhadas pelas áreas 
em comparação serem comumente encontradas 
nesse tipo vegetacional, sobretudo em campos 
rupestres de quartzito. A baixa similaride com a 
Reserva Biológica da Represa do Grama também 
em Minas Gerais, está relacionada, por sua vez, 
ao fato dessa área ser constituída por florestas 
estacionais semideciduais montana e submontana, 
fragmentadas pela atuação antrópica. Esse tipo 
de vegetação cobre apenas pequena extensão no 
município de Morro do Chapéu e das três espécies 
compartilhadas com a Represa do Grama, uma 
(Epidendrum secundum) ocorre aí sempre como 
rupícola nos floramentos do Ribeirão do Grama 
(Menini Neto et al. 2004).

O levantamento de Orchidaceae da Serra 
do Japi, da região central do estado de São 
Paulo e do estado do Paraná inteiro são maiores 
que a lista de Morro do Chapéu, embora este 
município possua uma área territorial bem maior. 
Os mencionados levantamentos foram realizados 
em áreas predominantemente de floresta e se 
considerarmos que mais da metade das espécies 
de orquídeas brasileiras ocorrem em áreas de 
floresta (Barros et al. 2010) é compreensível que 
todos os levantamentos que incluam esse tipo 
vegetacional apresentem elevada riqueza quando 
comparados com áreas como Morro do Chapéu, 
cuja cobertura vegetal é constituída por caatinga 
em grande parte da sua extensão. Quando são 
comparados levantamentos florísticos realizados 
no Brasil, áreas ecotonais entre a Mata Atlântica 
e o Cerrado, como a região central de São Paulo, 
tendem a ser mais diversas que regiões de Cerrado 
somente, perdendo só para regiões exclusivamente 
de Mata Atlântica (Ferreira & Pansarin 2010). Em 
geral, os ambientes úmidos, próximos ao mar e 
com relevo montanhoso costumam ser as áreas 
mais ricas em espécies de Orchidaceae (Pabst & 
Dungs 1975; Dressler 1993). A diversidade de 
Orchidaceae de Morro do Chapéu é também menor 
que a do Distrito Federal. O município tem uma 
área aproximadamente do mesmo tamanho do 
território do DF, no entanto, o número de espécies 
do DF é quase o quíntuplo do levantamento aqui 
apresentado. Isso se deve, em parte, ao maior 
esforço de coleta e amostragem no Distrito Federal 
(Batista & Bianchetti 2003), mas outro detalhe 
é que o DF é um centro de riqueza de alguns 
gêneros de cerrado, a exemplo de Habenaria, que 
sozinho apresenta 77 espécies no inventário de 

Batista & Bianchetti (2003). Em contrapartida, o 
estado do Ceará inteiro, com uma área 25 vezes 
maior que Morro do Chapéu, apresenta riqueza de 
orquídeas bem menor, o que sugere a deficiência 
amostral nesse tipo de levantamento abrangente, 
que busca listar várias famílias de plantas em 
uma área extensa, ainda mais que o principal 
trabalho analisado para o Ceará (Freitas et al. 
2011) listou apenas as espécies depositadas em 
um único herbário do próprio estado, ignorando as 
possibilidades amostrais de herbários do sudeste 
com coleção significativa de vários estados 
brasileiros. 

Além do já mencionado esforço amostral 
no levatamento florístico, a intervenção antrópica 
nas áreas estudadas parece ser mais um fator 
responsável pelo baixo número de espécies 
encontradas. No entando é importante considerar 
a dimensão das áreas na comparação e o foco 
do estudo. Assim, o fato de Morro do Chapéu, 
que também possui muitas áreas antropizadas, 
apresentar um número de espécies bem maior 
que o Centro de Educação Ambiental “Francisco 
Mendes”, por exemplo, deve-se, além do grau de 
antropização encontrado nesta área (Pedroso de 
Moraes et al. 2010), a dimensão territorial, já que 
possui uma área bem maior que o referido Centro, 
o que também pode ser dito para o levantamento 
na Fazenda Cantagalo em São Paulo e, de modo 
semelhante, para o Parque Natural Municipal 
da Prainha no Rio de Janeiro e para a Fazenda 
Maximiano no Rio Grande do Sul, que, por 
apresentarem uma pequena área, naturalmente 
apresentariam uma riqueza menor de espécies 
com relação ao Morro do Chapéu, muito embora 
a quantidade de espécies para as áreas do Parque 
e das Fazendas seja bastante significativa. Em 
contrapartida a baixa similaridade com o litoral 
norte do Rio Grande do Sul parece claramente estar 
associada ao foco desse último levantamento, que 
objetivou listar apenas as Orchidaceae terrestres 
da área, além, é claro, das diferenças ambientais 
entre uma área litorânea e uma área serrana, já 
que a altitude, a temperatura e a pluviosidade 
são decisivos na determinação das formações 
vegetacionais e da flora local. 

A similaridade florística entre floras está 
intrinsecamente relacionada às semelhanças entre 
as formações vegetais encontradas nas áreas. Os 
diferentes graus de similaridade apresentados 
nas comparações com o município de Morro do 
Chapéu, estão ligados ao fato desse município 
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compartilhar especialmente representantes de 
floresta e campo rupestre com as áreas comparadas. 
Elementos da formação vegetal de floresta são mais 
abundantes que os dos demais tipos vegetacionais. 
Isso justificaria a predominância de espécies de 
floresta no município e o número de espécies em 
comum entre este e a maioria das áreas analisadas. 
Deve-se considerar, também, que espécies de outras 
formações vegetais, sobretudo dos cerrados, são 
frequentes na flora dos campos rupestres, que 
detém um número significativo de espécies em 
Morro do Chapéu. Alguns representantes desse 
tipo de vegetação chegam a ser compartilhados 
com as restingas e ambientes com condições 
edáficas e climáticas semelhantes às encontradas 
nas serras do Espinhaço (Rapini et al. 2008), onde 
os campos rupestres são predominates. No entanto, 

o fato de várias espécies da Cadeia do Espinhaço 
serem microendêmicas faz com que poucas sejam 
compartilhadas pelas porções mineiras e bainanas 
da Cadeia e, assim, a similaridade entre áreas, 
mesmo vizinhas, dentro do Espinhaço costuma 
ser muito baixa (Giulietti & Pirani 1988; Rapini 
et al.  2002; Zappi et al. 2003; Conceição et 
al. 2005; Azevedo & van den Berg 2007b). No 
presente estudo isso ocorreu, por exemplo, na 
comparação com a Chapada Diamantina. Além 
da significativa influência do tipo vegetacional, 
também é notável a interferência da dimensão 
territorial das áreas e da amostragem nos 
resultados confrontados, revelando como a 
discrepância amostral pode distorcer a percepção 
sobre relações florísticas, distribuição das 
espécies e riqueza de uma área. 

Chave para identificação das espécies de Orchidaceae registradas para o município de Morro do Chapéu

1. Caule tipo cauloma.
2. Crescimento monopodial.

3. Folhas ovadas  .....................................................................................  53. Vanilla palmarum 
3’. Folhas oblongas ou subuladas.

4. Folhas 1,5–2,5 × ca. 0,1 cm, ápice agudo  ................... 9. Campylocentrum aciculatum 
4’. Folhas 3,5–8 × 1–1,5 cm, ápice emarginado  ...........  10. Campylocentrum micranthum 

2’. Crescimento simpodial.
5. Folhas isoladas ou espiraladas.

6. Pedúnculo de inconspícuo até 7,5 cm compr.
7. Folha cilíndrica  ............................................................. 5. Brassavola tuberculata 
7’. Folha elíptica, linear, oblonga ou lanceolada. 

8. Folha de ápice obtuso.
9. Labelo com margem dos lobos laterais fimbriada  ..................................  

 .......................................................................  2. Anathallis paranaensis 
9’. Labelo com margem inteira  ................................... 3. Anathallis rubens 

8’. Folha de ápice agudo ou retuso.
10. Pétalas inteiras; cálcar ausente.

11. Cauloma 11‒14-foliado  ...............................  40. Isochilus linearis 
11’. Cauloma 1-foliado.

12. Sépalas laterais coalescentes na base  ....................................  
 ................................  1. Acianthera ochreata subsp. ochreata

12’. Sépalas laterais livres entre si  ..... 42. Octomeria hatschbachii 
10’. Pétalas bipartidas; cálcar presente.

13. Labelo com segmentos laterais perpendiculares ao segmento 
mediano  ............................................... 35. Habenaria fluminensis 

13’. Labelo com segmentos laterais deflexos.
14. Labelo com segmentos laterais de 3,7–5,2 mm compr.  .........  

 ............................................................  38. Habenaria repens
14’. Labelo com segmentos laterais de 1–3 mm compr.

15. Labelo com segmento mediano de 3–3,9 × ca. 1,2 mm  
 .............................................. 37. Habenaria parviflora 

15’. Labelo com segmento mediano de 7–8 × ca. 0,6 mm  ..  
 ...........................................  36. Habenaria josephensis 
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6’. Pedúnculo 17–57 cm compr.
16. Sépalas pilosas; labelo trilobado  .............................................  44. Pelexia orthosepala 
16’. Sépalas glabras; labelo inteiro.

17. Labelo ca. 4 × 2 mm  ......................................................... 47. Prescottia montana 
17’. Labelo 1,3–2,7 × 0,8–1,7 mm.

18. Raque 18–29 cm compr.; labelo glabro  .............. 46. Prescottia leptostachya 
18’. Raque ca. 6,5 cm compr.; labelo internamente piloso  ...  48. Prescottia oligantha 

5’. Folhas dísticas. 
19. Coluna totalmente adnata abaxialmente ao labelo.

20. Labelo inteiro  ...............................................................  25. Epidendrum orchidiflorum 
20’. Labelo trilobado.

21. Labelo com lobos laterais oblongos  ...............................  27. Epidendrum warasii 
21’. Labelo com lobos laterais flabeliformes. 

22. Planta 2–3 m compr.; labelo sem calosidade  .......  24. Epidendrum cristatum 
22’. Planta 0,2–1,8 m compr., labelo com calosidade.

23. Labelo com lobo mediano triangular  ......  3. Epidendrum cinnabarinum 
23’. Labelo com lobo mediano sagitado  ............  26. Epidendrum secundum 

19’. Coluna livre.
24. Folhas com nervação reticulada; inflorescência 15‒22 flores  .... 28. Epistephium lucidum 
24’. Folhas com nervação paralela; inflorescência 1‒2 flores  ................  51. Sobralia sessilis

1’. Caule tipo pseudobulbo. 
25. Inflorescência lateral.

26. Pseudobulbo 1-foliado ou áfilo durante o período de floração.
27. Labelo inteiro.

28. Planta terrícola, 31–83,5 cm compr.; cálcar 5–8 mm compr.  .................................  
 .......................................................................................... 29. Galeandra beyrichii 

28’. Planta epífita, 4,5–15,5 cm compr.; sem cálcar.
29. Inflorescência com ca. 3 flores; sépalas laterais livres entre si; labelo com 2 

calos centrais, arredondados  ..................................  11. Capanemia thereziae 
29’. Inflorescência multiflora; sépalas laterais coalescentes; labelo sem calosidade 

 .....................................................................................  41. Notylia pubescens 
27’. Labelo trilobado.

30. Folha ovada  .................................................................... 4. Bifrenaria tyrianthina 
30’. Folha oblonga.

31. Labelo com calosidade pubescente  ...................  8. Bulbophyllum plumosum 
31’. Labelo com calosidade glabro ou sem calosidade.

32. Sépalas glabras; lobo mediano arredondado a ovado  .............................  
 .....................................................................  6. Bulbophyllum exaltatum 

32’. Sépalas pilosas; lobo mediano cônico  .........  7. Bulbophyllum manarae 
26’. Pseudobulbos 2-10-foliados.

33. Pseudobulbo cônico ou fusiforme.
34. Folhas ovadas; flores diclinas; estaminódios presentes em forma de 2 antenas  ....  

 ............................................................................................ 12. Catasetum hookeri 
34’. Folhas lanceoladas; flores monoclinas; estaminódios ausentes.

35. Pseudobulbo ca. 21 × 3 cm  ....................................  16. Cyrtopodium eugenii 
35’. Pseudobulbo 46–72 × 2,5–3 cm.

36. Planta epífita; labelo com lobo mediano reniforme  ................................  
 ..........................................................  18. Cyrtopodium saintlegerianum 

36’. Planta terrícola; labelo com lobo mediano cordiforme  ..........................  
 .........................................................................  17. Cyrtopodium flavum

33’. Pseudobulbo ovado.
37. Crescimento escandente; labelo inteiro  .....................  50. Rodriguezia obtusifolia 
37’. Crescimento subcespitoso ou cespitoso; labelo trilobado.
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38. Sépalas laterais livres entre si  ............................................................. 43. Oeceoclades maculata 
38'. Sépalas laterais coalescentes na base.

39. Folha cilíndrica .........................................................................  52. Trichocentrum cebolleta
39’. Folha oblonga ou lanceolada.

40. Labelo com margem das axilas dos lobos laterais fimbriada  .............. 30. Gomesa barbata 
40’. Labelo com margem inteira ou ondulada.

41. Planta 13–18,6 cm compr.; labelo com calosidade uniforme  ....  33. Gomesa hookeri 
41’. Planta 0,6–1,3 m compr.; labelo com calosidade verrucosa

42. Labelo com lobo mediano rômbico  .........................  32. Gomesa gravesiana 
42’. Labelo com lobo mediano reniforme.

43. Labelo com lobo mediano bipartido  ..................  31. Gomesa blanchetii 
43’. Labelo com lobo mediano tetrapartido  ................  34. Gomesa varicosa 

25’. Inflorescência apical.
44. Pseudobulbos cilíndricos; folhas elípticas a ovadas.

45. Labelo com lobos laterais retangulares  ..................................  13. Cattleya amethystoglossa 
45’. Labelo com lobos laterais oblanceolados.

46.  Pedúnculo 13–19 cm compr., brácteas do pedúnculo lanceoladas  ..... 15. Cattleya tenuis 
46’. Pedúnculo 37–40 cm compr., brácteas do pedúnculo ovadas  ..... 14. Cattleya elongata 

44’. Pseudobulbos elípticos, ovados ou cônicos; folhas oblongas.
47. Labelo inteiro.

48. Planta epífita ca. 6 cm compr.; flores ressupinadas  ...................... 39. Isabelia violacea 
48’. Planta rupícola 16–27 cm compr.; flores não ressupinadas  ....  49. Prosthechea moojenii 

47’. Labelo trilobado.
49. Flores não ressupinadas; labelo com lobos laterais revolutos; coluna sem projeções  ...  

 ............................................................................................ 45. Polystachya estrellensis 
49’. Flores ressupinadas; labelo com lobos laterais envolvendo a coluna; com projeções 

laterais, próximas ao ápice, em forma de ganchos.
50. Planta 38–48 cm compr.

51. Pedúnculo 26–30 cm compr.  .............................  20. Encyclia kundergraberi 
51’. Pedúnculo 15,5–18 cm compr.  ....................................... 22. Encyclia patens 

50’. Planta ca. 0,7–1,3 m compr.
52. Sépalas e pétalas patentes  ....................................  19. Encyclia alboxanthina 
52’. Sépalas e pétalas eretas levemente involutas  ......... 21. Encyclia oncidioides

1.  Acianthera ochreata (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase subsp. ochreata, Lindleyana 16 (4): 
245. 2001. Fig. 2a-j

Rupícola, 7–25 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 2–4 × ca. 
0,3 cm, cilíndrico, 1-foliado. Folha paralelinérvea, 
5–19 × ca. 0,5 cm, oblonga, verde, carnosa, 
ápice agudo. Inflorescência apical, 10–13 flores; 
pedúnculo 3–7,5 cm compr.; brácteas do pedúnculo 
2–3, 3–7 mm compr., oblongas; raque 2–5 cm 
compr.; brácteas florais 2–5 mm compr., rômbicas. 
Flores monoclinas, não ressupinadas, alaranjadas; 
pedicelo com ovário inconspícuo; sépalas eretas, 
lanceoladas, glabras, as laterais ca. 6 × 2 mm, 
coalescentes na base, a mediana ca. 5 × 1,5 mm; 
pétalas ca. 3 × 1 mm, eretas, inteiras, oblongas; 
labelo trilobado, alaranjado, carnoso, glabro, 

margem inteira, lobos laterais ca. 1,5 × 0,5 mm, 
auriculados, dobrados para cima, lobo mediano 1–2 
× ca. 1 mm, arredondado; coluna ca. 2,5 × 1 mm, 
livre; antera 0,5–0,6 × 0,4–0,6 mm, com apêndice 
apical; polínias 2, iguais, laminares.
Materiais selecionados: Morro do Chapéu, BA-052, 
3.IV.1976, fl., G. Davidse et al. 11928 (HB); Buraco do 
Possidônio, 5.III.2008, fl., C.A. Bastos 139 (HUEFS); 
Cachoeira do Ferro Doido, 6.V.2007, fl., C.A. Bastos 
7 (HUEFS); estrada para Bonito, 4.III.2008, fl., C.A. 
Bastos 125 (HUEFS); Fazenda Pé de Serra, 7.IX.2006, 
fr., J.L.Ferreira et al. 47 (HUEFS);  Gruta da Boa 
Esperança, 14.XI.2008, fr., C.A. Bastos & J. B. Pinto 
277 (HUEFS); Morrão, 5.V.2007, fl., C.A. Bastos 1, 2 
(HUEFS); Serra da Boa Esperança, 31.III.1991, fl., A.M. 
Miranda et al. 237 (ESA).

Essa subespécie é considerada endêmica 
do Nordeste brasileiro por Barros et al. (2010), 
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Figura 2 – a-j. Acianthera ochreata subsp. ochreata – a. hábito; b. inflorescência; c. flor; d. sépala dorsal; e. sépala lateral; f. 
pétala; g. labelo; h. coluna em vista ventral; i. antera; j. polínias.  k-q. Anathallis paranaensis – k. hábito; l. flor; m. sépala dorsal; 
n. sépalas laterais; o. pétala; p. labelo; q. coluna em vista lateral. r-x. Anathallis rubens – r. hábito; s. flor; t. sépala dorsal; u. sépala 
lateral; v. pétala; w. labelo; x. coluna em vista lateral. (a Pereira-Silva 8461, b-j Bastos 139; k-q Ribeiro 29; r-x Harley 22800).
Figure 2 – a-j. Acianthera ochreata subsp. ochreata – a. habit; b. inflorescence; c. flower; d. dorsal sepal; e. lateral sepal; f. petal; g. lip; h. 
column seen from beneath; i. anther; j. pollinia. k-q. Anathallis paranaensis – k. habit; l. flower; m. dorsal sepal; n. lateral sepals; o. petal; 
p. lip; q. column in side view. r-x. Anathallis rubens – r. habit; s. flower; t. dorsal sepal; u. lateral sepal; v. petal; w. lip; x. column in side 
view. (a Pereira-Silva 8461, b-j Bastos 139; k-q Ribeiro 29; r-x Harley 22800).
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ocorrendo nos estados da Paraíba, Pernambuco e 
Bahia, em domínios fitogeográficos de Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. Na Bahia é citada como 
Pleurothallis ochreata Lindl. para a Serra das Almas, 
Serra do Curral Feio, Serra do Rio de Contas, Serra 
do Sincorá, Morro do Chapéu e em Catolés, Jacobina, 
Lençóis, Mucugê, Palmeiras e Rio de Contas. No 
município de Morro do Chapéu é amplamente 
encontrada em afloramentos rochosos, nos campos 
rupestres, em grandes populações a pleno sol. Floresce 
em praticamente todos os meses do ano.

Acianthera ochreata subsp. cylindrifolia 
(Borba & Semir) Borba foi descrita com base em 
diferenças morfológicas de caracteres vegetativos, 
diferenças químicas (perfil de alcalóides) e de 
distribuição geográfica em relação a Acianthera 
ochreata subsp. ochreata. A subespécie aqui 
considerada diferencia-se vegetativamente da 
Acianthera ochreata subsp. cylindrifolia pela 
presença de folhas carnosas conduplicadas, 
enquanto esta outra subespécie apresenta folhas 
cilíndricas sulcadas e ocorre apenas na Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais (Borba et al. 2002; 
Borba 2003).

2. Anathallis paranaensis (Schltr.) Pridgeon & 
M.W.Chase, Lindleyana 17 (2): 100. 2002.  
 Fig. 2k-q

Epífita, ca. 4 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 
ca. 0,6 × 0,1 cm, cilíndrico, 1-foliado. Folha 
paralelinérvea, ca. 2 × 0,6 cm, elíptica, vinácea 
na face adaxial, verde na abaxial, carnosa, ápice 
obtuso. Inflorescência apical, 2 flores; pedúnculo 
inconspícuo; bráctea do pedúnculo 1, inconspícua, 
ovada a lanceolada; raque ca. 0,5 cm compr. Flores 
monoclinas, ressupinadas, púrpuras; pedicelo com 
ovário inconspícuo; sépalas eretas, lanceoladas, 
glabras, as laterais ca. 3 × 0,6 mm, coalescentes na 
base, a mediana ca. 3 × 1 mm; pétalas ca. 2 × 0,1 
mm, eretas, inteiras, lineares; labelo subtrilobado, 
púrpura, membranáceo, glabro, lobos laterais 
inconspícuos, arredondados, explanados, margem 
fimbriada, lobo mediano  ca. 2,5 × 1,5 mm, 
orbicular; coluna ca. 3 × 2 mm, livre. 
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
9.VIII.2003, fl., P.L. Ribeiro et al. 29 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, ocorre nos estados da 
Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, em áreas de Caatinga e Mata 
Atlântica. Na Bahia há registros em Mucugê e 
Rio de Contas, sendo citada como Pleurothallis 

paranaensis Schltr. No município de Morro do 
Chapéu, foi encontrada sobre tronco de árvores 
em mata de grotão em área de altitude superior a 
900 m. Floresce no mês de agosto.

Anathallis paranaensis pode ser confundida 
com A. microphyta (Barb. Rodr.) C.O.Azevedo 
& Van den Berg, mas difere desta por apresentar 
bainhas caulinares glabras e flores fasciculadas e 
sésseis sobre os ramicaules (Toscano de Brito & 
Cribb 2005; Azevedo & van den Berg 2007a).

3. Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase, Lindleyana 16 (4): 250. 2001. 
 Fig. 2r-x

Rupícola, 20–34 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 1–4 × ca. 
0,2 cm, cilíndrico, 1-foliado. Folha paralelinérvea, 
5–8 × 1,5–2 cm, elíptica, verde, carnosa, ápice 
obtuso. Inflorescência apical, com mais de 30 
flores; pedúnculo 6–7 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 4–7, 4–5 mm compr., oblongas; raque 
12–12,5 cm compr.; brácteas florais ca. 3 mm 
compr., rômbicas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
alaranjadas; pedicelo com ovário ca. 2 mm compr.; 
sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as laterais 
ca. 6 × 1,5 mm, coalescentes na base, a mediana 
ca. 6 × 1,5 mm; pétalas ca. 3 × 1 mm, eretas, 
inteiras, oblongas; labelo trilobado, alaranjado, 
membranáceo, glabro, margem inteira, lobos 
laterais ca. 2 × 0,5 mm, rômbicos, involutos, lobo 
mediano ca. 2 × 1,5 mm, ovado; coluna ca. 2,5 × 
0,5 mm, livre, com projeção apical falcada. 
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada 
para Bonito, 30.V.1980, fr., R.M. Harley 22800 
(CEPEC); Morrão, 7.IV.2008, veg., C.A. Bastos 
& C. van den Berg 165 (HUEFS).

Ocorre nos estados de Pernambuco, Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. Na Chapada Diamantina 
é encontrada em Catolés, Palmeiras e Rio de 
Contas, citada como Pleurothallis rubens Lindl. 
Em Morro do Chapéu foi encontrada em áreas 
de campo rupestre, vegetando em afloramentos 
rochosos. Floresce entre abril e maio.

4. Bifrenaria tyrianthina (Loudon) Rchb.f., Xenia 
Orchid. 1 (61): 223. 1858.

Rupícola, 3–42 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
7–8 × 1–2 cm, cônico-tetrágono, 1-foliado. Folha 
paralelinérvea, 17–23 × 6–6,5 cm, ovada, verde, 
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coriácea, ápice agudo. Inflorescência lateral, ca. 
2 flores; pedúnculo 8–10 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo 3–4, ca. 3 cm compr., oblongas; 
raque 7,5–10 cm compr.; brácteas florais 1,7–2 cm 
compr., lanceoladas, paleáceas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, púrpuras; pedicelo com ovário 4–6 
cm compr.; sépalas eretas, oblongas, glabras, as 
laterais ca. 3,8 × 2,1 cm, coalescentes na base, a 
mediana ca. 4 × 2,6 cm; pétalas ca. 3 × 2 cm, eretas, 
inteiras, ovadas; labelo trilobado, púrpura, coriáceo, 
piloso, margem inteira, com calosidade retangular, 
pilosa, lobos laterais ca. 2,3 × 0,8 cm, auriculados, 
involutos, lobo mediano ca. 1,5 × 2 mm, lunado; 
cálcar ca. 3,7 × 0,5 cm, cilíndrico; coluna ca. 1,6 
× 0,6 cm, livre.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
11.XI.2001, fl., E.L. Borba 2068 (HUEFS).

É endêmica do Brasil, ocorrendo na Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de 
Janeiro, em Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. 
Habita os campos rupestres das porções mineira e 
baiana da Cadeia do Espinhaço, sendo encontrada 
na Chapada Diamantina nos municípios de Abaíra, 
Ibicoara, Morro do Chapéu, Palmeiras e Rio de 
Contas. É encontrada em Morro do Chapéu em 
afloramentos rochosos de campo rupestre. Floresce 
no mês de novembro.

Bifrenaria tyrianthina  é comumente 
confundida com B. harrisoniae (Hook.) Rchb.f., 
mas é distinta dela pela presença de viscídio 
redondo e calo do labelo bilobado, enquanto B. 
harrisoniae apresenta viscídio truncado e calo 
trilobado, além de ter cálcar geralmente mais 
curto e possuir uma distribuição mais ampla que 
B. tyrianthina (Koehler & Amaral 2004).

5. Brassavola tuberculata Hook., Bot. Mag. 56: 
t. 2878. 1829.

Rupícola ou epífita, 17,5–32,5 cm compr.; 
crescimento simpodial, cespitoso. Caule tipo 
cauloma 2–10,5 × ca. 0,3 cm, cilíndrico, 1-foliado. 
Folha paralelinérvea, 15–22 × 0,5 cm, cilíndrica, 
verde, carnosa, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
2–3 flores; pedúnculo 1,5–2 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo 1, 4–6 mm compr., rômbicas; raque 
8–8,5 cm compr.; brácteas florais 1–4 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
amareladas; pedicelo com ovário 5,3–10,5 cm 
compr.; sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as 
laterais ca. 3 × 0,6 mm, livres entre si, a mediana ca. 
3,6 × 0,6 cm; pétalas ca. 3,4 × 0,5 cm, eretas, inteiras, 
lanceoladas; labelo inteiro, ca. 3 × 2,7 cm, deltóide, 

branco com centro amarelo, membranáceo, glabro, 
margem inteira; coluna ca. 1,2 × 0,3 cm, livre, com 
projeções laterais, auriculares.
Material examinado: Morro do Chapéu, Cachoeira 
Pedro Bravo, 5.III.2008, fl., C.A. Bastos 154 (HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Mucugê, Parque 
Municipal de Mucugê, 26.XI.2002, fl., C. Azevedo & R. 
Oliveira 165 (HUEFS).

Ocorre em Tocantins, Bahia, Sergipe, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, sendo encontrada 
em áreas de Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. 
Na Bahia é citada para Monte Santo e para os 
seguintes municípios da Chapada Diamantina: 
Abaíra, Ibicoara, Morro do Chapéu, Mucugê, Rio 
de Contas e Palmeiras. Em Morro do Chapéu foi 
encontrada vegetando entre rochas no alto de uma 
cachoeira e sobre tronco de árvores em áreas de 
floresta. Floresce de novembro a março.

6. Bulbophyllum exaltatum Lindl., Ann. Mag. Nat. 
Hist. 10: 186. 1842. Fig. 3a-g

Rupícola ou terrícola, 24–98 cm compr.; 
crescimento simpodial, cespitoso. Caule tipo 
pseudobulbo 2–4,5 × 1–2 cm, ovóide-tetrágono, 
1-foliado. Folha paralelinérvea, 5–10 × 1,5–2,5 
cm, oblonga, verde, carnosa, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, 12–22 flores; pedúnculo 16–
68 cm compr.; brácteas do pedúnculo 5–10, 1–1,8 
cm compr., oblongas; raque 7,5–30 cm compr.; 
brácteas florais 4–8 mm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, ressupinadas, brancas com 
máculas vináceas; pedicelo com ovário 4–5 mm 
compr.; sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as 
laterais 1–1,3 × 0,2–0,4 cm, coalescentes na base, 
a mediana 0,8–1,4 × 0,2–0,4 cm; pétalas 3–4,5 
× 0,5–2 mm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo 
trilobado, esverdeado suavemente pintalgado de 
vináceo, membranáceo, glabro, margem inteira, 
com calosidade elíptica, glabra, lobos laterais 1–1,5 
× ca. 1 mm, ovados, eretos, lobo mediano 3,5–4,5 
× 2–3,5 mm, arredondado a ovado; coluna 4,5–5 × 
ca. 1 mm, livre, com projeções apicais corniforme. 
Materiais selecionados: Morro do Chapéu, Cachoeira 
do Ferro Doido, 28.VII.2005, fl., P.L. Ribeiro 176 
(HUEFS); Cachoeira Pedro Bravo, 5.III.2008, fl., C.A. 
Bastos 158 (HUEFS); estrada para Bonito, 9.X.2007, fr., 
C.A. Bastos 109 (HUEFS); estrada para Feira de Santana, 
7.VIII.2007, fl., C.A. Bastos 68 (HUEFS); estrada para 
Jacobina, 7.IV.2008, fl., C.A. Bastos 180 (HUEFS); 
Gruta da Boa Esperança, 14.XI.2008, fl., C.A. Bastos & 
J.B. Pinto 276 (HUEFS); Morrão, 21.IV.2004, fl., P.L. 
Ribeiro 98 (HUEFS). 
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Ocorre na Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo e Santa Catarina, em áreas de 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Pabst & 
Dungs (1975) identificaram essa espécie como 
B. warmingianum Cogn. para Goiás. Na Bahia 
foi identificada como B. ipanemense Hoehne 
em Abaíra, Lençóis, Morro do Chapéu, Mucugê, 
Palmeiras, Piatã, Rio de Contas e na Serra das 
Almas. Em Morro do Chapéu foi encontrada em 
afloramentos rochosos de campo rupestre e cerrado. 
Floresce entre março e dezembro.

Bulbophyllum exaltatum corresponde a 
um complexo dentro do gênero Bulbophyllum 
Thouars e o maior problema taxonômico consiste 
na delimitação dos grupos B. involutum Borba, 
Semir & F.Barros, B. ipanemense, B. longispicatum 
Cogn., B. geraense Rchb.f. ex Barb.Rodr. e B. 
warmigianum, que apresentam uniformidade 
vegetativa, sendo comumente separados pela 
morfologia floral, principalmente diferenças no 
labelo (Ribeiro et al. 2007; Borba & Semir 1998). 
Ribeiro et al. (2007) realizaram um estudo a partir 
da análise genética e morfométrica de tais espécies, 
demonstrando a formação de dois grandes grupos 
onde as espécies da Bahia apresentam pouca 
diferenciação, indicando o binômio B. exaltatum 
como nome correto para as entidades relacionadas 
a tal complexo taxonômico, o que também foi 
sugerido por Smidt (2007) na revisão taxonômica 
para o gênero Bulbophyllum do Neotrópico.

7. Bulbophyllum manarae Foldats, Acta Bot. 
Venez. 3: 309. 1968.

Epífita, 17,5–20 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
0,5–1 × ca. 0,5 cm, ovóide-tetrágono, 1-foliado. 
Folha paralelinérvea, 2–3 × ca. 1 cm, oblonga, 
verde, carnosa, ápice agudo. Inflorescência 
lateral, 11–15 flores; pedúnculo ca. 11 cm compr., 
verde; brácteas do pedúnculo 4, 7–8 mm compr., 
oblongas; raque ca. 6 cm compr.; brácteas florais ca. 
3 mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, não 
ressupinadas predominantemente vináceas; pedicelo 
com ovário ca. 1 mm compr.; sépalas eretas, ovadas, 
pilosas, as laterais 5–7 × ca. 2 mm, coalescentes na 
base, a mediana 6–7 × ca. 3 mm; pétalas 3–4 × ca. 
1 mm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo trilobado, 
vináceo a alaranjado, membranáceo, glabro, 
margem inteira, lobos laterais ca. 1,5 × 1,5 mm, 
auriculados, dobrados para cima, lobo mediano 
ca. 2 × 1 mm, cônico; coluna ca. 3 × 2 mm, livre; 
antera ca. 1 × 1 mm, com apêndice apical; polínias 
4, 2 maiores e 2 menores entre si, ovais.

Material examinado: Morro do Chapéu, Cachoeira do 
Ferro Doido, XI.2001, fl., P.L. Ribeiro 113 (HUEFS). 

No Brasil, ocorre nos estados de Roraima 
e Bahia, nos domínios fitogeográficos da 
Amazônia e em áreas de Caatinga. Na Chapada 
Diamantina é encontrarada em Morro do Chapéu 
e Rio de Contas. No município de Morro do 
Chapéu ocorre em floresta sobre o tronco de 
árvores. Floresce em novembro.

Pode ser confundida, pelos caracteres 
vegetativos, com as espécies relacionadas da 
seção Xiphizusa Rchb. f., como B. chloropterum 
Rchb.f., B. laciniatum Cogn. e B. plumosum Cogn., 
embora seja pouco relacionada a estas (Ribeiro et 
al. 2005). É próxima de B. arianeae Fraga & E. C. 
Smidt, diferindo desta pelo formato das pétalas e 
pilosidade do labelo (Smidt 2007).

8. Bulbophyllum plumosum Cogn., Fl. bras. 3 (5): 
614. 1902.  Fig. 3h-o

Epífita, 9–15,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
ca. 1 × 0,6–1 cm, ovóide-tetrágono, 1-foliado. 
Folha paralelinérvea, 3–5,5 × 0,5–1 cm, oblonga, 
verde, carnosa, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
5–9 flores; pedúnculo 4–8,5 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 2–4, 5–8 mm compr., oblongas; raque 
2–6,5 cm compr.; brácteas florais 3–4 mm compr., 
ovadas. Flores monoclinas, ressupinadas, vináceas; 
pedicelo com ovário ca. 1,5 mm compr.; sépalas 
eretas, lanceoladas, pubescentes, as laterais 1–1,6 
× 0,1–0,3 cm, coalescentes na base, a mediana 
1–1,6 × ca. 0,2 cm; pétalas ca. 4 × 1,5 mm, eretas, 
frimbriada na metade para o ápice, oblongas; labelo 
trilobado, vináceo, membranáceo, glabro, margem 
inteira, lobos laterais ca. 3,5 × 0,5 mm, auriculados, 
dobrados para cima, lobo mediano 6–8 × 0,6–2 mm, 
espatulado, calosidade elíptica, longitudinalmente 
fendida, pubescente; coluna ca. 2,5 × 1 mm, livre, 
com projeções apicais corniformes e laterais 
lineares; antera 1 × 0,8 mm, com apêndice apical; 
polínias 2, iguais, ovais.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Cachoeira do 
Ferro Doido, 9.III.2003, fl., L.P. Queiroz 7688 (HUEFS); 
Fazenda Guariba, VII.2008, fl., C.A. Bastos & C. van 
den Berg 191 (HUEFS)
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Abaíra, 
31.III.1994, fl., W. Ganev 3003 (HUEFS).

Considerada endêmica do Brasil por Barros 
et al. (2010), ocorre na Bahia, Goiás, Distrito 
Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo 
e Rio Grande do Sul, em Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica. Angely (1965) cita-a ainda para o Paraná. 
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Figura 3 – a-g. Bulbophyllum exaltatum – a. flor; b. sépala dorsal; c. sépala lateral; d. pétala; e. labelo em vista 
ventral; f. labelo em vista dorsal; g. ovário e coluna em vista lateral. h-o. Bulbophyllum plumosum – h. hábito; i. 
sépala dorsal; j. sépalas laterais; k. pétala; l. labelo em vista ventral; m. labelo em vista lateral; n. ovário e coluna em 
vista lateral; o. antera em vista dorsal. (a-g Bastos 119; h-o Ribeiro 48).
Figure 3 – a-g. Bulbophyllum exaltatum – a. flower; b. dorsal sepal; c. lateral sepals; d. petal; e. lip seen from beneath; f. lip seen from 
above; g. ovary and column in side view. h-o. Bulbophyllum plumosum – h. habit; i. dorsal sepal; j. lateral sepals; k. petal; l. lip seen 
from beneath; m. lip in side view; n. ovary and column in side view; o. anther seen from above. (a-g Bastos 119; h-o Ribeiro 48).
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Na Bahia há registros para dois municípios da 
Chapada Diamantina: Abaíra e Morro do Chapéu. 
No município de Morro do Chapéu foi encontrada 
em áreas de floresta sobre tronco de árvore. 
Floresce de março a agosto.

Segundo Ribeiro et al. (2005) é comumente 
confundida com B. laciniatum Cogn. e B. 
chloropterum Rchb.f., mas difere destas pelas 
pétalas lanceoladas e labelo com calo. Para Smidt 
(2007) é muito próxima de B. gehrtii E.C.Smidt 
& Borba, que possui folhas lineares e flores com 
parte distal do labelo côncava e pilosidade apenas 
na junção da parte basal com a distal, enquanto que 
em B. plumosum a parte distal do labelo é plana e a 
pilosidade ocorre apenas nas margens da parte basal.

9. Campylocentrum aciculatum (Rchb.f. & Warm.) 
Cogn., Fl. bras. 3 (6): 516. 1906. Fig. 4a-i

Epífita, 31,5–75 cm compr.; crescimento 
monopodial. Caule tipo cauloma 30–73,5 × ca. 
0,2 cm, cilíndrico, 7–15-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 1,5–2,5 × ca. 0,1 cm, espiraladas, 
subuladas, verdes, membranáceas, ápice agudo. 
Inflorescência axilar, 4–6 flores; pedúnculo 
0,1–0,4 cm compr.; bráctea do pedúnculo 1, ca. 
1 mm compr., rômbica; raque ca. 0,5 cm compr.; 
brácteas florais ca. 1 mm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, não ressupinadas, brancas; 
pedicelo com ovário ca. 1 mm compr.; sépalas 
eretas, ovadas, glabras, as laterais ca. 1,5 × 0,5 mm, 
livres entre si, a mediana ca. 2 × 1 mm; pétalas ca. 
1 × 0,5 mm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo 
trilobado, branco, membranáceo, glabro, margem 
inteira, lobos laterais ca. 1 × 0,5 mm, triangulares, 
suavemente involutos, lobo mediano ca. 0,5 × 0,5 
mm, triangular; cálcar ca. 3 × 1 mm, cilíndrico; 
coluna ca. 1 × 1 mm, livre, com projeção apical 
cordata; antera 0,8–0,9 × 0,5–0,7 mm, projeção 
membranosa; polínias 2, iguais, circulares.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para 
Buraco do Possidônio, 7.IV.2008, fl., C.A. Bastos 178 
(HUEFS); Fazenda Guariba, 8.IV.2008, fl., C.A. Bastos 
182 (HUEFS).

É uma espécie endêmica do Brasil, ocorrendo 
nos estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
em áreas de Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Na 
Bahia há registro para a Chapada Diamantina, em 
Catolés. Foi encontrada no município de Morro do 
Chapéu sobre tronco de árvore em área de floresta. 
Floresce nos meses de março e abril.

Esta espécie é similar a C. micranthum (Lindl.) 
Maury, que também ocorre em Morro do Chapéu, 

mas difere desta principalmente pelos caracteres 
vegetativos, sendo que C. aciculatum possui folhas 
subuladas, de ápice agudo e C. micranthum tem folhas 
oblongas a ovadas, de ápice emarginado. As flores 
de C. aciculatum não são ressupinadas, enquando C. 
micranthum apresenta flores ressupinadas.

10. Campylocentrum micranthum (Lindl.) Maury, 
J. Bot. (Morot). 3: 273. 1889. 

Epífita, ca. 7–38 cm compr.; crescimento 
monopodial. Caule tipo cauloma 7–31 × ca. 0,4 cm, 
cilíndrico, 4–17-foliado. Folhas com nervação 
paralela, 3,5–8 × 1–1,5 cm, espiraladas, oblongas, 
verdes, carnosas, ápice emarginado. Inflorescência 
axilar, ca. 17 flores; pedúnculo ca. 0,2 cm compr.; 
bráctea do pedúnculo 1, ca. 1 mm compr., ovada; 
raque 1,5–2 cm compr.; brácteas florais ca. 1 mm 
compr., ovadas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
esbranquiçadas; pedicelo com ovário ca. 1 mm 
compr.; sépalas eretas, oblongas, glabras, as laterais ca. 
3,5 × 1 mm, livres entre si, a mediana ca. 3,5 × 1 mm; 
pétalas ca. 3 × 1 mm, eretas, inteiras, oblongas; 
labelo trilobado, alvacento, membranáceo, glabro, 
margem inteira, lobos laterais ca. 0,1 × 1 mm, 
triangulares, involutos, lobo mediano ca. 1 × 1 mm, 
triangular; cálcar ca. 2 × 1 mm, cilíndrico; coluna 
ca. 1 × 1 mm, livre; antera 0,07 × 0,06 mm, sem 
apêndice apical; polínias 2, iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada 
para Bonito, 23.VII.2008, fr., C.A. Bastos & J. B. Pinto 
244 (HUEFS); estrada de chão a partir da BA 052, 
17.VI.2008, fr., C.A. Bastos 221 (HUEFS).
Materiais adicionais: BRASIL. BAHIA: Cachoeira, 
Estação da Mata, X.1980, fl., Grupo Pedra do Cavalo 
809 (HUEFS); Ipirá, Fazenda Recreio, 4.X.1986, fl., L.P. 
Queiroz et al. 971 (HUEFS); Mucugê, Parque Municipal 
de Mucugê, 27.I.2003, fl., C. Azevedo 173 (HUEFS).

Ocorre do Norte ao Sudeste do Brasil, nos 
mais variados tipos vegetacionais. Na Bahia foi 
registrada nos municípios de Palmeiras, Rio de 
Contas e Mucugê. No município de Morro do 
Chapéu foi coletada em área de floresta sobre 
tronco de árvores. Encontrada com flores em 
junho e julho.

11. Capanemia therezae Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orch. Nov. 2: 244. 1877. Fig. 4j-r

Epífita, 4,5–5,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
ca. 0,5 × 0,5 cm, ovado, 1-foliado. Folha 
paralelinérvea, ca. 2,5 × 0,5 cm, lanceolada, 
verde, carnosa, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
ca. 3 flores; pedúnculo ca. 1 cm compr.; bráctea 
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Figura 4 – a-i. Campylocentrum aciculatum – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal; d. sépalas laterais; e. pétalas; f. labelo 
e ovário em vista ventral; g. labelo e ovário em vista lateral; h. antera em vista dorsal; i. polínias. j-r. Capanemia 
therezae – j. hábito; k. flor; l. sépala dorsal; m. sépala lateral; n. pétala; o. labelo; p. coluna em vista lateral; q. coluna 
em vista dorsal; r. polínias. s-v. Catasetum hookeri– s. flor; t. sépala dorsal; u. sépala lateral; v. pétala. (a Bastos 182, 
b-i Bastos 130; j-r Andrade-Lima 6136; s-v Nonato 954).
Figure 4 – a-i. Campylocentrum aciculatum – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal; d. lateral sepals; e. petal; f. lip and ovary seen from 
beneath; g. lip and ovary in side view; h. anther seen from above; i. pollinia. j-r. Capanemia therezae – j. habit; k. flower; l. dorsal sepal; 
m. lateral sepal; n. petal; o. lip; p. column in side view; q. column seen from above; r. pollinia. s-v. Catasetum hookeri – s. flower; t. 
dorsal sepal; u. lateral sepal; v. petal. (a Bastos 182, b-i Bastos 130; j-r Andrade-Lima 6136; s-v Nonato 954).
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do pedúnculo 1, ca. 3 mm compr., lanceolada; 
raque ca. 0,5 cm compr.; brácteas florais ca. 2 mm 
compr., ovadas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
levemente esverdeadas; pedicelo com ovário 1–2 
mm compr.; sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as 
laterais 2–3 × 0,5–1 mm, livres entre si, a mediana 
1,5–3 × 0,5–1 mm; pétalas 1,5–3 × 0,6–1 mm, 
eretas, inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, 1,5–
2,5 × 0,6–1,5 mm, sagitado, branco a esverdeado, 
membranáceo, glabro, margem inteira, com 2 
calos centrais, arredondados, glabros; coluna ca. 
2 × 1 mm, livre, com projeção apical triangular, 
antera 0,4 × 0,2 mm, sem apêndice apical; polínias 
2, iguais, globosas.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
25.X.1970, fl., Andrade-Lima 6136  (HUEFS); 
13.XI.2008, fl., C.A. Bastos & J. B. Pinto 267 (HUEFS).

É endêmica do Brasil e ocorre em Pernambuco, 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em áreas de 
Cerrado e Mata Atlântica. Foi recentemente citada 
como espécie nova para a Bahia por Buzatto & 
Machado (2011) com base em espécime coletado 
no município de Morro do Chapéu, o que já havia 
sido mencionado no trabalho de Bastos (2009) com 
base no mesmo material. Ocorre nesse município 
em mata de grotão sobre tronco de árvores. 
Encontrada com flor em outubro.

12. Catasetum hookeri Lindl., Bot. Reg. 10: sub t. 
840. 1824. Fig. 4s-v

Epífita, 40–55,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
10–16 × 1,5–2 cm, cônico, 2-8-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 21–32 × 4–6 cm, dísticas, 
ovadas, verdes, membranáceas, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, ca. 13 flores; pedúnculo 
16–23 cm compr.; brácteas do pedúnculo 5, ca. 1 
cm compr., oblongas; raque 14–14,5 cm compr.; 
brácteas florais ca. 1 mm compr., oblongas. Flores 
diclinas; flores estaminadas não ressupinadas, 
verdes; pedicelo com ovário 2,7–3 cm compr.; 
sépalas eretas, ovadas, glabras, as laterais ca. 
2,5 × 1,5 cm, livres entre si, a mediana ca. 2,3 
× 1 cm; pétalas ca. 2,5 × 1,5 cm, eretas, inteiras, 
ovadas; labelo trilobado, esverdeado, crasso-carnoso, 
glabro, margem inteira, lobos laterais ca. 1 × 1 cm, 
orbiculares, involutos, lobo mediando ca. 1,2 × 
1,2 cm, ovado; coluna ca. 1,3 × 0,5 cm, livre, com 
projeções lineares; estaminódios presentes em 
forma de 2 antenas com ca. 1,5 cm compr., antera 
71 × 28 mm, com apêndice apical; polínias 2,  

iguais, ovais; flores pistiladas não ressupinadas, 
verdes; pedicelo com ovário ca. 1,5 × 0,3 cm; 
sépalas ovadas, glabras, as laterais 0,7–1,3 × 0,6–0,8 
cm, livres entre si, a mediana 0,6–1 × ca. 0,5 cm; 
pétalas 0,7–1,3 × 0,4–0,8 cm, inteiras, ovadas; 
labelo inteiro, 0,7–1,8 × 0,7–1,5 cm, calceolado, 
verde, carnoso, glabro, margem inteira; coluna ca. 
0,5 × 0,3–0,5 cm, livre.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, BA 426, 
4.VIII.2001, fl., F.R. Nonato 953, 954 (HUEFS); estrada 
para Bonito, 16.VI.2008, fl., C.A. Bastos 209 (HUEFS); 
Miraserra, 16.VI.2008, fr., C.A. Bastos 206 (HUEFS).

Segundo Barros et al. (2010), é uma espécie 
endêmica do Brasil com ocorrência nos estados 
do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga e Mata 
Atlântica. Freitas et al. (2011) cita-a ainda para o 
estado do Ceará. Na Chapada Diamantina há registros 
nos municípios de Abaíra, Andaraí, Lençóis, Morro 
do Chapéu, Palmeiras e Piatã. No município de Morro 
do Chapéu foi encontrada em áreas de caatinga sobre 
palmeira licuri: Syagrus coronata (Mart.) Becc. 
Encontrada com flor de junho a agosto.

Essa espécie é muito semelhante a C. luridum 
(Link.) Lindl. que também ocorre como epífita em 
licuri, mas C. hookeri parece ocupar ambientes mais 
úmidos do que C. luridum, e floresce sempre no 
início da brotação, quando aparecem os ápices das 
folhas, mas o novo pseudobulbo ainda não é visível, 
enquanto C. luridum floresce após o broto já estar 
bem desenvolvido em um pseudobulbo (Bastos & 
van den Berg no prelo). Catasetum hookeri possui 
flores estaminadas não ressupinadas e labelo com 
lobo mediano oval, enquanto C. luridum apresenta 
flores estaminadas ressupinadas e lobo mediano 
orbicular. As flores pistiladas dessas espécies são 
muito semelhantes e pouco informativas, como 
acontece em todo o gênero. As flores estaminadas, 
com estruturas em forma de antenas na face ventral 
da coluna, são as que fundamentam a taxonomia 
de Catasetum L.C.Rich. ex Kunth (Bicalho 1960; 
Toscano de Brito & Cribb 2005). 

13. Cattleya amethystoglossa Linden & Rchb.f. ex 
Warner, Sel. Orch. ser. 1: t. 2. 1862.

Terrícola, ca. 70 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 44 
× 2 cm, cilíndrico, 2-foliado. Folhas com nervação 
paralela, ca. 21 × 8 cm, dísticas, elípticas, verdes, 
carnosas, ápice obtuso. Inflorescência apical, ca. 
7 flores; pedúnculo ca. 10 cm compr.; bráctea do 
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pedúnculo 1, ca. 5 mm compr., rômbica; raque ca. 
14,5 cm compr.; brácteas florais ca. 5 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
predominantemente róseas com máculas magenta; 
pedicelo com ovário ca. 4,7 cm compr.; sépalas 
eretas, oblongas, glabras, as laterais ca. 5,3 × 2 
cm, livres entre si, a mediana ca. 6 × 2 cm; pétalas 
ca. 6 × 2,5 cm, eretas, inteiras, oblongas; labelo 
trilobado, róseo com extremidade dos lobos 
laterais e lobo mediano róseo escuro, carnoso, 
com superfície papilhosa, margem inteira, lobos 
laterais ca. 3 × 1,2 cm, retangulares, dobrados sobre 
a coluna, lobo mediano ca. 2,5 × 3 cm, reniforme; 
coluna ca. 2,3 × 1 cm, livre; antera 5 × 5 mm, sem 
apêndice apical; polínias 4, iguais, elípticas.
Material examinado: Morro do Chapéu, estrada para a 
Fazenda Angico, 21.VI.2005, fl., C. van den Berg 1626 
(HUEFS).

Embora tenha sido considerada endêmica da 
Bahia por Barros et al. (2010), já foi citada também 
para os estados de Pernambuco e Minas Gerais 
(Fowlie 1977 apud Toscano de Brito & Cribb 
2005). Embora Barros et al. (2010) considerem 
essa espécie exclusivamente de Mata Atlântica, 
na Bahia há registros em áreas de Mata Atlântica, 
Caatinga e florestas estacionais no sul, planícies 
centrais e nordeste da Chapada Diamantina (Cruz 
et al. 2003), onde foi encontrada no município de 
Campo Formoso. Em Morro do Chapéu foi coletada 
em área de caatinga sobre solo arenoso. O material 
examinado floresceu em cultivo no mês de junho.

14. Cattleya elongata Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orchid.1: 72. 1877.

Terrícola, 57–91,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
13–38 × 1–1,5 cm, cilíndrico, 2-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 8–15 × 3–5 cm, dísticas, elípticas, 
verdes, coriáceo-carnosas, ápice obtuso. Inflorescência 
apical, 3–4 flores; pedúnculo 37–40 cm compr.; 
brácteas do pedúnculo 3–4, 0,4–1 cm compr., 
ovadas; raque ca. 12,5 cm compr.; brácteas florais 
4–7 mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, predominantemente vermelho-
amarronzadas; pedicelo com ovário ca. 4,5 cm 
compr.; sépalas eretas, oblongas, glabras, as laterais 
3,5–4 × 1–1,6 cm, livres entre si, a mediana 4,3–5 
× 1–1,3 cm; pétalas 4,2 × 0,8–1 cm, eretas, inteiras, 
oblongas; labelo trilobado, rosa, carnoso, glabro, 
margem inteira, lobos laterais 2,5–3,4 × 1–1,6 cm, 
oblanceolados, dobrados sobre a coluna, lobo 
mediano 1,8–2,6 × 2–3,4 cm, reniforme; coluna 

2,5–3 × ca. 1 cm, livre; antera 4,8–5 × 4,6–5,1 mm, 
sem apêndice apical; polínias 2, iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Cachoeira 
do Ferro Doido, 9.IV.2005, fl., D.T. Cruz 25 (HUEFS); 
Cachoeira Pedro Bravo, 5.III.2008, fl., C.A. Bastos 159 
(HUEFS); Goiabeira do Brejo de Zacarias, 28.V.2005, fl., 
F. França et al. 5227 (HUEFS); Serra da Boa Esperança, 
11.III.2002, fl., W.W. Thomas 12899 (CEPEC).

Endêmica do Brasil, ocorre em Pernambuco, 
Bahia e Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado. Na 
Bahia é referida apenas para a Chapada Diamantina 
em Abaíra, Andaraí, Ibicoara, Morro do Chapéu, 
Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Rio de Contas e 
Seabra. Em Morro do Chapéu é encontrada em 
afloramentos rochosos de mata ciliar. Floresce 
entre março e julho.

15. Cattleya tenuis Campacci & P.L.Vedovello, 
Cir. Pau. Orquid. 1: 1. 1983. 

Epífita, 40–86 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
26–57 × 0,5–0,6 cm, cilíndrico, 2-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 12–14,5 × 3,5–5 cm, 
dísticas, elípticas a ovadas, verdes, coriáceo-
carnosas, ápice obtuso. Inflorescência apical, 1–3 
flores; pedúnculo 13–19 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 2–3, 3–5 mm compr., lanceoladas; raque 
ca. 2,5 cm compr.; brácteas florais 3–5 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
predominantemente verde bronzes; pedicelo com 
ovário 3,3–4,7 cm compr.; sépalas eretas, oblongas, 
glabras, as laterais 4,5–5 × 1,5 cm, livres entre si, 
a mediana 4,8–6,5 × 1,2–1,8 cm; pétalas 4,5–5,4 × 
1,4–2,4 cm, eretas, inteiras, ovadas; labelo trilobado, 
lobos laterais branco-róseos e mediano magenta 
com uma região periférica lilás-claro, carnoso, com 
superfície papilhosa, margem inteira, lobos laterais 
3–3,5 × 1–1,3 cm, oblanceolados, dobrados sobre a 
coluna, lobo mediano 2–2,4 × 2–2,6 cm, reniforme; 
coluna ca. 2,5 × 0,7–0,9 cm, livre.
Material examinado: Morro do Chapéu, arredores de 
Morro do Chapéu, II.1982, fl., A. Martinho (SP 274802).
Materiais adicionais: BRASIL. BAHIA: Abaíra, distrito 
de Catolés, 13.IV.1992, fl., W. Ganev 133 (HUEFS); 
Palmeiras, 10.IV.2002, fl., Jurandir (HUEFS 63117); 
Rio de Contas, estrada para Jussiape, 8.III.1994, fl., R.M. 
Harley et al. 55067 (HUEFS). PERNAMBUCO: sem 
local, 6.III.1982, fl., A. Martinho (Holótipo: SP 274802).

Ocorre em áreas de Caatinga e Cerrado. É 
endêmica da Bahia, aparentemente da Chapada 
Diamantina, onde pode ser encontrada nos 
municípios de Abaíra, Palmeiras e Rio de Contas. 
Pode estar extinta em Morro do Chapéu (Cruz 
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et al. 2003), não tendo sido coletada durante 
o desenvolvimento deste trabalho. O material 
examinado corresponde ao holótipo, com flor em 
fevereiro.

Lembra Cattleya elongata e quando ocorrem 
em uma mesma área podem cruzar produzindo o 
híbrido C. × tenuata (Braem 1995 apud Toscano de 
Brito & Cribb 2005). É similar a Cattleya bicolor 
Lindl. mas difere desta pela presença de lobos 
laterais do labelo (Castro Neto & Campacci 2006). 
Esta espécie foi descrita originalmente a partir de 
material em posse de colecionadores em São Paulo, 
e tentando verificar detalhadamente a origem das 
plantas, nos veio uma indicação informal de que o 
holótipo poderia ter um erro de localidade, sendo 
originalmente de Seabra. Isso poderia explicar o 
insucesso em localizar uma planta tão conspícua 
após todo o esforço amostral no município. 

16. Cyrtopodium eugenii Rchb.f. & Warm., Otia 
Bot. Hamburg. 2: 89. 1881.

Terrícola, 67,5–97 cm compr.; crescimento 
simpodial cespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 21 
× 3 cm, fusiforme, 8-foliado. Folhas com nervação 
paralela, na antese ca. 18 × 0,5 cm, dísticas, 
lanceoladas, verdes, membranáceas, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, ca. 15 flores; pedúnculo 
51,5–69,5 cm compr.; brácteas do pedúnculo 2–4, 
2,2–2,7 cm compr., lanceoladas; raque 21–28 
cm compr.; brácteas florais 1,6–2,3 cm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
esverdeadas com máculas vináceas; pedicelo 
com ovário 2,1–2,2 cm compr.; sépalas eretas, 
lanceoladas, glabras, as laterais ca. 1,6 × 0,8 cm, 
livres entre si, a mediana ca. 2 × 0,7 cm; pétalas ca. 
1,5 × 0,8 cm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo 
trilobado, amarelo, membranáceo, glabro, margem 
inteira, com calosidade orbicular verrucosa, glabra, 
lobos laterais ca. 6 × 4 mm, auriculados, eretos, 
lobo mediano ca. 0,7 × 1 cm, pandurado; coluna 
ca. 9 × 3 mm, livre; antera 2 × 1 mm, com apêndice 
apical; polínias 2, iguais, ovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
5.XI.2007, fl., C.A. Bastos 94 (HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Abaíra, caminho 
Boa Vista para Bicota, 9.VII.1995, fl., F. França et al. 
1309 (HUEFS).

Barros et al. (2010) citaram esta espécie para 
a Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e 
Minas Gerais, em áreas de Caatinga e Cerrado. 
Há registros, ainda, para o Paraná (Pabst & Dungs 
1975) e São Paulo (Ferreira & Pansarin 2010). 
Na Bahia foi encontrada na zona costeira em área 

de restinga (Harley & Mayo 1980) e na Chapada 
Diamantina, em Palmeiras e Rio de Contas. Em 
Morro do Chapéu foi encontrada em área de 
Caatinga, exposta ao sol, com flor em novembro.

17. Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb. 
Iconogr. Bot. Exot. 3: 7, t. 214. 1830. Fig. 5a-i

Terrícola, 1–1,5 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 
46 × 2,5 cm, fusiforme, 6–7-foliado. Folhas com 
nervação paralela, na antese 26–33,5 × 0,5–0,7 
cm, dísticas, lanceoladas, verdes, membranáceas, 
ápice agudo. Inflorescência lateral, mais de 30 
flores; pedúnculo 0,6–1 m compr.; brácteas do 
pedúnculo 4, 3–5,5 cm compr., lanceoladas; 
raque 32–43 cm compr.; brácteas florais 1,6–1,8 
cm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, verde-amareladas; pedicelo com 
ovário ca. 2,5 cm compr.; sépalas eretas, ovadas, 
glabras, as laterais 1,2–1,6 × 0,8–1 cm, livres entre 
si, a mediana 1–1,6 × ca. 1 cm; pétalas 1–1,4 × 
0,8–1 cm, eretas, inteiras, ovadas; labelo trilobado, 
amarelo, membranáceo, glabro, margem inteira, 
com calosidade orbicular, carnosa, glabra, lobos 
laterais ca. 1 × 0,5 cm, arredondados, eretos, lobo 
mediano 6–8 × 1–1,2 cm, cordiforme; coluna ca. 8 
× 3–5 mm, livre; polínias 2, iguais, ovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Cachoeira do 
Ferro Doido, 10.XI.2001, fl., E.L. Borba 2071 (HUEFS).

Espécie endêmica do Brasil, ocorre da 
Paraíba ao Rio Grande do Sul, em Cerrado e Mata 
Atlântica, sendo encontrada na Bahia em áreas de 
restinga e na Chapada Diamantina nos municípios 
de Lençóis, Morro do Chapéu, Palmeiras e Mucugê, 
citada como C. polyphyllum (Vell.) Pabst ex 
F.Barros . Em Morro do Chapéu ocorre em caatinga 
e mata ciliar. Floresce em setembro.

Romero-González et al. (2008), a partir 
da análise das ilustrações e de materiais tipo, 
reconheceram que C. flavum é nome correto para C. 
polyphyllum e C. paranaensis Schltr. Cyrtopodium 
flavum é similar a C. andersonii (Lamb. ex 
Andrews) R.Br., mas C. flavum tem flores menores 
e sépalas mais largas que esta última espécie.

18. Cyrtopodium saintlegerianum Rchb. f., Flora 
68: 301. 1885. Fig. 5j-q

Epífita, ca. 1 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
58–72 × 2,5–3 cm, fusiforme, 8–10-foliado. 
Folhas com nervação paralela, 66–70 × 2,5–3,5 
cm, dísticas, lanceoladas, verdes, membranáceas, 
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Figura 5 – a-i. Cyrtopodium flavum – a. flor; b. sépala dorsal; c. sépala lateral; d. pétala; e. labelo; f. ovário e coluna em vista 
lateral; g. coluna em vista ventral; h. antera em vista ventral; i. polínias. j-q. Cyrtopodium saintlegerianum – j. hábito; k. flor; l. 
sépala dorsal; m. sépala lateral; n. pétala; o. labelo; p. coluna em vista ventral; q. coluna em vista dorsal. r-z. Encyclia patens – r. 
hábito; s. sépala dorsal; t. sépala lateral; u. pétala; v. labelo; w. porção do ovário e coluna em vista ventral; x. porção do ovário 
e coluna em vista lateral; y. antera em vista dorsal; z. polínias. (a-i Borba 2071; j Borba 1549; k-q Bastos 274; r-z Melo 5071).
Figure 5 – a-i Cyrtopodium flavum – a. flower; b. dorsal sepal; c. lateral sepal; d. petal; e. lip; f. ovary and column in side view; g. column 
seen from beneath; h. anther seen from beneath; i. pollinia. j-q. Cyrtopodium saintlegerianum – j. habit; k. flower; l. dorsal sepal; m. lateral 
sepal; n. petal; o. lip; p. column seen from beneath; q. column seen from above. r-z. Encyclia patens – r. habit; s. dorsal sepal; t. lateral sepal; 
u. petal; v. lip; w. part of ovary and column seen from beneath; x. part of ovary and column in side view; y. anther seen from above; z. pollinia. 
(a-i Borba 2071; j Borba 1549; k-q Bastos 274; r-z Melo 5071).
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ápice agudo. Inflorescência lateral, mais de 30 
flores; pedúnculo 67–68 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo 6–7, 11–14,7 cm compr., ovadas; 
raque 31–39 cm compr.; brácteas florais 2,4–3 
cm compr., lanceoladas. Flores monoclinas,  
ressupinadas, amarelas com máculas vináceas; 
pedicelo com ovário 1–3,2 cm compr.; sépalas 
ovadas, eretas, glabras, as laterais ca. 1,3 × 1 cm, 
livres entre si, a mediana 1,2–1,6 × 0,7–0,9 cm; 
pétalas 1–1,5 × ca. 1 cm, eretas, inteiras, ovadas; 
labelo trilobado, amarelo pintalgado de vermelho, 
carnoso, glabro, margem inteira, com calosidade 
orbicular, carnosa, glabra, lobos laterais 0,6–0,7 
× 0,6–1 cm, auriculados, eretos, lobo mediano 
0,9–1,3 × 0,8–1,4 cm, reniforme; coluna ca. 8 × 4 
mm, livre, antera 2,9–4 × 2,5–3 mm, com apêndice 
apical; polínias 2, iguais, ovais. 
Material examinado: Morro do Chapéu, estrada para 
Jacobina, 13.XI.2008, fl., C.A. Bastos & J.B. Pinto 274 
(HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Jacobina, estrada 
para Várzea Nova, 24.IX.2004, fl., E.L. Borba et al. 
1949 (HUEFS).

Ocorre no Pará, Tocantins, Piauí, Bahia, 
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul e Minas Gerais, nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga e Cerrado. 
Na Chapada Diamantina é provável sua ocorrência 
nos municípios de Abaíra, Palmeiras e Paramirim, 
sendo identificada como C. gigas (Vell.) Hoehne 
por Toscano de Brito & Cribb (2005). Esses 
autores consideram o C. saintlegerianum como 
uma das várias formas de C. gigas. Essas 
espécies pertencem ao complexo taxonômico 
do Cyrtopodium puncatum (L.) Lindl. que é 
caracterizado pelo hábito epífito, pseudobulbos 
grandes, fusiformes e flores fechadas formando 
pequenas esferas. O complexo inclui ainda C. 
pflanzei Schltr., C. palmifrons Rchb.f. & Warm. e 
C. schargellii G. A. Romero, Aymard & Carnevali. 
Cyrtopodium punctatum é restrito ao Sul da 
Flórida e Antilhas, C. gigas é restrito ao Brasil 
em Mata Atlântica, enquanto C. saintlegerianum 
ocorre no Brasil e Paraguay (Romero-González 
2008; Barros et al. 2010). Para Hoehne (1942), C. 
gigas, C. punctatum Lindl. e C. saintlegerianum 
são bastante distintos entre si no interior do Brasil, 
consideração refletida também por Menezes 
(2000) que trata essas espécies separadamente. 
No município de Morro do Chapéu foi coletada 
formando uma grande touceira sobre palmeira, 
Syagrus coronata, em área de caatinga, exposta 
ao sol. Floresce em novembro.

19. Encyclia alboxanthina Fowlie, Orchid Digest 
54: 27. 1990.

Rupícola, 0,7–1,3 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
7,5–12 × 1,5–2,5 cm, cônico, 3-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 17,5–29 × 1,5-3 cm, 
espiraladas, oblongas, verdes, coriáceo-carnosas, 
ápice obtuso a agudo. Inflorescência apical, 6–20 
flores; pedúnculo 51,5–73,5 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo 6–8, 0,9–1,5 cm compr., lanceoladas; 
raque 28,5–52 cm compr.; brácteas florais 3–4 mm 
compr., ovadas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
predominantemente verdes; pedicelo com ovário 
2,7–3,2 cm compr.; sépalas patentes oblongas, 
glabras, as laterais 1,7–2,2 × 0,7–1 cm, livres 
entre si, a mediana 1,8–2,4 × 0,7–1 cm; pétalas 
1,6–2 × 0,5–1 cm, patentes, inteiras, espatuladas; 
labelo trilobado, branco, suavemente tracejado de 
vináceo, membranáceo, glabro, margem inteira, 
com calosidade carnosa, cimbiforme, glabra, lobos 
laterais ca. 1 × 0,4–0,6 cm, cuneiformes, envolvendo 
a coluna, lobo mediano ca. 1 × 1,2 cm, orbicular; 
coluna ca. 1 × 0,4 cm, livre, com projeções laterais, 
próximas ao ápice, em forma de ganchos; antera 
2–3,1 × 3–4 mm, sem apêndice apical; polínias 4, 
iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Estrada do 
Feijão, 28.XI.1980, fl., A. Furlan et al. 276 (K, SP); 
Morrão, 17.XI.2008, fl., C.A. Bastos & J. B. Pinto 252 
(HUEFS); Tabuleiro dos Tigres, 4.I.2005, fl., J.G.A. 
Nascimento 201 (HUEFS); Ventura, 17.XII.2005, fl., F. 
França 5377 (HUEFS).

Endêmica da Bahia, provavelmente da 
Chapada Diamantina, ocorre em Caatinga e Cerrado. 
É comum nos municípios de Abaíra, Andaraí, Barra 
da Estiva, Jacobina, Lençóis, Morro do Chapéu, 
Mucugê e Palmeiras. Em Morro do Chapéu foi 
encontrada em campo rupestre, sobre afloreamentos 
rochosos. Floresce de outubro a janeiro.

Encyclia alboxanthina é similar a E. osmantha 
Barb.Rodr., mas diferencia-se desta pela margem 
inteira das sépalas e pétalas, pelo lobo mediano do 
labelo que é orbicular e o lobo lateral cuneiforme, 
enquanto E. osmantha possui sépalas e pétalas 
de margem ondulada, lobo mediano do labelo 
subquadrado e lobos laterais ligulados (Castro Neto 
& Campacci 2006).

20. Encyclia kundegraberi V.P.Castro & Campacci, 
Orquidário 1: 7.1998. 

Epífita, 43–48 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
3,5–4,5 × 1–3 cm, ovado, 2-foliado. Folhas com 



Orchidaceae no município de Morro do Chapéu, Bahia, Brasil

Rodriguésia 63(4): 883-927. 2012

905

nervação paralela, 22–23 × 0,6–0,7 cm, dísticas, 
oblongas, verdes na face adaxial e vináceas 
na abaxial, coriáceo-carnosas, ápice agudo. 
Inflorescência apical, 2–7 flores; pedúnculo 
26–30 cm compr.; brácteas do pedúnculo 5, 6–7 
mm compr., oblongas; raque 11,5–14 cm compr.; 
brácteas florais 2–3 mm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, predominantemente 
esverdeadas; pedicelo com ovário 1,5–2,2 cm 
compr.; sépalas eretas, oblongas, glabras, as 
laterais 1,2–1,5 × 0,3–0,5 cm, livres entre si, a 
mediana 1–1,4 × 0,3–0,5 cm; pétalas 1,2–1,3 × 
0,3–0,4 cm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo 
trilobado, branco com mácula rósea, membranáceo, 
glabro, margem inteira, com calosidade carnosa, 
cimbiforme, glabra, lobos laterais 7–9 × 2–3 mm, 
ovados, envolvendo a coluna, lobo mediano 0,8–1,3 
× 0,4–0,7 cm, orbicular; coluna 6–8 × 2–5 mm, 
livre, com projeções laterais, próximas ao ápice, 
em forma de ganchos; antera 2,1 × 2,2 mm, sem 
apêndice apical; polínias 4, iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para  
Buraco do Possidônio, 18.XII.2008, fl., C.A. Bastos & 
C. van den Berg 176 (HUEFS); sem local, 10.XII.1997, 
fl., H. Kundegraber (Holótipo: SP 333602).

Endêmica do Brasil, há registro para a Bahia 
e Minas Gerais em áreas de Caatinga. Ocorre em 
Palmeiras, Chapada Diamantina, sendo também 
coletada no sudoeste baiano, em Vitória da 
Conquista (Toscano de Brito & Cribb 2005). Esta 
espécie foi descrita a partir de material coletado 
em Morro do Chapéu, onde é encontrada em área 
de transição entre caatinga e cerrado sobre tronco 
de árvores. Floresce em dezembro.

Encyclia kundegraberi é similar a E. seidelii 
Pabst, mas diferencia-se desta pelos numerosos 
rizomas curtos, pseudobulbos mais arredondados, 
hábito epífita, folhas compridas e estreitas e lobo 
mediano do labelo menor que os laterais, enquanto 
E. seidelii apresenta rizomas compridos, bulbos 
fusiformes mais alongados, é sempre rupícola, possui 
folhas curtas, largas e mais carnosas, e os lobos 
laterais do labelo são menores que o lobo mediano. 

21. Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr., Orchideen 
210. 1914.

Epífita ou rupícola, ca. 1,3 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 8 × 
2,5 cm, cônico, 2-foliado. Folhas com nervação 
paralela, ca. 47 × 3 cm, dísticas, oblongas, verdes, 
carnosas, ápice agudo. Inflorescência apical, ca. 
6 flores; pedúnculo ca. 68 cm compr.; brácteas do 

pedúnculo 8, ca. 8 mm compr., lanceoladas; raque ca. 
24 cm compr.; brácteas forais 1–3 mm compr., ovadas. 
Flores monoclinas, ressupinadas, predominantemente 
amarelas com máculas vináceas; pedicelo com ovário 
ca. 1,8 cm compr.; sépalas eretas, levemente involutas, 
oblongas a lanceoladas, glabras, as laterais ca. 1,7 × 
0,5 cm, livres entre si, a mediana ca. 1,7 × 0,5 cm; 
pétalas ca. 1,7 × 0,7 cm, eretas, levemente involutas, 
inteiras, ovadas; labelo trilobado, branco, fortemente 
tracejado de vináceo, membranáceo, glabro, margem 
inteira, com calosidade carnosa, cimbiforme, glabra, 
lobos laterais ca. 9 × 3 mm, retangulares, envolvendo a 
coluna, lobo mediano 0,8–1 × ca. 0,8 cm, cordiforme; 
coluna ca. 1 × 0,3 cm, livre, com projeções laterais, 
próximas ao ápice, em forma de ganchos; antera 2,1 
× 2,5 mm, sem apêndice apical; polínias 4, iguais, 
elípticas.
Material examinado: Morro do Chapéu, Fazenda 
Angico, 14.XII.2003, fl., C. van den Berg 1059 (HUEFS).
Material adicional: BRASIL, BAHIA: Jacobina, 
17.XI.2007, fl., L.P. Queiroz 12994 (HUEFS).

Ocorre do norte ao sul do Brasil nos mais 
variado tipos vegetacionais. Na Chapada Diamantina 
foi citada para os municípios de Abaíra, Palmeiras e 
Rio de Contas. No município de Morro do Chapéu foi 
coletada em área de caatinga sobre tronco de árvores 
e em afloramentos rochosos. Com flor em dezembro.

22. Encyclia patens Hook., Bot. Mag. 57: t. 3013. 
1830. Fig. 5r-z

Epífita, ca. 38 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 4 
× 1,7–2 cm, cônico, 2-foliado. Folhas com nervação 
paralela, 19–24 × ca. 1 cm, dísticas, oblongas, 
verdes, carnosas, ápice agudo. Inflorescência 
apical, ca. 10 flores; pedúnculo 15,5–18 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo 5, 4–6 mm compr., 
lanceoladas; raque 17–19 cm compr.; brácteas 
florais ca. 3 mm compr., ovadas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, amarelo- acastanhadas; pedicelo com 
ovário ca. 2 cm compr.; sépalas eretas, oblongas, 
glabras, as laterais ca. 1,4 × 0,4 cm, livres entre si, 
a mediana ca. 1,5 × 0,4 cm; pétalas 1,3–1,6 × ca. 
0,6 cm, eretas, inteiras, ovadas; labelo trilobado, 
amarelado, membranáceo, glabro, margem inteira, 
com calosidade carnosa longitudinal com fenda 
linear no centro, glabra, lobos laterais 5–8 × 2–4 mm, 
retangulares, envolvendo a coluna, lobo mediano 
ca. 8 × 7–9 mm, elíptico; coluna 7–8 × ca. 3 mm, 
livre, com projeções laterais, próximas ao ápice, em 
forma de ganchos; antera 1–1,5 × 1–1,1 mm, sem 
apêndice apical; polínias 2, iguais, ovais.
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Materiais examinados: Morro do Chapéu, Morrão, 
8.IX.2007, fl., E. Melo 5071 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, há registros para 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, em áreas de Cerrado e Mata 
Atlântica. Na Chapada Diamantina ocorre nos 
municípios de Mucugê, Palmeiras e Rio de Contas. 
Em Morro do Chapéu foi coletada em área de 
mata de grotão sobre tronco de árvores. Floresce 
em setembro.

Encyclia patens é similar a E. oncidioides 
mas diferenciam-se pelo período de floração e 
pelo porte da planta que é menor. Em E. patens, as 
flores são menores em relação a E. oncidioides e a 
inflorescência tem ca. 35 cm de compr., enquanto 
E. oncidioides apresenta inflorescências bem 
maiores com ca. 90 cm de compr. (Castro Neto & 
Campacci 2006).

23. Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl., 
Bot. Mus. Leafl. 106. 1831. Fig. 6a-h

Epífita, 32–91,5 cm compr.; crescimento 
simpodial; subcespitoso. Caule tipo cauloma 
11–39 × 0,4–0,6 cm, cilíndrico, 3–8-foliado. 
Folhas com nervação paralela, 6–10 × 1–2 cm, 
dísticas, ovadas, verdes, carnosas, ápice agudo. 
Inflorescência apical, com keiki, 2–4 flores; pedúnculo 
9–48 cm compr.; brácteas do pedúnculo 4–7, 1–2 
cm compr., oblongas; raque 2,5–9,5 cm compr.; 
brácteas florais 0,5–1 cm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, não ressupinadas, alaranjadas 
a avermelhadas; pedicelo com ovário 2,2–3,5 cm 
compr.; sépalas eretas, oblongas, glabras, as laterais 
1,7–2,6 × 0,5–0,6 cm, livres entre si, a mediana 
1,6–2,5 × 0,5–0,6 cm; pétalas 1,6–2,6 × 0,5–0,6 
cm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo trilobado, 
alaranjado a avermelhado, membranáceo, glabro, 
com 2 calos lineares, eretos, glabros, lobos laterais 
0,6–0,7 × 0,6–1 cm, flabeliformes, explanados, 
margem fimbriada, lobo mediano 6–7 × ca. 4 mm, 
triangular, margem inteira; coluna 1,4–1,8 × 0,4–
0,5 cm, totalmente adnata abaxialmente ao labelo.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, próximo ao 
sítio Novo Horizonte, 17.IX.2008, fl., C.A. Bastos & 
J.B. Pinto 187 (HUEFS); Fazenda Guariba, 4.V.2007, 
fl., F. França at al. 5661 (HUEFS); 1.VII.2007, fl., fr., 
E. Melo et al. 4962 (HUEFS).

Essa espécie ocorre nos estados do Pará, 
Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Bahia, Alagoas, Sergipe e Mato Grosso, em Mata 
Atlântica. Na Bahia é citada para áreas de restinga e 
para a Chapada Diamantina, embora os municípios 

de ocorrência sejam incertos. No município de 
Morro do Chapéu, foi coletado em caatinga, 
sobre tronco de árvores. Vegetativamente é muito 
similar ao E. secundum Jacq., mas suas flores 
são vermelhas e maiores, com labelo densamente 
fimbriado. Floresce de maio a setembro.

24. Epidendrum cristatum Ruiz & Pav., Syst. Veg. 
Fl. Peruv. Chil.1: 243. 1798. Fig. 6i-l

Terrícola, 2–3 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 1,7–3 m 
× 1–2 cm, cilíndrico, com mais de 36 folhas. Folhas 
com nervação paralela, 14–17 × 2–4,5 cm, dísticas, 
oblongas, verdes, coriáceo-carnosas, ápice obtuso. 
Inflorescência apical, geralmente com keiki, com mais 
de 30 flores; pedúnculo 10–26 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo 4–9, 7,5–1 cm compr., lanceoladas; 
raque 12,5–26,5 cm compr.; brácteas florais 4–8 
mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, amareladas com máculas vináceas; 
pedicelo com ovário 3–3,6 cm compr.; sépalas eretas, 
oblongas, glabras, as laterais 6–7 × 7–8 mm, livres 
entre si, a mediana 1,7–2 × 0,5–0,6 cm; pétalas 
1,6–1,8 × ca. 0,6 cm, eretas, inteiras, obovadas; labelo 
trilobado, esbranquiçado com mácula magenta, 
membranáceo, glabro, margem dividida, lobos 
laterais 6–7 × 7–8 mm, flabeliformes, explanados, 
lobo mediano ca. 8 × 6–8 mm, sagitado; coluna 
1,2–1,4 × 0,5–0,8 cm, totalmente adnata abaxialmente 
ao labelo; antera 2 × 2 mm, sem apêndice apical.
Material examinado: Morro do Chapéu, Fazenda Guariba, 
8.IV.2008, veg., C. A. Bastos & C. van den Berg 186 (HUEFS).
Materiais adicionais: BRASIL. BAHIA: Mucugê, 
Parque Municipal de Mucugê, 20.IX.2002, fl., C. 
Azevedo 156 (HUEFS); Piatã,  caminho Guarda Mor-
frios, 22.X.1992, fl., W. Ganev 1301 (HUEFS).

Ocorre na Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, em vegetação de 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Na Bahia já foi 
registrada para os municípios de Abaíra, Ibicoara, 
Mucugê, Palmeiras e Piatã, além de material 
de Santa Terezinha depositado em herbário. No 
município de Morro do Chapéu, essa espécie foi 
coletada em área de floresta, com flor em abril.

25. Epidendrum orchidiflorum Salzm. ex Lindl., 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 103. 1853.

Rupícola, 0,4–1,3 m compr., crecimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 21–38 × 
0,3–0,5 cm, cilíndrico, 14–36-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 3,5–5 × 1–1,5 cm, dísticas, ovadas 
a lenceoladas, verdes, coriáceo-carnosas, ápice 
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Figura 6 – a-h. Epidendrum cinnabarinum – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal; d. sépala lateral; e. pétala; f. labelo; g. antera 
em vista dorsal; h. polinário. i-l. Epidendrum cristatum – i. sépala dorsal; j. sépala lateral; k. pétala; l. labelo. m-p. Epidendrum 
secundum – m. sépala dorsal; n. sépala lateral; o. pétala; p. labelo. q-u. Epidendrum warasii – q. sépala dorsal; r. sépala lateral; 
s. pétala; t. labelo; u. antera em vista dorsal. (a Melo 4962, b-h Bastos 187; i-l Azevedo 156; m-p Bastos 118; q-u Pereira 91).
Figure 6 – a-h. Epidendrum cinnabarinum – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal; d. lateral sepal; e. petal; f. lip; g. anther seen from above; h. 
pollinarium. i-l. Epidendrum cristatum – i. dorsal sepal; j. lateral sepal; k. petal; l. lip. m-p. Epidendrum secundum – m. dorsal sepal; n. lateral 
sepal; o. petal; p. lip. q-u. Epidendrum warasii – q. dorsal sepal; r. lateral sepal; s. petal; t. lip; u anther seen from above. (a Melo 4962, b-h Bastos 
187; i-l Azevedo 156; m-p Bastos 118; q-u Pereira 91).
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agudo. Inflorescência apical, geralmente com keiki, 
5–9 flores; pedúnculo 11–85 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 7–26, 2–3,8 cm compr., oblongas; raque 
2,5–6 cm compr.; brácteas florais 4–8 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
amareladas com máculas castanhas; pedicelo com 

ovário ca. 1,7 cm compr.; sépalas eretas, ovadas, 
glabras, as laterais 0,8–1 × ca. 0,5 cm, livres entre 
si, a mediana 0,9–1 × 0,4–0,5 cm; pétalas 0,7–1 × ca. 
0,1 cm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, 
ca. 1,4 × 1,5 cm, reniforme, amarelado, pintalgado 
de castanho, carnoso, glabro, margem inteira, com 
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2 calos carnosos, circulares, glabros; coluna 4,5–6,5 
× 2–3,5 mm, totalmente adnata abaxialmente ao 
labelo, com projeções laterais, ventro-apicais, 
ovadas; antera 0,9–1,5 × 0,9–1,7 mm, sem apêndice 
apical; polínias 4, iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, BA 052, 
19.XI.1986, fl., L.P. Queiroz 1287 (HUEFS); Cachoeira 
do Ferro Doido, 4.I.2005, fl., J.G.A. Nascimento 195 
(HUEFS); estrada de chão à direita no caminho do 
Morrão, 18.XII.2008, fl., C.A. Bastos & C. van den 
Berg 162 (HUEFS); estrada para Bonito, 19.IV.2001, 
fl., E. Melo 3289 (HUEFS); Morrão, 17.XII.2005, fl., 
F. França 5370 (HUEFS).

Ocorre em Roraima, Pará, Amazonas, Bahia, 
Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro, nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica. Na Chapada Diamantina é comum desde 
Rio de Contas até Jacobina, com ocorrência registrada 
em Lençóis, Mucugê e Palmeiras. No município de 
Morro do Chapéu ocorre nos campos rupestres, sobre 
afloramentos rochosos. Floresce praticamente todo o 
ano, principalmente de outubro a abril.

26. Epidendrum secundum Jacq., Enum. Syst. Pl. 
29. 1760. Fig. 6m-p

Rupícola ou terrícola, 0,2–1,8 m compr.; 
crescimento simpodial, cespitoso. Caule tipo 
cauloma 6–87 × 0,5–1 cm, cilíndrico, 4–21-foliado. 
Folhas com nervação paralela, 3–10 × 0,5–3 cm, 
dísticas, ovadas, verdes, carnosas, ápice agudo. 
Inflorescência apical, geralmente com keiki, 5–20 
flores; pedúnculo 17–81 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 3, 1,5–4,8 cm compr., oblongas; raque 
4–11,5 cm compr.; brácteas florais 2–9 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, não ressupinadas, 
lilases; pedicelo com ovário 1,4–2,2 cm compr.; 
sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as laterais 
7–9 × 2,5–3,5 mm, livres entre si, a mediana 
6,5–8 × 2,5–3 mm; pétalas 7–8,5 × 1,5–3 mm, 
eretas, inteiras, oblongas; labelo trilobado, lilás, 
membranáceo, glabro, margem denticulada a 
fimbriada, com 2 calos obcordados e 1 hastado, 
glabro, lobos laterais 2–3 × ca. 3 mm, flabeliformes, 
explanados, lobo mediano ca. 2 × 4 mm, sagitado; 
coluna 4,5–8 × 1–3 mm, totalmente adnata 
abaxialmente ao labelo, com projeções laterais, 
ventro-apicais, falcadas; antera 1,5–4 × 1–2,7 mm, 
com apêndice apical; polínias 4, iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Cachoeira 
do Ferro Doido, 10.X.2007, fl., C.A. Bastos 117, 118 
(HUEFS); Morrão, 13.XI.2008, fl., C.A. Bastos & J.B. 
Pinto 273 (HUEFS); Tabuleiro dos Tigres, 19.III.2004, 
fl., D.T. Cruz 6 (HUEFS).

Trata-se de uma espécie de ampla distribuição 
(Pabst & Dungs 1975), com ocorrência de norte a 
sul do Brasil, sendo encontrada nos mais variados 
tipos vegetacionais. Na Chapada Diamantina ocorre 
desde Jacobina, ao norte, até Rio de Contas, ao sul. 
Em Morro do Chapéu, é comum sobre afloramentos 
rochosos de campo rupestre ou mata ciliar. Ocorre 
também em caatinga, exposta ao sol ou sob a sombra 
dos arbustos. Floresce de outubro a maio.

27. Epidendrum warasii Pabst, Orchid Rev. 79: 
306.1971. Fig. 6q-u

Rupícola, ca. 2,4 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma ca. 72 
× 1,5 cm, cilíndrico, 6–16-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 8–10 × 1–1,5 cm, dísticas, 
oblongas, arroxeadas, crasso-carnosas, ápice 
agudo. Inflorescência apical, geralmente com 
keiki, 7–20 flores; pedúnculo 0,1–1,6 m compr.; 
brácteas do pedúnculo 5–42, 4–7 cm compr., 
lanceoladas; raque 4–11 cm compr.; brácteas florais 
7–9 mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, esverdeadas na face adaxial e 
vináceas na abaxial; pedicelo com ovário ca. 2,6 
cm compr.; sépalas eretas, oblongas a lanceoladas, 
glabras, as laterais 1,2–2 × 0,5–0,8 cm, livres entre 
si, a mediana 1,2–1,7 × ca. 0,5 cm; pétalas 1,2–1,9 
× 0,3–0,5 cm, eretas, inteiras, oblongas; labelo 
trilobado, creme, carnoso, glabro, margem inteira, 
com 2 calos carnosos orbiculares e 1 linear longitudinal, 
glabros, lobos laterais 5,5–7 × 3,5–4 mm, oblongos, 
explanados, lobo mediano 0,6–1 × 0,6–0,7cm, 
orbicular; coluna 6–9 × 4–6 mm, totalmente adnata 
abaxialmente ao labelo; antera 17–24 × 22–30 mm, 
sem apêndice apical; polínias 4, iguais, elípticas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Cachoeira do 
Ferro Doido, 10.XI.2001, fl., E.L. Borba 2073 (HUEFS); 
estrada para Bonito, 4.III.2008, fl., C.A. Bastos 121 
(HUEFS); Tabuleiro dos Tigres, 18.III.2004, fl., D.T. Cruz 3 
(HUEFS); 22.IV.2004, fl., A. C. Pereira et al. 91 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, e provavelmente da Cadeia 
do Espinhaço, ocorre em Minas Gerais e Bahia, em 
Caatinga e Cerrado. Na Bahia foi encontrada na 
Chapada Diamantina em Catolés e nos municípios 
de Mucugê, Morro do Chapéu, Palmeiras, Piatã e 
Rio de Contas. Em Morro do Chapéu é encontrada 
em campo rupestre, sobre afloramentos rochosos. 
Floresce de novembro a abril.

28. Epistephium lucidum Cogn., Fl. bras. 3 (4): 
141, t. 30. 1893.

Terrícola, 0,8–1,3 m compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 58–93 
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× ca. 0,5 cm, cilíndrico, ca. 6-foliado. Folhas 
com nervação reticulada, 12–16,5 × 4–7 cm, 
dísticas, ovadas, verdes, cartáceas, ápice agudo. 
Inflorescência apical, 15–22 flores; pedúnculo 
inconspícuo; raque 25–32,5 cm compr.; brácteas 
florais 0,7–1 cm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, róseas; pedicelo com 
ovário 2,4–3,7 cm compr.; epicálice presente; 
sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as laterais 2,8–
4,3 × 0,7–0,8 cm, livres entre si, a mediana 3–4,4 × 
0,6–1 cm; pétalas 2,6–4 × 0,8–1 cm, eretas, inteiras, 
lanceoladas; labelo inteiro, 2,3–3,7 × 0,7–1,2 cm, 
cordado, róseo, carnoso, piloso, margem inteira a 
ondulada. Coluna ca. 30 × 5 mm, livre.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Cachoeira 
do Ferro Doido, 17.I.1977, fl., G. Hatschbach 39706 
(MBM); Serra da Boa Esperança, 11.III.2002, fl., W.W. 
Thomas et al. 12898 (CEPEC, HUEFS); Tabuleiro dos 
Tigres, 4.I.2005, fl., J.G.A. Nascimento 187 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, ocorre em Roraima, 
Tocantins, Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, 
nos domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. Na Chapada Diamantina, 
ocorre em Catolés, Lençóis, Mucugê, Palmeiras 
e Rio de Contas. É citada por Toscano de Brito & 
Cribb (2005) como Epistephium sclerophyllum 
Lindl., mas aparentemente apenas estes autores 
consideram E. lucidum um sinômimo da primeira. 
Barros et al. (2010) listaram estas duas espécies, 
como distintas, o que concorda com as diferenças na 
morfologia do labelo. As duas espécies crescem ainda 
sobre substratos distintos, sendo E. sclerophyllum 
exclusivamente em solos vermelhos de cerrado 
enquanto E. lucidum ocorre sempre em areia associada 
a afloramentos rochosos de campos rupestres e ainda 
em dunas litorâneas na Bahia e Espírito Santo.

29. Galeandra beyrichii Rchb.f., Linnaea 22: 854. 
1850. Fig. 7a-h

Terrícola, 31–83,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 
1,7 × 0,7 cm, ovado, áfilo durante o período de 
floração. Folhas não vistas na fase reprodutiva.  
Inflorescência lateral, 1–3 flores; pedúnculo 26,5–
70 cm compr.; brácteas do pedúnculo 9, ca. 3,8 
cm compr., lanceoladas; raque 4,5–13 cm compr.; 
brácteas florais 7–8 mm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, levemente esverdeadas; 
pedicelo com ovário 1,8–2,5 cm compr.; sépalas 
eretas, lanceoladas, glabras, as laterais 2,4–2,7 
× ca. 0,5 cm, livres entre si, a mediana ca. 2,5 × 
0,5–0,6 cm; pétalas 2,3–2,6 × ca. 0,7 cm, eretas, 

inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, 1,8–2,5 × 
ca. 1,2 cm, campanulado, branco com listras 
vináceas, membranáceo, pilosa, margem inteira, 
tetracarenado; cálcar 5–8 mm compr., cônico; 
coluna ca. 8 × 3–5 mm, livre; antera 2,5 × 2 mm, 
com apêndice apical. 
Materiais examinados: Morro do Chapéu, BA 052, 
17.VI.2008, fl., C.A. Bastos 226 (HUEFS); Fazenda 
Guariba, 30.VI.2007, fl., fr., E. Melo et al. 4848 (HUEFS).

Ocorre na Bahia, Mato Grosso, Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, em Cerrado e Mata Atlântica. Na 
Bahia é encontrada em Itaberaba e Rui Barbosa, 
sem registro, até então, para a Chapada Diamantina. 
No município de Morro do Chapéu, é encontrada 
em áreas de floresta úmida, com flor em junho.

30. Gomesa barbata (Lindl.) M.W.Chase & 
N.H.Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104 (3): 395. 
2009.  Fig. 7i-p

Epífita, 19,5–30 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
1,6–3,2 × 1–1,3 cm, ovado, 3-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 6–8,5 × 1–1,5 cm, 
dísticas, oblongas, verdes, cartáceas, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, 2–6 flores; pedúnculo 11–22 
cm compr.; brácteas do pedúnculo 3–5, 3–4 mm 
compr., oblongas; raque 3,5–12 cm compr.; 
brácteas florais 2–3,5 mm compr., ovadas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, predominantemente 
amarelas com máculas marrons; pedicelo com ovário 
1,3–2 cm compr.; sépalas reflexas, espatuladas, 
glabras, as laterais ca. 1 × 0,4 cm, coalescentes na 
base, a mediana ca. 1 × 0,5 cm; pétalas 0,8–1 × 
0,4–0,6 cm, reflexas, espatuladas; labelo trilobado, 
amarelo, membranáceo, glabro, com calosidade 
carnosa claviforme de ápice fendido, glabro, lobos 
laterais 8,5–9 × 7–9 mm, reniforme, explanados, 
margem das axilas fimbriada, lobo mediano ca. 6 
× 7 mm, auriculado; coluna 3–5 × 2–3 mm, livre, 
com projeções laterais, ventro-apicais, orbiculares; 
antera 1,5 × 1,9 mm, sem apêndice apical; polínias 
2, iguais, obovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Cachoeira do 
Ventura, 8.VIII.2003, fl., P.L. Ribeiro et al. 20 (HUEFS).
Materiais adicionais: BRASIL. BAHIA: Quinjingue, 
Serra das Candeias, 15.V.2005, fl., D. Cardoso et al. 
540 (HUEFS); Senhor do Bomfim, Serra da Maravilha, 
11.VII.2005, fl., D. Cardoso et al. 642 (HUEFS).

Essa espécie foi reconhecida por Barros et 
al. (2010) como Alatiglossum barbatum (Lindl.) 
Baptista, sendo citada como endêmica para o 
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Brasil, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Bahia e Minas Gerais em Mata 
Atlântica. Adicionalmente é citada para o Paraná 
como Oncidium barbatum Lindl. (Angely 1965). 
Até então não havia sido registrada para a Chapada 
Diamantina, tendo sido coletada no município de 
Morro do Chapéu em áreas de caatinga, com flor 
em agosto.

Estudos com dados moleculares vêm 
indicando o polifiletismo da circunscrição 
tradicional de Oncidium Sw. (Williams et al. 
2001). A partir desta informação, a maioria das 
espécies de Oncidium do Brasil foram segregadas 
para os gêneros Coppensia Dumort., Alatiglossum 
Baptista e Brasilidium Campacci (Docha Neto et 
al. 2006), usando como base para os grupos as 
seções de Pabst & Dungs (1977). Algumas dessas 
seções, entretanto, não correspondem a grupos 
monofiléticos, e Chase et al. (2009) preferiram uma 
delimitação mais ampla deste grupo passando as 
espécies em questão para Gomesa, formando um 
grande grupo monofilético. Neste levantamento, 
preferimos utilizar esta circunscrição ampla, por 
ter sido a decisão dos autores que estudaram a 
filogenia do grupo, e por ser a adotada no Kew 
Monocot Checklist (Govaerts et al. 2006). 

31. Gomesa blanchetii (Rchb.f.) M.W.Chase & 
N.H.Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104 (3): 396. 
2009. 

Rupícola ou terrícola, 0,7–1,3 m compr.; 
crescimento simpodial, cespitoso. Caule tipo 
pseudobulbo 4–5,5 × 0,8–1,9 cm, ovado, 2-foliado. 
Folhas com nervação paralela, 28–33 × 0,8–1,6 
cm, dísticas, lanceoladas, verdes, coriáceas, 
ápice agudo. Inflorescência lateral, 8–11 flores; 
pedúnculo 37,5–88,5 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 3–6, 0,8–1,4 cm compr., oblongas; 
raque 26,5–41,5 cm compr.; brácteas florais ca. 
3 mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, amarelas com máculas castanhas na 
face abaxial; pedicelo com ovário 1,7–2 cm compr.; 
sépalas reflexas, ovadas a lanceoladas, glabras, as 
laterais 0,7–1 × 0,2–0,3 cm, coalescentes na base, 
a mediana 7–9 × 2–4 mm; pétalas 6–8 × 3–4 mm, 
reflexas, inteiras, ovadas; labelo trilobado, todo 
amarelo, membranáceo, glabro, margem inteira, 
com calosidade carnosa formando cristas, glabra, 
pintalgada de castanho, lobos laterais 3–4 × 3–5 mm, 
auriculares, explanados, lobo mediano ca. 1 × 1,2–
1,6 cm, reniforme bipartido; coluna ca. 4 × 2 mm, 
livre, com projeções latero-apicais, membranáceas, 

auriculadas e projeção frontal, carnosa, pendurada; 
antera 2 × 1,5 mm, sem apêndice apical; polínias 
2, iguais, ovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
14.VIII.2008, fl., C.A. Bastos & C. van den Berg 201 
(HUEFS).

Citada como Coppensia blanchetii (Rchb.f.) 
Campacci por Barros et al. (2010), ocorre em 
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, em Mata 
Atlântica. Na Chapada Diamantina é amplamente 
distribuída, registrada como Oncidium blanchetii 
Rchb.f. para Andaraí, Barra da Estiva, Catolés, 
Ibicoara, Jacobina, Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Rio 
de Contas, Seabra e Serra do Sincorá. Em Morro do 
Chapéu, é encontrada em afloramento rochoso de 
campo rupestre. Floresce entre agosto e dezembro.

32. Gomesa gravesiana (Rolfe) M.W.Chase & 
N.H.Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104 (3): 397. 2009. 

Epífita, 65–90 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 5–6 
× 1,5–2,5 cm, ovado, 2-foliado. Folhas com nervação 
paralela, 12,5–16 × 2–3,5 cm, dísticas, oblongas, 
verdes, cartáceas, ápice agudo. Inflorescência 
lateral, 5 a mais de 30 flores; pedúnculo 31–48 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo 3–4, 0,5–1,2 cm 
compr., lanceoladas; raque 17,2–55 cm compr.; 
brácteas florais ca. 3 mm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, predominantemente 
acastanhadas; pedicelo com ovário 2,7–3 cm compr.; 
sépalas reflexas, lanceoladas, glabras, as laterais 
2,4–2,7 × ca. 0,6 cm, coalescentes na base, a mediana 
2–2,5 × 0,6–1 cm; pétalas 2–2,5 × 1,2–1,9 cm, 
reflexas, inteiras, elípticas; labelo trilobado, amarelo 
com margem castanha, membranáceo, glabro, 
margem ondulada, com calosidade longitudinal, 
difusa, alada no ápice, oblíqua, longitudinalmente 
projetada no centro, 2 calos orbiculares na base e 
1–3 dentículos ovados nas laterais, glabra, lobos 
laterais ca. 4 × 6 mm, auriculados, explanados, lobo 
mediano ca. 1,2 × 1,8 cm, rômbico; coluna ca. 8 × 4 
mm, livre, com projeções laterais, membranáceas, 
auriculadas; antera 3 × 2 mm, sem apêndice apical; 
polínias 2, iguais, obovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
14.III.1995, fl., L.P. Queiroz & N.S. Nascimento 4288 
(HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Abaíra, Mata 
do Barbado, 3.II.1994, fl., W. Ganev 2940 (HUEFS).

Citada como Brasilidium gravesianum 
(Rolfe) Campacci por Barros et al. (2010), essa 
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Figura 7 – a-h. Galeandra beyrichii – a. hábito; b. flor; c. sépala dorsal; d. sépala lateral; e. pétala; f. labelo explanado; 
g. coluna em vista dorsal; h. coluna em vista ventral.  i-p. Gomesa barbata – i. hábito; j. flor ; k. sépala dorsal; l. sépalas 
laterais; m. pétala; n. labelo; o. antera em vista dorsal; p. polínias.  q-v. Gomesa hookeri – q. hábito; r. flor; s. sépala dorsal; 
t. sépala lateral; u. pétala; v. antera em vista dorsal. (a-h Bastos 226; i-p Ribeiro 20; q-v Borba 2069).
Figure 7 – a-h. Galeandra beyrichii – a. habit; b. flower; c. dorsal sepal; d. lateral sepal; e. petal; f. lip flattened out; g. column seen from 
above; h. column seen from beneath.   i-p. Gomesa barbata – i. habit; j. flower; k. dorsal sepal; l. lateral sepals; m. petal; n. lip; o. anther 
seen from above; p. pollinia. q-v. Gomesa hookeri – q. habit; r. flower; s. dorsal sepal; t. lateral sepal; u. petal; v. anther seen from above.  
(a-h Bastos 226; i-p Ribeiro 20; q-v Borba 2069).

v

a

d

e

c

b

f

g h

p

o

n

l

m
kj

s

u

t

r

q

i

2 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

5 
m

m

5 
m

m
2 

m
m

5 
m

m

5 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

20
 m

m

5 
m

m

20
 m

m
1 

m
m



912 Bastos, C.A. & van den Berg, C.

Rodriguésia 63(4): 883-927. 2012

espécie, considerada endêmica do Brasil, ocorre 
em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, em Mata Atlântica. 
Na Chapada Diamantina foi encontrada em Catolés, 
Morro do Chapéu e Rio de Contas, sendo citada 
como Oncidium gravesianum Rolfe. No município 
de Morro do Chapéu, ocorre em áreas de floresta 
sobre tronco de árvores, com flor em março.

33. Gomesa hookeri (Rolfe) M.W.Chase & 
N.H.Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104 (3): 397. 
2009. Fig. 7q-v

Rupícola, 13–18,6 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
1,8–3,4 × 0,7–1,2 cm, ovado, 2-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 8–10 × ca. 1 cm, dísticas, 
oblongas, verdes, cartáceas, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, ca. 20 flores; pedúnculo 
5,6–6,7 cm compr.; brácteas do pedúnculo 1–2, 3–5 
mm compr.; raque 5,2–8,5 cm compr.; bráctea floral 
0,8–2 mm compr., lanceolada. Flores monoclinas, 
não ressupinadas, amarelas predominatemente com 
máculas castanhas; pedicelo com ovário 3–6 mm 
compr.; sépalas reflexas, lanceoladas, glabras, as 
laterais 2,3–4 × 0,8–1 mm, coalescentes na base, a 
mediana 1,8–3 × 1–1,6 mm; pétalas 2,5–4 × 0,6–2 
mm, reflexas, inteiras, lanceoladas; labelo trilobado, 
amarelo, membranáceo, glabro, margem inteira, 
com calosidade carnosa, uniforme, orbicular, glabro, 
fendida na base e nas laterais, lobos laterais 1,2–2,5 × 
1–2 mm, ovados, explanados, lobo mediano 1,7–3,5 
× 1,7–3,7 mm, obovado; coluna ca. 1 × 1 mm, livre, 
com projeções laterais, orbiculares; antera 0,8–1 × 1 
mm, sem apêndice apical; polínias 2, iguais, ovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
13.XI.2008, fl., C.A. Bastos & J. B. Pinto 272 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, essa espécie foi citada 
como Coppensia hookeri (Rolfe) F.Barros & 
L.Guimarães por Barros et al. (2010) para os 
estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, em Mata 
Atlântica. Na Chapada Diamantina, foi coletada em 
Lençóis e Palmeiras, sendo citada como Oncidium 
hookeri Rolfe. No município de Morro do Chapéu 
ocorre em afloramentos rochosos em mata de 
grotão. Floresce em novembro.

34. Gomesa varicosa (Lindl.) M.W.Chase & 
N.H.Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104 (3): 398. 2009.

Terrícola ou rupícola, 0,9–1,3 m compr.; 
crescimento simpodial, cespitoso. Caule tipo 
pseudobulbo 5,5–8,6 × 1–1,5 cm, ovado, 2-foliado. 

Folhas com nervação paralela, 13,5–20 × 1,2–2,5 
cm, dísticas, oblongas, verdes, cartáceas, ápice 
agudo. Inflorescência lateral, 5 a mais de 30 flores; 
pedúnculo 0,7–1 m compr.; brácteas do pedúnculo 
4–5, 0,7–1,3 cm compr., lanceoladas; raque 10–22 cm 
compr.; brácteas florais 2–3 mm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, ressupinadas, amarelas com 
máculas castanhas; pedicelo com ovário 1,6–3,2 
cm compr.; sépalas reflexas, lanceoladas, glabras, 
as laterais 8–9 × ca. 3 mm, coalescentes na 
base, a mediana 7–8 × 2–4 mm; pétalas ca. 7 × 
2,5–4,5 mm, reflexas,  inteiras, oblongas; labelo 
trilobado, todo amarelo, membranáceo, glabro, 
margem inteira, com calosidade triangular, 
difusa, centro hastado, ápice tripartido, laterais 
superiores multidentadas, glabra, lobos laterais 
2–5 × 3–6 mm, auriculados, explanados, lobo 
mediano 1,2–2 × 2–3 cm, reniforme tetrapartido; 
coluna 5–7 × 2–5 mm, livre, com projeções latero-
apicias, membranáceas, auriculadas e frontal 
carnosa, quadrada fendida no centro; antera 2,5–3 
× 1,5–2,5 mm, sem apêndice apical; polínias 2, 
iguais, obovais.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Buraco Dona 
Duda, 19.IV.2008, fl., E. Melo et al. 5609 (HUEFS); 
Buraco do Possidônio, 17.IV.2008, fl., E. Melo et al. 
5537 (HUEFS).

Considerada endêmica do Brasil, Barros 
et al. (2010) citaram como Coppensia varicosa 
(Lindl.) Campacci para Bahia, Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo, em áreas de Cerrado e Mata 
Atlântica. Adicionalmente, foi citada para o Paraná 
como Oncidium varicosum Lindl. (Angely 1965). 
Na Chapada Diamantina, sob esse último nome, 
há registros para os municípios de Abaíra, Érico 
Cardoso, Lençóis, Palmeiras e Rio de Contas. 
Em Morro do Chapéu, foi coletada em áreas de 
caatinga. Floresce de abril a julho.

35. Habenaria fluminensis Hoehne, Arq. Bot. 
Estado São Paulo 1: 41. 1939.  Fig. 8a-f

Terrícola, 38,5–76 cm compr.; crescimento 
simpodial, sub-cespitoso. Caule tipo cauloma 
28–65 × 0,3–0,4 cm, cilíndrico, 8-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 9,5–14,5 × ca. 1 cm, 
espiraladas, lanceoladas, verdes, membranáceas, 
ápice agudo. Inflorescência apical, ca. 8 flores; 
pedúnculo inconspícuo; raque 11–12 cm compr; 
brácteas florais 2,1–2,5 cm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, ressupinadas, esverdeadas; 
ovário ca. 2,7 cm compr.; sépalas eretas, oblongas 
a ovadas, glabras, as laterais ca. 1,5 × 0,5 cm, livres 
entre si, a mediana 1–1,3 × 0,4–0,7 cm; pétalas 
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eretas, bipartidas, segmento anterior ca. 8,6 mm compr., 
lanceolado, segmento posterior ca. 7,3 mm compr., 
linear; labelo tripartido, esverdeado, membranáceo, 
glabro, margem inteira; segmentos laterais ca. 1,4 × 
0,1 cm, acerosos, perpendiculares ao lobo mediano; 
segmento mediano 1,1–1,3 × 0,4–0,7 cm, estreito-
oblongo; cálcar ca. 1,3 × 0,1 cm, linear; coluna ca. 
5 × 4,8–5,3 mm, livre.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, BA 052, 
4.III.1977, fl., R.M. Harley 19380 (CEPEC); 17.VI.1981, 
fl., S.A. Mori et al. 14508 (CEPEC); Cachoeira do Ferro 
Doido, 31.III.1980, fl., R.M. Harley 22896 (CEPEC, K).

Endêmica do Brasil, ocorre nos estados da 
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e 
Rio de Janeiro, em áreas de Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica. Na Bahia foi registrada apenas para 
a Chapada Diamantina, nos municípios de Morro do 
Chapéu e Mucugê. Em Morro do Chapéu é encontrada 
em áreas de mata ciliar. Floresce de março a junho.

36. Habenaria josephensis Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 2: 257. 1881. Fig. 8g-m

Terrícola, 39–65,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, sub-cespitoso. Caule tipo cauloma 31–49 
× 0,3–0,4 cm, cilíndrico, 12–18-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 4,3–9 × 0,8–2 cm, espiraladas, 
lanceoladas, verdes, membranácea, ápice agudo. 
Inflorescência apical, 14‒24 flores; pedúnculo 
inconspícuo; raque 8–16 cm compr.; brácteas florais 
ca. 1,5 cm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, esverdeadas; ovário 1–1,7 cm compr.; 
sépalas eretas, oblongas a ovadas, glabras, as laterais 
5,5–7,5 × ca. 3 mm, livres entre si, a mediana ca. 5,5 × 
2,1–4 mm; pétalas eretas, bipartidas, segmento anterior 
ca. 4,2 mm compr., lanceolado, segmento posterior ca. 
1 mm compr., lanceolado; labelo tripartido, esverdeado, 
membranáceo, glabro, margem inteira; segmentos 
laterais ca. 1 × 0,5 mm, oblongos, deflexos; segmento 
mediano 7–8 × ca. 0,6 mm, oblongo; cálcar 1–1,3 × ca. 
0,1 cm, linear; coluna 2–3 × 1–2,5 mm, livre.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para 
Bonito, 30.III.1980, fl., R.M. Harley 22750 (K, SPF); 
estrada para o Morrão, 5.VII.2001, fl., F.R. Nonato 989 
(HUEFS, HRB).

Endêmica do Brasil, ocorre na Paraíba, 
Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, 
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no domínio 
fitogeográfico da Mata Atlântica. Na Chapada 
Diamantina não havia sido registrada até o momento, 
sendo encontrada em Morro do Chapéu em áreas 
úmidas, frequentemente dentro de florestas. Floresce 
de março a julho.

37. Habenaria parviflora Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 314. 1835. Fig. 8n-s

Terrícola, 10–40 cm compr.; crescimento 
simpodial, sub-cespitoso. Caule tipo cauloma 16–33 
× ca. 0,3 cm, cilíndrico, 6–8-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 5–11 × 1–2 cm, espiraladas, 
lanceoladas, verdes, membranáceas, ápice agudo. 
Inflorescência apical, 12–20 flores; pedúnculo 
inconspícuo; raque 3,4–7,4 cm compr.; brácteas florais 
6–8 mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, amarelo-esverdeadas; ovário 6,5–8 mm 
compr.; sépalas eretas, oblongas a ovadas, glabras, as 
laterais 2–3 × ca. 0,5 mm, livres entre si, a mediana 
3–4 × ca. 1 mm; pétalas eretas, bipartidas, segmento 
anterior 3,5–4,5 mm compr., lanceolado, segmento 
posterior 1,2–2,1 mm compr., linear; labelo tripartido, 
amarelado a esverdeado, membranáceo, glabro, 
margem inteira; segmentos laterais 2–3 × ca. 0,5 mm, 
acerosos, deflexos; segmento mediano 3–3,9 × ca. 1,2 
mm, lanceolado; cálcar 6,5–8,5 × 0,8–1,1 mm, linear; 
coluna 1,3–2 × 0,8–1,4 mm, livre.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para 
Bonito, 30.III.1980, fl., R.M. Harley 22810 (CEPEC, K, 
SPF); 2.VI.1980, fl., R.M. Harley 23016 (CEPEC, K).

Ocorre de Norte a Sul do Brasil, em Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. É citada para a Chapada 
Diamantina por van den Berg & Azevedo (2005), 
mas sem identificar as localidades. No município de 
Morro do Chapéu foi coletada em área de pântano, 
com flor nos meses de março e abril.

38. Habenaria repens Nutt., Gen. N. Amer. Pl. 2: 
190. 1818. Fig. 8t-y 

Terrícola, 17,4–43 cm compr.; crescimento 
simpodial, sub-cespitoso. Caule tipo cauloma 12–
30 × ca. 0,3 cm, cilíndrico, 5–8-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 8–11 × 0,8–1 cm, espiraladas, 
lanceoladas, verdes, membranáceas, ápice agudo. 
Inflorescência apical, 8 a mais de 30 flores; 
pedúnculo inconspícuo; raque 4,5–13,5 cm compr.; 
brácteas florais 0,7–2 cm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, ressupinadas, esverdeadas; 
ovário 1–1,3 cm compr.; sépalas oblongas a ovadas, 
glabras, as laterais ca. 5 × 2–3 mm, reflexas, livres 
entre si, a mediana 4–5 × 2,7–4 mm, ereta; pétalas 
eretas, bipartidas, segmento anterior ca. 1,7 mm 
compr., lanceolado, segmento posterior ca. 5,5 mm 
compr., lanceolado; labelo tripartido, esverdeado, 
membranáceo, glabro, margem inteira; segmentos 
laterais 3,7–5,2 × 0,3–0,5 mm, oblongos, deflexos; 
segmento mediano 3,5–5,7 × ca. 0,8 mm, oblongo; 
cálcar 6–8, 3 × 0,5–0,8 mm, linear; coluna 1,6–3,5 
× 1,5–2,3 mm, livre.
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Figura 8 – a-f. Habenaria fluminensis– a. sépala dorsal; b. sépala lateral; c. pétala; d. labelo; e. coluna, calcar e porção do ovário 
em vista lateral; f. ovário. g-m. Habenaria josephensis – g. hábito; h. flor; i. sépala dorsal; j. sépala lateral; k. pétala; l. labelo; m. 
coluna, porção do calcar e porção do ovário em vista lateral. n-s. Habenaria parviflora – n. flor; o. sépala dorsal; p. sépala lateral; 
q. pétala; r. labelo; s. coluna, porção do calcar e porção do ovário em vista lateral.   t-y. Habenaria repens – t. flor; u. sépala dorsal; 
v. sépala lateral; w. pétala; x. labelo; y. coluna, porção do calcar e porção do ovário em vista lateral. (a-f Mori 14508; g Mori 
14459, h-m Mori 14459, Hatschabach 42403; n-s Guimarães 42358, Harley 19284; t-y Harley 23016).
Figure 8 – a-f. Habenaria fluminensis – a. dorsal sepal; b. lateral sepal; c. petal; d. lip; e. column, part of spur and part of ovary in side view; 
f. ovary.  g-m. Habenaria josephensis – g. habit; h. flower; i. dorsal sepal; j. lateral sepal; k. petal; l. lip; m. column, part of spur and part of 
ovary in side view.  n-s. Habenaria parviflora – n. flower; o. dorsal sepal; p. lateral sepals; q. petal; r. lip; s. column, part of spur and part of 
ovary in side view.  t-y. Habenaria repens – t. flower; u. dorsal sepal; v. lateral sepal; w. petal; x. lip; y. column, part of spur and part of ovary 
in side view. (a-f Mori 14508; g Mori 14459, h-m Mori 14459, Hatschabach 42403; n-s Guimarães 42358, Harley 19284; t-y Harley 23016).
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Materiais examinados: Morro do Chapéu, BA 052, 
2.III.1977, fl., R.M. Harley et al. 19284 (K, MBM, SPF); 
Serra do Tombador, 15.VII.1979, fl., G. Hatschbach 
& O. Guimarães 42358 (CEPEC, RB); Rio Ventura, 
27.VI.1996, fl., R.M. Harley et al. 3114 (ALCB).

Ocorre nos estados do Pará, Bahia, Distrito 
Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos 
domínios fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. Na Bahia foi citada para 
Mucugê e Morro do Chapéu, onde é encontrada 
em áreas úmidas próximas a córregos. Floresce de 
março a julho.

É similar a H. amambayensis Schltr., mas 
distingue-se desta pelas flores pequenas e segmentos 
laterais das sépalas e labelo mais curtos. Trata-se de 
uma espécie tipicamente aquática, que cresce dentro 
da água nas margens de lagos ou áreas inundadas, 
presa na vegetação aquática ou flutuando, sobre 
tronco de árvores mortas (Batista et al. 2008).

39. Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & 
M.W.Chase, Lindleyana 16(2): 109. 2001. Fig. 9a-f

Epífita, ca. 6 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo ca. 
1,5 × 0,6 cm, ovado, 1-foliado. Folha paralelinérvea, 
ca. 3 × 0,5 cm, oblonga, verde, coriácea, ápice agudo. 
Inflorescência apical, ca. 3 flores; pedúnculo ca. 
0,7 cm compr.; brácteas do pedúnculo 2, ca. 1 cm 
compr., ovadas a lanceoladas; raque ca. 3 cm compr.; 
brácteas florais ca. 9 mm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, violetas; sépalas eretas, 
oblongas, glabras, as laterais livres entre si; pétalas 
eretas, inteiras, oblongas; labelo inteiro, deltóide, 
violeta, membranáceo, glabro, margem inteira.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
27.X.1978, fl., fr., G. Martinelli et al. 5221 (RB).

Endêmica do Brasil, ocorre na Bahia, Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
em Cerrado e Mata Atlântica. Na Chapada Diamantina 
é citada sem localidade específica por Toscano de 
Brito & Cribb (2005). No Morro do Chapéu foi 
coletada sobre tronco de árvore, provavelmente em 
mata de grotão no entorno do campo rupestre do 
Morrão. Frutifica no mês de outubro, sendo possível 
ser encontrada com flor desde julho. 

40. Isochilus linearis (Jacq.) R.Br., Hortus Kew. 
2 (5): 209. 1813.

Epífita, 29–33 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 26–32 × ca. 
0,2 cm, linear, 11–14-foliado. Folhas com nervação 
paralela, ca. 3 × 0,4 cm, espiraladas, linear-oblongas, 

verdes, membranáceas, ápice retuso. Inflorescência 
apical, 3 flores; pedúnculo inconspícuo; raque 1,3–
1,5 cm compr.; brácteas florais inconspícuas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, róseas; pedicelo com 
ovário ca. 4 mm compr.; sépalas eretas, lanceoladas, 
glabras, as laterais ca. 4,7 × 2,2 mm, coalescentes na 
base, a mediana ca. 4,2 × 1,2 mm; pétalas ca. 5 × 1 
mm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, ca. 
4,5 × 1 mm, genuflexo, rosa, membranáceo, glabro, 
margem inteira; coluna ca. 2,5 × 0,5 mm, livre, 
com projeções lineares; antera 0,1 × 0,1 mm, sem 
apêndice apical; polínias 2, iguais, ovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Buraco da 
Duda, 12.VII.2008, fl., fr., E. Melo 5844 (HUEFS). 
Material adicional: BRASIL, BAHIA: Andaraí, Trilha 
para a Cachoeira do Ramalho, VIII.2001, fl., F.R. Nonato 
et al. 1014 (HUEFS).

Ocorre na Bahia, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, em áreas de Cerrado e Mata Atlântica. Na 
Chapada Diamantina foi citada para os municípios 
de Abaíra, Andaraí, Palmeiras e Rio de Contas. Em 
Morro do Chapéu foi coletada em floresta sobre 
tronco de árvore, com flor em julho.

41. Notylia pubescens Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 
28 (Misc.): 62. 1842.

Epífita, 14–15,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
1,3–3 × ca. 0,6 cm, ovado, 1-foliado. Folha 
paralelinérvea, ca. 11 × 1,5–2,5 cm, oblonga 
a lanceolada, verde, coriácea, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, ca. 30 flores; pedúnculo 
2,6–5,7 cm compr.; brácteas do pedúnculo 3–4, 8–9 
mm compr., lanceoladas; raque 5,5–8,3 cm compr.; 
brácteas florais ca. 5 mm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, cremes; pedicelo com 
ovário 7–8 mm compr.; sépalas eretas, lanceoladas, 
glabras, as laterais 5,9–7,2 × 1,2–1,5 mm (juntas), 
coalescentes, a mediana 7–8,5 × ca. 1,5 mm; pétalas 
6,3–7,5 × 1,1–1,4 mm, eretas, inteiras, lanceoladas; 
labelo inteiro, 5,5–6,5 × 1,6–2 mm, hastado, creme, 
membranáceo, glabro, margem inteira; coluna ca. 4 × 
0,8–1,2 mm, livre; antera 2 × 1,2 mm, sem apêndice 
apical; polínias 2, iguais, ovais.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para 
Bonito, 18.IX.2008, fl., C.A. Bastos 262 (HUEFS); 
X.2008, fl., C.A. Bastos & J.B. Pinto 243 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, ocorre no Ceará, Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul em Mata Atlântica. 
Na Chapada Diamantina foi registrada em Rio de 
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Figura 9 – a-f. Isabelia violacea – a. hábito; b. sépala dorsal; c. sépala lateral; d. pétala; e. labelo; f. coluna em vista 
ventral. g-m. Pelexia orthosepala – g. hábito; h. flor; i. sépala dorsal; j. sépala lateral; k. pétala; l. labelo; m. coluna em 
vista ventral. n-t. Polystachya estrellensis – n-o. hábito; p. flor; q. sépala dorsal; r. sépala lateral; s. pétala; t. labelo. 
(a-f Martinelli 5221; g-m Costa s.n. (ALCB 7252); n Melo 5223, o Bastos 166, p-t Bastos 166).
Figure 9 – a-f. Isabelia violacea – a. habit; b. dorsal sepal; c. lateral sepal; d. petal; e. lip; f. column seen from beneath. g-m. Pelexia 
orthosepala g. habit; h. flower; i. dorsal sepal; j. lateral sepal; k. petal; l. lip; m. column seen from beneath. n-t. Polystachya estrellensis 
– n-o. habit; p. flower; q. dorsal sepal; r. lateral sepal; s. petal; t. lip. (a-f Martinelli 5221; g-m Costa s.n. (ALCB 7252); n Melo 5223, 
o Bastos 166, p-t Bastos 166).
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Contas. Foi encontrada sobre tronco de árvores em 
áreas de floresta no município de Morro do Chapéu. 
Floresce nos meses de setembro e outubro.

42. Octomeria hatschbachii Schltr., Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 23: 45. 1926.

Epífita, ca. 12,7 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo cauloma 
ca. 4,7 × 0,3 cm, cilíndrico, 1-foliado. Folha 
paralelinérvea, ca. 8,4 × 0,5 cm, linear-oblonga, 
subcilíndrica, verde, carnosa, ápice agudo. 
Inflorescência apical, ca. 4 flores; pedúnculo 
inconspícuo; raque ca. 2 cm compr.; brácteas florais 
ca. 3 mm compr., oblongas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, predominantemente amareladas; 
pedicelo com ovário ca. 3,7 mm compr.; sépalas 
eretas, lanceoladas, glabras, as laterais ca. 7 × 2 mm, 
livres entre si entre si, a mediana ca. 7 × 2,5 mm; 
pétalas eretas, ca. 6 × 1 mm, inteiras, lanceoladas; 
labelo trilobado, amarelo, membranáceo, glabro, 
margem inteira, lobos laterais ca. 0,9 × 0,4 mm, 
arredondados, eretos, lobo mediano ca. 0,5 × 
1,2 mm, suborbicular; coluna ca. 1,7 × 0,5 mm, 
livre; antera 0,7 × 0,7 mm, sem apêndice apical; 
polínias 8, iguais, elípticas.
Material examinado: Morro do Chapéu, Morrão, 
9.VIII.2003, fl., P. L. Ribeiro et al. 28 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, há registros para a Bahia, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, 
em áreas de Caatinga e Mata Atlântica. Na Chapada 
Diamantina foi citada para Catolés e Rio de Contas. 
É encontrada em Morro do Chapéu em áreas de 
floresta sobre tronco de árvores. Floresce em agosto.

43. Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Gen. 
Sp. Orchid. Pl. 237. 1833. 

Terrícola, 24–37,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Pseubobulbo 2,6–3 × 0,5–
0,7 cm, ovado, 1-foliado. Folhas com nervação 
paralela, 21,5–29 × 3,5–4 cm, isolada, oblonga, 
verde-escura maculada de verde-claro, coriácea, 
ápice agudo. Inflorescência lateral, 8–9 flores; 
pedúnculo 18,5–29 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 5, 2–3,2 cm compr., lanceoladas; raque 
6,5–14 cm compr.; brácteas florais ca. 6 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
branco-acastanhadas; pedicelo com ovário 1,4–3 
cm compr.; sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as 
laterais ca. 3 × 2 mm, livres entre si, a mediana ca. 
4 × 7–8 mm; pétalas ca. 12 × 3 mm, eretas, inteiras, 
lanceoladas; labelo trilobado, branco com traços 
rosa, membranáceo, glabro, margem inteira, lobos 
laterais ca. 3 × 2 mm, elípticos, explanados, lobo 

mediano ca. 4 × 8 mm, reniforme; cálcar ca. 5 × 1 
mm, obovado; coluna ca. 4 × 1 mm, livre. 
Material examinado: Morro do Chapéu, Cachoeira do 
Ferro Doido, 27.IV.1999, fr., R.C. Forzza et al. 1376 
(CEPEC, SPF).
Materiais adicionais: BRASIL. BAHIA: Feira de 
Santana, 14.IX.2004, fl., S.F. Conceição et al. 28 
(HUEFS); 5.V.2007, fl., E. Melo et al. 4749 (HUEFS); 
19.VIII.2007, fl., E. Melo et al. 4990 (HUEFS); Maracás, 
23.IV.2002, fl., E.R. Souza et al. 167 (HUEFS).

Ocorre em todo o Neotrópico nos mais 
variados domínios fitogeográficos. No Brasil se 
distribui de norte a sul (Barros et al. 2010). Parece 
ser comum na Chapada Diamantina, registrada para 
os municípios de Abaíra, Jacobina, Palmeiras e Rio 
de Contas. Encontrada em Morro do Chapéu em 
áreas de floresta, com flor em abril.

44. Pelexia orthosepala (Rchb.f. & Warm.) Schltr., 
Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 404. 1920. Fig. 9g-m

Terrícola, 50,5–61 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 
inconspícuo, 1-foliado. Folha paralelinérvea, ca. 
23,5 × 1,5 cm, lanceolada, verde, membranácea, 
ápice agudo. Inflorescência apical, 5–8 flores; 
pedúnculo 43,5–47,5 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 5–6, 4,3–5 cm compr., lanceoladas; raque 
7,3–9,2 cm compr.; brácteas florais 1,4–2 cm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
esverdeadas; ovário ca. 3 mm compr.; sépalas 
lanceoladas, pilosas, as laterais ca. 1,6 × 0,4 cm, 
eretas, levemente revolutas, coalescentes na base, 
a mediana ca. 1,4 × 0,5 cm, ereta; pétalas ca. 1,8 × 
0,4 cm, eretas, inteiras, lanceoladas; labelo trilobado, 
esverdeado, membranáceo, glabro, margem inteira, 
lobos laterais ca. 4 × 1 mm, ovados, explanados, lobo 
mediano ca. 8 × 5,2 mm, arredondado; coluna ca. 7 
× 2 mm, livre; antera 1,8 × 1,5 mm, sem apêndice 
apical; polínias 2, iguais, obovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, sem local, 
17.V.1975, fl., A.L. Costa & G.M. Barroso  (ALCB 7252).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Mucugê, 
Mucugê-Guiné, X.2005, fl., E.C. Smidt et al. 662 
(HUEFS).

Endêmica do Brasil, ocorre na Bahia, Distrito 
Federal, Minas Gerais e Paraná, em Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. Adicionalmente há 
registros para os estado de Goiás e São Paulo 
(Pabst & Dungs 1975). Na Chapada Diamantina, há 
registro nos municípios de Morro do Chapéu e Rio 
de Contas. Em Morro do Chapeú a única coleta não 
trazia dado de ambiente de ocorrência do material. 
Foi coletada com flor em maio.
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45. Polystachya estrellensis Rchb.f., Linnaea 25: 
231. 1852. Fig. 9n-t

Epífita, 15–31,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
2–4,5 × 0,3–0,5 cm, ovado, 2–3-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 7,2–14,5 × 0,6–1,7 cm, 
espiraladas, oblongas, verdes, cartáceas, ápice 
agudo. Inflorescência apical, 8 a mais de 30 flores; 
pedúnculo 4,8–13 cm compr.; brácteas do pedúnculo 
1–2, 2–7,5 cm compr., lanceoladas; raque 2–21,4 
cm compr.; brácteas florais ca. 1 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, não ressupinadas, 
esverdeadas; pedicelo com ovário ca. 4 mm compr.; 
sépalas eretas, ovadas, glabras, as laterais ca. 4 × 3,8 
mm, coalescentes na base, a mediana ca. 2,5 × 2 mm; 
pétalas ca. 2 × 0,7 mm, eretas, inteiras, oblongas; 
labelo trilobado, esverdeado, membranáceo, glabro, 
margem inteira, com calos papilosos, lobos laterais 
ca. 0,6 × 0,6 mm, ovados, revolutos, lobo mediano ca. 
1,5 × 1,8 mm, rotundo; coluna ca. 1,9 × 1 mm, livre. 
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Buraco do 
Possidônio, 5.III.2008, fr., C.A. Bastos 140 (HUEFS); 
estrada para o Buraco do Possidônio, 5.III.2008, fr., C.A. 
Bastos 128 (HUEFS); Fazenda Guariba, 12.X.2007, fr., 
E. Melo & B.M. Silva 5223 (HUEFS); Morrão, 7.IV.2008, 
fl., C. A. Bastos 166 (HUEFS).

Ocorre de norte a sul do Brasil, sendo 
reconhecida como endêmica por Barros et al. (2010). 
É encontrada nos mais variados tipos vegetacionais. 
Não há registro para a Chapada Diamantina, mas 
provavelmente ocorre em Lençóis e Rio de Contas, 
tendo sido citada como Polysthachia concreta 
(Jacq.) Garay & H.R.Sweet (Toscano de Brito 
1998; Toscano de Brito & Cribb 2005),  com a 
qual é comumente confundida pela semelhança 
na morfologia vegetativa e floral. No entanto, P. 
concreta apresenta sépalas mais angulosas e defexas 
e o ápice das pétalas mais afilado, além dos lobos 
laterais do labelo serem subquadráticos (Pansarin & 
Amaral 2006). No município de Morro do Chapéu, 
foi coletada sobre tronco de árvores em áreas de 
floresta. Floresce de outubro a abril.

46. Prescottia leptostachya Lindl., Edwards’s Bot. 
Reg. 23: sub t. 1915. 1836.  Fig. 10a-f

Terrícola, 51–62,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma inconspícuo, 
1-foliado. Folha paralelinérvea, ca. 5 × 1 cm, oblonga, 
verde, membranácea, ápice agudo. Inflorescência 
apical, mais de 30 flores; pedúnculo 31,5–33 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo 3–4, ca. 5,5 cm compr., 
lanceoladas; raque 18–29 cm compr.; brácteas florais 
3–4 mm compr., lanceoladas. Flores monoclinas, não 

ressupinadas, verdes; ovário 3–4 mm compr.; sépalas 
ovadas, glabras, as laterais 1,7–2,5 × 0,8–0,9 mm, 
reflexas, coalescentes na base, a mediana ca. 1,6 × 
0,5–0,7 mm, convoluta; pétalas 1,5–2,5 × ca. 0,3 mm, 
convolutas, inteiras, lineares; labelo inteiro, 1,8–2,7 
× 0,9–1,7 mm, calceolado, verde, carnoso, glabro, 
margem inteira; coluna 0,9–1,2 × 0,4–0,7 mm, livre, 
com projeção membranácea, cuculada.
Material examinado: Morro do Chapéu, BA 052, 
29.I.2003, fl., F. França et al. 4056 (HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Lençóis, Rio 
Mucugezinho, 20.XII.1984, fl., fr., B. Stannard 7308 
(HUEFS, SPF).

Considerada endêmica da Bahia por Barros et 
al. (2010), é citada também para o estado do Rio de 
Janeiro por Pabst & Dungs (1975), muito embora 
essa ocorrência não tenha sido confirmada por 
Azevedo (2009) na revisão do gênero. Ocorre em 
áreas de Caatinga e Cerrado (Barros et al. 2010) e 
em restinga no litoral leste da Bahia (Azevedo 2009). 
Na Chapada Diamantina, é encontrada em Catolés, 
Lençóis, Mucugê, Palmeiras e Rio de Contas. No 
município de Morro do Chapéu foi encontrada em 
floresta antropizada, com flor em janeiro.

Morfologicamente, P. leptostachya é 
semelhante a P. plantaginifolia Lindl., mas esta 
última tem superfície abaxial das folhas coberta 
por tricomas enquanto que em P. leptosthachya ela 
é glabra (Azevedo 2009).

47. Prescottia montana Barb. Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 1: 178. 1877. Fig. 10g-l

Terrícola ou rupícola, 42–71,5 cm compr.; 
crescimento simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 
inconspícuo, 1-foliado. Folha paralelinérvea, 6,5–19 
× 1–1,3 cm, oblonga a lanceolada, verde, cartácea a 
coriácea, ápice agudo. Inflorescência apical, 15–30 
flores; pedúnculo 17–57 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 5, 2,6–7,5 cm compr., lanceoladas; 
raque 3,5–14,5 cm compr.; brácteas florais 6–8 mm 
compr., ovadas a lanceoladas. Flores monoclinas, 
não ressupinadas, amarelo-esverdeadas; ovário 3–6 
mm compr.; sépalas eretas, oblongas, glabras, as 
laterais 3–3,5 × 1–1,5 mm, livres entre si, a mediana 
3–3,7 × 1–1,3 mm; pétalas 2–2,2 × 0,3–0,5 mm, 
eretas, inteiras, oblongas; labelo inteiro, ca. 4 × 2 
mm, calceolado, verde, carnoso, glabro, margem 
inteira; coluna 1–2 × 1–1,2 mm, livre, com projeção 
membranácea, cuculada; antera 0,5 × 0,5 mm, sem 
apêndice apical; polínias 4, iguais, arredondadas.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Morrão, 
11.XI.2001, fr., E.L. Borba 2070 (HUEFS); 8.X.2007, 
fl., C.A. Bastos 83 (HUEFS).
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Figura 10 – a-f. Prescottia leptostachya – a. flor; b. sépala dorsal; c. sépala lateral; d. pétala; e. labelo; f. coluna em 
vista dorsal. g-l. Prescottia montana – g. inflorescência; h. sépala dorsal; i. sépala lateral; j. pétala; k. labelo; l. coluna 
em vista dorsal. m-t. Prescottia oligantha – m. hábito; n. flor; o. sépala dorsal; p. sépala lateral; q. pétala; r. labelo; 
s. coluna em vista ventral; t. polinário. (a-f França 4056; g-l Borba 2070; m-t Melo 5046).
Figure 10 – a-f. Prescottia leptostachya – a. flower; b. dorsal sepal; c. lateral sepal; d. petal; e. lip; f. column seen from above. 
g-l. Prescottia montana – g. inflorescence; h. dorsal sepal; i. lateral sepal; j. petal; k. lip; l. column seen from above. m-t. Prescottia 
oligantha – m. habit; n. flower; o. dorsal sepal; p. lateral sepal; q. petal; r. lip; s. column seen from beneath; t. pollinarium. (a-f 
França 4056; g-l Borba 2070; m-t Melo 5046).
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Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Caldas, 
Serra da Pedra Branca, 4.IV.2007, fl., C. Azevedo & C. 
van den Berg 324 (HUEFS).

Ocorre na Bahia, Goiás, Distrito Federal, Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 
Cerrado e Mata Atlântica. Na Chapada Diamantina 
há registro no município de Mucugê. Em Morro do 
Chapéu ocorre em área de floresta e em pequena 
porção de terra entre as rochas de campo rupestre 
exposta ao sol. Floresce em outubro e novembro.

Na filogenia de Prescottia Lindl., com base em 
dados moleculares, realizada por Azevedo (2009), 
P. montana mostrou-se irmã de P. stachyodes Lindl. 
Essas espécies compartilham algumas similaridades 
morfológicas, como as folhas pecioladas, diferindo 
pelo labelo calceolado com ápice obtuso em 
P. montana que em P. stachyodes é agudo. No 
entando, morfologicamente P. montana é mais 
similar a P. phleoides Lindl. que tem folhas sésseis 
a pseudopecioladas (Azevedo 2009).

48. Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl. 454. 1840. Fig. 10m-t

Terrícola, 33–35 cm compr.; crescimento 
simpodial cespitoso. Caule tipo cauloma 
inconspícuo, 2–4-foliado. Folhas com nervação 
reticulada, 4–5, ca. 8 × 1,5 cm, espiraladas, ovadas, 
verdes, membranácea, ápice agudo. Inflorescência 
apical, mais de 30 flores; pedúnculo ca. 25,5 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo 5–6, 2,4–2,6 cm 
compr., lanceoladas; raque ca. 6,5 cm compr.; 
brácteas florais 2–3,3 mm compr., lanceoladas. 
Flores monoclinas, não ressupinadas, brancas; 
ovário ca. 2,5 mm compr.; sépalas revolutas, oblongas, 
glabrasas laterais ca. 1,5 × 0,8 mm, coalescentes na 
base, a mediana 1,1–1,2 × 0,5–0,6 mm; pétalas ca. 
1,6 × 0,5 mm, revolutas, inteiras, oblongas; labelo 
inteiro, 1,3–1,5 × 0,8–1 mm, calceolado, branco, 
membranáceo, internamente piloso, margem 
inteira; coluna 0,5–1,4 × 0,5–1,1 mm, livre, com 
projeção membranácea, cuculada; antera 0,3 × 
0,5 mm, sem apêndice apical.
Material examinado: Morro do Chapéu, nascente do Rio 
Salitre, 7.IX.2007, fl., E. Melo 5046 (HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Feira de Santana, 
estrada para Retiro, 22.IX.1995, fl., F. França et al. 
1361 (HUEFS).

Ocorre de norte a sul do Brasil, nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica. Na Chapada Diamantina não havia sido 
citada antes e no município de Morro do Chapéu, foi 
encontrada em mata ciliar, com flor em setembro.

49. Prosthechea moojenii (Pabst) W.E.Higgins, 
Phytologia 82(5): 379. 1997 [1998]. Fig. 11a-h

Rupícola, 16–27 cm compr; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo pseudobulbo 6–10 × 
1,5–4,5 cm, elíptico, 2-foliado. Folhas com nervação 
paralela, 8–13 × 1,5–3 cm, dísticas, oblongas, verdes, 
carnosas, ápice obtuso a agudo. Inflorescência apical, 
5–7 flores; pedúnculo 5,5–12 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 2–3, 4–5 mm compr., lanceoladas; raque 
5,4–9 cm compr.; brácteas florais 2–4 mm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, não ressupinadas, 
esverdeadas; pedicelo com ovário 1,2–2,2 cm compr.; 
sépalas eretas, lanceoladas, glabras, as laterais 
1,5–1,8 × 0,5–0,7 cm, livres entre si, a mediana 1,6–2 
× 0,5–0,7 cm; pétalas 1,4–2 × 0,5–0,7 cm, eretas, 
inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, 1,2–1,4 × 0,6–1,2 
cm, obdeltoide, branco, suavemente tracejado de 
vináceo, carnoso, glabro, margem inteira; coluna 7–9 
× ca. 5 mm, parcialmente adnata abaxialmente  ao 
labelo; antera 2–2,3 × 2–3 mm, sem apêndice apical; 
polínias 4, iguais, ovais.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para 
Bonito, 17.XI.1999, fl., E. Melo 3131 (HUEFS); Morrão, 
8.X.2007, fl., C.A. Bastos 81 (HUEFS); Tabuleiro dos 
Tigres, 18.III.2004, fl., D.T. Cruz 2, 4 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, ocorre na Bahia e em 
Minas Gerais, em Caatinga e Cerrado. Na Bahia 
foi citada para vários municípios da Chapada 
Diamantina, entre eles Abaíra, Ibicoara, Lençóis, 
Morro do Chapéu, Mucugê e Palmeiras. Em Morro 
do Chapéu, foi coletada nos afloramentos rochosos 
de campos rupestres. Floresce de setembro a março.

50. Rodriguezia obtusifolia Rchb.f., Bot. Zeitung 
(Berlin) 10: 771. 1952. Fig. 11i-o

Epífita, 28–77 cm compr.; crescimento 
simpodial, escandente. Caule tipo pseudobulbo 
2,5–3,7 × 0,6–1 cm, ovado, 2–3-foliado. Folhas com 
nervação paralela, 6–9 × 1,7–2,2 cm, espaçadas, 
dísticas, oblongas, verdes, coriáceas, ápice obtuso. 
Inflorescência lateral, 6–13 flores; pedúnculo 18,5–
27,3 cm compr.; brácteas do pedúnculo 7–9, 0,6–1,6 
cm compr., lanceoladas; raque 5,6–21,6 cm compr.; 
brácteas florais ca. 5 mm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, esbranquiçadas; pedicelo 
com ovário 1–2 cm compr.; sépalas eretas, lanceoladas, 
glabras, as laterais 1,5–1,8 × ca. 0,5 cm, coalescentes 
na base, a mediana 1,7–2 × 0,4–0,6 cm; pétalas 1,8–2 
× 0,6–1 cm, eretas, inteiras, obovadas; labelo inteiro, 
ca. 30 × 19–20 cm, obcordato, branco, membranáceo, 
glabro, margem inteira; coluna 0,5–1 × 0,2–0,3 cm, 
livre; antera 3 × 2 mm, sem apêndice apical. 
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Figura 11 – a-h. Prosthechea moojenii – a. hábito; b. sépala dorsal; c. sépala lateral; d. pétala; e. labelo; f. coluna em vista dorsal; 
g. coluna em vista ventral; h. antera em vista dorsal. i-o. Rodriguezia obtusifolia – i. hábito; j. sépala dorsal; k. sépala lateral; l. 
pétala; m. labelo; n. coluna em vista ventral; o. coluna em vista dorsal. p-t . Vanilla palmarum – p. hábito; q. sépala dorsal; r. 
sépala lateral; s. pétala; t. labelo explanado. (a. Cruz 2, b-h. Furlan 294; i-o. Nonato 962; p. Junqueira 199, q-t. Correia 214).
Figure 11 – a-h. Prosthechea moojenii – a. habit; b. dorsal sepal; c. lateral sepal; d. petal; e. lip; f. column seen from above; g. column seen from 
beneath; h. anther seen from above. i-o. Rodriguezia obtusifolia – i. habit; j. dorsal sepal; k. lateral sepal; l. petal; m. lip; n. column seen from 
beneath; o. column seen from above. p-t. Vanilla palmarum – p. habit; q. dorsal sepal; r. lateral sepal; s. petal; t. lip flattened out.  (a. Cruz 2, b-h. 
Furlan 294; i-o. Nonato 962; p. Junqueira 199, q-t. Correia 214).
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Materiais examinados: Morro do Chapéu, Morrão, 
4.VIII.2001, fl., F.R. Nonato et al. 962 (HUEFS); 
20.VIII.2002, fl., E.C. Smidt & F.R. Nonato 360 (HUEFS).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Abaíra, estrada 
Piatã - Abaíra, 20.VII.1992, fl., W. Ganev 688 (HUEFS).

É endêmica do Brasil, de Mata Atlântica, com 
ocorrência registrada para a Bahia, Espírito Santo, 
São Paulo e Rio de Janeiro. Ocorre na Chapada 
Diamantina em Catolés. No Morro do Chapéu foi 
coletada em mata de grotão sobre tronco de árvore. 
Floresce em agosto.

A presença de rizomas longos com 
pseudobulbos espaçados é bem característico em R. 
obtusifolia. Esse espaçamento é de 10 a 15 cm entre  
psudobulbos e não ocorre de modo tão evidente em 
nenhuma das demais espécies da área.

51. Sobralia sessilis Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 
27: Misc. 3. 1841.

Terrícola, ca. 35,5–69,5 cm compr.; crescimento 
simpodial, cespitoso. Caule tipo cauloma 31–61 
× 0,3–0,4 cm, cilíndrico, 14–16-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 10,5–21,5 × 3–7,5 cm, 
dísticas, lanceoladas, verdes, membranáceas, ápice 
agudo. Inflorescência apical, 1–2 flores; pedúnculo 
inconspícuo; brácteas do pedúnculo 2–3, 3,3–4,1 
cm compr., lanceoladas; raque inconspícua; brácteas 
florais 2,3–3 cm compr., lanceoladas. Flores 
monoclinas, ressupinadas, róseas; pedicelo com 
ovário 2–3 cm compr.; sépalas revolutas, lanceoladas, 
glabras, as laterais 3,3–5,5 × 0,8–1 cm, livres entre si, 
a mediana 3,4–5 × 0,8–1 cm; pétalas 3,2–4 × 0,8–1,2 
cm, revolutas, inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, 
3,2–4,8 × 1–1,6 cm, campanulado, rosa-escuro com 
o centro róseo-esbranquiçado, membranáceo, glabro, 
margem inteira; coluna 2–2,8 × 0,3–0,4 cm, livre, 
com projeções laterais, orbiculares; antera 3,1 × 2,5 
mm, sem apêndice apical. 
Materiais examinados: Morro do Chapéu, Cachoeira 
do Ferro Doido, 6.V.2007, fl., C.A. Bastos 9 (HUEFS); 
Cachoeira Pedro Bravo, 5.III.2008, veg., C.A. Bastos 
157 (HUEFS); estrada para Mundo Novo, 2.III.1977, 
fl., R.M. Harley 19238, 19239 (CEPEC, SPF); Gruta da 
Boa Esperança, 14.XI.2008, fr., C.A. Bastos & J. B. Pinto 
279 (HUEFS).

Endêmica do Brasil, ocorre nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica, nos estados de Roraima, Amapá, Pará, 
Amazonas, Acre, Maranhão, Bahia e Minas Gerais. Na 
Chapada Diamantina foi citada para Lençóis, Morro do 
Chapéu, Mucugê e Palmeiras. Em Morro do Chapéu, 
foi coletada em solo arenoso de campo rupestre e 
floresta úmida. Floresce entre novembro e maio.

Sobralia decora Bateman foi listado como 
nome correto para S. sessilis por Govaerts et al. 
(2006), pois estes autores consideram os dois 
nomes sinônimos. No entanto, preferimos acatar a 
circunscrição de McVaugh (1985), que considera S. 
sessilis uma espécie distinta de S. decora, sendo S. 
sessilis o nome correto a ser aplicado aos materiais 
sul-americanos.

52. Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W. Chase 
& N.H. Williams, Lindleyana 16(2): 137. 2001.

Epífita, 0,4–1 m compr.; crescimento 
simpodial, subcespitoso. Caule tipo pseudobulbo 
0,7–1,7 × 0,4–0,6 cm, cilíndrico, 1-foliado. Folhas 
com nervação paralela, 16,5–51,5 × 0,3–0,4 cm, 
isoladas, cilíndricas, verdes pintalgadas de vinho, 
carnosas, ápice agudo. Inflorescência lateral, 9–20 
flores; pedúnculo 29–87 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo 6–8, 0,6–1,6 cm compr., oblongas; raque 
16–31 cm compr.; brácteas florais 3–0,6 cm compr., 
lanceoladas. Flores monoclinas, ressupinadas, 
amarelas com máculas castanho-avermelhadas; 
pedicelo com ovário ca. 2 cm compr.; sépalas 
reflexas, espatuladas, glabras, as laterais 0,8–1 × 
0,4–0,5 cm, coalescentes na base, a mediana 0,8–1 × 
ca. 0,5 cm; pétalas 8–9 × 5–6 mm, reflexas, inteiras, 
oblongas; labelo trilobado, amarelo, membranáceo, 
glabro, margem inteira, com calosidade orbicular 
enrrugada, base com projeções laterais denticuladas 
e central linear, glabra, lobos laterais ca. 8 × 4–5 mm, 
obovados, explanados, lobo mediano ca. 1 × 1–1,8 
cm, reniforme; coluna 3–4 × ca. 2 mm, livre, com 
projeções latero-apicais orbiculares, latero-basais 
triangulares e dorsa triangular; antera 2,5 × 1,5 mm, 
sem apêndice apical; polínias 2, iguais, obovais.
Material examinado: Morro do Chapéu, Cidade das 
Pedras, 9.XII.2006, veg., M.L. Guedes et al. 12940 (ALCB).
Materiais adicionais: BRASIL, BAHIA: Cachoeira, 
Vale dos rios Paraguaçu e Jacuípe, VIII.1980, fl., Grupo 
Pedra do Cavalo 516 (HUEFS); Feira de Santana, Fazenda 
Chapada, 11.X.2007, fl., E. Melo et al. 5156 (HUEFS).

Barros et al. (2010) citaram essa espécie 
como Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson nos 
estados de Roraima, Pará, Amazonas, Tocantins, 
Acre, Rondônia, Maranhão, Piauí, Pernambuco, 
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. 
Adicionalmente foi registrada para o Ceará (Freitas 
et al. 2011). Ocorre em vegetação amazônica, 
Cerrado e Mata Atlântica. Na Chapada Diamantina 
é citada como Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. nos 
municípios de Palmeiras, Rio de Contas e Rio do 
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Pires (Toscano de Brito & Cribb 2005). Em Morro 
do Chapéu ocorre em área de caatinga sobre tronco 
de árvores, florindo em dezembro.

Essa espécie foi originalmente descrita 
por Jacquin dentro do gênero Epidendrum L., 
sendo tranferida para Oncidium por Swartz em 
seguida. Anos depois, o gênero Cohniella Pfitz. 
foi restabelecido para as espécies de folhas 
cilíndricas, incluindo o então Oncidium cebolleta 
(Christenson 1999). Em 2001, a partir da análise de 
DNA dessa e de outras espécies afins, C. cebolleta 
foi incluída no gênero Trichocentrum Poepp. 
& Endl. (Williams et al. 2001). Alguns autores 
dividem o grupo em unidades menores separando 
Trichocentrum, Lophiaris Raf. e Cohniella Pfitzer 
(Braem 1993; Christenson 1999). No presente 
trabalho, preferimos as definições amplas de 
gêneros, seguindo a circunscrição de Williams et 
al. (2001) que foram incorporadas ao Kew Monocot 
Checklist (Govaerts et al. 2006).

53. Vanilla palmarum (Salzm. ex Lindl.) Lindl., 
Gen. Sp. Orchid. Pl. 436. 1840.  Fig. 11p-t

Epífita, 0,7–1,5 m compr.; crescimento 
monopodial, reptante. Caule tipo cauloma 60–150 
× 0,3–0,4 cm, cilíndrico, multifoliado. Folhas 
com nervação paralela, 8–11,5 × 2,4–3,5 cm, 
espiraladas, ovadas, verdes, carnosas, ápice agudo. 
Inflorescência axilar, 7–12 flores; pedúnculo 
inconspícuo; raque 3,4–7 cm compr.; brácteas 
florais 5–6 mm compr., ovadas. Flores monoclinas, 
ressupinadas, amarelo-esverdeadas; pedicelo com 
ovário 1–1,3 cm compr.; sépalas lanceoladas, 
glabras, as laterais ca. 5,4 × 1 cm, livres entre si, a 
mediana ca. 4,8 × 0,8 cm; pétalas ca. 5 × 1,8 cm, 
inteiras, lanceoladas; labelo inteiro, ca. 5 × 3 cm, 
trífido, branco-amarelado, membranáceo, glabro, 
margem inteira; coluna ca. 3 × 0,2 cm, livre.
Materiais examinados: Morro do Chapéu, estrada para 
Buraco do Possidônio, 7.IV.2008, fr., C.A. Bastos & C. van 
den Berg 175 (HUEFS); BA 052, 1.V.2003, fl., fr., M.E.R. 
Junqueira et al. 199 (HUEFS); estrada para Jacobina, 
23.VII.2008, fr., C.A Bastos & J.B. Pinto 245 (HUEFS); 
Miraserra, 16.VI.2008, fr., C.A. Bastos 205 (HUEFS); 
Morrão, 9.X.2007, veg., C.A. Bastos 96 (HUEFS).
Materiais adicionais: BRASIL. BAHIA: Banzae, Baixa 
do Juá, 28.XI.2002, fl., C. Correia et al. 214 (HUEFS).

No Brasil ocorre em Roraima, Pará, Amazonas, 
Maranhão, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, nos domínios 
fitogeográficos da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica. Adicionalmente há registro para o 
Ceará (Freitas et al. 2011) e para o Paraná (Angely 

1965). É citada para a Chapada Diamantina, mas 
sem localidade identificada (van den Berg & 
Azevedo 2005; Toscano de Brito & Cribb 2005). 
No município de Morro do Chapéu é amplamente 
encontrada em caatinga sobre Syagrus coronata, 
com flor de outubro a julho.
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Resumen
Se describe e ilustra Malanea revolutifolia, una nueva especie proveniente del bosque atlántico de Brasil, así 
mismo se incluye una clave para diferenciar algunas especies de Malanea que crecen en Brasil. M. revolutifolia 
es similar a M. forsteronioides y M. microphylla de las cuales se distingue principalmente por presentar hojas 
elípticas fuertemente revolutas 2,8–7,5 × 2–3,5 cm, cáliz profundamente dividido, lóbulos 3–4 mm de largo. 
Frutos drupas fusiformes a elípticas, pireno 5–7 × 2–2,5 mm. 
Palabras-clave: arbusto decumbente, bosque atlántico, Brasil, Malanea, Rubiaceae.

Abstract
Malanea revolutifolia, a new species from the Atlantic forest of northeastern Brazil is described and illustrated, 
with a key to differentiate some related Brazilian species. M. revolutifolia is similar to M. forsteronioides and 
M. microphylla, but is distinguished by its elliptical, strongly revolute leaves (2.8–7.5 × 2–3.5 cm), a deeply 
divided calyx, lobes 4, 3–4 mm long, drupes fusiform to elliptic, pyrenes 2, 5–7 × 2–2.5 mm.
Key words: scandent shrub, Atlantic forest, Brazil, Malanea, Rubiaceae.
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Introducción
La familia Rubiaceae se encuentra entre las 

5 familias de angiospermas con mayor número 
de especies (Govaerts et al. 2011). Ocupan 
principalmente regiones tropicales y subtropicales 
del mundo. El género Malanea Aubl. comprende 
33 especies, las cuales están restringidas al 
Neotrópico, desde el sur de Centroamérica hasta 
el norte de Bolivia (Taylor 2003).

Malanea se distingue del resto de los géneros 
de la familia por su hábito trepador o como arbusto 
decumbente, inflorescencias axilares espigas o 
panículas; flores sésiles agrupadas en glomérulos, 
corola con tubo 2–5 mm de largo, lóbulos valvados 
en la yema; drupas carnosas con 1 a 2 pirenos 
(Taylor 2003).

El género se encuentra actualmente en 
revisión por la primera autora. Anteriormente 
fue revisado para las Altas tierras de la Guayana, 
incluyendo Guyana (Steyermark 1965), luego 
para Venezuela (Steyermark 1974). Taylor (2003) 
publicó 3 nuevas especies para Ecuador, Perú 
y Bolivia. Lo último referente al género fue la 

revisión realizada por Taylor & Steyermark (2004) 
para la Guayana venezolana.

Esta nueva especie surgió de la revisión del 
material fotográfico (Fig. 1) del segundo autor, el 
cual es producto de sus estudios florísticos en el 
bosque atlántico del noroeste de Bahía, Brasil, y 
de la revisión de muestras de Malanea depositadas 
en herbarios de América y Europa.

Materiales y Métodos
Se revisó el material fotográfico (Fig.1) de 

las colecciones de Alex Popovkin (Popovkin 2007-
2011), así como también las muestras depositadas 
en los herbarios CEPEC, HBR, HUEFS, K, MO y 
NY (acrónimos de acuerdo a Thiers 2011).

Se realizaron disecciones del material 
consultado y observaciones bajo una lupa 
estereoscópica, se tomaron medidas de los órganos 
y fotografías para realizar el estudio morfológico 
comparativo. La terminología de las descripciones 
está basada en Taylor (2003), Steyermark (1974), 
glosario de la Flora Mesoamericana (Sousa et al. 
1990) y Lawrence (1955).

Alix Amaya1,3 & Alex Popovkin2 
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Figura 1 – Malanea revolutifolia Amaya & Popovkin 
– a. hábito; b. frutos; c. flor. Fotografías de Alex 
Popovkin.
Figura 1  – Malanea revolutifolia Amaya & Popovkin – a. habit; 
b. fruit; c. flowers. Images by Alev Popovkin.

Malanea revolutifolia Amaya & Popovkin, sp. nov. 
Tipo: BRASIL. BAHIA: Entre Rios, Fazenda Rio 
do Negro, 12°1’S, 38°2’O, 150 m. 14.VIII.2008, 
fl., A.V. Popovkin 349 (holotipo HUEFS!). 
 Fig. 2

Species proxima Malanea microphyllae Standl. 
& Steyerm., et M. forsteronioidi Müll. Arg., sed 
diversa ab illa calyce lobulis profunde partitis, non 
fusis, ab ista lobulis calycinis minoribus, foliis valde 
revolutis, non complanatis. Scandens parva, foliis 
junioribus apice apiculatis, senioribus obtusis, valde 
revolutis; venis 7–9, supra valde impressis, subtus 
prominentibus; stipula terminali dense tomentosa, 
4 mm longa, 2 mm lata; limbo calycino profunde 
partito, lobulis 4, rotundatis, tomentosis necnon 
persistentibus in fructu, 3 mm longis, 1,5–2 mm latis. 

Trepadora leñosa. Tallos teretes, hispido-
tomentosos, en ocasiones con raíces adventicias; 
entrenudos 9–10 mm de largo. Estípula terminal 
deltoide a triangular, externamente densamente 
tomentosa, ápice agudo ca. 4 × 2 mm. Lámina 
elíptica fuertemente revoluta 2,8–7,5 × 2–3,5 
cm, ápice agudo a apiculado a obtuso en hojas 
maduras, base obtusa a redondeada, superficie 
adaxial glabra, superficie abaxial esparcidamente 
estrigilosa; pecíolo estriguloso 0,5–1,2 cm 
de largo; venas secundarias de 7 a 9 pares, 
fuertemente impresas en la superficie adaxial, 
venas terciarias planas. Inflorescencias espigas 
no ramificadas, 7–13 mm de largo, pedúnculo 
densamente tomentoso con 2–3 glomérulos sésiles 
de 4–7 flores. Flores sésiles; hipanto turbinado, 
ca. 1,5 mm de largo, glabro; cáliz profundamente 
dividido, 4 lóbulos, ca. 3 × 1,5–2 mm, tomentosos, 
redondeados; corola campanulada, blanca-
cremosa, ligeramente fragrantes, externamente 
glabrescentes, internamente densamente vellosa 
en los lóbulos, tubo 2,5–3 mm de largo, lóbulos 
triangular-ovados, 2,5–3 mm de largo, agudos; 
filamento ca. 1 mm de largo; anteras ca. 1 mm 
de largo, insertas; heterostilas, estilo morfo largo, 
3–3,5 mm de largo, por encima de la garganta de 
la corola, estilo morfo corto ca. 2 mm de largo; 
estigma 0,1–0,2 mm de largo. Frutos drupas 
fusiformes a elípticas ca. 7 × 4 mm, cáliz persistente 
en el fruto, 2 pirenos, 1 semilla por pireno.

El epíteto específico hace alusión a la forma 
convexa de la lámina de las hojas, especialmente 
en las partes superiores de la planta, un carácter 
diagnóstico de fácil reconocimiento tanto en el 
campo, como en material seco.

Se encuentra principalmente en los estados 
de Bahia e Sergipe. En bosques ombrófilos de la 
mata Atlántica, bosques ombrófilos abiertos. Desde 
20–800 m de altitud. Florece de abril a octubre, 
frutos vistos en julio y agosto.

Malanea revolutifolia es muy afín a M. 
forsteronioides y a M. microphylla Steyerm. 
de las cuales se diferencia por tener el cáliz 
profundamente partido en lugar de truncado como 
en M. microphylla. Las hojas de M. microphylla no 
sobrepasan los 5 cm de largo, las de M. revolutifolia 
superan los 5 cm de largo. M. revolutifolia presenta 
lóbulos del cáliz tomentosos y hojas fuertemente 
revolutas, por su parte M. forsteronioides, presenta 
lóbulos del cáliz con pelos seríceos solo en la base 
y hojas aplanadas, no revolutas.

c

b

a
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Clave para identificar algunas especies brasileñas de Malanea

1. Estípula terminal con el ápice obtuso  .................................................................................................  2
1’. Estípula terminal con el ápice agudo  ..................................................................................................  3

2. Tubo de la corola pubescente, cáliz truncado y glabrescente; estípula terminal pubescente  .........  
 ............................................................................................................................... M. macrophylla

2’. Tubo de la corola glabro, cáliz lobulado y glabro; estípula terminal glabra  ................  M. harleyi
3.	 Lámina	foliar	glabra,	5‒6	pares	de	nervios	secundarios	 ...................................  M. martiana
3’. Lámina foliar pubescente, completa o parcialmente pubescente o solo en una de sus caras, 6 

o mas pares de nervios secundarios  ....................................................................................  4
4. Hojas planas, no revolutas; base de los lóbulos del cáliz con pelos seríceos  .................  

 ........................................................................................................... M. forsteronioides
4’. Hojas fuertemente revolutas; lóbulos del cáliz sin pelos seríceos  .......  M. revolutifolia

Figura 2 – Malanea revolutifolia Amaya & Popovkin – a. fruto; b. hábito; c. estípula terminal; d. flor (A.V. Popovkin 25).
Figure 2 – Malanea revolutifolia Amaya & Popovkin – a. fruit; b. habit; c. terminal stipule; d. flower (A.V. Popovkin 25).

Material examinado: BRASIL. BAHIA: Conde, 
Fazenda do Bu, 1.VI.1995, fl., M.C. Ferreira 721 
(HBR). Entre Rios, Fazenda Rio do Negro, Residual 
stands of the Atlantic Forest, Restinga-type forest of the 
Rio do Negro valley, ca. 15 km southeast of Entre Rios, 
12°1’S, 38°2’W, elev. 150 m, 26.V.2007, fl., fr., A.V. 
Popovkin 25 (HUEFS); 14.VIII.2008, A.V. Popovkin 
349 (HUEFS); 11.VII.2011, A.V. Popovkin 899 
(HUEFS). Santa Luzia do Itanhi, 14.VI.1994, fl., J.G. 
Jardim 449 (CEPEC, MO, NY). Santa Teresinha, Serra 
da Jiboia, 15.IV.2000, fr., B.M. Silva 55 (HUEFS); 

8.VII.1999, fr., F. França 3198 (HUEFS). SERGIPE: 
Linha Verde, km 74, ca. 5 km da divisa com o estado 
da Bahia, 12.X.2000, fr., B.M. Silva 98 (HUEFS).
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Resumo 
Esse trabalho consiste no levantamento das espécies de Panicoideae (Poaceae) em remanescentes de Mata 
Atlântica no sul do estado da Bahia. As coletas foram realizadas entre os anos de 2007 e 2010, concentrando-se 
nos bordos e no interior dos três maiores remanescentes florestais da Reserva Ecológica da Michelin (Mata 
da Vila 5, Pancada Grande e Pacangê). Foram confirmadas 24 espécies em 11 gêneros, sendo Ichnanthus P. 
Beauv. e Paspalum L. os mais representativos, com cinco e oito espécies, respectivamente. Uma chave de 
identificação para gêneros e espécies é apresentada, assim como descrições, ilustrações e dados ecológicos, 
contribuindo para o conhecimento das espécies florestais de Poaceae do Brasil.
Palavras-chave: Gramineae, florística, Mata Atlântica.

Abstract
We present a floristic survey of Panicoideae (Poaceae) in remnants of Atlantic Forest in Southern Bahia 
State, Brazil, in the Michelin Ecological Reserve. Collections were made from 2007 to 2010, focusing on 
the borders and interior of the three major forest fragments (Vila 5, Pancada Grande and Pacangê). Twenty 
four species in 11 genera were found, being Ichnanthus P. Beauv.  and Paspalum L. the most representative, 
with five and eight species, respectively. An identification key to genera and species is presented, as well as 
descriptions, illustrations and ecological data, increasing the knowledge on Poaceae from Brazilian forests.
Key words: Gramineae, floristic survey, Atlantic Forest.

Panicoideae (Poaceae) em remanescentes florestais do sul da Bahia: 
aspectos taxonômicos e ecológicos1

Panicoideae (Poaceae) from forest remnants at the Southern Bahia:    
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Introdução
Poaceae é uma família cosmopolita de 

monocotiledôneas, que inclui atualmente cerca de 
10.000 espécies reunidas em 700 gêneros (GPWG 
2001). Está organizada em 12 subfamílias, sendo 
Panicoideae a maior delas, com 220 gêneros e cerca 
de 3.300 espécies (Sánchez-Ken & Clark 2010). 
Esta subfamília representa um grupo monofilético, 
com espiguetas bifloras, das quais a inferior é 
geralmente estaminada ou neutra e a superior 
bissexuada, além do distintivo grão de amido que 
possui (Giussani et al. 2001).

Com base em evidências moleculares, 
Sánchez-Ken & Clark (2010) incluíram os membros 
de Centhothecoideae na delimitação de Panicoideae, 
e esses autores também reconheceram 12 tribos para 

essa subfamília, sendo Paniceae e Andropogoneae 
aquelas que incluíam o maior numero de gêneros e 
espécies. Mais recentemente, a tribo Paniceae teve 
sua circunscrição revisada, estando atualmente 
dividida em duas tribos: Paniceae (s.s) e Paspaleae 
(Morrone et al. 2012). 

No Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil 
foram indicados 204 gêneros e 1.401 espécies 
de Poaceae (Filgueiras et al. 2012), dos quais 91 
gêneros e 772 espécies pertencem a Panicoideae, 
com grande representatividade em ambientes 
florestais no país. Na Bahia, os estudos com Poaceae 
foram iniciados por Renvoize (1984), cuja obra 
inclui a mais completa lista da família para o estado. 
Dentre as quase 300 espécies citadas por esse autor, 
boa parte ocorre ao longo das regiões costeiras, 
dentro dos limites do bioma Mata Atlântica. 
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Estudos florísticos subsequentes têm indicado 
várias novas espécies para Bahia, especialmente 
para a Mata Atlântica do sul do Estado (Oliveira 
2001; Oliveira et al. 2004, 2008; Oliveira & 
Longhi-Wagner 2005; Mota 2009; Mota & Oliveira 
2012). Entretanto, a maioria dos trabalhos tem 
enfocado membros da subfamília Bambusoideae 
e, por isso, Panicoideae ainda é um grupo pouco 
conhecido nesses ambientes florestais. 

Apesar de todo o potencial para estudos 
em biodiversidade, ainda existem áreas pouco 
amostradas na Bahia, inclusive dentro dos limites 
do bioma Mata Atlântica. Assim, visando aumentar 
o conhecimento sobre os representantes de Poaceae 
nas florestas do estado, é aqui apresentado um 
levantamento da subfamília Panicoideae em um 
importante remanescente de Mata Atlântica na 
microrregião Litoral Sul da Bahia: a Reserva 
Ecológica da Michelin. 

Material e Métodos
A Reserva Ecológica da Michelin (REM), 

criada em 2005, está incluída na microrregião 
Litoral Sul do estado da Bahia, em uma área 
popularmente conhecida como Costa do Dendê. 
Está localizada entre os municípios de Ituberá 
e Igrapiúna (Fig. 1), nas coordenadas 13°49’S 
e 39°8’W, sendo dividida em três principais 
remanescentes florestais: Mata da Vila 5 (ca. 180 
ha), Pacangê (ca. 550 ha) e Pancada Grande (ca. 172 
ha) (Fig. 2). A Reserva é permanente sendo seu uso 
limitado à pesquisa, educação ambiental e turismo 
controlado. Abrange ca. 3.096 ha, com precipitação 
média de 2.051 mm e temperaturas entre 18˚ e 30˚C. 
É composta por diversos ambientes do bioma Mata 
Atlântica, incluindo importantes remanescentes de 
floresta ombrófila (Boas-Bastos & Bastos 2009), 
principal componente dos remanescentes florestais 
estudados. 

Foram realizadas expedições mensais para 
a área de estudos, entre agosto de 2007 e janeiro 
de 2010, com amostragem nos três remanescentes 
florestais mencionados. A amostragem foi feita nos 
bordos e no interior dos mesmos, principalmente ao 
longo das trilhas. Os espécimes foram depositados 
no herbário HUEFS, e duplicatas foram enviadas 
aos herbários ALCB e CEPEC (acrônimos segundo 
Thiers 2012).

Para a identificação dos espécimes foram 
selecionados materiais representativos de cada área, 
e foram utilizadas chaves para gêneros e espécies 
de Poaceae, especialmente Renvoize (1984), 

Longhi-Wagner (2001) e Mota & Oliveira (2011). 
As descrições e ilustrações incluíram os caracteres 
considerados mais úteis taxonomicamente. Os 
dados citados sobre distribuição geográfica e 
aspectos ecológicos das espécies foram obtidos 
através da literatura, etiquetas dos materiais 
depositados em herbário e informações das coletas 
realizadas durante o trabalho.

Resultados e Discussão 
Foram listadas para a área de estudos 24 

espécies da subfamília Panicoideae, incluídas em 
11 gêneros. Destes, apenas um pertence à tribo 
Zeugiteae (Ortochlada P.Beauv & C.E.Hubb.), 
um à tribo Andropogoneae (Andropogon L.), e os 
demais, pertencem à tribo Paniceae s.l. 

Com base na nova classificação para esse 
grupo (Morrone et al. 2012), pertencem à tribo 
Paspaleae: Homolepis Chase, Ichnanthus P. Beauv., 
Paspalum L. e Steinchisma Raf., além de Panicum 
pilosum Sw. (Panicum sect. Laxa); e o restante está 
incluído em Paniceae s.s. (Dichanthelium (Hitchc. 
& Chase) Gould, Digitaria Haller, Lasiacis (Griseb.) 
Hitchc., Sacciolepis Nash), além de Panicum 
brevifolium L., que permanece insertae sedis. 

Figura 1 – Localização da área de estudos (Reserva 
Ecológica da Michelin,  entre os municípios de Ituberá e 
Igrapiúna, na microrregião Litoral Sul da Bahia, Brasil). 
Figure 1– Map of study area (Michelin Ecological Reserve, 
between Ituberá and Igrapiúna municipalities, Southern 
Bahia, Brazil).
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Figura 2 – a-f. Remanescentes florestais estudados na Reserva Ecológica da Michelin – a-b. Pancada Grande, c-d. 
Vila 5, e-f. Pacangê.
Figure 2 – a-f. Forest remnants studied in the Reserva Ecológica da Michelin Southern Bahia, Brazil – a-b. Pancada Grande, c-d. Vila 
5, e-f. Pacangê.
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Dentre esses gêneros, Paspalum foi mais 
representativo na área, incluindo oito espécies, 
seguido de Ichnanthus, com cinco espécies e 

maior ocorrência entre os remanescentes florestais 
estudados, com pelo menos três espécies em duas 
das três áreas. 

Chave para os gêneros e espécies de Panicoideae ocorrentes nos remanescentes florestais da Reserva 
Ecológica da Michelin 

1. Inflorescência corimbiforme, plumosa; espatéola conspícua, com dois ramos floríferos cada ..............  
 ........................................................................................................................... 1. Andropogon bicornis

1’. Inflorescência não corimbiforme, não plumosa; espatéola ausente.
2. Espiguetas oblíquas nos pedicelos ................................................................... 6. Lasiacis ligulata 
2’. Sem espiguetas oblíquas nos pedicelos.

3. Antécio superior com um par de apêndices aliformes, cicatrizes ou protuberâncias na base 
do lema  ............................................................................................................. 5. Ichnanthus

3’. Antécio superior sem um par de apêndices aliformes, cicatrizes ou protuberâncias na base do lema.
4. Inflorescência racemosa.

5. Antécio superior lanceolado, com ápice acuminado, margens do lema expandidas 
e hialinas envolvendo a pálea  .............................................................  3. Digitaria

5’. Antécio superior oboval, nunca lanceolado, com ápice obtuso nunca acuminado ou 
aristado, lema sem margens expandidas e hialinas envolvendo a pálea .................  
 ............................................................................................................  9. Paspalum

4’. Inflorescência paniculada, aberta ou espiciforme.
6. Panícula espiciforme ...........................................................  10. Sacciolepis indica
6’. Panícula aberta.

7. Lâmina foliar com pseudopecíolo  ................................... 7. Orthoclada laxa
7’. Lâmina foliar séssil.

8. Pálea inferior conspícua, expandida na maturação  ................................  
 ................................................................................ 11. Steinchisma laxa

8’. Pálea inferior ausente ou não expandida na maturação.
9. Glumas subiguais ao comprimento da espigueta ............................  

 ...................................................................  4. Homolepis aturensis
9’. Glumas menores que o comprimento da espigueta.

10. Gluma superior 7-nervada, lema superior curtamente apiculado, 
papiloso em toda a sua extensão .................. 2. Dichanthelium

10’. Gluma superior 5-nervada, lema superior não apiculado, antécio 
superior sem papilas  ............................................  8. Panicum

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

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais 
do mundo, das quais 28 ocorrem no Brasil 
(Zanin 2012). Nos remanescentes florestais da 
área de estudo, está representado por apenas 
uma espécie.

1.1. Andropogon bicornis L., Pl. 2: 1046. 1753. 
 Fig. 3a-b, 8a

Plantas cespitosas, 98–100 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras, margens não ciliadas, 
sésseis; lígula membranosa; lâminas 24,5–38 × 
3–4 cm, lineares, ápice agudo, base truncada, face 

adaxial pubescente na base, face abaxial glabra. 
Inflorescências 22–30 cm compr., corimbiformes, 
plumosas; espatéolas conspícuas, com dois 
ramos floríferos cada. Espiguetas 2,5–3 × 0,5 
mm, pareadas, uma séssil e a outra pedicelada, 
linear-lanceoladas, múticas; gluma inferior da 
espigueta séssil 2-nervada, escabra no ápice sobre 
as nervuras; a superior 1-nervada, escabra no ápice 
sob as nervuras; antécio inferior neutro; antécio 
superior 1,7–2 × 0,5 mm, lanceolado, ápice agudo, 
glabro, liso, estramíneo. Cariopse 1,8–2 × 0,3 mm, 
castanha, sem manchas. 
Material selecionado: Igrapiúna. Mata da Vila 5, 
1.I.2008, fl., K.M. Pimenta 30 (HUEFS).
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Figura 3 – a-b. Andropogon bicornis L. – a. inflorescência; b. espigueta (K.M. Pimenta et al. 30). c-g. Dichanthelium 
aequivaginatum (Swallen) Zuloaga – c. inflorescência; d. espigueta, vista da gluma superior; e. espigueta, vista da gluma inferior; 
f. antécio superior, vista da pálea; g. antécio superior, vista do lema (K.M. Pimenta et al. 130). h-k. D. sciurotoides (Zuloaga 
& Morrone) Davidse – h. inflorescência; i. espigueta, vista da gluma superior; j. espigueta, vista lateral da gluma inferior; k. 
antécio superior, vista da pálea; l. antécio superior vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 125). m-n. Digitaria insularis (L.) Fedde 
– m. inflorescência; n. espigueta (R.P. Oliveira et al. 1406). o-r. Homolepis aturensis (Kunth) Chase – o. inflorescência; p. 
espigueta, vista da gluma inferior; q. lema inferior piloso; r. antécio superior, vista do lema (K.M. Pimenta et al. 158).
Figure 3 – a-b. Andropogon bicornis L. – a. inflorescence; b. spikelet (K.M. Pimenta et al. 30). c-g. Dichanthelium aequivaginatum (Swallen) 
Zuloaga – c. inflorescence; d. spikelet, view of the upper glume; e. spikelets, view of the lower glume; f. upper anthecium, view of palea; g. upper 
anthecium, view of the lemma (K.M. Pimenta et al. 130). h-l. D. sciuritoides (Zuloaga & Morrone) Davidse – h. inflorescence; i. spikelet, view of the 
upper glume; j. spikelet, lateral view of the lower glume; k. upper anthecium, view of the palea; l. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta 
et al. 125). m-n. Digitaria insularis (L.) Fedde – m. inflorescence; n. spikelet (R.P. Oliveira et al. 1406). o-r. Homolepis aturensis (Kunth) Chase 
– o. inflorescence; p. spikelet, view of the lower glume; q. lower pilose lemma; r. upper anthecium, view of the lemma (K.M. Pimenta et al. 158). 
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Andropogon bicornis é encontrada do México 
até a Argentina (Zuloaga et al. 2003). Ocorre nos 
bordos da mata da Vila 5, geralmente em locais 
alterados. Encontrada fértil no período de dezembro 
a fevereiro. Possui inflorescência corimbiforme, 
densamente pilosa, com aspecto plumoso, caráter 
pelo qual se diferencia claramente das demais 
espécies de Panicoideae da área de estudos.

2. Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould, 
Brittonia 26(1): 56. 1974.

Dichanthe l ium  inc lu i  55  espéc ies , 
ocorrendo no Canadá, Estados Unidos, América 
Central e do Sul (Aliscioni et al. 2003). São 
citadas 27 espécies para o Brasil (Viana & 
Rodrigues 2012), das quais duas ocorrem na 
área de estudos.

Chave para as espécies de Dichanthelium ocorrentes na Reserva Ecológica da Michelin

1. Lâminas foliares glabras em ambas as faces; espiguetas com gluma inferior 3-nervada; antécio superior 
1,7–1,8 mm compr., elíptico  ...........................................................................  2.1. D. aequivaginatum

1’. Lâminas foliares pilosas em ambas as faces; espiguetas com gluma inferior 1-nervada; antécio superior 
1,3–1,5 mm compr., oval-lanceolado  ..................................................................... 2.2. D. sciurotoides 

2.1. Dichanthelium aequivaginatum (Swallen) 
Zuloaga, Amer. J. Bot. 90: 816. 2003. Fig. 3c-g 

Plantas decumbentes, 54–56 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras a esparsamente pilosas, 
margens ciliadas, sésseis; lígula membranoso-
ciliada; lâminas 6,5–9,8 × 0,9–2,5 cm, lanceoladas, 
ápice agudo, base arredondada, glabras em ambas as 
faces. Inflorescências 7–8 cm compr., paniculadas, 
abertas, sem ramos emaranhados. Espiguetas 1,7–2 
× 0,7–1 mm, pareadas, ambas pediceladas, elípticas; 
glumas curto-escabras, a inferior menor que o 
comprimento da espigueta, 3-nervada; a superior 
subigual ao comprimento da espigueta, 7-nervada; 
antécio inferior neutro; antécio superior 1,7–1,8 
× 0,7 mm, elíptico, apiculado, glabro, papiloso, 
estramíneo. Cariopse ca. 1,2 mm compr., castanha, 
com uma mancha marrom na base.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
29.VII.2008, fl., K.M. Pimenta 130 (HUEFS).

Dichanthelium aequivaginatum é encontrada 
no Brasil, Guiana e Venezuela (Zuloaga et al. 2003). 
Ocorre no interior do remanescente da Vila 5, ao longo 
das trilhas. Encontrada fértil apenas em julho. Além 
de apresentar lâmina foliares glabras e gluma inferior 
3-nervada (vs. lâminas pilosas e gluma inferior 
3-nervada) diferencia-se de D. sciurotoides também 
pelas inflorescências sem ramos emaranhados. 
Porém, nos espécimes da área de estudos, as lâminas 
foliares são glabras e a gluma inferior 3-nervada.

2.2. Dichanthelium sciurotoides (Zuloaga & Morrone) 
Davidse, Novon 2(2): 104. 1992.  Fig. 3h-l

Plantas decumbentes, 42–45 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens ciliadas, sésseis; lígula 
membranoso-ciliada; lâminas 4–11 × 0,9–2,5 cm, 

lanceoladas, ápice agudo, base subcordada, pilosas 
em ambas as faces. Inflorescências 7–8 cm compr., 
paniculadas, abertas, com ramos emaranhados. 
Espiguetas 1,7–2 × 0,5 mm, pareadas, ambas 
pediceladas, lanceoladas; glumas curto-escabras, 
a inferior menor que o comprimento da espigueta, 
1-nervada; a superior subigual o comprimento 
da espigueta, 7-nervada; antécio inferior neutro; 
antécio superior 1,3–1,5 × 0,5 mm, oval-lanceolado, 
apiculado, glabro, papiloso, estramíneo. Cariopse ca. 
1 mm compr., castanha, sem manchas.
Material selecionado: Igrapiúna. Mata da Vila 5, 29.VII. 
2008, fl., K.M. Pimenta 125 (HUEFS). 

Dichanthelium sciurotoides é encontrada em 
Belize, Bolívia, Brasil, Equador, Guiana Francesa, 
Guiana, Nicarágua, Panamá e Venezuela (Zuloaga 
et al. 2003). Ocorre ao longo das trilhas no interior 
da mata da Vila 5. Encontrada fértil em julho. Dentre 
as espécies ocorrentes na área de estudos, poderia 
ser confundida apenas com D. aequivaginatum, 
conforme discussão dessa espécie.

3. Digitaria Haller, Hist. Stirp. Helv. 2: 244. 1768.
O gênero Digitaria inclui 300 espécies 

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais de 
ambos os hemisférios (Canto-Dorow 2001). Na 
Lista da Flora do Brasil foram citadas 39 espécies 
(Canto-Dorow 2012). Na área de estudos, o gênero 
está representado por apenas uma espécie.

3.1. Digitaria insularis (L.) Fedde, Just’s Bot. 
Jahresber. 31: 778. 1904. Fig. 3m-n, 8b

Plantas eretas; 80–100 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens não ciliadas, sésseis; 
lígula membranosa; lâminas 4–7 × 0,3–0,7 cm, 
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linear-lanceoladas, ápice agudo, base atenuada, 
escabras na face adaxial, glabras na face abaxial. 
Inflorescências 15–20 cm compr., com 8–10 
racemos subverticilados. Espiguetas ca. 5 ×1 mm, 
pareadas, ambas pediceladas, lanceoladas; gluma 
inferior reduzida, glabra; a superior subigual ao 
comprimento da espigueta, 3-nervada, longamente 
ciliada em toda superfície; antécio inferior neutro, 
lema inferior lanceolado, acuminado a aristado, 
5-nervado, piloso; antécio superior 3,5–4 × 0,7 
mm, lanceolado, acuminado, glabro, papiloso, 
castanho escuro na maturação, com margens do lema 
expandidas e hialinas envolvendo a pálea. Cariopse 
ca. 1,8 mm compr., castanha, sem manchas. 
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira 1406 (HUEFS).

Digitaria insularis é encontrada desde os 
Estados Unidos até a Argentina (Renvoize 1984). 
Ocorre nas trilhas do interior do remanescente da 
Pancada Grande, próximo a clareiras. Encontrada 
fértil em dezembro. Difere das demais espécies da 
área de estudos pelo antécio com as margens do 
lema expandidas e hialinas, envolvendo a pálea.

4. Homolepis Chase, Proc. Biol. Soc. Wash. 24: 
146. 1911.

Homolepis inclui cinco espécies, distribuídas 
desde a América Central até a Argentina (Santos 
& Sano 2001a). Na Lista da Flora do Brasil estão 
registradas cinco espécies, das quais quatro são 
endêmicas do Brasil (Shirasuna 2012a). Na área de 
estudos, está representado por uma espécie.

4.1. Homolepis aturensis (Kunth) Chase, Proc. 
Biol. Soc. Wash. 24: 146. 1911. Fig. 3o-r, 8c 

Plantas decumbentes, 46–69 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas, 
sésseis; lígula membranoso-ciliada; lâminas 6,7–
13,1 × 0,7–1,5 cm, lanceoladas, ápice acuminado, 

base arredondada, glabras em ambas as faces. 
Inflorescências 6,2–8,6 cm compr., paniculadas, 
laxas. Espiguetas 6–6,5 × 1,5 mm, pareadas, ambas 
pediceladas, lanceoladas, agudas no ápice; glumas 
subiguais ao comprimento da espigueta, glabras; 
a inferior 9-nervada; a superior 3-nervada; antécio 
inferior neutro, lema inferior densamente piloso nas 
margens; antécio superior ca. 5 × 1 mm, lanceolado, 
acuminado, glabro, liso, estramíneo. Cariopse ca. 
2 mm compr., estramínea, sem manchas. 
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
1.X.2008, fl., K.M. Pimenta 158 (HUEFS). Igrapiúna. 
Mata da Vila 5, 20.XII.2008, fl., K.M. Pimenta 176 
(HUEFS); Mata de Pacangê, 4.II.2009, fl.,  K.M. Pimenta 
188 (HUEFS).

Homolepis aturensis é encontrada na América 
Central e Caribe, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana Francesa, Peru e Venezuela (Zuloaga et al. 
2003). Ocorre nos três remanescentes florestais 
estudados, sendo muito frequente tanto nos bordos 
quanto ao longo das trilhas no interior da floresta. 
Encontrada fértil praticamente durante todo o ano. 
Essa espécie difere das demais ocorrentes na REM 
por apresentar glumas subiguais ao comprimento 
da espigueta. Também difere de H. isocalycia, 
outra espécie desse gênero ocorrente na Bahia, por 
apresentar espiguetas agudas, gluma superior glabra, 
7-nervada (Longhi-Wagner & Oliveira 2002), e lema 
inferior piloso, principalmente nas margens.

5. Ichnanthus P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 56. 1812.
Inclui 31 espécies (Mota & Oliveira 2012) 

predominantemente neotropicais (Oliveira et al. 
2003; Boechat 2005). Filgueiras (2012a) indica 26 
espécies desse gênero para o Brasil, e além dessas, 
uma nova espécie foi recentemente descrita para a 
Bahia (Mota & Oliveira 2012). Na área de estudos 
ocorrem cinco espécies, algumas delas com ampla 
variação morfológica.

Chave para as espécies de Ichnanthus ocorrentes na Reserva Ecológica da Michelin

1. Antécio superior com um par de apêndices aliformes livres na base do lema.
2. Bainhas foliares densamente pilosas a lanosas, ciliadas nas margens ................  5.2. I. leiocarpus
2’. Bainhas foliares glabras, apenas ciliadas nas margens ........................................ 5.3. I. nemoralis 

1’. Antécio superior apenas com cicatrizes ou protuberâncias na base do lema.
3. Plantas eretas, 30–222 cm compr.; bainhas variegadas; pseudopecíolo 2–4,9 cm compr.; antécio 

superior com protuberâncias na base do lema .................................................. 5.1. I. grandifolius
3’. Plantas decumbentes, 3–52 cm compr.; sésseis; antécio superior com cicatrizes na base do lema.

4. Plantas menores que 20 cm compr.; espiguetas com gluma inferior pilosa  ....... 5.5. I. tenuis
4’. Plantas maiores que 20 cm compr.; espiguetas com gluma inferior glabra .....  5.4. I. pallens
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5.1. Ichnanthus grandifolius (Döll) Zuloaga & 
Soderstr., Smithsonian Contr. Bot. 59: 31. 1985. 
 Fig. 4a-c, 8d

Plantas eretas, 30–222 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, variegadas, atenuadas 
a pseudopecioladas, pseudopecíolo 2–4,9 cm 
compr.; lígula ciliada; lâminas 5–35 × 1,2–4 cm, 
lanceoladas, ápice acuminado, base atenuada, 
glabras em ambas as faces. Inflorescências 17–26,5 
cm; paniculadas, abertas. Espiguetas 3,5–5 × 1,5–
2,3 mm, pareadas, ambas pediceladas, lanceoladas; 
gluma inferior menor que o comprimento da 
espigueta, 3-nervada, pilosa no ápice; a superior 
subigual ao comprimento da espigueta, 5-nervada, 
glabra; antécio inferior estaminado; antécio 
superior 3–3,5 mm compr., lanceolado, agudo, com 
protuberâncias na base do lema, glabro, liso, verde 
claro. Cariopse não vista.
Material selecionado: Igrapiúna. Mata de Pacangê, 
26.IV.2008, fl., R.P. Oliveira & K.M. Pimenta 1532 
(HUEFS). Ituberá. Mata da Pancada Grande, 20.XII.2008, 
fl., K.M. Pimenta 184 (HUEFS).

Ichnanthus grandifolius é endêmica do 
Brasil (Zuloaga et al. 2003), sendo citada para 
a Bahia por Renvoize (1984), sob o nome 
Panicum grandifolium Döll. Ocorre no interior 
dos remanescentes da Pancada Grande e Pacangê. 
Essa espécie é facilmente reconhecida dentre as 
demais Panicoideae ocorrentes na REM pelas 
longas folhas e pseudopecíolos, além de apresentar 
bainhas foliares variegadas e protuberâncias na 
base do lema superior.

5.2. Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth, 
Revis. Gramin. 2: 507. 1831. Fig. 4d-e, 8e

Plantas decumbentes, 30–72,5 cm compr. 
Folhas com bainhas densamente pilosas a lanosas, 
margens longamente ciliadas, não variegadas, 
sésseis; lígula membranoso-ciliada; lâminas 
7,5–18 × 2–4,5 cm, lanceoladas, ápice acuminado, 
base atenuada, face adaxial glabra, face abaxial 
pilosa a escabra. Inflorescências 20–28 cm compr., 
paniculadas, abertas. Espiguetas 5–5,5 × 2–3 mm, 
pareadas, ambas pediceladas, lanceoladas; glumas 
glabras; a inferior menor que o comprimento 
da espigueta, 3-nervada; a superior subigual ao 
comprimento da espigueta, 5-nervada; antécio 
inferior neutro; antécio superior 4–4,8 mm compr., 
lanceolado, agudo, com apêndices aliformes livres 
na base do lema, glabro, liso, castanho. Cariopse 
não vista.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
27.XII.2007, fl., K.M. Pimenta 8 (HUEFS). 

Ichnanthus leiocarpus é encontrada no 
Brasil, Guiana, Guiana Francesa, Caribe e 
Venezuela (Zuloaga et al. 2003). Encontrada na 
área de estudos apenas no interior da mata da 
Vila 5, próximo a rochas em local sombreado e 
úmido. Encontrada florida no mês de dezembro. 
Caracterizada pelas bainhas foliares densamente 
pilosas a lanosas, ciliadas nas margens, além de um 
longo par de alas na base do lema inferior. Muitos 
autores costumam considerar essa espécie como 
semelhante a I. nemoralis (Oliveira et al. 2003; 
Boechat 2005), especialmente pelas semelhanças 
no antécio superior. Porém, as populações de 
ambas as espécies encontradas na área de estudos 
são bem típicas, não apresentando dificuldade para 
identificação.

5.3. Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex. Roem 
& Schult.) Hitchcock & Chase. Contr. U.S. Natl. 
Herb. 18(7): 334. 1917. Fig. 4f-g, 8f

Plantas cespitosas, 37,5–70 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas, não 
variegadas, sésseis a curtamente pseudopecioladas; 
lígula membranoso-ciliada; lâminas 3,5–12 × 
1–3,5 cm, oval-lanceoladas, ápice acuminado, 
base atenuada, glabras em ambas as faces. 
Inflorescências 9–22 cm compr.; paniculadas, 
abertas a congestas. Espiguetas 6–7 × 1,8–2 mm, 
pareadas, ambas pediceladas, lanceoladas; glumas 
glabras; a inferior menor que o comprimento 
da espigueta, 3-nervada; a superior subigual ao 
comprimento da espigueta, 7-nervada; antécio 
inferior neutro; antécio superior 4–4,7 mm compr., 
lanceolado, agudo, com apêndices aliformes 
livres na base do lema, glabro, liso, castanho-
claro. Cariopse ca. 2,5 mm compr., castanha, sem 
manchas. 
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
22.II.2008, fl., K.M. Pimenta 46 (HUEFS).

Ichnanthus nemoralis é encontrada em 
Belize, Brasil, Caribe, Colômbia, Costa Rica, 
Guiana Francesa, Guiana, Guatamala, Honduras, 
México, Nicarágua, Panamá, Suriname e 
Venezuela (Zuloaga et al. 2003). Ocorre no 
interior da mata da Pancada Grande, ao longo 
das trilhas, fértil durante praticamente todo o ano, 
porém com maior número de indivíduos floridos 
entre dezembro e fevereiro. Apresenta um longo 
par de alas na base do lema superior, semelhante 
a I. leiocarpus, diferindo desta por caracteres 
vegetativos como as bainhas foliares desprovidas 
de pilosidade.
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Figura 4 – a-c. Ichnanthus grandifolius (Döll) Zuloaga & Soderstr. – a. hábito; b. espigueta; c. antécio superior, 
vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 184). d-e. I. leiocarpus (Spreng) Kunth – d. espigueta; e. antécio superior, vista 
da pálea (K.M. Pimenta et al. 8). f-g. I. nemoralis (Schrad. ex. Roem & Schult.) Hitchc. & Chase – f. espigueta; g. 
antécio superior, vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 46). h-j. I. pallens (Sw.) Munro ex. Benth – h. hábito; i. espigueta; 
j. antécio superior, vista da pálea (R.P. Oliveira et al. 1519). k-l. Morfotipos de I. pallens – k. hábito; l. espigueta 
(K.M. Pimenta et al. 45). m-o. I. tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase – m. hábito; n. espigueta, vista da gluma 
inferior; o. antécio superior, vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 115).
Figure 4 – a-c. Ichnanthus grandifolius (Doll) Zuloaga & Soderstr. – a. habit; b. spikelet; c. upper anthecium, view of the palea (K.M. 
Pimenta et al. 184). d-e. I. leiocarpus (Spreng) Kunth: d. spikelet; e. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 8). 
f-g.  I. nemoralis (Schrad. ex Roem & Schult.) Hitchc. & Chase – f. spikelet; g. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et 
al. 46). h-j. I. pallens (Sw.) Munro ex. Benth – h. habit; i. spikelet; j. upper anthecium, view of the palea (R.P. Oliveira at al. 1519). k-l. 
morphotypes of I. pallens – k. habit; l. spikelet. m-o. I. tenuis (J. Presl. & C. Presl) Hitchc. & Chase – m. habit; n. spikelet, view of the 
lower glume; o. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 115). 
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5.4. Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth, Fl. 
Hongk.: 414. 1861. Fig. 4h-j, 8g-h

Plantas decumbentes, 29–52 cm compr. 
Folhas com bainhas pilosas, margens ciliadas, não 
variegadas, sésseis; lígula membranoso-ciliada; 
lâminas 2,5–7,2 × 0,8–1,5 cm, oval-lanceoladas, 
ápice acuminado ou agudo, base subcordada, face 
adaxial pilosa, face abaxial glabra. Inflorescências 
3,5–8 cm; paniculadas, abertas. Espiguetas 
2–4 × 1–1,5 mm, pareadas, ambas pediceladas, 
lanceoladas, agudas no ápice; glumas glabras; a 
inferior menor que o comprimento da espigueta, 
3-nervada; a superior subigual ao comprimento 
da espigueta, 5-nervada; antécio inferior neutro; 
antécio superior 1,8–2,2 mm compr., oval-
lanceolado, agudo, com cicatrizes na base do lema, 
glabro, liso, castanho. Cariopse não vista.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
25.IV.2008, fl., R.P. Oliveira et al. 1525 (HUEFS). 
Igrapiúna, Mata da Vila 5, 26.X.2008, fl., K.M. Pimenta 
162 (HUEFS); Mata de Pacangê, 25.IV.2009, fl., K.M. 
Pimenta 201 (HUEFS).

Ichnanthus pallens é encontrada na África, 
Índia, Austrália, sudoeste da Ásia e América 
(Boechat 2005). Ocorre ao longo das trilhas no 
interior dos três remanescentes analisados, fértil 
durante todo o ano. É uma das espécies com maior 
amplitude de variação morfológica, com vários 
morfotipos facilmente reconhecíveis, chegando 
a se sobrepor com I. tenuis (J. Presl & C. Presl) 
Hitchc & Chase em vários caracteres. Dentre 
os morfotipos ocorrentes na área de estudo, um 
concorda claramente com o modo confertus 
indicado por Boechat (2005) (Fig. 4k-l), mas os 
demais não se enquadram em nenhum morfotipo 
listado por essa autora, o que também foi ressaltado 
por Mota & Oliveira (2011), para outra área 
florestal no sul da Bahia.

5.5. Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc 
& Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 18(7): 334. 
1917. Fig. 4m-o

Plantas decumbentes, 3–14 cm compr. 
Folhas com bainhas pilosas, margens ciliadas, 
não variegadas, sésseis; lígula membranosa 
levemente ciliada; lâminas 1–3,2 × 0,3–0,8 
cm, oval-lanceoladas, ápice acuminado, base 
subcordada, face adaxial glabra, face abaxial 
pilosa. Inflorescências 2–4 cm compr., paniculadas, 
abertas. Espiguetas 3,5–4 × 1–1,3 mm, pareadas, 
ambas pediceladas, lanceoladas, agudas no 
ápice; glumas pilosas; a inferior menor que o 

comprimento da espigueta, 3-nervada; a superior 
subigual ao comprimento da espigueta, 5-nervada; 
antécio inferior neutro; antécio superior 2,3–2,5 
mm compr., lanceolado, ápice agudo, com 
cicatrizes ou protuberâncias na base do lema, 
glabro, liso, castanho-claro. Cariopse 1,8 mm, 
castanho, sem manchas.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.VII.2008, fl., K.M. Pimenta 115 (HUEFS). Igrapiúna, 
Mata da Vila 5, 20.XII.2008, fl., K.M. Pimenta 173 
(HUEFS).

Ichnanthus tenuis é encontrada desde o 
México até a Argentina (Boechat & Lerina 2001). 
Ocorre ao longo das trilhas no interior dos três 
remanescentes florestais estudados, geralmente em 
locais mais iluminados. Foi encontrada fértil durante 
todo o ano. É de difícil delimitação em relação a I. 
pallens, mas em geral inclui plantas mais delicadas, 
com folhas e inflorescências menores.

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

Lasiacis inclui 20 espécies tropicais (Santos 
& Sano 2001b), ocorrendo cinco espécies no 
Brasil (Filgueiras 2012b). Na área de estudos está 
representado por apenas uma espécie.

6.1. Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase, Contr. U.S. 
Natl. Herb. 18(7): 337. 1917. Fig. 5a-b, 8i

Plantas eretas, até 1,5 m compr. Folhas com 
bainhas glabras, margens ciliadas, sésseis; lígula 
membranoso-ciliada; lâminas 4,7–12,5 × 0,4–2 cm, 
lanceoladas, ápice agudo, base subcordada, pilosas 
em ambas as faces. Inflorescências 10 cm compr., 
paniculadas, abertas. Espiguetas 4 mm compr., 
pareadas, ambas pediceladas, obovais, oblíquas 
nos pedicelos; glumas glabras, menores que o 
comprimento da espigueta; a inferior 10-nervada; 
a superior 11-nervada; antécio inferior neutro; 
antécio superior 2,8–3 × 1,5 mm, oval, ápice obtuso, 
tomentoso, liso, estramíneo. Cariopse não vista.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada 
Grande, 2.VIII.2008, fl., R.P. Oliveira 1570 (HUEFS). 
Igrapiúna, Mata da Vila 5, 17.VIII.2008, fl., R.P. 
Oliveira 1381 (HUEFS).

Lasiacis ligulata é encontrada na Bolívia, 
Brasil, Caribe, Colômbia, Equador, Guiana 
Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela 
(Zuloaga et al. 2003). Ocorre nos remanescentes 
da Pancada Grande e Mata da Vila 5, geralmente 
nos bordos, ou quando no interior, sempre 
associada a clareiras nas trilhas. Foi encontrada 
fértil de julho a outubro. Lasiacis ligulata pode 
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Figura 5 – a-b. Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase – a. ramo; b. espigueta (R.P. Oliveira 1570). c-g. Panicum brevifolium L. 
– c. inflorescência; d. espigueta, vista da gluma inferior; e. espigueta, vista lateral; f. antécio superior, vista da pálea; g. antécio 
superior, vista do lema (K.M. Pimenta et al. 155). h-k. P. pilosum Sw.: h. inflorescência; i. espigueta; j. antécio superior, vista 
do lema; k. antécio superior, vista da pálea (R.P. Oliveira et al. 1401). l-p. Paspalum conjugatum P. J. Bergius – l. hábito; m. 
espigueta, vista da gluma inferior; n. espigueta, vista da gluma superior; o. antécio superior, vista da pálea; p. antécio superior, 
vista do lema (K.M. Pimenta et al. 18). q-s. P. corcovadense Raddi – q. par de espiguetas; r. espigueta, vista da gluma inferior 
superior; s. antécio superior, vista do lema (K.M. Pimenta et al. 20).
Figure 5 – a-b. Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase – a. branch; b. spikelet (R.P. Oliveira 1570). c-g. Panicum brevifolium L. 
– c. inflorescence; d. spikelet, view of the lower glume; e. spikelet, side view; f. upper anthecium, view of the palea; g. upper anthecium, view of 
the lemma (K.M. Pimenta et al. 155). h-l. P. pilosum Sw. – h. inflorescence; i. spikelet; j. upper anthecium, view of the lemma; k. upper anthecium, 
view of the palea (R.P. Oliveira et al. 1401). l-p. Paspalum conjugatum P. J. Bergius – l. habit; m. spikelet, view of the lower glume; n. spikelet, view 
of the upper glume; o. upper anthecium, view of the palea; p. upper anthecium, view of the lemma (K.M. Pimenta et al. 18). q-s. P. corcovadense 
Raddi – q. pair of spikelets; r. spikelets, view of the lower glume; s. upper anthecium, view of the lemma (K.M. Pimenta et al. 20).
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ser confundida com L. divaricata (L.) Hitchc., 
mas é diferenciada principalmente pela lígula, 
muito maior em L. ligulata (Mota 2009). Na REM, 
diferencia-se das demais espécies pelas espiguetas 
oblíquas nos pedicelos.

7. Orthoclada P.Beauv. & C.E.Hubb. Pl. 35: 3419. 
1940.

Orthoclada inclui duas espécies, ocorrendo 
apenas uma no Brasil (Filgueiras 2012c), presente 
nos remanescentes florestais da REM.

7.1. Orthoclada laxa P. Beauv., Ess. Agrostogr. 69: 
t. 14, f. 70. 1812. Fig. 7p-r, 9a-b

Plantas cespitosas, 25–126 cm compr. Folhas 
com bainhas escabras, margens não ciliadas, 
pseudopecioladas; lígula membranoso-ciliada; 
lâminas 5,5–13 × 1,2–2,1 cm, lanceoladas, ápice 
agudo, base assimétrica, glabras em ambas as faces. 
Inflorescências ca. 17 cm compr., paniculadas, 
ovóides. Espiguetas 5,7–6,2 × 1,5 mm, pareadas, 
ambas pediceladas, lanceoladas, curtamente 
aristadas; glumas menores que o comprimento da 
espigueta; a inferior 3-nervada, escabra no ápice; 
a superior 5-nervada, escabra no ápice e sobre 
a nervura central; antécio inferior estaminado, 
suspenso por uma extensão da ráquila; antécio 

superior 3–3,2 × 0,3 mm, lanceolado, agudo, 
glabro, liso, castanho-claro. Cariopse ca. 3 × 0,5 
mm, castanha, sem manchas.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
27.XII.2007, fl., K.M. Pimenta 2 (HUEFS); Mata de 
Pacangê, 30.IX.2008, fl., K.M. Pimenta 135 (HUEFS). 
Ituberá, Mata da Pancada Grande, 23.V.2008, fl., K.M. 
Pimenta 56 (HUEFS).

Orthoclada laxa é encontrada desde o 
México até o Brasil (Renvoize 1984). Ocorre no 
interior dos remanescentes da Vila 5 e Pacangê, 
em áreas bastante sombreadas e pouco alteradas. 
Foi encontrada fértil durante todo o ano. Difere das 
demais espécies da área de estudo principalmente 
pela lâmina foliar conspicuamente pseudopeciolada, 
além da marcada presença de antécio inferior fértil, 
suspenso por uma extensão da ráquila.

8. Panicum L., Sp. Pl. 1: 55. 1753.
Gênero considerado tradicionalmente como 

um dos maiores de Poaceae, mas sua delimitação 
tem sido alvo de mudanças frequentes, em 
especial na última década, sendo hoje aceitas 
ca. 100 espécies (Aliscioni et al. 2003). Para o 
Brasil foram registradas 71 espécies (Guglieri & 
Rodrigues 2012), das quais apenas duas ocorrem 
na área de estudos.

Chave para espécies de Panicum ocorrentes na Reserva Ecológica da Michelin

1. Lâmina foliar oval; lígula membranoso-ciliada; inflorescência paniculada, aberta ...............................  
  ........................................................................................................................... 8.1. P. brevifolium

1’. Lâmina foliar linear-lanceolada; lígula ausente; inflorescência com ramos contraídos unilaterais  .......  
 ........................................................................................................................................  8.2. P. pilosum

8.1. Panicum brevifolium L., Sp. Pl. 1: 59. 1753. 
 Fig. 5c-g

Plantas decumbentes, 40–50 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens ciliadas, sésseis; lígula 
membranoso-ciliada; lâminas 3,6–8 × 1,3–1,8 cm, 
ovais, ápice acuminado, base subcordada, face adaxial 
escabra, face abaxial glabra a esparsamente pilosa. 
Inflorescências 9,5–13,5 cm compr., paniculadas, 
abertas. Espiguetas 1,5–1,7 × 1 mm, pareadas, 
ambas pediceladas, ovais; glumas menores que 
o comprimento da espigueta, glabras; a inferior 
3-nervada; a superior 5-nervada; antécio inferior 
neutro; antécio superior 1–1,3 × 0,7 mm, oval, agudo, 
glabro, liso, estramíneo. Cariopse ca. 0,05 mm compr., 
estramínea, com mancha castanha na base e no ápice. 

Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
1.X.2008, fl., K.M. Pimenta 155 (HUEFS). Igrapiúna, Mata 
de Pacangê, 26.IV.2008, fl., R.P. Oliveira 1529 (HUEFS).

Panicum brevifolium  é uma espécie 
introduzida, nativa dos trópicos do Velho 
Mundo (Renvoize 1984). Ocorre no interior dos 
remanescentes da Pancada Grande e Pacangê, ao 
longo das trilhas. Encontrada fértil durante todo 
o ano. Difere de P. pilosum Sw., por apresentar 
inflorescências paniculadas com ramos de até 
terceira ordem, e pela presença de lígula, ausente 
em P. pilosum. Essa espécie pertencia a Panicum 
sect. Parvifolia (Aliscioni et al. 2003), que 
recentemente foi elevada ao gênero Trichanthecium 
Zuloaga & Morrone (Zuloaga et al. 2011). 
Entretanto, P. brevifolium não foi confirmada 
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como parte desse novo gênero, permanecendo a 
mesma incertae sedis dentro de Panicum. Na REM 
difere das demais espécies pela lâmina foliar oval 
e inflorescência paniculada, aberta.

8.2. Panicum pilosum Sw., Prodr.: 22. 1788. 
 Fig. 5h-k, 9c

Plantas estoloníferas; 31–43 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens glabras, sésseis; lígula 
ausente; lâminas 3,5–20,2 × 0,4–1,2 cm, linear-
lanceoladas, ápice agudo, base subcordada, glabras 
em ambas as faces. Inflorescências 7–11 cm compr., 
com ramos unilaterais contraídos. Espiguetas ca. 1 
× 0,4 mm, pareadas, ambas pediceladas, elípticas; 
glumas menores que o comprimento da espigueta; 
glumas escabras no ápice da nervura central; a 
inferior menor que o comprimento da espigueta, 
3-nervada; a superior subigual ao comprimento da 
espigueta, 5-nervada; antécio inferior neutro; antécio 
superior 1–1,3 × 0,5 mm, elíptico, agudo, escabro 
apenas no ápice, estramíneo. Cariopse não vista.

Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira 1401 (HUEFS). Igrapiúna, 
Mata de Pacangê, 26.IV.2008, fl., R.P. Oliveira 1527 
(HUEFS); Mata da Vila 5, 24.I.2008, fl., K.M. Pimenta 
37 (HUEFS).

Panicum pilosum é encontrada desde o 
México até a Argentina, associada às áreas abertas 
ou sombreadas (Renvoize 1984). É uma das 
espécies de Panicoideae mais comuns no interior 
dos três remanescentes estudados, ocorrendo ao 
longo das trilhas, geralmente em clareiras. Foi 
encontrada fértil durante todo o ano. É caracterizada 
principalmente pela ausência de lígula, presente em 
todas as espécies encontradas na área de estudo.

9. Paspalum L., Syst. Nat. ed 10: 855. 1759.
Paspalum é um dos maiores gêneros de 

Poaceae, incluindo 310 espécies (Zuloaga et al. 
2003), distribuídas em áreas tropicais e subtropicais. 
Na Lista da Flora do Brasil estão registradas 203 
espécies (Valls & Oliveira 2012), das quais oito 
foram encontradas na área de estudos.

Chave para espécies de Paspalum ocorrentes na Reserva Ecológica da Michelin

1. Gluma inferior presente. 
2. Gluma inferior de cada par de espiguetas diferenciada quanto ao comprimento  ..........................  

 ...........................................................................................................................  9.3. P. decumbens
2’. Gluma inferior de cada par de espiguetas similar  .................................................  9.7. P. pilosum

1’. Gluma inferior ausente.
3.  Inflorescência com 1–2 ramos.

4. Plantas estoloníferas; inflorescência com 2 ramos conjugados; espiguetas solitárias; antécio 
superior oval  ............................................................................................  9.1. P. conjugatum

4’. Plantas cespitosas; inflorescência com 1–2 ramos alternos; espiguetas pareadas; antécio 
superior elíptico  .................................................................................................  9.5. P. molle 

3’. Inflorescência com 3 ou mais ramos.
5. Antécio superior castanho-escuro ou castanho  ............................................ 9.8. P. virgatum
5’ Antécio superior estramíneo.

6. Folhas atenuadas na base; antécio superior elíptico  .....................  9.2. P. corcovadense
6’. Folhas não atenuadas na base; antécio superior oboval.

7. Plantas 18,5–38 cm compr.; inflorescência com 6–13 ramos; espiguetas 1,2–1,5 
mm compr.  ..............................................................................  9.6. P. paniculatum

7’. Plantas ca. 135 cm compr.; inflorescência com 20–25 ramos; espiguetas 1,5–2 mm 
compr.  ........................................................................................ 9.4. P. millegrana

9.1. Paspalum conjugatum P.J. Bergius, Acta Helv. 
Phys.-Math. 7: 129, t. 8. 1772. Fig. 5l-p, 9d

Plantas estoloníferas, 11–13 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas, 
sésseis; lígula membranosa; lâminas 3,5–12,5 
× 0,4–1,1 cm, lanceoladas, ápice agudo, base 

levemente atenuada ou arredondada, glabras em 
ambas as faces. Inflorescências 6,2–9 cm compr., 
racemosas, 2 ramos unilaterais conjugados. 
Espiguetas 1,5–1,8 ×  1 mm, solitárias, pediceladas, 
plano-convexas; gluma inferior ausente; a 
superior subigual ao comprimento da espigueta, 
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2-nervada, longamente ciliada nas margens; 
antécio inferior neutro; antécio superior 1,5–1,8 ×  
1 mm, oval, apiculado, glabro, liso, estramíneo. 
Cariopse não vista.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
27.I.2007, fl., K.M. Pimenta 18 (HUEFS). Ituberá. Mata 
da Pancada Grande, 26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira et al. 
1404 (HUEFS). Igrapiúna, Mata de Pacangê, 14.II.2009, 
fl., K.M. Pimenta 191 (HUEFS).

Paspalum conjugatum provavelmente é 
nativa da América, encontrada em toda a região 
tropical (Oliveira & Valls 2001). Ocorre nos três 
remanescentes estudados, ao longo das trilhas 
no interior das florestas. Foi encontrada fértil 
durante todo o ano. É facilmente reconhecida pelas 
inflorescências com dois racemos digitados, os 
quais incluem espiguetas solitárias.

9.2. Paspalum corcovadense Raddi, Agrostogr. 
Bras. 2: 27. 1823. Fig. 5q-s, 9e

Plantas cespitosas, 15–26 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens ciliadas, sésseis; 
lígula membranosa; lâminas 7–22 × 0,8–1,1 cm, 
lanceoladas, ápice agudo, base atenuada, glabras em 
ambas as faces. Inflorescências 1,6–8,5 cm compr., 
racemosas, 3-6 ramos unilaterais. Espiguetas 2–2,5 
× 1 mm, pareadas, ambas pediceladas, plano-
convexas; gluma inferior ausente; a superior menor 
que o comprimento da espigueta, 3-nervada, pilosa; 
antécio inferior neutro; antécio superior 2 × 1–1,3 
mm, elíptico, ápice agudo, glabro, liso, estramíneo. 
Cariopse não vista.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
27.XII.2008, fl., K.M. Pimenta & R.P. Oliveira 20 
(HUEFS). Ituberá, Mata da Pancada Grande, 1.X.2008, 
fl., K.M. Pimenta 156 (HUEFS).

Paspalum corcovadense é encontrada em 
regiões tropicais e subtropicais da América do 
Sul (Oliveira & Valls 2001). Ocorre nos bordos 
e em clareiras no interior dos remanescentes da 
Pancada Grande e Vila 5, encontrada fértil durante 
todo o ano. É facilmente reconhecida pelas folhas 
atenuadas na base, com claro estreitamento em 
direção à bainha.

9.3. Paspalum decumbens Sw., Prodr.: 22. 1788. 
 Fig. 6a-e, 9f

Plantas decumbentes, 20–35 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras a levemente pilosas, 
margens ciliadas, sésseis; lígula membranosa; 
lâminas 3–7 × 0,5–1 cm, lanceoladas, ápice 
agudo, base subcordada, pilosas em ambas 
as faces. Inflorescências 1,7–2,5 cm compr., 

racemosas, 1 ramo unilateral. Espiguetas 1,8–2 × 
1,3–1,5 mm, pareadas, ambas pediceladas, obovais; 
glumas glabras; a inferior diferenciada quanto 
ao comprimento entre as espiguetas de cada par, 
1-nervada; a superior menor que o comprimento 
da espigueta, 3-nervada; antécio inferior neutro; 
antécio superior 1,5–1,7 × 1,3–1,5 mm, globoso 
a oboval, agudo, glabro, papiloso, estramíneo. 
Cariopse não vista.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
24.I.2008, fl., K.M. Pimenta & R.P. Oliveira 28 (HUEFS).

Paspalum decumbens é encontrada desde a 
América Central (incluindo o Caribe) até o Brasil 
(Renvoize 1984). Ocorre no remanescente da Vila 
5, no interior da floresta, geralmente ao longo das 
trilhas. Foi encontrada fértil durante todo o ano. 
É caracterizada principalmente por apresentar 
racemos solitários, semelhante a P. pilosum Lam., 
porém as glumas inferiores das espiguetas em cada 
par são de tamanhos diferentes.

9.4. Paspalum millegrana Schrad., Mant. 2: 
175.1824. Fig. 6f-i

Plantas cespitosas; 135–150 cm compr. 
Folhas com bainhas e margens glabras, sésseis; 
lígula membranoso-ciliada; lâminas ca. 32,5 
× 1 cm, linear-lanceoladas, ápice agudo, base 
truncada, face adaxial levemente pilosa, face 
abaxial glabra. Inflorescências ca. 16,5 cm compr., 
racemosas, 20–25 ramos unilaterais. Espiguetas 
1,5–2 × 1,5–2 mm, pareadas, ambas pediceladas, 
plano-convexas; glumas glabras; a inferior 
ausente; a superior subigual ao comprimento da 
espigueta, 3-nervada; antécio inferior neutro; 
antécio superior 1,5–2 × 1,3–1,5 mm, oboval, 
cuspidado, glabro, liso, estramíneo. Cariopse 
não vista.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
20.XII.2008, fl., K.M. Pimenta 178 (HUEFS).

Paspalum millegrana é encontrada desde a 
América Central (incluindo o Caribe) até o Brasil 
(Oliveira & Valls 2001). Ocorre nos bordos do 
remanescente da Vila 5, em áreas sob intensa 
luminosidade. Encontrada fértil entre dezembro 
e abril. Possui muitas semelhanças morfológicas 
com P. densum Poir., sendo diferenciadas 
principalmente pela inflorescência, as quais 
segundo Renvoize (1984) são piramidais nessa 
espécie, com mais de 70 racemos, enquanto 
P. millegrana não apresenta inflorescência 
piramidal e seus racemos não ultrapassam o 
número de 50. 
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Figura 6 – a-e. Paspalum decumbens Sw. – a. hábito; b. espigueta, vista da gluma superior; c. espigueta, vista da gluma inferior; d. 
antécio superior, vista do lema; e. antécio superior, vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 22). f-i. P. millegrana Schrad – f. inflorescência; 
g. espigueta, vista da gluma superior; h. antécio superior, vista do lema; i. antécio superior vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 178). 
j-m. P. molle Poir – j. hábito; k. espigueta vista da gluma superior; l. antécio superior, vista do pálea; m. antécio superior, vista da 
lema (K.M. Pimenta et al. 60). n-p. P. paniculatum L. – n. espigueta, vista da gluma superior; o. antécio superior, vista do lema; p. 
antécio superior, vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 11).
Figure 6 – a-e. Paspalum decumbens Sw – a. habit; b. spikelet, view of the upper glume; c. spikelet, view of the lower glume; d. upper anthecium, view 
of the lemma; e. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 22). f-h. P. millegrana Schrad – f. inflorescence; g. spikelet, view of the upper 
glume; h. upper anthecium, view of the lemma; i. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 178).  j-m. P. molle Poir – j. habit; k. spikelet, 
view of the upper glume; l. upper anthecium, view of the palea; m. upper anthecium, view of the lemma (K.M. Pimenta et al. 60). n-p. P. paniculatum 
L. – n. spikelet, view of the upper glume; o. upper anthecium, view of the lemma; p. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 11). 
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9.5. Paspalum molle Poir., Encycl. 5: 34. 1804. 
 Fig. 6j-m

Plantas cespitosas, 6,5–11,5 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras, margens pilosas, 
sésseis; lígula membranoso-ciliada; lâminas 
3,5–14,5 × 4–7 cm, lineares, ápice agudo, base 
arredonda a subcordada, pilosas em ambas as 
faces. Inflorescências 2–3 cm compr., racemosas, 
1-2 ramos unilaterais. Espiguetas 2,3–2,5 × 1 mm, 
pareadas, ambas pediceladas, plano-convexas; 
gluma inferior ausente; a superior subigual ao 
comprimento da espigueta, 3-nervada, pilosa; 
antécio inferior neutro; antécio superior 2–2,5 × 
1 mm, elíptico, agudo, glabro, liso, estramíneo. 
Cariopse não vista.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
24.V.2008, fl., K.M. Pimenta 60 (HUEFS); Mata de 
Pacangê, 25.IV.2009, fl., K.M. Pimenta 207 (HUEFS).

Paspalum molle é encontrada no Brasil, 
Caribe, Colômbia, Estados Unidos e Venezuela 
(Zuloaga et al. 2003). Ocorre apenas no interior 
dos remanescentes Pancada Grande e Pacangê, ao 
longo das trilhas. Encontrada fértil no mês de maio. 
Essa espécie apresenta inflorescência com um ou 
dois racemos e espiguetas com antécio superior 
elíptico. Além disso, inclui plantas cespitosas, 
principal caráter que a diferencia de P. conjugatum 
(plantas estoloníferas).

9.6. Paspalum paniculatum L., Syst. Nat. (ed.10) 
2: 855. 1759. Fig. 6n-p

Plantas cespitosas, 18–38 cm compr. Folhas 
com bainhas pilosas, margens ciliadas, sésseis; 
lígula membranoso-ciliada; lâminas 8–18,5 × 0,8–
1,3 cm, lanceoladas, ápice agudo, base subcordada, 
pilosas em ambas as faces. Inflorescências 4,5–8.8 
cm compr., racemosas, 6–13 ramos unilaterais. 
Espiguetas 1,2–1,5 × 0,7–1 mm, pareadas, ambas 
pediceladas, plano-convexas; gluma inferior 
ausente; a superior subigual ao comprimento 
da espigueta, 3-nervada, pilosa; antécio inferior 
neutro; antécio superior 1,3–1,5 × 0,8–1 mm, 
oboval, ápice obtuso, glabro, papiloso, estramíneo. 
Cariopse não vista.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira et al. 1402 (HUEFS). 
Igrapiúna, Mata da Vila 5, 27.XII.2008, fl., K.M. Pimenta 
& R.P. Oliveira 11 (HUEFS).

Paspalum paniculatum é encontrada na 
América tropical, África tropical, Austrália, Nova 
Guiné e Polinésia (Renvoize 1984). Ocorre no 
interior dos remanescentes Pancada Grande e 
Vila 5, em locais alterados ao longo das trilhas e 

em clareiras. Encontrada fértil em dezembro. Os 
indivíduos dessa espécie são bastante pilosos e suas 
inflorescências apresentam geralmente 6–13 ramos.

9.7. Paspalum pilosum Lam., Tabl. Encycl. 1: 175. 
1791. Fig. 7a-d

Plantas cespitosas, 12–29 cm compr. 
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas, 
sésseis; lígula membranoso-ciliada; lâminas 
4–13 × 0,3–0,5 cm, lineares, ápice agudo, 
base subcordada, pilosas a hirsutas em ambas 
as faces. Inflorescências 6,3–7,5 cm compr., 
racemosas, 1 ramo unilateral. Espiguetas 2,8–3 
× 1,5 mm, pareadas, ambas pediceladas, plano-
convexas; glumas glabras; a inferior menor que o 
comprimento da espigueta, 1-nervada; a superior 
subigual ao comprimento da espigueta, 5-nervada; 
antécio inferior estaminado; antécio superior 
2,3–2,5 × 1,5 mm, elíptico, agudo, glabro, liso, 
estramíneo. Cariopse não vista.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira et al. 1408 (HUEFS).

Paspalum pilosum é encontrada desde a 
América Central até Bolívia e Brasil (Oliveira 
& Valls 2001). Ocorre na área de estudos no 
interior do remanescente da Pancada Grande, 
em locais iluminados ao longo das trilhas. 
Encontrada fértil em dezembro. Essa espécie pode 
ser reconhecida principalmente pelos racemos 
solitários e espiguetas pareadas, cujas glumas 
inferiores são similares entre as espiguetas de cada 
par. Além disso, é a única espécie desse gênero que 
apresenta antécio inferior estaminado, dentre as que 
ocorrem na área de estudos.

9.8. Paspalum virgatum L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 
855. 1759. Fig. 7e-h, 9g

Plantas cespitosas; 80–130 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens ciliadas, sésseis; lígula 
membranoso-ciliada; lâminas 30–46 × 1,5–2 cm, 
linear-lanceoladas, ápice agudo, base truncada, 
glabras ambas as faces. Inflorescências 18,5–19 
cm compr., racemosas, 10-15 racemos unilaterais. 
Espiguetas 2,8–3,2 × 1,5–2 mm, pareadas, ambas 
pediceladas, plano-convexas; gluma inferior 
ausente; a superior subigual ao comprimento 
da espigueta, 5-nervada, pilosa; antécio inferior 
neutro; antécio superior 2,3–2,8 × 1,5–1,8 mm, 
oboval, ápice agudo, glabro, papiloso, castanho 
escuro. Cariopse não vista.
Material selecionado: Igrapiúna, Mata da Vila 5, 
27.XII.2007, fl., K.M. Pimenta 23 (HUEFS).
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Figura 7 – a-d. Paspalum pilosum Lam. – a. inflorescência; b. espigueta, vista lateral; c. espigueta, vista da gluma superior; d. antécio 
superior, vista do lema (R.P. Oliveira 1408). e-h. P. virgatum L. – e. espigueta, vista da gluma superior; f. espigueta, vista do lema 
inferior; g. antécio superior, vista da lema; h. antécio superior, vista da pálea (K.M. Pimenta et al. 23). i-l. Sacciolepis indica (L.) 
Chase – i. inflorescência; j. espigueta, vista lateral; k. antécio superior, vista da pálea; l. antécio superior, vista do lema (R.P. Oliveira 
1405). m-o. Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga – m. hábito; n. espigueta, vista lateral; o. antécio superior, vista da pálea (R.P. Oliveira 
1407). p-r. Orthoclada laxa P. Beauv. – p. hábito, ramo com inflorescência; q. espigueta; r. antécios (K.M. Pimenta et al. 135). 
Figure 7 – a-d. Paspalum pilosum Lam – a. inflorescence; b. spikelet, view of the side lateral; c. spikelet, view of the upper glume; d. upper anthecium, 
view of the lemma (R.P. Oliveira 1408). e-h. P. virgatum L. – e. spikelet, view of the upper glume; f. spikelet, view of the lower lemma; g. upper anthecium, 
view of the lemma; h. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 23). i-l. Sacciolepis indica (L.) Chase – i. inflorescence; j. spikelet, view of 
the lateral; k. upper anthecium, view of the lemma; l. upper anthecium, view of the palea (K.M. Pimenta et al. 23). m-o. Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga 
– m. habit; n. upper anthecium, view of the lemma; o. upper anthecium, view of the palea (R.P. Oliveira 1407). p-r. Orthoclada laxa P. Beauv. – p. habit; 
q. spikelet; r. anthecia (K.M. Pimenta et al. 135).
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Figura 8 – a. Andropogon bicornis L. B. Digitaria insularis (L.) Fedde; c. Homolepis aturensis (Kunth) Chase; d. 
Ichnanthus grandifolius (Döll) Zuloaga & Soderstr; e. I. leiocarpus (Spreng) Kunth.; f. I. nemoralis Schrad. ex. Roem 
& Schult.) Hitchc. & Chase; g-h. I. pallens (Sw.) Munro ex. Benth; i. Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase.
Figure 8 – a. Andropogon bicornis L. B. Digitaria insularis (L.) Fedde; c. Homolepis aturensis (Kunth) Chase; D. Ichnanthus grandifolius 
(Döll) Zuloaga & Soderstr. E. I. leiocarpus (Spreng) Kunth. F. I. nemoralis Schrad. ex. Roem & Schult.) Hitchc. & Chase. g-h. I. pallens 
(Sw.) Munro ex. Benth.; i. Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase.
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Figura 9 – a-b. Orthoclada laxa P. Beauv – c. Panicum pilosum Lam; d. Paspalum conjugatum P. J. Bergius; e. P. 
corcovadense Raddi; f. P. decumbens Sw; g. P. virgatum L. H. Sacciolepis indica (L.) Chase.
Figure 9 – a-b. Orthoclada laxa P. Beauv; c. Panicum pilosum Lam; d. Paspalum conjugatum P. J. Bergius; e. P. corcovadense Raddi; 
f. P. decumbens Sw; g. P. virgatum L. H. Sacciolepis indica (L.) Chase.
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Paspalum virgatum é encontrada desde os 
Estados Unidos até o Brasil (Renvoize 1984). 
Ocorre nos bordos do remanescente da Vila 
5, encontrada fértil de dezembro a abril. Os 
indivíduos dessa espécie crescem juntamente 
com os de P. millegrana, assemelhando-se 
morfologicamente quanto ao hábito. Porém, 
normalmente suas inflorescências são pendentes 
e o antécio superior é castanho-escuro ou castanho 
(vs. estramíneo em P. millegrana).

 
10. Sacciolepis Nash, Man. Fl. N. States 89. 1901.

Sacciolepis inclui ca. 30 espécies tropicais 
de ambientes úmidos (Santos & Sano 2001c). Na 
Lista da Flora do Brasil foram registradas seis 
espécies (Shirasuna 2012b), uma delas presente 
na área de estudos.

10.1. Sacciolepis indica (L.) Chase, Proc. Biol. 
Soc. Wash. 21: 8. 1908.  Fig. 7i-l, 9l

Plantas decumbentes, 10–30 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens glabras, sésseis; lígula 
membranosa; lâminas 0,8–4 × 0,2–0,3 cm, linear-
lanceoladas, ápice agudo, base arredondada, glabras 
em ambas as faces. Inflorescências 1–2 cm compr., 
paniculadas, espiciformes. Espiguetas 2,8–3 × 1–1,2 
mm compr., pareadas, ambas pediceladas, oval-
lanceoladas; glumas glabras; a inferior menor que 
o comprimento da espigueta, 5-nervada; a superior 
subigual ao comprimento da espigueta, 9-nervada; 
antécio inferior neutro; antécio superior 1,3–1,5 × 0,5 
mm, lanceolado, ápice agudo, glabro, liso, estramíneo. 
Cariopse ca. 1 mm, castanha, sem manchas.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira 1405 (HUEFS).

Sacciolepis indica foi introduzida no Novo 
Mundo (Judziewicz 1990), nativa dos trópicos 
do Velho Mundo (Renvoize 1984). Ocorre ao 
longo das trilhas no interior do remanescente da 
Pancada Grande, e em seus bordos, em ambientes 
muito úmidos, próximos ao rio Cachoeira Grande. 
Encontrada fértil no mês de dezembro. É caracterizada 
principalmente pelas folhas pequenas e delicadas, 
além das inflorescências espiciformes.

11. Steinchisma Raf., Bull. Bot. (Geneve) 1: 220. 
1830.

Steinchisma compreende seis espécies (Zuloaga 
et al. 2003), distribuídas dos Estados Unidos até 
a Argentina (Zuloaga et al. 2001). Na Lista da 
Flora do Brasil estão registradas cinco espécies 
(Shirasuna 2012c) das quais apenas uma ocorre na 
área de estudos.

11.1. Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga, Amer. J. 
Bot. 90: 817. 2003. Fig. 7m-o

Plantas cespitosas, 35–40 cm compr. Folhas 
com bainhas glabras, margens ciliadas, sésseis; 
lígula membranosa; lâminas 4–9 × 0,6–1,3 cm, 
lanceoladas, ápice agudo, base subcordada, glabras. 
Inflorescências ca. 10 cm compr., paniculadas, 
abertas a congestas. Espiguetas 1,5–1,7 × 0,5–0,7 
mm, pareadas, ambas pediceladas, elíptico-
lanceoladas; glumas menores que o comprimento da 
espigueta; a inferior 3-nervada, escabra na nervura 
central; a superior 5-nervada, glabra; antécio 
inferior neutro, pálea inferior conspícua, expandida 
na maturação; antécio superior 1,3–1,5 × 0,5 mm, 
lanceolado, agudo, papiloso longitudinalmente, 
glabro, estramíneo. Cariopse não vista.
Material selecionado: Ituberá, Mata da Pancada Grande, 
26.XII.2007, fl., R.P. Oliveira 1407 (HUEFS).

Steinchisma laxa é encontrada desde a 
América Central à Argentina (Renvoize 1984). 
Ocorre ao longo das trilhas no interior do 
remanescente da Pancada Grande, geralmente em 
locais mais abertos, com intensa luminosidade. 
Foi encontrada fértil em novembro. Poderia 
ser confundida com Panicum pilosum, porém 
diferencia-se pela arquitetura da inflorescência 
aberta e pálea inferior expandida na maturação em 
S. laxa (Mota 2009), além da presença de lígula.

Considerações ecológicas e sobre a 
ocorrência das espécies na REM
Dentre os gêneros de Panicoideae ocorrentes 

nos remanescentes florestais estudados, Paspalum 
foi o mais representativo, com oito espécies. 
Porém, Ichnanthus, além de também incluir 
número considerável de espécies (cinco), foi o que 
apresentou maior ocorrência nessas áreas, com pelo 
menos três espécies em duas delas. Esses dados 
concordam com os achados de Mota & Oliveira 
(2011) para outro remanescente florestal no sul da 
Bahia (porém em floresta montana), onde Paspalum 
também aparece como o gênero mais representativo, 
seguido de Ichnanthus.

Dentre as espécies analisadas, 17 ocorrem 
na Mata da Pancada Grande, 16 na Vila 5, e 
apenas nove em Pacangê. Esta situação pode 
ser justificada pelo intenso desmatamento nesse 
último remanescente, que começou no início do 
século XIX e representa atualmente um mosaico de 
formações vegetacionais em regeneração. 

Homolepis aturensis, Ichnanthus pallens, I. 
tenuis, Panicum pilosum e Paspalum conjugatum 
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apresentam ampla ocorrência dentro da REM, 
coletadas nos três remanescentes analisados. 
As demais espécies foram restritas a apenas 
um remanescente, a exemplo de Andropogon 
bicornis, Dichanthelium aequivaginatum, D. 
sciurotoides, Ichnanthus leiocarpus, Paspalum 
decumbens, P. millegrana e P. virgatum, exclusivas 
da mata da Vila 5; além de Digitaria insularis, 
I. nemoralis, Panicum brevifolim, Paspalum 
pilosum, Sacciolepis indica e Steinchisma laxa, 
encontradas apenas em Pancada Grande. Por outro 
lado, nenhuma espécie de Panicoideae analisada foi 
coletada exclusivamente em Pacangê. 

A maioria das espécies analisadas (15) ocorre 
exclusivamente no interior desses remanescentes, 
em áreas mais sombreadas. Seis ocorrem no 
interior e nos bordos (Dichanthelium sciurotoides, 
Homolepis aturensis, Lasiacis ligulata, Paspalum 
conjugatum, Paspalum corcovadense e Sacciolepis 
indica), e apenas três ocorrem exclusivamente 
nos bordos (Andropogon bicornis, Paspalum 
millegrana e P. virgatum). 

Isso demonstra a importância da manutenção 
desses remanescentes para a sobrevivência dessas 
espécies, assim como de outros grupos de plantas 
que ocorrem tanto na REM quanto na Mata 
Atlântica como um todo.
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Resumo 
O Parque Estadual de Ibitipoca está situado no sudeste do estado de Minas Gerais, entre os paralelos 
21°40’15”‒21°43’30”S e os meridianos 43°52’35”‒43°54’15”W, totalizando 1.488 hectares. Apresenta 
diversas formações vegetacionais como a Floresta Atlântica e os campos rupestres. O presente trabalho teve 
como objetivo realizar o levantamento das espécies de Araceae do Parque Estadual de Ibitipoca, com uma 
chave de identificação, descrições, ilustrações, informações sobre habitats de ocorrência. Amostras férteis 
foram coletadas em 2004 e 2005 e incorporadas nos herbários RB e SPF.  Foram reconhecidas 10 espécies 
pertencentes a três gêneros, sendo Anthurium Schott o mais representativo com cinco espécies, seguido por 
Philodendron Schott com quatro. Asterostigma Fisch. & C.A.Mey. foi representado por apenas uma espécie. 
Palavras-chave: Anthurium, Asterostigma, florística, Philodendron, taxonomia.

Abstract 
The Ibitipoca State Park is located in the southeastern state of Minas Gerais, between latitudes 
21°40’15”‒21°43’30”S and longitudes 43°52’35”‒43°54’15”W, totalling 1,488 hectares. Several vegetation 
formations are represented such the Atlantic forest and the campo rupestre vegetation. This study aimed 
to survey the species of Araceae of the Ibitipoca State Park, providing an identification key, descriptions, 
illustrations, information on habitat. Fertile samples were collected between 2004 and 2005 and incorporated 
into the herbaria RB and SPF. Ten species were recognized belonging to three genera: Anthurium Schott was 
the most diverse with five species, followed by Philodendron Schott with four. Asterostigma Fisch. & C.A. 
Mey. was represented by only one species.
Key words: Anthurium, Asterostigma, floristic, Philodendron, taxonomy.

Introdução
As Araceae são reconhecidas  pela 

inflorescência em espádice, associada a uma 
bráctea, a espata (Grayum 1990; Mayo et al. 1997). 
De acordo com o APGIII (2009), constituem-se 
num grupo monofilético, situado no clado das 
Alismatales. No Brasil, as Araceae encontram-
se distribuídas em todo território nacional, com 
35 gêneros e aproximadamente 466 espécies 
(Coelho et al. 2012), sendo que destas, 27 foram 
categorizadas como raras (Temponi et al. 2009). 
As espécies da família apresentam ampla variação 
ecológica e ocorrem em diversas formações 
vegetacionais como florestas, restingas, campos e 
afloramentos rochosos (Coelho et al. 2009).

Levantamentos florísticos de Araceae para o 
estado de Minas Gerais têm revelado um grande 
número de novas espécies (Sakuragui & Mayo 
1999; Gonçalves & Temponi 2004; Temponi & 
Coelho 2011), bem como novos registros para o 
estado (Almeida et al. 2005; Temponi et al. 2006). 
Estes resultados reforçam a necessidade de estudos 
e o incremento de coletas em outros remanescentes 
florestais e ambientes preservados do estado.

Um desses remanescentes é o Parque 
Estadual de Ibitipoca (PEIb), onde estudos 
florísticos foram realizados para algumas famílias 
de angiospermas como Apocynaceae (Monguilhott 
& Mello-Silva 2008), Orchidaceae (Neto et al. 
2007), Piperaceae (Medeiros & Guimarães 2007), 
Poaceae, Bambosoidae (Ferreira et. al. 2009) 
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e Asteraceae (Borges et. al. 2010). Entretanto, 
Araceae, dentre outros grupos, carece de estudos 
florísticos e taxonômicos.

O objetivo do trabalho é apresentar o 
levantamento das espécies de Araceae do PEIb, 
com chave de identificação, descrições, ilustrações, 
além de informações sobre habitats de ocorrência, 
bem como a distribuição geográfica das espécies 
encontradas na área de estudo.

Material e Métodos
O PEIb está localizado entre os paralelos 

21°40’15”–21°43’30”S e os meridianos 
43°52’35”–43°54’15”W, abrangendo uma área 
de 1.488 ha com altitudes de 1.000 à 1.784 m. 
A área do parque insere-se com complexo da 
Serra da Mantiqueira e abrange os municípios de 
Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca. O relevo é 
montanhoso formado por gnaisses e principalmente 
quartzitos. O parque apresenta clima tropical de 
altitude mesotérmico, com precipitação anual 
média de 2.200 mm. A vegetação é constituída 
pelos campos rupestres, cerrados de altitude, 
Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Ombrófila Altimontana (Rodella & Tarifa 2002).

Representantes férteis de Araceae foram 
coletados nos anos de 2004 e 2005, sendo 
herborizados, segundo técnicas específicas da 
família (Croat 1985) e depositados nos herbários 
RB e SPF. O material botânico foi identificado 
mediante literatura especializada (Gonçalves 
2005; Sakuragui et al. 2005; Temponi et al. 2006) 
e consultas aos herbários CESJ, MBM, RB, SPF 
(acrônimos de acordo com Holmgren et al. 1990). 

Para as descrições e ilustrações foram 
utilizadas as amostras coletadas e quando 
necessário, foram complementadas com material 
adicional examinado e literatura específica. A 
terminologia foi baseada nos trabalhos de Radford 
et al. (1979), Mayo et al. (1997), Temponi et al. 
(2005) e Gonçalves & Lorenzi (2007).

Resultados e Discussão
Foram registradas para a área de estudo 10 

espécies, distribuídas em três gêneros: Anthurium 
(5 espécies), Asterostigma (1) e Philodendron (4). 
O gênero Anthurium mostrou-se com maior riqueza 
específica na área de estudo e um novo registro 
para o estado.

Não existe até o momento o levantamento 
de todas as Araceae ocorrentes no estado de 

Minas Gerais, porém trabalhos pontuais como 
os de Sakuragui (1999), Sakuragui & Mayo 
(2003), Almeida (2005), Temponi et al. (2006) 
e Sakuragui et al. (2007), juntamente com os 
resultados deste trabalho, podem fornecer dados 
para um panorama inicial da diversidade de 
espécies da família no estado.

O Parque Estadual de Ibitipoca é considerado 
uma área de alta importância biológica especial 
de acordo com Drummond et al.  (2005), 
principalmente devido a ocorrência de mosaicos 
vegetacionais, ligados a áreas de grande altitude. 
A vegetação do Parque é constituída pelos campos 
rupestres, cerrados de altitude, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Ombrófila Altimontana 
(Rodella & Tarifa 2002).

Comparativamente a outros estudos 
desenvolvidos em Minas Gerais com tipos 
vegetacionais semelhantes, como o de Temponi 
et al. (2006) no Parque Estadual do Rio Doce e 
o de Almeida et al. (2005) na Reserva Biológica 
da Represa do Grama o número de gêneros foi 
menor do que encontrado nesses trabalhos. 

Apesar da vegetação da Serra do Ibitipoca 
ser tratada como um refúgio ecológico alto-
montano de vegetação arbustiva, inserido na 
região fitoecológica da Floresta Estacional 
Semidecidual (Ururahy et al. 1993), não foram 
encontrados os gêneros Heteropsis, Monstera, 
Rhodopatha, Syngonium e Xanthosoma, que são 
frequentes na Floresta Atlântica.

A composição de espécies de Aracaeae no 
PEIb sugere que a área abriga espécies típicas 
do bioma Cerrado como é o caso de Anthurium 
minarum Saruragui & Mayo e Philodendron 
minarum Engl. (Gonçalves 2004), que são espécies 
frequentemente encontradas nos campos rupestres 
de Minas Gerais (Sakuragui et al. 2007). Além 
de outras espécies tipicamente do bioma Floresta 
Atlântica, como Philodendron appendiculatum 
Nadruz & Mayo, Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 
e Anthurium comum Schott. 

O trabalho de Menini et al. (2009) compara 
a flora epifítica encontrada no PEIb com 
outras regiões de altitude no sudeste de Minas 
Gerais, como a Reserva Biológica do Grama, 
com altitudes até 750 m e a Mata do Baú, com 
altitudes até 900m. Araceae foi a terceira família 
de epífitas de maior representatividade nas três 
áreas com 20 espécies, depois de Orchidaceae e 
Bromeliaceae. De todas as espécies amostradas 
nas três áreas, apenas Philodendron propinquum 
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Schott foi comum às três, confirmando a ampla 
distribuição geográfica desta espécie pelas 
florestas do Brasil.

No PEIb, quatro outras espécies apresentam 
ampla distribuição: Anthurium scandens, que possui 
distribuição disjunta, ocorrendo tanto no domínio 
Mata Atlântica como Amazônico, Anthurium 
comtum, Philodendron bipinnatifidum Schott ex 
Endl., bem como Philodendron propinquum que 
ocorrem exclusivamente no domínio Atlântico. 
Estas espécies são consideradas não ameaçadas 
pelos critérios da IUCN (2010).

Três espécies apresentam distribuição 
restrita, Philodendron appendiculatum ocorre no 
sul e sudeste do Brasil, Philodendron minarum e 
Asterostigma luschnathianum em Minas Gerais, 

São Paulo e Rio de Janeiro e Anthurium minarum 
em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Apesar 
da distribuição restrita estas espécies apresentam 
populações com numerosos indivíduos, sendo 
consideradas não ameaçadas (IUCN 2010).

A espécie Anthurium boudetii Nadruz, 
registrada apenas para o Rio de Janeiro, foi pela 
primeira vez encontrada em Minas Gerais. Enquanto 
Anthurium leonii E.G. Gonçalves é uma espécie 
endêmica deste estado. Novas coletas poderão 
resultar na ampliação da distribuição geográfica 
destas espécies, que segundo os critérios de espécies 
ameaçadas da IUCN (2010), são classificadas em 
perigo. A ocorrência de espécies ameaçadas na área 
de estudo reafirma a necessidade de preservação 
destes ambientes.

Chave para identificação das espécies de Araceae do Parque Estadual de Ibitipoca

1.	 Pecíolo	geniculado;	espádice	com	flores	bissexuais	e	perigoniadas	 ...................................................  2
2. Lâmina foliar com pontuações negras na face abaxial  ...............................................................  3

3. Erva terrestre, lâmina foliar lanceolada a oblanceolada; ovário com 1 óvulo por lóculo; bagas 
alaranjadas, avermelhada a vinácea  .................................................. 4. Anthurium minarum

3’. Erva	epífita	ou	rupícola,	lâmina	foliar	estreitamente	elíptica	à	elíptica,	ovário	com	2	óvulos	
por lóculo; bagas alvas a vináceas  .................................................................  5. A. scandens

2’. Lâmina foliar sem pontuações negras na face abaxial  ................................................................  4
4.	 Epífita	 ou	 rupícola;	 lâmina	 foliar	 fortemente	 discolor;	 espata	 decídua;	 espádice	 verde	

acinzentado  .......................................................................................................  2. A. comtum
4’. Erva terrestre; lâmina foliar discolor a levemente discolor; espata persistente, espádice vináceo 

a castanho  ............................................................................................................................  5
5. Lâmina foliar membranácea à cartácea, nervação broquidódroma, mais de 15 pares de 

nervuras laterais primárias  ....................................................................... 1. A. boudetii 
5’. Lâmina foliar coriácea, nervação eucamptódroma, menos de 15 pares de nervuras laterais 

primárias  ......................................................................................................  3. A. leonii 
1’.	 Pecíolo	não-geniculado;	espádice	com	flores	unissexuais	e	aperigoniadas	 ........................................  6

6.	 Erva	geófita;	caule	rizomatoso,	lâmina	foliar	membranácea,	pinatisecta,	nervuras	laterais	secundárias	
reticuladas, estigma astericiforme  .............................................. 6. Asterostigma luschnathianum

6’.	 Erva	 hemi-epífita;	 caule	 aéreo,	 lâmina	 foliar	 cartácea	 a	 coriácea,	 elíptica,	 ovada,	 sagitada	 ou	
pinatífida	 a	 bipinatifida,	 nervuras	 laterais	 secundárias	 peniparalelinérveas,	 estigma	papiloso	 a	
globoso  ........................................................................................................................................  7 
7.	 Folha	 pinatífida	 a	 bipinatífida,	 zona	masculina	 estéril	 intermediária	maior	 ou	 do	mesmo	

comprimento que a zona masculina  ....................................  8. Philodendron bipinnatifidum
7.	 Folhas	simples	em	diversos	formatos,	nunca	pinatífida	a	bipinatífida,	zona	masculina	estéril	

intermediária sempre menor que a zona masculina  ............................................................  8
8. Pecíolo acima da metade do comprimento da lâmina, alado; lâmina foliar elíptica a 

ovada;	ovário	3‒4	locular;	placentação	axial	 ................................... 10. P. propinquum
8. Pecíolo abaixo da metade do comprimento da lâmina, nunca alado, lâmina foliar sagitada, 

ovário	7‒10	locular,	placentação	axial-basal.
9.	 Pecíolo	esverdeado	com	máculas	vináceas;	nunca	com	flores	estaminadas	estéreis	

no ápice do espádice  ....................................................................... 9. P.  minarum
9.	 Pecíolo	esverdeado,	sem	máculas	vináceas,	presença	de	flores	estaminadas	estéreis	

no ápice do espádice  ............................................................. 7. P. appendiculatum
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Anthurium Schott, Wiener Z. Kunst 3: 828. 1829.
Erva perene, epífita, hemi-epífita e/ou 

terrestre, sem látex; caule ereto, reptante, raramente 
rizomatoso, com entrenós muito curtos ou 
alongados, esquâmulas intravaginais ausentes; 
profilo caduco, catafilo geralmente persistente ou 
desmanchando em fibras castanhas. Folha simples 
ou composta; pecíolo conspicuamente geniculado 
no ápice; lâmina inteira ou palmatipartida, às vezes 
com pontuações glandulares negras; nervuras 
laterais primárias pinadas, geralmente formando 
nervura coletora submarginal, laterais secundárias 
e ordens superiores reticuladas. Inflorescência 
1 por axila foliar, densiflora; espata geralmente 
persistente, não constricta, ereta aberta ou reflexa, 
linear ou linear-lanceolada; espádice séssil a longo 
estipitado, não adnato à espata, homogêneo, sem 
regiões distintas. Flores bissexuais, monoclamídeas; 
tépalas 4, em dois verticilos decussados, cuculadas, 
ápice truncado, usualmente cobrindo o pistilo; 
estames	4,	livres;	ovário	2-locular,	1‒2-(3-)óvulos	
por lóculo, placentação axial ou axial-apical, região 
estilar indiferenciada. Bagas isoladas, geralmente 
subglobosas; semente oblonga a elipsóide ou 
subglobosa.

1. Anthurium boudetii Nadruz, Aroideana 29: 91. 
2006 Fig. 1a

Erva terrestre. Caule ca. 0,6 cm diâm.; 
entrenós 0,6–1,9 cm compr.; catafilo e profilo 
inteiros a marcescentes no ápice do caule. Folha 
simples; pecíolo 7–15,7 × 0,2–0,3 cm, cilíndrico, 
geniculado apicalmente, genículo 0,6–1,5 × 
0,25 cm; lâmina foliar 22,1–39,1 × 4,2–10,2 cm, 
discolor, sem pontuações negras, lanceolada a 
oblanceolada, ápice agudo à rostrado, base cuneada 
a aguda, margem inteira, membranácea a cartácea, 
nervura central cilíndrica saliente em ambas as 
faces, nervuras laterais primárias mais de 14 pares. 
Pedúnculo 4,6–25 × 0,07 cm; espata 1,6–3,3 × 
0,5–0,6 cm, formando ângulo reto na junção com 
o pecíolo, persistente; espádice séssil a curtamente 
estipitado, 1,8–11,5 × 0,38–0,4 cm, vináceo à 
amarronzado; estípite 1–1,8 cm compr. Tépalas 
levemente convexa internamente, ligeiramente 
aguda externamente; estames 1,6–1,9 × 0,5–1 mm; 
gineceu ca. 1,2–1,4 × 0,7–0,8 mm; placentação 
apical, 1 óvulo por lóculo. Infrutescência não vista.

Anthurium boudetii é muito similar a A. 
intermedium Kunth, porém difere desta por 
apresentar entrenós longos, com catafilos e 
profilos inteiros e persistentes além de espata 

formando ângulo reto com o pedúnculo. Na área 
de estudo, difere das demais espécies do gênero, 
pelos caracteres diagnósticos apresentados e 
ainda pela nervação broquidódroma e ausência 
de pontuações glandulares negras. É uma erva 
terrestre, de matas úmidas sombreadas de 
encosta montana e altomontana (Coelho 2006), 
recentemente descrita e registrada para o estado 
do Espírito Santo, sendo este o primeiro registro 
da espécie para Minas Gerais.
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual de 
Ibitipoca, 18.I.2005, L.G. Temponi et al. 397 (RB, SPF); 
20.I.2005, L.G. Temponi et al. 406 (RB, SPF). 
Material adicional: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Ibiraçu, 28.V.1990, fl., H.B. Fernandes et al. 2962 
(MBML, RB); Marataízes, 4.XII.1972, fl., P.L. Krieger 
et al. 11927 (CESJ, RB); Santa Teresa, 28.VIII.1985, fl., 
H.B. Fernandes 1344 (MBML); São Mateus, 2.VIII.1969, 
fl., D. Sucre 5475 (RB).

2. Anthurium comtum Schott, Bonplandia 10: 
87.1862.  Fig. 1b, c

Erva epífita, rupícola ou raramente terrestre. 
Caule 0,6–1 cm diâm.; entrenós 0,2–0,6 cm compr.; 
catafilo e profilo inteiros a marcescentes no ápice do 
caule. Folha simples; pecíolo 6–13,5 × 0,2–0,4 cm, 
esverdeado, geniculado apicalmente, genículo 0,5–
1,2 × 0,3–0,5 cm; lâmina foliar 26,5–48,1 × 4–7,4 cm, 
fortemente discolor, verde-amarelada abaxialmente, 
sem pontuações negras, lanceolada a oblanceolada, 
ápice agudo a acuminado, base cuneada, margem 
inteira, membranácea a cartácea, nervura central 
cilíndrica, levemente quilhada na região distal da 
face adaxial, nervuras laterais primárias mais de 
20 pares. Pedúnculo 36,5–41 × 0,1–0,2 cm; espata 
4,1–7,6 × 0,3–0,6 cm, decídua; espádice curto-
estipitado 5–10,2 × 0,2– 0,3 cm, esverdeado a verde 
acinzentado; estípite 0,2–0,4 cm compr. Tépalas 
quadrangulares; estames 1–1,1 × 0,5 mm; gineceu 
ca. 0,9 × 0,5 mm, 2-locular; placentação axial-apical, 
óvulo 1 por lóculo. Infrutescência imatura 3–8,8 
× 0,5–0,7 cm. Frutos imaturos; castanho-claro, 
subprismáticos; 1 semente por baga.

Anthurium comtum é uma espécie geralmente 
epífita, com folhas fortemente discolores e espata 
decídua. Ocorre em matas úmidas sombreadas de 
encosta montana e altomontana com transição para 
campo de altitude, com distribuição bastante ampla 
na costa atlântica, das matas sul-baianas, passando 
pelos estados do sudeste, chegando até o estado do 
Paraná (Coelho et al. 2012). Na área de estudo, A. 
comtum é rara, ocorrendo somente no interior das 
matas em locais úmidos e sombreados.
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Figura 1 – a. Hábito de Anthurium boudetii Nadruz (L.G. Temponi et al. 406); b-c. Anthurium comtum Schott ‒ b. 
espádice; c. flor em corte longitudinal (L.G. Temponi et al. 400); d. hábito de Anthurium leonii E.G. Gonçalves 
(E.G. Gonçalves et al. 725); e-i. Anthurium minarum Sakuragui & Mayo ‒ e. catafilos; f. folha; g. detalhe da lâmina 
com pontuações negras (L.M. Bezerra et al. 66); h. espádice; i. flor em corte longitudinal (L.G. Temponi et al. 405). 
Figure 1 – a. Habit of Anthurium boudetii Nadruz (L.G. Temponi et al. 406); b-c. Anthurium comtum Schott ‒ b. spadix; c. longitudinal 
section of flower (L.G. Temponi et al. 400); d. habit of Anthurium leonii E.G. Gonçalves (E.G. Gonçalves et al. 725); e-i. Anthurium 
minarum Sakuragui & Mayo ‒ e. cataphylls; f. leaf; g. detail blade with black punctuations (L.M. Bezerra et al. 66); h. spadix; i. 
longitudinal section of flower (L.G. Temponi et al. 405). 
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Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual de 
Ibitipoca, 18.I.2005, 18.I.2005, L.G. Temponi et al. 397 
(RB, SPF); fl. e fr., L.G.Temponi et al. 400 (RB, SPF).
Material adicional: MINAS GERAIS: Reserva do 
Grama, 23.I.2001, fr., R.C. Forzza et al. 1750 (CESJ); 
31.X.2001, fl. e fr., V.R. Almeida et al. 15 (CESJ).

3. Anthurium leonii E. G. Gonçalves, Novon 
15(1): 133. 2005. Fig. 1d

Erva epífita. Caule 4–7 cm diâm.; entrenó 
ca. 0,2 cm compr.; catafilo e profilo inteiros. 
Folha simples; pecíolo 6–13 × 0,7–1,5 cm, 
esverdeado, geniculado apicalmente, genículo 
0,5–1,5 cm compr.; lâmina foliar 46–58 × 21,5–32 
cm, levemente discolor, sem pontuações negras, 
obovada, ápice arredondado, base obtusa, margem 
inteira a levemente ondulada, coriácea; nervura 
central pouco saliente na face adaxial, nervuras 
laterais primárias 10 à 15 pares. Pedúnculo 
30–46 × 0,5–0,7 cm; espata persistente 11–17 × 
1,8–2,5 cm; espádice curto-estipitado, 9,5–25 
× 0,7–1,1 cm, marrom; estípite 0,4 cm compr. 
Tépalas com margens internas convexas; estames 
1,9–2 × 0,7 mm; gineceu ca. 1,5–2 × 1 mm, 
2-locular; placentação axial, 1 óvulo por lóculo. 
Infrutescência não vista.

Anthurium leonii é muito similar a A. 
solitarium Schott, mas difere por apresentar um 
maior número de nervuras laterais primárias (10 
a 16) e lâmina foliar proporcionalmente mais 
larga (Gonçalves 2005), entretanto é facilmente 
distinguida das demais espécies encontradas no 
Parque Estadual de Ibitipoca, por ser a única espécie 
pertencente à Anthurium seção Pachyneurium 
Schott, caracterizada por apresentar nervação 
eucamptódroma. Ocorre apenas acima de 1.000 m 
de altitude, crescendo preferencialmente em áreas 
abertas, mas algumas vezes ocorre em ambientes 
de meia sombra. Foi encontrada inicialmente 
no Parque Nacional do Caparaó e coletada 
posteriormente em outras regiões do estado 
(Gonçalves 2005). 
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual 
de Ibitipoca, 20.IX.2006, fl., R.C. Forzza et al. 4270 
(RB); fl., R.C. Forzza et al. 4370 (RB).
Material adicional: MINAS GERAIS: Alto Caparaó, 
Parque Nacional do Caparaó, 1.I.2001, fl., E.G. 
Gonçalves et al. 725 (CFJP, MO).

4. Anthurium minarum Sakuragui & Mayo, 
Feddes Repert. 110: 535. 1999. Fig. 1e-i

Erva terrestre. Caule 0,9–1,5 cm diâm.; 
entrenó ca. 3,1 cm compr.; catafilo e profilo inteiros. 

Folha simples; pecíolo 14–27,5 × 0,15–0,5 cm, 
geniculado apicalmente, genículo 0,4–1 × 0,2–0,6 
cm; lâmina foliar 40–51 × 8,2–11,5 cm, levemente 
discolor, com pontuações negras na face abaxial, 
lanceolada a oblanceolada, ápice agudo, base 
cuneada, margem inteira, cartácea, nervura central 
saliente em ambas as faces, nervuras laterais 
primárias mais de 34 pares. Pedúnculo 34–47,5 × 
0,35–0,4 cm; espata persistente, 4–7,5 × 0,6–1cm; 
espádice curto-estipitado 5,7 × 0,5–0,7 cm, castanho 
claro a roxo, estípite 0,3 cm compr. Tépalas 4, 
1,7–2 × 1,7–2 mm, quadrangulares; estames 1,7–2 
× 0,5–0,8 mm, gineceu 1,8–2× 1–1,2 mm, 2-locular, 
placentação axial-apical, óvulo 1 por lóculo, 
estigma fendido no centro, região estilar mesma 
largura do ovário. Infrutescência madura. Bagas 
maduras, alaranjada-acastanhadas, avermelhadas 
a vináceas, globosas; 2 sementes por baga.

Anthurium minarum é uma erva terrestre, 
reconhecida pelos entrenós curtos, profilos e 
catafilos inteiros, persistentes e pelas pontuações 
glandulares escuras na face abaxial do limbo. 
Ocorre em áreas campestres, encontrada tanto em 
campos rupestres como em campos de altitude, 
atingindo áreas transicionais de matas úmidas 
sombreadas de encosta montana e altomontana nos 
estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 
(Sakuragui & Mayo, 1999). É muito semelhante 
à A. willdenowii Kunth, uma espécie que não 
ocorre naturalmente no Brasil e à A. inconspicuum 
N.E.Br., uma espécie endêmica do Rio de Janeiro 
(Coelho et al. 2012). Diferenças morfológicas 
bem como uma grande variação nas cores das 
bagas dos espécimes estudados, que variaram 
entre alaranjado a castanho, passando por vináceo 
e vermelho, indicam que estas diferenças devem 
ser, futuramente, melhor investigadas.
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual da 
Serra do Ibitipoca, 28.IX.1970; 24.II.1977, fr., L. Krieger 
14625 (CESJ); 17.XII.1986, fl., P.M. de Andrade 846 et al. 
(BHCB); 25.VI.1987, fl., P.M. de Andrade 986 (BHCB); 
9.III.2004, fl., R.C. Forzza et al. 3061 (RB, MBM); 
2.XII.2004, fl., L.M. Bezerra et al. 66 (SPF);17.I.2005, 
L.G. Temponi et al. 391 (RB, SPF); 18.I.2005, fl., L.G. 
Temponi et al. 405 (RB, SPF).
Material adicional: MINAS GERAIS: Santa Rita de 
Jacutinga, 14.II.1972, fl. e fr., L. Kriger 11552 (CESJ; SPF).

5. Anthurium scandens (Aubl.) Engl., Fl. bras. 3: 
78. 1878 Fig. 2a-d

Erva epífita ou rupícola. Caule 0,3–0,5 cm 
diâm; entrenó 1,3–2,1 cm compr.; catafilo e profilo 
fibrosos, marcescentes. Folha simples; pecíolo 
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Figura 2 – a-d. Anthurium scandens (Aubl.) Engl. ‒ a. aspecto geral do ramo; b. venação reticulada; c. vista frontal 
da flor; d. vista longitudinal da baga (L.G. Temponi et al. 193); e-i. Asterostigma luschnathianum Schott ‒ e. hábito; f. 
vista frontal das flores masculinas (sinândrios); g. vista longitudinal do sinândrio; h.vista frontal das flores femininas; 
i. corte longitudinal das flores femininas (L.G. Temponi et al. 221).
Figure 2 – a-d. Anthurium scandens (Aubl.) Engl. ‒ a. general appearance of the branch; b. venation reticulate; c. front view of flower; 
d. longitudinal view of the berry (L.G. Temponi et al. 193); e-i. Asterostigma luschnathianum Schott ‒ e. habit; f. front view of male 
flowers (synandrium); g. longitudinal view of synandrium; h. front view of female flowers; i. longitudinal section of female flower 
(L.G. Temponi et al. 221).
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1,3–6,1 × 0,1–0,2 cm, castanho-escuro, geniculado 
apicalmente, genículo 0,2–0,5 × 0,1–0,2 cm; lâmina 
foliar 6,3–14,4 × 1,4–3,5 cm, discolor, verde-nítido 
na face adaxial, com pontuações negras em ambas 
as faces, estreitamente elíptica à elíptica, ápice 
agudo à acuminado, base cuneada à estreitamente 
cuneada, margem inteira, cartácea, nervura central 
levemente quilhada em ambas as faces, nervuras 
laterais primárias mais de 5 pares. Pedúnculo 
1,4–4,7 × 0,1–0,2 cm; espata 1,2–1,8 × 0,4–0,6 
cm, persistente; espádice curto estipitado 1,7–2,4 × 
0,3–0,4 cm, verde-claro; estípite 0,1–0,2 cm compr. 
Tépalas-4, 1–1,5 × 1–1,5 mm, obtriangulares; 
estames 1–1,5 × 0,5–0,8 mm; gineceu 1–1,2 × 1–1,5 
mm, 2-locular, placentação axial-apical, 2 óvulos 
por lóculo, estigma fendido no centro, região estilar 
mesma largura do ovário. Infrutescência madura 
15–51 × 4–16 mm; pedúnculo 14–40 × 1–2 mm, 
ereto a pêndulo. Bagas maduras, branca a vinácea, 
globosa; sementes 4 por baga.

Distingue-se das demais espécies ocorrentes 
na área de estudo pelo hábito epifítico, entrenós 
longos, profilo e catafilo marcescentes, 
persistentes, pontuações glandulares negras na 
face abaxial do limbo e inflorescência pequena, 
nunca ultrapassando 3 cm de comprimento. Além 
disso, é a única espécie pertence à Anthurium 
seção Tetraspermium Schott, caracterizada por 
apresentar 2 óvulos por lóculo. É uma espécie de 
distribuição ampla, ocorrendo nas Antilhas, Sul do 
México até o Brasil (Govaerts & Frodin 2002). No 
Brasil, ocorre nos estados: Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo (Coelho et al. 2012). Além de ocorrer em nas 
áreas campestres, pode ocorrer em mata atlântica 
de baixada, de encosta, mata de restinga e de brejo 
em locais sombreados. No Parque Estadual de 
Ibitipoca a espécie foi encontrada principalmente 
em áreas de mata.
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual 
de Ibitipoca, 17.I.2005, fl., fr., L.G. Temponi et al. 392 
(RB, SPF).
Material adicional: MINAS GERAIS: Descoberto, 
Reserva do Grama, 31.X.2001, fl., V.R. Almeida et al. 
14 (CESJ); Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, 
23.I.1997, fl., J.A. Lombardi 1535 (BHCB, RB); 
3.VI.1998, fr., L.G. Temponi 11 (BHCB); 24.III.2000, 
fl., L.G. Temponi et al. 88 (VIC); 10.IX.2000, fl. fr., L.G. 
Temponi et al. 193 (VIC); 14.XII.2000, fl. e fr., L.G. 
Temponi et al. 217 (VIC); Santana do Riacho, Km 127 
da rodovia Belo Horizonte, 2.IX.1986, fl., C. Kameyama 
& D.C. Zappi. (MBM 131940, SPF 44430).

Asterostigma Fisch. & A.C. Mey., Bull. Cl. 
Phys-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, 
3:148.1845.

Erva sazonal, geófita; caule tuberoso, globoso 
ou depresso, esquâmulas intravaginais ausentes. 
Folha usualmente simples, solitária; pecíolo não 
geniculado no ápice, freqüentemente maculado; 
lâmina geralmente pinatissecta; nervuras laterais 
primárias pinadas, laterais secundárias e ordens 
superiores reticuladas. Inflorescência 1-3 por 
axila foliar, laxiflora pelo menos na base; espata 
persistente, constricta ou não, convoluta na base, 
ereta, aberta; espádice séssil a longo estipitado, 
livre ou parcialmente adnato à espata, heterogêneo, 
região basal com flores femininas, seguida da 
região com flores masculinas, até o ápice. Flores 
unissexuais, aclamídeas; flor masculina, estames 
conatos em um sinândrio; flor feminina, gineceu 
3–5- locular, circundado por sinandródios, óvulo 1 
por lóculo, placentação axial-basal. Fruto isolado, 
subgloboso, sulcado; semente oblonga a elipsóide.

6. Asterostigma luschnathianum Schott, Syn. 
Aroid. 126. 1856. Fig. 2e - i

Erva geófita. Caule 0,3–0,7 cm diâm., 
globoso; catafilo membranáceo, marcescente. Folha 
pinatissecta; pecíolo 20–55 × 0,2–1,3 cm, verde 
com máculas vináceas a negras, não geniculado 
apicalmente; lâmina foliar 11–30,5 × 14,5–38 cm, 
discolor, verde nítido na face adaxial, às vezes 
com máculas amareladas a acinzentadas, e face 
abaxial acinzentada brilhante, membranácea, 
nervura central obtusa em ambas as faces, nervuras 
laterais primárias 4-6 pares; divisão anterior 15–29 
× 22–39 cm, lobos laterais 5-10, 11–18 × 2,2–4 cm, 
estreitamente elípticos, ápice agudo a acuminado, 
base cuneada no lado acroscópico e decurrente 
no basioscópico, margem inteira a levemente 
ondulada, nervuras laterais primárias 4-6 pares, 
salientes na face abaxial; divisão posterior 5,7–14,5 
× 25–38 cm, lobos laterais 5-9, 13,5–21,5 × 2,7–4,2 
cm, estreitamente elípticos à oblongos, ápice 
acuminado, base decurrente no lado acroscópico 
e cuneada no basioscópico, margem e número 
de nervuras similares aos da divisão anterior. 
Inflorescência 1-(2) por axila foliar; pedúnculo 
3,6–5,2 × 0,1–0,6 cm, castanho com máculas 
creme; espata 6,7–17 × 1,8–2 cm, persistente, não 
constricta; espádice estipitado, 4,5–6,7 cm compr.; 
zona estaminada 3,2–3,8 × 0,3–0,4 cm, vinácea; 
zona pistilada 2,1–2,6 × 0,4–0,6 cm parcialmente 
adnata à espata, verde-rosado; estípite 0,4–0,9 cm 
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compr. Flores masculinas com 3 à 4 estames; flores 
femininas com ovário (2)–3–(4)-locular, região 
estilar distinta, mais delgada que o ovário, estigma 
astericiforme. Infrutescência 9 mm larg., verde-
amarelada, pedúnculo não visto. Fruto imaturo, 
globoso; 3 sementes por baga.

Distingue-se das demais espécies por ser 
geófita, apresentar folha pinatífida e estigma 
astericiforme. Esta espécie ocorre em Minas Gerais 
e Rio de Janeiro, principalmente no interior de 
matas, em áreas de elevação mediana, de 600 a 
800 m (Gonçalves 1999). No Parque Estadual de 
Ibitipoca foi encontrada principalmente em áreas 
de mata. 
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual 
de Ibitipoca. 30.XI.2004, L.M. Bezerra et al. 50 (SPF); 
18.I.2005, L.G. Temponi et al. 395 (RB, SPF); 24.IX.2005, 
fr., L. Monguilhott & G.E. Kaneto 147 (SPF).
Material adicional: MINAS GERAIS: Marliéria, Parque 
Estadual do Rio Doce, 22.XI.1999, e fl., L.G. Temponi 
et al. 74 (VIC); 21.XII.1999, fr., L.G. Temponi et al. 80 
(VIC); 16.XI.2000, e fl., L.G. Temponi et al. 182 (VIC); 
Viçosa, cultivado horto botânico da UFV, XII.2001, fl., 
L.G. Temponi et al. 221 (VIC).

Philodendron Schott, Wiener Z. Kunst 3: 780. 
1829.

Erva terrestre, epífita ou hemi-epífita; caule 
ereto, reptante, rizomatoso, escandente ou plantas 
rosuladas acaulescentes, entrenós usualmente 
longso, frequentemente curtos a muito curtos, 
esquâmulas intravaginais presentes ou ausentes; 
catafilo marcescente e decíduo, persistente e 
membranáceo ou decompondo em rede fibrosa. 
Folha simples ou composta; pecíolo levemente 
sulcado, algumas vezes canaliculado ou alado, 
geralmente não geniculado no ápice; lâmina inteira, 
sectada, pinada ou raramente pedada; nervação 
fina peniparalelinérvea. Inflorescência 1–11 por 
axila foliar, densiflora; espata persistente, decídua 
somente no fruto maduro, usualmente constricta, 
tubo com margens convolutas, lâmina ereta aberta, 
envolvendo o espádice após antese; espádice séssil 
ou curto estipitado, parcialmente adnato à espata, 
heterogêneo, região basal com flores femininas, 
região apical com flores masculinas, entre elas e, às 
vezes, no extremo ápice, flores masculinas estéreis. 
Flores unissexuais, aclamídeas; flor masculina com 
estames 2–6 livres; flor feminina com ovário (2–) 
4-8(–47)–locular, óvulos 1–50 ou mais por lóculo, 
placentação axial, axial-basal, basal ou sub-basal. 
Fruto isolado, subcilíndrico a ovóide; semente 
ovóide-oblonga ou elipsóide.

7. Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo, 
Bol. Bot. 17: 50. 1998.  Fig. 3a-c

Hemi-epífita. Caule 0,7–1,3 cm diâm., 
castanho,  cataf i lo  decíduo;  esquâmulas 
intravaginais ausente. Folha simples; pecíolo 
15,7–30 × 0,3–0,5 cm, verde sem máculas; lâmina 
foliar 24,5–39,6 × 11–15 cm, discolor, verde nítido 
na adaxial, sagitada, ápice obtuso a levemente 
acuminado, margem inteira, cartácea, nervura 
central impressa na face superior e saliente na 
abaxial; divisão anterior 17,3–29,5 × 8,3–13,5 cm, 
nervuras laterais primárias 3 a 6 pares, salientes na 
abaxial; divisão posterior 6,5–11,5 × 13–17,2 cm, 
nervuras acroscópicas 0-2 e nervuras basioscópicas 
0–2. Inflorescência 1 por axila foliar; pedúnculo 
2,3–3,2 × 0,3–0,4 cm, verde; espata 7,2–11 cm 
compr., persistente, constricta, tubo 3–5,2 × 
1,2–2,3 cm, lâmina 4,3–6,2 cm compr.; espádice 
estipitado 8–8,3 cm compr., zona estaminada fértil 
2,5–3 × 0,4–1 cm, branca; zona estaminada estéril 
intermediária 1–1,5 × 0,7–1 cm, branca, zona 
estaminada estéril apical 1,9–2,8 × 0,6–0,8 cm, 
branca; zona pistilada 2,1–2,6 × 0,7–1 cm, verde, 
não adnata à espata; estípite 0,3–0,4 cm compr. 
Flores masculinas com 4 estames; flores femininas 
com ovário 7–8 locular, óvulos 3–4 por lóculo, 
placentação axial-basal, região estilar pouco mais 
larga que o ovário, estigma discóide. Infrutescência 
imatura 1,2–1,3 cm larg., creme; pedúnculo 2,8–3 
× 0,4–0,5 cm. Fruto imaturo, verde a alaranjado, 
prismático; muitas sementes por baga. 

Esta espécie é muito próxima de P. inops 
Schott, mas difere pela divisão anterior da lâmina 
foliar não alongada, pelo maior comprimento 
do pecíolo em relação à lâmina, pela espata 
constricta na porção mediana e pela presença de 
zona terminal estéril do espádice (Coelho & Mayo 
1998). O último caráter é diagnóstico da espécie e 
a diferencia das demais espécies de Philodendron 
presentes no Parque Estadual de Ibitipoca. Ocorre 
em floresta ombrófila densa submontana e 
montana, floresta ombrófila densa aluvial e floresta 
estacional semidecidual com distribuição pelas 
regiões sudeste e sul do Brasil. No sul ocorre no 
Paraná e Santa Catarina, porém é mais comum na 
região sudeste, na zona litorânea de São Paulo e no 
estado de Minas Gerais. Apesar de ser encontrada 
no Parque Estadual de Ibitipoca está restrita às áreas 
de mata, não ocorrendo nos campos de altitude.
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual 
de Ibitipoca, 29.IX.1970, L. Krieger 9345 (CESJ, UB); 
18.I.2005, fr., L.G.Temponi et al. 399 (RB, SPF).
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Figura 3 – a-c. Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo ‒ a. lamina foliar (L.G. Temponi et al. 399); b. espádice; c. corte 
longitudinal da flor feminina (V.R. Almeida et al. 13); d-f. Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. ‒ d. aspecto geral do 
ramo com lâmina foliar; e. espádice; f. corte longitudinal da flor feminina (L.G. Temponi et al. 410); g-i. Philodendron minarum 
Engl. ‒ g. lâmina foliar; h. espádice; i. corte longitudinal da flor feminina (L.G. Temponi et al. 389); j-q. Philodendron propinquum 
Schott ‒ j. aspecto geral do ramo; k. pecíolo alado até o limbo; l. espádice heterogêneo, zf = zona feminina; ze=zona masculina 
estéril; zm=zona masculina; m. vista longitudinal do estame, s=sulco; n. vista longitudinal do estame estéril; o. vista frontal das 
flores femininas; p. corte longitudinal da flor feminina; q. corte transversal do ovário (L.G. Temponi et. al. 181).
Figure 3 – a-c. Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo ‒ a. leaf blade (L.G. Temponi et al. 399); b. spadix; c. longitudinal section of female 
flower (V.R. Almeida et al. 13); d-f. Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. ‒ d. general appearance of the branch with leaf blade; e. spadix; f. 
longitudinal section of female flower (L.G. Temponi et al. 410); g-i. Philodendron minarum Engl. ‒ g. leaf blade; h. spadix; i. longitudinal section of 
female flower (L.G. Temponi et al. 389); j-q. Philodendron propinquum Schott ‒ j. general appearance of the branch; k. petiole winged until the leaf 
blade; l. heterogeneous spadix, zf = female zone, ze = male sterile zone, zm = male zone; m. longitudinal view of stamen, s= groove; n. longitudinal 
view of sterile stamen; o. frontal view of female flowers; p. longitudinal section of female flower; q. cross section of ovary (L.G. Temponi et. al. 181).
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Material adicional: MINAS GERAIS: Descoberto, 
Represa do Grama, 31.X.2001, fl., V.R. Almeida et al. 
13 (CESJ, RB); 26.XI.2004, fl., C. Sakuragui 1640 
(RB); Itamonte, Serra da Mantiqueira, 10.X.1982, fl., G. 
Hatschbach & R. Kummrow 45582 (MBM, SPF).

8. Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl., 
Gen. Pl. 1: 237. 1837. Fig. 3d-f

Hemi-epífita. Caule 5–13 cm diâm., catafilo 
decíduo; esquâmulas intravaginais geralmente 
presentes. Folha pinatífida a bipinatifída, pecíolo 
61,5–82 × 1,1–2 cm, verde sem máculas, não 
geniculado apicalmente, lâmina foliar 75–97,5 × 
60–75 cm, levemente discolor, verde pouco mais 
nítido na face adaxial, ápice acuminado, margem 
inteira às vezes mais clara que a lâmina, cartácea, 
nervura central proeminente em ambas as faces; 
divisão anterior 45–83 × 25–80 cm, nervuras laterais 
primárias 9 à 11 pares, proeminente em ambas as 
faces; divisão posterior 27–50 × 30–58 cm, nervuras 
acroscópicas 2–6 e nervuras basioscópicas 1–2 por 
lado. Inflorescência 1 por axila foliar; pedúnculo 
ca. 32 × 2 cm, verde; espata 23–29 cm compr., 
persistente, não constricta; espádice curto estipitado 
20,5–22,5 cm compr.; zona estaminada 6–11,5 × 
1,5–2 cm, rosada; zona estaminada estéril 5,5–10 
× 1,7–3 cm, creme a rosa escuro; zona pistilada 
7–9 × 2–3 cm, creme, não adnata à espata; estípite 
0,2–0,7 cm compr. Flores masculinas com 4 estames; 
flores femininas com ovário 6–15-locular, óvulos 6 
por lóculo, placentação axial-basal, região estilar 
da mesma largura do ovário, estigma globoso. 
Infrutescência imatura 2 cm larg., creme; pedúnculo 
ca. 32 × 2 cm. Fruto imaturo, amarelo, prismático; 
sementes numerosas por baga. 

Philodendron bipinnatifidum caracteriza-se por 
apresentar lâmina bipinatífida, raramente pinatífida, 
acima de 70 cm de comprimento (Mayo 1991). 
Ocorre como hemi-epífita ou terrestre em Floresta 
Ombrófila, Floresta Estacional Semidecidual até 
restingas e áreas abertas, principalmente nas regiões 
do sul e sudeste do Brasil (Coelho et al. 2012). 
Apesar de ser encontrada no Parque Estadual de 
Ibitipoca está restrita às áreas de mata, não ocorrendo 
nos campos de altitude.
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual de 
Ibitipoca, 20.I.2005, fl e fr., L.G. Temponi et al. 410 (RB, 
SPF).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Barra do 
Turvo, 24o55’52’’S, 48o25’02’’W, 24.III.2005, fr., A.C.C. 
Destefani et al. 123 (ESA); Iguape, 24o47’S, 40o42’W, 
7.I.1999, fl., C. Kozera et al. 775 (ESA); Pariquera-Açu, 
24o36’30’’S, 47o52’37’’W, 21.X.1995, fl., N.M. Ivanaukas 

514 (ESA); São Miguel do Iguaçu, Parque Nacional do 
Iguaçu, 29.III.2011, fr., L. G. Temponi et al. 949 (UNOP).

9. Philodendron minarum Engl., Fl. bras. 3(2): 
166. 1878. Fig. 3g-i 

Hemi-epífita. Caule 1,5 cm diâm., castanho, 
esquâmulas intravaginais presentes. Folha simples, 
pecíolo 39–56 × 0,35–0,8 cm, esverdeado com 
máculas vináceas, não geniculado apicalmente, 
lâmina foliar 36–44 × 16–22 cm, discolor, ovada, 
triangular, cartácea, ápice agudo, margem inteira, 
nervura central plana na adaxial e proeminente na 
face abaxial; divisão anterior 19,5–32 × 17–17 cm; 
nervuras laterais primárias 5–6 pares, salientes na 
face abaxial; divisão posterior 10,5–14 × 8–9,3 cm, 
nervuras acroscópicas 2–3 e basioscópicas 1–3. 
Inflorescência 1 por axila foliar; pedúnculo ca. 
8 × 0,4 cm, verde com máculas vináceas; espata 
11,8–14,7 cm compr., persistente, fracamente 
constricta; espádice curto estipitado 9,5–12,7 mm 
compr., zona estaminada 5–6,7 × 0,7–0,8 cm, creme, 
zona estaminada estéril 0,5–1,5 × 0,7–1,8 cm, creme, 
zona pistilada 4–4,5 × 1,4–1,5 cm, verde pálido, 
parcialmente adnata a espata; estípite 0,2 cm compr. 
Flores masculinas, 4 estames; flores femininas, 8 a10-
locular, 3 óvulos por lóculo, placentação axial-basal, 
região estilar da mesma largura que o ovário, estigma 
globoso. Infrutescência imatura 2–3 cm larg., creme; 
pedúnculo 0,6 cm compr. Fruto imaturo, amarelo 
claro, prismático, muitas sementes por baga.

Philodendron minarum apresenta lâmina 
foliar sagitada e pecíolo esverdeado com máculas 
vináceas. É uma espécie semelhante à P. speciosum 
Schott ex Endl., mas difere por apresentar espata 
e zona de flores femininas do espádice menores, 
nunca atingindo 20cm como ocorre em P. speciosum 
(Sakuragui et al. 2005). Espécie encontrada em 
Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás (Coelho 
et al. 2012), ocorrendo tanto em mata atlântica 
altomontana, quanto nos campos rupestres. 
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual de 
Ibitipoca, 30.VI.2004, fr., L.C.S. Assis et al. 1043 (RB, 
SPF); 22.XI.2004, fl., R.C. Forzza et al. 3639 (MBM, 
RB); 17.I.2005, fl., L.G. Temponi et al. 389 (RB, SPF).
Material adicional: RIO DE JANEIRO: Parati, 
23o12’16’’S, 44o49’27’’W, 17.XI.1999, fl.,  D. Zappi et 
al. 320 (UEC). 

10. Philodendron propinquum Schott, Syn. Aroid., 
78. 1856. Fig 3j-q

Hemi-epífita. Caule 3–4 cm diâm., verde a 
castanho esverdeado, catafilo decíduo; esquâmulas 
intravaginais ausentes. Folha simples, pecíolo 
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7,5–13,5 × 0,2–1 cm, esverdeado com máculas 
verde escuro, alado, não geniculado apicalmente; 
lâmina foliar 10,2–22,8 × 3,2–8,5 cm, levemente 
discolor, verde amarelada, ovada, oblonga, elíptica 
a estreitamente elíptica, ápice agudo a acuminado, 
base cuneada a estreitamente cuneada, margem 
inteira, membranácea, nervura central levemente 
saliente na face abaxial, nervuras laterais primárias 
5–9 pares. Inflorescência 1 por axila foliar; 
pedúnculo 1,4–2,5 × 0,2–0,8 cm, verde; espata 
6,5–10,5 × 4,1–4,9 cm, persistente, não constricta; 
espádice estipitado 6,2–9,2cm compr.; zona 
estaminada 2,5–5 × 4–1,5cm, creme-esbranquiçada; 
zona estaminada estéril 0,4–1 × 0,6–1,3 cm, creme 
a rosa escuro; zona pistilada 2,2–3,4 × 6–1,1cm, 
verde-amarelada, não adnata à espata; estípite 
0,7–1,7 cm compr. Flores masculinas, 2(–3) 
estames; flores femininas, 3–4-locular, óvulos 
vários por lóculo, placentação axial, região estilar 
pouco mais larga que o ovário, estigma papiloso. 
Infrutescência imatura ca. 1,5 cm larg., creme, 
pedúnculo 2,2–2,5 cm compr. Fruto imaturo, 
verde amarelado, cilíndrico a prismático; muitas 
sementes por baga.

Philodendron propinquum é facilmente 
reconhecida pela presença de uma bainha 
expandida, ao longo de todo o pecíolo, também 
chamada de pecíolo alado. Sua inflorescência 
apresenta espata não constricta e as flores estéreis 
são creme a rosadas. Distribui-se em toda a região 
sudeste e no sul, é encontrada no Paraná, mas não 
ocorre em campos de altitude. Embora amplamente 
distribuída na Mata Atlântica brasileira, ocorre 
apenas no interior da mata, como nas Florestas 
Estacional Semidecidual, Ombrófila Densa de 
Encosta e Baixo Montana, em locais úmidos e 
sombrios (Coelho et al. 2009).
Material examinado: Lima Duarte, Parque Estadual de 
Ibitipoca, 18.I.2005, fl., L.G. Temponi et al. 398 (RB, SPF).
Material adicional: MINAS GERAIS: Descoberto, 
Reserva do Grama, 26.XI.2004, fl., C.M. Sakuragui 
1638 (RB); Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, 
31.X.1999, fl., L.G. Temponi et al. 58 (VIC); 16.X.2000, 
fl e fr., L.G. Temponi et al. 155 (VIC); 16.XI.2000, bot., fl. 
e fr., L.G. Temponi et al. 181 (VIC); Olaria, 7.IX.1988, fr., 
L. Krieger et al. 22552 (MBM, UFJF); Serra da Canastra, 
11.XII.1996, fr., W. Marcondes-Ferreira et al. 1406 
(UEC). RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, 19.I.1999, 
fl., L.O. Anderson et al. 99/24 (UEC). SÃO PAULO: 
Cabreúva, 23o16’02’’S, 47o01’40,4’’W, 2.III.1994, fr., 
K.D. Barreto et al. 2088 (ESA); Cunha, 12.XII.1996, 
fr., A.P.Bertocini et al. 736 (ESA); Iguape, 10.XII.1981, 
fl., W.H. Stubblebine et al. 13.217 (UEC); Jundiaí, 
8.XII.1998, fl., E.R. Pansarium 379 (UEC); Pariquera-

Açu, 24o36’30’’S, 47o52’37’’W, 21.XI.1995, fl., N.M. 
Ivanaukas 569 (ESA); São Sebastião, 23o44’S, 45o32’W, 
19.IV.2000, fl., W. Forster et al. 263 (ESA).
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Resumo
O objetivo desse estudo foi avaliar a estrutura da camada herbáceo-subarbustiva em comunidades de campo 
limpo no Parque Nacional de Sete Cidades localizado no Piauí, e a sua relação com as variáveis edáficas e 
espaciais das áreas. A amostragem da vegetação foi realizada no final da estação chuvosa/início da seca, através 
do método de interseção na linha, para determinar a composição e a cobertura linear das espécies. Dezessete 
linhas de 10 m, subdivididas em seções de 1 m, foram distribuídas em seis áreas distintas. Amostras de solo 
(0–20 cm) foram coletadas para análises químicas e texturais. Foram amostrados 71 táxons relacionados a 
46 gêneros e 25 famílias. A análise de correspondência canônica (CCA) separou as linhas amostradas em 
três grupos, associados as propriedades texturais e químicas do solos, que coincidiram com as áreas mais 
similares. O procedimento de permutação com múltiplas respostas (MRPP) detectou diferenças significativas 
entre os grupos da CCA. As variáveis ambientais mais fortemente correlacionadas foram Cu, Fe, saturação de 
alumínio, silte, Zn, saturação de bases e areia, explicando 37,9% da variação dos dados. A distância espacial 
entre as linhas foi responsável por 16,8% da variação explicada. A distribuição dos campos úmidos no Parque 
parece estar determinada pelos gradientes de textura e fertilidade dos solos.
Palavras-chave: cerrado, estrato herbáceo, método de interseção na linha, variáveis ambientais.

Abstract 
Variations in soil proprieties seem to determine the spatial distribution of plant communities in the moist 
grassland. The aim of this study was to evaluate the relationship between the floristic composition and structure 
of the herbaceous-subshrub layer and soil and spatial variables in grassland communities in the National Park 
of Sete Cidades, Piauí, Brazil. The composition and linear coverage of the species were assessed by the line-
intercept method. A total of 17 lines of 10 m, subdivided in sections of 1 m, were distributed into six distinct 
areas. Soil samples were collected for chemical and textural analysis. We sampled 71 taxa in 46 genera and 
25 families. Through canonical correspondence analysis (CCA) the lines sampled were separated into three 
groups, associated with the textural and chemical soil properties, which coincided with the most similar 
sites. The multi-response permutation procedures (MRPP) found significant differences between groups 
of the CCA. The environmental variables most strongly correlated were Cu, Fe, aluminum saturation, silt, 
Zn, base saturation and sand, accounting for 37.9% of data variation. The spatial distance between the lines 
accounted for 16.8% of the explained variance. The distribution of the wet grasslands in the park seems to 
be determined by texture and soil fertility gradients.
Key words: cerrado, herbaceous layer, line-intercept method, environmental variables 
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Introdução
O solo é considerado como principal fator 

ecológico na determinação da ocorrência de 
savanas, cujas explicações edáficas incluem 
especialmente os teores de nutrientes e a umidade 
(Montgomery & Askew 1983). No Cerrado, a 
heterogeneidade na paisagem, com a sucessão de 
diferentes formações fisionômicas, em estudos 
iniciais foi associada com diferenças na fertilidade, 
níveis elevados de alumínio e acidez no solo (Alvim 
& Araújo 1952; Arens 1958). Entretanto, estudos 
posteriores mostraram resultados conflitantes 
para a explicação das relações entre fisionomias 
e status nutricional dos solos (Furley & Ratter 
1988; Ruggiero et al. 2002). De modo geral, além 
da baixa fertilidade dos solos comum para todas as 
fisionomias (Furley & Ratter 1988), outros fatores 
edáficos desempenham papel fundamental na 
distribuição das mesmas, como a profundidade do 
solo, a presença de concreções, e outros obstáculos 
que impeçam o desenvolvimento das raízes, além 
da água (Haridasan 2008).

Ao longo do gradiente fisionômico podem 
ocorrer variações na identidade das espécies e nos 
processos desses ecossistemas naturais (Haridasan 
2000). Estudos indicam que áreas com solos mais 
férteis apresentam diferenças na composição 
florística, densidade das espécies dominantes e 
concentrações de nutrientes nas folhas, e que a 
menor fertilidade seleciona espécies com baixo 
requerimento nutricional (Haridasan 2000; 
Moreno et al. 2007). 

Espécies do Cerrado possuem alguns 
mecanismos adaptativos que as tornam capazes 
de lidar com deficiências nutricionais no solo. No 
entanto são capazes de responder positivamente 
a disponibilidade de recursos, como nutrientes, 
água, luz e ausência de competição (Haridasan 
2008). Por exemplo, disponibilidade de fósforo no 
solo pode regular a frequência e a produtividade 
de Leguminosas, determinando sua maior 
ocorrência em áreas mais secas (Medina 1996; 
Janssens et al. 1998; Amorim & Batalha 2007), 
enquanto o excesso de umidade está associado 
ao aparecimento de espécies de Cyperaceae, 
Xyridaceae, Eriocaulaceae e Lentibulariaceae 
(Tannus & Assis 2004; Munhoz & Felfili 2006b, 
2007). Mesmo em áreas adjacentes, ocorre uma 
acentuada substituição de espécies entre os 
campos úmidos e secos (Tannus & Assis 2004).

Dentro da mesma área campestre tropical,  
variações nas propriedades do solo, nos teores de 
matéria orgânica, alumínio, argila, saturação de 
alumínio e fósforo foram correlacionados com a 
estrutura das comunidades de plantas (Amorim 
& Batalha 2006; Munhoz et al. 2008). Amorim & 
Batalha (2008) associaram a elevação na riqueza 
de espécies em áreas do Parque Nacional das Emas, 
Goiás com elevado teor de alumínio e baixo pH. 
Em veredas, ambientes caracterizados por solos 
hidromórficos, variações locais na umidade 
determinam aumento de espécies das áreas 
mais úmidas para as mais secas (Guimarães et 
al. 2002; Ramos et al. 2006), e mais espécies 
exclusivas nas extremidades de umidade da 
vereda (Araújo et al. 2002).

Pela carência de estudos que abordam as 
relações entre o solo e a vegetação em áreas 
de campo limpo no Cerrado do Nordeste, este 
trabalho objetiva avaliar áreas de campo limpo no 
Parque Nacional de Sete Cidades (ParnaSC), uma 
área de transição Cerrado/Caatinga, localizado na 
porção norte do Estado do Piauí, e submetido à 
forte heterogeneidade das condições ambientais. 
Tendo como premissa que as características dos 
solos determinam similaridades na composição 
de espécies e na estrutura da vegetação dos 
campos limpos, foram levantadas as seguintes 
questões: 1) existe associação da vegetação com as 
características edáficas? 2) os fragmentos de campo 
limpos úmidos na área de estudo são similares na 
composição e estrutura da vegetação?

Material e Métodos
Área de estudo 
O Parque Nacional de Sete Cidades 

(ParnaSC), criado em 1961, possui uma área de 
6.221,48 ha. Está localizado entre os municípios 
de Brasileira e Piracuruca (04º02’–08’S e 41º40’–
45’W) no norte do estado do Piauí, com altitudes 
variando de 100 a 290 m. Segundo a classificação 
climática de Thornthwaite & Mather (1955) o clima 
é considerado subúmido, megatérmico com grande 
deficiência hídrica no inverno e concentração de 
30,3% da evapotranspiração potencial no trimestre 
setembro-outubro-novembro (C2w2A’a’). A 
precipitação média anual é de 1.650 mm, com 87% 
ocorrendo de janeiro a maio.

A vegetação é caracterizada por grande 
variedade de comunidades, distribuindo-se em 
mosaicos, incluídas no domínio do Cerrado ou de 
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Figura 1 – Localização das áreas de campo limpo 
amostradas no Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí. 
Área 1 (L1 – L5), Área 2 (L6 – L8), Área 3 (L9 – L11), 
Área 4 (L12 – L13), Área 5 (L14 – L15), Área 6 (L16 – 
L17). Os campos 3 e 6 estão destacados pois apresentam 
período maior de alagamento.
Figure 1 – Areas location in moist grassland sites at Sete Cidades 
National Park, Piauí, Brazil. Site 1 (L1 – L5), Site 2 (L6 – L8), 
Site 3 (L9 – L11), Site 4 (L12 – L13), Site 5 (L14 – L15), Site 
6 (L16 – L17). The sites 3 and 6 were highlighted because show 
a long period of flooding.

transição Cerrado/Caatinga (IBDF 1979). Oliveira 
et al. (2007) mapearam a vegetação do Parque 
e evidenciaram o complexo mosaico de tipos 
estruturais dominados por formações savânicas 
(cerrado sentido restrito e cerrado rupestre), além 
de campo limpo, cerradão, floresta ocasionalmente 
inundada e estacional semidecídua. A área de 
ocorrência da vegetação campestre ocupa 14,3% 
de extensão total do Parque, principalmente na 
porção centro-sudoeste, associada, em sua maioria 
aos Neossolos Quartzarênicos e Planossolos 
(Oliveira et al. 2007).

Metodologia de amostragem da 
vegetação 
Através de mapa e imagem de satélite, a área 

do Parque foi estratificada por fitofisionomias, 
e seis fragmentos de campo limpo foram 
selecionados. Os fragmentos têm tamanhos 
variados (1,2 a 19,2 ha), mas são na maioria 
pequenos e circundados por matrizes que 
envolvem duas ou mais fisionomias. Após a 
estratificação foi adotado o método de interseção 
na linha proposto por Canfield (1941, 1950) com 
a instalação de 17 linhas aleatórias de 10 m cada, 
distribuídas em seis áreas (Fig. 1), com cinco 
linhas na primeira, três na segunda e terceira, 
e duas nas demais, de acordo com o tamanho 
da área selecionada. Destas, as áreas três e seis 
permaneciam com lençol freático superficial no 
período da amostragem. Cada linha foi demarcada 
e subdividida com varetas de ferro, em segmentos 
de 1 m, que representaram as subunidades 
amostrais (UA) para a análise da estrutura da 
vegetação, perfazendo um total de 170 UA de 
1 m inventariados (Munhoz & Felfili 2006a). 
A amostragem foi realizada no final da estação 
chuvosa/início da seca (julho de 2007). 

O material testemunho foi herborizado e 
incluído no acervo dos herbários da Universidade 
Federal do Piauí (TEPB) e Universidade de 
Brasília (UB). As identificações foram realizadas 
através de consultas à literatura especializada, 
por comparação com exemplares nos herbários 
e, confirmadas por especialistas em grupos 
taxonômicos. As espécies foram classificadas em 
famílias de acordo com o sistema do Angiosperm 
Phylogeny Group III (APG III 2009). Para a 
família Poaceae foi adotado o Catalogue of the 
New World Grasses (CNWG) (<http://www.
tropicos.org/Project/CNWG>). 
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Coleta das variáveis espaciais e solo 
Próxima a região central de cada linha 

foi coletada uma amostra superficial simples 
de solo (0–20m cm). As análises químicas e 
texturais foram realizadas segundo o protocolo da 
EMBRAPA (1997). Foram analisadas as seguintes 
variáveis: pH; teores de Ca+Mg, Ca/CTC, Ca/K, 
Ca/MG, Ca, Mg, Al, H+Al, H+Al/CTC, K/CTC, 
MG/K, K, P, Na, Zn, Cu, Fe e Mn; saturação de 
bases; saturação de alumínio; matéria orgânica; 
capacidade de troca catiônica (CTC) e teores de 
argila, silte e areia.

As variáveis espaciais foram representadas 
pelas coordenadas binárias da região inicial de cada 
linha, bem como, de outras sete variáveis derivadas 
destas, seguindo o modelo sugerido por Borcard et 
al. (1992): x2, x3, y2, y3, x*y, x2*y e x*y2.

Estrutura da vegetação 
Com base na ocorrência e projeção horizontal 

de cada espécie por UA ao longo das linhas 
amostradas, foram calculados os seguintes 
parâmetros fitossociológicos: cobertura absoluta 
(CA), cobertura relativa (CR), frequência absoluta 
(FA) e frequência relativa (FR) pelas fórmulas de 
Kent & Coker (1992), adaptadas por Munhoz & 
Felfili (2006a). 

Diversidade, riqueza e similaridade
Para avaliar a diversidade nas 17 linhas e 

nas áreas separadamente foi utilizado o índice 
de Shannon-Wiener na base e (H’) adaptado por 
Munhoz & Felfili (2006a), utilizando-se em vez 
de número de indivíduos, os valores de cobertura 
para espécie como uma medida de abundância. 
A comparação quanto à significância entre os 
valores de H’ para os pares de áreas inventariadas 
foi avaliada pelo teste-t de Hutcheson (α = 0,05) 
(Zar 1999), através do programa PAST versão 
1.91 (Hammer et al. 2001). O potencial de 
riqueza entre as áreas foi verificado através da 
curva espécie x área e o estimador de riqueza de 
Jackknife de primeira e segunda ordem (Magurran 
1988), calculados pelo Programa PCORD versão 
4.2 (McCune & Mefford 1999). As curvas foram 
traçadas a partir das médias e intervalos de 
confiança a 95% do número cumulativo de espécies 
(McCune & Mefford 1999), considerando o metro 
linear como unidade de medida. A similaridade 
entre as linhas e entre as áreas foi verificada pelo 
índice de Sørensen modificado por Chao et al. 

(2005), utilizando a cobertura como parâmetro 
de abundância das espécies nas linhas, a análise 
foi realizada no programa EstimateS, versão 8.2 
(Colwell 2005).

Análises de ordenação 
Com base na cobertura absoluta de todas 

as espécies nas linhas foi empregado o método 
de escalonamento multidimensional não métrico 
(NMDS) (Clarke 1993). Trata-se de uma análise que 
utiliza como informação a matriz de dissimilaridade 
entre o conjunto de dados (Kent & Coker 1992). A 
escolha do índice de dissimilaridade é crucial e pode 
determinar diferentes modelos e interpretações dos 
resultados (Quinn & Keough 2002). O diagrama foi 
construído com o índice de Bray-Curtis no PAST 
versão 1.91 (Hammer et al. 2001).

As relações entre as espécies e as variáveis 
espaciais e edáficas foram realizadas através de 
uma análise direta de gradientes, a análise de 
correspondência canônica (CCA), utilizando o 
programa CANOCO for Windows versão 4.5 
(ter Braak & Smilauer 1998) e seguindo a rotina 
proposta por Borcard et al. (1992). Essa abordagem 
é empregada para discriminar a proporção da 
variação total dos dados das espécies que é 
explicada pelas variáveis ambientais e espaciais 
separadamente, bem como quanto da proporção 
é explicada pelas duas variáveis juntas e 
ainda, quanto da variação remanescente não 
é explicada por nenhumas das duas variáveis 
(Borcard et al. 1992; Machado et al. 2008). A 
análise exigiu três matrizes, na primeira matriz 
foram incluídas 26 espécies com frequência 
absoluta maior ou igual a 10%. A matriz 
ambiental foi composta pelos dados químicos 
e texturais do solo, compondo 26 variáveis, 
que sofreram padronização pela média e desvio 
padrão para permitir comparação entre variáveis 
com unidades diferentes e por isso desuniformes 
(ter Braak & Smilauer 1998; Felfili et al. 2007). 
A última matriz foi elaborada com os dados das 
coordenadas binárias das linhas e suas derivações: 
x2, x3, y2, y3, x*y, x2*y e x*y2.

Foram elaboradas quatro CCAs, onde a 
primeira (CCA1) relacionou a matriz de espécies 
com as variáveis ambientais. Nesta CCA, foram 
eliminadas da análise as variáveis que causam 
multicolinearidade entre os dados e por isso 
apresentaram alta redundância (fator de inflação da 
variância > 20) como recomendado por ter Braak 
& Smilauer (1998), além das variáveis com baixas 
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correlações com os eixos 1 e 2, permanecendo na 
análise o Cu, Fe, saturação de alumínio, silte, Zn, 
saturação de bases e areia. Os gráficos de ordenação 
das variáveis ambientais, previamente selecionadas, 
com as linhas de amostragem e espécies foram 
construídos no programa CANODRAW versão 
3.0 (Smilauer 1992). A CCA2 relacionou a matriz 
de espécies com as variáveis espaciais, entre as 
quais, o x, x2*y e y3 foram selecionados a partir 
da mesma rotina da CCA1. A CCA3 relacionou as 
variáveis ambientais e co-variáveis espaciais e na 
CCA4 as variáveis espaciais foram relacionadas às 
co-variáveis ambientais. 

A variação na composição e estrutura 
das espécies nos grupos formados pelas linhas 
reunidas pelas características edáficas na CCA1 
foram testadas pelo procedimento de permutação 
com múltiplas respostas (MRPP) através do no 
Programa PCORD versão 4.2 (McCune & Mefford 
1999), utilizando a distância de índice de Bray-
Curtis como medida de dissimilaridade para a 
abundância de espécies. MRPP tem a vantagem 
de não exigir pressupostos (como normalidade 
multivariada e homogeneidade de variâncias) 
necessários as análises discriminantes (McCune 
& Mefford 1999; Biondini et al. 1988).

Resultados
Em 76,4% dos transectos a textura é arenosa, 

seguida de areia franca (17,6%) e franco arenosa 
(5,8%). Os teores de argila e silte somados variaram 
de 10 a 12%, exceto na L12 na qual a soma dessas 
partículas foi de 18% (Tab. 1). As variáveis 
químicas caracterizaram os solos dos campos limpos 
estudados como fortemente ácidos e com elevados 
níveis de alumínio. Cerca de 29% das linhas 
amostradas apresentaram solos álicos (saturação por 
alumínio acima de 50%). Enquanto, para saturação 
de bases, todas as linhas são distróficas (abaixo de 
50%). Considerando os valores registrados para a 
capacidade de troca catiônica (CTC), aliados aos das 
variáveis acima, os solos foram caracterizados por 
apresentarem baixa fertilidade (Tab. 1).

Os maiores coeficientes de variação entre 
as linhas foram registrados para os valores de Fe, 
Zn, MO, Al, Cu e Mn, todos maiores do que 40%. 
Ao passo que, os nutrientes com menores variações 
entre as linhas foram pH, Ca, Mg, H+Al/CTC e areia.

Caracterização da vegetação
Foram amostrados 71 táxons, relacionados a 46 

gêneros e 25 famílias na amostra total (Tab. 2). Desses, 

67 foram determinados até o nível de espécie, três 
ao nível de gênero e um trata-se possivelmente de 
uma nova espécie para a ciência, Mesosetum sp. nov. 
(Tab. 2). O número de espécies por área variou de 24 
a 35 (Tab. 2). Quando considerados os primeiros 20 
m de amostragem a área quatro apresentou o maior 
potencial de riqueza, seguida da área três com 30 m 
amostrados (Fig. 2). Os estimadores de jackknife de 
1ª e 2ª ordem indicaram que a área cinco esteve mais 
próxima de atingir o seu potencial de riqueza (27,8 e 
28,8, respectivamente), seguida das áreas dois (40,5 
e 46,9), seis (33,7 e 38,2), um (41,9 e 48,6), três (40,8 
e 46,9) e quatro (40,5 e 46,9).

A diversidade de Shannon variou de acordo 
com diferenças de riqueza de espécies entre as 
áreas analisadas separadamente (Apêndice). A 
área 1 apresentou diferenças significativas na 
diversidade em relação às demais áreas (área 2: t 
= 3,92, p  < 0,01; área 3: t = 2,07, p < 0,05; área 4: 
t = 2,72, p < 0,05; área 5: t = 3,28, p < 0,01; área 
6: t = 2,97, p < 0,01). O valor de H’ da área 2 foi 
significativamente menor do que na área 3 (t = 
-2,80, p < 0,01), enquanto a diversidade da área 
3 foi significativamente maior do que a cinco (t = 
-2,80, p < 0,05). As demais comparações entre as 
áreas não diferiram significativamente.

 As similaridades pelo índice de Chao-
Sørensen variaram de 0,70 a 0,87 entre as áreas que 
não permaneciam com lençol freático superficial 
durante a amostragem (áreas 1, 2, 4 e 5) e entre 
as áreas 3 e 6 que permaneciam. As menores 
similaridades foram registradas entre as áreas 6 
e 2 (Chao-Sørensen = 0,11), seis e cinco (Chao-
Sørensen = 0,15), seis e quatro (Chao-Sørensen = 
0,17) e três e quatro (Chao-Sørensen = 0,22). Em 

Figura 2 – Curvas de progressão espécie x área com o 
incremento de unidades amostrais (metro linear), para 
as seis áreas de campo limpo amostradas no Parque 
Nacional de Sete Cidades, Piauí.
Figure 2 – Species x area progression curves with the increasing 
number of sample units (linear meter) for the six moist grassland 
sites in the Sete Cidades National Park, Piauí, Brazil.
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geral, as similaridades entre as linhas da mesma 
área foram maiores do que entre áreas diferentes 
pela dependência espacial dos dados (Tab. 2). A 
NMDS refletiu as diferenças de similaridades entre 
as áreas (Fig. 3).

Houve modificações entre as espécies 
com maiores coberturas relativas entre as áreas, 
Trachypogon spicatus (L.) Kuntze destacou-se 
nas áreas 1, 2, 4 e 5, enquanto nas áreas 3 e 6 
destacaram-se Rhynchospora barbata (Vahl) 
Kunth e Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC., 
respectivamente (Tab. 2).

A distância espacial entre as linhas foi 
responsável por apenas 16,8% da variação das 
espécies. Sete variáveis ambientais relacionadas 
na CCA1 (Cu, Fe, saturação de alumínio, silte, Zn, 
saturação de bases e areia) foram responsáveis por 
37,9% da variação explicada, enquanto a combinação 
de distância e variáveis ambientais explicou 24,3%. 
Restaram 21% da variação que permaneceu não 
explicada, ou seja, representada de forma estocástica 
ou por variáveis não mensuradas neste trabalho.

Todas as CCAs apresentaram gradientes 
curtos, mas os autovalores foram significativos 
para o primeiro eixo nas duas primeiras (> 0,3). 
As correlações de Pearson entre as espécies e as 
variáveis testadas nas quatro CCAs foram elevadas, 
enquanto os testes de Monte Carlo indicaram 
diferenças significativas entre as correlações geradas 
pelo acaso e a real nas duas primeiras CCAs para o 
primeiro e segundo eixos canônicos. Considerando 
a CCA1, a partir daqui escolhida para representar a 
análise, as variáveis mais correlacionadas com os 
dois primeiros eixos canônicos foram a saturação 

de alumínio com o segundo eixo, e zinco e silte 
com o primeiro, todas com correlação positiva. Na 
CCA2 as variáveis espaciais x e x2*y apresentaram 
correlações positivas com o segundo e primeiro eixo, 
respectivamente (Tab. 3). 

O diagrama de ordenação da CCA1 (Fig. 4a) 
separou três grupos, de acordo com suas variações 
edáficas. O primeiro formado pelas linhas L1, L3, 
L4, L5, L13 e L14, que embora posicionadas em 
quadrantes diferentes, foram correlacionadas a valores 
elevados de saturação de bases e solos mais drenados. 
O segundo formado pelas linhas L6, L7, L8, L12 e 
L15 que apresentaram maiores teores de zinco, silte 
e saturação de alumínio. O terceiro, correlacionado 
com Fe e Cu que reuniu as linhas das áreas 3 e 6 (L9, 
L10, L11, L16 e L17) e a L2. Os grupos propostos 
pela CCA1 apresentaram diferenças significativas na 
MRPP (A = 0,19, p  < 0,01). 

No primeiro grupo, houve um conjunto de 
espécies mais frequentes em solos com o aumento da 
fertilidade, como por exemplo, Pterolepis polygonoides 
(DC.) Triana e Syngonanthus sp., e outro conjunto, 
como Xyris paraensis Poeppig ex Kunth e Drosera 
sessilifolia A. St.-Hil mais frequentes em solos mais 
arenosos. Nas linhas menos férteis, as espécies mais 
relacionadas ao segundo grupo foram Acisanthera 
bivalvis (Aubl.) Cogn, Elephantopus hirtiflorus DC., 
T. spicatus, Scleria leptostachya Kunth e Croton 
pedicellatus Kunth. Enquanto, Paepalanthus minutulus 
Mart., Chamaecrista desvauxii var. chapadicola 
H.S.Irwin & Barneby estiveram mais relacionadas 
com os teores de Fe e Cu no último grupo (Fig. 4b). 

Discussão
A elevada acidez encontrada nas áreas de 

campo limpo do ParnaSC é comum a outras 
fisionomias do Parque (Oliveira 2004; Lindoso 
2008; Moura 2010). No geral, os solos dos campos 
foram semelhantes aos padrões do Cerrado, como 
baixos valores de pH, cálcio, magnésio, fósforo e 
altos teores de alumínio e ferro (Furley & Ratter 
1988), mas apresentaram menor fertilidade quando 
comparados com áreas de campos do Brasil Central 
(Amorim & Batalha 2007; Munhoz et al. 2008). 
Isto pode estar associado ao material de origem 
dos solos do Piauí, formados por rochas da Bacia 
Sedimentar do Parnaíba ou da Província Sedimentar 
do Meio-Norte, enquanto que os solos do Planalto 
Central são mais antigos, formados por rochas 
do Pré-Cambriano até o presente, apresentando 
rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares 
(Ab’Saber 2003; Barros & Castro 2006).

Figura 3 – Diagrama de ordenação pelo método de 
escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) 
das 17 linhas amostradas nas áreas de campo limpo 
no Parque Nacional de Sete Cidades, Piauí, com base 
na cobertura absoluta das 71 espécies (Stress = 0,11). 
Figura 3 – Non-metric multi-dimensional scaling (MDS) of the 
17 lines sampled in the grassland sites in the Sete Cidades National 
Park, Piauí, based on the absolute cover of 71 species (Stress = 0,11). 
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As diferenças no teor de alguns elementos 
entre as seis áreas, como a saturação de alumínio 
e de bases, além daqueles que apresentaram 
maior coeficiente de variação para as 17 linhas 
conjuntamente, evidencia a heterogeneidade 
edáfica entre alguns campos do Parque. As áreas 
3 e 4, que apresentaram maiores teores de ferro 

e alumínio, respectivamente, registraram maior 
potencial de riqueza de espécies. Correlação direta 
entre a limitação de diversos nutrientes e o aumento 
na riqueza de espécies foi encontrada em campos 
temperados (Janssens et al. 1998). Amorim & 
Batalha (2008) também sugerem que o excesso 
de alumínio limita o fornecimento de nutrientes, 
ocorrendo uma correlação positiva com o aumento 
do número de espécies no Parque Nacional das 
Emas.

A variação no número de espécies entre 
as linhas não se deu em função da variação da 
umidade superficial entre as mesmas, observada 
no momento da amostragem nas áreas, um padrão 
comum para outras áreas campestres, onde o 
aumento da umidade determinou diminuição 
da riqueza (Goldsmith 1974; Guimarães et al. 
2002; Munhoz & Felfili 2008). Por outro lado, 
houve baixa similaridade entre as linhas das 
áreas mais secas e mais úmidas, evidenciando 
modificações na composição das espécies e na 
estrutura da vegetação, apesar do intervalo de 
confiança significativo para poucas comparações. 
Possivelmente, as diferenças na duração de 
alagamento entre as áreas funcionaram como um 
filtro selecionando espécies capazes de suportar tal 
condição (Chase 2003). 

Os seis campos estudados apresentaram 
poucas espécies respondendo pelas maiores 
coberturas relativas. No geral, a dominância 
ecológica de algumas espécies é influenciada 
por condições ambientais extremas, como a 
baixa disponibilidade de nutrientes no solo e 
estresse hídrico causado pelo excesso ou falta 
de água (Ashton 1990). Para o estrato arbóreo 
do Cerrado, parte do sucesso para a dominância 
de espécies se deve a mecanismos adaptativos, 
como capacidade de acúmulo de alumínio em 
seus tecidos e diminuição da exigência nutritiva 
(Franco 2005; Haridasan 2008). Para o estrato 
herbáceo, a exigência é extremamente baixa, um 
aspecto importante na manutenção de processos 
que garantam a resiliência em ambiente savânico 
(Villela & Haridasan 1994; Haridasan 2008). 

As famílias que se destacaram no número 
de espécies foram, em geral, bem representadas 
em trabalhos que investigaram o estrato herbáceo. 
Cyperaceae apresentou o maior número de espécies, 
com destaque para gênero Rhynchospora. Essa 
família, associada à Xyridaceae e Eriocaulaceae, 
ocorre com frequência em áreas de campo limpo 
úmido e veredas (Guimarães et al. 2002; Munhoz & 

Figura 4 – Análise de correspondência canônica 
(CCA1). A. Diagrama de ordenação das 17 linhas e 
das variáveis ambientais nos dois primeiros eixos, com 
base nos dados de frequência absoluta das 26 espécies 
(> 10%). B. Diagrama de ordenação das espécies e 
das variáveis ambientais nos dois primeiros eixos. As 
espécies estão identificadas pelas primeiras letras do 
binômio, ver Tabela 2.
Figure 4 – Canonical correspondence analysis (CCA1). A- 
Ordination diagrams for 17 lines and environmental variables 
in first two axes, based on absolute frequency data of 26 species 
(> 10%). B- Ordination diagrams for species and environmental 
characteristics in first two axes. Species were identified by the 
first two letters (see Table 2).
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Felfili 2006b, 2007). O registro proporcionalmente 
elevado de espécies de Fabaceae, o que não é 
comum no campo úmido por se tratar de um 
ambiente com teores mais elevados de fósforo 
(Amorim & Batalha 2007), pode estar relacionado 
à menor fertilidade da área de estudo.

No campo úmido, a matéria orgânica é uma 
das propriedades do solo correlacionada com a 
determinação da estrutura da vegetação (Amorim & 
Batalha 2007; Munhoz et al. 2008), possivelmente 
pela condição de alagamento dessas áreas ditarem 
modificações no solo interferindo nos processos 
de decomposição (Gopal & Masing 1990), 
aumentando a quantidade de matéria orgânica 
no solo (Crawley 1997). No entanto, esta não foi 
uma variável selecionada na análise de ordenação 
das áreas de campo limpo úmido do ParnaSC. A 
localização do Parque em uma zona de ecótonos, 
conhecida como área de tensão ecológica (Rivas 
1996), bem como sua posição limítrofe no bioma 
Cerrado são determinantes do ambiente. Segundo 
Castro & Martins (1999), os cerrados do Nordeste 
são delimitados pelo Polígono das Secas, com 
condições climáticas diferentes das encontradas 
no Planalto Central. Dessa forma, os campos 
limpos úmidos estudados não estão sujeitos 
a alagamento prolongado, com poucas áreas 
passando por um período maior de alagamento, 
limitado principalmente aos quatro meses de maior 
pluviosidade na região. 

As áreas 3 e 6, similares entre si, apresentavam 
lençol freático superficial em julho, período que 
marca o início da estação seca. As espécies com 
maiores coberturas nessas áreas não coincidiram 
com as outras áreas mais secas amostradas, 
sendo, portanto, caracterizados dois subtipos de 
comunidades de campo úmido no Parque com 
base no período de alagamento, com separação 
evidente na análise NMDS. Segundo Critchey et 
al. (2002), a quantidade de alagamento e a duração 
do período de inundação são fatores importantes 
para diferenciar comunidades de campos úmidos.

A alta correlação entre espécies e ambiente 
mostrou forte associação entre a vegetação e as 
características edáficas. Dois gradientes foram 
selecionados na análise CCA: um de textura e o 
outro de fertilidade dos solos, separando as linhas 
amostradas em três grupos em consequência 
da frequência das espécies mais comuns. No 
primeiro grupo, foi possível separar linhas 
relacionadas à areia e saturação de bases, 
representada principalmente pelas áreas 1 e 5. 

Outro grupo esteve mais associado ao zinco, 
saturação de alumínio e silte, neste caso reunindo 
a área 2, além da linha L12. O último grupo reuniu 
as áreas 3 e 6, além da linha L2, mais associadas 
ao cobre e ferro. A confirmação dos grupos 
foi reforçada pelas diferenças significativas 
indicadas na MRPP. Mesmo com baixa fertilidade 
nos solos em todas as áreas, as variações 
entre elas foram refletidas nas diferenças de 
composição e estrutura da vegetação de campo 
limpo no ParnaSC. Por outro lado, a posição das 
linhas L2, L15 e L12 sugere a heterogeneidade 
edáfica dentro de algumas áreas. 

Análises de ordenação, como a realizada 
neste trabalho, mostram tendências da distribuição 
da vegetação, mas nem sempre revelam relações 
diretas com as variáveis testadas. Com a inclusão da 
variável espacial na análise foi possível mensurar 
o quanto da variação total dos dados foi explicada 
pelo espaço. As variáveis selecionadas x, x2*y 
e y3 corresponderam ao eixo de maior variação 
das linhas no campo, ou seja, leste-oeste. Parte 
da variação permaneceu não explicada, mas, de 
acordo com ter Braak (1988), mesmo valores 
baixos podem conter informações significativas 
e importantes na interpretação da distribuição das 
espécies e na sua relação com o ambiente.

Portanto, com base nos resultados encontrados 
no presente estudo, pode-se sugerir que existe 
associação da vegetação com as características 
edáficas no ParnaSC, os solos das seis áreas embora 
com baixa fertilidade e pH ácido, apresentaram 
diferenças nos teores de alguns elementos e na 
textura que ditaram modificações na composição 
e estrutura das espécies. Tais características aliadas 
as diferenças na umidade superficial entre as áreas 
formaram dois grupos com baixa similaridade entre 
si, o primeiro reuniu as áreas mais secas e o segundo 
as mais úmidas.

A escassez de unidades de conservação na 
porção norte do Estado do Piauí, aliada a ausência 
de gramíneas exóticas invasoras nas áreas de campo 
limpo estudadas no PNSC, reforça a idéia que esses 
ambientes devem ser preservados e inventariados do 
ponto de vista da estrutura, dinâmica e relação com 
as variáveis ambientais, buscando delinear estratégias 
de conservação da sua diversidade biológica.
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Resumo 
Estudos florísticos e fitossociológicos têm sido feitos em áreas de Mata Atlântica, sendo parte desses em 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual. Entretanto, no cômputo geral, as florestas na Serra do Espinhaço 
têm sido pouco estudadas. Este trabalho objetiva descrever e analisar a composição e estrutura de espécies arbóreas 
de uma área de Floresta Estacional Semidecidual na face leste da Serra do Cipó, porção meridional da Serra do 
Espinhaço (MG). O método de ponto-quadrante foi utilizado para estudo fitossociológico, sendo o levantamento 
florístico total incrementado por coletas não-sistematizadas. Foram calculados: área basal total, densidade, 
frequência e dominância relativas, além do índice de valor de importância. O levantamento florístico total registrou 
280 espécies, número que destaca a riqueza da área, cuja maior afinidade florística é com outras áreas florestais 
localizadas nas bacias dos Rios Doce e Paraíba do Sul. Os parâmetros fitossociológicos destacam a predominância 
de espécies pioneiras e secundárias iniciais, o que, assim como os valores estruturais, caracteriza um estádio 
secundário inicial a intermediário de regeneração. Os dados deste trabalho realçam a importância da preservação 
das florestas estacionais da Mata Atlântica e, particularmente, de áreas florestais na porção leste do Espinhaço.
Palavras-chave: conservação, fitossociologia, florística, Mata Atlântica, Campo Rupestre.

Abstract
Floristic and phytosociological studies have been carried out in the Atlantic Forest, part of them in fragments of 
Semideciduous Forests. However, in the overall, the forests in the Espinhaço Range have been poorly studied. 
The aim here was to survey and analyze the tree species composition and structure of an area of seasonal forest 
on the eastern edge of the Serra do Cipó, on the meridional portion of the Espinhaço Range (MG). The quadrant-
point method was used for phytosociological sampling and the total floristic surveying was increased by non-
systematic collection. Besides the importance value index, the total basal area and the relative values of density, 
frequency and dominance were calculated. The total floristic survey registered 280 species, thereby emphasizing 
the richness of the area which has some similarity with forest areas located in the Doce and Paraíba do Sul basins. 
The phytosociological parameters showed the predominance of pioners and initial successional species which, as 
well as the structure-values, indicated a forest in the initial to intermediate state of regeneration. The data of this 
work highlighted the importance of conservation of the semideciduous forests of the Atlantic Forest, particularly 
in the eastern edge of the Espinhaço Range. 
Key words: conservation, phytosociology, floristic, Atlantic Forest, Campo Rupestre. 
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Introdução
Os estudos florísticos e fitossociológicos 

realizados nos neotrópicos têm construído uma 
importante base de dados sobre a composição e a 
estrutura de suas diversas formações vegetacionais. 
No domínio da Mata Atlântica, cuja distribuição 
original ocupava cerca de 12% da porção centro-

leste do Brasil, além de uma pequena área na 
Argentina e no Paraguai, numerosos estudos 
têm discutido a florística e a fitossociologia de 
suas fitofisionomias (Martins 1991; Tabarelli & 
Mantovani 1999; Oliveira-Filho & Fontes 2000; 
Oliveira-Filho et al. 2005; Pereira et al. 2007; 
Kamino et al. 2008, entre outros). 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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Parte desses estudos tem sido feita em 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, 
formação florestal fortemente atingida pela ação 
antrópica, cujos remanescentes são em sua maioria 
pequenos, esparsos e bastante perturbados (Pereira 
et al. 2007; Pennington et al. 2009). Os estudos 
florísticos e fitossociológicos realizados, além 
de somarem ao conhecimento da composição e 
da estrutura dessa formação (e.g., Oliveira-Filho 
et al. 2004), fornecem informações valiosas 
para o desenvolvimento de projetos de manejo e 
recuperação de áreas impactadas.

Porém, no cômputo total dos trabalhos, nota-
se uma baixa representatividade de estudos sobre 
composição e estrutura das florestas estacionais 
inseridas na Serra do Espinhaço, o que representada 
uma significativa lacuna para o conhecimento 
acerca da estrutura destas florestas e da flora 
brasileira. Estudos específicos sobre as florestas da 
região foram feitos por Campos (1995), Meguro et 
al. (1996), Oliveira-Filho et al. (2005) e Kamino 
et al. (2008). Apenas Campos (1995) e Meguro 
et al. (1996) abordaram aspectos quantitativos da 
vegetação arbórea.

Tal falta de estudos ocorre a despeito da 
grande importância dessas florestas nos âmbitos 
fitogeográfico e florístico (Kamino et al. 2008). 
Isso porque a Serra do Espinhaço constitui a área 
limítrofe entre os domínios da Mata Atlântica 
e do Cerrado (IBGE 1993), dois hotspots 
neotropicais (Myers et al. 2000), e, segundo 
proposição de Oliveira-Filho (2006), compõe 
dois subdomínios fitogeográficos (“Espinhaço 
Norte” e “Espinhaço Sul”). Do ponto de vista 
florístico, apresenta grande diversidade e alto 
grau de endemismo de espécies em diferentes 
biomas (Giulietti et al. 1987). Nas florestas 
localizadas na encosta leste da Serra do 
Espinhaço, os estudos são quase inexistentes 
e pouco conhecimento se tem de sua flora 
(Ribeiro et al. 2009).

Diante de tal situação, este trabalho objetivou: 
1) conhecer a composição florística arbórea de uma 
área de Floresta Estacional Semidecidual situada 
na face leste da Serra do Espinhaço (Serra do 
Cipó, MG); 2) conhecer, de maneira preliminar, a 
estrutura de um fragmento de Floresta Estacional 
Semidecidual na mesma área; 3) discutir aspectos 
comuns e distintos da composição específica, da 
afinidade florística e da estrutura da comunidade 
arbórea da região em relação a estudos semelhantes 
na Mata Atlântica.

Material e Métodos
Área de estudo
Localmente conhecida como “Cabeça de 

Boi”, a área está sediada no distrito de Santana do 
Rio Preto, município de Itambé do Mato Dentro 
(MG), e está incluída na APA-Morro da Pedreira, 
que circunda todo o Parque Nacional da Serra do 
Cipó (PARNA-Cipó) (Fig. 1). O levantamento 
florístico, restrito às áreas florestais, foi efetuado 
entre as coordenadas 19º23’49,2”S–19º25’54,7”S 
e 43º24’05,8”W–43º25’58,3”W, ao longo da 
escarpa até a margem esquerda do Rio Preto, entre 
700 e 1.000 m de altitude. Tal extensão totaliza 
aproximadamente de 400 ha de área, cuja maior 
parte é ocupada por áreas antropizadas. Em relação 
à Serra do Cipó, que é parte da Serra do Espinhaço 
Meridional (Saadi 1995), a área de estudo localiza-
se especificamente em sua porção leste, na região 
da Serra da Cabeça de Boi, ao sul do cânion do Rio 
do Peixe (Gontijo 1993). Geologicamente, esta 
área é constituída pelos quartzitos da Formação 
Galho do Miguel (pertencente ao Supergrupo 
Espinhaço), que apresenta as maiores altitudes 
da região (Gontijo 1993).

Figura 1 – Localização da área de estudo (triângulo 
preto) no estado de Minas Gerais. Em cinza, é 
mostrada a extensão aproximada da Serra do Espinhaço 
Meridional. As linhas contíguas delimitam os limites 
dos estados brasileiros.
Figure 1 - Localization of the study area (black triangle) in 
the Minas Gerais state. Gray area delineates the Meridional 
Espinhaço. The continuous lines delineate the Brazilian states.
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O relevo da área é composto de uma escarpa 
constituída por litologia quartzítica, com direção 
aproximada de nordeste a sudoeste, com face à 
sudeste. O Rio Preto, pertencente à bacia do Rio 
Doce, drena a região, correndo paralelamente à 
escarpa. A altitude no alto da escarpa varia de 
aproximadamente 900 a 1.400 m e, já no nível de 
base local, o leito do Rio Preto, a altitude varia 
de aproximadamente 700 a 1.000 m. Assim como 
para toda Serra do Cipó, o clima é do tipo Cwb 
de Köppen (1948), com verões muito chuvosos 
e invernos secos, em que as médias anuais de 
temperatura e de precipitação são 21,4ºC e 1.462 
mm, respectivamente (Oliveira-Filho 2010). Exceto 
no auge da estação seca, ao menos no início do dia 
toda a escarpa fica coberta por névoa vinda do leste.

A vegetação da área, toda ela secundária, é 
inclusa no domínio da Mata Atlântica (Oliveira-Filho 
& Fontes 2000; Ribeiro et al. 2009) e constituída 
predominantemente por Floresta Estacional 
Semidecidual baixo-montana (sensu Oliveira-Filho 
& Fontes 2000) e, ocasionalmente, matas ripárias. 
Estas áreas florestais ocorrem predominantemente 
sobre latossolos derivados de diques e/ou soleiras 
de rochas básicas, que ocupam falhas da litologia 
quartzítica, enquanto áreas de campo rupestre 
ocupam o topo da escarpa e afloramentos quartzíticos 
na margem direita do Rio Preto.

A maior parte da região onde se inclui a área 
selecionada para o estudo atualmente se encontra 
bastante impactada pela ação antrópica, que inclui 
fogo ocasional, corte raso para instalação de pastos 
e agricultura de subsistência, e corte seletivo para 
usos gerais. Entre as áreas de floresta secundária 
que se apresentam melhor preservadas, está o 
fragmento de cerca de 8 ha selecionado para o estudo 
fitossociológico onde, segundo o proprietário, o 
último corte raso ocorreu há cerca de 50 anos.

Amostragem  
No levantamento florístico, considerou-se 

como critério a inclusão de indivíduos arbóreos com 
perímetro do tronco à altura do peito (PAP; cerca 
de 1,3 m do solo) igual ou superior a 15 cm. Foi 
utilizada a combinação de dois métodos: coletas não-
sistematizadas e o método de amostragem de ponto-
quadrante (Cottam & Curtis 1956; Martins 1991). 

O estudo fitossociológico, realizado no maior 
(cerca de 8 ha) e melhor fragmento remanescente 
da região, foi embasado nos dados obtidos pela 
amostragem por ponto-quadrante. Tal método foi 
escolhido pela combinação de agilidade e acurácia 

dos dados oferecida (Martins, 1991). Foram 
instalados 100 pontos-quadrantes (amostragem 
total de 400 árvores) no fragmento. Os pontos 
foram distribuídos em dois blocos contíguos, cada 
um com cinco transeções paralelas, perpendiculares 
à elevação do terreno, buscando amostrar a variação 
relacionada ao gradiente altitudinal. Cada transeção 
continha 10 pontos, que distavam 10 m entre si. Os 
espécimes com caule fendido desde a base foram 
incluídos quando ao menos um deles alcançasse 
o valor mínimo de inclusão, sendo o valor de 
cobertura do indivíduo igual a soma da área basal de 
cada caule. Indivíduos mortos foram contados (i.e., 
não houve substituição pelo indivíduo vivo mais 
próximo do quadrante), mas não foram incluídos 
nas análises dos parâmetros fitossociológicos. Os 
indivíduos coletados nos pontos-quadrantes foram 
numerados, identificados e medidos quanto à altura, 
perímetro do caule e menor distância até o ponto.

O material botânico foi herborizado segundo 
técnicas convencionais, sendo o voucher incluído no 
Herbário SPF. As delimitações de família seguiram 
a proposta do APG III (2009) para Angiospermas 
e Smith et al. (2006) para Pteridófitas. As 
identificações foram feitas com base na literatura 
pertinente, comparação com materiais de herbário e 
posterior consulta a especialistas para confirmação. 
Os binômios utilizados para as espécies foram 
baseados em Forzza et al. (2010), exceto quando 
conflitantes com atualizações recentes (a partir 
de 2010) ou com a identificação feita pelos 
especialistas consultados. 

Análise dos dados
Para a análise da similaridade florística, 

o levantamento foi comparado com outros 16 
levantamentos em áreas de Mata Atlântica, em 
florestas estacionais em bacias hidrográficas 
adjacentes (Tab. 1). Para isso foi utilizado o Índice 
de Jaccard, sendo consideradas significativas as 
similaridades maiores que 25% (sensu Mueller-
Dombois & Ellenberg 1974).

Com as medidas efetuadas no levantamento 
fitossociológico, foram calculados os seguintes 
parâmetros para cada espécie amostrada: área basal 
total, densidade, frequência e dominância relativas, 
e o indice de valor de importância – IVI (Cottam 
& Curtis 1956; Mueller-Dombois & Ellenberg 
1974; Martins 1991). Além disso, as espécies foram 
classificadas segundo o status de conservação 
proposto por Oliveira-Filho (2006) para verificar a 
frequência de ocorrência para Minas Gerais.
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Tabela 1 – Levantamentos na Mata Atlântica comparados floristicamente com a área de estudo (Distrito de Santana do 
Rio Preto, Itambé do Mato Dentro, MG). Os levantamentos estão organizados em ordem decrescente de similaridade 
com a região de estudo. Legenda: UF=unidade federativa; B.=bacia; Lat.=latitude; Long.=longitude; Spp.=número 
de espécies; Sim.=índice de similaridade de Jaccard; R.=rio; FES=floresta estacional semidecidual; FOD=floresta 
ombrófila densa; a=aluvial; tb=terras baixas; sm=submontana; bm=baixo-montana; am=alto-montana.
Table 1 - Surveys in the Atlantic Forest compared to the study area (Santana do Rio Preto district, Itambé do Mato Dentro, MG). The 
surveys are ranked by descending order of similarity with the study area. Legend: UF=state; B.=basin; Lat.=latitude; Long.=longitude; 
Spp.=number of species; Sim.=Jaccard’s index of similarity; R.=river; FES=semideciduous forest; FOD=rain forests; a=alluvial; 
tb=lowland; sm= submountain; bm=low mountain; am= high mountain.

Municípios 
(localidade) UF B. hidrográfica Formação Lat. Long. Altitude Spp. Sim. Referência

Itambé do 
Mato Dentro MG R. Doce FES - bm 19º24’ 43º24’ 700-

1100 280 - Presente estudo

Rio Doce MG R. Doce FES - sm 20º15’ 42º54’ 380 323 0,304 Oliveira-Filho 
et al. (2005)

São Gonçalo 
do Rio Abaixo MG R. Doce FES - sm/

bm 10º52’ 43º20’ 675-733 257 0,303 Lopes et al. 
(2009)

Mariana MG R. Doce FES - bm 20º23’ 43º10’ 710 289 0,292 Oliveira-Filho 
et al. (2005)

Carangola MG R. Paraíba do Sul FES - sm 20º44’ 42º02’ 408 288 0,280 Oliveira-Filho 
et al. (2005)

Itambé do 
Mato Dentro 
(usina)

MG R. Doce FES - sm 19º26’ 43º14’ 610-630 198 0,272

Carvalho, D.A. 
et al. (2000)/
Oliveira-Filho 
et al. (2004)

Santa Bárbara MG R. Doce FES - sm 19º54’ 43º22’ 680 182 0,270 Oliveira-Filho 
et al. (2005)

Miraí MG R. Paraíba do Sul FES - tb 21º32’ 42º36’ 280 272 0,269 Oliveira-Filho 
et al. (2005)

Nova Lima MG R. São Francisco FES - bm 19º58’ 43º54’ 963 209 0,246 Kamino et al. 
(2008)

Braúnas/
Joanésia MG R. Doce FES - sm 19º09’ 42º43’ 375 187 0,245 Oliveira-Filho 

et al. (2005)

Congonhas do 
Campo MG R. São Francisco FES - bm 20º30’ 43º44’ 968 269 0,226 Kamino et al. 

(2008)

Piedade do Rio 
Grande MG Alto R. Grande FES - bm/

am 21º29’ 44º06’ 1050-
1150 269 0,221 Carvalho et al. 

(2007)

Lavras MG Alto R. Grande FES - am 21º19’ 44º58’ 1000-
1300 384 0,216 Dalanesi et al. 

(2004)

Catas Altas da 
Noruega MG R. Doce FES - am 20º36’ 43º33’ 1303 215 0,213 Kamino et al. 

(2008)

Santana 
do Riacho/
Jaboticatubas

MG R. São Francisco FES - a/am 19º13’ 43º32’ 1367 229 0,190
Meguro et al. 
(1996)/Campos 
(1995)

Chapada de 
São Domingos MG R. Jequitinhonha FES - bm 17º29’ 43º08’ 890 200 0,186 Oliveira-Filho 

et al. (2005)
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A diversidade local foi calculada por meio 
dos índices de diversidade de Shannon (H’) e de 
equabilidade de Pielou (J’), em base logarítmica 
natural (Brower & Zar 1984). 

Para o cálculo da densidade absoluta total 
(DAt), foi utilizado o método proposto por Durigan 
et al. (2002), em que a DAt é medida por meio 
de parcelas em uma amostragem por pontos-
quadrantes. Isto se deve ao fato de que o método 
de quadrantes apresenta, como ponto negativo, 
o frágil embasamento matemático da estimativa 
da densidade absoluta (Martins 1991; Durigan et 
al. 2002). Para o cálculo da DAt, os indivíduos 
arbóreos com PAP ≥ 15 cm foram apenas contados, 
sem serem identificados ou submetidos a outras 
medidas. Foram utilizadas duas parcelas de 4 m × 
10 m por transeção, totalizando 20 parcelas e uma 
área total de 800 m2. O centro de cada parcela era 
um ponto quadrante da transeção. 

Os indivíduos amostrados nos pontos-
quadrantes foram divididos em classes de diâmetro 
do caule e altura, empregando-se intervalos 
de classe exponencialmente crescentes para 
compensar o grande decréscimo da densidade nas 
classes de tamanhos maiores (distribuição em J 
invertido), segundo proposta de Oliveira-Filho 
et al. (2001). As classes de diâmetro empregadas 
foram: d1) 4,7–8,9; d2) 9,0–16,9; d3) 17,0–32,9; 
d4) 33,0–64,9; d5) 65,0–172,0. As classes de altura 
empregadas foram: a1) 0-1,9; a2) 2,0–3,9; a3) 
4,0–7,9; a4) 8,0–15,9; a5) 16,0–32,0.

Resultados
Composição florística 
O levantamento florístico resultou no registro 

de 280 espécies, 172 gêneros e 57 famílias. A família 
de maior riqueza foi Leguminosae com 48 espécies 
(17,1%), seguida por Myrtaceae (38 espécies, 
13,6%), Lauraceae (24 espécies, 8,6%), Rubiaceae 
(12 espécies, 4,3%) e Melastomataceae (11 espécies, 
3,9%). As 52 famílias restantes registraram entre 
uma e nove espécies (ver Apêndice). Os gêneros 
com maior riqueza específica foram Ocotea com 
12 espécies (4,3%), Eugenia, Miconia e Myrcia 
com oito espécies cada (2,9%), Casearia, Inga e 
Myrciaria, com seis espécies cada (2,1%). Os 165 
gêneros restantes registraram entre uma e quatro 
espécies (ver Apêndice).

Houve, ainda, a descoberta de cinco novas 
espécies, ainda não descritas pela ciência. São 
quatro espécies de Lauraceae: Ocotea calliscypha 

(material-tipo), Ocotea sp. 1 (Assis, com. pess.), 
Ocotea sp. 2 (Assis & Santos, no prelo) e 
Beilschmiedia vestita (material-tipo). A outra 
espécie pertence à Myrtaceae: Campomanesia sp. 
Há, ainda, uma espécie de Marlierea Cambess. 
(Marlierea sp.) provavelmente nova, mas são 
necessários mais materiais para permitir uma 
conclusão definitiva. Obtiveram-se também quatro 
novos registros para Minas Gerais: Buchenavia 
hoehneana, Eugenia strictissima, Psychotria 
pallens e Qualea glaziovii (ver Apêndice).

Os maiores índices de similaridade (>25%) 
com a área de estudo foram encontrados para: 
Rio Doce (30,4%), São Gonçalo do Rio Abaixo 
(30,3%), Mariana (29,2%), Carangola (28,0%), 
Itambé do Mato Dentro (usina) (27,2%), Santa 
Bárbara (27,0%) e Miraí (26,9%). Levantamentos 
em Nova Lima (24,6%) e Braúnas/Joanésia 
(24,5%) mostraram também certa similaridade 
(Tab. 1).

Diversidade e estrutura  
O estudo fitossociológico registrou 115 

espécies, das quais destaca-se Pseudopiptadenia 
contorta, que apresentou o maior número de 
indivíduos, maior frequência relativa (FR) e 
a maior área basal total, mais do que o dobro 
em relação à espécie com segunda maior área 
(Beilschmiedia vestita). Toulicia laevigata e 
Siparuna reginae apresentaram também um grande 
número de indivíduos (17 e 15) e alta FR, mas a 
área basal foi baixa em relação à de P. contorta 
(1,77 e 2,49, respectivamente) (Tab. 2). Foram 
registrados 14 indivíduos mortos (3,5% do total).

O status de conservação das espécies, 
baseado na classificação de Oliveira-Filho (2006) 
para Minas Gerais, mostra que, das 115 espécies, 
24 espécies (20,83%) são classificadas como 
ocasionais, 20 espécies (17,44%) como frequentes e 
16 espécies (13,91%) como raras. Dezoito espécies 
(15,65%) não foram classificadas (Tabs. 2, 3).

O Índice de Shannon encontrado foi de 4,32, 
enquanto o índice de equabilidade de Pielou foi 
de 0,91. A densidade absoluta total foi de 3.637,5 
ind.ha-1. O número de indivíduos em cada classe 
de diâmetro foi: d1) 182; d2) 141; d3) 61; d4) 12; 
d5) 4. O maior diâmetro encontrado foi de 71,9 
cm. O número de indivíduos em cada classe de 
altura foi: a1) 0;  a2) 5; a3) 95; a4) 254; a5) 32. 
As alturas mínima e máxima encontradas foram 
de 2,5 e 25 m, respectivamente. 
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Tabela 2 – Parâmetros fitossociológicos para as espécies coletadas nos pontos-quadrantes no remanescente florestal 
(Distrito de Santana do Rio Preto, Itambé do Mato Dentro, MG). Espécies ordenadas por valor decrescente de IVI. 
Legenda: Ind.=número de indivíduos; Alt.=altura máxima; AB=área basal total; DR=densidade relativa; FR=frequência 
relativa; DoR=dominância relativa; IVI=índice de valor de importância; Conservação=status de conservação segundo 
Oliveira-Filho (2006); NC=não consta na classificação.
Table 2 – Phytosociological parameters of the species sampled in the forest fragment (Santana do Rio Preto district, Itambé do Mato Dentro, 
MG). The species are ranked by the descending order of IVI. Legend: Ind.=number of individuals; Alt.=maximum heigth; AB=total basal 
area; DR=relative density; FR=relative frequency; DoR=relative dominance; IVI=index of importance value; Conservação=conservation 
status according Oliveira-Filho (2006); NC=without classification.

Espécie Ind. Alt. (m) AB (m2) DR FR DoR IVI Conservação
Pseudopiptadenia contorta 19 20 11,84 4,75 4,70 14,79 24,24 Ocasional
Beilschmiedia vestita 12 21 4,92 3,00 3,13 6,15 12,28 NC
Toulicia laevigata 17 16 1,78 4,25 4,18 2,22 10,65 Rara
Siparuna reginae 15 15 2,49 3,75 3,65 3,11 10,52 Rara
Copaifera langsdorffii 13 20 2,05 3,25 3,39 2,56 9,20 Abundante
Eugenia aff. tenuipedunculata 6 18 4,68 1,50 1,57 5,84 8,91 Raríssima
Aparisthmium cordatum 13 12 1,02 3,25 3,13 1,27 7,65 Ocasional
Dalbergia nigra 13 16 1,08 3,25 2,61 1,35 7,21 Ocasional
Tapirira guianensis 6 20 3,31 1,50 1,57 4,13 7,20 Abundante
Machaerium nyctitans 11 12 1,83 2,75 2,09 2,29 7,12 Comum
Ocotea divaricata 10 16 1,58 2,50 2,35 1,97 6,82 Rara
Apuleia leiocarpa 8 19 1,77 2,00 2,09 2,21 6,29 Frequente
Plathymenia reticulata 5 25 2,20 1,25 1,30 2,75 5,31 Frequente
Inga cylindrica 7 14 1,09 1,75 1,83 1,36 4,93 Ocasional
Helicostylis tomentosa 8 15 0,84 2,00 1,83 1,05 4,88 Muito rara
Guatteria vilosissima 8 11 0,52 2,00 2,09 0,64 4,73 Ocasional
Tachigali rugosa 5 18 1,69 1,25 1,30 2,11 4,66 Frequente
Maprounea guianensis 5 17 1,24 1,25 1,30 1,55 4,10 Frequente
Schefflera morototoni 6 16 0,70 1,50 1,57 0,88 3,94 Ocasional
Micropholis gardneriana 7 12 0,28 1,75 1,83 0,35 3,93 Rara
Miconia cinnamomifolia 5 18 1,01 1,25 1,30 1,26 3,81 Comum
Duguetia lanceolata 6 12 0,53 1,50 1,57 0,66 3,73 Frequente
Erythroxylum pelleterianum 6 16 0,48 1,50 1,57 0,60 3,66 Frequente
Machaerium brasiliense 6 11 0,39 1,50 1,57 0,49 3,55 Frequente
Hymenolobium janeirense 4 16 1,08 1,00 1,04 1,35 3,40 Rara
Ocotea odorifera 5 10 0,49 1,25 1,30 0,61 3,17 Comum
Xylopia sericea 5 15 0,42 1,25 1,30 0,53 3,08 Frequente
Ocotea bicolor 2 20 1,54 0,50 0,52 1,93 2,95 NC
Ocotea sp. 2 3 15 1,11 0,75 0,78 1,38 2,91 NC
Swartzia macrostachya 4 16 0,68 1,00 1,04 0,85 2,89 Rara
Melanoxylon brauna 2 12 1,47 0,50 0,52 1,83 2,86 Ocasional
Xylopia brasiliensis 2 25 1,45 0,50 0,52 1,81 2,83 Frequente
Tachigali subvelutina 1 17 1,81 0,25 0,26 2,26 2,78 Rara
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Espécie Ind. Alt. (m) AB (m2) DR FR DoR IVI Conservação
Vochysia schwackeana 1 22 1,81 0,25 0,26 2,26 2,78 Muito rara
Byrsonima sericea 4 12 0,79 1,00 0,78 0,99 2,77 Frequente
Hymenaea courbaril 4 14 0,54 1,00 1,04 0,67 2,71 Comum
Trattinickia ferruginea 1 11 1,74 0,25 0,26 2,17 2,68 Muito rara
Licaria guianensis 5 14 0,50 1,25 1,30 0,62 3,17 NC
Roupala brasiliensis 4 11 0,31 1,00 1,04 0,39 2,44 Abundante
Tapirira obtusa 4 12 0,25 1,00 1,04 0,31 2,36 Comum
Casearia decandra 4 14 0,16 1,00 1,04 0,20 2,25 Comum
Lecythis lanceolata 3 18 0,56 0,75 0,78 0,70 2,23 Rara
Amaioua intermedia 3 11 0,51 0,75 0,78 0,64 2,18 Comum
Virola bicuhyba 3 12 0,48 0,75 0,78 0,60 2,14 Ocasional
Cupania ludowigii 3 12 0,44 0,75 0,78 0,55 2,08 NC
Persea aff. venosa 3 18 0,34 0,75 0,78 0,43 1,96 Raríssima
Piptocarpha macropoda 3 11 0,27 0,75 0,78 0,34 1,87 Comum
Jacaranda macrantha 3 8 0,26 0,75 0,78 0,32 1,86 Frequente
Eriotheca macrophylla 2 14 0,59 0,50 0,52 0,73 1,75 Muito rara
Eugenia nutans 3 11 0,16 0,75 0,78 0,21 1,74 Raríssima
Myrocarpus frondosus 3 10 0,11 0,75 0,78 0,14 1,67 Rara
Casearia arborea 3 14 0,29 0,75 0,52 0,36 1,63 Frequente
Inga subnuda 2 12 0,42 0,50 0,52 0,52 1,54 Muito rara
Tovomita leucantha 3 8 0,21 0,75 0,52 0,26 1,53 Muito rara
Astronium fraxinifolium 2 11 0,37 0,50 0,52 0,47 1,49 Comum
Pourouma guianensis 2 13 0,34 0,50 0,52 0,43 1,45 Rara
Plinia cauliflora 2 17 0,27 0,50 0,52 0,34 1,36 Rara
Bathysa cuspidata 2 6 0,23 0,50 0,52 0,28 1,31 Muito rara
Hyeronima oblonga 2 13 0,21 0,50 0,52 0,27 1,29 Raríssima
Myrciaria glanduliflora 2 14 0,20 0,50 0,52 0,25 1,27 NC
Hortia brasiliana 1 15,5 0,57 0,25 0,26 0,71 1,22 Ocasional
Casearia ulmifolia 2 9 0,16 0,50 0,52 0,20 1,22 Ocasional
Cordia sellowiana 2 16 0,16 0,50 0,52 0,20 1,22 Comum
Psychotria carthagenensis 2 8 0,15 0,50 0,52 0,19 1,21 Frequente
Brosimum guianense 2 11 0,13 0,50 0,52 0,16 1,18 Ocasional
Pouteria cf. torta 2 8 0,11 0,50 0,52 0,14 1,16 Frequente
Buchenavia hoehnena 2 11 0,10 0,50 0,52 0,12 1,14 NC
Myrcia amazonica 2 15 0,09 0,50 0,52 0,12 1,14 Ocasional
Endlicheria glomerata 2 8 0,06 0,50 0,52 0,07 1,10 Rara
Geonoma schottiana 2 2,5 0,06 0,50 0,52 0,07 1,09 Frequente
Ferdinandusa sp. 2 8 0,05 0,50 0,52 0,07 1,09 NC
Myrciaria pilosa 1 15 0,41 0,25 0,26 0,51 1,03 NC
Platypodium elegans 1 12 0,38 0,25 0,26 0,48 0,99 Comum
Hyptidendron asperrimum 1 12 0,32 0,25 0,26 0,40 0,91 Ocasional
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Espécie Ind. Alt. (m) AB (m2) DR FR DoR IVI Conservação
Ocotea acyphylla 1 11 0,27 0,25 0,26 0,34 0,85 Ocasional
Copaifera trapezifolia 1 15 0,24 0,25 0,26 0,30 0,81 Muito rara
Kyelmeiera lathrophyton 1 10 0,20 0,25 0,26 0,25 0,76 Ocasional
Pterocarpus rohrii 1 8 0,16 0,25 0,26 0,20 0,71 Ocasional
Tovomitopsis paniculata 1 9 0,15 0,25 0,26 0,18 0,69 NC
Cyathea corcovadensis 1 3,5 0,14 0,25 0,26 0,18 0,69 Frequente
Nectandra oppositifolia 1 9 0,13 0,25 0,26 0,16 0,67 Comum
Cecropia hololeuca 1 14 0,12 0,25 0,26 0,15 0,66 Frequente
Plinia rivularis 1 11 0,12 0,25 0,26 0,15 0,66 Muito rara
Miconia lepidota 1 12 0,11 0,25 0,26 0,14 0,65 NC
Qualea glaziovii 1 9 0,11 0,25 0,26 0,14 0,65 NC
Licania kunthiana 1 7 0,10 0,25 0,26 0,13 0,64 Rara
Handroanthus vellosoi 1 6 0,10 0,25 0,26 0,13 0,64 Ocasional
Mouriri glazioviana 1 12 0,10 0,25 0,26 0,13 0,64 Ocasional
Ocotea indecora 1 10 0,10 0,25 0,26 0,12 0,63 Rara
Maytenus salicifolia 1 5 0,09 0,25 0,26 0,12 0,63 Frequente
Myrcia splendens 1 11 0,09 0,25 0,26 0,11 0,62 Abundante
Swartzia apetala 1 11 0,07 0,25 0,26 0,09 0,60 Ocasional
Eugenia widgrenii 1 9 0,06 0,25 0,26 0,08 0,59 Raríssima
Vochysia dasyantha 1 10 0,06 0,25 0,26 0,08 0,59 Muito rara
Macropeplus aff. ligustrinus 1 7 0,05 0,25 0,26 0,07 0,58 Muito rara
Psychotria pallens 1 6 0,05 0,25 0,26 0,07 0,58 NC
Anadenanthera colubrina 1 9 0,05 0,25 0,26 0,07 0,58 Abundante
Aniba sp. 1 1 8 0,05 0,25 0,26 0,06 0,57 NC
Eugenia strictissima 1 9 0,05 0,25 0,26 0,06 0,57 NC
Licania octandra 1 8 0,04 0,25 0,26 0,06 0,57 Ocasional
Rhodostemonodaphne macrocalyx 1 7 0,04 0,25 0,26 0,05 0,56 Muito rara
Buchenavia tretraphylla 1 12 0,04 0,25 0,26 0,05 0,56 Raríssima
Guatteria sellowiana 1 11 0,04 0,25 0,26 0,05 0,56 Ocasional
Trichilia emarginata 1 10 0,04 0,25 0,26 0,05 0,56 Ocasional
Dalbergia cf. brasiliensis 1 11 0,04 0,25 0,26 0,05 0,56 Muito rara
Laplacea tomentosa 1 9 0,04 0,25 0,26 0,04 0,56 Rara
Casearia selloana 1 7 0,03 0,25 0,26 0,04 0,55 NC
Calyptranthes clusiifolia 1 6 0,03 0,25 0,26 0,04 0,55 Frequente
Lacistema pubescens 1 11 0,03 0,25 0,26 0,03 0,55 Ocasional
Dalbergia foliolosa 1 3 0,03 0,25 0,26 0,03 0,54 Ocasional
Sorocea guilleminiana 1 8 0,02 0,25 0,26 0,03 0,54 Frequente
Himatanthus bracteatus 1 7 0,02 0,25 0,26 0,03 0,54 NC
Abarema obovata 1 7 0,02 0,25 0,26 0,03 0,54 Rara
Margaritopsis cephalantha 1 4 0,02 0,25 0,26 0,02 0,54 NC
Coussarea congestiflora 1 4 0,02 0,25 0,26 0,02 0,53 Raríssima
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florestas ombrófilas. No presente estudo, tal 
similaridade é enfatizada pelas 26  espécies 
amostradas que, de acordo com Oliveira-Filho 
& Fontes (2000), são associadas à “Northern 
low altitude rain forests”. Entre elas: Inga edulis, 
Lecythis pisonis, Melanoxylon brauna, Pourouma 
guianensis, Pseudopiptadenia contorta, Swartzia 
acutifolia e Thyrsodium spruceanum. Na porção 
leste da Serra do Espinhaço, a maior umidade é 
ainda mais acentuada devido ao efeito orográfico 
das elevações em relação à umidade vinda do 
oceano (Ribeiro et al. 2009).

As 13 espécies amostradas classificadas 
como típicas de “High altitude rain and semi-
deciduous forests” (sensu Oliveira-Filho & Fontes 
2000) destacam o caráter montano da área estudada. 
Dentre as espécies amostradas, são características 
de áreas montanas: Calyptranthes clusiifolia, 
Clethra scabra, Drimys brasiliensis, Hedyosmum 
brasiliense, Miconia brunnea, Miconia chartacea e 
Vismia brasiliensis (Oliveira-Flho & Fontes 2000). 
Além disso, o índice de Jaccard mostra similaridade 
>25% entre a área de estudo e florestas montanas, 
em particular áreas no quadrilátero ferrífero 
(Mariana e Nova Lima). Por outro lado, um 
levantamento em área montana bastante próxima 
(Santana do Riacho/Jaboticatubas) mostrou pouca 
similaridade, provavelmente devido à altitude mais 
elevada e ao fato de esta área estar inserida em uma 
matriz de campo rupestre (Santos et al. 2011b).

Sobral & Stehmann (2009), trabalhando com 
taxa de publicação de novas espécies no Brasil de 
1990-2006, mostraram que a Mata Atlântica tem 
sido o bioma brasileiro com maior porcentagem 
de novas espécies descobertas, em parte devido ao 
maior número de trabalhos taxonômicos na área. 
O registro de cinco novas espécies neste estudo 
reitera tais conclusões, mas também enfatiza, 
juntamente com as novas ocorrências para Minas 
Gerais, que ainda são necessários estudos com 
floras locais, de maneira a ampliar o conhecimento 
taxonômico e fitogeográfico da Mata Atlântica, 
além de proporcionar novas informações úteis a 
projetos de conservação.

Diversidade e estrutura
 O incremento de espécies obtido por meio 

das coletas intensivas em relação à amostragem 
fitossociológica revela, além da heterogeneidade 
florística da região, que o aumento no número 
de unidades amostrais resultaria em dados de 
diversidade e estrutura mais representativos da 

Tabela 3 – Número absoluto e porcentagem de espécies 
coletadas na amostragem por ponto-quadrante no 
remanescente florestal (Distrito de Santana do Rio Preto, 
Itambé do Mato Dentro, MG) segundo status de conservação 
de Oliveira-Filho (2006). NC=não consta na classificação.
Table 3 – Total number and percentage of species sampled 
in the florest fragment (Santana do Rio Preto district, Itambé 
do Mato Dentro, MG) according to the conservation status 
(Oliveira-Filho 2006).  NC=without classification.

Classificação Nº de spp. (%)

Abundante 5 4,34

Comum 12 10,43

Frequente 20 17,39

Ocasional 24 20,86

Rara 16 13,91

Muito Rara 13 11,30

Raríssima 7 6,08

Sem classificação (NC) 18 15,65

Discussão
Composição florística
O número de espécies encontrado na 

área de estudo aparece entre os mais altos em 
relação aos outros levantamentos florísticos 
selecionados (Tab. 1). Entretanto, conclusões a 
esse respeito requerem ceticismo prévio, devido 
ao fato de que há uma ampla variação de métodos, 
modelos e esforços amostrais e, por vezes, o 
grau de regeneração da vegetação. Neste tópico, 
Pennington et al. (2006) destacam a dificuldade 
de comparação entre a riqueza das florestas 
sazonais para todo o neotrópico devido à falta de 
padronização dos métodos.

Com relação à composição específica, 
a área de estudo mostrou maior similaridade 
com levantamentos realizados nas bacias do 
Rio Doce e Rio Paraíba do Sul, inclusive com 
áreas relativamente distantes, como é o caso 
de Carangola, Miraí e Rio Doce. Em estudo 
fitogeográfico com florestas estacionais da região 
Sudeste, Santos et al. (2011a) afirmam que a 
semelhança florística entre as florestas destas 
bacias  deve-se à maior precipitação anual em 
relação a outras áreas estacionais, como no Alto 
Rio Grande. Ainda segundo Santos et al. (2011a), a 
maior umidade proporciona a ocorrência partilhada 
de espécies entre estas florestas estacionais e 



994 Santos, M.F., Serafim, H. & Sano, P.T.

Rodriguésia 63(4): 985-997. 2012

comunidade vegetal do fragmento, enfatizando 
o caráter preliminar dos dados de diversidade e 
estrutura discutidos abaixo.

A amostragem fitossociológica diferiu do 
que foi encontrado em trabalhos desta natureza em 
áreas próximas. Nenhuma das cinco espécies com 
maior densidade foram congruentes com aquelas 
encontradas por Carvalho et al. (2000), em uma 
floresta também em Itambé do Mato Dentro. Com 
relação às matas ripárias e capões no oeste da Serra 
do Cipó (Campos 1995; Meguro et al. 1996), também 
não há espécies com maior densidade em comum, 
realçando a heterogeneidade florística da região.

Entre as espécies com maior número 
de indivíduos e maior área basal total, deve 
ser destacada a predominância de espécies 
pioneiras (Aparisthmium cordatum, Apuleia 
leiocarpa, Copaifera langsdorffii, Dalbergia 
nigra, Inga cylindrica, Machaerium nyctitans, 
Plathymenia reticulata, Tapirira guianensis e 
Toulicia laevigata) e secundárias iniciais (Ocotea 
divaricata, Pseudopiptadenia contorta e Siparuna 
reginae)  (classificação baseada em Oliveira-Filho 
& Scolforo 2008). Tais dados de diversidade 
indicam que o estádio de sucessão em que se 
encontra o fragmento é secundário inicial para 
intermediário, visto que, em florestas maduras, esse 
grupo ecológico diminui sua importância, cedendo 
lugar a espécies secundárias tardias (Oliveira-Filho 
et al. 1997, 2004; Tabarelli & Mantovani 1999).

Apesar do grande número de espécies com 
apenas um indivíduo registrado ser provavelmente 
um viés da baixa amostragem, algumas dessas 
espécies são, de fato, tidas como raras para o 
estado de Minas Gerais (Oliveira-Filho, 2006). 
Entre as espécies raras, algumas foram detectadas 
unicamente na amostragem, em toda área estudada: 
Copaifera trapezifolia, Laplacea tomentosa, Qualea 
glaziovii e Rhodostemonodaphne macrocalyx. Tal 
fato sugere que a manutenção de suas populações 
pode estar bastante fragilizada mas, por outro lado, 
a grande proporção de espécies citadas como raras, 
muito raras ou raríssimas, destaca que o fragmento 
tem conseguido manter parte de sua diversidade a 
despeito dos impactos antrópicos.

Assim como o número total de espécies, os 
valores encontrados para diversidade e equabilidade 
são altos quando relacionados àqueles encontrados 
por outros autores em florestas estacionais na 
região. Pereira et al. (2007), levantando dados de 
20 fragmentos no Alto Rio Grande, encontraram 
variação de 3,62–4,47 na diversidade e 0,78–0,89 

em equabilidade. Em um fragmento florestal em 
Viçosa, Ferreira-Júnior et al. (2007) encontraram 
valores entre 3,48–3,60 e 0,84–0,85 para os 
mesmos índices, respectivamente. Para capões na 
Serra do Cipó, Campos (1995) encontrou valores 
de 3,0–3,2 e 0,8, enquanto Meguro et al. (1996) 
encontraram valores de 4,6 e 0,8 para os mesmos 
índices, respectivamente. Estes altos valores podem 
ser explicados por fatores ambientais da região, 
tal como a maior precipitação ao longo do ano, 
fator relacionado positivamente à diversidade em 
florestas tropicais (Gentry 1988); por outro lado, 
podem também ser fruto do alto número de espécies 
raras na amostragem. 

O valor encontrado para densidade absoluta 
total (DAt) a partir das parcelas é alto em relação ao 
de outros levantamentos, em florestas secundárias 
da região. Por exemplo, em relação ao de florestas 
da região do Alto Rio Grande (MG), este número 
variou de 969 a 2.683 ind.ha-1, mas este estudo 
incluiu apenas áreas mais preservadas (J.A.A. 
Pereira, dados não publicados). Para uma área 
florestal secundária em Itambé do Mato Dentro, 
Oliveira-Filho et al. (2004) encontraram valores 
de 2.450 ind.ha-1 e 3.662 ind.ha-1, para áreas em 
regeneração que sofreram corte raso a 40 e 15 anos, 
respectivamente. Lopes et al. (2009) encontraram 
valores entre 1.888 ind.ha-1 e 2.924 ind.ha-1 em 
fragmentos florestais localizados em Santa Bárbara 
(MG), região no alto da bacia do Rio Doce, assim 
como esta área de estudo. Tabarelli & Mantovani 
(1999) encontraram o valor de 3.325 ind.ha-1 para 
uma área de Floresta Ombrófila Densa (Ubatuba-
SP), em regeneração há 18 anos, após corte e 
queima. A despeito da dificuldade de se comparar 
tais dados, o valor encontrado para o fragmento em 
estudo combina com valores encontrados para áreas 
em início de regeneração após corte raso e, dado 
que a área sofreu corte raso há 50 anos, mostra que 
o processo de regeneração tem sido bastante lento.

O padrão observado para as classes de 
diâmetro e altura concorda com os dados sobre 
composição e DAt, e, assim, realça o estádio 
intermediário de regeneração em que se encontra 
o fragmento. Neste estádio, como foi visto no 
remanescente estudado, as classes inferiores 
de diâmetro e valores intermediários de altura 
concentram grande número de indivíduos. Oliveira-
Filho et al. (2004) encontraram uma distribuição 
semelhante, tanto para classes de diâmetro quanto 
de altura, em uma floresta em regeneração no 
município de Itambé do Mato Dentro. Campos 



Composição e estrutura em floresta no Espinhaço

Rodriguésia 63(4): 985-997. 2012

995

(1995) e Lopes et al. (2009) também encontraram 
distribuição parecida, para capões na Serra do 
Cipó e fragmentos florestais em Santa Bárbara, 
respectivamente. A tendência para o fragmento 
estudado, assim como para florestas secundárias em 
geral, é que haja, durante o processo de regeneração, 
um decréscimo da densidade total concomitante 
com o aumento do tamanho dos indivíduos (Brown 
& Lugo 1990; Oliveira-Filho et al. 1997, 2004).

O fragmento florestal possui alta riqueza 
e diversidade de espécies, mas ainda apresenta 
composição específica e aspectos estruturais de 
áreas em estádios iniciais a intermediários de 
regeneração, padrão também encontrado em outras 
florestas secundárias, no qual há, primeiramente, 
uma recuperação da riqueza e da diversidade, enquanto 
parâmetros estruturais, especialmente a densidade, só 
são recuperados mais tardiamente (Brown & Lugo 
1990; Oliveira-Filho et al. 1997, 2004).

Conservação 
Pennington et al. (2006) destacam que 

as formações florestais sazonalmente secas no 
neotrópico, entre elas as florestas estacionais 
da Mata Atlântica, indicada como um dos 25 
hotspots mundiais (Myers et al. 2000), apesar de 
se encontrarem muito ameaçadas, são preteridas 
quanto à destinação de recursos para conservação. 
Zappi et al. (2003) citam que a priorização de 
áreas para conservação deve incluir, além da maior 
riqueza de espécies e endemismos (e.g., Campos 
Rupestres da Serra do Cipó), a maior diversidade 
possível de tipos de vegetação associados (e.g. a 
floresta estacional estudada neste trabalho), pois 
estas áreas, além de sujeitas a maiores impactos 
antrópicos, contribuem para riqueza ecotonal e 
para a sobrevivência de diversos organismos. 
Este trabalho, realizado em dois anos em uma 
pequena área, com o expressivo registro de 280 
espécies, incluindo cinco espécies novas e quatro 
novas ocorrências para o estado de Minas Gerais, 
realça a importância da preservação das florestas 
estacionais do Domínio da Mata Atlântica e, 
particularmente, de áreas florestais na porção leste 
do Espinhaço (neste caso, na Serra do Cipó).

Os dados aqui apresentados sobre a estrutura 
de um remanescente podem servir de base para 
estudos de conservação e manejo sobre toda região. 
É importante frisar que os dados sobre estrutura são 
preliminares, pois, além da pequena amostragem, 
o impacto do corte raso e seletivo ainda se reflete 
na comunidade vegetal do fragmento analisado. De 

qualquer maneira, dados dessa natureza formam a 
base para a instalação de projetos de recuperação 
e manejo de remanescentes florestais, que tem 
suas possibilidades de sucesso aumentadas (i.e., 
autoperpetuação, restabelecimento das relações 
ecológicas e da diversidade) se as características 
das formações remanescentes forem consideradas 
(Rodrigues 1999).
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Resumo
Este estudo apresenta um levantamento florístico da família Leguminosae no Parque Ecológico Paulo 
Gorski, uma reserva natural no oeste do estado do Paraná, sul do Brasil e teve como objetivo contribuir 
para o conhecimento da flora de leguminosas no estado. As coletas ocorreram mensalmente, entre 
outubro/2007 e dezembro/2008, ao longo de trilhas preexistentes. Leguminosae foi representada por 29 
espécies, alocadas em 26 gêneros. Senna foi o gênero mais representativo, com três espécies, seguido 
por Desmodium, com duas espécies. Os demais gêneros foram representados por uma única espécie. 
Este trabalho inclui chave de identificação, descrições, comentários, distribuição geográfica, fenologia 
e ilustrações das espécies.
Palavras-chave: Leguminosas, Fabaceae, florística, oeste do Paraná.

Abstract
 This study presents a floristic survey of the Leguminosae family in the Parque Ecológico Paulo Gorski, 
a natural reserve in the western of the state of Paraná, south of Brazil and aimed to contribute to the 
improvement of the knowledge of the Legumes Flora in that state. Field collections were undertaken 
between October/2007 and December/2008, along the main trails. We found that Leguminosae was 
represented by 29 species in 26 genera. Senna was the most representative genus, comprising three 
species, followed by Desmodium, with two species. The other genera were represented by a single species. 
This work includes identification key, descriptions, comments, geographic distribution, phenology and 
illustrations of the species.
Key words: Legumes, Fabaceae, floristic survey, western Paraná.
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Introdução
Leguminosae Juss. é a terceira maior família 

dentre as Angiospermas, compreendendo 730 
gêneros e cerca de 19.400 espécies (Lewis et al. 
2005). No Brasil, encontram-se cerca de 2.700 
espécies reunidas em 212 gêneros (Lima et al. 
2012a). As leguminosas são cosmopolitas, estando 
ausentes apenas na Antártida e encontram-se 
amplamente distribuídas nas regiões tropicais, 
tendo uma diminuição no seu centro de diversidade 
de acordo com o afastamento da linha do equador 
(Lewis 1987; Lewis et al. 2005). 

Trad ic iona lmente ,  Leguminosae  é 
subdividida em três subfamílias: Caesalpinioideae, 

Mimosoideae e Papilionoideae (Lewis et al. 
2005). Entretanto, estudos filogenéticos têm 
confirmado o monofiletismo de Leguminosae 
e de Papilionoideae, enquanto Mimosoideae 
é sustentada como monofilética apenas com a 
exclusão de Dinizia Ducke e Caesalpinioideae 
aparece como parafilética em todos os estudos 
de filogenia da família, sendo o grupo mais basal 
(Chappill et al. 1995; Wojciechowski et al. 2004; 
Bruneau et al. 2008).

As espécies da família são caracterizadas por 
apresentarem diversas formas de vida, geralmente 
com folhas alternas, compostas ou recompostas, 
com pulvino. A inflorescência é frequentemente 
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racemosa, com flores bissexuadas e diclamídeas, 
prefloração imbricada ou valvar, ovário súpero, 
frequentemente unicarpelar e unilocular, com um a 
numerosos óvulos em placentação marginal. Fruto 
tipicamente legume, mas também pode apresentar-
se de outros tipos, como drupa, sâmara, folículo, 
craspédio ou lomento (Barroso et al. 1991; Lewis 
et al. 2005; Queiroz 2009).

A família apresenta grande importância 
econômica e pode ser comparada apenas 
a Poaceae, contudo o espectro de uso das 
leguminosas é muito maior (Kirkbride-Jr et al. 
2003). São importantes nos ciclos biogeoquímicos 
e muitas espécies são características de vegetação 
aberta e ambientes perturbados, por serem 
adaptadas à primeira colonização e exploração 
de tais ambientes (Lewis 1987).

O estado do Paraná, ao longo de sua 
história, sofreu uma drástica perda de sua 
vegetação devido às atividades antrópicas, 
principalmente na região Oeste onde as terras 
são mais favoráveis às atividades agrícolas, 
sendo que hoje restam menos de 9% da cobertura 
vegetal original em bom estado de conservação 
(Roderjan et al. 2002). Concomitante a isto, a 
região Oeste é uma das áreas menos amostradas 
em termos botânicos no estado, principalmente 
se tratando da família Leguminosae. Tendo em 
vista que o Parque Ecológico Paulo Gorski 
é um dos poucos resquícios de mata original 
que restaram na região, o presente trabalho 
teve como objetivo realizar um levantamento 
florístico das espécies de Leguminosae, fornecer 
chave de identificação, descrições, comentários 
taxonômicos, distribuição geográfica, dados de 
floração e frutificação e ilustrações, contribuindo 
desta forma para o conhecimento da flora de 
leguminosas no Paraná.

Material e Métodos
O levantamento foi realizado no Parque 

Ecológico Paulo Gorski (24°56’14” a 24°58’17”S, 
53°25’14” a 53°27’06”W), no município de 
Cascavel, oeste do Paraná, com uma área de 
111,26 ha (sendo 55,35 ha de mata nativa) e 
altitude média de 800 metros (FUNDETEC 
1995). O clima na reigão é classificado como 
subtropical (Cfa), com verões quentes, geadas 
pouco frequentes e concentração das chuvas 
geralmente nos meses de verão, no entanto sem 
estação seca definida (IAPAR 2000). O Parque 
representa uma área de transição entre a Floresta 

Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila 
Mista (Veloso et al. 1991; IBGE 1992).  

Para coleta do material botânico foram 
realizadas visitas mensais, no período de outubro 
de 2007 a dezembro de 2008, ao longo de trilhas 
preexistentes na área. O material coletado foi 
herborizado segundo técnicas descritas por Bridson 
& Forman (2004) e encontra-se depositado no 
herbário da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNOP), além de duplicatas enviadas aos 
herbários MBM e VIC.

O sistema de classificação adotado para 
família, subfamílias e gêneros está de acordo 
com o utilizado por Lewis et al. (2005) e 
Queiroz (2009). Para a descrição das estruturas 
vegetativas e reprodutivas utilizou-se Radford et 
al. (1974), Polhill & Raven (1981), Barroso et al. 
(1999) e Queiroz (2009). Os nomes dos autores 
foram abreviados de acordo com Brummit & 
Powell (1992). 

As diagnoses dos gêneros basearam-se na 
literatura e as diagnoses das espécies nas variações 
morfológicas observadas no material coletado 
no Parque Ecológico Paulo Gorski, e estão 
padronizadas de acordo com a subfamília. Quando 
necessário, para complementação das diagnoses, 
exsicatas de outros locais foram analisadas e 
listadas como material adicional, dando preferência 
aos espécimes coletados no mesmo tipo de 
vegetação do local de estudo. Adicionalmente 
foram consultadas as coleções dos herbários, 
MBM, UEC, UPCB e VIC acrônimos segundo 
Thiers (2012). Para as ilustrações botânicas foram 
apenas selecionados caracteres importantes para 
a identificação das espécies.

Os comentários sobre a distribuição 
geográfica foram baseados em literatura e dados 
das etiquetas dos espécimes observados nos 
herbários visitados. Os comentários sobre floração 
e frutificação foram baseados nas observações em 
campo, que foram feitas mensalmente ao longo de 
todo o período do estudo. Os nomes comuns estão 
de acordo com o utilizado na região. 

Resultados e Discussão
No Parque Ecológico Paulo Gorski a família 

Leguminosae está representada por 29 espécies, 
reunidas em 26 gêneros. Senna Mill., foi o gênero 
mais representativo, com três espécies, seguido de 
Desmodium Desv., com duas espécies. Os demais 
gêneros foram representados na área por uma 
espécie cada. 
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Chave para identificação das espécies de Leguminosae no Parque Ecológico Paulo Gorski, Cascavel - PR

1. Folhas bipinadas.
2. Folhas com 1 par de folíolos.

3.	 Inflorescências	 em	glomérulo	 piramidal,	 estames	mais	 de	 20,	 acima	 de	 2,5	 cm	 compr.,	
bicolores, fruto legume ...................................................................  2.4. Calliandra brevipes

3’.	 Inflorescências	 em	glomérulo	 esferóide,	 estames	4,	 até	 1	 cm	compr.,	monocolores,	 fruto	
craspédio  ..........................................................................................  2.8. Mimosa flocculosa

2’. Folhas com mais de 1 par de folíolos.
4.	 Presença	de	nectários	foliares,	inflorescências	em	espiga,	glomérulos	esferóides	ou	piramidais.

5.	 Inflorescências	em	espiga	 ...................................................  2.9. Parapiptadenia rigida
5’.	 Inflorescências	em	glomérulos	esferóides	ou	piramidais.

6. Frutos do tipo folículo  ...........................................  2.3. Anadenanthera colubrina
6’. Frutos do tipo legume.

7. Estames 10  ........................................................  2.7. Leucaena leucocephala
7’. Estames mais de 40.

8. Legume bacáceo  ............................ 2.5. Enterolobium contortisiliquum
8’. Legume deiscente.

9.	 Inflorescências	do	tipo	glomérulo	piramidal	 .... 2.2. Albizia niopoides
9’.	 Inflorênscencias	do	tipo	glomérulo	esferoide.

10. Ramos aculeados  .............................  2.10. Senegalia recurva
10’. Ramos inermes  .....................................  2.1. Acacia mearnsii

4’.	 Ausência	de	nectários	foliares,	inflorescências	racemosas	ou	paniculadas.
11’. Frutos do tipo legume.

12. Folhas 15–19 folioladas, legumes deiscentes  ..............  1.5. Poincianella pluviosa
12’. Folhas 5–11 folioladas, legumes indeiscentes  ....................... 1.3. Libidibia ferrea

11. Frutos dos tipos sâmara ou criptosâmara.
13. Ramos tomentosos, sâmaras  .........................................  1.4. Peltophorum dubium
13’. Ramos pubérulos, criptossâmaras  .............................  1.6. Schizolobium parahyba

1’. Folhas não bipinadas.
14. Folhas 2–3 folioladas.

15. Folhas 2-folioladas.
16. Folíolos concrescidos parcialmente, corola alva ou lilás, fruto legume  ........................  

 ..................................................................................................  1.1. Bauhinia variegata
16’. Folíolos livres, corola amarela, fruto lomento  ...............................  3.9. Zornia curvata

15’. Folhas 3-folioladas.
17. Arbusto ou arvoreta, ramos aculeados, folíolos maiores que 10 cm de compr., corola 

vermelha  ................................................................................... 3.3. Erythrina speciosa
17’. Subarbusto ou erva volúvel, ramos inermes, folíolos menores que 10 cm de compr., 

corola lilás ou rosada.
18. Erva volúvel, pétalas da quilha torcidas lateralmente, fruto legume  .....................  

 ..................................................................................  3.7. Sigmoidotropis speciosa
18’. Subarbusto, pétalas da quilha planas, fruto lomento.

19. Subarbusto prostrado, folíolos obovados, corola lilás  ....................................  
 ........................................................................ 3.2.1. Desmodium adscendens

19’. Subarbusto ereto, folíolos ovados, corola rosada  ...  3.2.2. Desmodium affine
14’. Folhas 4-multifolioladas.

20. Folhas com ausência de nectários foliares.
21. Folhas paripinadas

22.	 Folhas	8–24	folioladas,	margem	inteira,	flores	amarelas;	legume	 .........................  
 ...........................................................................................  1.2. Cassia leptophylla

22’.	 Folhas	48–54	folioladas,	margem	serreada,	flores	verdes;	drupa	...........................  
 .........................................................................................  3.4. Holocalyx balansae

21’. Folhas imparipinadas.
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23. Foliolos oblongos. 
24. Flores creme, sâmara com núcleo seminífero central  ..........................  3.1. Dalbergia nigra
24’. Flores amarelas, sâmara com núcleo seminífero basal  .............................. 3.8. Tipuana tipu

23’. Folíolos elípticos ou oblanceolados.
25.	 Foliolos	elípticos;	flores	creme,	estames	monadelfos;	sâmara	 ..... 3.5. Machaerium stipitatum
25’.	 Folíolos	oblanceolados;	flores	vermelhas	ou	alaranjadas;	estames	diadelfos;	legume	 ..........  

 .............................................................................................................  3.6. Sesbania punicea
20’. Folhas com presença de nectários foliares

26.	 Folhas	com	a	raque	alada;	inflorescência	em	espiga,	legumes	tomentosos	 ......  2.6. Inga virescens
26’.	 Folhas	com	a	raque	não	alada,	inflorescência	em	racemos	ou	paniculas,	legumes	glabros

27. Folhas 4-foliolada ......................................................................... 1.7.1. Senna macranthera
27’. Folhas 8–24-folioladas.

28. Árvore, nectários foliares entre os folíolos do primeiro par e nos folíolos dos pares 
distais  .........................................................................................  1.7.2. Senna multijuga

28’. Arbusto, nectários foliares somente entre os folíolos do primeiro par  ..........................  
 ......................................................................................................  1.7.3. Senna pendula

1. Caesalpinioideae
1.1. Bauhinia variegata L., Sp. Pl. 1: 375. 1753 
 Fig. 1a

Árvore 4–5 m alt., ramo cilíndrico, pubérulo, 
inerme. Estípula 2–3 mm compr., lanceolada, 
tomentosa, caduca; pecíolo 1,5–2,5 cm compr.; 
nectário foliar ausente. Folha paripinada, 2–
foliolada, aparentemente simples; folíolos 2,5–8,2 
× 3–4,2 cm, concrescidos parcialmente, base 
oblíqua, ápice arredondado, margem inteira, face 
adaxial glabra, abaxial pubérula. Inflorescência 
racemosa, axilar. Cálice verde, gamossépalo, 
lacínios nulos, espatáceo, 12–20 mm compr., 
estrigoso externamente. Corola alva ou lilás, pétala 
centro-adaxial 47–60 mm compr. Estames 5, livres, 
heterodínamos, 25–45 mm compr., estaminódio 
ausente. Ovário 15–20 mm compr., estrigoso a 
piloso, estípite 15–18 mm compr.; estilete 12–15 
mm compr., pubérulo. Legume deiscente, 11–20 
× 1–2 cm, glabro; 3–7 sementes, ca. 10 × 6 mm, 
ovadas, castanhas.
Material examinado: 19.X.2007, C. Snak & Q.C. Bortoli 
39 (UNOP); 22.IV.2008, fl. e fr., C. Snak & A. Snak 114 
(UNOP); 22.IV.2008, fl. e fr., C. Snak & A. Snak 115 
(UNOP); 5.V.2008, fl., C. Snak & L.P. Poli 136 (UNOP).

Bauhinia variegata é popularmente conhecida 
como pata-de-vaca. Pode ser distinguida das demais 
Leguminosae presentes no Parque por apresentar os 
dois folíolos concrescidos parcialmente. Indivíduos 
cultivados de B. variegata podem apresentar flores 
com pétalas alvas ou liláses, tratando-se apenas 
de uma variação intraespecífica (Bortoluzzi et 
al. 2006). A espécie é originária da Ásia (Roskov 
et al. 2005), mas amplamente cultivada em todo 

o Brasil com fins ornamentais (Bortoluzzi et al. 
2006). A floração ocorre durante vários meses do 
ano principalmente nos meses de inverno, podendo 
se estender até a primavera o que a diferencia das 
espécies nativas em que a floração ocorre no verão. Na 
área de estudo a floração ocorreu de abril a outubro e 
foi encontrada com frutos no mesmo período.

1.2. Cassia leptophylla Vogel, Gen. Cass. Syn. 13. 
1837.  Fig. 1b-c

Árvore ca. 12 m alt., ramo anguloso, glabro, 
inerme. Estípula 3–4 mm compr., lanceolada, 
tomentosa, caduca; pecíolo 2,5–5,5 cm compr.; 
raque 7–27 cm compr.; nectário foliar ausente. 
Folha paripinada, 8–24-foliolada; folíolos 4–7 × 
1,8–2,5 cm, elípticos, base oblíqua, ápice agudo, 
margem inteira, face adaxial pubérula, abaxial 
glabrescente. Inflorescência racemosa, terminal. 
Cálice verde, dialissépalo, 5 sépalas, 10–15 
mm compr., glabrescente externamente. Corola 
amarela, pétala centro-adaxial 30–40 mm compr. 
Estames 7, livres, heterodínamos (3 adaxiais 
25–33 mm compr., sigmoides, com uma dilatação 
em forma de um nódulo elipsoide nos filetes, 4 
medianos 10–14 m compr.), estaminódios 3. Ovário 
35–39 mm compr., pubérulo, estípite 7–11 mm 
compr.; estilete 3–5 mm compr., pubérulo. Legume 
indeiscente, 20–50 × 1,5–2,3 cm, glabro; 43–110 
sementes, 10–13 × 5–8 mm, ovadas, castanhas. 
Material examinado: 5.V.2008, fr., C. Snak & L.P. Poli 160 
(UNOP); 21.XI.2008, fl., C. Snak & A. Snak 213 (UNOP).

Cassia leptophylla é popularmente conhecida 
como cássia ou falso-barbatimão. Pode ser facilmente 
reconhecida na área de estudo por apresentar três 
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Figura 1 – a-k. Caesalpinioideae – a. Bauhinia variegata – folha (C. Snak 136). b-c. Cassia leptophylla – b. flor; c. gineceu 
e estame adaxial e mediano (C. Snak 213). d. Peltophorum dubium – ramo com frutos (C. Snak 91). e. Schizolobium 
parahyba – fruto (C. Snak 190). f-g. Senna macranthera – f. flor; g. gineceu e estames adaxial e mediano (C. Snak 102). 
h-i. S. multijuga – h. flor; i. gineceu e estames latero-abaxial e mediano (C. Snak 39). j-k. S. pendula – j. flor. k. gineceu e 
estames centro-abaxial, latero-abaxial e mediano (C. Snak 104).
Figure 1 – a-k. Caesalpinioideae – a. Bauhinia variegata – leaves (C. Snak 136). b-c. Cassia leptophylla – b. flower; c. gynoecium and stamen adaxial 
and median (C. Snak 213). d. Peltophorum dubium – branch with fruits (C. Snak 91). e. Schizolobium parahyba – fruit (C. Snak 190). f-g. Senna 
macranthera – f. flower; g. gynoecium and stamens adaxial and median (C. Snak 102). h-i. S. multijuga – h. flower; i. gynoecium and stamens lateral-
abaxial and median (C. Snak 39). j-k. S. pendula – j. flower; k. gynoecium and stamens central-abaxial, lateral-abaxial and median (C. Snak 104).
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estames com filetes sigmoides e legume indeiscente. 
A espécie é endêmica do Brasil e ocorre naturalmente 
no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo, em Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
Ombrófila e Floresta Ombrófila Mista (Souza & 
Bortoluzzi 2012a). Floresce de julho a dezembro e 
frutifica em maio.

1.3. Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz, 
Legum. Caatinga. 130. 2009.

Árvore ca. 6 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 
inerme. Estípula ca. 2  mm compr., lanceolada, 

glabrescente, caduca; pecíolo 2–2,5 cm compr.; 
raque 2–8 cm compr.; nectário foliar ausente. Folha 
bipinada, imparipinada, 5–11-foliolada; foliólulos 
1–1,6 × 0,5–0,7 cm, oblongos, base oblíqua, ápice 
retuso, margem inteira, face adaxial esparsamente 
pilosa, abaxial pilosa. Inflorescência paniculada, 
terminal ou axilar. Cálice verde, dialissépalo, 5 
sépalas, 5–7 mm compr., glabros externamente. 
Corola amarela, pétala centro-adaxial 5–8 mm 
compr. Estames 10, livres, isodínamos, 7–10 mm 
compr., estaminódio ausente. Ovário 3–4 mm 
compr., glabro, estípite ca. 2 mm; estilete ca. 10 
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mm compr., glabro. Legume indeiscente, 5–7 × 
2–2,5 cm, glabro; 1–5 sementes, ca. 7 × 6 mm, 
ovadas, negras.
Material examinado: 28.XI.2007, fl., C. Snak 48 
(UNOP); 28.VII.2008, fr., C. Snak & A. Snak 173 (UNOP).

Libidibia ferrea foi segregada recentemente 
do gênero Caesalpinia L. por Queiroz (2009) 
e é popularmente conhecida como pau-ferro. 
Caracteriza-se na área de estudo por apresentar as 
folhas bipinadas, inflorescência paniculada e legume 
indeiscente. A espécie foi introduzida na área e ocorre 
naturalmente no Nordeste e Sudeste do Brasil em 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica (Lewis 2012a). 
Floresceu em novembro e frutificou em julho.

1.4. Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Natürl. 
Pflanzenfam. 3(3): 176. 1892. Fig. 1d

Árvore 7–8 m alt., ramo anguloso, tomentoso 
ferrugíneo, inerme. Estípula não observada, caduca; 
pecíolo 2–3,5 cm compr.; raque 10–20 cm compr.; 
nectário foliar ausente. Folha bipinada, paripinada, 
16–32-foliolada; foliólulos 0,6–1,2 × 0,3–0,5 
cm, oblongos, base oblíqua, ápice mucronulado, 
margem inteira, ciliada, face adaxial glabra, 
abaxial glabrescente. Inflorescência paniculada, 
terminal. Cálice castanho, dialissépalo, 5 sépalas, 
5–7 mm compr., tomentoso externamente. Colora 
amarela, pétala centro-adaxial, 10–15 mm compr.; 
estames 10, livres, heterodínamos, 3–7 mm compr., 
estaminódio ausente. Ovário 3–5 mm compr., 
seríceo, estípite ca. 2 mm compr.; estilete ca. 3 mm 
compr., glabro. Sâmara, 5–7 × 1,3–1,7 cm, pubérula; 
1–2 sementes, 7–10 × 4–6 mm, ovadas, castanhas.
Material examinado: 12.XII.2007, fl., C. Snak 61 
(UNOP); 25.II.2008, fr., C. Snak & A. Snak 91 (UNOP).

Peltophorum dubium é popularmente 
conhecida como canafístula. Caracteriza-se pelo 
indumento tomentoso ferrugíneo nos ramos, folhas 
bipinadas e fruto do tipo sâmara. Ocorre de forma 
natural na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai 
(Roskov et al. 2005). No Brasil, ocorre no Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul em Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica e Pantanal (Lewis 2012b). Floresce 
de novembro a julho e frutifica de fevereiro a maio.

1.5. Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz, 
Legum. Caatinga. 126. 2009.

Árvore 3–5 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 
inerme. Estípula 3–5 mm compr., cimbiforme, 
pubescente, caduca; pecíolo 2–2,5 cm compr.; 
raque 6–10,5 cm compr.; nectário foliar ausente. 
Folha bipinada, 15–19-foliolada; foliólulos 0,5–0,8 

× 0,3–0,5 cm, obovados, base oblíqua, ápice 
arredondado a obtuso, margem inteira, ambas as 
faces glabras. Inflorescência racemosa, terminal. 
Cálice amarelo, dialissépalo, 5 sépalas, 4–6 mm 
compr., tomentosas externamente. Corola amarela, 
pétala centro-adaxial 5–7 mm compr. Estames 
10, livres, heterodínamos, 12–13 mm compr., 
estaminódio ausente. Ovário 3–4 mm compr., 
piloso (glandular), estípite ca. 1 mm compr.; estilete 
ca. 8 mm compr., glandular. Legume deiscente, 
10–12,5 × 2–2,5 cm, glabro; 3–5 sementes, ca. 15 
× 10 mm, ovadas, castanhas.
Material examinado: 17.V.2008, fr., C. Snak et al. 126 
(UNOP); 28.VIII.2008, fl., C. Snak & L.P. Poli 192 (UNOP).

Poincianella pluviosa, recentemente segregada 
do gênero Caesalpinia por Queiroz (2009), é 
popularmente conhecida como sibipiruna. Pode 
ser reconhecida no Parque pelas folhas bipinadas, 
inflorescência racemosa e legume deiscente. 
A espécie ocorre de forma natural no norte da 
Argentina, Bolívia, Paraguai e no Brasil nos estados 
da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, 
Pernambuco e Rio de Janeiro em Floresta Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (Lewis 
& Gibbs 1999; Lewis 2012c). Floresce de janeiro a 
novembro e frutifica de maio a junho.

1.6. Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, 
Contr. U.S. Natl. Herb. 20(7): 240. 1919. 
 Figs. 1e, 4a

Árvore ca. 20 m alt., ramo cilíndrico, pubérulo, 
inerme. Estípula não vista, caduca; pecíolo 11–16 cm 
de compr.; raque 30–50 cm compr.; nectário foliar 
ausente; Folha bipinada, paripinada, 34-40-foliolada; 
foliólulos ca. 1 × 0,4 cm, elípticos, base oblíqua, 
ápice acuminado, margem inteira, ambas as faces 
glabras. Inflorescência racemosa, terminal. Cálice 
castanho, dialissépalo, 5 sépalas, 8–11 mm compr., 
tomentoso externamente. Corola amarela, pétala 
centro-adaxial 8–13 mm compr. Estames 10, livres, 
isodínamos, 13–15 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário 4–5 mm compr., tomentoso, estípite 3–4 mm 
compr., tomentoso; estilete 5–7 mm compr., glabro. 
Criptossâmara, ca. 11 × 4 cm, glabra; 1 semente, ca. 
27 × 15 mm, elipsoide, castanha.
Material examinado: 28.VII.2008, fr., C. Snak & L.P. 
Poli 190 (UNOP); fl., 29.X.2008, C. Snak 210 (UNOP).

Schizolobium parahyba é popularmente 
conhecida como guapuruvu. Pode ser reconhecida 
na área por apresentar o fruto do tipo criptossâmara. 
Espécie nativa da América Tropical, ocorrendo 
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no Brasil, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai 
(Roskov et al. 2005). No Brasil, ocorre na Região 
Norte em Floresta Amazônia e da Bahia até Santa 
Catarina em Floresta Ombrófila Densa e Floresta 
Estacional Semidecidual (Lima et al. 2009; Lewis 
2012d). Floresce e frutifica de novembro a janeiro, 
também foram observados frutos em julho.

1.7. Senna Mill.
Árvores, arbustos ou subarbustos. Folhas 

paripinadas. Nectário foliar presente no pecíolo e/
ou entre os folíolos que formam os pares, raramente 
ausente. Inflorescências racemosas ou paniculadas, 
axilares ou terminais. Flores zigomorfas ou 
assimétricas. Cálice dialissépalo. Corola dialipétala, 
amarela; estames 7, heterodínamos, geralmente 3 
abaxiais, 4 medianos e 3 estaminódios adaxiais. 
Legume deiscente ou indeiscente.

1.7.1. Senna macranthera (Collad.) H.S. Irwin 
& Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 181. 
1982. Figs. 1f-g, 4b

Árvore ca. 5m alt., ramo anguloso, tomentoso, 
inerme. Estípula não observada, caduca; pecíolo 2–3,5 
cm compr.; raque 1–2,5 cm compr.; nectário foliar entre 
os folíolos do primeiro par, cônico. Folha 4-foliolada; 
folíolos proximais 4–6,5 × 2,5–3,5 cm, folíolos distais 
7,5–13 × 3–5,5 cm, obovados, base oblíqua, ápice 
acuminado, margem inteira, face adaxial estrigosa a 
glabrescente, face abaxial tomentosa. Inflorescência se 
paniculada, terminal ou racemosa, então axilar. Cálice 
verde, dialissépalo, 5 sépalas, 3–5 mm compr., seríceas 
externamente. Corola amarela, pétala centro-adaxial 
30–35 mm compr. Estames 7, livres, heterodínamos 
(3 abaxiais 11–15 mm compr., 4 medianos 7–9 mm 
compr.), estaminódios 3. Ovário 25–30 mm compr., 
tomentoso, estípite 3–4 mm compr.; estilete 2–4 mm 
compr., tomentoso. Legume indeiscente, 20–30 × 0,5–1 
cm, glabrescente, sementes numerosas, ca. 5 × 3 mm, 
ovadas, castanhas.
Material examinado: 7.I.2008, fl., C. Snak & A. Snak 77 
(UNOP); 29.III.2008, fl. e fr., C. Snak & A. Snak 102 (UNOP).

Senna macranthera é popularmente conhecida 
como fedegoso ou aleluia. Caracteriza-se no Parque 
por apresentar folhas com dois pares de folíolos, 
sendo os proximais de menores dimensões e estames 
heterodínamos. A espécie foi introduzida na área e 
ocorre de forma natural na Venezuela, Equador, Peru 
e no Brasil desde o Piauí até o Paraná em Caatinga, 
Cerrado e Floresta Ombrófila (Irwin & Barneby 1982; 
Souza & Bortoluzzi 2012b). Esta espécie apresentou-se 
com flores de janeiro a março e frutificou em março.

1.7.2. Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & 
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35(2): 492. 
1982. Figs. 1h-i, 4c

Árvore ca. 6 m alt., ramo levemente anguloso, 
glabro, inerme. Estípula 3–4 mm compr., linear, 
caduca; pecíolo 1,5–2 cm compr.; raque 5,5–12 cm 
compr., nectário foliar entre os folíolos do primeiro 
par e entre os folíolos dos pares distais, fusiforme. 
Folha 8–24-foliolada; folíolos 1–3 × 0,5–1,2 cm, 
oblanceolados a oblongos, base oblíqua, ápice 
retuso, margem inteira, ambas as faces pubérulas. 
Inflorescência se paniculada, terminal ou racemosa, 
então axilar. Cálice amarelo, dialissépalo, 5 sépalas, 
2–8 mm compr., glabras externamente. Corola 
amarela, pétala centro-adaxial 18–25 mm compr. 
Estames 7, livres, heterodínamos (2 latero-abaxiais 
10–15 mm compr., 1 centro-abaxial 8–10 mm 
compr., 4 medianos 5–7 mm compr.), estaminódios 
3. Ovário 15–20 mm compr., glabro, estípite ca. 
3 mm compr.; estilete  ca. 1 mm compr., glabro. 
Legume deiscente, 8–10 × 1,7–1,9 cm, pubérulo; 
14–20 sementes, ca. 8 × 3 mm, oblongas, castanhas.
Material examinado: 28.XI.2007, fl., C. Snak 39 (UNOP); 
28.VIII.2008, fr., C. Snak & L.P. Poli 186 (UNOP).

Senna multijuga é popularmente conhecida 
como pau-cigarra. Caracteriza-se pelo hábito arbóreo, 
folíolos oblanceolados a oblongos e flores amarelas. 
Ocorre em todo o Brasil na Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica (Souza & Bortoluzzi 
2012b). Floresce e frutifica de novembro a abril.

1.7.3. Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin, Mem. 
New York Bot. Gard. 35(1): 378. 1982.  
 Figs. 1j-k, 4d

Arbusto ca. 3 m alt., ramo cilíndrico, 
pubérulo, inerme. Estípula ca. 1 mm compr., 
linear, caduca; pecíolo 1,5–2,5 cm compr.; raque 
2,5–5 cm compr.; nectário foliar entre os folíolos 
do primeiro par, cônico. Folha 8-10-foliolada; 
folíolos 1,8–3 × 1,3–1,5 cm, obovados, base 
oblíqua, ápice obtuso, margem inteira, ambas as 
faces glabras. Inflorescência racemosa, axilar. 
Cálice verde, dialissépalo, 5 sépalas, 6–10 mm 
compr., pubérulas externamente. Corola amarela, 
pétala centro-adaxial 15–20 mm compr. Estames 
7, livres, heterodínamos (1 abaxial central 15–17 
mm compr., 2 latero-abaxiais 25–30 mm compr., 
4 medianos 7–8 mm compr.), estaminódios 3. 
Ovário 2,3–3 mm compr., pubescente, estípite 
2–4 mm compr.; estilete ca. 6 mm compr., glabro. 
Legume deiscente, 8–12 × 0,5–1,3 cm, glabro; 
30–50 sementes, ca. 5 × 3 mm, oblongas, negras.
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Material examinado: 29.III.2007, fl., C. Snak & A. 
Snak 104 (UNOP); 28.VII.2008, fr., C. Snak & A. Snak 
174 (UNOP).

Senna pendula é popularmente conhecida 
como fedegoso ou canudo-de-pito. Caracteriza-se 
pelo hábito arbustivo e folíolos obovados. Nativa 
desde o México até a Argentina (Irwin & Barneby 
1982). É amplamente distribuída no Brasil na 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e 
Pantanal (Souza & Bortoluzzi 2012b). Floresce de 
fevereiro a maio, frutifica de abril a julho.

2. Mimosoideae
2.1. Acacia mearnsii De Wild., Pl. Bequaert. 3(1): 
61. 1925. Figs. 2a, 4e

Árvore 8–12 m alt., ramo anguloso, tomentoso, 
inerme. Estípula ca. 1 mm compr., lanceolada, 
tomentosa, caduca; pecíolo 2–2,5 cm compr.; 
raque 4–7 cm compr., não alada; nectário foliar 
no pecíolo e entre os pares de folíolos, esferoide. 
Folha 16–42-foliolada; foliólulos ca. 0,3 × 0,1 cm, 
oblanceolados, base oblíqua, ápice arredondado, 
margem inteira, ciliada, face adaxial glabra, abaxial 
pubérula. Inflorescência glomérulo esferóide, axilar. 
Cálice creme, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios ca. 
1,2 mm compr., pubescentes externamente. Corola 
creme, pétalas 2 mm compr. Estames numerosos, 
livres, isodínamos, monocolores (creme), ca. 4 
mm compr., estaminódio ausente. Ovário ca. 0,7 
mm compr., glabro, não estipitado; estilete ca. 4,5 
mm compr., glabro. Legume deiscente, ca. 4–6 × 
0,5 cm, tomentoso; 3–12 sementes, ca. 2 × 1 mm, 
obovóides, negras.
Material examinado: 29.IX.2007, fl., C. Snak et al. 08 
(UNOP); 22.IV.2008, fr., C. Snak & A. Snak 110 (UNOP); 
28.VII.2008, fl., C. Snak & A. Snak 172 (UNOP).

Acacia mearnsii é popularmente conhecida 
como acácia-negra. Caracteriza-se na área de 
estudo pelo tronco fissurado e presença de um 
nectário entre cada par de folíolos. A espécie é 
originária da Austrália e amplamente difundida 
por se tratar de uma árvore ornamental de grande 
beleza, além de ser utilizada para extração de tanino 
(Burkart 1979; Rico-Arce 2007). Floresce de junho 
a novembro, frutifica de novembro a abril.

2.2. Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart, 
Legum. Argent. 2: 542. 1952.

Árvore 3,5 m alt., ramo cilíndrico, pubérulo, 
inerme. Estípula não vista, caduca; pecíolo 2–4,5 
cm compr.; raque 3,5–8 cm compr., não alada; 
nectário foliar no pecíolo e entre os folíolos do par 
distal, discóide. Folha bipinada, 10–16-foliolada; 

foliólulos ca. 0,3–0,6 × 0,1 cm, lineares, base 
truncada, ápice agudo, margem inteira, ciliada, 
ambas as faces glabras. Inflorescência em glomérulo 
piramidal agrupado em panícula, axilar. Cálice 
verde, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios 1–1,2 
mm compr., pubérulo externamente. Corola creme-
esverdeada, pétalas ca. 3 mm compr. Estames 
numerosos, monadelfos, isodínamos, monocolores 
(alvos), ca. 8 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 0,5 mm compr., glabro, não estipitado; 
estilete 6–8 mm compr., glabro. Legume deiscente 
ca. 7 × 1,5 cm, glabro; sementes não vistas.
Material examinado: 8.XII.1988, fl., J. da Cruz 203 
(UEC).
Material adicional examinado: PARANÁ: Porto Rico, 
margem do Rio Paraná, 16.I.1987, fl., L.H.S Silva & F.C. 
Silva 43 (HUEFS); SÃO PAULO: São Paulo, Campus da 
USP, 3.XII.1996, fl. e fr., L.P. de Queiroz 4732 (HUEFS).

Albizia niopoides é popularmente conhecida 
como angico-branco ou pau-mulata, pode ser 
reconhecida na área de estudo por apresentar 
as folhas geralmente com oito pares de pinas, 
foliólulos lineares com a base truncada e glomérulo 
piramidal agrupados em panícula. A espécie ocorre 
naturalmente na América Central e América do 
Sul (Rico-Arce 1992), no Brasil a espécie está 
restrita as regiões sul, centro-oeste e aos estados 
de São Paulo, Minas Geais, Pará e Maranhão, na 
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica (Iganci 2012). 
Floresce e frutifica nos meses do verão.

2.3. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Kew 
Bull. 10(2): 182. 1955. Fig. 2b

Árvore 10–15 m alt., ramo cilíndrico, 
pubérulo, inerme. Estípula não vista, caduca; 
pecíolo 3–7 cm compr.; raque 10–19 cm compr., 
não alada; nectário foliar no pecíolo e entre os 
folíolos dos pares distais, discóide. Folha bipinada, 
26–38-foliolada; foliólulos ca. 0,5 × 0,1 cm, 
estreitamente elípticos, base oblíqua, ápice agudo, 
margem inteira, ciliada, ambas as faces glabras. 
Inflorescência glomérulo esferóide, axilar. Cálice 
verde, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios 1–1,2 
mm compr., pubescente externamente. Corola 
creme, pétalas 4–5 mm compr. Estames 10, livres, 
isodínamos, monocolores (alvos), 6–8 mm compr., 
estaminódio ausente. Ovário 1–1,2 mm compr., 
glabro, não estipitado; estilete 6–8 mm compr., 
glabro. Folículo 12–24 × 1,4–2 cm, glabro; 7–11 
sementes, ca. 10 × 10 mm, orbiculares, castanhas.
Material examinado: 22.IV.2008, fr., C. Snak & A. 
Snak 112 (UNOP); 5.V.2008, fr., C. Snak & L.P. Poli 145 
(UNOP); 29.X.2008, fl., C. Snak 208 (UNOP).
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Anadenanthera colubrina é popularmente 
conhecida como angico. Pode ser reconhecida na 
área de estudo por apresentar fruto do tipo folículo 
e foliólulos muito pequenos, com cerca de 1 mm de 
largura. Ocorre de forma natural na Bolívia, Peru 
e no Brasil, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e no Paraná, em Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica (Carvalho 2003; Morim 2012a). Floresce 
de novembro a fevereiro, ocasionalmente em abril 
e frutifica de abril a maio.

2.4. Calliandra brevipes Benth., J. Bot. (Hooker) 
2: 140. 1840. Fig. 4f

Arbusto ca. 2 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 
inerme. Estípula ca. 1 mm compr., lanceolada, glabra, 
persistente; pecíolo 0,3–0,5 cm compr.; raque nula; 
nectário foliar ausente. Folha bipinada, 2-foliolada; 
foliólulos ca. 0,5 × 0,1 cm, estreitamente oblongos, 
base oblíqua, ápice arredondado, margem inteira, 
ambas as faces glabras. Inflorescência em glomérulo 
piramidal, axilar. Cálice rosado, gamossépalo, 

0,
05

 c
m

a

2 
cm

1 
cm

1 
cm

2 
cm

0,
2 

cm

2 
cm

2 
cm

1 
cm

f

h
i

d

e

b

c

g

Figura 2 – a-i. Mimosoideae – a. Acacia mearnsii – ramo com frutos (C. Snak 110). b. Anadenanthera colubrina – 
fruto (C. Snak 145). c. Enterolobium contortisiliquum – fruto (C. Snak 201). d-f. Mimosa flocculosa – d. ramo com 
inflorescência e flores; e. flor com androceu; f. frutos (C. Snak 105, C. Snak 127). g-h. Parapiptadenia rigida – g. 
estame; h. fruto deiscente (C. Snak 90, C. Snak 31). i. Senegalia recurva – ramo com inflorescência e flores (C. Snak 60).
Figure 2 – a-i. Mimosoideae – a. Acacia mearnsii – branch with fruits (C. Snak 110). b. Anadenanthera colubrina – fruit (C. Snak 145). 
c. Enterolobium contortisiliquum – fruit (C. Snak 201). d-f. Mimosa flocculosa – d. branch; e. flower with androecium; f. fruit (C. Snak 
105, C. Snak 127). g-h. Parapiptadenia rigida – g. stamen; h. fruit dehiscent (C. Snak 90, C. Snak 31). i. Senegalia recurva – branch 
with inflorescence and flowers (C. Snak 60).
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4-laciniado, lacínios ca. 0,2 mm compr., glabrescente 
externamente. Corola rosada, pétalas ca. 5 mm compr. 
Estames numerosos, monadelfos, bicolores (alvo 
e róseos), ca. 30 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 1 mm compr., glabro, não estipitado; 
estilete ca. 34 mm compr., glabro. Legume deiscente, 
4–8 × 0,5–0,6 cm, glabro; 3–7 sementes, ca. 6 × 4 mm, 
obladas, castanhas.
Material examinado: 25.II.2008, fl. e fr., C. Snak & A. 
Snak 92 (UNOP). 

Calliandra brevipes é popularmente 
conhecida como cabelo-de-anjo. A espécie é de 
fácil reconhecimento na área por apresentar a folha 
com um par de folíolos e estames bicolores. Ocorre 
naturalmente no sul do Brasil, Maranhão, Minas 
Gerais e Paraíba, na Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica e Pampa (Souza 2012).  Floresce e 
frutifica durante quase todo o ano.

2.5. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong, Ann. New York Acad. Sci. 7: 102 1893. 
 Fig. 2c

Árvore ca. 10 m alt., ramo estriado, glabro, 
inerme. Estípula ca. 1 mm compr., lanceolada, 
glabra, caduca; pecíolo 3–5 cm compr.; raque 0–6 
cm compr., não alada; nectário foliar no pecíolo, 
discóide a esferóide. Folha bipinada, 2-10-foliolada; 
foliólulos ca. 1,2 × 0,5 cm, oblongos, base oblíqua, 
ápice agudo, margem inteira, ambas as faces 
pubérulas. Inflorescência em glomérulo piramidal, 
axilar. Cálice verde, gamossépalo, 5-laciniado, 
lacínios 1–1,2 mm compr., pubescente externamente. 
Corola verde, pétalas 4–6 mm compr. Estames 
numerosos, monadelfos, monocolores (alvos), 8–10 
mm compr., estaminódio ausente. Ovário 2–2,2 
mm compr., glabro, não estipitado; estilete 7–9 
mm compr., glabro. Legume bacáceo, ca. 6 × 6 cm, 
glabro, indeiscente, ca. 18 sementes, ca. 10 × 6 mm, 
elipsóides, castanhas.
Material examinado: 28.VIII.2008, fr., C. Snak & L.P. 
Poli 201 (UNOP); 29.X.2008, fl., C. Snak 209 (UNOP).

Enterolobium contortisiliquum é popularmente 
conhecida como orelha-de-macaco, orelha-de-negro 
ou tambori. Pode ser reconhecida facilmente na área 
pelo legume bacáceo. Ocorre de forma natural no 
norte e noroeste da Argentina, no sul da Bolívia, 
na Colômbia, no leste do Paraguai, no Peru e 
noroeste do Uruguai (Carvalho 2003). No Brasil 
tem ampla distribuição, ocorrendo desde o Piauí até 
o Rio Grande do Sul, na Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica (Morim 2012b). A floração e a frutificação 
estão concentradas nos últimos meses do ano.

2.6. Inga virescens Benth., London J. Bot. 4: 605. 1845
Árvore ca. 7 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 

inerme. Estípula ca. 2 mm compr., lanceolada, 
serícea, caduca; pecíolo 0,5–1,5 cm compr.; 
raque 3–7 cm compr., alada; nectário foliar entre 
os folíolos de todos os pares, clavado. Folha 
paripinada, 4–8-foliolada, folíolos proximais ca. 5 
× 1,5 cm, distais ca. 13 × 3,5 cm, lanceolados, base 
oblíqua, ápice acuminado, margem inteira, ciliada, 
ambas as faces glabras. Inflorescência espiga, axilar. 
Cálice verde, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios ca. 
2 mm compr., pubescentes externamente. Corola 
verde, pétalas ca. 2 mm compr. Estames numerosos, 
monadelfos, monocolores (alvos), ca. 20 mm 
compr., estaminódio ausente. Ovário ca. 2 mm 
compr., glabro, não estipitado; estilete ca. 26 mm 
compr., glabro. Legume indeiscente, 6,5–7 × 1,5–2 
cm, tomentoso; sementes não vistas.
Material examinado: 13.IX.2008, fl., C. Snak et al. 
202 (UNOP).
Material adicional examinado: PARANÁ: Curitiba, 
Parque Barigui, 6.I.1997, fr., C. Kozera 522 (UPCB).

Inga virescens é popularmente conhecida 
como ingá ou ingá-verde. Pode ser facilmente 
reconhecida na área pelos numerosos estames 
alvos e pela folha com a raque alada. Seus 
frutos apresentam sementes revestidas de polpa 
adocicada, muito apreciada pelos animais. A 
espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo desde São 
Paulo até o Rio Grande do Sul, na Mata Atlântica 
(Garcia & Fernandes 2012). Floresce em setembro 
e frutifica nos últimos meses do ano.

2.7. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Taxon 
10: 54. 1961.

Árvore ca. 4 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 
inerme. Estípula ca. 3 mm compr., lanceolada, 
glabra, caduca; pecíolo 3,5–4 cm compr.; raque 
6–8,5 cm compr., não alada; nectário foliar no 
pecíolo e entre os folíolos do par proximal. Folha 
bipinada, 12–14-foliolada; foliólulos ca. 3 × 1,2 
cm, estreitamente oblongos, base oblíqua, ápice 
agudo, margem inteira, ambas as faces glabras. 
Inflorescência em glomérulo esferóide, axilar. Cálice 
verde, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios ca. 0,8 mm 
compr., piloso externamente. Corola alva, pétalas 
ca. 2,3 mm compr. Estames 10, livres, isodinamos, 
monocolores (alvos), ca. 10 mm compr., estaminódio 
ausente. Ovário ca. 2 mm compr., pubescente, 
não estipitado; estilete ca. 11 mm compr., glabro. 
Legume deiscente, 10–19 × 1–2 cm, glabro; 14–25 
sementes, ca. 8 × 4 mm, elipsóides, castanhas.
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Material examinado: 28.XI.2007, fl. e fr., C. Snak 40 
(UNOP).

Leucaena leucocephala é popularmente 
conhecida como leucena. Caracteriza-se na área 
pela inflorescência em glomérulo esferoide e odor 
característico. A espécie é nativa da América Central 
e introduzida no Brasil (NAS 1979). Floresce de 
novembro a abril e frutifica no mês de novembro.

2.8. Mimosa flocculosa Burkart, Darwiniana 13: 
386. 1964. Figs. 2d-f, 4g

Árvore 5–7 m alt., ramo cilíndrico, tomentoso, 
com tricomas ramificados, inerme. Estípula 7–11 
mm compr., filiforme, tomentosa, persistente; 
pecíolo 1,8–2,5 cm compr.; raque nula; nectário 
foliar ausente. Folha bipinada, 2-foliolada; 
foliólulos 1,1–1,3 × 0,3–0,4 cm, estreitamente 
triangulares, base oblíqua, ápice acuminado, 
margem inteira, face adaxial e abaxial tomentosa, 
com tricomas estrelados. Inflorescência em 
glomérulo esferoide, axilar. Cálice acinzentado, 
gamossépalo, 4-laciniado, lacínios ca. 0,8 
mm compr., tomentoso externamente. Corola 
acinzentada, pétalas ca. 3 mm compr. Estames 
4, monadelfos, monocolores (róseos), ca. 7 mm 
compr., estaminódios ausentes. Ovário ca. 0,7 mm 
compr., glabro, não estipitado; estilete ca. 6 mm 
compr., pubescente. Craspédio, 1–1,5 × 0,5–0,6 
cm, tomentoso, com tricomas ramificados; 2–4 
sementes, ca. 4 × 1,5 mm, oblongas, castanhas.
Material examinado: 29.III.2008, fl., C. Snak & A. Snak 
105 (UNOP); 17.V.2008, fr., C. Snak et al. 127 (UNOP); 
28.VII.2008, fr., C. Snak & A. Snak 176 (UNOP).

Mimosa flocculosa é popularmente conhecida 
como bracatinga-de-campo-mourão. Pode ser 
reconhecido na área de estudo pelos filetes rosados 
e pelo fruto craspédio. Ocorre de forma natural no 
Paraguai e no Brasil, onde está restrita ao Paraná 
na Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Ombrófila Mista (Carvalho 2003; Dutra & Morim 
2012). A floração ocorre em março e a frutificação 
de maio a julho.

2.9. Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, Kew 
Bull. 17(2): 228. 1963. Fig. 2g-h, 4h

Árvore 4–10 m alt., ramo levemente anguloso, 
glabro, inerme. Estípula 2–3 mm compr., lanceolada, 
tomentosa, caduca; pecíolo 1,8–4 cm compr.; raque 
4,5–8 cm compr., não alada; nectário foliar no 
pecíolo, discóide. Folha bipinada, 12–14-foliolada; 
foliólulos 0,7–1 × 0,1–0,3 cm, estreitamente 
oblongos, base oblíqua, ápice cuspidado, margem 
inteira, face adaxial glabra, abaxial serícea. 

Inflorescência em espiga, axilar. Cálice amarelo-
esverdeado, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios ca. 
0,8 mm compr., tomentoso externamente. Corola 
amarelo-esverdeada, pétalas ca. 2 mm compr. 
Estames 10, livres, isodínamos, monocolores 
(creme), ca. 3 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 5 mm compr., glabro, estípite ca. 1 mm 
compr.; estilete 1,5 mm compr., glabro. Legume 
deiscente, 8–12 × 0,8–1,5 cm, glabro; 10–14 
sementes, 5–7 × 5–6 mm, obladas, castanhas.
Material examinado: 19.X.2007, fl., C. Snak & Q.C. 
Bortoli 31 (UNOP); 28.XI.2007, fl., C. Snak 38 (UNOP); 
25.II.2008, fr., C. Snak & A. Snak 90 (UNOP); 17.V.2008, 
fr., C. Snak et al. 123 (UNOP); 17.V.2008, fr., C. Snak 
et al. 130 (UNOP).

Parapiptadenia rigida é popularmente 
conhecida como angico-vermelho. Difere das 
demais espécies na área por apresentar folhas 
bipinadas e inflorescência em espiga. Ocorre de 
forma natural de São Paulo até o Rio Grande do 
Sul, na Mata Atlântica (Tamashiro 1989). Floresce 
de agosto a março e frutifica de fevereiro a maio.

2.10. Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger, 
Phytologia 88(1): 66. 2006. Figs. 2i, 4i

Arbusto decumbente ca. 2,5 m alt., ramo 
levemente anguloso, pubérulo, aculeado. Estípula 
ca. 5 mm compr., lanceolada, pubérula, persistente; 
pecíolo 2,5–3,5 cm compr.; raque 9–12 cm compr., 
não alada; nectário foliar no pecíolo e entre os 
foliolos do par distal, discóide. Folha, 32–38 
foliolada; foliólulos ca. 6 × 1 cm, estreitamente 
elípticos, base oblíqua, ápice acuminado, margem 
inteira, ambas as faces glabras. Inflorescência 
em glomérulo esferóide, axilar ou terminal. 
Cálice creme, gamossépalo, 5-laciniado, lacínios 
ca. 1,2 mm compr., pubescentes externamente. 
Corola creme, pétalas ca. 2 mm compr. Estames 
numerosos, livres, isodínamos, monocolores 
(alvos), ca. 2,5 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 0,5 mm compr., viloso, estípite ca. 1 mm 
compr.; estilete ca. 1 mm compr., glabro. Legume 
deiscente, ca. 10 × 2 cm, glabro; 10–12 sementes, 
ca. 10 × 5 mm, ovadas, castanhas.
Material examinado: 12.XII.2007, fl., C. Snak 60 
(UNOP); 25.II.2008, fr., C. Snak & A. Snak 93 (UNOP).

Senegalia recurva é popularmente conhecida 
como nhapindá ou unha-de-gato. Pode ser 
reconhecida na área pelo hábito decumbente e 
presença de acúleos nos ramos. Ocorre naturalmente 
na Argentina, sul do Brasil e Paraguai (Burkart 
1979; Rico-Arce 2007). A floração ocorre de 
dezembro a fevereiro e frutificação em fevereiro.
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3. Papilionoideae 
3.1. Dalbergia nigra (Vell.) Benth., J. Linn. Soc., 
Bot. 4(Suppl.): 36. 1860. Fig. 3a

Árvore ca. 3 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 
inerme. Estípula ca. 1 mm compr., lanceolada, glabra, 
caduca; pecíolo 0,8–1,5 cm compr.; raque 4,5–9 cm 
compr.; nectário foliar ausente. Folha imparipinada, 
17–23-foliolada; folíolos ca. 1,2 × 0,5–0,6 cm, 
oblongos, base obtusa, ápice retuso, margem inteira, 
face adaxial esparsamente pilosa, abaxial serícea. 
Inflorescência paniculada, axilar. Cálice verde, 
gamossépalo, 5-laciniado, lacínios 4–6 mm compr., 
piloso externamente. Corola roxa, estandarte 6–8 mm 
compr., asas 4–6 mm compr., pétalas da quilha 4–5 mm 
compr. Estames 10, monadelfos, 5–6,5 mm compr., 
estaminódio ausente. Ovário 4–4,5 mm compr., piloso, 
estípite 1–1,2 mm compr.; estilete 0,9–1,4 mm compr., 
glabrescente. Sâmara com núcleo seminífero central, 
5–7 × 1–1,2 cm, glabra, indeiscente; 1–2 sementes, ca. 
9 × 5 mm, reniformes, castanhas.
Material examinado: 22.IV.2008, fr., C. Snak & A. 
Snak 113 (UNOP). 
Material adicional examinado: SÃO PAULO: Itirapina, 
Horto Florestal, 12.XI.1992, fl., A.M.G.A. Tozzi (UEC 
063561).

Dalbergia nigra é popularmente conhecida 
como jacarandá-caviúna. Os folíolos oblongos de 
ápice retuso e a sâmara com núcleo seminífero 
central caracterizam a espécie. A espécie foi 
introduzida na área e ocorre de forma natural do 
sul da Bahia até o norte de São Paulo, na Floresta 
Atlântica (Carvalho 1997). Floresce de janeiro a 
março e frutifica em abril.

3.2. Desmodium Desv.
Erva, subarbusto ou arbusto. Folha 

1–3-foliolada; estípula persistente. Inflorescência 
pseudorracemosa ou paniculada, terminal ou axilar; 
cálice gamossépalo, campanulado; corola dialipétala, 
papilionácea, rósea ou violácea; estames 10, diadelfos 
(9+1); ovário séssil ou estipitado. Fruto lomento, 
1-8-articulado, artículo indeiscente ou deiscente; 
sementes oblongas, obovadas ou reniformes.

3.2.1. Desmodium adscendens (Sw.) DC., Prodr. 
2: 332. 1825. Figs. 3b, 4j

Subarbusto prostrado, ramo cilíndrico, 
pubescente, inerme. Estípula 3–4 mm compr., 
lanceolada, persistente; pecíolo 0,3–0,6 cm compr.; 
raque 0,2–0,4 cm compr.; nectário foliar ausente. 
Folha imparipinada, 3-foliolada; folíolo terminal 
1–1,3 × 0,9–1 cm, folíolos laterais 0,7–1,1 × 0,6–0,9 
cm, obovados, base aguda, ápice retuso, margem 

inteira, ambas as faces pubescentes. Inflorescência 
pseudorracemosa, terminal. Cálice verde, 3–4 mm 
compr., pubescente externamente. Corola lilás, 
estandarte ca. 7 mm compr., asas ca. 6 mm compr., 
pétalas da quilha ca. 5 mm compr. Estames 10, 
diadelfos, ca. 4 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 3 mm compr., pubescente, não estipitado; 
estilete ca. 2 mm compr., glabro. Lomento, 1,5–2 × 
0,4–0,6 cm, hirsuto-uncinado, artículo indeiscente, 
3–4 articulado; 3–4 sementes, 3–4 × 2–3 mm, 
reniformes, castanhas.
Material examinado: 29.III.2008, fl. e fr., C. Snak & 
A. Snak 108 (UNOP).
Material adicional examinado: PARANÁ: Tibagi, 
21.I.2007, fl. e fr., A.L.P. Andrade 61 (UPCB).

Desmodium adscendens é popularmente 
conhecida como pega-pega. Caracteriza-se pelo 
hábito prostrado, fruto do tipo lomento, inflorescência 
pseudorracemosa e folíolos obovados. A espécie é de 
ampla distribuição, sendo encontrada em praticamente 
todo o Brasil, na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pampa (Lima et al. 2012b). Floresce e 
frutifica principalmente de dezembro a abril.

3.2.2. Desmodium affine Schltdl., Linnaea 12: 
312-313. 1838.  Fig. 3c

Subarbusto, ramo cilíndrico, pubescente, 
inerme. Estípula 3–6 mm compr., lanceolada, pilosa, 
persistente; pecíolo 1,9–2,5 cm compr.; raque 
0,6–0,8 cm compr.; nectário foliar ausente. Folha 
imparipinada, 3-foliolada; folíolo terminal 2,5–3,4 
× 1,7–2,1 cm, folíolos laterias 2,4–2,8 × 1,1–1,5 cm, 
ovados, base obtusa, ápice arredondado a agudo, 
ou retuso, margem inteira, face adaxial estrigosa, 
abaxial esparsamente serícea. Inflorescência 
pseudorracemosa, terminal. Cálice ca. 4 mm 
compr., verde, pubescente externamente. Corola 
rosa, estandarte ca. 9 mm compr., asas ca. 7 mm 
compr., pétalas da quilha ca. 5 mm compr. Estames 
10, diadelfos, ca. 5 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 4 mm compr., viloso, não estipitado; 
estilete ca. 3 mm compr., glabro. Lomento, 2–4 × 
0,3–0,5 cm, hirsuto-uncinado, artículo indeiscente, 
3–7 articulado; 3–7 sementes, 1,2–1,4 × 2,1–2,3 mm, 
reniformes, castanhas. 
Material examinado: 29.III.2008, fl. e fr., C. Snak & 
A. Snak 109 (UNOP).
Material adicional examinado: PARANÁ: São 
Jerônimo da Terra, 30.XI.1992, fl. e fr., J.M. Rodrigues 
(UPCB 25038).

Desmodium affine é popularmente conhecida 
como carrapicho, pega-pega. Caracteriza-se pelo 
hábito ereto, fruto do tipo lomento, inflorescência 
pseudorracemosa e folíolos ovados. O tipo de hábito, 
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Figura 3 – a-f. Papilionoideae – a. Dalbergia nigra – ramo com frutos (C. Snak 113). b. Desmodium adscendens – 
fragmento de ramo com folha (C. Snak 108). c. Desmodium affine – fragmento de ramo com folha (C. Snak 109). d. 
Machaerium stipitatum – ramo com frutos (C. Snak 111). e-f. Zornia curvata – e. fragmento de ramo com; f.  folha 
ramo com brácteas e flor (C. Snak 107).
Figure 3 – a-f. Papilionoideae – a. Dalbergia nigra – branch with fruist (C. Snak 113). b. Desmodium adscendens – branch with leavel 
(C. Snak 108). c. Desmodium affine – branch with leavel (C. Snak 109). d. Machaerium stipitatum – branch with fruits (C. Snak 111). 
e-f. Zornia curvata – e. branch with leavel; f. branch with bracts and flower (C. Snak 107).
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a forma e o tamanho do folíolo, além do tipo de 
indumento do folíolo são características importantes 
para separar D. affine de D. adscendens. É uma 
espécie de ampla distribuição, sendo encontrada em 
praticamente todo o Brasil, na Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal (Lima et al. 
2012b). Floresce e frutifica de novembro a abril.

3.3. Erythrina speciosa Andrews, Bot. Repos. 7: 
pl. 443. 1806. Fig. 4k

Arbusto ou arvoreta ca. 3 m alt., ramo 
cilíndrico, esparsamente piloso, aculeado. Estípula 
10–12 mm compr., falcada, pilosa, caduca; pecíolo 
9–11 cm compr.; raque 4,2–5 cm compr.; nectário 
foliar ausente. Folha imparipinada, 3-foliolada; 
folíolos 12–14 × 8,5–14,5 cm, largamente trulados, 
base obtusa, ápice agudo, margem inteira, face 
adaxial esparsamente pilosa, abaxial pubescente. 
Inflorescência racemosa, terminal. Cálice vináceo, 
gamossépalo, ca. 10 mm compr., pubescente 
externamente. Corola vermelha, estandarte ca. 
70 mm compr., asas ca. 6 mm compr., pétalas da 
quilha ca. 30 mm compr. Estames 10, diadelfos, ca. 
50 mm compr., estaminódio ausente. Ovário 20 mm 
compr., glabro estípite ca. 7 mm compr.; estilete ca. 
18 mm compr., glabro. Legume deiscente, 16–31 
× 0,7–1,5 cm, glabro; 3–11 sementes, 14–16 × 7–8 
mm, reniformes, castanhas.
Material examinado: 28.VII.2008, fl., C. Snak & A. 
Snak 171 (UNOP).

Erythrina speciosa é popularmente conhecida 
como eritrina ou mulungú do litoral. Caracteriza-se 
pela presença de acúleos no tronco e flores vermelhas. 
Distribui-se pela América do Sul (Krukoff 1939). No 
Brasil é encontrada da Bahia até Santa Catarina, no 
Cerrado e Mata Atlântica (Lima 2012). Floresce duas 
vezes ao ano, novembro e dezembo, junho e julho e 
frutifica de outubro a novembro.

3.4. Holocalyx balansae Micheli, Mém. Soc. Phys. 
Genève 28(7): 41. 1883.  Fig. 4l

Árvore ca. 4 m alt., ramo cilíndrico, pubérulo, 
inerme. Estípula 3–4 mm compr., linear, glabra, 
caduca; pecíolo 0,5–0,7 cm compr.; raque 12–
15 cm compr.; nectário foliar ausente. Folha 
paripinada, 48–54-foliolada; folíolos ca. 1,5–2 × 
0,4 cm, estreitamente elípticos, base oblíqua, ápice 
acuminado, margem serreada, ambas as faces 
glabras. Inflorescência racemosa, axilar. Cálice 
verde, gamossépalo, ca. 3 mm compr., pubérulo 
externamente. Corola verde, pétalas ca. 3 mm compr. 
Estames 14, livres, heterodínamos, 5–6 mm compr., 

estaminódio ausente. Ovário ca. 2 mm compr., 
pubérulo, estípite ca. 2 mm compr.; estilete ca. 1 mm 
compr., glabro. Drupa, 1,5–2 × 1,3–1,9 cm, glabro; 1 
semente, ca. 10 × 10 mm, esférica, castanha.
Material examinado: 28.VII.2008, fl., C. Snak & L.P. 
Poli 189 (UNOP).
Material adicional examinado: PARANÁ: Marechal 
Cândido Rondon, 20.VII.1967, fr., G. Hatschbach & H. 
Haas 16600 (UPCB).

Holocalyx balansae é popularmente 
conhecida como alecrim-de-campinas. Pode ser 
facilmente reconhecida por apresentar folíolos 
serreados. Ocorre de forma natural no noroeste da 
Argentina, leste do Paraguai e no Brasil da Bahia 
até o Rio Grande do Sul, na Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica (Carvalho 2003; Mansano & Barros 
2012). Floresce de agosto a setembro e frutifica de 
outubro a fevereiro.

3.5. Machaerium stipitatum (DC.) Vogel, Linnaea 
11: 189. 1837. Fig. 3d

Árvore ca. 7 m alt., ramo cilíndrico, glabro, 
inerme. Estípula ca. 1 mm compr., lanceolada, 
glabra, caduca; pecíolo 1–1,8 cm compr.; raque 
4,5–7 cm compr.; nectário foliar ausente. Folha 
imparipinada, 5–13-foliolada; folíolos 3–5 × 
0,7–1,5 cm, lanceolados a elípticos, base aguda, 
ápice retuso, margem inteira, face adaxial glabra, 
abaxial glabrescente. Inflorescência paniculada, 
axilar ou terminal. Cálice verde, gamossépalo, 
0,5–1,2 mm compr., pubescente externamente. 
Corola creme, estandarte 5–5,6 mm compr., asas 
5–5,4 mm compr., pétalas de quilha 4–4,3 mm 
compr. Estames 10, monadelfos, ca. 4 mm compr., 
estaminódio ausente. Ovário 2–2,2 mm compr., 
piloso, estípite 1,5–1,7 mm compr.; estilete 1,2–1,4 
mm compr., glabro. Sâmara com núcleo seminífero 
basal, 4–4,5 × 1–1,5 cm, glabra; 1 semente, ca. 9 × 
6  mm, reniforme, castanha.
Material examinado: 22.IV.2008, fr., C. Snak & A. 
Snak 111 (UNOP). 
Material adicional examinado: PARANÁ: Londrina, 
Parque Estadual Mata dos Godoy, 20.II.1989, fl., L.H. 
Soares & Silva 193 (UPCB).

Machaerium stipitatum é popularmente 
conhecida como sapuva. Caracteriza-se pelos 
folíolos lanceolados a elípticos de ápice retuso e 
fruto sâmara com o núcleo seminífero basal. Ocorre 
de forma natural no nordeste da Argentina e no leste 
do Paraguai. No Brasil, está presente desde a Bahia 
até o Rio Grande do Sul, no Cerrado e Mata Atlântica 
(Carvalho 2006; Filardi 2012). Floresce de dezembro 
a março e frutifica em abril.
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Figura 4 – Leguminosas com ocorrência no Parque Ecológico Paulo Gorski, Cascavel-PR. a. Schizolobium parahyba; 
b. Senna macranthera; c. S. multijuga; d. S. pendula; e. Acacia mearnsii; f. Calliandra brevipes; g. Mimosa flocculosa; 
h. Parapiptadenia rigida; i. Senegalia recurva; j. Desmodium adscendens; k. Erythrina speciosa; l. Holocalix balansae; 
m. Sesbania punicea; n. Sigmoidotropis speciosa; o. Zornia curvata.
Figure 4 – Legumes with occurrence in Parque Ecológico Paulo Gorski, Cascavel-PR. a. Schizolobium parahyba; b. Senna macranthera; c. 
S. multijuga; d. S. pendula; e. Acacia mearnsii; f. Calliandra brevipes; g. Mimosa flocculosa; h. Parapiptadenia rigida; i. Senegalia recurva; 
j. Desmodium adscendens; k. Erythrina speciosa; l. Holocalix balansae; m. Sesbania punicea; n. Sigmoidotropis speciosa; o. Zornia curvata.
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3.6. Sesbania punicea (Cav.) Benth., Fl. bras. 
15(1A): 43. 1859. Fig. 4m

Arbusto ca. 2 m alt., ramo estriado, glabro, 
inerme. Estípula ca. 4 mm compr., linear, pilosa, 
caduca; pecíolo 0,7–2,3 cm compr.; raque 
6–9 cm compr.; nectário foliar ausente. Folha 
imparipinada, 11–23-foliolada; folíolos 1–1,7 × 
0,3–0,5 cm, oblanceolados, base arredondada, ápice 
mucronulado, margem inteira, ciliada, face adaxial 
glabra, abaxial esparsamente pilosa. Inflorescência 
racemosa, axilar. Cálice verde, gamossépalo, 
5-laciniado, lacínios ca. 5 mm compr., glabro 
externamente. Corola vermelha ou alaranjada, 
estandarte ca. 15 mm compr., asas ca. 18 mm compr., 
pétalas da quilha ca. 20 mm compr. Estames 10, 
diadelfos, ca. 15 mm compr., estaminódio ausente. 
Ovário ca. 15 mm compr., glabro, estípite ca. 4 mm 
compr.; estilete ca. 0,5 mm compr., glabro. Legume 
deiscente alado, 5–9 × 1–2 cm, glabro; 3–8 sementes, 
ca. 10 × 7 mm, reniformes, castanhas.
Material examinado: 19.X.2007, fl. e fr., C. Snak & 
Q.C. Bortoli 28 (UNOP); 25.II.2008, fl. e fr., C. Snak & 
A. Snak 97 (UNOP).

Sesbania punicea é popularmente conhecida 
como sesbania. Pode ser facilmente reconhecida 
na área por apresentar legume alado. A espécie 
nativa da Argentina, Uruguai e no Brasil, onde 
está presente no Sul, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Rio de Janeiro, n Mata Atlântica, Pampa 
e Pantanal (Hoffmann & Moran 1998; Iganci & 
Miotto 2012). Floresce de setembro a março e 
frutifica de fevereiro a abril.

3.7. Sigmoidotropis speciosa (Kunth) A. Delgado, 
Amer. J. Bot. 98 (10): 1711. 2011. Fig. 4n

Erva volúvel, ramo estriado, piloso, inerme. 
Estípula 3–4 mm compr., lanceolada, ciliada, 
persistente; pecíolo 5–8 cm compr.; raque ca. 
1,5 cm compr.; nectário foliar ausente. Folha 
imparipinada, 3-foliolada; folíolo 7–10 × 4–5,4 cm, 
lanceolados, base obtusa, ápice cuspidado, margem 
inteira, face adaxial estrigosa, abaxial esparso 
serícea. Inflorescência pseudorracemosa, axilar. 
Cálice verde, gamossépalo, 4-laciniado, lacínios 
ca. 7 mm compr., glabro externamente. Corola 
violácea, estandarte ca. 25 mm compr., asas ca. 27 
mm compr., pétalas de quilha ca. 20 mm compr, 
torcidas lateralmente. Estames 10, diadelfos, ca. 
20 mm compr., estaminódio ausente. Ovário ca. 7 mm 
compr., tomentoso, estípite ca. 1 mm compr.; estilete 
ca. 18 mm compr., glabrescente. Legume deiscente, 
ca. 7,5–10 × 0,5 cm, seríceo; 7–13 sementes, ca. 3 
× 1 mm, oblongas, castanhas.

Material examinado: 29.III.2008, fl. e fr., C. Snak & 
A. Snak 99 (UNOP). 16.I.2010, fl. e fr., C. Snak & A. 
Snak 296 (UPCB).

Sigmoidotropis speciosa é popularmente 
conhecida como feijão-do-mato e foi segregada 
do gênero Vigna Savi recentemente por Delgado-
Salinas et al. (2011). Caracteriza-se pela corola 
violácea e pétalas da quilha torcidas lateralmente. 
A espécie tem ampla distribuição geográfica, 
sendo encontrada da América Central ao norte da 
Argentina (Maréchal et al. 1978). No Brasil ocorre 
do Mato Grosso até o Paraná, em Cerrado e Mata 
Atlântica (Perez 2012). Floresce e frutifica durante 
os primeiros meses do ano.

3.8. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 
3(3): 72. 1898.

Árvore ca. 7 m alt., ramo cilíndrico, pubescente, 
inerme. Estípula não observada, caduca; pecíolo 1,5–
3 cm compr.; raque 9,5–15 cm compr.; nectário foliar 
ausente. Folha imparipinada, 9–15-foliolada; folíolos 
3–4,5 × 1,5–1,8 cm, oblongos, base oblíqua, ápice 
retuso, margem inteira, face adaxial glabra, abaxial 
pilosa. Inflorescência racemosa ou paniculada, 
axilar ou terminal. Cálice verde, gamossépalo, 
5-laciniado, lacínios 5–7 mm compr., pubescente 
externamente. Corola amarela, estandarte 10–15 
mm compr., asas 13–15 mm compr., pétalas da 
quilha 8–10 mm compr. Estames 10, diadelfos, 6–8 
mm compr., estaminódio ausente. Ovário 7–8 mm 
compr., tomentoso, não estipitado; estilete 2–3 mm 
compr., glabro. Sâmara com núcleo seminífero basal, 
ca. 6,5 × 2,5 cm, esparsamente pilosa; 1 semente, ca. 
15 × 15 mm, esferoide, castanha.
Material examinado: 29.III.2008, fr., C. Snak & A. 
Snak 100 (UNOP); 29.X.2008, fl., C. Snak 207 (UNOP).

Tipuana tipu é popularmente conhecida 
como tipuana. Distingue-se na área de estudo pelos 
folíolos oblongos de ápice retuso, flores amarelas e 
fruto sâmara com núcleo seminífero basal. A espécie 
é nativa do sul da Bolívia e norte da Argentina 
(NAS 1979). Amplamente cultivada no Brasil como 
ornamental. Floresce em outubro, frutificando de 
fevereiro a maio. 

3.9. Zornia curvata Mohlenbr., Webbia 16(1): 
132-136, f. 62, 91. 1961. Fig. 3e-f, 4o

Subarbusto, ramo cilíndrico, glabro, inerme. 
Estípula ca. 3 mm compr., lanceolada, glabra, 
persistente; pecíolo 0,5–1,1 cm compr.; raque nula; 
nectário foliar ausente. Folha paripinada, 2-foliolada; 
folíolo 0,8–1 × 0,4–0,5 cm, oblongos, base oblíqua, 
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ápice agudo, margem inteira, ambas as faces glabras. 
Inflorescência racemosa, terminal. Cálice verde, 
gamossépalo, 5-laciniado, lacínios ca. 4 mm compr., 
pubescente externamente. Corola amarela, estandarte 
ca. 10 mm compr., asas ca. 7 mm compr., pétalas de 
quilha ca. 8 mm compr. Estames 10, monadelfos, 
ca. 7 mm compr., estaminódio ausente. Ovário ca. 2 
mm compr., pubescente, não estipitado; estilete ca. 6 
mm compr., glabro. Lomento, ca. 0,6–1,7 × 0,1 cm, 
híspido; 5–7 sementes, ca. 1 × 1 mm, ovadas, verdes.
Material examinado: 29.III.2008, fl. e fr., C. Snak & 
A. Snak 107 (UNOP).

Zornia curvata é popularmente conhecida 
como zornia. Pode ser reconhecida na área de 
estudo pelo hábito herbáceo, folhas bi-folioladas 
e fruto lomento. Ocorre naturalmente em toda a 
América de forma disjunta, no Brasil está presente 
desde a Paraíba até o Rio Grande do Sul, em 
campos limpos e graminosos, campos rupestres, 
com solos pedregosos e também em cerrados 
(GRIN 2008; Fortuna-Perez 2009). Floresce e 
frutifica de fevereiro a julho.
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Resumo
O Cariri Paraibano, situado numa depressão do Planalto da Borborema na Paraíba, é considerado uma das áreas 
prioritárias para a conservação da Caatinga. O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento e 
caracterização das espécies de Rubiaceae presentes no Cariri Paraibano, visando contribuir com a taxonomia 
da família e com os estudos florísticos na região. Foram identificados 15 gêneros (Borreria, Chiococca, 
Cordiera, Coutarea, Diodella, Guettarda, Leptoscella, Manettia, Mitracarpus, Oldenlandia, Randia, 
Richardia, Spermacoce, Staelia e Tocoyena,) e 21 espécies de Rubiaceae na área. Apresenta-se uma chave 
para identificação das espécies bem como descrições, ilustrações e comentários sobre as espécies estudadas. 
Palavras-chave: caatinga, flora, semiárido.

Abstract 
The Cariri region of Paraíba, situated in a depression of the Borborema plateau, is considered to be a priority 
area for caatinga conservation. The objective of this study was to survey the Rubiaceae of the Cariri region 
of Paraíba, thus contributing to our knowledge of the region’s flora. Fifteen genera (Borreria, Chiococca, 
Cordiera, Coutarea, Diodella, Guettarda, Leptoscella, Manettia, Mitracarpus, Oldenlandia, Randia, 
Richardia, Spermacoce, Staelia and Tocoyena) comprising 21 species were found and identified. The study 
also includes a key to species and descriptions, illustrations and comments of each species studied.
Key words: caatinga, flora, semiarid.
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Introdução
Rubiaceae, considerada uma das principais 

famílias da flora brasileira, está presente em todos 
os domínios fitogeográficos no país, nos quais 
são reconhecidos 118 gêneros e 1.347 espécies 
(Barbosa et al. 2010). Na Região Nordeste a 
família é citada entre as mais diversas e está 
representada por 66 gêneros e 309 espécies 
(Barbosa et al. 2006). Contudo, o conhecimento 
sobre a riqueza de Rubiaceae na Caatinga é 
ainda incipiente, sendo as informações oriundas 
principalmente de listas florísticas. Barbosa & 
Zappi (2002) citam 53 taxa de Rubiaceae para o 
bioma, os quais variam de endêmicas (16 spp.) 
até predominantemente também em outros tipos 
de vegetação. 

Na Paraíba, a família Rubiaceae foi estudada 
por Barbosa (1995, 1997), Pereira (1996), Pereira 
& Barbosa (2004, 2006) e Melo & Barbosa (2007), 
principalmente em áreas de Mata Atlântica. O 
conhecimento sobre a diversidade de Rubiaceae 
nas áreas de Caatinga paraibana é ainda restrito, 
apesar da reconhecida importância deste bioma que 
ocupa 72% do território estadual (SUDEMA 1992).

O presente trabalho teve como objetivo 
realizar o tratamento taxonômico das espécies 
da família Rubiaceae presentes em uma das 
regiões mais ameaçadas na Caatinga paraibana, 
contribuindo dessa forma para o conhecimento de 
sua diversidade no estado e no bioma, fornecendo 
subsídios para a conservação e uso sustentável da 
vegetação do Cariri Paraibano.
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Material e Métodos
Área de Estudo
O Cariri Paraibano possui uma área de 

aproximadamente 11.689 Km², localizada numa 
depressão do planalto da Borborema, no centro-sul do 
estado da Paraíba (Moreira 1988). É considerado uma 
das áreas prioritárias para a conservação da Caatinga, 
dado o seu elevado grau de instabilidade e insuficiência 
de conhecimento científico (Velloso et al. 2002).

Seu relevo é bastante heterogêneo, dividido 
basicamente em duas unidades, terrenos dissecados 
e o nível da Borborema, ca. 500 m alt. (Lima & 
Melo 1985). O clima é quente e semiárido com 
temperatura média anual de 26ºC e umidade 
relativa do ar não ultrapassando 75% (Carvalho 
et al. 2000). Uma das principais características da 
região é a irregularidade pluviométrica, com chuvas 
concentradas e a ocorrência de secas prolongadas, 
podendo ocorrer médias anuais extremas de 350 mm/
ano, os mais baixos índices pluviométricos do Brasil 
(Moreira, 1988; Carvalho et al. 2000). A vegetação 
é predominantemente de caatinga, podendo ser 
considerada, em áreas bem preservadas, diversa e 
rica em espécies (Barbosa et al. 2007).

Assim como em todo o bioma Caatinga, o 
Cariri apresenta poucas Unidades de Conservação, 
principalmente as de proteção integral (SUDEMA 
1992), e as áreas remanescentes de vegetação nativa em 
bom estado de conservação são cada vez mais escassas. 

Metodologia
O trabalho de campo teve início em julho de 

2007 e se estendeu até julho de 2008. Nesse período 
foram realizadas observações e coletas mensais de 
material botânico fértil para posterior estudo e registro 
em herbário, abrangendo tanto a estação seca quanto a 
chuvosa. As coletas foram realizadas, de forma aleatória 
e direcionadas aos espécimes da família, em nove 
municípios do Cariri Paraibano (Cabaceiras, Camalaú, 
Caturité, Monteiro, São João do Cariri, São João do 
Tigre, São José dos Cordeiros, Serra Branca e Sumé), 
priorizando áreas que apresentassem remanescentes 
de vegetação em bom estado de conservação e/ou que 
fossem Unidades de Conservação. O material coletado 
foi herborizado e depositado no herbário Lauro Pires 
Xavier (JPB), com duplicatas no herbário Geraldo 
Mariz (UFP). 

A identificação dos taxa foi efetuada após a 
análise morfológica detalhada do material botânico, 
com o auxílio da literatura especializada (revisões e/ou 
estudos taxonômicos), consulta às descrições originais 

das espécies, bem como a tipos e/ou fotografias 
dos tipos e coleções históricas de outros herbários. 
Foram consultados os herbários CEPEC, EAN, HRB, 
HUEFS, IPA, JPB, PEUFR, RB, UESC e UFP, a fim 
de verificar a distribuição geográfica das espécies, 
dados acerca da floração e frutificação, bem como 
informações complementares sobre o habitat e forma 
de vida das espécies.

As descrições, chave e o tratamento taxonômico 
foram baseados exclusivamente no material coletado no 
Cariri Paraibano, com exceção de Manettia cordifolia 
Mart. e Randia armata Müll. Arg. que tiveram suas 
descrições complementadas com auxílio da literatura 
(Macias 1998; Schumann 1889, Jung-Mendaçolli & 
Anunciação 2007), e Guettarda sericea cuja descrição 
contemplou material adicional de outra área. Para a 
confecção das pranchas foram selecionados e utilizados 
caracteres diagnósticos ou diferenciais dos táxons. A 
terminologia utilizada nas descrições morfológicas 
baseou-se, principalmente em Radford et al. (1974).

Resultados e Discussão
Foram identificadas no Cariri Paraibano 21 

espécies pertencentes a 15 gêneros. Borreria G. Mey. e 
Mitracarpus Zucc. foram os gêneros que apresentaram 
maior riqueza de espécies (três cada), seguidos por 
Guettarda L. e Tocoyena Aubl. (duas cada).

Dentre as espécies estudadas, de acordo com 
Barbosa & Zappi (2002), são endêmicas com 
distribuição ampla na caatinga: Guettarda angelica 
Mart. ex Müll. Arg., G. sericea Müll. Arg., Leptoscela 
ruellioides Hook. f. e Oldenlandia tenuis K. Schum.. 
Mitracarpus baturitensis Sucre é predominantemente 
de caatinga, mas ocorre em outros tipos de vegetação 
(Souza et al. 2010). Borreria scabiosoides Cham. 
& Schltdl., Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum., 
Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Delprete, Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & 
Schult.) K. Schum., Richardia grandiflora (Cham. 
& Schltdl.) Steud., Staelia virgata (Link ex Roem. 
& Schult.) K.Schum., Tocoyena formosa (Cham. 
& Schltdl.) K. Schum. e T. sellowiana (Cham. & 
Schltdl.) K. Schum., ainda de acordo com Barbosa 
& Zappi (2002), são espécies predominantemente de 
outros tipos de vegetação, mas que também ocorrem 
na caatinga. As demais espécies (Borreria brownii 
(Rusby) Standl., B. verticillata (L.) G. Mey., Chiococca 
alba (L.) Hitchc., Cordiera rigida (K. Schum.) Kuntze, 
Manettia cordifolia Mart., Mitracarpus salzmaniannus 
DC., Randia armata (Sw.) DC. e Spermacoce 
tenuior L.), apesar de não terem sido referidas por 
Barbosa & Zappi (2002) para a Caatinga, embora 
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predominantemente de outros tipos de vegetação, 
também ocorrem no bioma. 

Quanto ao status de conservação nenhuma das 
espécies estudadas foi considerada como ameaçada, 
de acordo com os critérios da IUCN (2001).

Tratamento Taxonômico
Rubiaceae Juss.

Árvores, arvoretas, arbustos, subarbustos 
escandentes ou não, ou ervas, dioicas ou monoicas, 
armadas ou inermes, caules e ramos cilíndricos ou 
angulosos, lisos ou estriados. Estípulas interpeciolares, 
inteiras ou fimbriadas, livres ou unidas formando uma 
bainha, persistentes ou caducas. Folhas simples, opostas, 
sésseis ou pecioladas, lineares, elípticas, lanceoladas, 
oblongo-lanceoladas, obovado-lanceoladas, oblongas, 
ovadas ou obovadas, com ou sem domácias. 

Inflorescências sésseis ou pedunculadas, racemosas 
ou cimosas, terminais, subterminais ou axilares, com 
ou sem brácteas. Flores (3)4–6-meras, andróginas ou 
unissexuais, sésseis ou pediceladas, actinomorfas, 
raro zigomorfa (Coutarea) com prefloração valvar, 
imbricada ou contorta; cálice subulado, cupuliforme, 
truncado, campanulado, persistente ou caduco; 
corola tubulosa, clavado-tubulosa, infundibuliforme, 
hipocrateriforme ou campanulada, branca, alvo-
amarelada, rubra, lilás, rosada, ou vinácea. Estames 
exsertos ou inclusos, alternos aos lobos da corola, 
epipétalos. Ovário ínfero, bi-multilocular, um a muitos 
óvulos por lóculo, estilete inteiro ou trífido, exserto 
ou incluso; estigma capitado, capitado-bilobado, 
bilobado, bífido, bifurcado-sagitado ou bilamelado. 
Frutos deiscentes ou não, bagas, drupas, cápsulas ou 
esquizocarpos.

Chave para identificação das espécies de Rubiaceae presentes no Cariri Paraibano

1. Árvores, arvoretas, arbustos ou subarbustos eretos ou escandentes; estípulas livres ou conatas apenas 
na base, triangulares ou deltoides
2. Arbustos ou subarbustos escandentes 

3.	 Flores	4-meras,	corola	clavado-tubulosa,	estigma	bífido,	 lóculos	do	ovário	pluriovulados;	
cápsulas septicidas, oblongas  ...........................................................  11. Manettia cordifolia

3’. Flores 5-meras, corola campanulada, estigma bilobado, lóculos do ovário uniovulados; drupas 
orbiculares .................................................................................................  4. Chiococca alba

2’. Árvores, arvoretas ou arbustos eretos.
4.	 Plantas	dioicas;	flores	unissexuadas.

5. Arvoreta ou arbusto com ramos armados no ápice (4 espinhos); pecíolo 5–7 mm compr.  ......  
 ..........................................................................................................................  16. Randia armata

5’. Arbusto inerme; pecíolo 0,3–3 mm compr.  ...................................... 5. Cordiera rigida
4’.	 Plantas	monoicas;	flores	andróginas.

6. Corola campanulada ou infundibuliforme; fruto comprimido dorsiventralmente.
7. Corola infundibuliforme, maior do que 3 cm compr., tubo geralmente curvo; cápsula 

loculicida  ............................................................................  6. Coutarea hexandra
7’. Corola campanulada, até 1 cm compr., tubo não curvo; drupa  ............................. 

 ................................................................................................. 4. Chiococca alba
6’. Corola tubulosa ou hipocrateriforme; fruto não comprimido dorsiventralmente.

8. Cimas dicotômicas; ovário tetralocular, uniovulado; drupas oblongas ou globosas
9. Flores 4-meras, estames inseridos na porção mediana do tubo; drupa oblonga 

 ........................................................................................ 9. Guettarda sericea 
9’. Flores 5–6 meras, estames inseridos junto à fauce; drupa globosa  ................  

 .....................................................................................  8. Guettarda angelica 
8’. Dicásios; ovário bilocular, pluriovulado; bagas. 

10. Folhas com indumento em ambas as faces; estípulas caducas  .......................  
 ..................................................................................... 20. Tocoyena formosa

10’. Folhas glabras, lustrosas em ambas as faces; estípulas persistentes ...............  
 ..................................................................................21. Tocoyena sellowiana

1’.	 Ervas	ou	subarbustos	eretos,	decumbentes	ou	prostrados;	estípulas	conatas	formando	uma	bainha	fimbriada
11. Lóculos do ovário pluriovulados

12. Cápsula loculicida com deiscência apical  ......................................... 15. Oldenlandia tenuis
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1. Borreria brownii (Rusby) Standl., Publ. Field 
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 7: 333. 1931. Fig.1a-c

Erva, ereta, 20–35 cm alt., ramificada; 
caule anguloso, verde, pubescente. Bainha 
estipular 3–4,3 mm compr., fimbriada, pubérula 
ou pubescente, 7–9–(11)-laciniada, lacínios 3,3–4 
mm compr., glandulosos. Folhas opostas, sésseis; 
lâmina 6–7 × 2,5–2,8 cm, elíptica ou lanceolada, 
ápice agudo a cuspidado, base atenuada, margem 
serreada a serrilhada, membranácea, face 
superior com tricomas longos e esparsos, face 
inferior estrigosa ao longo das nervuras; nervura 
principal proeminente, nervuras secundárias 4–6 
pares. Glomérulos terminais ou subterminais, 
sésseis, paucifloros; 2 brácteas foliáceas. Flores 
andróginas, 4-meras, subsésseis; botões florais 
com ápice agudo. Cálice subulado, 4-laciniado, 
lacínios subiguais 0,7–1,6 mm compr. ou desiguais 
dois a dois, os maiores 0,7–1,6 mm compr., os 
menores ca. 0,8 mm compr., glabro, ápice agudo, 
margem pectinado-ciliada; hipanto ca. 2,3 mm 
compr., turbinado, piloso no terço superior. 

Corola ciatiforme, prefloração valvar, branca, 
externamente pubérulo-papilosa, internamente 
pubérula com anel de tricomas moniliformes junto 
à fauce; tubo estreito, 1,5–1,7 mm larg.; lobos 
0,8–1 mm compr., oblongos. Estames exsertos, 
inseridos junto à fauce; filetes 0,3–0,4 mm compr.; 
anteras ca. 0,4 mm compr. Ovário bilocular, lóculo 
uniovulado; estilete 1,8–2 mm compr., inteiro, 
exserto, glabro; estigma capitado-bilobado; 
disco inconspícuo, bilobado, glabro. Cápsula 
septicida, ca. 3 mm compr., elipsoide, pilosa no 
terço superior, carpelos unidos na base, deiscentes 
no ápice; lobos do cálice persistentes. Sementes 
1,6–2 mm compr., oblongas, exotesta fovéolo-
reticulada, face dorsal com numerosos sulcos 
transversais, face ventral com sulco longitudinal 
amplo, parcialmente coberto por estrofíolo. 
Material selecionado: PARAÍBA: Monteiro, Serra 
de Jabitacá, 12.VI.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa et al. 
437 (JPB). Serra do Perú, 21.V.2008, fl. e fr., M.C. 
Pessoa & P.C. Gadelha-Neto 386 (JPB). São João do 
Tigre, 17.V.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 
360 (JPB). 

12’. Cápsula septicida  .................................................................................. 10. Leptoscela ruellioides
11’. Lóculos do ovário uniovulados.

13.	 Ovário	trilocular,	estilete	trífido;	esquizocarpos	com	três	mericarpos	 ..... 17. Richardia grandiflora
13’. Ovário bilocular, estilete inteiro; esquizocarpos com dois mericarpos ou cápsulas septicidas. 

14. Esquizocarpos com dois mericarpos .....................................................7. Diodella apiculata
14’. Cápsulas septicidas.

15. Corola ciatiforme; sementes com numerosos sulcos tranversais  ...  1. Borreria brownii 
15’. Corola infundibuliforme, hipocrateriforme ou tubulosa; sementes sem sulcos transversais

16. Cápsulas com deiscência circuncisa ou transverso-oblíqua.
17. Frutos com deiscência transverso-oblíqua, separando-se por duas valvas 

apicais  ............................................................................... 19. Staelia virgata
17’. Frutos com deiscência circuncisa, separando-se por uma porção apical em 

forma de mitra. 
18. Sementes com depressão ventral em forma de “Y” invertido .................  

 ................................................................ 14. Mitracarpus salzmanianus 
18’. Sementes com depressão ventral em forma de “X”.

19. Erva ereta, 8–40 cm alt.; cápsula globosa .......................................  
 ........................................................... 12. Mitracarpus baturitensis 

19’. Subarbusto 0,4–1 m alt.; cápsula obcônica .....................................  
 ................................................................. 13. Mitracarpus frigidus 

16’. Cápsulas com deiscência longitudinal.
20.	 Erva	palustre;	caule	inflado ...............................................  2. B. scabiosoides
20’.	 Erva	ou	subarbusto	terrestre;	caule	não	inflado.

21. Estigma bilobado; fruto separando-se em dois mericarpos, ambos 
deiscentes no ápice  ............................................ 3. Borreria verticillata

21’. Estigma capitado; fruto separando-se em dois mericarpos, um indeiscente 
e outro deiscente, abrindo-se parcialmente do ápice até a região mediana   
 ............................................................................... 18. Spermacoce tenuior
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Figura 1 – a-c. Borreria brownii – a. corola em secção longitudinal; b. semente, face ventral; c. semente, face 
dorsal; d-f. Cordiera rigida – d. ramo florífero; e. flor estaminada. f. fruto; g-i. Coutarea hexandra – g. botões 
florais; h. estilete; i. fruto. (a-c. M.C.Pessoa 437; d-e. M.C.Pessoa 233; f. M. C. Pessoa 248; g-h. P.C.Gadelha-
-Neto 363; i. M. C.Pessoa 534).
Figure 1 – a-c. Borreria brownii – a. longitudinal cut corolla; b. seed, ventral face; c. seed, dorsal face; d-f. Cordiera rigida – d. 
fertile branch; e. male flower. f. fruit; g-i. Coutarea hexandra – g. buds; h. style; i. fruit. (a-c. M.C.Pessoa 437; d-e. M. C. Pessoa 
233; f. M.C.Pessoa 248; g-h. P.C.Gadelha-Neto 363; i. M. C. Pessoa 534).

Borreria brownii está inserida na Serie Laeves 
a qual reúne espécies com sementes transversalmente 
sulcadas, podendo variar o número de sulcos. Ocorre 
no México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, 
Brasil, Bolívia e Argentina (Cabral & Bacigalupo 
1999). No Brasil tem referência para o Cerrado e a 
Caatinga. No Cariri paraibano foi coletada apenas na 
caatinga sensu stricto. Floresce e frutifica de maio a 
julho. Distingue-se facilmente das demais espécies 
de Borreria que ocorrem no Cariri, por apresentar 
corola ciatiforme com tubo muito estreito na base e 
os tricomas no ápice dos lobos.

2. Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl., 
Linnaea 3: 318. 1828.

Erva palustre, ereta ou decumbente, 0,8–1,5 
m alt., ramificada; caule cilíndrico, vináceo ou 
verde-avermelhado, inflado na região dos nós, 
glabro. Bainha estipular 6–8 mm compr., fimbriada, 
glabra, 4–8 laciniada, lacínios 5,3–6 mm compr., 
não-glandulosos. Folhas opostas, sésseis, lâmina 
6–8 × 0,5–0,8 cm, linear a lanceolada, ápice agudo, 
base atenuada, margem revoluta, cartácea, escabra 
em ambas as faces; nervura principal proeminente e 
com dentículos na face inferior, nervuras secundárias 
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3–4 pares. Glomérulos axilares ou terminais, sésseis, 
multifloros; 2 brácteas foliáceas. Flores andróginas, 
4-meras, sésseis; botões florais com ápice obtuso. 
Cálice subulado, 4-laciniado, lacínios iguais entre 
si, 2–2,5 mm compr., pubérulo a escabro, margem 
ciliada; hipanto 2,5 mm compr., oblongo, piloso no 
ápice. Corola infundibuliforme, prefloração valvar, 
branca, lilás no ápice dos lobos, externamente 
pubérulo-papilosa, internamente com um anel 
delgado de tricomas no terço inferior do tubo; 
tubo 2,5–4 mm compr.; lobos 2–2,3 mm compr., 
triangulares. Estames exsertos, inseridos à fauce; 
filetes 1–2 mm compr., glabros; anteras 1–1,2 mm 
compr. Ovário bilocular, lóculo uniovulado; estilete 
5–7 mm compr., inteiro, exserto, glabro; estigma 
capitado-bilobado; disco bipartido, glabro. Cápsula 
septicida 3–4 mm compr., oblonga, pubérula a 
escabra, 2 mericarpos, deiscentes do ápice até a região 
mediana ou totalmente deiscentes; lobos do cálice 
persistentes. Sementes ca. 2,3 mm compr., lineares 
a oblongas, exotesta foveolada, sulcos transversais 
ausentes, sulco longitudinal coberto por estrofíolo. 
Material examinado: PARAÍBA: Monteiro, 11.VI.2008, 
fl. e fr., M.C. Pessoa et al. 406 (JPB).

Borreria scabiosoides tem distribuição 
neotropical (Andersson 1992; Lorence 1999). É uma 
espécie comumente encontrada em ambientes úmidos 
na Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Caatinga e 
Cerrado. No Cariri foi encontrada uma população 
às margens de uma lagoa temporária, florida e 
frutificada, no mês de junho. É fácil diferenciá-la das 
demais espécies do gênero Borreria que ocorrem na 
região por ser a única espécie palustre.

3. Borreria verticillata (L.) G. Mey., Prim. Fl. Esseq. 
83. 1818.

Erva ou subarbusto ereto, 15–60 cm alt., 
ramificada; caule anguloso, tetrangular, verde, 
verde-amarelado a castanho, fistuloso, pubérulo, 
glabrescente próximo à base, denticulado ao longo 
dos ângulos. Bainha estipular, 1,6–3,3 mm compr., 
fimbriada, pubérula a pilosa, 7–10 laciniada, lacínios 
3–8 mm compr., glandulosos. Folhas opostas, sésseis; 
lâmina foliar 2,2–8,3 × 0,5–2 cm, estreitamente 
elíptica, elíptica ou lanceolada, ápice apiculado, 
agudo a acuminado, base atenuada, margem 
denticulada, membranácea a cartácea, face superior 
escabra a estrigosa, face inferior esparsamente 
estrigosa, ligeiramente pilosa ao longo da nervura 
principal; nervura principal bastante proeminente 
na face inferior, nervuras secundárias 2–3–(6) 
pares. Glomérulos axilares ou terminais, sésseis 

ou subsésseis, multifloros; 2–4 brácteas foliáceas. 
Flores andróginas, 4-meras, sésseis ou subsésseis; 
botões florais com ápice obtuso. Cálice subulado, 
2–4-laciniado, lacínios subiguais 1,2–2,5 mm 
compr., ou desiguais dois a dois, os maiores ca. 2 mm 
compr., os menores ca. 1,2 mm compr., pubescentes, 
margem longo-laciniada; hipanto 1–2 mm compr., 
oblongo, pubérulo. Corola infundibuliforme, 
prefloração valvar, branca, externamente glabra ou 
papilosa, internamente com um anel de tricomas na 
fauce; tubo 0,5–1,8 mm compr., lobos 0,7–1,7 mm 
compr., triangulares.. Estames exsertos, inseridos 
junto à fauce; filetes 0,6–1,3 mm compr., glabros; 
anteras 0,5–1,2 mm compr. Ovário bilocular, lóculo 
uniovulado; estilete 1,5–3,8 mm compr., inteiro, 
exserto, glabro; estigma bilobado; disco bipartido, 
papiloso. Cápsula septicida, 1,8–3 mm compr., 
elipsoide, pubérula a escabra, carpelos unidos na 
base, deiscentes no ápice; lobos do cálice persistentes. 
Sementes 1–1,5 mm compr., oblongas a elipsoides, 
exotesta foveolada, sulco transversal ausente, sulco 
longitudinal amplo coberto por estrofíolo. 
Material selecionado: PARAÍBA: São João do Tigre, 
APA das Onças, 17.V.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J. 
R. Lima 359 (JPB); 13.VI.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa et 
al. 443 (JPB).

Borreria verticillata é uma espécie ruderal 
de distribuição neotropical (Andersson 1992). No 
Cariri paraibano foi coletada apenas no município 
de São João do Tigre, em áreas perturbadas. É 
conhecida popularmente como vassourinha-
de-botão. Caracteriza-se pelas inflorescências 
bracteadas, e frutos capsulares com deiscência 
septicida, separando-se em duas porções deiscentes. 

4. Chiococca alba (L.) Hitch., Annual Rep. 
Missouri Bot. Gard. 4: 94. 1893.

Arbusto ereto ou escandente, 1–1,5 m alt.; ramos 
cilíndricos, espessos nos nós, estriados, castanho-
acinzentados, glabros a glabrescentes. Estípulas 
2–6,5 mm compr., inteiras, triangulares, ápice agudo 
a aristado, glabrescentes ou pubérulas externamente, 
glabras internamente, com coléteres. Folhas opostas; 
lâmina 4–6,5 × 2–3,6 cm, oblongo-ovada, ápice 
agudo, base atenuada, margem inteira, membranácea, 
face superior glabra, face inferior pubescente; 
nervura principal pouco proeminente, nervuras 
secundárias 3–5 pares; pecíolo 1,3–2 mm compr., 
pubescente. Racemos axilares, 3–6 flores dispostas 
unilateralmente; pedúnculo 0,5–2 cm compr., 
glabro a pubescente. Flores andróginas, 5-meras, 
pedicelo 1,2–2,5 mm compr., glabro a pubescente; 
botões florais com ápice agudo. Cálice subulado, 
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5-laciniado, lacínios 1–1,5 mm compr., hirsuto, 
margem longo-ciliada; hipanto 1,5–2 mm compr., 
globoso, glabro. Corola campanulada, prefloração 
imbricada, amarelada, glabra externamente e 
internamente com um anel de tricomas no terço 
inferior; tubo 4,5–5 mm compr., lobos 1,2–2,2 mm 
compr., triangulares. Estames inclusos, inseridos na 
base do tubo, filetes 2–2,5 mm compr., viloso; anteras 
3,5 mm compr. Ovário bilocular, lóculo uniovulado, 
comprimido dorsiventralmente; estilete 4–6 mm 
compr., inteiro, cilíndrico, exserto, glabro; estigma 
bilobado, ligeiramente anguloso; disco bipartido, 
glabro. Drupa, 4,8–5,7 mm compr., orbicular, 
comprimida dorsiventralmente, glabra; lobos do 
cálice persistentes. Sementes 4–4,6 mm compr., 
elípticas, comprimidas dorsiventralmente, lisas a 
papilosas.
Material examinado: PARAÍBA: Monteiro, 21.V.2008, fl. 
e fr., M.C. Pessoa & P.C. Gadelha-Neto 390 (JPB).São João 
do Tigre, 13.06.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa et al. 440 (JPB).

Chiococca alba está presente nas Américas 
do Norte, Central e do Sul (Andersson 1992). No 
Brasil, ocorre desde Pernambuco até o Rio Grande 
do Sul (Zappi & Stannard 1995; Barbosa 1996; 
Jung-Mendaçolli 1999), em quase todos os domínios 
fitogeográficos (Barbosa et al. 2010). No Cariri 
paraibano ocorre na caatinga sensu stricto. Foi 
encontrada com flores e frutos em junho e julho. 
Caracteres diagnósticos importantes de Chiococca 
alba são os racemos axilares, pedunculados, 
dispostos unilateralmente e os frutos comprimidos 
dorsiventralmente, alvos na maturação.

5. Cordiera rigida (K. Schum.) Kuntze, Rev. Gen. 
Pl. 1: 279. 1891. Fig. 1d-f

Arbusto dioico, 1,5–5,7 m alt.; ramos 
cilíndricos, tortuosos, castanho-acinzentados, 
glabros, com exsudado resinoso no ápice. Estípulas 
imbricadas no ápice, 1,4–3 mm compr., inteiras, 
triangulares, com ápice aristado, pubescentes 
a escabras. Folhas opostas, lâmina 2–9(11) × 
1,7–5,3(6) cm, oblongo-lanceolada a elíptica, 
raro orbicular, ápice agudo a obtuso, base aguda 
a obtusa, margem ligeiramente crenada, coriácea, 
glabra ou pubérula em ambas as faces; nervura 
principal proeminente, nervuras secundárias 
5–7 pares; pecíolo 0,3–3 mm compr., escabro a 
pubescente na base. Dicásios terminais congestos, 
subsésseis, paucifloros. Flores masculinas sésseis 
ou subsésseis, 3–(7–11), 4–5 meras; botões florais 
com ápice agudo. Cálice truncado, 0,6–0,8 mm 
compr., escabro; hipanto 0,5–0,7 mm compr., 
cupuliforme, pubérulo-papiloso a escabro. Corola 

tubulosa, prefloração contorta, vinácea, glabra 
internamente, escabra a verrucosa externamente; 
tubo 5–9 mm compr., lobos 1,8–2,5 mm compr., 
suborbiculares a deltoides, ápice agudo, pubérulo-
papiloso, revoluto. Estames inclusos, inseridos na 
porção mediana do tubo, sésseis a subsésseis; anteras 
4–5 mm compr.; estilete 2,8–4,3 mm compr., inteiro, 
incluso; estigma bifurcado-sagitado; disco inteiro, 
glabro. Flores femininas 1–3, 4–5 meras, sésseis; 
botões florais com ápice agudo-arredondado. 
Cálice cupuliforme, 0,6–1 mm compr., escabro; 
hipanto ca. 2 mm compr., turbinado, pubérulo-
papiloso a escabro. Corola tubulosa, prefloração 
contorta, vinácea, glabra internamente, escabra a 
verrucosa externamente; tubo ca. 3 mm compr., 
lobos 1–1,3 mm compr., suborbiculares a deltoides. 
Estames inclusos, inseridos na porção mediana do 
tubo, sésseis a subsésseis; anteras 2–5 mm compr. 
Ovário bilocular, lóculo biovulado; estilete 3–3,5 
mm compr., inteiro, incluso; estigma 1,2–2,3 mm 
compr., bifurcado-sagitado; disco inteiro, glabro. 
Baga, 4–5 mm compr., globosa, glabra a pubérulo-
papilosa; lobos do cálice persistentes. Sementes 
3,6–4,5 4 mm compr., subcilíndricas a discoides, 
planas, exotesta estriada. 
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
20.III.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 288 (JPB).
Caturité, 12.VII.2008, M.C. Pessoa & J.R. Lima 510 
(JPB). São José dos Cordeiros, RPPN Fazenda Almas, 
03.XII.2007, fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 248 (JPB). 
Serra Branca, 17.X.2007, fl., M.C. Pessoa et al. 233 (JPB).

Cordiera rigida é endêmica do Brasil, 
ocorrendo no Cerrado e na Caatinga (Barbosa et 
al. 2010). No Cariri paraibano, ocorre na caatinga 
sensu stricto, nas margens de rios e lajedos. 
Diferencia-se das demais espécies de Rubiaceae 
encontradas no Cariri por apresentar flores 
unissexuadas, com corola carnosa, vinácea.

6. Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum., Fl. Bras. 
6(6): 196. 1889. Fig. 1g-i

Arvoreta 2–4 m alt.; ramos cilíndricos, 
espessos nos nós, estriados, castanho-acinzentados 
a acinzentados, lenticelados, principalmente no 
ápice, glabros. Estípulas 2–3 mm compr., inteiras, 
triangulares, ápice agudo, ciliadas na margem, 
internamente pilosas; coléteres presentes. Folhas 
opostas; lâmina foliar 4,5–7,5 × 2,5–4,4 cm, 
lanceolado-ovada a ovada, ápice acuminado, 
base atenuada, margem revoluta, cartácea, face 
superior glabra, face inferior pubescente; nervura 
principal proeminente na face inferior, nervuras 
secundárias 3–5 pares; pecíolo 0,5–0,1 cm compr., 



1026 Pessoa, M.C.R. & Barbosa, M.R.V.

Rodriguésia 63(4): 1019-1037. 2012

hirsuto. Cimas axilares ou terminais, paucifloras, 
1–3 flores; pedúnculo 1,7–3 cm compr., glabro a 
pubescente. Flores andróginas, 6-meras, pedicelo 
0,3–0,5 cm compr., glabro; botões florais com 
ápice agudo, geralmente com tubo curvo. Cálice 
subulado, 6-laciniado, lacínios subiguais, 4,5–5 
mm compr., pubérulo a escabro externamente, 
internamente tomentoso, com coléteres; hipanto 3–4 
mm compr., infundibuliforme, pubescente. Corola 
infundibuliforme, prefloração imbricada, alvo-
rosada, pubérula internamente, escabra a pubérula 
externamente; tubo 2,8–3 cm compr., geralmente 
curvo, lobos 7–8 mm compr., triangulares. Estames 
exsertos, inseridos na base da corola; filetes ca. 
2 cm compr., pubérulos mais próximo da base; 
anteras 0,9–1 cm compr. Ovário bilocular, lóculo 
pluriovulado; estilete ca. 2,6 cm compr., inteiro, 
exserto, filiforme, espiralado, ligeiramente estriado, 
glabro; estigma bífido; disco inteiro, glabro. 
Cápsula loculicida, 1,4–2,8 × 1,1–1,5 mm, obovada, 
comprimida dorsiventralmente, pubescente, lenhosa, 
com estrias proeminentes, lenticeladas; lobos do 
cálice persistentes. Sementes 0,5–0,8 cm compr., 
oblongas, aladas, alas inteiras, membranáceas.
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 13.VII.2008, 
fr., M.C. Pessoa et al. 534 (JPB). Monteiro, 22.V.2008, fr., 
M.C. Pessoa & P.C. Gadelha-Neto 400 (JPB). 
Material adicional: PARAÍBA: Sousa, 05.II.1993, fl., 
P.C. Gadelha-Neto 363 (JPB).

Coutarea hexandra tem distribuição neotropical, 
ocorrendo no México, América Central e do Sul 
(Andersson 1992, Lorence 1999). No Brasil ocorre em 
todos os domínios fitogeográficos exceto no Pampa 
(Barbosa et al.  2010). No Cariri paraibano ocorre na 
caatinga stricto sensu. Floresce e frutifica de fevereiro a 
julho. Caracteriza-se por apresentar ramos lenticelados, 
corola infundibuliforme, com tubo curvo e frutos 
lenhosos comprimidos dorsiventralmente. É conhecida 
popularmente como “quina-quina”.

7. Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Delprete, Fl. Ilustr. Catarinense 1: 169. 2004.

Erva ereta, 0,10–1 m alt., ramificada; caule 
anguloso, verde, levemente estriado, hirsuto. 
Bainha estipular 1,2–4,5 mm compr., fimbriada, 
hirsuta, 7–9 laciniada, lacínios 3,7–6,8 mm 
compr., não glandulosos. Folhas opostas, sésseis; 
lâmina 1,7–4,5 × 0,3–0,8 cm, linear-lanceolada, 
ápice agudo, mucronado, base atenuada, margem 
revoluta, membranácea, face superior escabra, com 
tricomas longos e brilhantes, face inferior escabra, 
hirsuta ao longo da nervura principal; nervura 
principal proeminente, nervuras secundárias 2–4 

pares. Glomérulos axilares, 1–3 (4) flores, sésseis; 
2 brácteas foliáceas. Flores andróginas, 4–meras, 
subsésseis; botões florais com ápice agudo. Cálice 
subulado, 4-laciniado, lacínios subiguais, 1,5–2 
mm compr., pubérulo ou escabro, margem ciliada; 
hipanto 1,3–2,5 mm compr., turbinado, densamente 
piloso. Corola infundibuliforme, prefloração valvar, 
branca a lilás, externamente pubérula, internamente 
com anel de tricomas na base; tubo 2,5–4 mm 
compr., lobos 1,5–3 mm compr., ovado-triangulares. 
Estames exsertos, inseridos juntos à fauce; filetes 
0,5–0,6 mm compr., glabros; anteras 0,5–0,7 mm 
compr.. Ovário bilocular, lóculo uniovulado; estilete 
3–4 mm compr., inteiro, exserto, glabro; estigma 
capitado; disco inteiro, glabro. Esquizocarpo 3–3,5 
mm compr., subobovado a obovado, 2 mericarpos 
indeiscentes,  híspidos; persistentes. Sementes 
1,5–1,8 cm compr., obovadas, plano-convexas, 
exotesta estriada, sulcadas ao redor do estrofíolo.
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
22.IX.2007, fl. e fr., M.C. Pessoa et al. 212 (JPB).
Camalaú, 16.V.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 
347 (JPB). Caturité, 16.V.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & 
J.R. Lima 342 (JPB). Monteiro, 11.VI.2008, fl. e fr., M.C. 
Pessoa et al. 413 (JPB). São João do Cariri, 26.XI.2007, 
fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 221 (JPB). São João do 
Tigre, 17.V.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J. R. Lima 352 
(JPB). São José dos Cordeiros, 16.IV.2008, fl. e fr., M.C. 
Pessoa & J.R. Lima 309 (JPB); Serra Branca, 28.IV.2008, 
fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 314 (JPB).

Diodella Small diferencia-se de Diodia L. 
pela corola infundibuliforme (vs. hipocrateriforme), 
estigma capitado (vs. bífido), frutos esquizocárpicos 
com mericarpos caducos (vs. frutos indeiscentes 
e persistentes) (Cabral & Bacigalupo 2005; 
Bacigalupo & Cabral 2006). Diodella apiculata 
tem ampla distribuição na região neotropical, do 
México até o Paraguai (Andersson 1992). No Brasil 
ocorre em todas as regiões. No Cariri paraibano 
foi coletada na caatinga sensu stricto, em áreas 
ciliares e sobre lajedos. Floresce e frutifica de 
abril a outubro. Caracteriza-se pelas folhas com 
ápice mucronado e por apresentar esquizocarpos 
subobovados.

8. Guettarda angelica Mart. ex Müll. Arg., Flora 
58 : 450. 1875. Fig. 2a 

Arbusto, 0,6–4,5 m alt.; ramos cilíndricos, 
castanho-acinzentados, lenticelados, glabros, 
hirsutos quando jovens. Estípulas livres, 
persistentes, 2–8 mm compr., inteiras, triangulares, 
caudadas, externamente pubérula ou hirsuta, 
internamente com coléteres. Folhas opostas; lâmina 
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1,8–12 × 1,3–4 cm, lanceolada, ápice agudo, base 
aguda raro obtusa, margem crenada, papirácea a 
cartácea, discolor, face superior pubérula, face 
inferior serícea; nervura principal proeminente, 
nervuras secundárias 7–9–(11) pares; pecíolo 0,5–2 
cm compr., hirsuto. Cimas dicotômicas axilares, 
7–9–(12) flores; pedúnculo 0,6–5,5 cm compr., 
hirsuto. Flores andróginas, 5–6 meras, sésseis; 
botões florais com ápice obtuso. Cálice truncado, 
1,5–3 mm compr., com 1 lobo 03–0,8 mm compr., 
arredondado, velutino; hipanto 1–2 mm compr., 
globoso, velutino. Corola hipocrateriforme, 
prefloração imbricada, alvo-amarelada, tomentosa 
a serícea externamente e glabra a pubérula 
internamente; tubo 4,9–18 mm compr., lobos 2–4,5 
mm compr., oblongos. Estames inclusos, inseridos 
junto à fauce, sésseis; anteras 1,8–2,3 mm compr. 
Ovário tetralocular, uniovulado, óvulos pêndulos; 
estilete 8–15 mm compr., inteiro, incluso, pubérulo; 
estigma capitado; disco inteiro, piloso. Drupa 3–6 
mm compr., globosa, vilosa; pirênio globoso. 
Sementes 2,5–5 mm compr., oblongas.
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
15.IV.2008, fl., M.C. Pessoa & J.R. Lima 296 (JPB). 
Caturité, 12.VII.2008, fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 
509 (JPB). Monteiro, 22.V.2008, fr., M.C. Pessoa & 
P.C. Gadelha-Neto 401 (JPB). São José dos Cordeiros, 
16.IV.2008, fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 307 (JPB).

Guettarda angelica, conhecida popularmente 
como Angélica, é facilmente reconhecida no campo 
pelas inflorescências em cimas dicotômicas e 
pelas drupas globosas. É endêmica da caatinga, 
ocorrendo em toda a Depressão Sertaneja (Barbosa 
et al. 2010). No Cariri paraibano é frequente nas 
áreas ciliares e sobre lajedos. Floresce de janeiro 
a abril frutifica de abril a agosto.

9. Guettarda sericea Müll. Arg., Flora 58: 450. 
1875. Fig. 2b

Arbusto, ca. 2,5 m alt.; ramos cilíndricos, 
estriados, castanho-avermelhados ou acinzentado, 
lenticelados, glabros, seríceos quando jovens. 
Estípulas 5–7 mm compr., inteiras, triangulares, 
ápice aristado, externamente hirsuta, internamente 
com coléteres. Folhas opostas; lâmina 3,5–7,5 × 
1–4 cm, oblonga ou raro elíptica, ápice agudo, 
base arredondada, margem revoluta, papirácea a 
cartácea, face superior pubescente, face inferior 
serícea, discolores; nervura principal proeminente, 
nervuras secundárias 6–9 pares; pecíolo 3–8 mm 
compr., seríceo. Cimas dicotômicas axilares, 5–7 
flores; pedúnculo 1,5–3,2 cm compr., seríceo. 
Flores andróginas, 4-meras, sésseis; botões florais 

com ápice obtuso; Cálice truncado, 2–2,8 mm 
compr., com 1 lobo ca. 1 mm compr., arredondado, 
velutino a tomentoso; hipanto ca. 1 mm compr., 
globoso, tomentoso. Corola hipocrateriforme, 
prefloração imbricada, alvo-amarelada, tomentosa 
externamente e glabra internamente; tubo 5–10 
mm compr., lobos 3–5 mm compr., oblongos. 
Estames inclusos, inseridos na porção mediana 
do tubo, subsésseis; anteras 1,8–3 mm compr. 
Ovário tetraloculado, lóculo uniovulado, óvulos 
pêndulos; estilete 2,5–4 mm compr., inteiro, 
incluso, anguloso pubescente; estigma capitado; 
disco inteiro, hirsuto a piloso. Drupa 5,5–12 mm 
compr., oblonga, vinácea, velutina; pirênio 4–10 
mm compr., oblongo, fibroso. Sementes ca. 4,5 
mm compr., oblongas.
Material examinado: PARAÍBA: Monteiro, 12.VI.2008, 
fr., M.C. Pessoa et al. 423 (JPB).
Material adicional: PARAÍBA: Sousa, 27.VI.1993, fl., 
P. C. Gadelha-Neto 46 (JPB).

G. sericea é endêmica da Caatinga, com 
referência para todo o Nordeste brasileiro (Barbosa 
et al. 2010). No Cariri foi coletada apenas no 
município de Monteiro, em áreas ciliares. Floresce 
e frutifica de abril a junho. G. sericea difere de G. 
angelica por apresentar frutos oblongos e folhas 
seríceas. É conhecida popularmente como Veludo.

10. Leptoscela ruellioides Hook. f., Hooker’s Icon. 
Pl. 14: t. 1149. 1873. Fig. 2c-d

Subarbusto ereto, 0,5–1 m alt.; ramos 
cilíndricos ou ligeiramente angulosos, estriados, 
verdes, glabros a glabrescentes. Bainha estipular 
0,7–1,6 mm compr., longo-fimbriada, vilosa, 
12–14-laciniada, lacínios 1,3–3 mm compr., 
glandulosos. Folhas opostas, lâmina 2–3 × 0,5–1 
cm, elíptico-lanceolada, ápice acuminado, base 
cuneada, margem inteira, ciliada, cartácea, face 
superior escabra a pubescente, face inferior 
pubescente a híspida, hirsuta ao longo das nervuras; 
nervura principal proeminente na face inferior, 
nervuras secundárias 3–5 pares; pecíolo 1–1,5 
cm compr., pubescente a hirsuto. Monocásio 
escorpioide, axilar, multifloro; pedúnculo 1,5–4 
cm compr., glabro. Flores andróginas, 5-mera, 
sésseis; botões florais com ápice obtuso. Cálice 
subulado, 5-laciniado, lacínios subiguais 1–1,8 
mm compr., glabro, margem longo-ciliada; hipanto 
0,6–1 mm compr., glabro. Corola infundibuliforme, 
prefloração valvar, lilás, externamente glabra, 
internamente pilosa com tricomas glandulosos 
longos formando um anel na base dos estames; 
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Figura 2 – a. Guettarda angelica – ramo florífero; b. Guettarda sericea – fruto; c-d. Leptoscela ruellioides – c. ramo 
florífero; d. fruto; e-g. Manettia cordifolia – e. ramo florífero; f. corola aberta; g. estilete e estigma. (a. M.C.Pessoa 
& J.R. Lima 509; b. M.C.Pessoa et al. 423; c-d. M.C.Pessoa &  J.R. Lima 367; e-g. M.C.Pessoa et al. 449).
Figure 2 – a. Guettarda angelica – fertile branch; b. Guettarda sericea – fruit; c-d. Leptoscela ruellioides – c. fertile branch; d. fruit; 
e-g. Manettia cordifolia – e. fertile branch; f. open corolla; g. style and stigma. (a. M.C.Pessoa & J.R.Lima 509; b. M.C.Pessoa et al. 
423; c-d. M.C.Pessoa &  J.R.Lima 367; e-g. M.C.Pessoa et al. 449).

tubo 3,3–4 mm compr., lobos ca. 5 mm compr., 
triangulares. Estames inclusos, inseridos na porção 
mediana do tubo, subsésseis; anteras 1–1,2 mm 
compr.. Ovário bilocular, lóculo pluriovulado, 
óvulos aglomerados formando uma massa; estilete 
5–6 mm compr., inteiro, incluso, pubérulo-papiloso; 
estigma bífido; disco inteiro, glabro. Cápsula 
septicida denticulada no ápice, 3,6–5,8 mm compr., 
glabra; lobos do cálice persistentes. Sementes 
0,7–1 mm compr., ovadas a suborbiculares, exotesta 
fovéolada, papilosas, bissulcadas.
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
13.VII.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 522 

(JPB). Monteiro, 12.VI.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa et al 
427 (JPB). São João do Tigre, 17.V.2008, fl. e fr., M.C. 
Pessoa & J.R. Lima 367 (JPB). São José dos Cordeiros, 
16.IV.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 304 (JPB)

Leptoscela ruellioides é uma espécie 
endêmica do Brasil, que ocorre em áreas de 
Caatinga e Cerrado da região Nordeste. É referida 
até o momento para a Paraíba, Pernambuco, 
Bahia, Alagoas e Sergipe (Jardim 2010). No Cariri 
paraibano foi encontrada apenas nos lajedos. 
Floresce e frutifica de abril a julho. Destaca-se pela 
inflorescência em monocásio, tipo escorpioide, e 
frutos capsulares denticulados no ápice.
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11. Manettia cordifolia Mart., Königl. Akad. 
Wissensch. München 9: 95, t. 7. 1824.  Fig. 2e-g

Subarbusto escandente; ramos cilíndricos, 
verdes a castanhos, pubérulos. Estípulas 1,8–2,4 
mm compr., triangulares, invaginantes, com 
ápice agudo, reflexo, 0,2–0,5 mm compr., pilosa, 
com coléteres na margem. Folhas opostas; 
lâmina 7–10 × 2,8–5 cm, ovado-lanceolada, raro 
suborbicular, ápice cuspidado a acuminado, 
base atenuada a cuneada, raro rotunda, margem 
ciliada, membranácea, face superior glabrescente, 
face inferior pubescente, nervura principal pouco 
evidente, nervuras secundárias 5–6 pares; pecíolo 
0,5–1,5 cm compr., piloso. Fascículos ou flores 
isoladas axilares ou terminais, sésseis, paucifloros, 
1–3 flores. Flores andróginas, 4-meras, pedicelo 
4,5–5 cm compr., pubérulo; botões florais com 
ápice obtuso. Cálice subulado, 4–laciniado, lacínios 
subiguais 0,8–1 cm compr., interna e externamente 
glabro a glabrescente, ciliados; hipanto 3–5 mm 
compr., cupuliforme, glabro a glabrescente; Corola 
clavado-tubulosa, prefloração valvar, rubra, glabra 
externamente, internamente lanosa, com um anel 
de tricomas na base; tubo 3,7–5 cm compr., lobos 
5–6 mm compr., triangulares. Estames inclusos, 
inseridos na fauce, subsésseis; anteras 5–6 mm 
compr. Ovário bilocular, lóculo pluriovulado; 
estilete 3,6–5,5 cm compr., inteiro, incluso ou 
exserto, glabro; estigma bífido, espatulado; disco 
inteiro, glabro. Cápsula septicida, oblonga, 11,2–18 
mm compr. cálice persistente e marcescente 
(Macias 1998). Sementes aladas, 3,2–4,4 mm 
compr., oblongas (Macias 1998). 
Material examinado: PARAÍBA: São João do Tigre, 
13.VI.2008, fl., M.C. Pessoa 449 (JPB).

Manettia cordifolia ocorre no Peru, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil (Andersson 
1992). Neste último está presente na Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica ( Barbosa et al. 2010). 
No Cariri, foi coletada apenas no município de 
São João do Tigre, em área aberta. Flores e frutos 
foram observados nos meses de junho e julho. 
Destaca-se por sua corola clavado-tubulosa, rubra, 
e hábito escandente.

12. Mitracarpus baturitensis Sucre, Rodriguésia 
26(38): 255. 1971. Fig. 3a-c

Erva ereta, 8–40 cm alt., ramificada; caule 
tetrangular a subtetrangular, verde ou verde-
amarelado, glabrescente ou pubérulo. Bainha 
estipular 0,5–5 mm compr., fimbriada, glabra 
ou pilosa, lacínios 5–8, ca. 1 mm compr., não 

glandulosos. Folhas opostas, sésseis; lâmina 
1–6,5 × 0,1–0,7 cm, estreito-elípticas a elípticas, 
ápice agudo, base atenuada, margem revoluta, 
membranácea ou cartácea, face superior escabra 
ou pubescente apenas nas nervuras, face inferior 
glabra, pubescente ao longo das nervuras; nervura 
principal proeminente, nervuras secundárias 
2–3 pares. Glomérulos axilares e terminais, 
sésseis, multifloros; 2–4 brácteas foliáceas. 
Flores andróginas, 4-meras, sésseis a subsésseis; 
botões florais com ápice obtuso. Cálice subulado, 
4-laciniado, lacínios desiguais dois a dois, 
os maiores 1,6–2 mm compr., maculados na 
porção central, os menores 1,3–1,5 mm compr., 
glabro, hialinos, paleáceos, margem ciliada; 
hipanto 0,6–2 mm compr., obovado, glabro. 
Corola hipocrateriforme, prefloração valvar, alva, 
externamente pubérulo-papilosa, internamente 
glabrescente com um anel de tricomas no terço 
inferior; tubo 1–2 mm compr., lobos 0,7–1,3 mm 
compr., ovados. Estames sub-inclusos a exsertos, 
inseridos junto à fauce, sésseis a subsésseis; filetes 
0,2–0,3 mm compr., anteras 0,8–1 mm compr. 
Ovário bilocular, lóculo uniovulado; estilete 1–3 
mm compr., inteiro, incluso ou exserto, glabro; 
estigma bífido; disco inteiro, glabro. Cápsula 
circuncisa, 0,8–1 mm compr., globosa, glabra a 
pubescente na porção opercular, glabra na porção 
basal; lobos do cálice persistentes. Sementes 
0,5–0,8 mm compr., oblongas ou globosas, plano-
convexas, exotesta fovéolo-reticulada, face dorsal 
com depressão cruciforme impressa, face ventral 
com depressão em forma de “X”, prolongando-se 
lateralmente, coberta por estrofíolo.
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 22.IX.2007, 
fl., M.C. Pessoa et al. 209 (JPB). Caturité, 16.V.2008, fl., 
M.C. Pessoa & J.R. Lima 344 (JPB).Monteiro, 12.VI.2008, 
fl., M.C. Pessoa et al. 438 (JPB).Serra Branca, 29.VII.2007, 
fl., M.C. Pessoa et al. 180 (JPB). São João do Cariri, 
12.VII.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 515 (JPB). 
São João do Tigre, 17.V.2008, fl., M.C. Pessoa & J. R. Lima 
354 (JPB). São José dos Cordeiros, 16.VIII.2007, fl. e fr., 
M.C. Pessoa et al. 185 (JPB). 

É uma espécie com distribuição geográfica 
restrita ao Brasil, ocorrendo na Caatinga e Cerrado, 
no Distrito Federal e nos estados do Piauí, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás e Mato 
Grosso (Souza et al. 2010). No Cariri paraibano, 
foi encontrada principalmente sobre os lajedos, 
ocorrendo também na caatinga sensu stricto e 
em áreas ciliares. Floresce e frutifica de abril a 
setembro. Suas sementes são parecidas com as de 
Mitracarpus frigidus Willd. ex Roem. & Schult.), 
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Figura 3 – a–c. Mitracarpus baturitensis – a. hábito; b. semente, face ventral; c. semente, face dorsal; d-e. Mitracarpus frigidus – d. 
semente, face ventral; e. semente, face dorsal. f-g. Mitracarpus salzmannianus – f. semente, face ventral; g. semente, face dorsal; 
h-j. Oldenlandia tenuis – h. hábito; i. fruto; j. semente, vista frontal. (a. M.C.Pessoa & J.R.Lima 354; b-c. M.C.Pessoa et al. 180; 
d-e. M.C.Pessoa et al. 237; e-f. M.C.Pessoa & J.R.Lima 536; h-j. M.C.Pessoa & J.R.Lima 529).
Figure 3 – a–c. Mitracarpus baturitensis – a. habit; b. seed, ventral view; c. seed, dorsal face; d-e. Mitracarpus frigidus – d. seed, ventral face; e. seed, 
dorsal face; f-g. Mitracarpus salzmannianus – f. seed, ventral face; g. seed, dorsal face; h-j. Oldenlandia tenuis – h. habit; i. fruit; j.seed, frontal view. (a. 
M.C.Pessoa & J.R.Lima 354; b-c. M.C.Pessoa et al. 180; d-e. M.C.Pessoa et al. 237; e-f. M.C.Pessoa & J.R.Lima 536; h-j. M.C.Pessoa & J.R.Lima 529).
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mas M. baturitensis se distingue por outros 
caracteres, como porte herbáceo (vs. subarbustivo), 
e folhas estreito-elípticas a elípticas (vs. folhas 
lanceoladas a linear-lanceoladas).

13. Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & 
Schult.) K. Schum., Fl. Bras. 6(6): 81. 1888.  
 Fig. 3d-e

Subarbusto ereto, 0,4–1m alt.; ramos 
angulosos, estriados, castanho-avermelhado ou 

castanho-acinzentado, glabros ou pubérulos. 
Bainha estipular 1,6–2,9 mm compr., fimbriada, 
pilosa, 8–12-laciniada, lacínios 4,6–7 mm compr., 
glandulosos. Folhas opostas, sésseis; lâmina 3–6 
× 0,6–1 cm, lanceoladas a linear-lanceoladas, 
ápice agudo-mucronado, base atenuada, margem 
revoluta, cartácea, face superior glabra ou estrigosa, 
face inferior glabra ou hirsuta principalmente sobre 
a nervura principal; nervura principal proeminente, 
nervuras secundárias 3 pares. Glomérulos terminais, 
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sésseis, multifloros; 2–4 brácteas foliáceas, 
geralmente reflexas. Flores andróginas, 4-meras, 
sésseis; botões florais com ápice arredondado. 
Cálice subulado, 4-laciniado, lacínios desiguais 
dois a dois, os maiores 3–4 mm compr., os menores 
1,4–2 mm compr., subentendidos por lacínios 
glandulosos inconspícuos, margem longo-ciliada; 
hipanto 1–1,5 mm compr., turbinado, pubérulo. 
Corola hipocrateriforme, prefloração valvar, 
branca, externamente pubérulo-papilosa até a 
metade do tubo, internamente com um anel de 
tricomas delgado no terço inferior; tubo 4–5,5 
mm compr., lobos 2–2,4 mm compr., triangulares. 
Estames exsertos, inseridos junto à fauce; filetes 
0,5–1 mm compr., glabros; anteras 1,5–2 mm 
compr. Ovário bilocular, lóculo uniovulado; estilete 
2,5–3 mm compr., inteiro, exserto, pubescente; 
estigma bífido; disco inteiro, papiloso. Cápsula 
circuncisa, 2–3 mm compr., obcônica, pubescente 
na porção opercular, glabra na porção basal; 
lobos do cálice persistentes. Sementes 1–1,5 mm 
compr., oblongas ou raro globosas, plano-convexas, 
exotesta foveolado-reticulada, face dorsal com 
depressão cruciforme profunda, face ventral com 
depressão em forma de “X”, prolongando-se 
dorsalmente em duas depressões apical-laterais 
semi-circulares, cobertas por estrofíolo.
Material selecionado: PARAÍBA: Serra Branca, 
29.VII.2007, fl., M.C. Pessoa et al. 178 (JPB). 
17.X.2007, fl. e fr., M.C. Pessoa et al. 237 (JPB).

Mitracarpus frigidus ocorre na Colômbia, 
Venezuela, Guiana Francesa e Brasil (Souza et al. 
2010). No Brasil ocorre desde o estado de Roraima, 
Amazonas até Santa Catarina (Delprete et al. 2005), 
com preferência por solos arenosos e afloramentos 
rochosos. No Cariri foi observada apenas no 
município de Serra Branca, em afloramentos 
rochosos. Floresce e frutifica junho a outubro. 
Mitracarpus frigidus é uma espécie bastante 
variável, apresenta características semelhantes a 
M. baturitensis, contudo pode ser diferenciada 
facilmente pelo porte subarbustivo (vs. herbáceo).

14. Mitracarpus salzmannianus DC., Prodr. 4: 
571. 1830. Fig. 3f-g

Erva ereta, 0,15–1 m alt., ramificada; 
caule tetrangular, verde, híspido ou hirsuto. 
Bainha estipular 1,6–3 mm compr., fimbriada, 
pilosa, 9–12-laciniada, lacínios 2,4–3,4 mm 
compr., não glandulosos. Folhas opostas, sésseis; 
lâmina 3–4(6) × 0,7–1,3(2,5) cm, elíptica a 
estreitamente elíptica, ápice agudo, base atenuada, 

margem ciliada, membranácea a cartácea, face 
superior densamente estrigosa, face inferior 
estrigosa; nervura principal proeminente, nervuras 
secundárias 5 pares. Glomérulos axilares ou 
terminais, sésseis, multifloros; 2–4 brácteas 
foliáceas. Flores andróginas, 4-meras; pedicelo 
0,5–1 mm compr.; botões florais com ápice obtuso. 
Cálice subulado, 4-laciniado, hirsuto, lacínios 2–3 
mm compr. ou desiguais dois a dois, os maiores 2–3 
mm compr., verdes, e os menores 1–2 mm compr., 
hirsuto, hialinos, pilosos na margem, subentendidos 
por lacínios glandulosos inconspícuos; hipanto 
ca. 1 mm compr., turbinado, glabro. Corola 
hipocrateriforme, prefloração valvar, branca ou 
lilás, externamente pubérulo-papilosa, desde o 
terço superior até o terço médio, glabra no terço 
inferior, internamente com um anel de tricomas 
moniliformes no terço inferior; tubo 2,5–4,5 mm 
compr., lobos 1–1,2 mm compr., triangulares. 
Estames sub-inclusos a exsertos, inseridos junto 
à fauce; filetes 0,3 mm compr., glabros; anteras 
0,6–0,7 mm compr. Ovário bilocular, lóculo 
uniovulado, óvulos presos ao septo. estilete 2,8–5,5 
mm compr., inteiro, incluso ou exserto, glabro; 
estigma bífido; disco inteiro, papiloso. Cápsula 
circuncisa, ca. 1 mm compr., obovoide, pubescente 
na porção opercular, glabra na porção basal; lobos 
do cálice persistentes. Sementes 0,7–0,8 mm 
compr., oblongas, raro globosas, plano-convexas, 
exotesta fovéolo-reticulada, face dorsal sem 
depressões, face ventral com depressão em forma 
de “Y” invertido, sem prolongamentos dorsais, 
coberta por estrofíolo.
Material examinado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
13.VII.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 520 (JPB).
Monteiro, 22.V.2008, fl., M.C. Pessoa & P.C. Gadelha-
Neto 399 (JPB). São João do Cariri, 12.VII.2008, fl., M.C. 
Pessoa & J.R. Lima 514 (JPB). São José dos Cordeiros, 
14.VII.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 536 (JPB).

Mitracarpus salzmannianus é uma espécie 
amplamente distribuída no Brasil, Guiana, 
Suriname e Guiana Francesa. No Brasil, pode 
ser encontrada desde o nível do mar até 930 m 
de altitude, em ambientes de savana, restingas, 
tabuleiros costeiros e campos rupestres. (Souza 
et al. 2010). No Cariri paraibano foi encontrada 
em lajedos, ambientes ciliares e na caatinga 
sensu stricto. Floresce e frutifica de maio a julho. 
Diferencia-se das demais espécies de Mitracarpus 
presentes no Cariri paraibano pelas sementes com 
face dorsal sem depressões e face ventral com 
depressão em forma de “Y” invertido.
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 15. Oldenlandia tenuis K. Schum., Fl. bras. 6(6): 
273. 1889. Fig. 3h-j

Erva ereta ou decumbente, 5–15 cm alt., 
ramificada; caule sub-tetrangular, delgado, verde, 
pubescente na base, glabro a glabrescente na 
porção apical. Bainha estipular ca. 0,5 mm compr., 
curto-fimbriada, pilosa na base, lacínios inúmeros, 
minúsculos, não glandulosos. Folhas opostas, 
sésseis; lâmina foliar, 3–10,8 × 0,4–1,3 mm, 
linear a lanceolada, ápice agudo, base atenuada, 
margem serreada na base, cartácea, glabra em 
ambas as faces; nervura principal proeminente, 
nervuras secundárias inconspícuas. Fascículo 
ou flores isoladas, axilares ou terminais, sésseis, 
paucifloros, 1–2 flores. Flores andróginas, 3–4 
meras; pedicelo 4–7 mm compr., glabro; botões 
florais com ápice obtuso. Cálice subulado, 
4-laciniado, lacínios 1,1–1,5 mm compr., glabro, 
margem denticulada; hipanto ca. 0,2 mm compr., 
cupuliforme, comprimido lateralmente, glabro a 
pubescente. Corola tubulosa, prefloração valvar, 
branca, glabra externamente, internamente com uma 
faixa de tricomas na base dos lobos; tubo 0,5–1,2 
mm compr., lobos 0,8–1 mm compr., triangulares a 
suborbiculares. Estames inclusos, inseridos junto à 
fauce, subsésseis; anteras ca. 0,5 mm compr. Ovário 
bilocular, lóculo pluriovulado, óvulos formando uma 
massa; estilete 0,4–0,6 mm compr., inteiro, incluso, 
glabro; estigma bilobado disco inconspícuo, inteiro, 
inteiro, glabro. Cápsula loculicida com deiscência 
apical, 1–1,8 mm compr., subglobosa, glabra; lobos 
do cálice persistentes. Sementes ca. 1 mm compr., 
piramidais, exotesta foveolada. 
Material examinado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
13.VII.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 529 
(JPB). Serra Branca, 16.VI.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa 
et al. 480 (JPB).

Ocorre na Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 
Brasil, e no Noroeste da Venezuela (Andersson 1992; 
Steyermark 1988). No Brasil ocorre na Amazônia 
(Rondônia) e na Caatinga (Barbosa et al. 2010). 
No Cariri paraibano foi encontrada sobre lajedos. 
Floresce e frutifica nos meses de junho e julho.

16. Randia armata (Sw.) DC., Prodr. 4: 387. 
1830.  Fig. 4a

Arvoreta ou arbusto dioico, 1,6–3 m alt; ramos 
cilíndricos, estriados, castanho-avermelhados, 
espinescentes no ápice (4 espinhos), lenticelados. 
Estípulas livres, persistentes, 4–7 mm compr., 
inteiras, triangulares, ápice agudo, glabras 
externamente, internamente, com coléteres. 

Folhas opostas; lâmina 11–16 × 4,5–8cm, obovada 
ou largamente lanceolada, ápice agudo, base 
atenuada, margem ligeiramente ondulada, ciliada, 
membranácea, face superior escabra, face inferior 
pubérula, pubescente a hirsuta ao longo das 
nervuras; nervura principal proeminente na face 
inferior, nervuras secundárias 6–9 pares; pecíolo 
5–7 mm compr., hirsuto. Fascículos, terminal; 
pedúnculo delgado, muitas vezes piloso; 5 ou mais-
flora, brácteas subuladas, às vezes tripartidas; cálice 
3–4 partido, lacínios subulados, externamente 
glabro ou pubérulos; corola hipocrateriforme, 
lacínios obtuso-oblíquos, glabros externamente. 
Estames inseridos na porção mediana do tubo; 
anteras brevemente apiculadas; estilete um pouco 
maior que o tubo, ápice espessado; estigma 
oblongo. Baga, ca. 1,8 cm compr., subglobosa, 
ligeiramente estriado, lobos do cálice persistentes. 
Sementes 1–1,3 cm compr., elípticas.
Material examinado:  PARAÍBA: Monteiro, 12.VI.2008, 
fr., M.C. Pessoa et al. 422 (JPB).

Randia armata é encontrada desde o México, 
Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru, Brasil até 
o Paraguai e também nas Índias Ocidentais. No 
Brasil ocorre na Amazônia, Caatinga, Cerrado 
e na Mata Atlântica (Barbosa et al. 2010). No 
Cariri está presente na caatinga sensu stricto e 
em áreas ciliares. Difere das demais espécies de 
Rubiaceae presentes no Cariri por apresentar ramos 
espinescentes no ápice. Foi encontrada com fruto, 
apenas uma vez, no mês de junho.

17. Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) 
Steud., Nomencl. Bot. (ed. 2) 2: 459. 1841. 
 Fig. 3b-d

Erva ou subarbusto prostrado, raro ereto, 
30–60 cm alt., ramificado; caule tetrágono, verde, 
hirsuto. Bainha estipular ca. 3,3 mm compr., 
fimbriada, hirsuta, 6–8 lacíniada, lacínios ciliados, 
3,8–12 mm compr., não glandulosos. Folhas 
opostas, lâmina 2–6,8 × 2–2,8 cm, lanceolada, 
ápice agudo, base atenuada, margem inteira, 
membranácea, escabra ou híspida em ambas as 
faces; nervura principal proeminente, nervuras 
secundárias 3–5 pares; pecíolo 5–6 mm compr., 
hirsuto. Flores andróginas, 5–6-meras, sésseis; 
botões florais com ápice obtuso ou semi-circular; 
Glomérulos terminais, sésseis, multifloros; 4 
brácteas foliáceas. Cálice subulado, 6-laciniado, 
lacínios 6–7 mm compr., acuminados, longo-
ciliados, híspidos ou escabros; hipanto 1,2 mm 
compr., papiloso, glabro. Corola infundibuliforme, 
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prefloração valvar, rósea; glabra externamente, 
internamente com um anel de tricomas no terço 
inferior; tubo 8–12 mm compr., lobos 4–6 mm 
compr., triangulares. Estames exsertos, inseridos 
junto à fauce; filetes ca. 1 mm compr.; anteras 
1,2–1,5 mm compr. Ovário trilocular, lóculo 
uniovulado; estilete 10–12 mm compr., trífido no 
ápice, exserto, pubescente; estigma cocleariforme; 
disco inteiro, glabro. Esquizocarpo 1,8–2 mm 
compr., oblongo, 3 mericarpos, indeiscentes, 
muricado-papilosos na face dorsal. Sementes 1–1,7 
mm compr., plano-convexas, semi-cilíndricas, 
exotesta muricada, sulcadas na face ventral. 
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
21.IX.2007, fl. e fr., M.C. Pessoa et al. 199 (JPB).
Caturité, 12.VII.2008, fl., M.C. Pessoa & J.R. Lima 512 
(JPB). Monteiro, 22.V.2008, fl., M.C. Pessoa & Gadelha-
Neto 398 (JPB). São João do Cariri, 12.VII.2008, fl., 
M.C. Pessoa & J. R. Lima 517 (JPB). São João do Tigre, 
17.V.2008, fl., M.C. Pessoa & J.R. Lima 358 (JPB). São 
José dos Cordeiros, 16.VII.2007, fl., M.C. Pessoa & J.R. 
Lima 188 (JPB).

Richardia grandiflora tem distribuição 
neotropical (Andersson 1992). No Brasil, é uma 
espécie ruderal frequente em todas as regiões. No 
Cariri paraibano é comum nos ambientes ciliares 
e na caatinga sensu stricto. Floresce e frutifica de 
abril a novembro. Caracteriza-se por apresentar 
inflorescências capitadas terminais, com brácteas 
involucrais, ovário trilocular, estilete trífido e frutos 
separando-se em três mericarpos muricados. 

18. Spermacoce tenuior L., Sp. Pl. 1: 102.                                                                     
 Fig. 4e-k

Erva ereta, até 1 m alt., ramificada; caule 
tetrangular, verde-amarelado, barbelado ao 
longo dos ângulos. Bainha estipular 1,4–3 
mm compr., longo fimbriada, pilosa, lacínios 
5–11(15), 1,3–8,6 mm compr., glandulosos. 
Folhas opostas; lâmina 3,2–9,5 × 0,8–4 cm, 
elíptica, ovada-lanceolada a lanceolada, ápice 
agudo a acuminado, base atenuada, margem 
serrilhada, membranácea, face superior estrigosa 
a escabra, face inferior barbada ao longo das 
nervuras; nervura principal proeminente, nervuras 
secundárias 6–8 pares; pecíolo canaliculado 0,4–
1,5 cm compr. Glomérulos axilares ou terminais, 
sésseis, paucifloros; 2–4 brácteas foliáceas. 
Flores andróginas, 4-meras, sésseis a subsésseis; 
botões florais com ápice obtuso. Cálice subulado, 
4-laciniado, lacínios desiguais, um maior 1,6–1,8 
mm compr., e os demais subiguais 1,2–1,4 mm 
compr., pubérulo-papiloso, margem ciliada; 

hipanto 1,8–2,3 mm compr., com um tufo de pêlos 
longos e densos, concentrado em um dos lados na 
porção apical. Corola tubulosa, prefloração valvar, 
branca, papilosa externamente, internamente com 
tricomas longos e densos, moniliformes, no 2/3 
superior do tubo, base do tubo e lobos glabros; 
tubo 1–1,5 mm compr., lobos 0,7–1 mm compr., 
triangulares. Estames inclusos, inseridos na base 
do tubo, subsésseis; anteras 0,1–0,2 mm compr. 
Ovário bilocular, lóculo uniovulado; estilete ca. 0,2 
mm compr., muito curto, inteiro, incluso, papiloso; 
estigma capitado; disco inteiro, papiloso. Cápsula 
septicida 2–3 mm compr., elipsoide, com um tufo 
de tricomas longos e densos, concentrado em um 
dos lados na porção apical, carpelos unidos na 
base, um mericarpo indeiscente, e outro deiscente, 
abrindo-se parcialmente do ápice até a região 
mediana; lobos do cálice persistentes. Sementes 
1,5–2 mm compr., oblongas a ovadas, exotesta 
fovéolo-reticulada, sulcos transversais ausentes, 
sulco ventral coberto pelos estrofíolos. 
Material  selecionado :  PARAÍBA: Camalaú, 
14.VI.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. Lima 538 
(JPB).Caturité, 16.V.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa & J.R. 
Lima 346 (JPB). Monteiro, 22.V.2008, fl. e fr., M.C. 
Pessoa et al. 403 (JPB).

Spermacoce tenuior está presente em toda a 
América Tropical e Subtropical. No Brasil ocorre 
na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Barbosa et 
al. 2010). No Cariri paraibano, ocorre apenas em 
áreas ciliares. Floresce e frutifica de maio a julho. 
Diferencia-se das demais espécies presentes na 
região pelo tipo de deiscência do fruto, com uma 
porção indeiscente e outra parcialmente deiscente, 
abrindo-se do ápice até a região mediana. 

19. Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. 
Schum., Fl. Bras. 6(6): 76. 1889. Fig. 4l

Erva ou subarbusto, ereto ou prostrado, 10-50 
cm alt., ramificado; ramos tetrágonos, cilíndricos 
na base, estriados, verdes a amarelo-esverdeados, 
pubescentes a vilosos. Bainha estipular 1,6–2,5 mm 
compr., fimbriada, pubérula ou hirsuta, lacínios 
7–12, 1–3 mm compr., glandulosos. Folhas opostas, 
sésseis; lâmina 1,8–4,5 × 0,2–0,5 cm, linear a 
estreitamente elíptica, ápice agudo, base atenuada, 
margem revoluta, membranácea, face superior 
glabra ou glabrescente, pilosa próximo a base, 
face inferior estrigosa ou escabra nas nervuras; 
nervura principal evidente, nervuras secundárias 
2–3 pares. Glomérulos axilares, raro terminais, 
sésseis, multifloros,; 2–(3) brácteas foliáceas. Flores 
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Figura 4 – a. Randia armata – a. ramo frutífero; b-d. Richardia grandiflora – b. corola aberta; c. estilete e estigma; d. fruto; 
e-k. Spermacoce tenuior – e. corola aberta; f. estípula; g. ramo com frutos; h. flor com corola removida; i. fruto; j. semente, face 
ventral; k. semente, face dorsal; l. Staelia virgata – fruto. (a. M.C.Pessoa et al. 422; b-d. M.C.Pessoa et. al. 199; e. M.C.Pessoa 
& J.R.Lima 538 (JPB); f-g. M.C.Pessoa & P.C.Gadelha-Neto 403 (JPB); h. M. C. Pessoa & J.R.Lima 538 (JPB); i. M.C.Pessoa 
& P.C.Gadelha-Neto 403; j-k. M. C.Pessoa & J.R.Lima 538 (JPB); l. M.C.Pessoa et. al. 183.
Figura 4 – a. Randia armata – a. fertile branch; b-c. Richardia grandiflora – b. open corolla; c. style and stigma; d. fruit; e-k. Spermacoce tenuior – e. 
open corolla; f. stipule; g. branch with fruits; h. flower with corolla removed; i. fruit; j. seed, ventral face; k. seed, dorsal face; l. Staelia virgata – fruit. 
(a. M.C.Pessoa et al. 422; b-d. M.C.Pessoa et. al. 199; e. M.C. Pessoa & J.R.Lima 538 (JPB); f-g. M.C.Pessoa & P.C.Gadelha-Neto 403 (JPB); h. 
M. C.Pessoa & J.R.Lima 538 (JPB); i. M.C.Pessoa & P.C. Gadelha-Neto 403; j-k. M. C.Pessoa & J.R.Lima 538 (JPB); l. M.C.Pessoa et. al. 183.
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andróginas, 4-meras, sésseis; botões florais com 
ápice obtuso. Cálice subulado, 2-laciniado, lacínios 
1,3–2 mm compr., com 2 dentículos glandulosos 
interpostos, pubérulo a escabro, margem ciliada; 
hipanto ca. 1 mm compr., turbinado, estrigoso 
ou viloso. Corola infundibuliforme, prefloração 
valvar, branca ou lilás, externamente pubérula, 

internamente com um anel de tricomas no terço 
inferior; tubo 3–6 mm compr., lobos 1–2,8 mm 
compr., ovados. Estames exsertos, inseridos junto 
à fauce; filetes 1,2–1,5–2 mm compr.; anteras 0,8–1 
mm compr. Ovário bilocular, lóculo uniovulado, 
óvulos presos ao septo; estilete 4–8 mm compr., 
inteiro, exserto, glabro; estigma bífido; disco inteiro, 
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glabro. Cápsula septicida, deiscência transverso-
oblíqua, 1–2 mm compr., oblonga ou obovada, 
pilosa no ápice; lobos do cálice persistentes. 
Sementes 1–1,8 mm compr., obovadas, plano-
convexas, exotesta fovéolo-papilada, face ventral 
sulcada ao redor do estrofíolo.
Material selecionado: PARAÍBA: Serra Branca, 
29.VII.2007, M.C. Pessoa et al. 183 (JPB). São João do 
Tigre, 17.V.2008, M.C. Pessoa & J.R. Lima 353 (JPB). 

Staelia virgata tem distribuição ampla, 
ocorrendo em parte do território do Peru, Bolívia, 
Paraguai, até o norte da Argentina (Andersson 
1992). No Brasil ocorre em todos os domínios 
fitogeográficos, exceto no Pampa (Souza & Sales 
2004; Barbosa et al. 2010). No Cariri paraibano 
é bastante frequente sobre os lajedos. Seu fruto é 
característico, com deiscência tranverso-oblíqua, 
caráter que pode ser utilizado para diferenciá-la das 
demais espécies de Rubiaceae no Cariri Paraibano. 
Floresce e frutifica de abril a agosto.

20. Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. 
Schum., Fl. bras. 6(6): 347. 1889.

Árvore ou arvoreta 2–7 m alt.; ramos 
cilíndricos, estriados, castanho-avermelhados a 
acinzentados, lenticelados, glabros, tomentosos 
no ápice. Estípulas 3,5–8,5 mm compr., inteiras, 
triangulares, ápice agudo a ligeiramente falcado, 
glabrescente a pubescente externamente, 
internamente com coléteres. Folhas opostas; 
lâmina 7,5–18 × 4–8 cm, largamente lanceolada a 
oblongo-lanceolada, ápice agudo, base atenuada a 
aguda, margem revoluta, cartácea a subcoriácea, 
pubescente na face superior, lanosa a denso-
tomentosa na face inferior; nervura principal 
proeminente na face inferior, nervuras secundárias 
7–9 pares; pecíolo 1–2 mm compr., tomentoso. 
Dicásios terminais, sésseis ou curto pedunculados, 
4–8 flores; pedúnculo ca. 4 mm, tomentoso. Flores 
andróginas, 5-meras, sésseis; botões florais com 
ápice agudo a acuminado. Cálice campanulado, 
com ápice denticulado, 1–3 mm compr., 
tomentoso, internamente com coléteres; hipanto 
6,8–9 mm compr., obovado, tomentoso. Corola 
hipocrateriforme, prefloração contorta, amarela, 
tomentosa externamente e glabra internamente, 
vilosa apenas na fauce; tubo 6–12 cm compr., lobos 
1,4–2 cm compr., oblongos a obovados. Estames 
exsertos, inseridos à fauce; filetes ca. 1–2 mm 
compr., glabros; anteras 5–7 mm compr. Ovário 
bilocular, lóculo pluriovulado, óvulos presos no 
septo; estilete 9–12,5 cm compr., inteiro, exserto, 
glabro; estigma bilamelado; disco inteiro, glabro. 

Baga 2,6–5 cm compr., globosa a subglobosa, 
pubérula a híspida; persistentes. Sementes 0,7–1 
cm compr., discoides, dispostas horizontalmente.
Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
21.IX.2007, fr., M.C. Pessoa et al. 205 (JPB). São José 
dos Cordeiros, 06.II.2007, fl., M.C. Pessoa & J.R. Lima 
109 (JPB). Serra Branca, 17.X.2007, fr., M.C. Pessoa 
et al. 241 (JPB).

Tocoyena formosa  tem distr ibuição 
neotropical, ocorrendo amplamente na América 
do Sul (Delprete 2008). No Cariri Paraibano, é 
encontrada em lajedos, na caatinga sensu stricto 
e em áreas ciliares. Floresce de fevereiro a abril 
e frutifica em setembro e outubro. Os frutos 
permanecem na planta de um ano para o outro, 
sendo frequentemente observada predação dos 
mesmos. Tocoyena formosa difere de Tocoyena 
sellowiana por apresentar folhas com indumento e 
estípulas caducas, enquanto que na última as folhas 
são glabras e as estípulas persistentes. 

21. Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. 
Schum., Fl. bras. 6(6): 349. 1889.

Arvoreta 2–5,5 m alt.; ramos cilíndricos, 
acinzentados, castanho-avermelhados, estriados, os 
mais jovens, glabros, lenticelados na porção apical. 
Estípulas persistentes, 4–7 mm compr., inteiras, 
triangulares, ápice agudo a ligeiramente falcado, 
glabras externamente, internamente apresentando 
coléteres. Folhas opostas; lâmina 11–16 × 4,5–8 
cm, obovada a largamente lanceolada, ápice agudo 
ou falcado, base ligeiramente atenuada a aguda, 
margem revoluta, cartácea, glabra, lustrosa na face 
superior; nervura principal proeminente na face 
inferior, nervuras secundárias 6–9 pares; pecíolo 
1–1,8 mm compr., glabro. Dicásios terminais, 
sésseis ou pedunculados, 6–8 flores; pedúnculo 
4–10 mm compr., glabro, lenticelado. Flores 
andróginas, 5-meras, sésseis; botões florais com 
ápice agudo a acuminado. Cálice campanulado, 
com ápice denticulado, 1–2 × 3–5 mm, glabro; 
hipanto 4–6 mm compr., obovado, glabro. Corola 
hipocrateriforme, prefloração contorta, amarela, 
glabra externamente e internamente vilosa apenas 
na fauce; tubo 10,5–12,5 cm compr., lobos 1,4–2 
cm compr., oblongos a rotundos. Estames exsertos, 
inseridos na fauce, sésseis a subsésseis; anteras ca. 
8 mm compr. Ovário bilocular, lóculo pluriovulado, 
estilete 11–14 cm compr., inteiro, exserto, glabro; 
estigma bilamelado; disco inteiro, glabro. Baga 
2,7–5,6 cm, compr., globosa a subglobosa, glabra; 
lobos do cálice persistentes. Sementes 0,7–1 cm 
compr., discoides, dispostas horizontalmente.
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Material selecionado: PARAÍBA: Cabaceiras, 
15.IV.2008, fl. e fr., M .C. Pessoa 291 (JPB). São José dos 
Cordeiros, 16.II.2008, fl. e fr., M.C. Pessoa 275 (JPB).
Serra Branca, 17.II.2008, fl., M.C. Pessoa 279 (JPB).

Tocoyena sellowiana tem distribuição 
neotropical, e ocorre amplamente no Brasil (Andersson 
1992). No Cariri paraibano ocorre sobre lajedos e 
áreas ciliares. Floresce de fevereiro a abril e frutifica 
em setembro e outubro. Caracteriza-se por apresentar 
folhas glabras lustrosas e estípulas persistentes, 
caracteres que a diferenciam de T. formosa.
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Resumo 
Guatteria Ruiz et Pav. é o maior gênero de Annonaceae, com 307 espécies de distribuição neotropical. 
Caracteres reprodutivos constantes e vegetativos variáveis dificultam a caracterização das espécies. Como 
resultado do presente estudo são reconhecidas 15 espécies do gênero na Floresta Atlântica, Guatteria australis, 
G. campestris, G. candolleana, G. emarginata, G. ferruginea, G. latifolia, G. macropus, G. oligocarpa, G. 
pogonopus, G. pohliana, G. sellowiana, G. schomburgkiana, G. stenocarpa, G. tomentosa e G. villosissima. 
Oito nomes são sinonimizados e dois lectótipos são indicados. Chave, descrições, comentários taxonômicos, 
informações sobre fenologia, distribuição geográfica, hábitats de ocorrência, status de conservação e ilustrações 
são apresentados.
Palavras-chave: Magnoliídeas, conservação, florística, taxonomia.

Abstract 
Guatteria Ruiz et Pav. is the largest genus of Annonaceae, with 307 species of neotropical distribution. Its 
uniform reproductive and variable vegetative features make species characterization difficult. As a result from 
the present study, 15 species of Guatteria from the Atlantic Forest are recognized, G. australis, G. campestris, 
G. candolleana, G. emarginata, G. ferruginea, G. latifolia, G. macropus, G. oligocarpa, G. pogonopus, G. 
pohliana, G. sellowiana, G. schomburgkiana, G. stenocarpa, G. tomentosa and G. villosissima. Eigth names 
are synonymized and two lectotypes are designated. Key, descriptions, taxonomic comments, phenological 
information, geographical distribution, habitats of occurrence, conservation status and illustrations are provided.
Keywords: Magnoliids, conservation, floristics, taxonomy.
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O gênero Guatteria é monofilético (Erkens et 
al. 2007a) e facilmente reconhecido pela nervura 
primária impressa na face adaxial, pedicelo com 
articulação suprabasal, sépalas valvares, pétalas 
imbricadas e carpelos numerosos, com um óvulo 
basal. Entretanto, suas espécies são de difícil 
delimitação porque o gênero possui caracteres 
vegetativos variáveis intraespecificamente e 
reprodutivos constantes interespecificamente 
(Lobão & Mello-Silva 2007; Van Heusden 1992) 
e diversas espécies fazem parte de complexos 
taxonômicos (Lobão et al. 2011; Erkens et al. 
2007b). Essa dificuldade de delimitação é refletida 

Introdução
Annonaceae é a principal família de 

magnoliídeas, com 2.440 espécies e 130 gêneros 
(Couvreur et al. 2011; Koek-Noorman et al. 
1997). No Brasil são encontradas 385 espécies, 
das quais 158 são endêmicas, com a maioria, ca. 
259, ocorrendo no domínio amazônico (Maas et al. 
2010). Dentre os gêneros, Guatteria Ruiz et Pav. 
é o maior, com 307 espécies (Erkens et al. 2008), 
encontradas desde o sudeste do México até a Bolívia 
e sul do Brasil, com maior diversidade na Amazônia 
(Barringer 1984). No Brasil são registradas 88 
espécies, sendo 47 endêmicas (Maas et al. 2010).
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no grande número de espécies de Guatteria 
não identificadas nos levantamentos vegetais e 
herbários. Outros gêneros arbóreos neotropicais, 
tais como Copaifera L., Machaerium Pers., Inga 
Mill. (Fabaceae) e Ocotea Aubl. (Lauraceae) 
(e.g. Brotto et al. 2009; Mendonça Filho et al. 
2007; Martins-da-Silva et al. 2007) compartilham 
problemas taxonômicos semelhantes, o que aponta 
para a necessidade de maior investimento no 
estudo da taxonomia desses grupos. 

Dentre os gêneros de Annonaceae encontrados 
na Floresta Atlântica, segundo bioma mais diverso 
do Brasil, bastante ameaçado e um dos 25 hotspots 
mundiais (Myers et al. 2000), Guatteria é um dos 
mais representativos. Em listas de espécies da 
Floresta Atlântica e do Brasil (Maas et al. 2010; 
Lobão et al. 2009a) são registradas 15 espécies 
de Guatteria na Floresta Atlântica, das quais 14 
endêmicas do país e oito do bioma (Maas et. al. 
2010; Lobão et al. 2009a).

Visando o reconhecimento das espécies de 
Guatteria apresentadas nas atuais listagens, este 
trabalho apresenta o tratamento taxonômico das 
espécies ocorrentes na Floresta Atlântica, incluindo 
chave de identificação, descrições morfológicas, 
comentários taxonômicos, distribuição, dados 
fenológicos, status de conservação e ilustrações 
de cada espécie. 

Material e Métodos
O tratamento inclui as espécies de Guatteria 

encontradas na Floresta Atlântica. Entende-se 
por Floresta Atlântica o Domínio definido 
pelo Atlas da Evolução dos Remanescentes 
Florestais e Ecossistemas Associados (Fundação 
SOS Mata Atlântica/INPE 2001) e o mapa da 
Reserva da Biosfera (Corrêa 1996), que abrange 
17 estados e 3.418 municípios e uma área de 
2.062.075 km² do território brasileiro. Os 
ecossistemas associados ao Domínio da Floresta 
Atlântica são: Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila 
Mista, Floresta Estacional Decidual, Floresta 
Estacional Semidecidual, Formações Pioneiras 
(restinga, manguezal, campo sulino, vegetação 
com influência fluvial e lacustre) e Campo de 
Altitude (enclaves de cerrado, zonas de tensão 
ecológica) (Corrêa 1996).

O levantamento baseou-se nas coleções dos 
herbários ALCB, B, BHCB, BM, BR, CEPEC, 
ESA, F, FCAB, FLOR, G, GUA, GFJP, HAMAB, 
HB, HRB, HRCB, HUEFS, IAN, K, LZ, M, 

MBM, MBML, MG, MO, NY, OUPR, P, R, 
RB, RBR, RFA, RUSU, S, SP, SPF, SPSF, U, 
UB, UEC, UPCB, VIC, W e WU (acrônimos 
segundo Holmgren et al. 1990). Excursões de 
coleta foram efetuadas na Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, e o material foi depositado nos 
herbários RB e SPF. A descrição das espécies 
apresenta apenas as caracterísitcas diagnósticas 
e é baseada somente nos materiais da Floresta 
Atlântica. As espécies estão em ordem alfabética 
e os sinônimos em ordem cronológica. O material 
examinado mostra apenas um exemplar por 
estado, organizados no sentido Norte-Sul. Os typi 
examinados estão assinalados com “!”. Os demais 
espécimes são listados no final do trabalho. 
Informações sobre floração e frutificação 
foram obtidas das exsicatas. A terminologia 
morfológica está baseada em Font Quer (1965), 
Radford et al. (1974) e Weberling (1989). Os 
status de conservação seguiram os critérios da 
IUCN (2001) e os mapas foram confeccionados 
no programa DIVA-GIS versão 7.1 (Hijmans et 
al. 2004). Somente a ocorrência brasileira de 
Guatteria tomentosa é representada no mapa.

Resultados e Discussão
Quinze espécies de Guatteria, G. australis, 

G. campestris, G. candolleana, G. emarginata, 
G. ferruginea, G. latifolia, G. macropus, G. 
oligocarpa, G. pogonopus, G. pohliana, G. 
sellowiana, G. schomburgkiana, G. stenocarpa, G. 
tomentosa e G. villosissima, são reconhecidas na 
Floresta Atlântica. Sete táxons são sinonimizados 
e três lectótipos são apresentados.

Sete espécies, Guatteria australis, G. 
campestris, G. pogonopus, G. schomburgkiana, 
G. sellowiana, G. tomentosa e G. villosissima, 
não são endêmicas da Floresta Atlântica e 
somente G. schomburgkiana não ocorre na 
costa leste brasileira, nos Estados da Bahia, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
Tais estados são o centro de diversidade das 
espécies de Guatteria da Floresta Atlântica, 
assim como de outros grupos vegetais como, 
por exemplo, Bromeliaceae (Monteiro & Forzza 
2008, Martinelli et al. 2008).

Oito espécies possuem baixo grau de ameaça, 
Guatteria candolleana, G. macropus, G. pohliana 
e G. tomentosa são vulneráveis, G. latifolia e G. 
stenocarpa encontram-se em perigo de extinção, e 
G. emarginata possui dados deficientes.
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Chave para identificação das espécies de Guatteria da Floresta Atlântica

1. Lâmina foliar verrucosa, ápice emarginado, tricomas cinéreos  .................................  4. G. emarginata
1'.  Lâmina foliar lisa, ápice obtuso, agudo ou acuminado, tricomas áureo-ferrugíneos ou ferrugíneos.

2. Carpídios sésseis  ...................................................................................... 11. G. schomburgkiana
2'. Carpídios com estipes 2–30 mm compr.

3. Carpídios cilíndrico-elipsoides .................................................................  13. G. stenocarpa
3'. Carpídios globosos ou elipsoides.

4. Carpídios globosos, sementes in sicco não aderidas aos carpídios  ..... 8. G. oligocarpa
4'. Carpídios elipsoides, sementes, in sicco, aderidas aos carpídios.

5. Lâmina foliar com base frequentemente cordada, raramente obtusa e então sépalas 
livres, ou lâmina foliar 5–10 × 2–4 cm  .....................................  3. G. candolleana

5'.	 Lâmina	foliar	com	base	aguda,	decurrente,	atenuada	ou,	se	obtusa,	o	botão	floral	
com sépalas conatas em toda a extensão ou até a metade proximal, ou lâmina foliar 
17–37,5 × 6,5–15,5 cm.
6.	 Botão	floral	com	sépalas	conatas	em	toda	a	extensão	ou	até	a	metade	proximal

7. Botão floral com sépalas conatas até a metade proximal, nervuras 
secundárias formando ângulo de 40–55º com a nervura primária  ........
 ......................................................................................  2. G. campestris 

7'.	 Botão	floral	com	sépalas	conatas	em	toda	a	extensão,	nervuras	secundárias	
formando ângulo de 60–90º com a nervura primária.
8. Botão floral com linha de conação nas sépalas; lâmina foliar 

densamente coberta por tricomas na face abaxial; margem in sicco 
frequentemente revoluta.
9. Pedicelo 1,5–2 cm compr.  .......................  15. G. villosissima
9'. Pedicelo 3–7 cm compr. .............................. 14. G. tomentosa

 8'.	 Botão	floral	sem	linha	de	conação	nas	sépalas;	lâmina	foliar	glabra	a	
esparsamente coberta por tricomas na face abaxial; margem in sicco 
às vezes levemente ondulada ou ondulada.
10.	 Botões	florais	ca.	10	× 12 mm; frutos com receptáculo 8–10 × 

15–17 mm; lâmina foliar com 4–7 cm de largura ...................  
 ........................................................................... 6. G. latifolia

10'.	 Botões	florais	5–7	× 5–7 mm; frutos com receptáculo ca. 5–6 × 
6–7 mm; lâmina foliar 1,5–2,5 (–3,5) cm de largura  ..............  
 .......................................................................  10. G. pohliana

6'.	 Botão	floral	com	sépalas	livres.
11. Lâmina foliar com base obtusa ou atenuada.

12.	 Lâmina	foliar	glabra,	e	então	inflorescência	caulinar,	ou	densamente	
coberta	por	tricomas	eretos,	retos	na	face	abaxial,	e	inflorescência	
axilar  ....................................................................  5. G. ferruginea

12'.	 Lâmina	foliar	glabra	em	ambas	as	faces,	inflorescência	axilar	 ......  
 .............................................................................. 9. G. pogonopus

11'. Lâmina foliar com base aguda ou decurrente.
13.	 Ramos	adultos	flexuosos;	pedicelo	6,1–8,5	cm	compr.	 ..................  

 ................................................................................ 7. G. macropus
13'.	 Ramos	adultos	não	flexuosos;	pedicelo	0,5-6	cm	compr.

14. Sépalas 5,1–10 × 5–7 mm, estipes 10,1–30 mm comp.  ..........  
 .........................................................................  1. G. australis

14'. Sépalas 2–5 × 3–4 mm, estipes 5–10 mm compr.  ...................  
 .................................................................... 12. G. sellowiana
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1. Guatteria australis A.St.-Hil., Fl. Bras. merid. 
1: 37. 1825. Tipo: BRASIL. SÃO PAULO. Itararé 
(“Bords du Tareré”), I.1817, A.F.C.P. Saint-Hilaire 
1452 (holótipo P!, isótipo P!). Guatteria acutiflora 
Mart. in Mart. & Eichl., Fl. bras. 13(1): 29. 1841. 
Tipo: BRASIL, ESPÍRITO SANTO: Nova Almeida 
(“Vila de Nova de Almeida”), III.1816. M.A.P. 
Wied-Neuwied (lectótipo BR 659272!, designado 
por Fries (1939), syn. nov.

Para outros sinônimos e ilustrações de 
Guatteria australis vide Lobão et al. (2011).

Árvores ou arbustos 1–26 m alt., diâmetro a 
altura do peito (DAP) 6–20 cm. Pecíolo 2–8 mm 
compr. Lâmina foliar in sicco marrom a levemente 
atrofusca ou azulada, 5–20 × 1,5–7(–8,5) cm, 
estreitamente elíptica a elíptica, glabra a densamente 
coberta por tricomas na face abaxial; base aguda 
ou decurrente; ápice agudo a acuminado. Flor 1, 
axilar. Pedicelo 1,5–6 cm compr. Botões florais 
4–8 × 5–10 mm, com sépalas raramente conatas 
quando bastante jovens. Sépalas 5,1–10 × 5–7 mm, 
às vezes conatas na base. Pétalas estreitamente 
elípticas, ápice frequentemente agudo, raramente 
obtuso, 10–38 × 5–20 mm, esparsamente cobertas 
por tricomas na face abaxial. Fruto com receptáculo 
4–7 × 5–11 mm; carpídios 15–45, 6–15 × 5–7 mm, 
elipsoides, glabros; estipes 10,1–30 mm compr., 
glabros.
Material selecionado: BAHIA: Camacã, RPPN 
Serra Bonita, 15°23’30”S 39°33’55”W, 9.VII.2005, 
A.Q. Lobão et al. 714 (CEPEC, RB). GOIÁS: São 
Simão, Córrego Bálsamo, 27.VII.1993, H. Santos et 
al. 145 (SPF). MINAS GERAIS: Aiuruoca, 22°03’S 
44°38’W, 23.II.1999, R. Mello-Silva et al. 1630 (K, 
RB, SP, SPF). ESPÍRITO SANTO: Nova Lombardia, 
Reserva Biológica Augusto Ruschi, 3.IV.2002, R.R. 
Vervloet et al. 72 (MBML, RB). RIO DE JANEIRO. 
Teresópolis, Serra dos Órgãos, 17.V.2005, A.Q. Lobão 
et al. 702 (RB). SÃO PAULO: Cananéia, Parque 
Estadual da Ilha do Cardoso, 10.III.1982, F. Barros 691 
(SP, SPF). PARANÁ: Bocaiuva do Sul, estrada para o 
Parque das Lauráceas, ponte rio Capivari, 24.I.1990, 
G. Hatschbach & J.M. Silva 53736 (ESA, MBM). 
SANTA CATARINA: São Francisco, Porto das Canoas, 
8.VIII.1951, H. Veloso 65C (RB). RIO GRANDE DO 
SUL: Três Cachoeiras, na localidade de Lageadinho-
Rapoza, 9.I.1992, R. Záchia 722 (B, ICN, K, U).

Guatteria australis apresenta grande variação 
morfológica, sendo caracterizada pelas folhas de 
dimensões medianas (5,5–15 × 2–5 cm) com ápice 
agudo a acuminado, pedicelo floral frequentemente 
longo, atingindo em geral cerca de 5 cm de 
comprimento e pétalas com ápice acuminado. As 
dimensões das folhas e presença de indumento 

variam muito. A face abaxial das folhas, os ramos e 
os pedicelos florais podem ser glabros a densamente 
cobertos por tricomas. Em uma mesma área podem 
ser encontrados indivíduos com ramos e folhas 
com ambas as faces glabras (e.g. Dusén 13746, 
Guaratuba, PR) e outros com ramos e face abaxial 
das folhas densamente cobertas por tricomas 
(e.g. Barbosa 556, Guaratuba, PR). Em Minas 
Gerais, onde é comum, as folhas apresentam-se 
normalmente glabras. 

Guatteria acutiflora é aqui proposta como 
mais um sinônimo de G. australis (vide Lobão et al. 
2011). Guatteria acutiflora difereria de G. australis 
pela base da folha arredondada (Martius 1841) 
mas esta característica é encontrada entre diversos 
exemplares de  G. australis, não justificando o 
reconhecimento de G. acutiflora. O nome G. 
acutiflora DC. (De Candolle 1817), anterior ao de 
Martius (1841), é um erro ortográfico (art. 60.1 
ICBN) grafado em referência a Guatteria acutifolia 
Dunal (1817).

Guatteria australis ocorre da Bahia ao Rio 
Grande do Sul, em todos os tipos de florestas 
(Lobão et al. 2011).

Guatteria australis foi coletada com flores 
e frutos durante o ano todo (Lobão et al. 2011).

O status de conservação é Baixo Risco 
(Lobão et al. 2011).

2. Guatteria campestris R.E.Fr., Acta Horti 
Berg. 12(3): 402. 1939. Tipo: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Araçuaí (“Arassuahy”), 14.V.1884, 
A.F.M. Glaziou 14466 (holótipo B!; isótipos BR!, 
C, K!, P!). Guatteria reticulata R.E.Fr., Acta Horti 
Berg. 12(3): 324. 1939. Tipo: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Ouro Preto, 7.II.1893, C.A.W. Schwacke 
9155 (holótipo B!), syn. nov. Guatteria xylopioides 
R.E.Fr., Acta Horti Berg. 12(3): 459. 1939. Tipo: 
BRASIL. RIO DE JANEIRO. Cabo Frio, II.1882, 
A.F.M. Glaziou 13401 (holótipo B!; isótipos K!, 
P!), syn. nov. Fig. 1 a-d, 2

Árvores 3–18(–22) m alt., DAP 13–22 
cm. Pecíolo 5–10 mm compr. Lâmina foliar 
7,5–16,5 (–19) × 2,5–6(–8) cm, estreitamente 
elíptica a elíptica, glabra a densamente coberta 
por tricomas na face abaxial; base frequentemente 
obtusa, raramente aguda; ápice agudo; nervuras 
secundárias formando ângulo de 40°–55º com a 
nervura primária, frequentemente profundamente 
impressa na face adaxial. Flores 1–2, axilares. 
Pedicelo 5–25 mm compr. Botões florais 5–13 × 
5–8 mm, triangular-ovoides, com sépalas conatas 
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Figura 1 – a-d. Guatteria campestris – a. ramo com flor; b. folha; c. flor; d. fruto. e-h. Guatteria candolleana – e. ramo 
com flor; f. base da folha obtusa; g. flor, h. fruto imaturo. i-l. Guatteria ferruginea – i. ramo com flor; j. flores caulinares; 
k. flor; l. fruto (a. Kullmann 4276; b. Sucre 7775; c. Ramalho 1594; d. Demuner 142; e, h. Mori 10901; f, g. Farias 263; 
i. Lobão 1314; j, k. Duarte s.n. RB 65280; l. Garcia 1009).
Figure 1 – a-d. Guatteria campestris – a. branch with flowers; b. leaf; c. flower; d. fruit. e-h. Guatteria candolleana – e. branch with flowers; f. leaf 
base obtuse; g. flower; h. immature fruit. i-l. Guatteria ferruginea – i. branch with flowers; j. flowers on stem; k. flower; l. fruit (a. Kullmann 4276; 
b. Sucre 7775; c. Ramalho 1594; d. Demuner 142; e, h. Mori 10901; f, g. Farias 263; i. Lobão 1314; j, k. Duarte s.n. RB 65280; l. Garcia 1009).
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até a metade proximal. Sépalas ca. 6 × 6 mm. 
Pétalas ovadas, ápice obtuso, 10–23 × 6–10 mm. 
Fruto com receptáculo ca. 5 × 8 mm, largamente 
depresso-obovoide; carpídios ca. 15, 12–14 × 8 mm, 
elipsoides; estipes 2–5 mm compr.
Material selecionado: BAHIA: Santa Cruz de Cabrália, 
km 5 da estrada antiga que liga a Estação Ecológica 
do Pau Brasil/Santa Cruz de Cabrália, 11.XII.1991, 
S.C. Sant’Ana et al. 53 (CEPEC). MINAS GERAIS: 
Caratinga, Estação Biológica de Caratinga, 3.XII.2001, 
J.V. Gomes 928 (BHCB, SPF). ESPÍRITO SANTO: 
Santa Teresa, Santo Antônio, 8.XII.1988, L. Kollmann 
et al. 1247 (MBML). RIO DE JANEIRO: Silva Jardim, 
Reserva Biológica de Poço das Antas, 22º30’–22º33’S 
42º15’–42º19’W, 28.XI.1992, H.C. Lima 4540 (RB). 

Guatteria campestris é bem delimitada 
morfologicamente, podendo ser reconhecida pelas 
folhas, em geral, estreitamente elípticas, base 
frequentemente obtusa e nervuras secundárias bem 
marcadas na face abaxial formando ângulo de 40 a 
55º com a nervura primária. Além disso, apresenta 
normalmente duas flores em cada axila das folhas e 
pedicelos florais curtos (5–25 mm). Assemelha-se 
a G. australis pelas folhas de dimensões medianas 
e estreitamente elípticas a elípticas. No entanto, G. 
australis possui folhas com nervuras secundárias 
formando ângulo de 70 a 90º com nervura primária 
e flores solitárias.

Os tipos de Guatteria reticulata, G. xylopioides 
e G. campestris são caracterizados pela folha com 
nervuras secundárias fortemente impressas na face 
adaxial, com ângulos com a nervura primária de 
40–55º e geralmente com duas flores por axila. 

Assim, G. reticulata e G. xylopioides são propostas 
como sinônimos de G. campestris.

Guatteria campestris ocorre na porção 
centro-oeste de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro (Mello-Silva & Pirani 2003) e Bahia. Na 
Floresta Atlântica ocorre em floresta de planície, 
submontanas, montanas e semidecidual. Também 
é encontrada em campos e florestas de galeria do 
cerrado e em áreas antropizadas.

Coletada em flor durante todos os meses do ano 
e em fruto em janeiro, abril, maio, outubro e novembro.

Seu status de conservação é Baixo Risco. Com 
distribuição em três estados brasileiros, a espécie 
apresenta baixo grau de ameaça. Apesar de ocorrer 
em diversas localidades de Minas Gerais, suas 
populações nesse estado são reduzidas. Por outro 
lado, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, apesar da 
ocorrência pontual, forma grandes populações.

3. Guatteria candolleana Schltdl., Linnaea 9: 325. 
1834. Cananga candolleana (Schltdl.) Warm., 
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjobenhavn 
1873: 145. 1874. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Sumidouro, F. Sellow 5442 (lectótipo B!; designado por 
Fries (1939); prováveis isolectótipos HAL, G, K!, UC). 
Guatteria hilariana var. pallescens R.E.Fr., Kongl. 
Sv. Vet. Akademiens Handlingar. 34(5): 15. 1900. 
Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: Jacarepaguá, 
29.IX.1869, A.F.M. Glaziou 3855 (lectótipo, aqui 
designado, B!; isolectótipos C!, K!, P!). 
 Fig. 1 e-h; 2

Arbustos 2–4 m alt. Pecíolo 2–4 mm compr. 
Lâmina foliar 5–10 × 2–4 cm, elíptica, glabra a 
densamente coberta por tricomas na face abaxial; 
base frequentemente cordada, raramente obtusa; 
margem plana a levemente revoluta; ápice agudo 
a acuminado. Flor 1, axilar. Pedicelo 1,2–4 cm 
compr. Botões florais ca. 5 × 6 mm, com sépalas 
livres ou às vezes conatas na base. Sépalas 2–6 
× 2–5 mm, às vezes conatas na base. Pétalas 
estreitamente elípticas, ápice agudo a obtuso, 10–20 
× 8–11 mm. Fruto com receptáculo ca. 3 × 5 mm, 
largamente depresso-obovoide; carpídios ca. 10,  
ca. 10 × 5 mm, elipsoides; estipes ca. 5 mm compr.
Material selecionado: BAHIA: Santa Cruz de 
Cabrália, km 4 estrada que liga Santa Cruz de Cabrália 
à Estação Ecológica do Pau-Brasil, 19.VI.1980, L.A. 
Mattos Silva et al. 928 (CEPEC, U). MINAS GERAIS: 
Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, 19°45’15,4”S 
42°28’58,7”W, 26.X.2006, A.Q. Lobão et al. 1316 (RB). 
ESPÍRITO SANTO: Linhares, Reserva Biológica de 
Comboios, 22.VIII.1991, V.C. Souza 166 (SPF, U). 

Figura 2 – Distribuição de Guatteria campestris (๐), 
G. candolleana (•) e G. emarginata (■).
Figure 2 – Distribution of Guatteria campestris (๐), G. candol-
leana (•) e G. emarginata (■).
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Guatteria candolleana é caracterizada pelas 
folhas de base frequentemente cordada (embora 
seja obtusa no material-tipo) e densamente cobertas 
por tricomas adpressos e eretos na face abaxial. 
Esta espécie foi considerada de grande variação 
morfológica por Lobão & Mello-Silva (2007), pois 
os autores consideraram exemplares de base aguda 
a decurrente, agora incluídos em G. australis, como 
pertencentes a esta espécie.

Ao descrever G. candolleana, Schlechtendal 
(1834) cita a existência de mais de uma coleção de 
Sellow desta espécie. Fries (1939) designou Sellow 
5442, depositado no herbário B, como o tipo. Desta 
maneira ele efetuou a lectotipificação, embora não 
a tenha feito explicitamente.

Fries (1900) descreveu Guatteria hilariana 
var. pallescens baseado em Glaziou 3855 com 
duplicatas depositadas nos herbários B e C, sem 
indicação do holótipo. O material depositado em 
B, mais bem preservado e fiel à descrição original, 
foi escolhido como lectótipo.

Guatteria candolleana pertence à seção 
Trichoclonia (Fries 1939), juntamente com G. 
tomentosa e G. villosissima. A seção é composta 
por outros táxons de delimitação complexa e que 
ocorrem fora dos domínios da Floresta Atlântica. 
Um estudo mais aprofundado para melhor 
entendimento do grupo se faz necessário.

Guatteria candolleana ocorre na Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro 
em floresta de restinga, de tabuleiro ou áreas 
antropizadas. 

Coletada em flor em janeiro, março, junho e 
agosto; e em fruto em agosto e outubro.

Seu status de conservação é Vulnerável 
(D2). Ocorrendo em quatro estados brasileiros, G. 
candolleana é considerada vulnerável porque suas 
populações são extremamente reduzidas. 

4. Guatteria emarginata Lobão, Maas & Mello-Silva, 
Blumea 55: 120. 2009. Tipo: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Nova Lombardia, Reserva Biológica Augusto 
Ruschi, Goipabo-açu, Boeirão, linha de divisa, marco 
53 e 52, 29.IV.2003, R.R. Vervloet 2316 (holótipo 
SPF!; isótipos MBML!, RB!). Fig. 2; 3 a-f

Árvore ca. 17 m alt. Tricomas cinéreos. 
Pecíolo 3–4 mm compr. Lâmina foliar 5–9,5 × 
1,5–3 cm, subcoriácea, oblanceolada, esparsa a 
densamente coberta por tricomas na face abaxial, 
verrucosa em ambas as faces; base curtamente 
atenuada; margem ligeiramente revoluta; ápice 
emarginado. Flor 1, axilar. Pedicelo 1,5–3 cm 

compr. Botões florais 4–6 × 6–7 mm. Sépalas ca. 
4 × 3 mm. Pétalas estreitamente elípticas, ápice 
obtuso, 5–9 × 6–7 mm. Frutos não vistos.

Guatteria emarginata caracteriza-se pelos 
tricomas cinéreos, folhas oblanceoladas, verrucosas 
e ápice emarginado. Este último é estado de caráter 
único entre as Guatteria, daí o epíteto específico 
(Lobão et al. 2009b).

Endêmica do Espírito Santo, sendo conhecida 
somente pelo tipo. Ocorre em floresta submontana.

Coletada em flor em abril.
Seu status de conservação é Dados Deficientes 

(DD). Até o momento, somente o material-tipo é 
conhecido, sendo os dados sobre população e 
ocorrência insuficientes para indicação de seu 
status de conservação. 

5. Guatteria ferruginea A.St.-Hil., Fl. Bras. merid. 
1: 38. 1825. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Nova Iguaçu (“Capueiras près Aguassu”), XII.1816, 
A.F.C.P. Saint-Hilaire 2 (holótipo P!; isótipo S!). 
Annona cauliflora Mart. in Mart. & Eichl., Fl. bras. 
13(1): 16. 1841. Tipo: BRASIL. BAHIA: Ilhéus. 
Almada. Distrito da Ilha de São Jorge, I.1818, C.F.P. 
Martius Obs. 2076 p.p. (holótipo M!). Guatteria 
glazioviana R.E.Fr., Kongl. Sv. Vet. Akademiens 
Handlingar. 34(5): 19. 1900. Tipo: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Nova Friburgo (“Alto da Boa Vista de Nova 
Friburgo”), 23.I.1874, A.F.M. Glaziou 6856 (lectótipo, 
aqui designado, B!, isolectótipos BR!, C, K!, P!, S!). 
Guatteria burchellii R.E.Fr., Acta Horti Berg. 12(3): 
398. 1939. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: Magé 
(“Frechal to Magé”), 25.II.1826, W.J. Burchell 2698 
(holótipo K!; isótipo P!). syn. nov. Fig. 1 i-l, 4

Árvores ou arbustos (1–)3–10 m alt., DAP 
(1–)6–18 cm. Tricomas ferrugíneos. Pecíolo 6–12 
mm compr. Lâmina foliar 17–37,5 × 6,5–15,5 cm, 
cartácea ou coriácea, estreitamente elíptica a 
estreitamente obovada, glabras a densamente 
coberta por tricomas na face abaxial; base obtusa 
ou atenuada; ápice acuminado, acúmen 1–2 cm 
compr. Flores 1–25, axilares ou caulinares. 
Pedicelo 1,5–6 cm compr. Botões florais 5–8 × 
6–10 mm, com sépalas às vezes conatas na base. 
Sépalas 5–10 × 7 mm, às vezes conatas na base. 
Pétalas elípticas a ovadas, ápice obtuso, 13–20 × 
6–12 mm. Fruto com receptáculo 5–7 × 5–10 mm, 
largamente depresso-obovoide; carpídios 26–55, 8–12 
× 5–7 mm, elipsoides; estipes 10–25 mm compr. 
Material selecionado: BAHIA: Arataca, Serra das 
Lontras, 15°12’10”S 39°24’29”W, 9.XII.2004, A. Amorim 
4460 (CEPEC). MINAS GERAIS: Marliéria, Parque 
Estadual do Rio Doce, 19°39’16,7”S 42°35’10,8”W, 
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Figura 3 – a-f. Guatteria emarginata – a. ramo com flor; b. folha; c. base da folha; d. folha verrucosa; e. ápice da folha 
emarginado; f. flor. g-i – Guatteria stenocarpa – g. ramo com fruto; h. botões florais, esquerda, vista adaxial e direita, abaxial; 
i. carpídio (a-f. Vervloet 2316I; g, i. Jardim 3096; h. Thomas 1109).
Figure 3 – a-f. Guatteria emarginata – a. branch with flower; b. leaf; c. base leaf; d. leaf verruculose; e. leaf apex emarginate; f. flower. g-i. Guatteria 
stenocarpa  – g. branch with fruit; h. flowers bud, left, adaxial view and right, abaxial; i. monocarp (a-f. Vervloet 2316I; g, i. Jardim 3096; h. Thomas 1109).
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25.V.2006, A.Q. Lobão et al. 1314 (RB). ESPÍRITO 
SANTO: Linhares, Reserva Florestal da Companhia 
Vale do Rio Doce, estrada Jequitibá Rosa, 4.VI.1986, 
D. S. Farias 132 (CVRD). RIO DE JANEIRO: Duque 
de Caxias, Reserva da Petrobrás, 22º23’, 22º31’S 
43º16’,43º14’W, 6.V.1997, J.M.A. Braga 4034 (RB).
Material adicional: BRASIL. AMAPÁ: Serra do Navio, 
Rio Amapari, Slopes of Curuca, 9.XI.1954, R. S. Cowan 
38187 (RB). AMAZONAS: Manaus, matas de terra firme 
do lago Massavary, 6.VI.1927, A. Ducke (RB 19611). 
MATO GROSSO: Chapada dos Guimarães, Gorge of Veu 
(Véo) da Noiva, 17.X.1973, G. T. Prance 19121 (NY, U).

Guatteria ferruginea caracteriza-se pelas 
folhas de grandes dimensões (17–37,5 × 6,5–15,5 
cm), geralmente densamente cobertas por tricomas 
ferrugíneos na face abaxial, ápice acuminado, 
sépalas e pétalas cobertas por tricomas ferrugíneos 
na face abaxial e pétalas com ápice obtuso. 
Guatteria ferruginea assemelha-se a G. pogonopus 
por possuir folhas com até 30 cm de comprimento, 
flores com sépalas livres no botão floral e pedicelo 
floral curto. Entretanto, G. ferruginea possui 
geralmente folhas densamente cobertas por tricomas 
ferrugíneos na face abaxial e, quando glabras, os 
espécimes são caulifloros. Em Una, Bahia, a espécie 
apresenta folhas coriáceas e glabras dificultando 
a identificação quando estéril. Entretanto, quando 
férteis, são facilmente identificáveis pois é a única 
Guatteria cauliflora da Floresta Atlântica.

Guatteria burchellii diferenciava-se de G. 
ferruginea somente pela caulifloria (Fries 1939). 
Entretanto, G. ferruginea possui às vezes flores 
axilares e caulinares e, assim, G. burchelli é aqui 
sinonimizada em G. ferruginea. 

Fries (1900) descreveu Guatteria glazioviana 
baseado em Glaziou 6856 com duplicatas 
depositadas nos herbários B, C e S, sem indicação 
do holótipo. O material depositado no herbário B, 
mais bem preservado e análogo ao protólogo, foi 
escolhido como lectótipo.

Guatteria ferruginea possui distribuição 
disjunta, sendo encontrada na costa brasileira, 
da Bahia (Ilhéus) ao Rio de Janeiro, no Mato 
Grosso e na região amazônica, onde ocorre em 
floresta de terra firme (Fries 1939). No domínio da 
Floresta Atlântica, vegeta em floresta de restinga, 
de tabuleiro, higrófila, submontana e montana, 
chegando até 1000 m de altitude em Santa Maria 
Madalena, RJ. 

Coletada em flor e fruto durante todo o ano. 
A presença de flor e fruto em um mesmo indivíduo 
é comum. Quando cauliflora, a inflorescência é 
bastante vistosa.

Seu status de conservação é Baixo Risco 
por ser de ampla distribuição. Entretanto, na 
Amazônia, encontra-se em populações escassas e 
fora de unidades de conservação, podendo tornar-se 
localmente mais ameaçada. Na Floresta Atlântica 
ocorre em diversas unidades de conservação e não 
está ameaçada.

6. Guatteria latifolia (Mart.) R.E.Fr., Acta Horti 
Berg. 12(3): 326, fig. 4a. 1939. Guatteria nigrescens 
var. latifolia Mart. in Mart. & Eichl., Fl. bras. 13(1): 
28. 1841. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO. Serra 
do Tinguá, H.W. Schott s.n. (holótipo BR!).  
 Fig. 5a-d, 6

Árvores ou arbustos 4–10 m alt., DAP 6–20 
cm. Pecíolo 5–8 mm compr. Lâmina foliar 10–17 
(–19) × 4–7 cm, estreitamente elíptica a elíptica, 
glabra a esparsamente coberta por tricomas na face 
abaxial; base aguda a cuneada; margem às vezes 
ondulada; ápice agudo a acuminado, acúmen ca. 1 
cm compr. Flor 1, axilar. Pedicelo 2,5–4,5 (–6) cm 
compr. Botões florais ca. 10 × 12 mm, triangular-
obovoides, com sépalas conatas em toda extensão, 
sem linha de conação. Sépalas 10–20 × 10 mm, 
às vezes conatas na base. Pétalas estreitamente 
elípticas, ápice acuminado, 15–35 × 6–20 mm. 
Fruto com receptáculo 8–10 × 15–17 mm; cálice 
às vezes persistente; carpídios 15–45, 6–15 × 5–7 
mm, elipsoides; estipes 20–30 mm compr. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Ouro Preto, 
São Bartolomeu, 12.X.2007, A. Lobão 1362 (BHCB, 
RB). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Parque Nacional 
do Itatiaia, 22.I.1987, R. Mello-Silva et al. 1 (NY, 
RB, SPF). 

Figura 4 – Distribuição de Guatteria ferruginea (■).
Figure 4 – Distribution of Guatteria ferruginea (■).
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Figura 5 – a-d. Guatteria latifolia – a. ramo com fruto; b. botões florais, a esquerda, botão jovem e a direita, botão 
maduro; c. flor, vista abaxial; d. flor em vista adaxial. e-g. Guatteria macropus – e. ramos com flor; f. flor; g. fruto 
(a, b. Maas 3222; c, d. Marquete 3416; e, g. Lobão 728; f. Pirani 2725).
Figure 5 – a-d. Guatteria latifolia – a. branch with fruit; b. flower buds, left, young bud and right, mature bud; c. flower, abaxial view; 
d. flower, adaxial view. e-g. Guatteria macropus – e. branch with flowers; f. flower; g. fruit (a, b. Maas 3222; c, d. Marquete 3416; e, 
g. Lobão 728; f. Pirani 2725).
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Guatteria latifolia caracteriza-se pelos 
botões florais grandes (10 × 12 mm), com sépalas 
conatas em toda a extensão e receptáculo do fruto 
com 8 a 10 mm de comprimento e 15 a 17 mm 
de diâmetro. 

Guatteria latifolia foi descrita como uma 
variedade de G. nigrescens (Martius 1841). 
Segundo Fries (1939), o material-tipo de G. latifolia 
lembraria alguns exemplares de G. nigrescens, 
principalmente os coletados por Martius na Serra 
do Mar do Rio de Janeiro, porém se distinguiria 
desta pelos frutos que, em G. latifolia, possuiriam 
maiores dimensões. Baseado nisso, o autor a 
eleva à categoria de espécie. Lobão & Mello-
Silva (2007) caracterizam G. latifolia pelas 
grandes dimensões do receptáculo e sépalas 
conatas no botão floral. G. nigrescens foi 
sinonimizada em G. australis (Lobão et al. 2011) 
que, embora varie bastante, não apresenta estes 
atributos de G. latifolia.

Guatteria latifolia ocorre em Minas Gerais, 
onde foi registrada somente em Ouro Preto, e no 
Rio de Janeiro. É frequente no Parque Nacional de 
Itatiaia, onde ocorre em orla de floresta submontana 
e ao longo de rios. Foi encontrada também em 
floresta montana e altomontana, chegando a 1800 
m de altitude.

Coletada em flor de agosto a março, e em 
fruto de janeiro a março, junho, e de setembro a 
novembro.

Seu status de conservação é Em Perigo 
(B.2.a.b.). Guatteria latifolia é conhecida somente 
em duas localidades, no Parque Nacional de Itatiaia, 
onde é comum, embora escassa nos arredores, e em 
Ouro Preto, onde só um exemplar foi encontrado.

7. Guatteria macropus Mart., in Mart. & Eichl., 
Fl. bras. 13(1): 28, tab. 8. 1841. Tipo: BRASIL. 
BAHIA: Ilhés (“Almada“), XII.1818, C.F.P. Martius 
Herb. Fl. bras. 712 (holótipo M!; isótipos B!, BM!, 
BR!, F!, HAL, K!, L, LE, MO, NY!, P!, W!). 
 Fig. 5 e-g; 6

Árvores ou arbustos 1,8–12 m alt., DAP 
5–15 cm. Pecíolo 2–10 mm compr. Lâmina foliar 
5–18 × 2–5 cm, estreitamente elíptica a elíptica, 
glabra a densamente coberta por tricomas na face 
abaxial; base aguda; ápice acuminado, acúmen ca. 
1–1,5 cm compr. Flor 1, axilar. Pedicelo 6,1–8,5 
cm compr. Botões florais 5–6 × 6–8 mm, com 
sépalas livres. Sépalas 5–8 × 3–6 mm. Pétalas 

estreitamente elípticas, ápice agudo a obtuso, 
10–25 × 5–10 mm. Fruto com receptáculo 3–5 × 
5–8 mm, largamente depresso-obovoide; carpídios 
14–23, ca. 10 × 5 mm, elipsoides; estipes ca. 10 
mm compr. 
Material selecionado: BAHIA: Itacaré, Loteamento 
Marambaia, 16.VII.2005, A.Q. Lobão 728 (CEPEC, 
RB). MINAS GERAIS: Catas Altas, 23.I.2004, 
J.R. Stehmann et al. 3519 (BHCB). ESPÍRITO 
SANTO: Afonso Cláudio, Serra Pelada, 20°04’36”S 
41°02’21”W, elev. 1050 m, 16.VI.2007, P. Labiak et 
al. 4143 (RB, UPCB). 

Guatteria macropus caracteriza-se pelos 
ramos geralmente flexuosos, folhas medianas, 
com ápice longo-cuspidado e pedicelos florais 
longos (6–8,5 cm), que faz com que as flores 
f iquem pendentes nos ramos.  A espécie 
assemelha-se a G. australis pelas folhas 
medianas, estreitamente elípticas e pétalas com 
ápice geralmente agudo. Entretanto G. macropus 
pode ser diferenciada por possuir ramos 
frequentemente flexuosos, pedicelos florais mais 
longos e flores de maiores dimensões.

Guatteria macropus ocorre na Bahia, Minas 
Gerais e Espírito Santo, em floresta de planície, 
higrófila e submontana. 

Coletada em flor de novembro a julho, e em 
fruto de maio a setembro.

Seu status de conservação é Vulnerável (D2). 
Apesar de ocorrer em três estados brasileiros, suas 
populações são reduzidas e a espécie não se encontra 
protegida por nenhuma unidade de conservação.

Figura 6 – Distribuição de Guatteria latifolia (๐), G. 
macropus (■) e G. pohliana (�).
Figure 6 – Distribution of Guatteria latifolia (๐), G. macropus 
(■) e G. pohliana (�).
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8. Guatteria oligocarpa Mart., in Mart. & Eichl., 
Fl. bras. 13(1): 33. 1841. Tipo: BRASIL. BAHIA: 
Ilhéus, XII.1818, C.F.P. Martius Herb. Fl. bras. 
714 (holótipo M!; isótipos BM!, BR!, F!, G!, 
HAL, K!, L, LE, MO!, NY!, OXF!, P!, S!, W!).
Guatteria cauliflora Mart., in Mart. & Eichl., Fl. 
bras. 13(1): 35. 1841. Guatteria bahiensis R.E.Fr., 
Acta Horti Berg. 12(3): 408. 1939. Nom. Superf. 
Tipo: BRASIL. BAHIA: Ilhéus, J.S. Blanchet s.n. 
(lectótipo B! designado por Fries (1939), prováveis 
isolectótipos BR!, G!). Fig. 7 a-c; 8 

Árvores ou arbustos 1,5–15 m alt. Pecíolo 
5–12 mm compr. Lâmina foliar verde escuro, 11–25 
× 5–11,5 cm, coriácea a subcoriácea, estreitamente 
obovada a obovada, glabra a esparsamente coberta 
por tricomas na face abaxial; base obtusa; ápice 
agudo a acuminado, acúmen ca. 10 mm compr. 
Flor 1, axilar. Pedicelo 0,5–2 cm compr. Botões 
florais 4–8 × 5–10 mm, triangular-ovoides. Sépalas 
5–7 × 5–8 mm, às vezes conatas na base. Pétalas 
elípticas, ápice obtuso, 12–20 × 6–11 mm. Fruto com 
receptáculo 7–8 × 10–12 mm, largamente depresso-
obovoide; cálice persistente ou não; carpídios 10–37, 
12–20 × 10–13 mm, globosos; estipes 5–30 mm 
compr. Semente in sicco não aderida aos carpídios.
Material selecionado: ALAGOAS: Murici, Poço d’Anta, 
14.V.2005, W.W. Thomas et al. 12406 (CEPEC, NY, RB). 
BAHIA: Itacaré, Loteamento Marambaia, 14°19’41”S 
39°1’46”W, 16.VII.2005, A. Q. Lobão 729 (CEPEC, RB).

Guatteria oligocarpa caracteriza-se pelas 
folhas medianas a grandes, subcoriáceas, e fruto 
globoso com sementes, in sicco, não aderidas 
ao carpídio. Vegetativamente, os exemplares de 
G. oligocarpa que possuem folhas de maiores 
dimensões assemelham-se a G. pogonopus. 
Entretanto esta última não possui carpídios 
globosos e as sementes permanecem aderidas aos 
carpídios quando desidratados.

Martius (1841) descreveu G. cauliflora com 
base em Blanchet s.n. e Martius s.n. Este último foi 
posteriormente identificado por Fries (1939) como 
Anaxagorea dolichocarpa Spreng. e o primeiro foi 
designado lectótipo de G. cauliflora. Este mesmo 
material, Blanchet s.n., foi designado tipo de G. 
bahiensis (Fries 1939), o que o torna um nome 
supérfluo (art. 52.2 ICBN), embora Fries (1939) 
tenha tratado G. cauliflora como seu sinônimo. As 
características deste material-tipo, folhas coriáceas 
e carpídios oblongos com sementes não aderidas 
aos carpídios, são raras em Guatteria e encaixam-se 
na variação morfológica de G. oligocarpa. Por essa 
razão, G. cauliflora é aqui tratada como sinônimo 
de G. oligocarpa. 

Espécie conhecida apenas de Alagoas e 
Bahia, onde ocorre em florestas higrófilas e de 
restinga. Apesar da distribuição restrita, é bastante 
comum principalmente na Bahia, onde forma 
grandes populações em diversos municípios 
litorâneos. 

Coletada em flor e fruto durante quase todo 
o ano.

Seu status de conservação é Baixo Risco. 
Embora em Alagoas ocorra pontualmente em 
floresta sob grande pressão antrópica e fora de 
unidades de conservação, é frequente em toda 
a Bahia, onde se encontra em algumas unidades 
de conservação.

9. Guatteria pogonopus Mart. in Mart. & Eichl., 
Fl. bras. 13(1): 34. 1841. Tipo: BRASIL. BAHIA: 
Nazaré das Farinhas (“Nazareth”), 1817, F. Sellow 
s.n. (lectótipo B! designado por Fries, 1939; provável 
isolectótipo K!). Guatteria schlechtendaliana Mart., 
in Mart. & Eichl., Fl. bras. 13(1): 34. 1841. Tipo: 
BRASIL. BAHIA. Almada, C.F.P. Martius s.n. 
(holótipo BR!). syn. nov. Fig. 7 d-f; 9

Árvores ou arbustos 2–15 m alt. DAP 5–15 
cm. Pecíolo 4–12 mm compr. Lâmina foliar 13–35 
× 4,5–13 cm, cartácea ou subcoriácea, estreitamente 
elíptica a elíptica, glabra em ambas as faces; base 
obtusa; ápice agudo. Flor 1–2, axilares. Pedicelo 
0,5–1,5 cm compr. Botões florais 3–10 × 6–13 
mm, com sépalas livres. Sépalas 4–6 (–12) × 4–7 
(–12) mm, triangulares. Pétalas estreitamente 
elípticas, ápice obtuso, raramente agudo, 7–25 
× 4–12 mm. Fruto com receptáculo 5–7 × 5–12 
mm, largamente depresso-obovoide; cálice não 
persistente; carpídios 15–40, 10–12 × 5–7 mm, 
elipsoides; estipes 10–17 mm compr. 
Material selecionado: CEARÁ: Baturité, Serra de 
Baturité, IX.1910, E.H.G. Ule 9033 (K). PARAÍBA: Areia, 
Mata do Pau Ferro, 6°58’12”S 35°42’15”W, 23.XI.1980, 
V.P.B. Fevereiro M-95 (EAN, K). PERNAMBUCO: 
Recife, mata Dois Irmãos, 2.II.1982, J.E. Paula 1509 
(IBGE, U). ALAGOAS: Ibateguara, Coimbra, 25.IX.2002, 
M. Oliveira & A.A. Grilo 1102 (SPF). BAHIA: Camacã, 
RPPN Serra Bonita, 15°23’30”S 39°33’55”W, 9.VII.2005, 
A.Q. Lobão 716 (CEPEC, RB, SPF). MINAS GERAIS: 
Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, 17.X.1982, E.P. 
Heringer 18517 (IBGE, U). ESPÍRITO SANTO: Santa 
Teresa, Estação Biológica de Santa Teresa, trilha Indaiá 
Açu, 23.IV.2005, A.Q. Lobão 680 (RB).
Material adicional: BRASIL. MATO GROSSO: 
Claudia: estrada da fazenda Inês Maria, ao rio Renato, 
11°55’41”S 55°09’30”W, 15.VII.1997, A.G. Nave et al. 
1621 (CNEC, SPF).



Guatteria da Floresta Atlântica

Rodriguésia 63(4): xxx-xxx. 2012

1051

Figura 7 – a-c. Guatteria oligocarpa – a. ramo com fruto; b. flor, vista adaxial; c. flor, vista abaxial. d-f. Guatteria 
pogonopus – d. ramo com fruto; e. flor; f. fruto (a-c Jardim 3098; d, f. Rossini 410; e. Amorim 4368). 
Figure 7 – a-c. Guatteria oligocarpa – a. branch with fruit; b. flower, adaxial view; c. flower, abaxial view. d-f. Guatteria pogonopus 
– d. branch with fruit; e. flower; f. fruit (a-c Jardim 3098; d, f. Rossini 410; f. Amorim 4368). 

G u a t t e r i a  p o g o n o p u s  é  d e  f á c i l 
reconhecimento pelas folhas de grandes dimensões, 
glabras, e pelo curto pedicelo da flor e do fruto. É 
semelhante a G. oligocarpa e a G. ferruginea (vide 
comentários nas respectivas espécies). 

Martius (1841) descreveu G. pogonopus 
baseado nos materiais Blanchet s.n. e Sellow s.n. 
Fries (1939) elegeu como lectótipo o exemplar 
Sellow s.n., depositado em B. As características 
de Sellow s.n. (B) se encaixam na variação 
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morfológica de G. pogonopus, destacando-se as 
grandes dimensões das folhas. Por essa razão G. 
schlechtendaliana é aqui sinonimizada em G. 
pogonopus. 

Ocorre nas florestas das planícies litorâneas 
e submontanas dos estados do Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Bahia e Alagoas. Em Minas Gerais e 
no Espírito Santo ocorre em floresta submontana e 
montana. Também ocorre no Mato Grosso.

Coletada em flor e fruto durante todo o ano.
Seu status de conservação é Baixo Risco. 

Espécie de ampla distribuição geográfica e 
com grandes populações, inclusive em diversas 
unidades de conservação, e por isso não se encontra 
ameaçada.

10. Guatteria pohliana Schltdl., Linnaea 9: 321. 
1834. Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS: F. Sellow 
s.n. (holótipo B!; prováveis isótipos K!, P!).  
 Fig. 6; 10 a-c 

Árvores ou arbustos 1,5–10 m alt., DAP 
6–20 cm. Pecíolo 2–5 mm compr. Lâmina foliar 
4,5–10(–12) × 1,5–2,5(–3,5) cm, estreitamente elíptica 
a elíptica, glabra a esparsamente coberta por tricomas 
na face abaxial; base aguda; margem às vezes ondulada; 
ápice agudo. Flor 1, axilar. Pedicelo 1-2,5(–3) cm 
compr. Botões florais 5–7 × 5–7 mm, triangular-
ovoides, com sépalas conatas em toda a extensão, 
sem linha de deiscência. Sépalas 6–7 × 4–6 mm, 
triangulares. Pétalas ovadas, ápice obtuso, 6–17(–20) 
× 4–7 mm. Fruto com receptáculo 5–6 × 6–7 mm, 
largamente depresso-obovoide; carpídios 2–30, 8–10 
× 5–7 mm, elipsoides; estipes 5–9 mm compr. 
Material selecionado: BAHIA: Cairu, Rodovia Nilo 
Peçanha, 9.XII.1980, A.M.V. Carvalho et al. 389 (CEPEC, 
U). MINAS GERAIS: Lima Duarte, Serra do Ibitipoca, 
11.III.2004, R.C. Forzza 3234 (BHCB, RB). RIO DE 
JANEIRO: São José do Vale do Rio Preto, 22°19’48”S 
42°52’32”W, 13.IX.2000, F.M.B. Pereira 45/32 (RFA).

Guatteria pohliana caracteriza-se pelas 
folhas pequenas, frequentemente com cerca de 
5 a 8 cm de comprimento, glabras em ambas as 
faces, e pelo botão floral com sépalas negras, 
glabras, conatas em toda a extensão e sem linha de 
conação (Lobão & Mello-Silva 2007). Fries (1939) 
acrescenta a estas características pétalas pequenas 
e esparsamente pilosas, pedicelo significantemente 
variável e carpídios grandes. Os exemplares 
analisados não apresentam grande variação nessas 
características.

Guatteria pohliana é similar a alguns 
exemplares de G. australis com folhas pequenas 
e glabras. Entretanto em G. australis as sépalas 
não são conatas no botão floral e os pedicelos são 
geralmente mais longos. G. pohliana também se 
assemelha a G. sellowiana pela dimensão reduzida 
das folhas e flores, no entanto G. sellowiana possui 
ramos, folhas e pedicelos densamente cobertas por 
tricomas e sépalas livres no botão floral.

Ocorre na Bahia, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, esporadicamente em serras e, no domínio 
da Floresta Atlântica, em floresta submontana, 
montana e semidecidual. Além disso, foi encontrada 
em floresta de galeria e campo rupestre no domínio 
do Cerrado.

Coletada com flores de novembro a abril, 
junho, agosto e setembro, e em fruto de junho a 
fevereiro.

Figura 8 – Distribuição de Guatteria oligocarpa (�), 
G. schomburgkiana (■) e G. sellowiana (๐).
Figure 8 – Distribution of Guatteria oligocarpa (� ), G. 
schomburgkiana (■) e G. sellowiana (๐).

Figura 9– Distribuição de Guatteria pogonopus (•).
Figure 9 – Distribution of Guatteria pogonopus (•).
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Figura 10 – a-c. Guatteria pohliana – a. ramo com flores; b. botão floral com cálice conato; c. flor passada com 
cálice persistente já caído. d-e. Guatteria schomburgkiana – d. ramos com flores; e. fruto evidenciando carpídios 
sésseis (a-c. Peron 508; d. Ribeiro 1026; e. Cid Ferreira 9648).
Figure 10 – a-c. Guatteria pohliana – a. branch with flowers; b. flower bud with connate calyx; c. flower with persistent calyx fallen. d-e. 
Guatteria schomburgkiana – d. branch with flowers; e. fruit with sessile monocarps (a-c. Peron 508; d. Ribeiro 1026; e. Cid Ferreira 9648).
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Seu status de conservação é Vulnerável 
(D2). As populações são sempre reduzidas, sendo 
frequente somente no Parque Estadual de Ibitipoca, 
Lima Duarte, MG. É rara no Rio de Janeiro e na 
Bahia, onde não se encontra protegida por unidade 
de conservação e por isso pode ser considerada 
em risco.

11. Guatteria schomburgkiana Mart. in Mart. 
& Eichl., Fl. bras. 13(1): 38. 1841. Cananga 
schomburgkiana (Mart.) Baill. Hist. Pl. 1: 204. 1868. 
Tipo: GUIANA INGLESA. M.R. Schomburgk 993 
(Lectótipo B!; Designado por Scharf in Maas et al. 
2011; isolectótipo NY!, P!). Annona hostmannii 
Steud. Flora 26 (2): 754. 1843. Tipo: SURINAME. 
Paramarimbo: Hostmann & A. Kappler 1221 
(holótipo B; isótipos BM, F!, G, JE, K!, MO!, P, S, 
U, US, W). Guatteria vestita Klotzsch in Schomb., 
Reis. Br. Guiana 3: 979. 1849, nom. nud. Guatteria 
vestita var. angustifolia Klotzsch in Schomb., Reis. 
Br. Guiana 3: 979. 1849, nom. nud. Guatteria 
vestita var. latifolia Klotzsch in Schomb., Reis. Br. 
Guiana 3: 979. 1849, nom. nud. Guatteria guianensis 
Klotzsch in Schomb., Reis. Br. Guiana 3: 1163. 
1849. nom. nud. Guatteria schomburgkiana var. 
angustifolia Klotzsch ex R.E.Fr. Kongl. Svenska 
Vetensk. Acad. Handl. 34(5): 17. 1900. Tipo: 
GUIANA INGLESA. DEMERARA. III.1848, 
M. R. Schomburgk 1716 (holótipo B!). Guatteria 
schomburgkiana var. latifolia Klotzsch ex R.E.Fr. 
Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 34(5): 
17. 1900. GUIANA INGLESA: VIII.1813, M.R. 
Schomburgk 1334 (holótipo B!). Guatteria sessilis 
R.E.Fr. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 
n.s. 34(5): 17. 1900. Tipo: BRASIL. AMAZONAS: 
Próximo a Panuré e Rio Uaupés. R. Spruce 2661 
(holótipo C!, isótipos BR!, K!, NY!). Guatteria 
schomburgkiana var. holosericea R.E.Fr. Publ. 
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2): 709. 1938. 
Tipo: PERU. LORETO: Florida, Rio Putomayo, 
na boca do Rio Zubineta, G. Klug 2259 (holótipo 
S; isótipo K!). Guatteria sandwithii R.E.Fr. Acta 
Horti Berg. 12(3): 466. 1939. Tipo: GUIANA 
INGLESA: Estação Mazaroni. N.Y. Sandwith 1578 
(holótipo K!). Guatteria spruceana R.E.Fr. Acta 
Horti Berg. 12(3): 469. 1939. Tipo: VENEZUELA. 
AMAZONAS: São Carlos. Próximo ao rio Negro. 
R. Spruce 3698 (holótipo K!, isótipo BR!).Guatteria 
duckeana var. subcordata R.E.Fr. Kongl. Svenska 
Vetensk. Acad. Handl. ser. 3. 24(10): 10. pl. 4a. 1948. 
Tipo: VENEZUELA. AMAZONAS: Capiguara, 
Alto Casiquiare. 3.VI.1942, L. Williams 15777 

(holótipo US!). Guatteria flavovirens R.E.Fr. Kongl. 
Svenska Vetensk. Acad. Handl. 24(10): 10-11. 1948. 
VENEZUELA. BOLIVAR. Gran Sabana; Rio Uari. 
III.1946, F. Tamayo 3151 (holótipo US!).Guatteria 
bernardii R.E.Fr. Mem. New York Bot. Gard. 10: 23. 
1960. Tipo: VENZUELA. Calzeta de La Botella. L. 
Bernardi 6534 (holótipo NY!, isótipo NY!).  
 Fig. 8; 10d, e 

Árvores 10–18 m alt. Pecíolo 2–4 mm compr. 
Lâmina foliar verde, 7–14 × 2–4 cm, cartácea 
a subcoriácea, estreitamente elíptica, esparsa a 
densamente coberta por tricomas na face abaxial; 
base aguda a obtusa; ápice agudo a acuminado. Flor 
1, axilar. Pedicelo 0,3–0,8 cm compr. Botões florais 
5–6 × 7 mm, triangular-ovoides, sépalas livres. 
Sépalas 4–5 × 4–5 mm, largamente triangulares. 
Pétalas ovadas a elípticas, ápice agudo, 10–20 
× 5 mm. Fruto com receptáculo 3–4 × 4–7 
mm, depresso-obovoide; cálice não persistente; 
carpídios subsésseis a sésseis, 7–20, ca. 8 × 6 mm, 
elipsoides. 
Material selecionado: PARAÍBA: João Pessoa, Jardim 
Botânico de João Pessoa, 11.VIII.2008, R.D. Ribeiro et 
al. 1026 (RB). PERNAMBUCO: Goiana, entre Usina 
Santa Isabel e Goiana, 20.V.1962, Gomes 1236 (RB). 
Material adicional: BRASIL. AMAZONAS: São 
Gabriel da Cachoeira, rio Negro, Baía da Aparecida, 4 
km NW da Ilha do Açaí, 26.X.2005, G. Martinelli 14503 
(RB). MATO GROSSO: Juruena, 5.VII.1977, M.G. Silva 
& J. Maria 3280 (INPA, RB). MARANHÃO: Tiriaçu, 
s.d. N.A. Rosa 2825 (RB). PARÁ: Martins Pinheiro, 
Campina do Mangaba, 27.II.1975, L. Coradin 76 (RB).

Guatteria schomburgkiana caracteriza-se 
pelas folhas estreitamente elípticas e com ápice 
agudo a acuminado, geralmente cobertas por 
tricomas ferrugíneos na face abaxial, pétalas 
de ápice agudo e carpídios sésseis. A espécie 
pertence à seção Cephalocarpus (Fries 1939) e faz 
parte de um complexo morfológico que inclui G. 
citriodora Ducke e G. paraensis R.E.Fr., ambas de 
distribuição amazônica.

Guatteria schomburgkiana é característica 
da floresta amazônica, ocorrendo nas Guianas, 
Suriname, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, 
Peru e Brasil (Maas et al. 2010). No Brasil ocorre 
nos Estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rondônia e Mato 
Grosso. É encontrada preferencialmente em floresta 
de terra firme, floresta de igapó, campinas, além 
de áreas antropizadas e beira de rios. Na Floresta 
Atlântica foi coletada em floresta decidual.

Coletada em flor de novembro a agosto, e em 
fruto o ano todo.
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Seu status de conservação é Baixo Risco. 
Guatteria schomburgkiana é frequente na Amazônia 
e ocorre pontualmente na Floresta Atlântica, estando 
ameaçada localmente na Paraíba e Pernambuco.

12. Guatteria sellowiana Schltdl., Linnaea 9: 
323. 1834. Cananga sellowiana (Schltdl.) Warm. 
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjobenhavn 1873: 144. 1874. Tipo: BRASIL. 
MINAS GERAIS: Serra de Santo Antônio, 
17.X.1818, F. Sellow 1967 c 1479 (Lectótipo 
B!, designado por Fries (1939); isolectótipo K!). 
Cananga sellowiana (Schltdl.) Warm. var. montana 
Warm., Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. 
Kjøbenhavn 1873: 145. 1873. Guatteria sellowiana 
Schltdl. var. montana (Warm.) R.E.Fr., Kongl. 
Svenska Vetenskapakad. Handl. n.s. 34(5): 14. 
1900. Tipo: BRASIL. II, J.E.Warming s.n. (C).
Guatteria australis var. pubens Mart. in Mart. & 
Eichl. Fl. bras. 13(1): 26. 1841. Guatteria pubens 
(Mart.) R.E.Fr. Acta Horti Berg. 12(3): 455. 1939. 
Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: Petrópolis 
(“prope praedium Mandiocca”), VII.1817, C. 
F. P. Martius obs. 47 (holótipo M!). Guatteria 
mexiae R.E.Fr. Acta Horti Berg. 12(3): 344. 1939. 
Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS: Carangola 
(“Fazenda da Gramma, about 0,5 km North on 
trail”), 27.I.1930, Y. Mexia 4249 (holótipo S!; 
isótipos B!, BM!, F!, K!, NY!, U!, US). syn. nov. 
Guatteria umbrosa R.E.Fr. Acta Horti Berg. 12(3): 
455. 1939. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Petrópolis (“Mandioca”), X.1823, L. Riedel s.n. 
(holótipo: S!; isótipos: LE!, U!). syn. nov. Guatteria 
peckoltiana R.E.Fr. Acta Horti Berg. 12(3): 457. 
1939. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: Cantagalo 
(“Canta Gallo”), 1859, T. Peckolt 362 (holótipo BR!). 
syn. nov. Fig. 8; 11a, b

Árvores 2–25 m alt., DAP 10–25 cm. Pecíolo 
2–8 mm compr. Lâmina foliar 5,5–14 × 1,5–4 cm, 
estreitamente elíptica a elíptica, glabra a densamente 
coberta por tricomas na face adaxial, densamente 
coberta por tricomas na abaxial; base aguda; ápice 
agudo. Flor 1, axilar. Pedicelo 0,5–2,5 cm compr., 
frequentemente densamente coberto por tricomas. 
Botões florais 4–8 × 5–10 mm, triangular-ovoides. 
Sépalas 2–5 × 3–4 mm. Pétalas estreitamente 
elípticas a elípticas, ápice obtuso, 6–20 × 4–10 mm. 
Fruto com receptáculo 4–7 × 5–11 mm, largamente 
depresso-obovoide; carpídios 16–42, 5–8 × 4–5 mm, 
elipsoides; estipes 5–10 mm compr. 
Material selecionado: BAHIA: 19.III.1978, S.A. Mori 
et al. 9722 (CEPEC, K, NY, RB). MINAS GERAIS: 
Caeté, Serra da Piedade 19°49’S 43°40,8’W, 16.V.1987, 

J. A. Paula et al. s.n. (BHCB 8979). ESPÍRITO SANTO: 
Nova Lombardia, Reserva Biológica Augusto Ruschi, 
23.X.2001, L. Kollmann et al. 4899 (MBML, RB). RIO 
DE JANEIRO: Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia, 
3.XII.1997, J.M.A. Braga 4500 (RB).
Material adicional: BRASIL. MATO GROSSO: Vila Bela 
da Santíssima Trindade, 13°22’S 59°56’W, 2.IX.1985, W.W. 
Thomas et al. 4757 (NY, SPF, U). GOIÁS: Alto Paraíso, Vale 
da Lua, 36 km de Alto Paraíso, 5.IX.1994, F.C.A. Oliveira et 
al. 43 (IBGE, U). DISTRITO FEDERAL. Brasília, Reserva 
Ecológica do IBGE, 15°57’8”S 47°53’25”W, 2.IV.2003, 
A.F. Pontes 597 (CEN, SPF, U).

Guatteria sellowiana caracteriza-se pelas folhas 
estreitamente elípticas, densamente cobertas por 
tricomas eretos, retos na face abaxial, ápice agudo e 
pedicelos geralmente curtos. Dentre as espécies de 
Guatteria da Floresta Atlântica, é bem característica 
pelo denso indumento. É semelhante aos indivíduos 
com ramos e folhas cobertos por tricomas de G. 
australis, entretanto diferencia-se pelo pedicelo curto.

Os materiais-tipo de Guatteria mexiae e 
Guatteria peckoltiana são bastante similares ao 
material-tipo de G. sellowiana. Todos possuem 
folhas medianas, densamente cobertas por tricomas 
na face abaxial e pedicelos curtos. Por essa razão 
são aqui sinonimizados em G. sellowiana. O tipo de 
Guatteria pubens possui as mesmas características de 
G. sellowiana, embora com folhas menores. Sendo 
esse um caráter variável em G. sellowiana, G. pubens 
é tratada como sinônimo de G. sellowiana, juntamente 
com G. umbrosa, já anteriormente sinonimizada em 
G. pubens (Lobão & Mello-Silva 2007).

Ocorre no Mato Grosso, Distrito Federal, 
Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. É comum nas florestas de galeria no 
domínio do Cerrado. Na Floresta Atlântica ocorre 
em floresta de terras baixas, submontana, montana 
e semidecidual.

Floresce e frutifica durante quase todo o ano.
Seu status de conservação é Baixo Risco. 

Espécie bastante frequente, inclusive em diversas 
unidades de conservação.

13. Guatteria stenocarpa Lobão, Maas & Mello-
Silva, Blumea 55: 122. 2009. Tipo: BRASIL. 
BAHIA. Itacaré: Loteamento Marambaia, 
vicinal que leva à fazenda, ca. 1 km da rodovia 
BA 001, 14°19’41”S 39°1’46”W, 29.X.2000, J. 
G. Jardim et al. 3096 (holótipo RB!; isótipos 
CEPEC!, SPF!, U!). Fig. 2g-i; 12

Árvores ou arbustos 5–8 m alt. Pecíolo 
6–12 mm compr. Lâmina foliar 11–22 × 4–8 cm, 
subcoriácea, estreitamente obovada, glabra em 
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Figura 11 – a, b. Guatteria sellowiana – a. ramos com flores; b. fruto. c, d. Guatteria tomentosa – c. ramos com 
flores; d. base da folha levemente cordada. e, f. Guatteria villosissima – e. ramos com flores; f. fruto (a. Kullmann 
5935; b. Kullmann s.n. RB 16526; c, d. Fiaschi 2534; e, f. Pereira 2383).
Figure 11 – a, b. Guatteria sellowiana – a. branch with flowers; b. fruit. c, d. Guatteria tomentosa – c. branch with flowers; d. leaf 
base slightly cordate. e, f. Guatteria villosissima – e. branch with flowers; f. fruit (a. Kullmann 5935; b. Kullmann s.n. RB 16526; c, D. 
Fiaschi 2534; e, f. Pereira 2383).
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ambas as faces; base atenuada; ápice agudo. Flor 
1, axilar. Pedicelo 2–3,5 cm compr. Brácteas 4–5 
por flor. Botões florais ca. 8 × 8 mm, triangular-
ovóides, sépalas livres. Sépalas 2–6 × 3–6 mm, 
largamente triangulares. Pétalas largamente ovadas a 
elípticas, ápice obtuso, 6–24 × 6–15 mm. Fruto com 
receptáculo ca. 3 × 7–10 mm, largamente depresso-
obovoide; carpídios 8–19, 22–25 × 6–8 mm, 
elipsoides a cilíndricos; estipes 5–10 mm compr. 
Material selecionado: BAHIA: Maraú, 14°06’21”S 
39°00’25”W, 2.II.2000, J.G. Jardim et al. 2641 (CEPEC, 
NY, U); Uruçuca, 7,3 km N of Serra Grande on road 
to Itacaré, 14°25’24”S 39°3’38”W, 12.VII.1991, W.W. 
Thomas et al. 6933 (CEPEC, NY, U); Taperoá, rodovia 
Taperoá-Valença, km 13, 10 XII 1980, J.L. Hage et al. 
416 (CEPEC, NY, U). 

G u a t t e r i a  s t e n o c a r p a  é  d e  f á c i l 
reconhecimento quando em frutificação pelos 
grandes carpídios cilíndrico-elipsoides de 22 a 25 
mm de comprimento, únicos entre as espécies da 
Floresta Atlântica. As folhas medianas a grandes, 
glabras e subcoriáceas também são características 
da espécie. 

Guatteria stenocarpa é similar a G. pogonopus 
e G. oligocarpa pelas folhas glabras e subcoriáceas. 
Entretanto G. pogonopus e G. oligocarpa possuem 
carpídios elipsoides e menores com, no máximo, 
12 mm de comprimento.

Endêmica da Bahia, ocorrendo em populações 
esparsas nas florestas higrófilas dos municípios de 
Taperoá, Itacaré, Uruçuca e Maraú. 

Coletada em flor em maio, julho e dezembro, 
e em fruto em outubro, novembro e maio.

Seu status de conservação é Em Perigo 
(B.1.a.c.) (Lobão et al. 2009B). 

14. Guatteria tomentosa Rusby, Bull. New York 
Bot. Gard. 6(22): 504. 1910. Tipo: BOLÍVIA. 
LA PAZ. Iturralde, Tumupasa, 11.XII.1901, R.S. 
Williams 453 (holótipo NY!). Guatteria rigidipes 
R.E.Fr., Acta Horti Berg. 12(3): 358. 1939. Tipo: 
COSTA RICA. San José, El General, II.1936, A.F. 
Skutch 2553 (holótipo S). Guatteria setosa Rusby, 
Phytologia 1: 55. 1934. Tipo: BOLÍVIA. LA PAZ. 
Chuquini, II-III.1926, G.H.H. Tate 1138 (holótipo 
NY). Guatteria trichoclonia Diels, Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin-Dahlem 11: 77. 1931. Tipo: BOLÍVIA. 
SANTA CRUZ. San Carlos, 24.XI.1926, Buchtien 
698 (holótipo B).  Fig. 11c, d; 12

Árvores ou arbustos 5–22 m alt. DAP ca. 
7 cm. Tricomas ferrugíneos. Pecíolo 3–5 mm 
compr. Lâmina foliar in sicco ferrugíneas na face 
abaxial, 7–17 × 2–5,5 cm, cartácea a sub-coriácea, 
estreitamente elíptica a elíptica, densamente coberta 
por tricomas na face abaxial; base frequentemente 
obtusa ou cordada; margem revoluta; ápice agudo 
a acuminado, acúmen até 1 cm compr. Flor 1, 
axilar. Pedicelo 3–7 cm compr. Botões florais 
7–11 × 7–14 mm, triangular-ovoides, com sépalas 
conatas, com linha de deiscência. Sépalas 10–15 
× 7–10 mm, às vezes conatas na base. Pétalas 
elípticas, ápice frequentemente agudo; 15–30 
× 7–10 mm. Fruto com receptáculo 2–6 × 5–10 
mm, largamente depresso-obovoide; cálice às 
vezes persistente; carpídios ca. 10, 8–10 × 5 mm, 
elipsoides; estipes ca. 10 mm compr. 
Material selecionado: BAHIA: Ilhéus, RPPN Salto 
Apepique, 14°35’10”S 39°7’25”W, 16.VII.2005, 
A.Q. Lobão et al. 725 (CEPEC, RB). ESPÍRITO 
SANTO: Linhares, Reserva Natural da CRVD, 
8.VIII.2006, A.Q. Lobão et al. 1279 (CVRD, RB). 
MINAS GERAIS: Carangola, Morro da Torre, 20°44’S 
42°04’W, 23.VI.1990, L. Leoni 1143 (GFJP, SPF).

Guatteria tomentosa caracteriza-se pelas 
lâminas foliares e longos pedicelos florais 
densamente cobertos por tricomas e margem da 
folha revoluta que, geralmente, esconde as flores 
axilares. Assemelha-se a G. villosissima pelas folhas 
medianas, geralmente glabras na face adaxial e 
densamente cobertas por tricomas na abaxial, e 
margem revoluta. Entretanto, G. villosissima possui 
base da folha sempre obtusa, nervuras secundárias 
formando ângulo de 60° com a nervura primária e 
pedicelo com no máximo 2 cm de comprimento, 

Figura 12 – Distribuição de Guatteria stenocarpa (�), 
G. tomentosa (๐) e G. villosissima (•).
Figure 12 – Distribution of Guatteria stenocarpa (�), G. 
tomentosa (๐) e G. villosissima (•).
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enquanto G. tomentosa apresenta base da folha 
frequentemente cordada, nervuras secundárias 
formando ângulo de 70°–80° com a nervura primária 
e longo pedicelo atingindo até 7 cm de comprimento.

Guatteria tomentosa ocorre na Bolívia e 
Costa Rica. No Brasil, Guatteria tomentosa é 
restrita à Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, 
ocorrendo na floresta de planície, higrófila, 
restinga, submontana e montana. 

Coletada em flor de janeiro a março, julho, 
agosto e outubro, e em fruto de setembro a 
novembro.

Seu status de conservação é Vulnerável (D2). 
Ocorre em unidades de conservação, mas em 
populações muito reduzidas.

15. Guatteria villosissima A.St.-Hil., Fl. Bras. 
merid. 1: 38. 1825. Cananga villosissima (A.St.-
Hil.) Warm. Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. 
Foren. Kjobenhavn 1873: 144. 1874. Tipo: 
BRASIL. MINAS GERAIS: Rio Piracicaba, 
Serra dos Pilões (“près Itajuru de São Miguel de 
Mato Dentro”), I.1817, A.F.C.P. Saint-Hilaire 606 
(holótipo P!, isótipo P!). Guatteria villosissima var. 
longepedunculata R.E.Fr. Acta Horti Berg. 12(3): 
351. 1939. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Nova Friburgo, 22.II.1903, P.K.H. Dusén 1910 
(holótipo S; isótipo U!). Fig. 11e, f; 12 

Árvores ou arbustos 3–8 m alt. Tricomas 
ferrugíneos. Pecíolo 1–3 mm compr. Lâmina foliar 
6,5–15(–18) × 1,5–3(–4,5) cm, cartácea a coriácea, 
estreitamente elíptica a elíptica, densamente coberta 
por tricomas na face abaxial; base obtusa; margem 
frequentemente revoluta; ápice agudo; nervuras 
secundárias profundamente impressas na face 
adaxial. Flor 1, axilar. Pedicelo 1,5–2 cm compr. 
Botões florais 4–8 × 5–10 mm, triangular-ovoides, 
com sépalas conatas, com linha de conação. Sépalas 
8–10 × 7 mm, largamente triangulares. Pétalas 
ovadas a elípticas, ápice agudo, 10–25 × 5–12 mm. 
Fruto com receptáculo 4–7 × 5–11 mm, largamente 
depresso-obovoide; carpídios 15–45, ca. 8 × 6 mm, 
elipsoides; estipes 3 mm compr. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Ouro Preto, 
estrada Chapada-Santa Rita, 19.III.1998, M.L. Kawasaki 
et al. 1063 (SP, SPF). ESPÍRITO SANTO: Linhares, 
estrada de Vitória para Linhares, 12.II.1965, A.P. Duarte 
8835 (RB, SPF). RIO DE JANEIRO: Santa Maria 
Madalena, subida para a Pedra do Desengano, 21º52,31’S 
41º55,58’W, 2.III.2004, R.C. Forzza et al. 2830 (RB, SPF). 

Guatteria villosissima caracteriza-se pelas 
folhas quase sésseis, densamente cobertas por tricomas 

na face abaxial, nervuras profundamente impressas na 
face adaxial, margem in sicco revoluta, pedicelo curto 
(1,5 a 2 cm compr.), densamente coberto por tricomas, 
botões florais jovens com sépalas conatas em toda a 
extensão e com linha de conação. 

A espécie pertence à seção Trichoclonia 
(Fries 1939) e é semelhante a G. tomentosa (vide 
comentários em G. candolleana e G. tomentosa). 
Algumas vezes, assemelha-se a G. sellowiana 
principalmente devido à densa pilosidade na face 
abaxial da folha e ao tamanho do pedicelo (Lobão 
& Mello-Silva 2007).

É encontrada em Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. Ocorre preferencialmente 
em floresta submontana, mas também pode ser 
encontrada em áreas antropizadas. 

Coletada em flor e fruto durante todo o ano.
Seu status de conservação é Baixo Risco. 

A espécie ocorre em três estados brasileiros com 
populações grandes e dentro de unidades de 
conservação.

Espécies excluídas
1. Guatteria apodocarpa Mart., in Mart. & Eichl., 
Fl. bras. 13(1): 30. 1841. Tipo: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
VIII, C.F.P. Martius s.n. (holótipo: M!) Annona 
parviflora (A. St.-Hil.) H. Rainer, Ann. Naturhist. 
Mus. Wien, B 108: 197. 2007.
2. Guatteria elliptica R.E.Fr., Acta Horti Berg. 
12(3): 445. 1939. Tipo: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: São Fidelis, 18.II.1875, A.F.M. Glaziou 
9605 (holótipo C!; isótipos K!, P!). O tipo é 
provavelmente de Santarém, Pará (vide Lobão & 
Mello-Silva 2007).
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Finotti R. IBIO1 1466 (12), IBIO1 1967 (10), IBIO1 1561 (12); Flaster B 8 (5); Flor R.V. s/n (BHCB 14273) (12); Folli D.A. 441 
(14), 698 (3), 944 (8), 1034 (8), 1307 (1), 1311 (1), 2146 (7), 2258 (1), 2381 (7), 2522 (1), 3436 (1), 3885 (14), 4121 (14), 4313 (7), 
6192 (9); Fontana A.P. 475 (9), 939 (2), 984 (1), 1583 (10); Forero E. 8144 (1), 8720 (1); Forzza R.C. 324 (12), 1717 (1), 2030 (1), 
2133 (12), 2739 (4), 2862 (12), 2830 (15), 3041 (10), 3234 (10), 3269 (10), 3676 (10), 3740 (12), 4364 (10), 4424 (10), 4427 (10); 
Fothergill J.M. 24 (12); Fraga C.N. 1842 (1), 1970 (1); França F. 1709 (10), 2363 (9), 2589 (1), 3018 (8), 3228 (8); França G.S. 144 
(1), 330 (2), 338 (2), 388 (2), 405 (2), 438 (9), 505 (1), 620 (7); Francisco E.M. s/n (MBM 257088) (1), s/n (MBM 257089) (1); Franco 
B.K.S. 33 (12), 34 (12); Franco G. 2967 (1); Franco G.A.D.C. 438 (1); Freire Alemão F. 19 (15), 24 (11), s/n (R60734); Freire G.Q. 
144 (7); Freire-Fierro A. 1636 (10); Fróes R.L. 32469 (11); Furlan A. 681 (1), 912 (1), 1101 (1), CFSC6451 (15), CFSC7516 (15); 
Gab. Bot. da E. Politécnica 6759 (3), 6760 (3), 7412 (3); Galetti M. s/n (1), col. Saibidela 1116 (1), col. Saibidela 120 (1), col. Saibidela 
146 (1); Gandolfi S. 11924 (1), s/n (ESA 33500) (1), s/n (UEC 79124) (1); Garcia F.C.P. 77 (1), 290 (1), 1009 (5); Garcia R.J.F. 263 
(1), 309 (1), 331 (1), 546 (1), 716 (1), 759 (1), 954 (1), 986 (1), 996 (1), 1003 (1), 1963 (1); Gardner G. 4403 (1); Gehrt A. s/n (SP 
3703) (1), s/n (SP 35285) (1), s/n (SPF 71929) (1); G entry A.H. 49358 (1), 49813 (1), 49947 (9), 58789 (1); Geraldino H.C.L. 121 
(1); Géza Árborez 181 (1), 553 (1), 574 (1); Gianotti E. 14924 (1); Gibram M. 105 (7), 106 (7); Giordano L.C. 1782 (1), 1855 (10), 
2024 (1), 2315 (5), 2645 (5), 2684 (6); Giulietti A.M. CFCR13754 (12), CFCR2192 (12), CFCR5660 (12); Glaziou A.F.M. 1028 (12), 
1596 (1), 2481 (1), 2677 (1), 2981 (1), 3858 (1), 3878 (1), 5725 (1), 7504 (3), 7505 (1), 7506 (1), 7508 (1), 8253 (1), 8254 (1), 10223 
(1), 10224 (1), 10233 (9), 10235 (15), 11783 (12) 13513 (1), 14465 (10), 14466 (2), 15824 (1), 16690 (5), 17462 (1), 17463 (15), 18847 
(12), s/n (R 60939) (15), s/n (60969) (15); Godoy J.R.L. 59 (1), 124 (1), 143 (1), 168 (1), 169 (1), 170 (1), 171 (1), 172 (1), 173 (1); 
Godoy S.A.P. 599 (1); Godoy s/n (OUPR 240) (15); Goes M. s/n (SPF 105301) (1); Goés O.C. 46 (1), 63 (1), 432 (1), 542 (12), 793 
(1), 1050 (12), 1069 (1); Goldenberg R. 439 (9); Gomes 1236 (11); Gomes B.Z. 93 (1), 95 (1); Gomes J. 65 (1), 241 (2); Gomes 
J.M.L. 1527 (7); Gomes J.V. 919 (2), 928 (2); Gomes M. 519 (5); Gomes V. 104 (1), 2486 (1); Gonçalves S.B. 257 (1); Gorenstein 
M.R. 14 (1), 115 (1); Gorgatti L. 2 (1), 4 (1), 5 (1), 6 (1); Gottsberger G. 11 3468 (1), 11-12268A (1), 11-12268B (1), 11-15168 (1), 
11-28969 (1), 11-91179 (1), 12-7774 (12), 12-12468 (1), 12-27168 (1), 12-29969 (1), 13-5774 (12), 13-15471 (6), 13-1268 (1), 13-
111066 (1), 21-7175 (1), 21-7774 (15), 21-241186 (1), 21-28872 (1), 21-9274B (1), 22-141174 (1), 23-7774 (12), 23-211275 (1), 26-
51172 (1), 32-71090 (1); Grande D.A. 242 (1); Grandi T.S.M. 1689 (12); Grombone-Guaratini M.T. 11 (1), 12 (1), 307 (1); Guarino 
E.S. 247 (12), 900 (12); Guedes L.M. 733 (10), 3119 (1), 5480 (1), 7372 (8), s/n (SPF 137151) (9); Guedes R.R. 68 (5), 178 (5), 242 
(1), 940 (12), 2159 (1), 2173 (1), 2210 (5), 2220 (5), 2224 (5), 2280 (2), 2333 (6), 2469 (6), s/n (10); Hage J.L. 30 (1), 416 (1), 448 (1), 
1044 (1), 1391 (1), 1446 (1), 1768 (1), 1232 (1), 1280 (1), 1475 (1), 2373 (9); Halfeld s/n (OUPR 234) (1); Handro O. s/n (SP 50441) 
(1); Harley R.M. 17360 (3), 17870 (1), 18091 (3), 18351 (7), 18436 (9), 18442 (9), 21888 (1), 22169 (9), 24539 (12), 26194 (12), 27363 
(12), 28425 (9), H-50621 (12), H-52082 (10), CFCR13753 (12), s/n (RB 364244) (12); Hatschbach G. 968 (1), 1860 (1), 5300 (1), 
5302 (1), 5521 (1), 7505 (1), 13636 (1), 14620 (1), 29943 (12), 30375 (1), 32115 (1), 35777 (1), 37005 (1), 40207 (1), 40693 (1), 41821 
(1), 42600 (1), 48583 (5), 52937 (15), 53497 (1), 53736 (1), 54168 (9), 56162 (1), 57916 (1), 58044, (1), 58179 (1), 59745 (9), 59840, 
(1), 61190 ou 51190? (12), 61472 (1), 63119 (8), 67422 (2), 68502 (9), 68859 (1), 69291 (1), 71521 (1), 72736 (1); Henrique M.C. 
CFSC5561 (15), CFSC5787 (12); Heringer E.P. 472 (1), 1930 (12), 2071 (12), 13840 (12), 14616 (12), 18517 (9), 18566 (1); Hill S.R. 
12959 (5); Hoehne F.C. 6723 (15), s/n (SP 1472) (1), s/n (SP 1145) (1), s/n (SP 1518) (1), s/n (SP 1869) (1), s/n (SP 3002) (1), s/n (SP 
5066) (1), s/n (SP 5725) (1), s/n (SP 17873) (1), s/n (SP 26558) (1), s/n (SP 28405) (1), s/n (SP 29355) (1), s/n (SP 39251) (1), s/n (SP 
73147) (1), s/n (SPF 77748) (1), s/n (SPF 77750) (1), s/n (SP 4868) (15); Hoehne W. s/n (SPF 67487) (1); Honda S. 801 (1), s/n (PMSP 
494) (1); Horta M. 5030 (1); Hürlimann H. s/n (U 9578) (9); Irwin H.S. 2085 (15), 2188 (1), 2252 (7), 6239 (12), 14086 (12), 18257 
(12), 18309 (12), 19554 (15), 19895 (15), 20165 (15), 20705 (12), 20855 (15), 22031 (1), 22483 (1), 22553 (12), 29661 (15), 30397 
(12), 30545 (15); Ivanauskas N.M. 869 (1), 2136 (9), 2142 (12), 2220 (9);  J. S. 81/78 (12), 81/78 (12); Jangoux J. 860 (11); Jansen-
Jacobs M.J. 1127 (11); Jardim J.G. 16 (8), 157 (5), 272 (9), 491 (1), 643 (8), 980 (9), 1163 (1), 2024 (9), 2606 (14), 2641 (8), 3059 
(5), 3096 (13), 3098 (8), 4163 (1), 4372 (5), 4422 (1), 4430 (9), 4474 (1) 4890 (1), 4982 (7); Jesus N.G. 1160 (1); Jost T. 147 (9); Jung 
S.L. 434 (1), 450 (1); Jung-Mendaçolli S.L. 570 (1); Junior A.J.G. s/n (VIC 29537) (1); Kallunki J. 499 (1), 531 (8); Kassis A. s/n 
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(OUPR 4646) (12); Kawall M. 362 (1); Kawasaki M.L. 1063 (16), 1066 (10); Kinoshita L.S. 95-67 (1) ; Kirizawa M. 866 (1), 1148 
(1), 1271 (1), 1426 (1), 1454 (1), 1980 (1), 2022 (1), 2405 (1), 2411 (1), 2605 (1), 2620 (1), 2819 (1), 2882 (1), 3061 (1), 3195 (1), 3209 
(1), 3410 (1) ; Kitakawa A. Y. s/n (SPF 124837) (1), s/n (SPF 124838) (1); Klein R.M. 178 (1), 4000 (1), 366 (1), 7184 (1); Klein V. 
L.G. 923 (1) 962 (1), 1202 (1); Kollmann L. 132 (9), 202 (9), 527 (1), 538 (12), 819 (1), 858 (1), 871 (9), 892 (1), 1004 (9), 1140 (9), 
1618 (9), 1247 (2), 1350 (9), 1501 (1), 1765 (1), 1948 (1), 2142 (1), 2246 (9), 2586 (9), 2655 (1), 3774 (1), 3993 (9), 4276 (2), 4388 
(9), 4480 (1), 4499 (9), 4529 (9), 4576 (12), 4586 (9), 4899 (12), 4938 (9), 5259 (12), 5866 (9), 5935 (12), 5968 (9), 6187 (9), 6243 (9), 
6570 (1), 7531 (9), 7989 (1); Konno T. 111 (1); Koscinsky M. 235 (1); Kozera C. 802 (1); Krieger L. 77-131 (10), 8015 (12), 11145 
(1), 11516 (1), 13213 (10), 13351 (1), 14591 (10), 14593 (10), 19308 (1), 21127 (1), 23340 (10), 25039 (1), s/n (SPF 86235) (10); 
Kuhlmann J.G. 32 (12), 48 (12), s/n (RB 4483) (1), s/n (RB 19677) (1), s/n (RB 19677) (1), s/n (RB 81370) (1), s/n (RB 136532) (2), 
s/n (RB 19664) (5), s/n (RB 136526) (12), s/n (RB 136528) (15), s/n (VIC 2126) (1), s/n (VIC 2128) (15), s/n (VIC 3915) (15), s/n (RB 
72885) (15); Kuhlmann M. 219 (1), 531 (1), 575 (1), 1541 (1), 2261 (1), 2483 (10), 2598 (1), 2676 (1), 4580 (1), s/n (SP 36278) (1); 
Kummrow R. 1442 (1), 1656 (1), 3211 (1); Kurtz B.C. 117 (1), 122 (5), s/n (RB 290853) (1); L. D. s/n (OUPR 218) (15); Labiak P. 
4143 (7), 4172 (7); Lad. Netto 201 (15); Lafetá R.C.A. 253 (12); Landrum L.R. 2215 (1), 4067 (1), 4288 (12); Leitão Filho H.F. 
278 (1), 1305 (1), 1351 (1), 2211 (1), 10237 (1), 10392 (1), 10677 (2), 10758 (1), 10774 (1), 10784, (1), 15358 (1), 17265 (12), 22836 
(1), 27766 (1), 32663 (1), 34722, (1), 34734 (1), 34761 (1); Leite E.C. 276 (1), 829 (1); Leitman M. 383 (1); Lemos J.P. s/n (BHCB 
68545) (15); Leoni L.S. 1143 (14), 1540 (14), 2077 (1), 2098 (1), 2465 (12), 2488 (14), 2710 (12), 2887 (12), 2923 (14), 2945 (12), 
3028 (12), 3714 (12), 4081 (1), 4290 (12), 5087 (12), 5169 (9), 5173 (12), 5378 (1), 5546 (1), 6075 (12), 6245 (12), 6260 (1), 7046 (2), 
7166 (12); Lima G.P. s/n (RB 429710) (1), s/n (RB 429701) (12), s/n (RB 429702) (12); Lima H.C. 1551 (5), 1681 (15), 2210 (5), 
2358 (5), 3405 (1), 3561 (1), 3695 (1), 4310 (5), 4368 (12), 4540 (2), 4623 (2), 5887 (5), 5912 (6), 6406 (12), s/n (RB 290843) (1), s/n 
(RB 290852) (1), s/n (RB 354633) (5), s/n (290851) (10); Lima J.C.A. 203 (2); Lima L.R. 388 (1), 419 (1); Lima M.P.M. 160 (6), 
169 (1), 302 (6); Lima S. 13245 (1); Limões J.A. 1 (1), 53 (1); Lindeman J. C. 3058 (1), 1977 (1), 2330 (1), 3058 (1), 4069 (1), 4191 
(12), 5646 (1), 5764 (1), 5864 (1), 3058A (1), 5299B (1); Lira Neto J.A. 689 (12); Lira O.C. 60-207 (9); Lisboa M.A. s/n (OUPR 223) 
(15); Lisboa M.L.G. s/n (VIC 14423) (12); Lobão A.Q. 444 (1), 445 (6), 446 (1), 447 (1), 466 (1), 490 (1), 494 (1), 497 (1), 499 (1), 
526 (1), 530 (1), 534 (1), 542 (1), 544 (6), 565 (1), 557 (12), 624 (12), 625 (1), 630 (15), 631 (12), 643 (5), 645 (1), 646 (1), 647 (1), 
648 (1), 650 (5), 675 (1), 677 (1), 678 (6), 684 (1), 688 (9), 689 (9), 690 (9), 691 (9), 692 (14), 693 (1), 702 (1), 714 (1), 715 (9), 716 
(9), 717 (9), 718 (9), 720 (1), 721 (5), 722 (9), 723 (7), 727 (8), 727A (1), 728 (7), 729 (8), 730 (8), 732 (8), 737 (5), 738 (1), 739 (8), 
740 (8), 741 (8), 742 (5), 743 (1), 750 (5), 770 (1), 875 (5), 1280 (12), 1281 (12), 1288 (1), 1289 (1), 1290 (5), 1302 (1), 1303 (1), 1314 
(5), 1315 (1), 1316 (3), 1355 (1), 1356 (5), 1357 (5), 1358 (1), 1360 (5); Lofgren J. A. C. 1455 (1), 3339 (1), 4189 (1), 4190 (1), 4577 
(1); Lombardi J.A. 212 (15), 448 (12), 529 (1), 1141 (9), 1333 (2), 1309 (2), 1333 (2), 2751 (15), 5150 (15), 5188 (9), 5506 (5), 5538 
(1), 5612 (2), 6015 (2), 6092 (10), 6232 (1), s/n (BHCB 7286) (1); Lopes M. A. 59 (15), 161 (2), 775 (1); Lopes M.M.M. 191 (12), 
558 (1); Lopes W.P. 156 (2), 183 (2), 219 (2), 396 (9), 431 (2), 518 (1), s/n (VIC 17067) (1), s/n (VIC 16995) (12), s/n (VIC 17068) 
(15), s/n (VIC 17069) (15); Los M.M. 101 (1); Loureiro D.M. 222 (1); Luchiari C. 146 (2), 319 (2), 417 (5), 696 (1); Luschnath B. 
18 (7); Lutz A. 384 (1); Lutz B. 733 (1), 972 (1); M.G.C. 915 (2); Maas P.J. 3324 (1), 3222 (6), 6969 (1), 7006 (8), 7035 (1), 7086 
(1), 7087 (1), 8816 (1), 8837 (1); Macedo A. 3031 (1), 2924 (15); Macedo I.C.C. 60 (1); Machado J.W.B. 41 (12); Magalhães F. s/n 
(OUPR 262) (12); Magalhães M. 8 (12), 307 (1); Maguire B. 24781 (11), 41586 (11); Maio F.R. 40 (5); Major Novaes s/n (R 60771) 
(1), s/n (R 60774) (1), s/n (R 60777) (1); Maltone L. 804 (15); Mamede M.C.H. 94 (1), 106 (1); Mannu M. s/n (FUEL 3741) (1); 
Manu M. s/n (FUEL 3648) (1); Marassi R.D. 24 (1); Marcondes-Ferreira W. 276 (15); Markgraf F. 10121 (1), 13059 (1); Marques 
M.C. 304 (1); Marquete N. 474 (1); Marquete R. 162 (1), 177 (1), 272 (1), 413 (1), 829 (1), 1232 (1), 1239 (1), 1759 (1), 1895 (1), 
2067 (9), 2826 (12), 3416 (6), 3719 (1); Martinelli G. 550 (1), 3008 (12), 3064 (1), 3181, (1), 4270 (15), 6051 (9), 9329 (12), 9841 (1), 
10408 (5), 10539 (1), 10541 (1), 10560 (1), 10739 (6), 10965 (7), 11604 (9), 11713 (1), 11823 (1), 12258 (1), 12986 (1), 14503 (11), 
15544 (7); Martini A. 30121 (1); Martins D. 103 (1); Martins F.R. 2131 (1), 2180 (1), 15872 (1); Martins R.P. s/n (BHCB 8467) 
(15), s/n (BHCB 8514) (15); Martins S.E. 242 (1); Martius C.F.P. 710 (15), 711 (1), 712 (7), 714 (8), s/n (M s/n) (1), s/n (M s/n) (1), 
s/n (M s/n) (12); Martuscelli P. 197 (1); Matthes L.A.F. 669 (1), 7748 (1), 7749 (1), 7750 (1), 7751 (1); Mattos J. 9099 (1), 13180 
(1), 13926 (1), 13932 (1) 14271 (1), 15477 (6); Mattos J.M.C. s/n (6); Mattos Silva L.A. 860 (3), 928 (3), 961 (1), 987 (8), 1147 (5), 
1284 (5), 1567 (9), 1959 (8), 1468 (8), 2018 (8), 2089 (8), 2463 (8), 4886 (5), 4968 (9); Mayo S. s/n (K s/n) (5); Medeiro A. C. s/n 
(OUPR 3874) (15); Medeiros D.A. 14 (1); Meireles L.D. 723 (1), 852 (1), 1051 (1); Mello C. s/n (RB 66468) (6), s/n (RB 66467) (12); 
Mello-Barreto 3216 (15), 9085 (15), 10463 (15), 10694 (15); Mello-Filho L.E. 4003 (1); Mello-Silva R. 1 (6), 35 (1), 224 (12), 225 
(15), 425 (12), 798 (12), 992 (1), 1239 (1), 1254 (1), 1258 (1), 1334 (15), 1385 (12), 1548 (7), 1551 (14), 1553 (9), 1616 (1), 1630 (1), 
1633 (1), 1678 (12), 1728 (1), 1800 (1), 1805 (1), 1813 (10), 2167 (15), 2545 (15), CFCR5752 (1), CFCR11554 (2); Melo E. 1219 (10), 
PCD-1696 (12), 2471 (1), 3483 (8); Melo M.M.R.F. 425 (1), 557 (1), 579 (1), 579 (1), 634 (1); Mendes Magalhães G. 4804 (15); 
Mendonça 758 (1); Messias M.C.T.B. 295 (10), 327 (15), 436 (12), 694 (2), 715 (10), 869 (1), 866 (15), s/n (OUPR 1395) (1); Mexia 
Y. 4620 (15), 5024 (1), 5086 (1), 5131 (1), 5245 (12), 5277 (15), 5289 (1), 4945 (1), 5482 (1), 5485 (1), s/n (VIC 348) (12); Miller Fr. 
106 (1); Mizue Kirizawa 2022 (1); Moraes P.L.R. 744 (1); Moraes P. R. L. 851 (1); Moraes Pedro L. R. 744 (1), 767 (1), 787 (1), 
788 (1), 789 (1), 823 (1), 1085 (1); Morawetz W. 11-241280 (1), 11-261280 (1), 11-281280 (1), 11-4181 (1), 11-5381 (9), 11-8281 
(15), 11-101280 (1), 11-211280 (1), 11-71280 (1), 11-91280 (1), 12-4181 (1), 12-281280 (1), 12-13381 (12), 13-281280 (1), 21-6211 
(10), 21-7181 (1), 21-7281 (12), 21-11181 (1), 21-12381 (12), 21-12381 (10), 21-201280 (1), 21-261280 (1), 12-101280 (1), 31-12181 
(6), 31-29181 (1), 31-141280 (12); Mori S.A. 9448 (10), 9464 (10), 9722 (12), 10901 (3), 11304 (10), 11358 (8), 11860 (1), 12993 (5), 
13858, (14); Mota N.F.O. 327 (15), 513 (1); Mota R.C. 472 (12), 691 (15), 710 (15), 613 (2), 1226 (10), 1592 (15), 1594 (1), 1928 
(10), 2146 (10), 3294 (15); Motta R. 83 (6); Moura D. 785 (9); Moura J. 715 (1); Moura L.C. 23 (1), 49 (15); Moura R. 157 (1); 
Muller F. 434 (1); Muniz C.F.S. 505 (1), CFSC7870 (15); Nadruz M.C. 463 (1), 499 (1), 506 (1), 572 (1); Nakajima J.N. 782 (12), 
570 (12), 602 (12), 1077 (12), 1571 (12), 1626 (12), 2198 (12), 2780 (12), 2889 (12), 2991 (12); Nascimento F.H.F. 6 (12), 207 (12), 
235 (12), 389 (12); Nascimento L.M. 170 (7); Nave A.G. 1575 (9), 1621 (9), 1818 (9), 2165 (9); Negrelle R. A 496 (1), A 637 (1), s/n 
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(R 169520) (1); Neto A.M.  s/n (R 60962) (7); Neto J.A.A.M. 775 (1), 2084 (1), 2085 (12), 21346 (1), 23553 (1); Neto S.J.S. 333 (6), 
517 (6), 872 (6), 876 (6), 979 (5), 1460 (1), 1484 (5), 1697 (12); Neves A. s/n (r 60968) (1); Nobrega M.G. 423 (12); Nogueira J.E. 
167 (10), 230 (1); Nogueira M.D. s/n (BHCB 13936) (12); Novaes C. s/n (SP 2064) (1); Nunes T.S. 1018 (8); Occhioni P. 113 (1), 
4483 (5), 4785 (5), 7137 (10), 7740 (10), 8667 (5); Ogata H. 792 (1), s/n (PMSP 3855) (1); Okano R.M.C. s/n (VIC 13028) (1); Oliveira 
A.M. 24 (15), 51 (15), 83 (12); Oliveira C.A.L. 1739 (1); Oliveira F.C.A. 43 (12); Oliveira J. E. s/n (R175780) (12); Oliveira M. 
1102 (9); Oliveira P.P. 474 (2), 474A (2), 474B (2), 474N (2); Pabst G.F.J. 5934 (1), 8875 (6); Pabst L.F. s/n (HB 10751) (5); Paes 
L.E. 3 (1);  Paiva M.R.C. s/n (SPF 139066) (1); Paixão J.L. 481 (7), 545 (14), 698 (1); Pardo C.S. 725 (1); Pastore J.A. s/n (SPF 
112645) (1), s/n (SPSF 8362) (1); Paula C.H.R. 675 (16), 724 (1), 780 (1), 787 (15), 853 (12); Paula J.A. s/n (BHCB 8979) (12); Paula 
J.E. 1505 (1), 1509 (8); Paula-Souza J. 3732 (1), 5587 (10) ; Paulo M.Q. s/n (U 135192) (9); Pedersoli J. L. 15 (15); Pedra E.F. 8 
(1); Pedralli G. CATEC SR 72 (2), PT 88 (15), PT 204 (15); Pedroni F. 223 (1), 235 (1), 30449 (1), 30450 (1); Pedrosa D.S. 1133 
(1); Pedroso 26 (1); Peixoto A.L. 426 (9), 1869 (5), 1929 (5), 1942 (5), 3575 (9); Peras M. s/n (OUPR 2217) (1); Pereira B.A.S. 1126 
(12), 3347 (1), 3362 (1); Pereira E. 18 (1), 454 (1), 655 (1), 2297 (5), 2383 (15), 2633 (15), 2941 (15), 3831 (1), 3851 (1), 4273 (1), 
4868 (1), 5120 (1), 6107 (1); 6898 (1), 10656 (5), 73061 (5); Pereira Neto M. 319 (12); Pereira O.J. 511 (7), 2389 (7), 2476 (7), 2563 
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1967 (12), 4510 (1), 5442 p.p. (3), 5442 p.p. (12), s/n (B 10 0243239) (9), s/n (B 10 0243240) (9), s/n (B 10 0243241) (9), s/n (B 10 
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Shirasuna R.T. 73 (1); Silva A.A.L. 1689 (12); Silva A.F. 126 (1), 1940 (9), 1296 (1), 1353 (1), 1362, (1), 1468 (1), 1479 (1), 1496 
(1), 1514 (1), 1542 (1), 1549 (1), 1565 (1), 2573 (1), 2574 (12); Silva A.G. s/n (OUPR 3547) (1); Silva B.M. 30 (10); Silva E.H. 304 
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Resumo 
Myrtaceae é uma das famílias mais representativas da flora brasileira, fato que não tem sido acompanhado por 
um número expressivo de trabalhos taxonômicos. O presente estudo teve como objetivo realizar o tratamento 
taxonômico para a família na Serra do Ouro Branco, o ponto mais ao sul da Serra do Espinhaço. Foram 
registrados 10 gêneros e 24 espécies para a região: Accara (1 sp.), Blepharocalyx (1 sp.), Calyptranthes (2 
spp.), Campomanesia (2 spp.), Eugenia (2 spp.), Marlierea (2 spp.), Myrceugenia (2 spp.), Myrcia (10 spp.), 
Psidium (1 sp.), Siphoneugena (1 sp.). São apresentados chaves de identificação, descrições e comentários 
sobre gêneros e espécies.
Palavras-chave: campo rupestre, Eugenia, Myrcia, Serra do Espinhaço, taxonomia. 

Abstract 
Myrtaceae is one of the most representative families of the brazilian flora, but this have not led to an expressive 
number of taxonomic treatments. The aim of this study was the taxonomic treatment of the family in the 
Serra do Ouro Branco, the southernmost point of the Espinhaço Range. Ten genera and 24 species have been 
recorded from the area: Accara (1 sp.), Blepharocalyx (1 sp.), Calyptranthes (2 spp.), Campomanesia (2 spp.), 
Eugenia (2 spp.), Marlierea (2 spp.), Myrceugenia (2 spp.), Myrcia (10 spp.), Psidium (1 sp.), Siphoneugena 
(1 sp.). Identification keys, descriptions and comments of genera and species are presented.
Key words: campo rupestre, Eugenia, Myrcia, Espinhaço Range, taxonomy.
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Introdução
Myrtaceae engloba 3.800-5.600 espécies 

divididas entre cerca de 140 gêneros (Wilson et 
al. 2001; Govaerts et al. 2006), com centros de 
diversidade na Austrália, no sudeste da Ásia e na 
América tropical e subtropical (porção sul) (Wilson 
et al. 2001). Está incluída na ordem Myrtales 
(APG 2009), sendo caracterizada pela combinação 
das seguintes características: folhas inteiras com 
glândulas de óleo essencial, ovário semi-ínfero 
ou ínfero, estames geralmente numerosos, floema 
interno e pontuações guarnecidas nos vasos 
xilemáticos (Wilson et al. 2001). Tradicionalmente, 
Myrtaceae era dividida em dois grandes grupos: 
Myrtoideae, com fruto bacoide, e Leptospermoideae, 
com fruto capsular. Diversos trabalhos têm mostrado 
que estes grupos não são monofiléticos e que esta 
divisão deve ser abandonada (Johnson & Briggs 
1984; Wilson et al. 2001, 2005). A classificação 
mais atual para a família foi proposta por Wilson 
et al. (2005), dividindo-a em duas subfamílias, 

Psiloxyloideae e Myrtoideae, contendo duas e 15 
tribos, respectivamente. 

Dentre as 15 tribos de Myrtoideae figura 
Myrteae, que engloba todas as espécies neotropicais 
da família, exceção feita ao gênero Tepualia 
Griseb. (McVaugh 1968; Landrum & Kawasaki 
1997; Lucas et al. 2005). Myrteae conta com 49 
gêneros e cerca de 2500 espécies (Govaerts et 
al. 2006) e apresenta distribuição pantropical, 
com maior diversidade na América do Sul e no 
Caribe (McVaugh 1968). Distingue-se das outras 
tribos de Myrtoideae (sensu Wilson et al. 2005) 
por apresentar fruto bacoide indeiscente, sistema 
vascular transeptal e, comumente, presença de 
tricomas uni e multicelulares (Schmid 1972; Wilson 
et al. 2001). A classificação mais amplamente 
utilizada de Myrteae foi feita por Berg (1855-56, 
1857-59), baseada nos três tipos básicos de embrião 
encontrados no grupo, porém, estudos efetuados 
por Lucas et al. (2005, 2007), baseados em dados 
moleculares combinados, mostraram que tais 
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classificações não refletem grupos monofiléticos. 
Lucas et al. (2007) propuseram sete grupos dentro 
de Myrteae, mas não foram estabelecidas categorias 
supragenéricas formais.

As Myrtaceae neotropicais apresentam 
grande complexidade taxonômica, o que resulta em 
enorme dificuldade no reconhecimento de gêneros 
e espécies, fato exacerbado pelo uso de caracteres 
crípticos na diagnose de gêneros, pelos limites 
intergenéricos pouco compreendidos (McVaugh 
1968; Landrum & Kawasaki 1997) e pelo baixo 
número de estudos sobre a família (Nic Lughadha 
& Snow 2000). Estudos filogenéticos, essenciais 
para uma classificação robusta do grupo, têm 
avançado apenas nos últimos anos (Lucas et al. 
2005, 2007; Mazine 2006; Lucas et al. 2011).

No Brasil, Myrtaceae conta com 24 gêneros 
e cerca de 1.000 espécies (Landrum & Kawasaki 
1997; Sobral et al. 2012). É notória a grande 
representatividade da família na flora brasileira, 
com destaque para a Mata Atlântica, domínio 
vegetacional onde se apresenta invariavelmente 
entre as famílias de mais alta riqueza (Oliveira-
Filho & Fontes 2000). Na Serra do Espinhaço, 
formação geológica onde se situa a área de estudo, 
também figura entre as famílias com maior número 
de espécies (Giulietti et al. 1987; Pirani et al. 2003; 
Zappi et al. 2003). Ao contrário do panorama geral, 
alguns trabalhos taxonômicos vêm sendo realizados 
na Serra do Espinhaço, fornecendo valiosos dados 
para a sistemática da família (Kawasaki 1989, 
2004; Nic Lughadha 1995).

O extremo sul do Espinhaço, onde se situa a 
Serra do Ouro Branco, ainda não havia sido alvo 
de coletas e estudos específicos. O presente estudo 
realizou o tratamento taxonômico das espécies de 
Myrtaceae da Serra do Ouro Branco, apresentando 
descrições, ilustrações, chaves de identificação e 
comentários sobre os gêneros e as espécies.

Material e Métodos
Área de estudo  
A Serra do Ouro Branco (20º28–30’S, 

43º41’W) representa o extremo sul da Serra do 
Espinhaço, apresentando-se disjunta da porção 
conhecida como Espinhaço Meridional, situando-se 
próxima ao conjunto de elevações do Quadrilátero 
Ferrífero (Almeida-Abreu 1995) (Fig. 1). Assim 
como o Espinhaço Meridional, é formada, sobretudo, 
pelas rochas predominantemente quartzíticas do 
Supergrupo Espinhaço (Almeida-Abreu 1995; 
Almeida-Abreu & Ranger 2002). Apresenta-se 

como uma elevação abrupta, formando, a sudeste, 
um paredão com aproximadamente 17 km de 
extensão e, a nordeste, declividades que delimitam 
vales a partir de um planalto de altitudes entre 
1.250 e 1.608 m. Está inserida inteiramente no 
município de Ouro Branco (MG), com área de 
aproximadamente 2.750 ha. A região apresenta 
chuvas entre novembro e fevereiro e estação seca 
no inverno; a temperatura média é de 20,7ºC e a 
precipitação anual é de 1.188,2 mm.

Metodologia
Expedições de coleta foram efetuadas na Serra 

do Ouro Branco entre 2002 e 2006 pelo Departamento 
de Biologia Vegetal da Universidade Federal de 
Viçosa, com as amostras depositadas no herbário VIC 
(acrônimos de herbários segundo Thiers em contínua 
atualização). Além destes materiais, foram também 
utilizadas, neste trabalho, exsicatas depositadas nos 
herbários BHCB e SPF. Materiais adicionais foram 
utilizados quando havia apenas espécimes inférteis 
coletados na Serra, sendo incluídas na descrição 
somente as estruturas reprodutivas.

Figura 1 – Localização da Serra do Ouro Branco 
(triângulo preto) no estado de Minas Gerais. Em cinza, é 
mostrada a extensão aproximada da Serra do Espinhaço 
Meridional (partes norte e oeste) e do Quadrilátero 
Ferrífero (parte sul). A linha contínua delimita os 
estados brasileiros.
Figure 1 – Localization of the Serra do Ouro Branco (black 
triangle) in the Minas Gerais state. Gray area delineates the 
Meridional Espinhaço Range (northern and western parts) and 
the Quadrilátero Ferrífero (southern part). The continuous line 
delineates the Brazilian states.
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 A terminologia morfológica adotada baseou-se 
em Radford et al. (1974) e em trabalhos taxonômicos 
específicos para a família (Berg 1857-59; McVaugh 
1968; Landrum & Kawasaki 1997). A descrição 
dos gêneros também foi baseada nestes autores, 
sendo incluídas apenas características das espécies 
presentes na área de estudo.

Resultados e Discussão
Na Serra do Ouro Branco foram encontrados 

10 gêneros e 24 espécies de Myrtaceae: Accara 
Landrum (1 sp.), Blepharocalyx O. Berg (1 sp.), 
Calyptranthes Sw. (2 spp.), Campomanesia Ruiz 
& Pav. (2 spp.), Eugenia L. (2 spp.), Marlierea 
Cambess. (2 spp.), Myrceugenia O. Berg (2 spp.), 
Myrcia DC. ex Guill. (10 spp.), Psidium L. (1 sp.), 
Siphoneugena O. Berg (1 sp.). A Tabela 1 mostra 
o número de gêneros e de espécies de Myrtaceae 
deste e de outros estudos realizados em áreas de 
campo rupestre na Serra do Espinhaço.

O número de gêneros é semelhante entre as 
áreas, sendo que tal fato provavelmente decorre 
da ampla distribuição geográfica dos gêneros 
de Myrtaceae ocorrentes no Brasil (Landrum & 
Kawasaki 1997). Ainda que se possa perceber que 
alguns gêneros são mais diversificados em alguma 
região ou fitofisionomia, e.g., Myrceugenia na 
Floresta Ombrófila Mista (Landrum 1981), esses 
comumente apresentam uma ou mais espécies de 
ampla distribuição. Com relação ao número de 
espécies, nota-se que a Serra do Ouro Branco tem 
menor riqueza, o que provavelmente é reflexo 
de sua pequena área (ca. 27 km2) em relação às 
áreas abordadas nos outros estudos (mais de 200 
km2). Consequentemente há baixa diversidade de 
fitofisionomias, o que limita a ocorrência de espécies 
exclusivas de certos ambientes.  Além disso, a Serra 
do Ouro Branco é alvo de perturbação antrópica em 
toda sua extensão, o que também pode contribuir para 
a diminuição da diversidade florística.

A maior parte das espécies encontradas na 
Serra do Ouro Branco apresentam ampla distribuição 
em áreas florestais e no cerrado, destacando-se: 

Blepharocalyx salicifolius O. Berg, Calyptranthes 
clusiifolia O. Berg, Campomanesia adamantium 
(Cambess.) O. Berg, Eugenia bimarginata DC., 
Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum, Myrcia 
amazonica DC., Myrcia splendens (Sw.) DC. e 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. (Sobral et al. 2012). 
Nos outros estudos realizados na Serra do Espinhaço, 
nota-se a recorrência de tal padrão, havendo apenas 
casos pontuais de micro-endemismo (e.g., Landrum 
1990; Kawasaki 2004; Proença et al. 2006). 

No caso desse estudo, pode-se destacar a 
ocorrência de Accara elegans (DC.) Landrum, 
gênero monotípico endêmico dos campos rupestres 
do Quadrilátero Ferrífero e da porção sul da Serra 
do Espinhaço (Landrum 1990). Inclusive, A. elegans 
consta como “Vulnerável” na lista de espécies 
ameaçadas da flora de Minas Gerais (Biodiversitas 
2007). Como destacado acima, a Serra do Ouro 
Branco tem sido alvo de intensa perturbação 
antrópica (criação de gado, fogo, etc.), porém, a 
recente criação do Parque Estadual da Serra do Ouro 
Branco (em setembro de 2009) deve contribuir para a 
preservação das populações das espécies registradas 
nesta flora e da Serra como um todo.

Gêneros Espécies
Serra do Ouro Branco 
(presente estudo) 9 22

Serra do Cipó 
(Kawasaki 1989) 10 46

Pico das Almas 
(Lughadha 1995) 9 30

Serra do Catolés 
(Zappi et al. 2003) 10 53

Grão-Mogol 
(Kawasaki 2004) 9 34

Serra do Caraça 
(Morais & Lombardi 2006) 12 52

Tabela 1 – Número de gêneros e espécies de Myrtaceae 
em estudos florísticos realizados em campo rupestre na 
Serra do Espinhaço. 
Table 1 – Number of genera and species of Myrtaceae in floristic 
studies carried out in campo rupestre in the Espinhaço Range.

Chave de identificação para gêneros de Myrtaceae da Serra do Ouro Branco

1	 Inflorescência	em	panículas.
2.	 Cálice	fechado	no	botão	floral,	antese	por	caliptra	 ............................................  3. Calyptranthes
2’.	 Cálice	aberto	ou	parcialmente	fechado	no	botão	floral.

3.	 Cálice	em	geral	parcialmente	fechado	no	botão	floral;	lobos	do	cálice	geralmente	rompendo-
se irregularmente na antese  ...............................................................................  6. Marlierea

3’.	 Cálice	aberto	no	botão	floral;	lobos	do	cálice	regulares	 ........................................ 8. Myrcia 
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1’.	 Inflorescência	de	outro	tipo.
4. Flores 4-meras; ovário 2–4-locular.

5. Hipanto circunciso na altura do ovário  ....................................................  10. Siphoneugena
5’. Hipanto não circunciso na altura do ovário. 

6.	 Cálice	fechado	no	botão	floral	(ou	apenas	o	ápice	aberto),	antese	em	4	lobos	regulares  
 ......................................................................................................................... 1. Accara

6’.	 Cálice	aberto	no	botão	floral.
7. Bractéolas decíduas; lobos do cálice decíduos  ...........................  2. Blepharocalyx
7’. Bractéolas persistentes; lobos do cálice persistentes.

8.	 Pedicelos	florais	às	vezes	superpostos	nas	axilas	foliares;	ovário	2–4-locular;	
embrião com radícula alongada e cotilédones foliáceos e dobrados (embrião 
mircioide)  .............................................................................  7. Myrceugenia

8’.	 Pedicelos	florais	nunca	superpostos;	ovário	2(3)-locular;	embrião	com	radícula	
inconspícua e cotilédones carnosos (embrião eugenioide) ........... 5. Eugenia

4’. Flores (4)5-meras; ovário 3–18- locular.
9. Nervura marginal ausente; ovário com lóculo glandular formando uma pseudotesta na semente; 

semente sem testa óssea  ...........................................................................  4. Campomanesia
9’. Nervura marginal presente; ovário sem lóculo glandular; semente com testa óssea  .............  

 ...............................................................................................................................  9. Psidium

1. Accara Landrum
1.1. Accara elegans (DC.) Landrum, Syst. Bot. 15: 
221. 1990.  Fig. 2a

Subarbusto a arbusto 0,5–2 m alt., ramificação 
monopodial, ramos glabros. Lâmina 1,5–4,2 × 
0,5–1,9 cm, subcoriácea, estreitamente elíptica a 
elíptica ou oblanceolada, ápice agudo, base aguda 
a estreitamente aguda, margem revoluta, glabra; 
face adaxial com pontuações impressas, nervura 
central impressa a sulcada, nervuras laterais 
inconspícuas, nervura marginal levemente sulcada 
no material seco; face abaxial com pontuações 
numerosas e salientes ou impressas, nervura 
central saliente, nervuras laterais inconspícuas; 
pecíolo 1–2 mm compr., canaliculado, glabro. 
Inflorescência 1-flora, axilar. Pedicelo 0,7–2 cm 
compr., rubro, glabro. Bractéolas ca. 3,7 mm 
compr., decíduas, estreitamente triangulares, 
côncavas, ápice acuminado, base truncada, 
tricomas esparsos. Botão floral 4,5–6,9 mm compr., 
verde-avermelhado, globoso. Flor 4-mera; hipanto 
róseo, glabro, pontuações presentes ou não, ápice 
não-prolongado sobre o ovário; cálice fechado no 
botão floral ou aberto no ápice, lobos 1,8–4,4 mm 
compr., regulares, ovado-triangulares, ápice obtuso, 
base às vezes fusionada após a antese, externamente 
verdes a róseos, glabros, verrucoso-glandulares, 
internamente com pilosidade alva; pétalas ca. 
4 mm compr., alvas, obovadas, externamente 
pilosas, internamente glabras; estames creme, 

filetes glabros, anteras oblongas; ovário 4-locular, 
lóculo ca. 5-ovulado, estilete róseo, cilíndrico, 
estigma róseo, capitado. Fruto maduro vináceo a 
negro, globoso, glabro, verrucoso-glandular; lobos 
do cálice persistentes, patentes, côncavos; semente 
mais de 10 por fruto, aproximadamente reniforme, 
testa crustácea; embrião mirtoide.
Material examinado: 2.X.1988, fl., E.D.G. Campos 
(BHCB 14044); 28.V.1997, fl. e fr., M.L. Kawasaki et 
al. 1009 (SPF); 21.IX.2002, fl., C.C. Paula et al. 308 
(SPF, VIC); 7.XII.2002, fr., C.C. Paula et al. 506 (SPF, 
VIC); 21.XII.2002, fl., C.C. Paula et al. 546 (SPF, VIC); 
8.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 53 (BHCB, SPF, VIC); 
9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 88 (K, SPF, VIC).

Accara é monoespecífico e foi proposto 
para posicionar esta espécie, que já fora incluída 
em Myrtus L., do qual difere pelo número de 
peças do verticilo e pela estrutura do cálice, e 
Psidium L., do qual difere pelo número de peças 
do verticilo e estrutura da semente e do embrião 
(Landrum 1990). Caracteriza-se principalmente 
por apresentar cálice fundido no botão e lobos 
regulares na antese; no campo, destaca-se pelas 
folhas inclinadas em relação ao ramo e pelo 
porte subarbustivo. Foi coletada na Serra do 
Ouro Branco com flor de setembro a dezembro 
e com frutos de dezembro a janeiro. Na região, 
é encontrada em afloramentos rochosos e em 
campos graminoides. Ocorre em campos rupestres 
no Quadrilátero Ferrífero e na porção sul da Serra 
do Espinhaço (Landrum 1990).
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Figura 2 – a. Accara elegans – botão floral. b. Calyptranthes pulchella – porção terminal da inflorescência e flores após a antese. c. 
Campomanesia pubescens – flor em antese. d. Eugenia bimarginata – ramo, inflorescência e botões florais. e. Eugenia ligustrina – 
ramo, inflorescência, botões florais e flores em antese. f. Marlierea angustifolia – flor em antese. g-h. Myrceugenia aff. pilotantha 
– g. ramo florífero; h. botão floral (a. M.L. Kawasaki 1009; b. R.M. Harley 26646; c. C.C. Paula 113; d. M.F. Santos 66; e. M.B. 
Horta 364; f. M.F. Santos 69; g. M.F. Santos 73; h. M.F. Santos 73).
Figure 2 – a. Accara elegans – flower bud. b. Calyptranthes pulchella – terminal part of the inflorescence and flowers after anthesis. c. Campomanesia 
pubescens – flower at anthesis. d. Eugenia bimarginata – branch, inflorescence and flower buds. e. Eugenia ligustrina – branch, inflorescence, flower 
buds and flowers at anthesis. f. Marlierea angustifolia – flower at anthesis. g-h. Myrceugenia aff. pilotantha – g. flowering branch; h. flower bud (a. M.L. 
Kawasaki 1009; b. R.M. Harley 26646; c. C.C. Paula 113; d. M.F. Santos 66; e. M.B. Horta 364; f. M.F. Santos 69; g. M.F. Santos 73; h. M.F. Santos 73).
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2. Blepharocalyx O. Berg
2.1. Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg, 
Linnaea 27: 413. 1856.

Arbusto a árvore, altura desconhecida, 
ramificação monopodial, ramos imaturos vilósulos, 
ramos maduros glabrescentes. Lâmina foliar 2,3–2,9 
× 1–1,6 cm, subcoriácea, elíptica, ápice arredondado, 
base cuneada, margem revoluta; face adaxial 
glabrescente a glabra, pontuações impressas, nervação 
impressa a saliente; face abaxial com tricomas esparsos, 
principalmente na nervura central, pontuações 
salientes, nervação saliente; pecíolo 3–5 mm compr., 
canaliculado, piloso a glabrescente. Inflorescência 
1-flora, axilar. Pedicelo 7–10 mm compr., vilósulo. 
Bractéolas ca. 2,5 mm compr., decíduas, lineares, ápice 
acuminado, base truncada, vilósulas. Botão floral ca. 
3,5 mm compr., globoso. Flor 4-mera; hipanto vilósulo 
externamente, ápice não-prolongado sobre o ovário; 
cálice aberto no botão floral, lobos 18–24 mm compr., 
decíduos após a antese, suborbiculares, côncavos, 
ápice arredondado, externamente pubescentes, 
pontuações salientes, margem ciliada, internamente 
vilósulos; pétalas ca. 2,4 mm compr., suborbiculares, 
externamente com tricomas esparsos, margem ciliada, 
internamente pubérula, pontuações salientes; estames 
de filetes glabros, anteras oblongas; ovário 2-locular, 
estilete cilíndrico, glabro, estigma punctiforme. Fruto 
não visto.
Material examinado: 2.X.1988, fl., K. Marques (BHCB 
13910); 2.X.1988, fl., T.M.F. Motta (BHCB 13987).

Blepharocalyx salicifolius se distingue das 
outras espécies de Myrtaceae da Serra do Ouro 
Branco pela combinação de inflorescência 1-flora 
ou dicasial (não visto no material analisado), pelo 
cálice aberto no botão floral e com lobos decíduos na 
antese. Apresenta ampla variabilidade morfológica 
quanto à pubescência e forma da lâmina foliar, 
fato que levou à proposta de numerosos binômios. 
Landrum (1986) sinonimizou-os com base no padrão 
contínuo destas variações e na uniformidade da 
estrutura da inflorescência, flor e fruto. Na Serra do 
Ouro Branco, foi coletada em floração no mês de 
outubro, em campo rupestre. Ocorre de Goiás ao Rio 
Grande do Sul, além de Paraguai, Uruguai, norte da 
Argentina, Bolívia e Equador, principalmente em 
áreas florestadas (Landrum 1986). 

3. Calyptranthes Sw.
Árvores, arvoretas ou arbustos; ramificação 

simpodial. Inflorescência geralmente um par de 
panículas. Bractéolas decíduas. Cálice fechado no 
botão floral, antese por caliptra; pétalas 0–5; ovário 
2-locular, lóculo 2-ovulado, estigma punctiforme. 
Fruto coroado por uma cicatriz circular; semente 
1–2 por fruto; embrião com radícula alongada e 
cotilédones desenvolvidos, foliáceos e dobrados 
(embrião mircioide).

Gênero de distribuição neotropical, do 
México e Caribe até o norte da Argentina. Possui 
cerca de 300 espécies (Govaerts et al. 2006). 

Chave para identificação das espécies de Calyptranthes da Serra do Ouro Branco

1. Lâmina foliar 21–27,5 × 5,4–9 cm, oblonga ..............................................................  3.1. C. clusiifolia
1’. Lâmina foliar 1,6–2,5 × 1–1,5 cm, obovada ................................................................ 3.2. C. pulchella

3.1. Calyptranthes clusiifolia O.Berg, Fl. bras. 
14(1): 39. 1857. 

Arvoreta 1,8 m alt., súber destacado do ramo 
no material seco, nós foliares com protuberância, 
gemas vegetativas tomentosas. Lâmina foliar 
21–27,5 × 5,4–9 cm, coriácea, oblonga, ápice 
arredondado, base obtusa, pilosidade ocrácea; 
face adaxial glabrescente a glabra, pontuações 
impressas, nervura central sulcada, nervuras 
laterais levemente salientes, numerosas; face 
abaxial tomentosa a glabrescente, pontuações 
inconspícuas, nervura central saliente, nervuras 
laterais levemente salientes, numerosas; pecíolo 
1–1,8 cm compr., canaliculado, glabrescente a 

glabro. Inflorescência ca. 11 cm compr., multiflora, 
terminal. Brácteas não vistas. Bractéolas ca. 1,5 
mm compr., lineares, ápice acuminado, base 
truncada, tomentosas. Botão floral levemente 
rostrado. Hipanto tomentoso externamente, 
ápice prolongado sobre o ovário; cálice ca. 2 mm 
compr., externamente tomentoso, internamente 
glabro; pétalas ausentes; estames de filetes 
glabros, anteras quadradas; estilete cilíndrico, 
glabro. Fruto não visto.
Material examinado: 8.I.2006, M.F. Santos et al. 58 
(SPF).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Alfenas, fazenda Ilha, 20.II.1982, fl., M.C.W. 
Vieira 281 (SPF).



Myrtaceae da Serra do Ouro Branco

Rodriguésia 63(4): 1065-1083. 2012

1071

Calyptranthes clusiifolia se distingue pela 
combinação da ramificação dicotômica, lâmina 
foliar oblonga, 21–27,5 × 5,4–9 cm e antese por 
caliptra. Na Serra do Ouro Branco foi coletada 
apenas estéril, de modo que não foi possível 
obter nenhum dado de floração ou frutificação. 
Na região, habita os capões de mata. Ocorre nos 
estados de Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Pernambuco, São Paulo e Sergipe (Sobral 
et al. 2012).

3.2. Calyptranthes pulchella DC., Prod. 3: 257. 
1828.  Fig. 2b

Arvoreta ca. 2 m alt., caule levemente 
fissurado, ramos glabros, pequenas quilhas nos 
ramos imaturos. Lâmina foliar 1,6–2,5 × 1–1,5 cm, 
sub-coriácea, obovada, ápice arredondado, base 
aguda, margem revoluta, glabra; face adaxial com 
pontuações impressas, nervura central impressa, 
nervuras laterais inconspícuas; face abaxial com 
pontuações salientes, nervura central saliente, 
nervuras laterais inconspícuas; pecíolo 2–3 mm 
compr., canaliculado, glabro. Inflorescência 
1,5–3 cm compr., multiflora, terminal. Brácteas e 
bractéolas não vistas. Botão floral ca. 3 mm compr., 
globoso levemente rostrado. Bractéolas não vistas. 
Hipanto glabro externamente, ápice prolongado 
sobre o ovário; cálice ca. 1 mm compr., externamente 
glabro, internamente glabro; pétalas ausentes; 
estames de filetes glabros, anteras quadradas; estilete 
cilíndrico, glabro. Fruto não visto.

Material examinado: 9.I.2006, M.F. Santos et al. 87 
(SPF).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: Rio 
de Contas, Pico das Almas, 28.XI.1988, fl., R.M. Harley 
et al. 26646 (CEPEC, G, K, MAM, NY, SP, SPF).

Calyptranthes pulchella compartilha com 
C. clusiifolia a ramificação dicotômica e a antese 
por caliptra, mas se distingue pela lâmina foliar 
obovada, 1,6–2,5 × 1–1,5 cm, apresentando 
ainda os ramos mais delgados. Na Serra do 
Ouro Branco foi coletada apenas estéril, de 
modo que não foi possível obter nenhum dado 
de floração ou frutificação. Na região, habita o 
sub-bosque dos capões de mata. No Brasil, ocorre 
nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito 
Santo, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
(Sobral et al. 2012).

4. Campomanesia Ruiz & Pav.
Arbustos a árvores; ramificação monopodial. 

Inflorescência 1-flora. Bractéolas decíduas. Flor 
5-mera; cálice aberto no botão floral; ovário 
4–18-locular, lóculo glandular formando uma 
pseudotesta na semente, 4–20- ovulado, estigma 
capitado. Fruto coroado pelos lobos do cálice; 
semente 1–4 por fruto; embrião com radícula 
alongada ou espiralada e cotilédones pequenos e 
foliáceos (embrião mirtoide).

Gênero composto por aproximadamente 30 
espécies distribuídas na América do Sul, com centro 
de diversidade na Mata Atlântica (Landrum 1986).

Chave para identificação das espécies de Campomanesia da Serra do Ouro Branco

1. Plantas essencialmente glabras, exceto pelas gemas vegetativas; lâmina foliar de base cordada .....................  
  ................................................................................................................................ 4.1. C. adamantium

1’. Plantas com pilosidade conspícua; lâmina foliar de base aguda a obtusa ..................4.2. C. pubescens

4.1. Campomanesia adamantium (Cambess.) 
O.Berg, Linnaea 27: 434. 1856.

Arbusto, altura desconhecida, essencialmente 
glabro, exceto pelas gemas vegetativas, ramos 
imaturos com pontuações esparsas. Lâmina foliar 
2–3,9 × 1,4–1,7 cm, cartácea, ovada, ápice agudo 
a acuminado, base cordada, nervura marginal 
não-definida; face adaxial com pontuações 
inconspícuas, nervação impressa; face abaxial com 
pontuações impressas, nervura central saliente, 
nervuras laterais impressas; pecíolo sub-séssil, 
canaliculado. Inflorescência com brácteas iguais 

às folhas. Pedicelo 1,1–1,8 cm compr, achatado. 
Bractéolas 2–4 mm compr., lineares a linear-
lanceoladas, ápice acuminado, margem ciliada, 
pontuações salientes. Botão floral ca. 5 mm compr., 
globoso. Flor com hipanto glabro externamente, 
não verrucoso-glandular, ápice não-prolongado 
sobre o ovário; lobos do cálice ca. 2 mm compr., 
suborbiculares, ápice arredondado, margem ciliada, 
externamente verrucoso-glandular; pétalas ca. 6 
mm  compr., obovadas, margem ciliada; estames de 
filetes glabros, anteras oblongas; estilete cilíndrico, 
glabro. Fruto não visto.
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Material examinado: 1.X.1988, fl., A.P. Lage (BHCB 
14470).

Campomanesia adamantium pode ser 
reconhecida por apresentar folhas de base cordada, 
não encontrada até o momento em outros espécimes 
da Serra do Ouro Branco. Dentro do gênero, as 
estruturas glabras são características distintivas 
da espécie. O exemplar citado foi coletado no mês 
de outubro em plena floração. Na ficha não há 
indicação do habitat, mas segundo Landrum (1986), 
a espécie é encontrada em “campos” e “cerrados” 
dos estados brasileiros de Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 
além de ocorrer no Paraguai.

4.2. Campomanesia pubescens (DC.) O.Berg, 
Linnaea 27: 429. 1856.  Fig. 2c

Subarbustos 55-85 cm alt., ramos imaturos 
pubescentes, pontuações presentes, ramos maduros 
glabrescentes. Lâmina foliar 2,6–7,7 × 1,1–3,8 
cm, cartácea, obovada, ovada ou elíptica, ápice 
agudo, obtuso ou arredondado, base aguda a 
obtusa, nervura marginal não-definida; face 
adaxial pubescente a pubérula, pontuações 
salientes, nervação impressa a bulada; face abaxial 
pubérula a glabra ou tomentosa, pontuações 
salientes, densamente ou não, nervação saliente; 
pecíolo 3–8 mm, canaliculado, pubescente. 
Inflorescência 1-flora, axilar. Pedicelo 1–3,8 
cm compr., achatado, pubescente. Bractéolas 
3,5–8 mm compr., lineares a estreitamente 
elípticas, ápice acuminado, externamente pubérula 
com pontuações, internamente pubescente. Botão 
floral ca. 7,5 mm compr., globoso. Flor com hipanto 
glabro, pubescente ou tomentoso externamente, 
verrucoso-glandular, ápice não-prolongado sobre 
o ovário; lobos do cálice 4–4,5 mm compr., 
amarelo-esverdeados, suborbiculares ou oblongos, 
ápice obtuso ou arredondado, base fusionada, 
externamente pubérulos a glabros ou tomentosos, 
verrucoso-glandulares, internamente pubescentes 
ou tomentosos; pétalas ca. 7 mm compr., alvas a 
róseas, suborbiculares ou obovadas, externamente 
com tricomas esparsos ou glabras, internamente 

glabras, pontuações impressas; estames de filetes 
glabros, anteras oblongas; ovário 8-locular, óvulos 
ca. 24, ca. 4–7 por lóculo, estilete cilíndrico, 
glabro. Fruto imaturo globoso, glabrescente; 
semente 3–5 por fruto.
Material selecionado: 2.X.1988, fr., Y.M. Alves (BHCB 
14354); 21.X.1988, fl., M.M.N. Braga 273 (BHCB); 
1.X.1988, fl., A.P. Lage (BHCB 14467); 2.X.1988, fl., 
K. Marques (BHCB 13909); 9.VI.2002, fl., C.C. Paula 
et al. 57 (SPF, VIC); 22.VI.2002., fl., C.C. Paula et 
al. 113 (SPF, VIC); 24.VII.1987, fl., J.R. Pirani et al. 
CFCR 11205 (MBM, RB, SPF); 13.IX.1989, fl., M.G.V. 
Torquato et al. (BHCB 17307).

Campomanesia pubescens é, às vezes, 
morfologicamente similar à C. adamantium, 
distinguindo-se, principalmente, pelo indumento 
conspícuo; além disso, a base foliar cordada não 
ocorre em C. pubescens (Landrum 1986). Plantas 
em antese apresentando apenas folhas imaturas 
é também um caráter distintivo da espécie. 
Na Serra do Ouro Branco, foi encontrada com 
flores em junho, setembro e outubro. Habita os 
afloramentos rochosos e os campos graminoides 
da área. Sua distribuição engloba os campos do 
Distrito Federal, dos estados da Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná e São Paulo, incluindo também o Paraguai 
(Landrum 1986).

5. Eugenia P.Micheli ex L.
Árvores  ou  a rbus tos ;  r ami f icação 

monopodial. Flores solitárias ou reunidas em 
racemos, frequentemente com o eixo principal 
reduzido formando fascículos. Bractéolas em geral 
persistentes. Flor 4-mera; cálice aberto no botão 
floral; ovário 2-locular, muitos óvulos axilares 
por lóculo, estigma punctiforme. Fruto coroado 
pelos lobos do cálice; sementes 1–2; embrião com 
radícula inconspícua e cotilédones desenvolvidos, 
carnosos (embrião eugenioide).

Gênero com distribuição do México até o 
norte da Argentina, passando pelo Caribe (Landrum 
& Kawasaki 1997). Conta com mais de 550 
espécies (Govaerts et al. 2006). 

Chave para identificação das espécies de Eugenia da Serra do Ouro Branco

1. Subarbusto; lâmina foliar coriácea; pedicelo 1–5 mm compr.; bractéolas largamente ovadas; lobos do 
cálice arredondados ou ovados a depresso-ovados  ................................................  5.1. E. bimarginata

1'. Arvoreta; lâmina foliar cartácea; pedicelo ca. 2 cm compr.; bractéolas triangulares; lobos do cálice 
triangulares  .................................................................................................................  5.2. E. ligustrina
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5.1. Eugenia bimarginata DC., Prodr. 3: 271. 
1828.  Fig. 2d

 Subarbusto ca. 0,5 m alt., xilopódio às 
vezes presente, caule fissurado, ramos glabros. 
Lâmina foliar 3,6–7,2 × 1,4–3,6 cm, coriácea, 
elíptica a obovada, ápice obtuso a arredondado, 
base aguda (raramente obtusa ou arredondada), 
margem revoluta ou plana, glabra, pontuações 
presentes (poucas a numerosas), ambas faces 
com nervação saliente, nervura marginal dupla; 
pecíolo subsséssil ou menor que 3 mm compr., 
canaliculado, glabro. Inflorescência 1–3-flora, 
fascicular, axilar. Pedicelo 1–5 mm compr., 
glabro, achatado a cilíndrico. Bractéolas 0,1–2,4 
mm compr., largamente ovadas, côncavas, ápice 
obtuso, glabras, externamente com pontuações 
salientes. Botão floral ca. 4,5 mm compr., 
globoso. Flor com hipanto glabro externamente, 
pontuações presentes ou inconspícuas, ápice 
não-prolongado sobre o ovário; lobos do cálice 
ca. 1,8 mm compr., orbiculares ou ovados a 
depresso-ovados, côncavos, ápice arredondado, 
glabros ou ciliados, pontuações presentes ou 
inconspícuas; pétalas ca. 1,3 mm compr., alvo-
esverdeadas, orbiculares, côncavas, levemente 
ciliadas, externamente pontuações presentes; 
estames de filetes glabros, anteras oblongas a 
lanceoladas; ovário com vários óvulos por lóculo, 
estilete cilíndrico, glabro. Fruto globoso, glabro, 
pontuações inconspícuas; sementes não vistas.
Material selecionado: 29.VII.1988, fr., M.M.N. Braga 
et al. (BHCB 13684); 28.V.1997, fr., M.L. Kawasaki 
1007 (SPF); 9.I.2006, fl., M.F. Santos et al. 66 (SPF, 
VIC); 8.III.1995, fr., V.C. Souza et al. 7926 (ESA, 
SPF).

Eugenia bimarginata distingue-se pelas 
folhas coriáceas de nervura marginal dupla e 
inflorescência em fascículos ao longo dos ramos 
(Kawasaki 1989). Em Ouro Branco, foi vista em 
floração no mês de janeiro e julho, habitando os 
campos graminoides da área. A distribuição da 
espécie se dá pelos cerrados, campos rupestres 
e matas de Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná 
(Sobral et al. 2012).

5.2. Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., Sp. Pl. 2: 962. 
1799.  Fig. 2e

Arvoreta ca. 2 m alt., caule fissurado, ramos 
glabros; catáfilos côncavos, ovados na base, 
glabros e decíduos. Lâmina foliar 4,7–8,8 × 1,1–2,5 
cm, cartácea, elíptica, ápice agudo a acuminado, 

base aguda a estreitamente aguda, margem 
revoluta, glabra; face adaxial com pontuações 
impressas, nervura central sulcada, nervuras 
laterais levemente proeminentes, sinuosas; face 
abaxial com numerosas pontuações impressas 
a salientes, nervura central saliente, nervuras 
laterais inconspícuas; pecíolo 3–4 mm compr., 
canaliculado, glabro a piloso. Inflorescência 
2–3-flora, axilar ou terminal, glabra, catáfilos 
na base. Pedicelo ca. 2 cm, glabro, cilíndrico. 
Bractéolas ca. 0,3 mm compr., triangulares, 
planas, ápice agudo, glabras. Botão floral ca. 6 
mm compr., globoso. Flor com hipanto glabro 
externamente, pontuações inconspícuas, ápice 
não-prolongado sobre o ovário; lobos do cálice ca. 
3,1 mm compr., triangulares, planos, ápice agudo, 
glabros, externamente pontuações salientes; pétalas 
ca. 8,3 mm compr., obovadas, glabras, pontuações 
salientes, raras; estames de filetes glabros, anteras 
globosas; ovário com lóculo multi-ovulado, estilete 
cilíndrico, glabro. Fruto não visto.
Material examinado: 21.X.1988, fl., M.B. Horta et al. 364 
(BHCB, SPF); 9.I.2006, M.F. Santos et al. 79 (SPF, VIC).

Eugenia ligustrina pode ser diferenciada 
por apresentar inflorescência com catafilos na 
base e pedicelo com ca. de 2 cm de comprimento. 
Coletada em floração no mês de outubro, a 
espécie é registrada pela primeira vez em área de 
campo rupestre, habitando um capão de mata. Sua 
distribuição se estende do Caribe ao Brasil, onde 
ocorre nos estados do Ceará, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e 
Sergipe (Govaerts et al. 2006; Sobral et al. 2012). 

6. Marlierea Cambess.
Árvores ou arbustos; ramificação geralmente 

monopodial. Inflorescências em panículas. 
Bractéolas decíduas ou persistentes. Flor 4–5-mera; 
cálice em geral parcialmente fechado no botão 
floral, lobos geralmente irregulares na antese; ovário 
2-locular, lóculo 2-ovulado, estigma puntiforme. 
Fruto coroado pelos lobos do cálice ou por uma 
cicatriz circular; sementes 1–2 por fruto; embrião 
com radícula alongada e cotilédones desenvolvidos, 
foliáceos e dobrados (embrião mircioide).

Gênero com cerca  de  50 espécies , 
distribuídas predominantemente na América 
do Sul, mas ocorrendo também na América 
Central e Caribe. Segundo análises filogenéticas 
recentes, o gênero não é monofilético (Lucas 
et al. 2011).
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Chave para identificação das espécies de Marlierea da Serra do Ouro Branco

1. Plantas essencialmente glabras; lâmina foliar 1,4–2,6 × 0,3–0,4 cm  .........................  6.1. M. angustifolia
1’. Plantas com pilosidade conspícua, avermelhada; lâmina foliar 7–10 × 2,4–3,2 cm  ....  6.2. M. clausseniana

6.1. Marlierea angustifolia (O. Berg) Mattos, Ci. 
& Cult. 19: 333. 1967.  Fig. 2f

Arbusto 1,5–2,5 m alt., ramos glabros, 
pontuações presentes nos ramos imaturos. Lâmina 
foliar 1,4–2,6 × 0,3–0,4 cm, cartácea, estreitamente 
elíptica, ápice arredondado, base aguda, margem 
levemente revoluta, glabra (raramente com tricomas 
esparsos nas folhas imaturas), quando imatura 
verrucosa-glandular; face adaxial com pontuações 
impressas, nervura central levemente depressa na base 
e impressa no ápice, nervuras laterais inconspícuas; 
face abaxial com pontuações impressas a salientes, 
nervura central saliente, nervuras laterais inconspícuas; 
pecíolo sub-séssil, canaliculado, glabro. Inflorescência 
ca. 1 cm compr., pauciflora (1–5-flora), axilar, raras 
vezes terminal; ráquis achatada, glabra. Brácteas e 
bractéolas não vistas. Botão floral ca. 1,8 mm compr., 
turbinado. Flor 4-mera; hipanto glabro externamente, 
verrucoso-glandular, ápice ca. 1 mm prolongado 
sobre o ovário; cálice aberto no botão floral, lobos ca. 
0,5–1 mm compr., regulares, decíduos após a antese, 
suborbiculares a depresso-ovados, ápice arredondado, 
glabros, verrucoso-glandulares ou apenas pontuações 
salientes; pétalas ca. 2 mm compr., alvas, orbiculares, 
glabras, externamente com pontuações salientes; 
estames de filetes glabros, anteras quadradas a 
transversalmente oblongas; estilete cilíndrico, glabro. 
Fruto não visto.
Material selecionado: 9.I.2006, fl., M.F. Santos et al. 69 
(BHCB, SPF, VIC).

Marlierea angustifolia distingue-se das 
outras espécies do gênero pelas folhas pequenas 
(1,4–2,6 × 0,3–0,4 cm) e glabras, pela inflorescência 
pauciflora e pelos lobos do cálice decíduos na 
antese. Foi coletada, em Ouro Branco, em plena 
antese no mês de janeiro, na borda de capão de 
mata. Ocorre nos estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo (Sobral et al. 2012).

6.2. Marlierea clausseniana (O.Berg) Kiaersk., 
Enum. Myrt. Bras.: 51. 1893.

Árvore,  al tura desconhecida,  ramos 
imaturos  com p i los idade  avermelhada , 
pontuações salientes, ramos maduros glabros. 
Lâmina foliar 7–10 × 2,4–3,2 cm, subcoriácea, 
elíptica, ápice acuminado, base cuneada, 
margem plana; face adaxial glabra, pontuações 

impressas ,  numerosas ,  ne rvura  cen t ra l 
sulcada, nervuras laterais inconspícuas; face 
abaxial com tricomas avermelhados apenas 
na nervura central, pontuações salientes, 
numerosas, nervura central saliente, nervuras 
laterais impressas, numerosas; pecíolo ca. 1 cm 
compr., canaliculado, pilosos. Inflorescência ca. 
5 cm compr., multiflora, subterminal; ráquis 
achatada, com pilosidade avermelhada. Brácteas 
e bractéolas não vistas. Botão floral ca. 2,5 mm 
compr., campanulado. Flor 4-mera; hipanto 
piloso externamente, verrucoso-glandular, 
ápice ca. 1,5 mm prolongado sobre o ovário; 
cálice aberto no botão floral, lobos regulares, 
persistentes ou decíduos, ca. 0,5 mm compr., 
suborbiculares, ápice arredondado, pilosos, 
pontuações salientes; pétalas ca. 1,5 mm compr., 
oblongas, externamente pilosas, pontuações 
salientes, internamente glabras; estames de 
filetes glabros, anteras quadradas; estilete 
cilíndrico, glabro. Fruto não visto.
Material examinado: 1.X.1988, fl., A.R. Miranda et 
al. (BHCB 13945).

Marlierea clausseniana distingue-se pela 
pilosidade avermelhada e pela folha densamente 
coberta por pontuações translúcidas. Na Serra do 
Ouro Branco foi coletado um espécime em floração 
no mês de outubro, em capão de mata. A espécie 
distribui-se pelos estados da Bahia, Espírito Santo 
e Minas Gerais (Sobral et al. 2012).

7. Myrceugenia O. Berg
Árvores ou arbustos; ramificação monopodial. 

Inflorescência 1-flora ou pedicelos superpostos 
nas axilas das folhas ou brácteas. Bractéolas 
em geral persistentes até o fruto maduro. Flores 
4-meras; cálice em geral aberto no botão floral; 
ovário 2–4-locular, lóculo 2–20-ovulado, estigma 
punctiforme. Fruto coroado pelos lobos do cálice; 
semente 1–5 por fruto; embrião com radícula 
alongada e cotilédones desenvolvidos, foliáceos e 
dobrados (embrião mircioide).

Gênero de distribuição disjunta entre o leste 
da América do Sul, onde ocorre principalmente em 
áreas de clima subtropical de altitude, e a porção 
centro-sul do Chile, sob clima subtropical. Conta 
com cerca de 40 espécies (Landrum 1981).  
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Chave para identificação das espécies de Myrceugenia da Serra do Ouro Branco

1.	 Pilosidade	ocrácea;	pedicelo	2–5,1	mm	compr.;	bractéolas	largamente	ovadas;	botão	floral	obcônico ... 
  ..................................................................................................................................... 7.1. M. alpigena

1’.	 Pilosidade	ferrugínea;	pedicelo	subssésil-2	mm	compr.;	bractéolas	lineares	a	lanceoladas;	botão	floral	
rômbico  .............................................................................................  7.2. Myrceugenia aff. pilotantha

7.1. Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum, 
Brittonia 32(3): 372. 1980.  Fig. 3a

Arvoreta ca. 1,5 m alt., pilosidade ocrácea, 
tricomas dibraquiados ocráceos, ramos imaturos 
tomentosos, ramos maduros glabros. Lâmina foliar 
3,6–8 × 1,9–3,3 cm, discolor, subcoriácea, elíptica, 
obovada ou ovada, ápice obtuso ou arredondado, 
base aguda, margem plana, pontuações inconspícuas 
em ambas as faces; face adaxial imatura tomentosa, 
quando madura glabra, nervura central sulcada, 
impressa, nervuras laterais inconspícuas ou 
levemente salientes; face abaxial tomentosa 
quando imatura, glabrescente quando madura, 
nervura central saliente, nervuras laterais levemente 
salientes ou inconspícuas; pecíolo 4–7 mm 
compr., canaliculado, tomentoso. Inflorescência 
1-flora ou até quatro pedicelos superpostos, axilar. 
Pedicelos 2–5,1 mm compr., achatados, tomentosos. 
Bractéolas alcançando da metade até quase o 
comprimento total do botão floral, persistentes, 
largamente ovadas, ápice obtuso, pontuações 
impressas, externamente tomentosas, internamente 
glabras. Botão floral ca. 4 mm compr., obcônico. 
Flor com hipanto tomentoso externamente, ápice 
não-prolongado sobre o ovário; lobos do cálice 
ca. 2,3 mm compr., suborbiculares, ápice obtuso, 
tomentosos; pétalas ca. 3,5 mm compr., largamente 
obovadas, glabras, pontuações presentes; estames de 
filetes glabros, com anteras oblongas a lanceoladas; 
ovário 3-locular, estilete cilíndrico, com tricomas 
esparsos. Fruto globoso, tomentoso a glabrescente, 
pontuações salientes; cálice com lobos patentes; 
semente não vistas. 
Material examinado: 9.I.2006, fl., M.F. Santos et al. 64 
(BHCB, F, K, SPF, VIC).

Myrceugenia alpigena pode ser reconhecida 
pelos pedicelos superpostos na axila foliar e 
pelas bractéolas largamente ovadas, aderidas à 
flor. Segundo Landrum (1981), este espécime se 
enquadraria em M. alpigena var. rufa (O.Berg) 
Landrum, que ocorre desde Minas Gerais até 
o sul do Brasil, sendo caracterizada pela densa 
pilosidade e pelos lobos do cálice arredondados e 
maiores que o hipanto. Na Serra do Ouro branco 
foi encontrada em floração em janeiro, na borda de 

um capão de mata, habitat comum para a espécie 
(Landrum 1981). A espécie ocorre na Bahia, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina (Landrum 1981).

7.2. Myrceugenia aff. pilotantha (Kiaersk.) 
Landrum, Brittonia 32: 374.1980.  Fig. 2g-h

Arvoreta ca. 2 m alt., pilosidade ferrugínea, 
tricomas simples e dibraquiados ferrugíneos, 
ramos fissurados, quando imaturos tomentosos, 
quando maduros glabros. Lâmina 2,1–5,1 × 
0,8–2,1 cm, cartácea, elíptica a obovada, ápice 
obtuso a arredondado, base aguda, margem plana; 
face adaxial glabra, pontuações impressas, nervura 
central sulcada, nervuras laterais inconspícuas; 
face abaxial tomentosa quando jovem, pubérula 
quando madura, pontuações impressas, nervação 
saliente; pecíolo 2–4 mm compr., canaliculado, 
piloso. Inflorescência 1-flora, axilar, às vezes 
subterminal. Pedicelo subséssil-2 mm compr., 
canaliculado, tomentoso. Bractéolas alcançando mais 
da metade a maiores que o comprimento do botão 
floral, persistentes, lineares a lanceoladas, côncavas 
a quase canaliculadas, ápice arredondado, pontuações 
impressas, externamente tomentosa, internamente 
pilosa a glabra. Botão floral ca. 4,2 mm compr., 
rômbico. Flor com hipanto tomentoso externamente, 
ápice não-prolongado sobre o ovário; lobos do cálice 
ca. 2,3 mm compr., triangulares, ápice agudo, 
tomentosos; pétalas ca. 2 mm compr., orbiculares, 
glabras, pontuações impressas; estames de filetes 
glabros, anteras com tecas desiguais; ovário 
3-locular, lóculo 2–4-ovulado, estilete cilíndrico, 
glabro. Fruto globoso, glabrescente; cálice com 
lobos patentes; semente não vistas.
Material selecionado: 9.I.2006, fl., M.F. Santos et al. 
73 (K, SPF, VIC).

Myrceugenia pilotantha se caracteriza pelo 
botão floral rômbico e, assim como M. alpigena, 
possui bractéolas aderidas à flor, mas, como 
destacado na chave, diferencia-se pela forma das 
bractéolas. Segundo Landrum (1981), M. pilotantha 
possui pétalas externamente pubescentes e ocorre 
nas matas do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, 
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Figura 3 – a. Myrceugenia alpigena – inflorescência e botões florais. b. Myrcia eriocalyx – ramo, inflorescências e botões florais. c. 
Myrcia retorta – face abaxial da folha. d-e. Myrcia splendens – d. face abaxial da folha; e. fruto imaturo. f-g. Myrcia subverticillaris 
– f. ramo florífero; g. fruto imaturo. h. Siphoneugena crassifolia – inflorescência e flores após antese (a. M.F. Santos 64; b. M.F. 
Santos 84; c. M.F. Santos 94; d. M.F. Santos 67; e. M.F. Santos 67; f. M.F. Santos 65; g. M.F. Santos 65; h. A. Furlan CFSC 6456).
Figure 3 – a. Myrceugenia alpigena – inflorescence and flowers buds. b. Myrcia eriocalyx – branch, inflorescences and flowers buds. c. Myrcia retorta 
–leaf abaxial surface. d-e. Myrcia splendens – d. leaf abaxial surface; e. imature fruit. f-g. Myrcia subverticillaris – f. flowering branch; g. imature fruit. 
h. Siphoneugena crassifolia – inflorescence and flowers after anthesis (a. M.F. Santos 64; b. M.F. Santos 84; c. M.F. Santos 94; d. M.F. Santos 67; e. 
M.F. Santos 67; f. M.F. Santos 65; g. M.F. Santos 65; h. A. Furlan CFSC 6456).

5 
m

m

b

5 
m

m

1 
cm

5 
m

m

2 
m

m

5 
m

m

2 
m

m

a

c d e

f

h

g



Myrtaceae da Serra do Ouro Branco

Rodriguésia 63(4): 1065-1083. 2012

1077

sempre próxima ao litoral. Com exceção destes 
dados, as características dos materiais coletados 
condizem com a descrição da espécie, mas, devido 
às contradições citadas, optou-se por identificá-los 
como Myrceugenia aff. pilotantha. Na Serra do 
Ouro Branco foi encontrada em floração em janeiro, 
no sub-bosque de capão de mata.

8. Myrcia DC. ex Guill.
Árvores, arbustos ou subarbustos; ramificação 

monopodial ou simpodial. Inflorescências em 
panículas, raramente paucifloras. Bractéolas 

decíduas. Flor 5-mera; cálice aberto no botão floral; 
ovário 2–4 locular, lóculo 2-ovulado, estigma 
punctiforme. Fruto coroado pelos lobos do cálice 
ou por uma cicatriz circular; sementes 1–2; embrião 
com radícula alongada e cotilédones desenvolvidos, 
foliáceos e dobrados (embrião mircioide).

Gênero de distribuição neotropical, desde o 
México até o norte da Argentina, passando pelo 
Caribe. Apresenta 250–500 espécies (Landrum & 
Kawasaki 1997; Govaerts et al. 2006). Segundo 
análises filogenéticas recentes, o gênero não é 
monofilético (Lucas et al. 2011).

Chave para identificação das espécies de Myrcia da Serra do Ouro Branco

1. Folhas predominantemente glabras.
2. Lâmina foliar coriácea, ápice emarginado a arredondado, face adaxial com nervura central impressa 

a saliente, pecíolo rubro; cálice patente no fruto  .................................................  8.5. M. obovata
2’. Lâmina foliar cartácea, ápice agudo a acuminado, face adaxial com nervura central sulcada, pecíolo 

verde;	cálice	reflexo	no	fruto.
3. Lâmina foliar com base obtusa, face adaxial com nervuras laterais inconspícuas; anteras 

quadradas .................................................................................................  8.1. M. amazonica
3’. Lâmina foliar com base retusa, face adaxial com nervuras laterais impressas; anteras 

oblongas  .................................................................................................  8.4. M. laruotteana
1’. Folhas com indumento conspícuo.

4. Ápice do hipanto não-prolongado sobre o ovário.
5. Caule tortuoso; lâmina foliar com face abaxial tomentosa desigualmente glabrescente; ovário 

4-locular  ......................................................................................................... 8.6. M. retorta
5’. Caule reto; lâmina foliar com face abaxial hispídula, serícea a serícea-pubescente, tomentosa 

ou pubérula; ovário 2-locular.
6. Ramos imaturos híspidos; lâmina foliar com face abaxial hispídula; panícula com ráquis 

híspida  ................................................................................................... 8.3. M. eriopus
6’. Ramos imaturos seríceos; lâmina foliar com face abaxial serícea a serícea-pubescente, 

tomentosa ou pubérula; panícula com ráquis pubérula ou tomentosa  ............................  
 ............................................................................................................  8.7. M. splendens

4’. Ápice do hipanto prolongado sobre o ovário.
7.	 Ramos	 imaturos,	 folhas	e	 ráquis	da	 inflorescência	com	pilosidade	híspida;	 inflorescência	

pauciflora	 ....................................................................................................  8.2. M. eriocalyx
7’.	 Ramos	 imaturos,	 folhas	 e	 ráquis	 da	 inflorescência	 glabros,	 glabrescentes,	 com	 tricomas	

esparsos	ou	com	pilosidade	pubérula,	tomentosa	ou	vilosa;	inflorescência	multiflora.
8. Filotaxia suboposta, alterna ou verticilada; lâmina foliar com ápice arredondado ou 

emarginado; face adaxial com nervura central saliente, nervuras laterais inconspícuas 
 .................................................................................................... 8.8. M. subverticillaris

8’. Filotaxia oposta; lâmina foliar com ápice agudo a obtuso; face adaxial com nervura 
central impressa a sulcada, nervuras laterais impressas a salientes.   
9. Caule descamante; lâmina foliar pilosidade amarelada, nervação lateral curva; 

pecíolo	0,8–1,4	cm	compr.;	inflorescência	apenas	com	flores	sésseis	 ...................
 ...................................................................................................  8.9. M. tomentosa

9’. Caule sem descamação acentuada; lâmina foliar com pilosidade ferrugínea, nervação 
lateral	densamente	reticulada;	pecíolo	2–7	mm	compr.;	inflorescência	com	flores	
sésseis e pediceladas .................................................................. 8.10. M. venulosa
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8.1. Myrcia amazonica DC., Prodr. 3: 250. 1828.
Arvoreta ca. 2,5 m alt., ramos imaturos com 

tricomas esparsos, ramos maduros avermelhados, 
glabros. Lâmina foliar 3,2–7,4 × 1,3–3,2 cm, 
cartácea, elíptica, ápice agudo, base obtusa, 
margem plana, glabra (raramente com tricomas 
esparsos); face adaxial com pontuações numerosas 
e impressas, nervura central sulcada, nervuras 
laterais inconspícuas; face abaxial com pontuações 
salientes, nervação saliente, reticulada; pecíolo 
3–5 mm compr., verde, canaliculado, glabro. 
Inflorescência ca. 5–9,1 cm compr., multiflora, 
subterminal; ráquis achatada, pilosa. Brácteas, 
bractéolas e botão floral não vistos. Hipanto 
tomentoso a glabrescente externamente, verrucoso-
glandular, ápice ca. 0,5 mm prolongado sobre o 
ovário; lobos do cálice ca. 0,6 mm compr., ovado-
triangulares, externamente glabrescentes, pontuações 
salientes, internamente pilosos a glabros; pétalas não 
vistas; estames de filetes glabros, anteras quadradas; 
ovário não visto, estilete cilíndrico, glabro. Fruto 
imaturo verde, globoso, piloso, verrucoso-glandular; 
cálice reflexo; semente 2 por fruto, testa crustácea.
Material examinado: 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 83 
(BHCB, SPF, VIC).

Myrcia amazonica destaca-se pelos ramos 
avermelhados e pelas folhas castanho-avermelhadas 
no material seco, com as nervuras laterais 
inconspícuas na face adaxial. Espécime encontrado 
em final de frutificação em janeiro, habitando 
a borda de capão de mata. Distribui-se por toda 
América Tropical (Govaerts et al. 2006).

8.2. Myrcia eriocalyx DC., Prod. 3: 247. 1828.  
 Fig. 3b

Arbusto 1–1,5 m alt., pilosidade ferrugínea, 
ramos imaturos híspidos, ramos maduros 
glabrescentes. Lâmina foliar 1,9–3,2 × 0,9–1,2 cm, 
cartácea a sub-coriácea, elíptica, ápice obtuso, base 
obtusa, margem revoluta, mais fortemente na base; 
face adaxial hispídula a glabrescente, pontuações 
impressas, nervura central sulcada, nervuras laterais 
salientes ou impressas, reticuladas; face abaxial 
híspida a hispídula, pontuações salientes, nervura 
central saliente, nervuras laterais inconspícuas a 
levemente salientes; pecíolo subséssil, canaliculado, 
híspido. Inflorescência ca. 2,3–4,3 cm compr., 
pauciflora, axilar; ráquis cilíndrica, híspida. Brácteas 
ca. 6,2 mm compr., lanceoladas, côncavas, ápice 
agudo, base truncada, externamente híspidas, 
internamente glabras. Bractéolas ca. 3,3 mm 
compr., iguais às brácteas, apenas mais estreitas. 
Botão floral ca. 4,6 mm compr., rômbico, cálice 

corniculado. Hipanto híspido externamente, ápice 
0,3 mm prolongado sobre ovário; lobos do cálice 
ca. 2,1 mm compr., esverdeados, estreitamente 
triangulares, ápice acuminado, externamente híspidos, 
internamente pilosos, pontuações inconspícuas; 
pétalas ca. 3 mm compr., orbiculares, externamente 
hispídulas, pontuações inconspícuas, internamente 
glabras, pontuações como manchas escuras; estames 
de filetes glabros, anteras oblongas; ovário 2-locular, 
estilete cilíndrico, tricomas longos, pontuações 
aparecendo como manchas escuras. Fruto globoso, 
glabrescente, cálice patente.
Material examinado: 21.X.1988, fr., M.B. Horta et al. 
373 (BHCB); 8.I.2006, fl., M.F. Santos et al. 57 (BHCB, 
SPF, VIC); 9.I.2006, fl., M.F. Santos et al. 84 (SPF, VIC).

Myrcia eriocalyx é facilmente caracterizada 
pela pilosidade híspido-ferrugínea distribuída por 
toda a planta, juntamente com a inflorescência 
pauciflora. Na Serra do Ouro Branco foi coletada nos 
campos e nas bordas de capão de mata, florescendo 
em janeiro e frutificando em outubro. Ocorre nos 
estados da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais 
(Sobral et al. 2012).

8.3. Myrcia eriopus DC., Prodr. 3: 255. 1828.
Arvoreta, altura desconhecida, caule 

reto, ramos imaturos híspidos, ramos maduros 
glabrescentes. Lâmina foliar 4–8,3 × 1,2–3,3 cm, 
cartáceas, ovada a lanceolada, ápice acuminado, base 
obtusa, margem plana; face adaxial glabra exceto 
pela nervura central, pontuações impressas, nervura 
central sulcada, nervuras laterais salientes; face 
abaxial hispídula, pontuações impressas, nervação 
saliente; pecíolo ca. 3 mm compr., canaliculado, 
híspido. Inflorescência 2,5–4 cm compr., pauciflora, 
axilar; ráquis achatada, híspida. Brácteas não 
vistas. Bractéolas ca. 3 mm compr., estreitamente 
triangulares, planas, ápice agudo, base truncada, 
externamente híspidas, pontuações salientes. Botão 
floral ca. 2,5 mm compr., globoso. Hipanto híspido 
externamente, ápice não-prolongado sobre o ovário; 
lobos do cálice ca. 1,5 mm compr., suborbiculares, 
externamente híspidos, verrucoso-glandulares, 
internamente glabros, verrucoso-glandulares; 
pétalas ca. 1,5 mm compr., obovadas, externamente 
seríceas na porção mediana, pontuações salientes, 
internamente glabras; estames de filetes glabros, 
anteras com tecas às vezes assimétricas; ovário 
2-locular, estilete cilíndrico, glabro. Fruto não visto.
Material examinado: 1.X.1988, fl., J.G. Vaz (BHCB 
14366).

Myrcia eriopus, assim com M. eriocalyx, 
apresenta pilosidade híspida e inflorescência 
pauciflora, diferenciando-se pelo tamanho (4–8,3 
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× 1,2–3,3 cm) e forma da lâmina foliar (ovada a 
lanceolada). O espécime foi coletado em área de 
mata, florescendo no mês de outubro. No Brasil, 
ocorre em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo (Sobral et al. 2012).

8.4. Myrcia  laruotteana Cambess., Fl. Bras. 
Merid. 2: 311. 1832. 

Arvoreta ca. 2 m alt., ramos glabros, lenticelas 
presentes. Lâmina foliar 3,3–7 × 1,2–2,9 cm, cartácea, 
elíptica, ápice agudo a acuminado, base retusa 
(raramente obtusa), margem ondulada quando seca, 
tricomas esparsos; face adaxial com pontuações 
impressas, nervura central sulcada, nervuras laterais 
inconspícuas; face abaxial com pontuações impressas 
a salientes, nervura central saliente, nervuras laterais 
inconspícuas; pecíolo 2–5 mm compr., verde, 
canaliculado, glabro. Inflorescência ca. 5,5–7 cm 
compr., multiflora, axilar; ráquis achatada, glabra. 
Brácteas, bractéolas e botão floral não vistos. Hipanto 
glabro externamente, ápice ca. 0,3 mm prolongado 
sobre o ovário; lobos do cálice ca. 0,7 mm compr., 
triangulares, ápice agudo, glabros, pontuações 
impressas; pétalas não vistas; estames de filetes glabros, 
anteras oblongas; pistilo não visto. Fruto imaturo verde, 
globoso, glabro, verrucoso-glandular,; resquícios do 
cálice reflexos; semente 2 por fruto, testa crustácea.
Material examinado: 8.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 54 
(BHCB, SPF, VIC).

Myrcia laruotteana é caracterizada por 
apresentar lâmina foliar com base retusa, margem 
ondulada quando seca e lobos do cálice reflexos no 
fruto. Em Ouro Branco, a espécie foi encontrada 
na borda de mata ripária, no fim do período de 
frutificação. No Brasil, distribui-se pelo Distrito 
Federal e pelos estados do Espírito Santo, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Tocantins (Sobral et al. 2012).

8.5. Myrcia obovata (O.Berg) Nied., Nat. 
Pflanzenfam. 3(7): 761. 1893. 

Arbusto a arvoreta ca. 2 m alt., ramos glabros. 
Lâmina foliar 3,7–6,6 × 2,2–4 cm, coriácea, elíptica 
a largamente elíptica ou obovada, ápice arredondado 
a emarginado, base obtusa a atenuada, margem 
plana, glabra, pontuações salientes; face adaxial com 
nervura central impressa a saliente, nervuras laterais 
inconspícuas; face abaxial com nervura central saliente, 
nervuras laterais tênues; pecíolo 4–8 mm compr., rubro, 
fortemente canaliculado a plano, glabro. Inflorescência 
ca. 5–6,5 cm compr., multiflora, subterminal; ráquis 
achatada, glabra. Brácteas e bractéolas não vistas. Botão 

floral ca. 2,5 mm compr., obcônico. Hipanto piloso a 
glabro externamente, verrucoso-glandular, ápice ca. 
mm 1,3 prolongado sobre o ovário; lobos do cálice ca. 
1 mm compr., orbiculares ou depresso-ovados, ápice 
arredondado, externamente glabros, internamente 
pilosos a glabros, pontuações impressas; pétalas ca. 3 
mm compr., orbiculares, glabras, pontuações salientes; 
estames de filetes glabros, anteras oblongas ou 
quadradas; ovário 3-locular, estilete cilíndrico, glabro. 
Fruto imaturo verde, quando maduro rubro a vináceo, 
globoso, glabro, verrucoso-glandular; cálice patente; 
semente 1–2 por fruto. 
Material selecionado: 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 
62 (BHCB, SPF, VIC); 1.X.1988, fl., (BHCB 14468).

Myrcia obovata é caracterizada pelas folhas 
coriáceas, elípticas a largamente elípticas ou obovadas 
com ápice arredondado a emarginado e glabras. A 
espécie é muito semelhante à Myrcia guianensis 
(Aubl.) DC., espécie de ampla distribuição ainda 
não registrada na Serra do Ouro Branco, da qual se 
diferencia pelas folhas obovais, coriáceas e glabras, 
com ápice arredondado ou emarginado e inflorescências 
glabras (Kawasaki 1989). Na Serra do Ouro Branco, 
foi coletada em floração em outubro e frutificação em 
janeiro. Na região, habita os capões de mata. Distribui-se 
por Bahia e Minas Gerais (Sobral et al. 2012).

8.6. Myrcia retorta Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 
322. 1832.  Fig. 3c

Arvoreta ca. 2 m alt., caule tortuoso, descamação 
acentuada, ramos imaturos pilosos, quando maduros 
glabros. Lâmina foliar 2,1–5,2 × 1,1–2,1 cm, 
subcoriácea, elíptica ou ovada, ápice agudo, obtuso 
ou arredondado, base obtusa, arredondada ou 
truncada, margem plana ou revoluta; face adaxial 
glabra, pontuações impressas, nervura central sulcada, 
nervuras laterais inconspícuas; face abaxial tomentosa, 
desigualmente glabrescente, pontuações impressas ou 
inconspícuas, nervura central saliente, nervuras laterais 
levemente salientes a inconspícuas; pecíolo 2–6 mm 
compr., canaliculado, piloso a glabro. Inflorescência 
ca. 3,6–4,2 cm compr., multiflora, subterminal; ráquis 
achatada, pilosa. Brácteas, bractéolas e botão floral 
não vistos. Hipanto externamente pubérulo, ápice 
não-prolongado sobre o ovário; lobos do cálice ca. 
1 mm compr., ovados a arredondados, côncavos, 
ápice arredondado, externamente glabros (raramente 
com tricomas esparsos), verrucoso-glandulares ou 
apenas pontuações salientes, internamente pilosos; 
pétalas e estames não vistos; ovário 4-locular, estilete 
cilíndrico, glabro. Fruto maduro rubro a negro, globoso, 
glabrescente a glabro, verrucoso-glandular; cálice 
patente a reflexo; semente 1 por fruto, testa crustácea.
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Material selecionado: 12.I.2003, fr., A.O. Araújo et 
al. 351 (ESA, SPF); 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 63 
(SPF, VIC); 10.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 94 (SPF).

Myrcia retorta é caracterizada pelo caule 
tortuoso, pela lâmina foliar com face abaxial 
tomentosa desigualmente glabrescente (em tufos) 
e pelo ovário 4-locular. Na Serra do Ouro Branco, 
foi encontrada em frutificação no mês de janeiro. 
Espécie comum na região, habita desde borda de 
capão de mata até campos graminosos, incluindo 
também afloramentos rochosos. Ocorre nos estados 
de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo (Sobral et al. 2012).

8.7. Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodr. 3: 244. 
1828.  Fig. 3d-e 

Arvoreta 2–3 m alt., caule reto, ramos imaturos 
seríceos, ramos maduros glabrescentes a glabros. 
Lâmina foliar 1,9–13,5 × 0,6–4,3 cm, cartácea 
a subcoriácea, estreitamente elíptica a elíptica 
ou lanceolada, ápice acuminado a rostrado, base 
aguda, margem plana a revoluta, mais fortemente 
na base; face adaxial glabra ou pilosa apenas na 
nervura central, com tricomas esparsos, pontuações 
inconspícuas ou raras, nervura central impressa a 
sulcada, nervuras laterais inconspícuas ou impressas 
a levemente salientes, reticuladas ou não; face 
abaxial serícea a seríceo-pubescente ou tomentosa a 
pubérula, pontuações inconspícuas, nervura central 
saliente, nervuras laterais inconspícuas a salientes; 
pecíolo 1–10 mm compr., canaliculado, piloso a 
glabrescente. Inflorescência ca. 0,7–15,5 cm compr., 
pauciflora a multiflora, axilar ou subterminal; ráquis 
achatada, pubérula ou tomentosa. Brácteas não 
vistas. Bractéolas 1,1–2,3 mm compr., estreitamente 
triangulares a lineares, planas, ápice agudo a 
acuminado, base truncada, pilosas. Botão floral 
ca. 1,9 mm compr., globoso a obovado. Hipanto 
híspido ou seríceo externamente, ápice não-
prolongado sobre o ovário; lobos do cálice ca. 1 
mm compr., ovado-triangulares a suborbiculares, 
ápice obtuso a arredondado, externamente pilosos 
a seríceo-pubescentes ou híspidos, internamente 
pubérulos a glabros, pontuações impressas a 
salientes; pétalas 2,1–5 mm compr., orbiculares, 
côncavas, externamente pilosas a seríceas na porção 
mediana, internamente pilosas a glabras, pontuações 
impressas; estames de filetes glabros, anteras 
oblongas; ovário 2-locular, estilete cilíndrico, com 
tricomas esparsos. Fruto verde quando imaturo, 
rubro a vináceo quando maduro, elipsoide, seríceo-
glabrescente, verrucoso-glandular; cálice patente; 
semente 1–4 por fruto, testa crustácea.

Material selecionado: 1.X.1988, fl., G.F. Amorim 
(BHCB 13914); 26.IX.2004, fl., C.C. Paula 834 (SPF, 
VIC); 8.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 56 (BHCB, SPF, 
VIC); 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 67 (K, SPF, VIC).

Myrcia splendens apresenta enorme 
variabilidade morfológica, o que a torna difícil de 
caracterizar. Dentre as espécies de Myrcia coletadas 
na Serra do Ouro Branco, M. eriocalyx e M. eriopus 
são similares à M. splendens, que se diferencia 
pela pilosidade predominantemente serícea e pela 
inflorescência multiflora. Foi coletada em floração 
em setembro e outubro e em frutificação em janeiro. 
Comumente encontrada nos capões de mata da área, 
principalmente nas áreas de borda. Distribui-se por 
toda América Tropical (Govaerts et al. 2006) e no 
Brasil ocorre em todos estados, exceto Maranhão e 
Piauí (Sobral et al. 2012). 

8.8. Myrcia subverticillaris (O. Berg) Kiaersk., 
Enum. Myrt. Bras.: 88. 1893. Fig. 3f-g

Arbusto 1,5–2,5 m alt., ramos imaturos vilosos, 
ramos maduros glabros. Filotaxia suboposta, alterna 
ou verticilada (raramente oposta); lâmina foliar 
2,5–6 × 0,9–1,4 cm, discolor, coriácea, elíptica a 
obovada, ápice arredondado ou emarginado, base 
aguda, margem plana, pilosidade avermelhada; face 
adaxial glabrescente a glabra, pontuações impressas 
ou inconspícuas, nervura central impressa a saliente, 
nervuras laterais inconspícuas; face abaxial vilosa a 
pubérula, pontuações raras e salientes, nervura central 
saliente, nervuras laterais inconspícuas a levemente 
salientes; pecíolo 3–9 mm compr., canaliculado, 
viloso a glabrescente. Inflorescência 3,7–4,7 cm 
compr., multiflora, axilar, às vezes subterminal; ráquis 
achatada, vilosa. Brácteas não vistas. Bractéolas 
ca. 1,9 mm compr., lanceoladas, ápice agudo, base 
truncada, tomentosas. Botão floral ca. 1,5 mm compr., 
globoso. Hipanto tomentoso a glabro externamente, 
verrucoso-glandular, ápice ca. 1,5 mm prolongado 
sobre o ovário; lobos do cálice ca. 1,6 mm compr., 
vináceos, largamente ovados a depresso-ovados, ápice 
obtuso a arredondado, externamente glabrescente, 
verrucoso-glandulares, internamente tomentosos; 
pétalas ca. 1,6 mm compr., alvas, glabras, pontuações 
impressas; estames de filetes glabros, anteras 
oblongas a transversalmente oblongas; ovário 
2–3-locular, estilete cilíndrico, glabro. Fruto maduro 
rubro, globoso-achatado, glabro, verrucoso-glandular; 
cálice persistente ou apenas resquícios, patente; 
sementes 1–2 por fruto, testa membranácea.
Material selecionado: 29.VII.1988, fl., M.M.N. Braga et 
al. (BHCB 13691); 19.IX.1998, fl., P.O. Morais 20 & A. 
Salino (BHCB); 28.II.2003, fl. e fr., C.C. Paula et al. 695 
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(SPF, VIC); 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 65 (BHCB, 
SPF, VIC); 10.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 92 (SPF, VIC).

Myrcia subverticillaris apresenta filotaxia 
pouco comum em Myrcia (suboposta, alterna ou 
verticilada, raramente oposta), o que, junto com 
outras características conspícuas, como o indumento 
viloso na face abaxial e o ápice da lâmina foliar 
emarginado, a torna facilmente reconhecível. Na 
região, foi coletada florescendo em janeiro, fevereiro, 
julho e setembro, com frutos imaturos em janeiro 
e fevereiro. Os indivíduos, em geral, apresentam 
grande número de frutos. Na Serra do Ouro Branco 
é frequente, sendo encontrada desde os afloramentos 
rochosos até as bordas de mata. Ocorre apenas em 
Minas Gerais (Sobral et al. 2012).

8.9. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., Prod. 3: 245. 
1828.

Árvore ca. 4 m alt., caule descamante por 
grandes tiras, ramos imaturos tomentosos, ramos 
maduros glabros. Filotaxia oposta; lâmina foliar 
5,7–12 × (1,8)3–6,4 cm, subcoriácea, obovada ou 
elíptica (raramente ovada), ápice agudo a obtuso, 
base aguda a obtusa ou arredondada, margem plana 
ou revoluta apenas na base, pilosidade amarelada, 
nervação lateral encurvada; face adaxial glabra 
(raramente com tricomas esparsos), pontuações 
impressas, nervura central impressa a sulcada, 
nervuras laterais impressas; face abaxial tomentosa, 
pontuações impressas a salientes, nervação saliente, 
nervuras laterais salientes; pecíolo 8–14 mm compr., 
canaliculado, tomentoso a glabro. Inflorescência 
ca. 5–8,5 cm compr., multiflora, axilar; ráquis 
achatada, tomentosa; apenas flores sésseis. Brácteas, 
bractéolas e botão floral não vistos. Hipanto tomentoso 
externamente, ápice ca. 0,4 mm prolongado sobre o 
ovário; lobos do cálice 0,7–1 mm compr., triangulares 
ápice agudo, externamente tomentosos, internamente 
glabros; pétalas ca. 2 mm compr., orbiculares, 
côncavas, glabras; estames de filetes glabros, anteras 
oblongas; ovário 2-locular, estilete cilíndrico, glabro. 
Fruto globoso, tomentoso a glabrescente, verrucoso-
glandular; cálice persistente e reflexo ou decíduo; 
semente 1–2 por fruto.
Material selecionado: 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 
70 (BHCB, F, K, SPF, VIC).

Myrcia tomentosa apresenta panícula com 
todas as flores sésseis, fato incomum no gênero, 
o que torna sua identificação relativamente fácil. 
No campo, é facilmente identificável pelo caule 
semelhante ao de Psidium guajava L. (goiabeira). 
Na Serra do Ouro Branco, foi coletada em 
frutificação no mês de janeiro, habitando as bordas 

de capão de mata. Sua distribuição engloba a ilha 
de Trinidad (Trinidad & Tobago) e a América do 
Sul tropical (Govaerts et al. 2006).

8.10. Myrcia venulosa DC., Prodr. 3: 250. 1828.
Árvore 3–5 m alt., caule sem descamação 

acentuada, ramos imaturos vilosos, ramos maduros 
glabros. Filotaxia oposta; lâmina foliar 2,1–7,1 × 
0,9–2,9 cm, subcoriácea, elíptica, ápice agudo a 
obtuso, base aguda a obtusa, margem revoluta, mais 
fortemente na base, pilosidade avermelhada, nervação 
lateral densamente reticulada; face adaxial glabra 
ou tricomas esparsos apenas na nervura central, 
pontuações impressas, nervura central sulcada 
(raramente impressa), nervuras laterais impressas 
a salientes; face abaxial vilosa a glabrescente, 
pontuações inconspícuas, nervação saliente; pecíolo 
2–7 mm compr., canaliculado, viloso a glabrescente. 
Inflorescência 2,1–6,5 cm compr., multiflora, axilar, 
subterminal ou terminal; ráquis achatada, vilosa; 
flores sésseis e pediceladas. Brácteas, bractéolas e 
botão floral não vistos. Hipanto viloso externamente, 
ápice ca. 0,8 mm prolongado sobre o ovário; 
lobos do cálice ca. 1 mm compr., esverdeados, 
largamente ovados a ovado-triangulares, ápice 
obtuso, externamente vilosos a pubérulos, verrucoso-
glandulares, internamente tomentosos a pubérulos; 
pétalas ca. 2 mm compr., creme, orbiculares, glabras, 
pontuações salientes; estames de filetes glabros, 
anteras oblongas a transversalmente oblongas; ovário 
3-locular, estilete cilíndrico, com tricomas. Fruto 
globoso-achatado, glabrescente, verrucoso-glandular; 
cálice patente; sementes não vistas.
Material selecionado: 22.XII.2002, fl., C.C. Paula et 
al. 562 (VIC, SPF); 9.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 71 
(BHCB, F, K, RB, SPF, VIC).

Myrcia venulosa é caracterizada pela nervação 
densamente reticulada em ambas as faces da lâmina 
foliar e pela pilosidade densa, cuja coloração varia 
de ocrácea a avermelhada (Kawasaki 1989). Foi 
coletada na Serra do Ouro Branco em floração no mês 
de dezembro e em início de frutificação em janeiro. 
Na região, habita as bordas de capão de mata. Ocorre 
nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São 
Paulo (Sobral et al. 2012).

9. Psidium L.
9.1. Psidium firmum O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
390. 1857.

Subarbusto ca. 20 cm alt., ramificação 
monopodial, ramos glabros. Lâmina foliar 4,8–7,4 × 
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2,1–4,1 cm, coriácea, elíptica a ovada, ápice agudo a 
obtuso, base arredondada (raramente obtusa), margem 
revoluta, glabra, numerosas pontuações presentes; 
face adaxial com nervura central impressa a saliente, 
nervuras laterais salientes; face abaxial com nervura 
central saliente, nervuras laterais levemente salientes; 
pecíolo 4 mm compr., semi-cilíndrico, glabro. 
Inflorescência terminal, 1-flora. Pedicelo ca. 5 mm 
compr., glabro. Brácteas não vistas. Bractéolas ca. 2,4 
mm compr., persistentes, triangulares, côncavas, ápice 
agudo, glabras, externamente verrucoso-glandulares. 
Botão floral não visto. Flor 5-mera; hipanto glabro 
externamente, ápice não-prolongado sobre o ovário; 
cálice aberto no botão floral, lobos ca. 3 mm compr., 
ovado-triangulares, ápice obtuso, ciliados, verrucoso-
glandulares; pétalas ca. 4 mm compr., orbiculares, 
ciliadas; estames de filetes glabros, anteras oblongas; 
ovário 4-locular, estilete cilíndrico, glabro, estigma 
capitado. Fruto discoide, glabro, verrucoso-glandular; 
cálice e bractéolas persistentes; semente várias por 
fruto, reniforme, testa óssea; embrião mirtoide.
Material examinado: 10.I.2006, fr., M.F. Santos et al. 
91 (SPF).

Psidium firmum diferencia-se das outras 
espécies de Myrtaceae da Serra do Ouro Branco 
por apresentar folhas fortemente coriáceas, 
inflorescência terminal 1-flora, cálice aberto no 
botão floral e semente com testa óssea. Foi coletado 
um espécime com fruto em janeiro, em vegetação 
campestre próxima à transição para capão de mata. 
Ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais e São 
Paulo, além do Distrito Federal (Sobral et al. 2012).

10. Siphoneugena O. Berg
10.1. Siphoneugena crassifolia (DC.) Proença & 
Sobral, Phytotaxa 8: 57. 2010.  Fig. 3h

Arvoreta ca. 1,5 m alt., caule fissurado, 
ramificação monopodial, ramos com pilosidade 
alva. Lâmina foliar 5,2–6,8 × 1,5–2 cm, subcoriácea, 
obovada ou elíptica, ápice agudo a acuminado, 
base aguda, margem revoluta; face adaxial com 
tricomas esparsos, pontuações inconspícuas, nervura 
central saliente, nervuras laterais inconspícuas; face 
abaxial pubérula, pontuações numerosas, nervura 
central saliente, nervuras laterais inconspícuas; 
pecíolo 3–6 mm compr., canaliculado, glabro a 
piloso. Inflorescência em racemos axilares, em nós 
desfolhados, eixo principal muitas vezes encurtado. 
Brácteas ca. 1 mm compr., persistentes, ovadas, ápice 
agudo a obtuso, ciliadas, pontuações inconspícuas. 
Bractéolas idem brácteas, mas geralmente menores. 
Botão floral ca. 6 mm compr., clavado, aberto 

apenas no ápice do cálice. Flor 4-mera; hipanto 
tubuloso, ápice ca. 2–3 mm prolongado acima do 
ovário, circunciso na altura do ovário após a antese; 
cálice aberto apenas no ápice no botão floral, lobos 
irregulares na antese, decíduos, externamente glabros, 
internamente tomentosos; pétalas ca. 1,5 mm compr., 
orbiculares, pubérulas; estames de filetes glabros, 
anteras oblongas; ovário 2-locular, estilete cilíndrico, 
glabro, estigma punctiforme. Fruto não visto.
Material examinado: 8.I.2006, M.F. Santos et al. 59 
(SPF).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Santana do Riacho, km 123 da rodovia Belo 
Horizonte – Conceição do Mato Dentro, 23.VIII.1980, 
fl., A. Furlan et al. CFSC 6456 (K, SPF, RB).

Siphoneugena crassifolia é caracterizada por 
apresentar inflorescência em racemo, botão floral 
clavado, hipanto tubuloso muito prolongado e 
circunciso após a antese. Na Serra do Ouro Branco, 
foi coletado apenas um indivíduo infértil, habitando 
a borda de uma mata ripária. Ocorre em regiões 
montanhosas do Espírito Santo, Minas Gerais, São 
Paulo e Paraná (Proença 1990; Sobral et al. 2012).
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Resumo 
Este trabalho consiste no levantamento da família Turneraceae no estado do Rio Grande do Norte, nordeste 
brasileiro. Foram registradas 13 espécies, distribuídas em dois gêneros: Piriqueta Aubl., com quatro espécies 
(P. duarteana (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb., P. guianensis N.E.Br., P. racemosa (Jacq.) Sweet e P. 
viscosa Griseb.), e Turnera L., com nove espécies (T. blanchetiana Urb., T. calyptrocarpa Urb., T. cearensis 
Urb., T. chamaedrifolia Cambess., T. diffusa Willd. ex Schult., T. melochioides A. St.-Hil. & Cambess., T. 
pumilea L., T. scabra Millp. e T. subulata Sm.). São fornecidas chaves para separação de gêneros e espécies, 
descrições e ilustrações, além de comentários taxonômicos e biogeográficos para as espécies.
Palavras-chave: Caatinga, Piriqueta, taxonomia, Turnera, Rio Grande do Norte.

Abstract  
This study comprises a survey of the family Turneraceae in the Rio Grande do Norte State, Northeastern 
Brazil. Two genera and 13 species were registered: Piriqueta Aubl., with four species (P. duarteana (A. St.-
Hil., A. Juss. & Cambess.) Urb., P. guianensis N.E.Br., P. racemosa (Jacq.) Sweet and P. viscosa Griseb.), and 
Turnera, with nine species (T. blanchetiana Urb., T. calyptrocarpa Urb., T. cearensis Urb., T. chamaedrifolia 
Cambess., T. diffusa Willd. ex Schult., T. melochioides A. St.-Hil. & Cambess., T. pumilea L., T. scabra 
Millsp. and T. subulata Sm.). Keys to genera and species, descriptions and ilustrations, and comments about 
taxonomy and biogeography of the species are presented.
Key words: Caatinga vegetation, Piriqueta, taxonomy, Turnera, Rio Grande do Norte state.
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Introdução
A família Turneraceae Kunth ex DC. engloba 

doze gêneros e cerca de 220 espécies, distribuídas 
nas Américas e África, em Madagascar e Ilhas 
Mascarenhas (Arbo 2007, 2009; Thulin et al. 2012). 

Embora Hutchinson (1973) tenha incluído 
Turneraceae em Loasales, tradicionalmente, a 
família se encontra na ordem Violales (Cronquist 
1981; Dahlgren 1980). Turneraceae compartilha 
vários caracteres morfológicos e anatômicos com 
as famílias Malesherbiaceae e Passifloraceae 
sensu stricto, e as diversas análises apoiadas 
em sequências gênicas têm confirmado um 
forte parentesco entre elas (Chase et al. 2002). 
Segundo o Angiosperm Phylogeny Group III 
(APG III 2009), estas famílias formam o clado 

Passifloraceae sensu lato, localizado na ordem 
Malpighiales. Neste estudo, entretanto, adotou-
se a circunscrição tradicional proposta por 
Cronquist (1981), em que Turneraceae ainda 
constitui uma família isolada de Passifloraceae e 
Malesherbiaceae.

No Brasil são encontrados os dois maiores 
gêneros da família, Piriqueta Aubl. e Turnera 
L., distribuídos em 155 espécies (destas 110 
endêmicas), habitando os mais diversos ambientes 
(Arbo 2012).

Dentre os trabalhos propostos para 
Turneraceae, destacam-se os elaborados por 
Urban (1883a) e Arbo (1995a, 1997, 2000, 
2005 e 2008). No Brasil, o tratamento clássico 
abordando a família foi publicado por Urban 
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(1883b) na Flora brasiliensis. Considerando-se 
o amplo espectro de distribuição geográfica de 
diversas espécies de Turneraceae no Brasil, as 
floras regionais são ainda escassas, destacando-
se os trabalhos de Moura (1975), Arbo (1998, 
2006a, 2009) e Arbo & Silva (2005). No que 
diz respeito ao Nordeste do Brasil, menções às 
espécies da família estão restritas a checklists e 
levantamentos florísticos, sendo os trabalhos de 
Arbo (1995b, 2006b) e Agra et al. (2009) os mais 
abrangentes.

Desta forma, objetivou-se estudar, do ponto 
de vista taxonômico, a família Turneraceae 
no estado do Rio Grande do Norte, de modo a 
atualizar a distribuição geográfica e evidenciar 
características morfológicas importantes para o 
reconhecimento dos gêneros e espécies da família 
na flora do estado.

Material e Métodos
O estado do Rio Grande do Norte apresenta 

área de 53.077,3 km2
 e está situado no extremo 

nordeste brasileiro, entre os paralelos de 04º49’53”–
06º58’03”S e os meridianos 35º58’03”–38º36’12” 
W. Limita-se com o oceano Atlântico ao Norte e 
a Leste, ao Sul com o estado da Paraíba e a Oeste 
com o estado do Ceará. Sua temperatura média 
anual é de 25,5ºC, com climas variando do Árido, 
Semi-Árido, Sub-Úmido Seco ao Clima Úmido 
(IDEMA, 2010). Compondo a vegetação do Estado, 
são encontradas as Caatingas (Hiperxerófila 
e Hipoxerófila e Seridó), Cerrados, Florestas 
(Caducifólia, Subcaducifólia, Subperenifólia e 
Estacional Mista Dicótilo-Palmácea), Vegetação 
de Dunas, Vegetação de Restinga, Formações 
rupestres, Campos (de várzea e antrópicos), 
Manguezais, Desertos Salinos, Capoeiras e 
Vegetação Aquática (SUDENE 1971). 

As análises morfológicas e comparativas 
se fundamentaram nas coleções dos Herbários 
MOSS, UFRN e material coletado no estado, entre 
os anos 2008 e 2009. Acrônimos segundo Thiers 
(2012). O material obtido está depositado na 
coleção do Laboratório de Ecologia e Sistemática 
Vegetal, da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (LESV/UERN), ainda não indexada. 
As identificações foram realizadas com auxílio 
de literatura especializada e comparação com o 
material-tipo. 

As descrições taxonômicas foram baseadas 
em espécimes coletados exclusivamente no 

estado do Rio Grande do Norte e a caracterização 
das estruturas vegetativas e reprodutivas se 
fundamentou nas terminologias propostas por 
Radford et al. (1974) e Harris & Harris (1994), 
os tipos de indumento se basearam em Gonzalez 
& Arbo (2004) e Payne (1978), e a venação em 
Hickey (1973). Os nomes dos autores foram 
consultados em Brumitt & Powell (1992). O 
estado de conservação das espécies seguiu da 
União Internacional para a Conservação da 
Natureza e Recursos Naturais (IUCN 2001 e 
2003).

Resultados e Discussão
No estado do Rio Grande do Norte 

foram encontradas 13 espécies distribuídas 
em dois gêneros; Piriqueta Aubl., com quatro 
espécies, e Turnera L., com nove. Ocorrem, 
preferencialmente, em ambientes abertos, na 
Caatinga e Restinga, inclusive associadas a locais 
perturbados pela ação antrópica.

Turneraceae Kunth ex DC., Prodr. 3: 345 (1828), 
nom. cons.

Ervas a subarbustos, anuais ou perenes, 
em geral tomentosas. Folhas alternas, simples, 
às vezes dispostas em rosetas apicais ou 
braquiblastos, serreado-crenadas a crenadas, 
com ou sem um par de nectários extraflorais, 
basilaminares; venação broquidódroma, estípulas 
pequenas ou ausentes. Inflorescência cimosa ou 
racemosa. Flores bissexuadas, actinomorfas, 
homostilas ou heterostilas, diclamídeas, 5-meras, 
pedúnculo livre ou soldado ao pecíolo, às vezes 
ausente; pedicelo desenvolvido ou não; sépalas 
5, quincunciais, unidas entre si, tubo 5-laciniado; 
pétalas 5, contortas, livres ente si, unguiculadas, 
geralmente vistosas; corona as vezes presente, 
membranácea, anelar, fimbriado-lacerada, 
inserida na base da lâmina das pétalas e sob as 
sépalas; estames 5, alternisépalos, livres, por 
vezes adnatos às pétalas pelas margens formando 
sacos nectaríferos, anteras ditecas, dorsifixas; 
ovário súpero, gamocarpelar, 3-carpelar, 1-locular, 
ovóide a globoso, tomentoso, óvulos geralmente 
muitos, anátropos, placentação parietal; estiletes 
3, livres entre si, terminais, estigmas fimbriados 
a ramosos. Fruto cápsula loculicida, 3-valvar, 
ovóide a globoso; sementes obovóides, retas ou 
curvas, tégmen reticulado; arilo membranáceo.
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Chave para os gêneros de Turneraceae do Rio Grande do Norte

1.	 Pedúnculo	floral	 livre,	 pedicelo	 desenvolvido;	 brácteas	 e	 bractéolas	 ausentes;	 flores	 com	 corona	
membranácea,	anelar,	fimbriada,	 inserida	na	base	da	 lâmina	das	pétalas	e	 sob	as	 sépalas;	 tricomas	
tectores simples, porrecto-estrelados, tricomas glandulares setiformes  ............................  1. Piriqueta

1’.	 Pedúnculo	floral	 parcial	 ou	 totalmente	 adnato	 ao	pecíolo,	 raro	 livre,	 pedicelo	geralmente	 ausente;	
brácteas	e	bractéolas,	presentes,	localizadas	na	base	das	flores;	corona	ausente;	tricomas	tectores	simples,	
estrelados, nunca porrecto-estrelados; tricomas glandulares capitados  ..............................   2. Turnera

1. Piriqueta Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 298-300, 
pl. 117. 1775.

Subarbustos ou ervas perenes, raramente 
anuais, pouco ramificadas, indumento tomentoso 
a hirsuto, tricomas glandulares setiformes de base 
dilatada, e tectores simples, estrelados, porrecto-
estrelados de raio central bem desenvolvido. Folhas 
sem estípulas, nectários ausentes. Inflorescências 
unifloras, axilares, cimosas ou reunidas em 
racemos terminais, pedúnculo desenvolvido, 
livre, geralmente sem brácteas e bractéolas. Flores 
homostilas ou heterostilas; pedicelo desenvolvido. 
Cálice parcialmente gamossépalo, obcônico a 
campanulado. Corola branca, amarela, salmão à 
rosada, pétalas obovadas, unguiculadas; corona 
membranácea fimbriada, inserida na base da 
lâmina das pétalas e sob as sépalas. Estames 

livres entre si, base adnata ao tubo floral, anteras 
ovadas, ápice geralmente curvo. Ovário tomentoso, 
estiletes filiformes, estigmas fimbriados. Cápsulas 
estrigosas, lisas ou verrucosas. Sementes obovoides, 
malhas do retículo proeminentes ou não, arilo 
unilateral.

Piriqueta inclui 44 espécies, restritas ao 
continente americano (Thulin et al. 2012). 
Ocorre desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina (Arbo 2009). Para o Brasil são 
referenciadas 37 espécies, 25 das quais endêmicas, 
com centro de diversidade na Bahia (Arbo 2012; 
Arbo & Silva 2005). Distribuem-se no cerrado, 
campos, campos rupestres e em caatinga (Arbo & 
Mazza 2011). No estado do Rio Grande do Norte 
foram registradas quatro espécies, comumente 
associadas à ambientes de caatinga e restinga.

Chave para as espécies de Piriqueta do Rio Grande do Norte

1. Flores em racemos terminais; pétalas brancas ou amarelas; frutos lisos; sementes marcadamente curvas, 
malhas do retículo proeminentes .................................................................................... 3. P. racemosa 

1’. Flores solitárias, axilares, nunca em racemos terminais; pétalas de outras cores; frutos verrucosos; 
sementes ligeiramente curvas, malhas do retículo não proeminentes.
2. Flores homostilas; pétalas rosadas  .........................................................................  1.4. P. viscosa
2’. Flores heterostilas; pétalas salmão.

3. Frutos com tricomas glandulares setiformes de base negra; pedúnculo frutífero 2–10 mm 
compr.  ......................................................................................................... 1.1. P. duarteana

3’. Frutos sem tricomas glandulares setiformes de base negra; pedúnculo frutífero 10–34 mm 
compr.  ........................................................................................................  1.2. P. guianensis

1.1. Piriqueta duarteana (A. St.-Hil., A. Juss. & 
Cambess.) Urb. Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 2: 
66. 1883.  Fig. 1a

Ervas, ca. 50 cm alt.; ramos tomentosos, 
tricomas tectores simples, porreto-estrelados, 
estrelados, e glandulares setiformes. Folhas 
cartáceas; pecíolo 1–6 mm compr.; estípulas 
ausentes; lâmina 1–34 × 6–19 mm, ovada, ápice 
agudo, margens serreado-crenadas, revolutas, 

base cuneada. Inflorescências unifloras, pedúnculo 
2–10 mm compr. Flores heterostilas; pedicelo 
1–2 mm compr. Tubo calicino ca. 2 mm compr., 
lacínios 4–8 mm compr., externamente tomentosos. 
Corola ca. 15 mm compr., salmão, fauce amarela; 
corona 0,5–1,2 mm, fimbriada, escura em seco. 
Estames glabros; filetes ca. 4,5 mm compr. em 
flores longistilas; anteras 1,5 mm compr. Ovário 
ca. 2 mm compr., ovóide, tomentoso, estiletes 
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Figura 1 – a. Piriqueta duarteana (O.F. Oliveira 455) – ramo florífero. b-d. P. guianensis (L.N.G. Rocha 127) – b. ramo 
florífero; c. flor brevistila; d. semente. e-g. P. racemosa (L.N.G. Rocha 21) – e. ramo florífero; f. flor dissecada evidenciando 
os estames e corona (flor homostila); g. semente. h-i. P. viscosa (J.I.M. Melo 822) – h. flor homostila; i. semente.
Figure 1  - a. Piriqueta duarteana (O.F. Oliveira 455) – fertile branch. b-d. P. guianensis (L.N.G. Rocha 127) – b. fertile branch; c. flower 
brevistylous; d. seed. e-g. P. racemosa (L.N.G. Rocha 21) – e. fertile branch; f. dissected flower showing stamens and corona (flower 
homostylous); g. seed.  h-i. P. viscosa (J.I.M. Melo 822) – h. flower homostylous; i. seed.
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ca. 6 mm compr. em flores longistilas, glabros, 
estigmas ramosos. Cápsulas 5–10 mm diâm., 
globosas, verrucosas, tomentosas, tricomas simples 
e glandulares setiformes de base negra. Sementes 
ca. 2,5 mm compr., retas a curvas, tégmen com 
malhas não proeminentes, testa puberulenta; arilo 
1,5–2 mm compr.
Material examinado: Mossoró, Serra do Carmo, 
3.X.1973, fl. e fr., O.F. Oliveira 455 (MOSS). Natal, 
próximo a via costeira e Morro de Mãe Luíza, 
30.IX.1980, fl. e fr, O.F. Oliveira et al. 1335 (MOSS).

Piriqueta duarteana é endêmica do Brasil, 
ocorre nos estados do Pará, Tocantins, Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais e todos estados do 
Nordeste (Arbo 2012). Na área de estudo está 
associada à vegetação de caatinga. Encontrada com 
flores e frutos nos meses de outubro e novembro. 
Enquadra-se na categoria “Não Ameaçada de 
Extinção” (LC).

In tegra  um complexo  de  espéc ies 
morfologicamente relacionadas, e apresenta duas 
variedades: Piriqueta duarteana var. duarteana 
e P. duarteana var. ulei, que se diferenciam 
pelo indumento e pelos frutos (Arbo 1995a). 
Somente a variedade típica foi registrada para o 
estado do Rio Grande do Norte. Assemelha-se 
morfologicamente à P. guianensis, da qual pode ser 
diferenciada pela presença de pedúnculos florais 
pouco desenvolvidos, sementes menores, mas 
principalmente pelos tricomas glandulares de base 
enegrecida nos frutos. Arbo (1995) cita a ocorrência 
de flores brevistilas para a espécie, porém, neste 
estudo foram analisadas somente flores longistilas.

1.2. Piriqueta guianensis N.E.Br. Trans. Linn. Soc. 
London, Bot. 6 (1): 30. 1901 [1901-05 publ. Jan 
1901]. Fig. 1b-d

Ervas, perenes, 0,3–1,2 m alt.; ramos 
tomentosos, tricomas tectores simples e curtos, 
porreto-estrelados, raio central ca. 1 mm compr., 
as vezes glandulares, setiformes. Folhas cartáceas; 
pecíolo 1–6 mm compr.; estípulas ausentes; lâmina 
3–54 × 1,5–18(23) mm, ovada a lanceolada, 
ápice agudo a obtuso, margem serreado-crenada, 
ligeiramente revoluta, base cuneada. Inflorescências 
unifloras, axilares; pedúnculo 10–34 mm compr. 
Flores heterostilas; pedicelo 3–14 mm compr. 
Tubo calicino 2–3,5 mm compr., lacínios 4–11 
mm compr., externamente tomentosos. Corola 
11–24 mm compr., salmão, fauce amarelo-viva 
ou púrpura; corona 0,8–2 mm compr., fimbriada, 
escura em seco. Estames glabros; filetes 7,5–9 mm 
compr. em flores brevistilas, 5–7,7 mm compr. 

em flores longistilas; anteras ca. 2 mm compr. 
Ovário 3–2,5 mm compr., ovóide, tomentoso, 
estiletes ca. 2 mm compr. em flores brevistilas, 
e  ca.7 mm compr.em longistilas, raros tricomas 
simples, estigmas fimbriados. Cápsulas 6–9 mm 
diâm., globosas, verrucosas, tricomas simples 
e glandulares setiformes. Sementes ca 1,9 mm 
compr., obovóides, retas, tégmen com malhas não 
proeminentes; arilo 1,5–1,9 mm compr.
Material examinado: Assú, Floresta Nacional de 
Assú, 19.X.2008, fl. e fr., D.N.N. Souza & N.F.I. Silva 
09 (UERN). Baia Formosa, Praia do Sagi, 2.XI.2007, 
fl. e fr., R.C. Oliveira 1993 (MOSS). Jandaíra, Estação 
Ecológica de Terras Secas, 15.IV.1986, S.H. Vasconcelos 
12 (MOSS). Jardim de Piranhas, Fazenda Sobrado, 
8.IV.1981, fl. e fr., G.F.C. Lima 69 (MOSS). Jucurutu, 
RPPN Stöessel de Brito, 28.III.2009, fr. e fr., L.N.G. 
Rocha 127 (UERN). Macaíba, 10.VII.1994, fl. e fr., 
G.G.C. Silva & M.S.F. Melo 02 (MOSS). Mossoró, 
Suçuarana, 25.IV.1997, fl. e fr., K.D. Nogueira 07 
(MOSS). Natal, Parque da Cidade, 28.IV.2007, V.R.R. 
Sena et al. 79 (UFRN). Nísia Floresta, 30.III.2008, fl. e 
fr., F.S.R. Sousa & M.R.O. Trindade 15 (UFRN). Serra do 
Mel, 05º10’12”S, 37º01’46”W, 3.V.2008, fl. e fr., J.I.M. 
Melo (MOSS 10170). Serra Negra do Norte, Estação 
Ecológica do Seridó, 23.VI.2006, fl., C.G.T. Ferreira & 
G.S. Araújo 191 (MOSS). Tibau, Dunas das Areias Alvas, 
7.X.2005, fl., R.C. Oliveira 1578 (MOSS). 

De acordo com Arbo (2012), Piriqueta 
guianensis se distribui no Norte (Roraima) 
e Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí,  Rio Grande do Norte e 
Sergipe). Na área de estudo ocorre na restinga 
e caatinga. Floresce e frutifica praticamente 
durante todo o ano. Enquadra-se na categoria “Não 
Ameaçada de Extinção” (LC).

Compõe o complexo de P. duarteana, sendo 
morfologicamente semelhantes. P. guianensis 
caracteriza-se, principalmente, pelos pedúnculos 
florais bem desenvolvidos, folhas adultas com 
4‒6	pares	de	veias	laterais,	e	frutos	sem	tricomas	
setiformes de base negra, P. duarteana apresenta 
pedúnculos florais mais curtos, folhas adultas com 
7‒8	pares	de	veias	laterais	e	frutos	com	tricomas	
setiformes de base negra (Arbo 1995a). 

Arbo (1995a) reconhece duas subespécies: 
P. guianensis subsp. guianensis N.E.Br. e P. 
guianensis N.E.Br. subsp. elongata (Urban et 
Rolfe) Arbo, onde a primeira apresenta nervuras 
laterais com ângulo de divergência de 22–45º, 
estiletes pilosos, lâmina foliar ligeiramente 
revoluta e sementes com 1,5–1,8 mm compr.; 
já as nervuras da segunda subespécie elongata 
divergem em 18–30º, os estiletes são glabros, 
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lâmina foliar é plana e suas sementes têm 1,9–2,3 
mm compr. Nos espécimes examinados foram 
observados caracteres descritos para as duas 
subespécies, como os estiletes com tricomas 
simples (caráter descrito para P. guianensis subsp. 
guianensis) e comprimento da semente 1,9 mm 
compr., característica de P. guianensis subsp. 
elongata. Desta forma, optou-se por não admitir 
as subespécies propostas pela autora, haja vista a 
sobreposição observada nos caracteres adotados 
para a diferenciação das mesmas com aqueles 
visualizados nos espécimes examinados.

1.3. Piriqueta racemosa (Jacq.) Sweet, Hort. Brit. 
[Sweet] 154. 1826. Fig. 1e-g

Ervas, ca. 40 cm alt., anuais ou perenes; 
ramos hirsutos, tricomas tectores simples e crespos, 
porrecto-estrelados, raio central ca. 4 mm compr. 
Folhas papiráceas; pecíolo 0–15 mm compr.; 
lâmina 11–60 × 4–37 mm, diminuindo bruscamente 
em direção ao ápice dos ramos, ovada a ovado-
elíptica, ápice agudo, por vezes, obtuso, margem 
serreado-crenada, discretamente revoluta, base 
cuneada a arredondada. Inflorescências racemosas; 
pedúnculo 25–40 mm compr. Flores mediostilas; 
pedicelo 1–4 mm compr. Tubo calicino 1–2,5 mm 
compr., lacínios 3–8 mm compr., hirsutos, múcron 
apical ca. 4 mm compr. Corola 6–9 mm compr., 
alva a amarelada, fauce amarelo intenso; corona 
0,5–0,9 mm compr., amarelada em vivo. Estames 
glabros a pubescentes; filetes ca. 4 mm compr.; 
anteras ca. 1,5 mm compr. Ovário 2,5–3,5 mm 
compr., tomentoso, globoso, estiletes 2–2,3 mm 
compr., estigmas ramosos. Cápsulas 5,3–11 mm 
diâm., subglobosas, lisas, pubescentes. Sementes 
ca. 2 mm compr., obovoides, marcadamente curvas, 
malhas do tégmen proeminentes, castanho-escura; 
arilo 0,8–1 mm compr.
Material selecionado: Apodi, Assentamento Moacir 
Lucena, 29.IV.2008, fl. e fr., J.I.M. Melo et al. 706 
(UERN). Felipe Guerra, Comunidade Mulungu, 
05.IV.2008, fl., R.C. Oliveira et al. 2103 (B) (MOSS). 
Jandaíra, Estação Ecológica de Terras Secas, 13.V.1986, 
S.H. Vasconcelos 10 (MOSS). Marcelino Vieira, Sítio 
Pitombeira, 15.IV.2008, fl. e fr., L.N.G. Rocha 21 
(UERN). Mossoró, BR 110, 7.V.2009, fl. e fr., A.F.A. 
Maia 01 (UERN). Patú, Serra do Lima, 19.IV.2009, fl., 
J.I.M. Melo et al. 823 (UERN). Serra Negra do Norte, 
Estação Ecológica do Seridó, 14.IV.2006, fl. e fr., R.T. 
Queiroz 660 (UFRN). 

Ocorre nas Antilhas, Colômbia, Venezuela, 
Paraguai e Brasil (Arbo 1995a, 2012). Neste 
trabalho, é registrada pela primeira vez para o 

estado do Rio Grande do Norte sendo comumente 
encontrada na caatinga, por vezes habitando locais 
modificados. Coletada com flores e frutos nos 
meses de abril e maio. Enquadra-se na categoria 
“Não Ameaçada de Extinção” (LC).

Foram observadas somente flores mediostilas, 
muito embora Arbo (1995a) cite a ocorrência de 
heterostilia do tipo tristilia para a espécie, podendo 
ainda ser encontradas flores longistilas e brevistilas. 
Pode ser facilmente reconhecida pelo caule hirsuto, 
inflorescências em racemos alongados ou, ainda, 
pelos frutos lisos e sementes marcadamente curvas 
e com malhas do tégmen proeminentes.

1.4. Piriqueta viscosa Griseb. Cat. Pl. Cub. 
[Grisebach] 114. 1866. Fig. 1h-i

Ervas, ca. 70 cm alt., anuais ou perenes; ramos 
tomentosos, viscosos, tricomas tectores simples 
e crespos, porrecto-estrelados, e glandulares 
setiformes, ferrugíneos. Folhas papiráceas; pecíolo 
1–6 mm compr.; lâmina 26–66 × 6–24 mm, 
ovada, estreito-ovada a lanceolada, ligeiramente 
reflexa, ápice agudo, margem serreado-crenada, 
base cuneada. Inflorescências unifloras, axilares, 
pedúnculo 4–12 mm compr. Flores homostilas; 
pedicelo 5–12 mm compr. Tubo calicino ca. 2,5 
mm compr., lacínios 4,5–6 mm, externamente 
tomentosos, múcron apical 1,5 mm compr. Corola 
6–20 mm compr., rosada, fauce purpúrea, ápice 
discretamente denteado; corona 0,5 mm compr., 
escura em seco. Estames glabros; filetes 3,5 mm 
compr.; anteras ca. 1 mm compr., retas. Ovário 2 
mm compr., ovóide, tomentoso, estiletes 2,5 mm 
compr., estigmas fimbriados. Cápsulas ca. 7 mm 
diâm., ovadas a globosas, verrucosas, tomentosas. 
Sementes ca. 2 mm compr., obovoides, retas, 
castanho-escura; arilo 1,1–1,7 mm compr.
Material examinado: Mossoró, Margem da BR 304, 
1.VI.1979, fl., O.F. Oliveira 731 (MOSS). Patú, Serra 
do Lima, 19.VI.2009, fl. e fr., J.I.M. Melo 822 (UERN).

Distribui-se nas Antilhas, Mesoamérica e 
América do Sul, desde a Colômbia e Venezuela 
até o Brasil, onde se dispersa até o estado de Mato 
Grosso do Sul (Arbo 1995a, 2012). Neste estudo, 
o estado do Rio Grande do Norte é acrescentado à 
sua distribuição. Encontrada na caatinga, em áreas 
abertas. Coletada com flores e frutos em abril e 
junho. Enquadra-se na categoria “Não Ameaçada 
de Extinção” (LC).

Arbo (1995a) reconhece duas subespécies 
para Piriqueta viscosa: P. viscosa Gribeb. subsp. 
viscosa Urb. e P. viscosa Griseb. subsp. tovarensis 
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Urb. Neste trabalho foi tratada P. viscosa Griseb. 
subsp. viscosa Urb., facilmente reconhecida por 
apresentar ramos viscosos, flores de corola rosada 
e pedúnculos florais bem desenvolvidos. 

2. Turnera L. Sp. Pl. 1: 271. 1753.
Ervas a subarbustos, anuais ou perenes; pouco 

ou muito ramificadas, pilosos. Folhas com ou sem 
nectários, com duas estípulas, às vezes reduzidas 
a coléteres. Inflorescência uniflora ou pluriflora, 
axilares, cimosas ou secundariamente racemosas, 
capituliformes, pedúnculo livre ou adnato ao 
pecíolo (flor epífila), brácteas e/ou bractéolas 
geralmente inseridas próximo da base do cálice. 
Flores heterostilas ou homostilas; pedicelo não 
desenvolvido. Cálice parcialmente gamossépalo, 
obcônico a campanulado. Corola branca a amarela, 
pétalas obovadas, unguiculadas, sem corona. Estames 
com filetes com face adaxial adnata parcialmente à 
base do tubo floral, às vezes com margens adnatas 

à unha das pétalas formando sacos nectaríferos; 
anteras ovadas. Ovário ovóide a globoso, estiletes 
filiformes, estigmas fimbriados a ramosos. Cápsulas 
verrucosas ou lisas, tomentosas, pubescentes ou 
puberulentas. Sementes com tégmen reticulado, 
calaza proeminente ou não, testa pubescente, lisa ou 
papilosa; arilo unilateral ou envolvente.

Turnera foi organizado por Urban (1883a) em 
nove séries: Salicifoliae Urb., Stenodictyae Urb., 
Annulares Urb., Capitatae Urb., Microphyllae Urb., 
Papilliferae Urb., Leiocarpae Urb., Anomalae Urb. 
e Turnera Urb. Mais recentemente Arbo (2008) 
propôs duas outras séries: Conciliatae Arbo e 
Sessilifoliae Arbo. Atualmente este gênero engloba 
140 espécies, distribuem-se desde os Estados 
Unidos até a Argentina e África, onde ocorrem 
somente duas espécies (Arbo & Mazza 2011). No 
estado do Rio Grande do Norte foram registradas 
nove espécies; algumas delas apresentando 
potencial medicinal (Braga 2001). 

Chaves para as espécies de Turnera do Rio Grande do Norte

1. Frutos lisos. 
2.	 Flores	heterostilas	em	inflorescências	globosas	capituliformes;	sépalas	pubescentes;	pétalas	ca.	

17 mm compr.; ovário e frutos inteiramente tomentosos  ..............................  2.6. T. melochioides 
 2’. Flores homostilas, axilares ou em rosetas apicais, tomentosas; tubo calicino glabro ou com raros 

tricomas; pétalas ca. 7 mm compr.; base do ovário e do fruto glabros estes com tricomas adensados 
na porção apical  ....................................................................................................  2.7. T. pumilea

1’ Frutos verrucosos.
3. Filetes com face adaxial das margens adnatas às unhas das pétalas, formando sacos nectaríferos.

4.	 Ramos	aromáticos,	flores	e	frutos	com	tricomas	estrelados.
5. Flores isoladas  ......................................................................................  2.3.T. cearensis
5’.	 Flores	em	inflorescências	secundariamente	racemosas,	capituliformes	 ........................  

 .........................................................................................................  2.1.T. blanchetiana 
4’.	 Ramos,	flores	e	frutos	com	tricomas	simples.	

6. Pétalas alvas, raro amareladas, fauce enegrecida  .................................  2.9. T. subulata
6’. Pétalas amarelas, fauce amarelo intenso  .................................................  2.8. T. scabra

3’.	 Filetes	adnatos	parcialmente	pela	face	adaxial	à	base	do	tubo	floral,	mas	nunca	formando	sacos	
nectaríferos.
7.	 Tricomas	capitados	estipitados;	flores	creme,	quando	secas	 .............. 2.4. T. chamaedrifolia 
7’.	 Tricomas	capitados	sésseis;	flores	amareladas	a	alvas,	mesmo	quando	secas.

8. Estípulas 0,5–1 mm compr. Brácteolas subuladas; pétalas ca. 9 mm compr., amarelo-
ouro  ..........................................................................................................  2.5.T. diffusa

8.’ Estípulas 1,5–4,9 mm compr. Brácteolas obovadas; pétalas ca. 8–10,2 mm compr., 
brancas, fauce amarelo-vivo  .......................................................... 2.2.T. calyptrocarpa

2.1. Turnera blanchetiana Urb., Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 2: 130. 1883. Fig. 2a-d

Arbustos, ca. 2,3 m alt.; tomentosas, tricomas 
tectores estrelados, principalmente nos ramos 

jovens, lenticelados. Folhas cartáceas; pecíolo 
2–8 mm compr.; estípulas ca. 2 mm compr., 
lineares; lâmina 1,4–4,8 × 0,9–2,9 cm, elíptica, 
ovada a obovada, ápice agudo a obtuso, margem 
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Figura 2 – a-d. Turnera blanchetiana (I.N.G. Rocha 294) – a. estames evidenciando as margens adnatas; b. bráctea 
inferior; c-d. bracteolas. e-f. T. calyptrocarpa (I.N.G. Rocha 293) – e. ramo frutífero; f. semente. g-h. T. cearensis 
(I.N.G. Rocha 259) – g. flor brevistila; h. semente. i-j. T. chamaedrifolia (O.F. Oliveira 1577) – i. ramo florífero; 
j. semente. k-m. T. diffusa (G.B.C. Paterno & M.I.B. Loiola 160) – k. ramo florífero; l. flor brevistila; m. semente.
Figure 2 – a-d. Turnera blanchetiana (I.N.G. Rocha 294) – a. stamens showing adnated margin; b. lower bract; c-d. bracteoles. 
e-f. T. calyptrocarpa (I.N.G. Rocha 293) – e. fruit branch; f. Seed. g-h. T. cearensis (I.N.G. Rocha 259) – g. flower brevistylous; 
h.seed. i-j. T. chamaedrifolia (O.F. Oliveira 1577) – f. fertile branch; g. seed. k-m. T. diffusa (G.B.C. Paterno & M.I.B. Loiola 
160) – k. fertile branch; l. flower brevistylous; m. seed.

5 
m

m

b
1 

m
m

1 
m

m

1 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

1 
m

m

1 
cm

c d

h

e f
i

j

g

m

l

a

1 
cm

1 
m

m

1 
cm



Flora do Rio Grande do Norte, Brasil: Turneraceae Kunth ex DC

Rodriguésia 63(4): 1085-1099. 2012

1093

crenada a crenado-serreada, base cuneada a 
atenuada; nectários 2–0,6 mm diâm., basilaminares. 
Inflorescências secundariamente racemosas, 
capituliformes, globosas; pedúnculo 2–4 mm 
compr. Flores heterostilas; sésseis; bráctea 5,5–7 
mm compr., ovada; bractéolas 2, 4–9 mm compr., 
estreito-ovadas, localizadas na base das flores. Tubo 
calicino 4–10 mm compr., lacínios 3–5 mm compr., 
externamente tomentosos. Corola 11–15 mm 
compr., totalmente amarela. Estames pubescentes; 
filetes ca. 4 mm compr. em flores longistilas, ca. 
7,5 mm compr. em flores brevistilas, adnatos por 
suas margens a unha das pétalas; anteras 1,5–2 mm 
compr., retas, apiculadas, ápice pubescente. Ovário 
2,5–3,5 mm compr., ovóide, tomentoso, estiletes 
4 mm compr. em flores longistilas, 2 mm compr. 
em flores brevistilas, com poucos tricomas na 
base, estigmas ramosos. Cápsulas 5–9 mm diâm., 
subglobosas, verrucosas, tomentoso, revestido 
por restos florais. Sementes 2,2–3,3 mm compr., 
obovoides, tégmen estriado reticulado, malhas não 
proeminentes, testa papilosa; arilo mais largo ou 
mais curto que a semente.
Material selecionado: Mossoró, Suçuarana, 12.III.2011, 
fl., L.N.G. Rocha 294 (UERN). 

Turnera blanchetiana possui duas variedades, 
var. blanchetiana Urb. e var. subspicata Urb. No 
estado do Rio Grande do Norte ocorre somente a 
variedade típica, que ocorre apenas no Brasil, nos 
estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí alcançando o norte de Minas Gerais (Arbo 
2012). Na área de estudo ocorre em vegetação de 
caatinga, associada a substratos argilosos. Coletada 
com flores em março. Enquadra-se na categoria 
“Não Ameaçada de Extinção” (LC).

A espécie apresenta hábito semelhante 
ao de T. cearensis, entretanto, esta última 
possui inflorescências unifloras, com brácteas, 
e tricomas mais longos em toda a planta. As 
informações referentes aos frutos e sementes se 
basearam em Arbo (2005).

2.2. Turnera calyptrocarpa Urb., Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 2: 128. 1883. Fig. 2e-f

Arbustos ca. 1,5 m alt.; estrigosos, tricomas 
tectores simples ondulados e glandulares capitado-
sésseis; cicatrizes foliares proeminentes; lenticelas 
inconspícuas. Folhas cartáceas, adensadas no 
ápice de braquiblastos; pecíolo 1–4 mm compr.; 
estípulas 1,5–4,9 mm compr.; lâmina 7–22 × 3–10 
mm, obovada a oblongo-ovada, ápice obtuso, 
margem serreado-crenada, revoluta, base atenuada; 

nectários extraflorais ausentes. Inflorescências 
unifloras, congestas no ápice dos braquiblastos. 
Flores heterostilas, brácteolas 3–7 × 0,1–2,3 mm, 
estipuladas, estípulas ca. 0,5 mm compr. Tubo 
calicino 3–8 mm compr., lacínios 2–5 mm compr., 
externamente pilosos. Corola 8–10 mm compr., 
alva, fauce amarelo-viva. Estames pubescentes até 
a porção média; filetes ca. 8 mm compr. em flores 
brevistilas, 3,5–4 mm compr. em flores longistilas; 
anteras 1,5–2 mm compr., ápice reto a curvo, 
apiculadas. Ovário ca. 2,5 mm compr., ovóide, 
tomentoso; estiletes ca. 2 mm compr., em flores 
brevistilas, 2–5 mm compr. em flores longistilas, 
porção média puberulenta, estigmas ramosos. 
Cápsulas 3–6,2 mm diâm., ovóides, verrucosas, 
estrigosas, revestidas por restos florais. Sementes 
ca. 2 mm compr., obovóides, ligeiramente curvas, 
malhas do tégmen não proeminentes; arilo 1,7 mm 
compr., lacerado.
Material examinado: Mossoró, Suçuarana, 12.III.2011, 
fl. e fr., L.N.G. Rocha 293 (UERN). Parnamirim, 
EMPARN, Mata do Jiquí, 28.XI.2007, fl. e fr., A.C.P. 
Oliveira et al. 781 (UFRN). São Vicente, 1.III.1980, fl., 
O.F. Oliveira et al. 146 (MOSS).

Turnera  calyptrocarpa ocorre no Piauí, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe 
e Minas Gerais (Arbo 2012). Constitui, neste 
trabalho, uma nova ocorrência para o estado do Rio 
Grande do Norte. Foi encontrada em ambientes de 
restinga e caatinga. Coletada com flores e frutos 
nos meses de março e novembro. Enquadra-se na 
categoria “Não Ameaçada de Extinção” (LC).

Assemelha-se morfologicamente a T. diffusa 
Willd. ex Schuld. var. diffusa, sendo facilmente 
diferenciada pelas brácteolas obovadas,  bem 
como pelas pétalas alvas com fauce amarelada, e 
as estípulas longas.

2.3. Turnera cearensis Urb., Jahrb. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 2: 100. 1883.  Fig. 2g-h

Ervas perenes ou arbustos, 0,4–1,5 m alt.; 
estrigosos a tomentos, tricomas tectores simples, 
lisos ou crespos, e estrelados de raios longos; 
lenticelas 0,5–2 mm diâm.; cicatrizes foliares 
proeminentes. Folhas cartáceas; pecíolo 1–10 mm 
compr.; estípulas 1–4 mm compr.; lâmina 17–65 × 
6–30 mm, ovada a ovado-elíptica, ápice agudo, raro 
obtuso, margem serreado-crenada a marcadamente 
crenada, base cuneada a arredondada, revoluta; 
nectários extraflorais 2, ca. 0,4 mm diâm., discóides. 
Inflorescência uniflora, axilar. Flores heterostilas; 
pedúnculo ca. 4 mm compr.; livre do pecíolo; 
pedicelo ausente; brácteas 4–8 × 0,8–1,5 mm, 
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obovadas a obovado-lanceoladas. Tubo calicino 
9,5–10,4 mm compr., lacínios ca. 7 mm compr., 
múcron ca. 0,5 mm compr. Corola ca. 11 mm 
compr., amarelo-viva. Estames pubescentes; filetes 
8 mm compr.em flores longistilas; anteras ca. 2 
mm compr., ápice reto. Ovário ovóide, tomentoso; 
estiletes 6–8 mm compr. em flores longistilas, 
pubescentes, estigmas penicilados. Cápsulas ca. 
6 mm diâm., globosas, verrucosas, tomentosas, 
tricomas adensados no ápice das valvas. Sementes 
obovoides 2,7–3 mm compr., curvas, tégmen com 
malhas longitudinais proeminentes; arilo ca. 2 mm 
compr., lacerado.
Material examinado: Cerro Corá, 29.II.1980, fl. e 
fr., O.F. Oliveira et al. 103 (MOSS). Florânia, Sítio 
Cajueiro, 14.II.1981, fl. e fr., O.F. Oliveira et al. 1634 
(MOSS). Martins, Mirante, 15.X.2009, fl., L.N.G. Rocha 
259 (UERN). Patú, Serra do Lima, 30.I.2008, fl., J.I.M. 
Melo et al. 664 (UERN). São Vicente, Saco de Santa 
Cruz, 12.II.1994, fl. e fr., O.F. Oliveira 156 (MOSS). 
Serra Negra do Norte, Estação Ecológica do Seridó, 
17.IV.2006, fl., R.T. Queiroz 756 (UFRN). 

Turnera cearensis ocorre somente no Brasil, 
descrita para o Maranhão, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, 
Sergipe, Minas Gerais (Arbo 2012). No Rio Grande 
do Norte foi encontrada na caatinga; com flores 
e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, abril e 
outubro. Cresce em solos arenosos bem drenados. 
Enquadra-se na categoria “Não Ameaçada de 
Extinção” (LC).

Assemelha-se morfologicamente à espécie T. 
blanchetiana, porém, esta última se distingue por 
apresentar inflorescências globosas, capituliformes, 
e tricomas estrelados, muito curtos.

2.4. Turnera chamaedrifolia Cambess., Fl. Bras. 
Merid. (4.ed.) 2: 221. 1830. Fig. 2i-j

Subarbustos, ca. 70 cm atl.; ramos pubescentes 
a tomentosos, tricomas tectores simples, e tricomas 
glandulares, capitado-estipitados; cicatrizes 
foliares salientes. Folhas cartáceas; pecíolo 2,5–10 
mm compr.; estípulas inconspícuas; lâmina 7–70 
× 5–32 mm, discolor, ovada a ovado-elíptica, raro 
obovada, margem serreado-crenada, discretamente 
revoluta, base atenuada à cuneada, nectários 
extraflorais ausentes. Inflorescências unifloras, 
axilares. Flores heterostilas; pedúnculo 6–10 mm 
compr., livre; pedicelo ausente; brácteolas 1,1–0,8 × 
0,5–1 mm, lineares a subuladas. Tubo calicino ca. 2 
mm compr., lacínios 7–8 mm compr., externamente 
hirsutos. Corola 13–16 mm compr., amarela a 
creme. Estames glabros; filetes ca. 4,5 mm compr. 

em flores longistilas, livres, face adaxial adnata à 
base do tubo floral; anteras 1,3–1,8 mm compr. 
Ovário 2 mm compr. compr., ovóide, tomentoso; 
estiletes 2,5–7 mm compr. em flores longistilas, 
glabros, estigmas ramosos. Cápsulas ca. 10 mm 
diâm., verrucosas, tomentosas. Sementes ca. 1,7 mm 
compr., obovóides, ligeiramente curvas, malhas do 
tégmen ligeiramente proeminentes; arilo 1,7–2 mm 
compr., lacerado.
Material examinado: Jucurutu, Saco de São Vicente, 
25.VI.1980, fl. e fr., O.F. Oliveira et al. 1197 (MOSS). 
Serra Negra do Norte, Serra Negra, 11.II.1981, fl. e fr., 
O.F. Oliveira et al 1576 (MOSS). 

Turnera chamaedrifolia ocorre somente no 
Brasil, dispersa-se por todos estados do Nordeste 
e parte do Sudeste (Minas Gerais e Rio de Janeiro) 
(Arbo 2012). No estado do Rio Grande do Norte, 
foi encontrada na caatinga. Coletada com flores 
e frutos em fevereiro e junho, crescendo em 
solos arenosos e argilosos, ou em leitos de rios. 
Foram analisados apenas indivíduos longistilos, 
porém Arbo (2000) também menciona indivíduos 
brevistilos e homostilos para a espécie. Enquadra-
se na categoria “Não Ameaçada de Extinção” (LC).

Turnera chamaedrifolia é caracterizada, pelas 
suas folhas aromáticas, por vezes viscosas, com 
abundantes tricomas capitado-estipitados, bem 
como pela coloração creme de suas flores, mesmo 
após herborização.

2.5. Turnera diffusa Willd. ex Schult. Syst. Veg., 
ed. 15 bis [Roemer & Schultes] 6: 679. 1820    
 Fig. 2k-m

Subarbustos, ca. 1,1 m alt.; ramos escuros, 
pubescentes a estrigosos, tricomas tectores simples, 
ondulados ou lisos, e tricomas glandulares capitado-
sésseis; cicatrizes foliares proeminentes. Folhas 
cartáceas, adensadas no ápice de braquiblastos; 
pecíolo de 0–3 mm compr.; estípulas 0,5–1 mm, 
subuladas; lâmina 8–20 × 2–4 mm, face abaxial 
esbranquiçada, ápice obtuso, margem crenado-
serreada, revoluta, base cuneada a atenuada; 
nectários extraflorais ausentes. Inflorescências 
unifloras, no ápice de braquiblastos. Flores 
heterostilas; pedicelo 0–0,5 mm compr.; brácteas 
2–5 mm compr., subuladas. Tubo calicino 4–8 mm 
compr., lacínios 3–4 mm compr., externamente 
pubescentes. Corola 5–9 mm compr., amarelo-
viva. Estames glabros; filetes 3,3–4 mm compr., 
em flores brevistilas, ca. 3,5 mm compr. em flores 
longistilas; anteras ca. 0,7 mm compr., retas. 
Ovário 1–1,4 mm compr., tomentoso; estiletes 
2–2,5 mm compr. em flores brevistilas, 4–5 mm 
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compr. em flores longistilas, pubescentes, estigmas 
fimbriados. Cápsulas 2–3 mm compr., ovóides, 
verrucosas, revestidas por restos de perianto. 
Sementes ca. 2 mm compr., obovoides, curvas, 
malhas do tégmen não proeminentes; arilo 1,2 
mm compr.
Material examinado: Jandaíra, Estação Ecológica de 
Terras Secas, 13.V.1986, S.H. Vasconcelos 15 (MOSS). 
Macau, entre Macau e a RDS Ponta do Tubarão, 
27.VI.2009, fl. e fr., D.N.N. Souza et al. 41 (UERN). 
Mossoró, Serra do Carmo, 10.IV.1979, M.R. Vodicka 
18 (MOSS). Natal, Parque das Dunas, 10.XI.1980, fl. e 
fr., A. Trindade 231 (UFRN). São Miguel do Gostoso, 
Reduto, 6.VII.2007, G.B.C. Paterno & M.I.B. Loiola 160 
(UFRN). Touros, Tapera, 08.VIII.1981, O.F. Oliveira et 
al. 1948 (MOSS). Vera Cruz, Sítio Araçá I, 27.XI. 1994, 
J.O. Freire 10 (MOSS).

Turnera diffusa apresenta área de distribuição 
disjunta; ocorre nos Estados Unidos (Texas), 
México e Antilhas. No Brasil, é descrita para os 
estados da Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais (Arbo 
2000, 2012).

São reconhecidas duas variedades para a 
espécie: T. diffusa Willd. ex Schult. var. diffusa, 
com ampla distribuição nas Américas, e T. diffusa 
Willd. ex Schult. var. aphrodisiaca (Ward) Urb., 
restrita ao hemisfério norte no México, América 
Central, Cuba e Haití (Arbo 2000). Na área de 
estudo, foi encontrada a variedade típica. Cresce 
na Caatinga aberta, floresce e frutifica durante 
a maior parte do ano. Enquadra-se na categoria 
“Não Ameaçada de Extinção” (LC). A espécie 
se assemelha com T. calyptrocarpa, pode ser 
facilmente diferenciada desta última pelas pétalas 
amarelo-vivo, brácteas subuladas e sementes com 
malhas do tégmen não proeminentes.

2.6. Turnera melochioides Cambess, Fl. bras. 
Merid. (A. St.-Hil.). ii: 219. 1883. Fig. 3a-b

Ervas, ca. 40 cm alt.; hirsutas a tomentosas, 
tricomas tectores simples e longos lisos ou 
ondulados; sem lenticelas. Folhas papiráceas; 
pecíolo 1–7 mm compr.; estípulas inconspícuas; 
lâmina 11–30 × 2–5 mm, elíptico-lanceolada 
a lanceolada, ápice agudo a obtuso, margem 
serreado-crenada, discretamente revoluta, base 
atenuada a cuneada; nectários ca. 0,3 mm diâm. 
Inflorescências unifloras, epifilas, congestas, 
capituliformes. Flores heterostilas; pedúnculo 
ca. 2 mm compr., soldado ao pecíolo; bractéolas 
1,1–3 mm compr., subuladas a lanceoladas. Tubo 
calicino 3–9 mm compr., lacínios ca. 7 mm compr., 

externamente hirsutos, múcron apical ca. 0,7 mm 
compr. Corola ca. 17 mm compr., amarela. Estames 
pubescentes na base; filetes 6–7 mm compr., em 
flores brevistilas; anteras ca. 1 mm compr., ápice 
recurvado. Ovário 3,5–4,5 mm compr., ovóide, 
tomentoso; estiletes ca. 3,5 mm compr. em flores 
brevistilas, estigmas fimbriados. Cápsulas ca. 2 
mm diâm., ovóides, tomentosas, lisas. Sementes 
1,7–2 mm compr., obovoides, curvas; malhas do 
tégmen não proeminentes, testa lisa a papilosa; 
arilo 1,5–2 mm compr.
Material examinado: Canguaretama, acesso a Barra 
do Cunhaú, 7.VII.2006, fl. e fr., R.C. Oliveira et al. 
1739 (MOSS). Mossoró, Serra do Carmo, 30.IV.1979, 
fl. e fr., O.F. Oliveira 677 (MOSS). Natal, Parque das 
Dunas, 21.IV.2010, fl. e fr., J.G. Jardim 5649 (UFRN). 
Parnamirim, EMPARN (Mata do Jiquí), 29.XI.2007, fl. 
e fr., J.E.D. Barbosa et al. 07 (UFRN). São Miguel do 
Gostoso, Reduto, 6.VII.2007, fl. e fr., G.B.C. Paterno & 
M.I.B. Loiola 165 (UFRN).

Arbo (2008) considera quatro variedades para 
Turnera melochoides. Neste estudo foi analisada 
T. melochioides var. latifolia Urb. Ocorre somente 
na Bolívia e no Brasil, nos estados do Norte (Pará, 
Amazonas), Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Sergipe), 
Centro-Oeste (Mato Grosso) (Arbo 2012). 
Encontrada na caatinga e restinga, florescendo e 
frutificando em abril, julho e novembro. Foram 
analisados apenas indivíduos brevistilos, porém 
Arbo (2008) também menciona indivíduos 
longistilos para a espécie. Enquadra-se na categoria 
“Não Ameaçada de Extinção” (LC).

Esta espécie é facilmente reconhecida 
por apresentar folhas elíptico-lanceoladas, 
inflorescências congestas, capituliformes e frutos 
lisos e tomentosos. Pode ser confundida com T. 
pumilea L., da qual é diferenciada pelas flores 
heterostilas.

2.7. Turnera pumilea L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 965. 
1759. Fig. 3c-e

Ervas, ca. 20 cm alt.; tomentosas ou hirsutas, 
tricomas tectores simples longos e/ou ondulados; 
sem lenticelas. Folhas papiráceas, adensadas no ápice 
dos ramos; sem estípulas; pecíolo 3–11 mm compr.; 
lâmina 11–44 × 9–16 mm, ovada a ovado-elíptica, 
ápice agudo, margem serreado-crenada, base atenuada 
a cuneada; nectários extraflorais, 0,2–0,5 mm diâm. 
Inflorescências unifloras, epifilas, congestas. Flores 
homostilas; brácteolas 3–5 mm compr., lineares. 
Tubo calicino 5 mm compr., lacínios 2 mm compr., 
externamente glabros ou com raros tricomas simples, 
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Figura 3 – a-b. Turnera melochioides (G.B.C. Paterno & M.I.B. Loiola 165) – a. ramo florífero; b. semente. c-e. 
T. pumilea (L.N.G. Rocha 122) – c. ramo frutífero; d. fruto; e. semente. f. T. scabra (O.F. Oliveira 1331) – ramo 
florífero. g-h. T. subulata (L.N.G. Rocha 119) – g. ramo florífero; h. semente.
Figure 3 – a-b. Turnera melochioides (G.B.C. Paterno & M.I.B. Loiola 165) – a. fertile branch; b. seed. c-e. T. pumilea (L.N.G. Rocha 
122) – a. fruit branch; d. fruit; e. seed. f. T. scabra (O.F. Oliveira 1330) - fertile branch. g-h. T. subulata (L.N.G. Rocha 156) – g. fertile 
branch; h. seed.
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múcron apical ca. 0,5 mm compr. Corola ca. 7 mm 
compr., alaranjada, fauce amarelo vivo; múcron 
apical ca. 0,5 mm compr. Estames glabros; filetes 
ca. 6 mm compr.; anteras ca. 1 mm compr., retas. 
Ovário ca. 1,7 mm compr., ovóide, porção basal 
glabra, ápice pubescente; estiletes 0,6 mm compr., 
glabros, estigmas fimbriados. Cápsulas 2–3,5 mm 
diâm., ovoides, lisas; valvas com porção basal glabra, 
pubescente no ápice. Sementes ca. 2 mm compr., 
obovoides, curvas, tégmen com malhas proeminentes, 
testa puberulenta; arilo ca. 1 mm compr. 
Material examinado: Currais Novos, Fazenda Bela Vista, 
9.VI. 1981, fl. e fr., G.F.C. Lima 090 (MOSS). Jucurutú, 
RPPN Stöessel de Brito, 28.III.2009, fl. e fr., L.N.G. 
Rocha et al. 122 (UERN). São Tomé, Serra da Gameleira, 
14.IV.1980, fr., O.F.Oliveira et al. 292 (MOSS). 

Turnera pumilea ocorre desde o México e 
Caribe até o norte da Argentina (Arbo 2008). No 
Brasil ocorre no Norte (Roraima, Pará, Tocantins), 
Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe), 
Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso 
do Sul), Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro) 
(Arbo 2012). São reconhecidas duas variedades 
para a espécie, var. pumilea e var. piauhyensis Urb., 
no estado do Rio Grande do Norte foi encontrada a 
variedade típica. Cresce na caatinga. Coletada com 
flores e frutos em março, abril e junho. Enquadra-se 
na categoria “Não Ameaçada de Extinção” (LC).

Esta espécie é facilmente reconhecida pela 
disposição das folhas, em rosetas apicais, flores 
homostilas e frutos glabros na base, com ápice das 
valvas tomentosos.

2.8. Turnera scabra Millsp., Publ. Field Columb. 
Mus., Bot. Ser. 2: 77. 1900. Fig. 3f

Erva, ca. 40 cm alt., prostrada; estrigosa a 
tomentosa, tricomas simples; cicatrizes foliares 
proeminentes. Folhas papiráceas; pecíolo de 
1–3 mm compr.; estípulas reduzidas a coléteres; 
lâmina 6–10 × 5–8 cm, elíptica, ovado-elíptica, 
ápice agudo ou raro obtuso, margem crenado-
serreada, base atenuada; nectários extraflorais, 
0,5–0,6 mm diâm., discóides. Inflorescências 
unifloras, epífilas. Flores heterostilas; pedúnculo 
ca. 3 mm, adnato ao pecíolo; bractéolas 0,8–4 
mm compr., subuladas. Tubo calicino 5-6 mm 
compr., campanulado, lacínios ca. 6 mm compr., 
externamente tomentosos; múcron ca. 1 mm compr. 
Corola ca. 2,9 mm compr., branca, fauce amarelo-
viva. Estames glabros; filetes ca. 1,1 mm compr. 
em flores longistilas, ca. 8 mm compr. em flores 
brevistilas, margens adnatas pela face adaxial ao 

tubo floral formando sacos nectaríferos; anteras ca. 
2 mm compr., retas. Ovário 4 mm compr., ovóide, 
tomentoso, estiletes ca. 2 mm compr. em flores 
longistilas, ca. 1,1 mm compr. em flores brevistilas, 
pubescentes, estigmas ramosos. Cápsulas ca. 4 mm 
diâm., ovóides, verrucosas, tomentosas. Sementes 
2,1–2,9 mm compr., obovoides, curvas, malhas 
do tégmen não proeminentes; arilo mais curto ou 
igual à semente. 
Material selecionado: Natal, 30.IX.1980, fl. e fr., O.F. 
Oliveira et al. 1331 (MOSS). 

Esta espécie se dispersa desde o Sul do México, 
América Central, nas ilhas do Caribe, Colômbia, 
Venezuela e Guiana e, no Brasil, onde ocorre no 
Norte (Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre), 
Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas), Sudeste 
(Espírito Santo) (Arbo 2005, 2012). Associa-se às 
vegetações de caatinga e restinga, preferencialmente 
sobre solos arenosos bem drenados. Coletada com 
flores e frutos nos meses de agosto e setembro. 
Enquadra-se na categoria “Não Ameaçada de 
Extinção” (LC).

Turnera scabra pertence ao complexo de T. 
ulmifolia à qual é morfologicamente assemelhada, 
mas pode ser diferenciada desta especialmente 
por apresentar flores heterostilas (Arbo 2005). As 
informações referentes às sementes foram extraídas 
de Arbo (2005).

2.9. Turnera subulata Sm. in Rees, A. Cyclop. 36 
(2). 1817. Fig. 3g-h

Ervas ou subarbustos, ca. 0,3–1,2 m alt.; 
pubescentes a estrigosos, tricomas lisos ou 
ondulados, principalmente nos ramos jovens. Folhas 
papiráceas; pecíolo 1–16 mm compr.; estípulas 0,5–
1 mm compr., às vezes reduzidas a coléteres; lâmina 
1,1–12 × 0,3–5 cm, ovada, obovada a lanceolada, 
ápice agudo a obtuso, margem serreada a serreado-
crenada, base atenuada; nectários extraflorais 
2(–4), ca. 1 mm diâm., discóides. Inflorescências 
unifloras, epífilas, por vezes congestas. Flores 
heterostilas; pedicelo 3–7 mm compr., adnato 
parcial ou totalmente ao pecíolo; brácteas 1–15 
mm compr., subuladas. Tubo calicino 4–6 mm 
compr., campanulado, lacínios 4–11 mm compr., 
externamente tomentosos, múcron apical 1–4 mm 
compr. Corola 1,2–3 cm compr., brancas, fauce 
preto-azulada. Estames glabros; filetes 6–7 mm 
compr. em flores longistilas, ca. 13 mm compr. 
em flores brevistilas, margens adnatas pela face 
adaxial ao tubo floral formando sacos nectaríferos; 
anteras 3–4 mm compr., retas. Ovário ca. 2 mm 
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compr., ovóide, tomentoso; estiletes ca. 11 mm 
compr. em flores longistilas, 8–9 mm compr. em 
flores brevistilas, estigmas fimbriados. Cápsulas 
2,5–7 mm diâm., ovóides, verrucosas, tomentosas. 
Sementes 2,7–3 mm compr., obovoides, curvas, 
malhas do tégmen não proeminentes; arilo ca. 2 
mm compr.
Material selecionado: Apodi, margem de açude, 
12.II.2008, fl. e fr., J.I.M. Melo 677 (UERN). Grossos, 
Salina Salmar, 28.VI.2007, fl. e fr., A.A. Roque 
165 (UFRN). Jucurutú, RPPN Stöessel de Brito, 
28.III.2009, fl. e fr., L.N.G. Rocha 119 (UERN). Luis 
Gomes, 13.VI.2008, fl. e fr., R.G.V. Camacho et al. 
140 (UERN). Macaíba, 16.VIII. 1993, M.A.M. Dantas 
02 (MOSS). Macau, RDS Estadual Ponta do Tubarão, 
Comunidade Sertãozinho, 1.VII. 2008, fl. e fr., L.G. 
Lima 45 (UFRN). Martins, mirante, 15.X.2009, fl. 
e fr., R.G.V. Camacho et al. 249 (UERN). Mossoró, 
margem da BR 110, 19.III.2009, fl. e fr., L.N.G. Rocha 
66 (UERN). Natal, Parque das Dunas, 25.VI.2007, fl. e 
fr., V.R.R. Sena et al. 160 (UFRN). Nísia Floresta, dunas 
da Praia de Búzios, 20.III.2008, fl. e fr., A.C.P. Oliveira 
799 (UFRN). Parnamirim, EMPARN Mata do Jiquí, 
28.XI.2007, fl. e fr., M.L. Mota et al. 13 (UFRN). Serra 
Negra do Norte, Estação Ecológica do Seridó, 1.V.2005, 
fl. e fr., R.T. Queiroz 270 (UFRN). Touros, próximo a 
Santa Luzia, 11.VIII.1981, fl., O.F. Oliveira et al. 2007 
(MOSS). Viçosa, 21.X. 2007, fl. e fr., J.I.M. Melo et al. 
636 (UERN). 

Esta espécie distribui-se desde o Panamá, 
Colômbia, Venezuela, Guiana Francesa, Equador, 
até o norte da Bolívia. Foi introduzida na Ásia, 
Japão, Sri Lanka, Seychelles, Madagascar e Índia 
(Arbo 2005). No Brasil, ocorre na maioria dos 
estados, excetuando-se Acre e Roraima (no Norte) 
e todos aqueles da Região Sul (Arbo 2012). No 
estado do Rio Grande do Norte se comporta como 
ruderal, associa-se a ambientes de caatinga e 
restinga. Florescendo e frutificando durante o ano 
inteiro. Enquadra-se na categoria “Não Ameaçada 
de Extinção” (LC).

A espécie é morfologicamente relacionada à 
Turnera scabra, sendo prontamente diferenciada 
desta última por apresentar flores com fauce 
enegrecida. Arbo (2005) ainda adota, entre outros 
caracteres, o formato das sementes como atributo 
diagnóstico; T. subulata possui sementes curvas 
enquanto T. scabra apresenta sementes retas.
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Resumo 
O presente trabalho consiste no levantamento das espécies de Amasonia L.f. para o Brasil, com base em 
observações de campo e estudo de espécimes de herbários, além de fotografias de tipos e de documentação 
bibliográfica. Amasonia é um gênero neotropical, com distribuição na América do Sul e Antilhas. Oito 
espécies são reconhecidas para o gênero (A. angustifolia, A. arborea, A. calycina, A. campestris, A. hirta, A. 
lasiocaulos, A. obovata e A. spruceana) ocorrendo principalmente nas regiões amazônica e centro-oeste do 
país. Chave para a identificação, ilustrações e dados de floração e frutificação são fornecidos.
Palavras-chave: Verbenaceae, Ajugoideae, taxonomia, flora do Brasil.

Abstract
This paper, a survey of Amasonia L.f. from Brazil, was based on field observations and study of herbarium 
specimens, photographs of the types, besides bibliographic documentation. Amasonia is a neotropical genus, 
distributed in South America and Antilles. Eight species are recognized here in the genus (A. angustifolia, 
A. arborea, A. calycina, A. campestris, A. hirta, A. lasiocaulos, A. obovata and A. spruceana) distributed 
mainly in the Amazon and central-western country. A key to identify the species, illustrations and flowering 
and fructification  periods are provided.
Key words: Verbenaceae, Ajugoideae, taxonomy, flora of Brazil.
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Introdução 
Amasonia L.f. compreende oito espécies 

predominantes da porção norte da América do 
Sul, em especial nos escudos das Guianas e do 
Brasil (Steane et al. 2004; Harley et al. 2004). 
Em território brasileiro, o gênero distribui-se 
especialmente nas Regiões Centro-Oeste, em 
vegetação de cerrado, e Norte, nas campinaranas 
e vegetações savanóides no domínio amazônico. 

O gênero foi publicado por Linnaeus f. 
(1782), em homenagem a um viajante na América, 
de sobrenome Amason (Moldenke 1939). No 
entanto, o primeiro nome proposto para o gênero 
foi Taligalea (Aublet 1775), o qual teria prioridade 
como nome genérico. Entretanto, o nome Amasonia 
foi denominado nomen conservandum pelo Código 
Internacional de Nomenclatura Botânica (Briquet 
1935). 

Amasonia inclui ervas, subarbustos e arbustos 
com folhas alternas, raro subopostas, inflorescências 
com eixo principal indeterminado e eixos laterais 
determinados, címulas subentendidas por brácteas 
coloridas e flores amareladas ou brancas, além de 
grãos de pólen elípticos a redondo-triangulares com 
a membrana do colpo rompendo-se irregularmente 
(Moldenke 1939; Troncoso 1974; Raj 1983; Judd 
et al. 2009). 

Nos tratamentos clássicos, Amasonia foi 
reconhecido como membro de Verbenaceae 
(Schauer 1847, 1867; Bentham 1876; Briquet 1895; 
Junell, 1934). No entanto, mais recentemente, 
estudos filogenéticos em Lamiaceae e Verbenaceae 
(Cantino 1992a,b; Cantino et al. 1992; Abu-Asab 
& Cantino 1992; Wagstaff et al. 1998; Steane 
et al. 2004, Judd et al. 2009), subsidiaram a 
transferência de Amasonia para Lamiaceae 
(subfamíl ia  Ajugoideae)  levando-se em 
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consideração principalmente caracteríticas dos 
frutos (drupas com quatro mericarpos), estiletes 
(não persistentes) e do pólen (colunas granulares 
ramificadas na exina). 

Amasonia foi revisado por Moldenke (1939) 
que considerou oito espécies e uma variedade. 
Posteriormente, Moldenke (1946, 1947, 1948, 
1953, 1961, 1974, 1978, 1980, 1982) acrescentou 
informações sobre distribuição geográfica e 
tipificações. Ainda assim, algumas espécies não 
foram suficientemente caracterizadas e nenhuma 
delas foi ilustrada. Neste sentido, observou-se a 
necessidade de uma reavaliação com base em dados 
e coleções mais recentes.

Este  estudo apresenta  informações 
nomenclaturais e de tipificações, ilustrações dos 
caracteres vegetativos e reprodutivos relevantes, 
dados de distribuição geográfica e período de 
floração e frutificação.

Material e Métodos
O estudo foi fundamentado na observação de 

populações na região Centro-Oeste e no exame de 
aproximadamente 700 exsicatas provenientes dos 
seguintes herbários nacionais: CEN, CESJ, EAC, 
ESA, HEPH, HRB, HST (não indexado), HUEFS, 
HUFMT, IAC, INPA, IPA, MBM, MG, PEUFR, 
SP, UFG, TEPB, UB, UEC e VIC (Holmgren et 
al. 1990). 

A identificação das espécies foi embasada 
nos protólogos das mesmas e em imagens de 
coleções-tipo, além de bibliografias especializadas 
e em materiais herborizados. Os nomes dos 
autores seguem Brummitt & Powell (1992) e 
os nomes das obras, Stafleu & Cowan (1976). 
A designação das terminologias das estruturas 
vegetativas e reprodutivas seguiu Rua (1999), 
Lawrence (1973), Radford et al. (1974) e Harris 
& Harris (2001).

Comentários sobre a distribuição geográfica 
das espécies resultaram das informações dos 
rótulos das exsicatas e na consulta da literatura 
especializada. Chave para identificação das 
espécies e estampas ilustrativas foram elaboradas 
com base nos principais caracteres vegetativos e 
reprodutivos de cada espécie. 

Resultados e Discussão
Amasonia L. f. nom. cons. Supp. Pl. 48: 294. 1782. 
Taligalea Aubl. nom. rejic. Hist. Pl. Guiane 2: 625, 
t. 252. 1775. Diphystemma Neck. nom. supp. Neck., 
Elem. Bot. I:382.1790. 

Ervas, subarbustos ou arbustos. Ramos 
cilíndricos a subquadrangulares, glabrescentes, 
puberulentos, pubescentes, velutinos, vilosos ou 
hirsutos. Folhas alternas, espiraladas, em geral 
agrupadas na porção basal dos ramos ou abaixo da 
inflorescência, formando uma roseta ou ao longo 
dos mesmos, subsésseis ou pecioladas, limbo foliar 
em geral oboval a oboval-oblongo, oblanceolado, 
oblongo-elíptico a elíptico ou oval, base usualmente 
atenuada, desde glabrescente a variadamente 
indumentada. Inflorescência tirsóide; címulas 
dicasiais 3–12-flores em disposição espiralada, às 
vezes reduzidas a uma única flor, subtendidas por 
uma bráctea foliácea, geralmente vermelha, subséssil 
ou peciolada, oval, elíptica, oblongo-lanceolada, 
oblongo-elíptica, oblonga, oblanceolada, obovado-
elíptica ou oboval, glabrescente, puberulenta, 
pubescente ou velutina, base atenuada, glândulas 
discóides geralmente presentes; eixos secundários 
e terciários bibracteolados, bractéolas filiformes 
ou espatuladas, esverdeadas, róseas, vermelhas 
a amarronzadas, puberulentas a velutinas. Flores 
pediceladas, pedicelo bibracteolado, bractéolas 
filiformes; cálice persistente, tubular-campanulado 
ou campanulado, 5-laciniado, lacínios triangulares, 
lanceolados ou ovais, margem em geral inteira, raro 
sinuada; corola infundibuliforme, alva ou amarelada 
ou alvo-rósea, às vezes com estrias longitudinais, 
limbo 5-lobado, levemente 2-labiada, 4 lobos iguais, 
1 distinto, este reduzido ou revoluto. Estames 4, 
didínamos, emergindo próximo da base do tubo da 
corola, exsertos, filetes cilíndricos ou achatados; 
anteras oblongas, sagitadas, dorsifixas e versáteis; 
tecas paralelas e deiscência rimosa. Ovário globoso, 
glabro, 2-carpelar, 4-locular, lóculos 1-ovulados; 
estilete terminal, filiforme, exserto, estigma bífido, 
segmentos estigmáticos desiguais. Fruto drupáceo, 
esverdeado quando imaturo, negro na maturidade, 
exocarpo suculento, endocarpo coriáceo, separando-
se em 4 (1–3 por aborto) mericarpos na maturidade, 
pirênios 1-seminados; sementes sem endosperma.

Chave de identificação para as espécies de Amasonia

1. Folhas com limbo linear, por vezes estreitamente espatulado ........................1. Amasonia angustifolia
1’. Folhas com limbo oboval-oblongo, oblanceolado, oblongo-lanceolado, oboval, oblongo, oblongo-elíptico 

a elíptico, oval ou lanceolado.
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2. Limbo foliar com margem inteira, repanda ou denticulada.
3. Face adaxial do limbo foliar púrpura (visível em material fresco); brácteas obovais ou obovado-

elípticas; bractéolas do eixo secundário filiformes  .................................................  7. A. obovata
3’. Face abaxial do limbo foliar púrpura (visível em material fresco); brácteas oblongas ou oblongo-

elípticas; bractéolas do eixo secundário espatuladas  .........................................  6. A. lasiocaulos
2’. Limbo foliar com margem erosa, serreada ou crenada.

4. Ramos e folhas vilosos a hirsutos  ................................................................................. 5. A. hirta
4’. Ramos e folhas glabrescentes, puberulentos, pubescentes,  ou veluitnos.

5. Cálice com glândulas pelúcidas (glândulas circundadas por adensamentos de tricomas); corola 
com estrias longitudinais, estas vináceas  .........................................................  2. A. arborea

5’. Cálice sem glândulas pelúcidas; corola sem estrias longitudinais.
6. Lacínios do cálice de margem inteira; corola amarelada.

7. Corola maior ou igual a 3,5 cm de comprimento  ............................  3. A. calycina
7’. Corola menor que 3 cm de comprimento  ....................................  4. A. campestris

6’. Lacínios do cálice de margem sinuada; corola alvo-rósea  ...................  8. A. spruceana

Amasonia angustifolia Mart. & Schauer in D.C., 
Prodr. 11: 678. 1847. Taligalea angustifolia (Mart. 
& Schauer) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 509. 1891.  
 Fig. 1a-d

Erva ou subarbusto 30–40 cm. Ramos 1–4 
mm diâm., vináceos, cilíndricos, glabrescentes 
ou densamente pubescentes, tricomas hialinos, 
antrorsos; internós 0,8–5,9 cm compr. Folhas em 
geral agrupadas na porção superior dos ramos; 
pecíolo 1,5–8 mm compr., cilíndrico, pubescente; 
limbo 1,1–7,1 × 0,3-1 cm, cartáceo, linear, 
ou mais raramente estreitamente espatulado, 
discolor, face adaxial verde-escura, face abaxial 
verde-clara, ambas glabrescentes, raras glândulas 
discóides, base atenuada, margem em geral 
inteira, raramente erosa com dentes reduzidos, 
ápice agudo, nervura principal discretamente 
proeminente, nervuras secundárias e terciárias 
impressas. Inflorescência pauciflora, címulas 
reduzidas a uma única flor; pedúnculo 1–2 mm 
diâm., 7,1–13,5 cm compr., cilíndrico, às vezes 
anguloso, discretas estrias longitudinais, verde-
avermelhado, pubescente; raque 7–14 cm compr., 
cilíndrica, avermelhada, pubescente; brácteas 0,8–
1,2 × 0,3–0,6 cm, membranáceas, ovais, às vezes 
elípticas, avermelhadas, pubescentes, tricomas 
adensados próximo à nervura central e margens, 
glândulas ausentes, margem erosa, ápice agudo, às 
vezes cuspidado; eixo secundário 2–4 mm compr., 
pubescente, bractéolas 2–3 mm compr., vermelhas, 
filiformes, pubescentes; pedicelo 1–3 mm compr., 
verde-avermelhado, pubescente, bractéolas 2–3 
mm compr., vermelhas, pubescentes. Cálice 
4–7 × 3–6 mm, tubular-campanulado, cartáceo, 
verde a vermelho, externamente pubescente a 

glabrescente, internamente glabro; tubo 2–4 mm 
compr.; lacínios 2–4,5 × 1 mm, triangulares, 
margem inteira, ápice agudo, raras glândulas 
discóides. Corola 1,2–2,3 cm compr., amarelada; 
tubo 0,8–1,7 cm compr., externamente pubescente, 
internamente glabro; lobos 4–6 × 2,5–5 mm, 
ovais a lineares, externamente pubescentes, 
internamente glabros. Estames inseridos 5–6 mm 
da base, filetes 1,7–2,3 cm (os menores), 1,9–2,8 
cm (os maiores), glabros, achatados; anteras 
2,9–3 × 0,4 mm. Ovário 2–2,5 × 2 mm; estilete 
2–3 cm compr., alvo, achatado, glabro; segmentos 
estigmáticos ca. 0,3–0,4 mm compr. Fruto ca. 1 × 1 
cm; mericarpos 4, sementes não observadas.
Material examinado: AMAZONAS: Humaitá, 
27.XI.1966, G.T. Prance et al. 3370, (INPA); GOIÁS: 7 
.XII. 1973, fl., J.A. Rizzo 9456 (UFG); 9.I.1974, fl., J.A. 
Rizzo 9513 (UFG); 8.II.1984, fl., J.A. Rizzo 9580 (UFG); 
Teresina de Goiás, 23.II.2003, fr., F. França et al. 4652 
(HUEFS); MARANHÃO: Balsas, 7.XII.1980, P. Martins 
& E. Nunes (EAC-9468); Carolina, 16.I.2008, fl. e fr., G. 
Pereira-Silva & G.A.Moreira 12721 (CEN), 30.IX.2009, 
fl., G. Pereira-Silva et al. 14895 (PEUFR); MATO 
GROSSO: São Félix do Araguaia, 21.III.1997, V.C. 
Souza et al. 14827 (ESA,UFMT); PARÁ: Cachimbo, 16-
21.V.1955, W. Bockermann 287 (HST); TOCANTINS: 
Araguatins, 20.XI.2003, fl., A.H. Salles et al. 2688 
(HEPH); Arraias, 10.V.1991, fl., G. Hatschbach & J.M. 
Silva 56031 (ESA); Itacajá, 13.X.2000, fl. e fr., A.A. 
Santos et al. 783 (CEN); Palmeirópolis, 25.I.2008, fl. e 
fr., G. Pereira-Silva & G.A. Moreira 12897 (PEUFR), 
29.II.2008, fl. e fr., J.B. Pereira & G.A. Moreira 160 
(PEUFR); Paranã, 29.III.2004,  A.C. Sevilha et al. 3953 
(CEN); Taipas do Tocantins, 15.I.2008, fl., J.F.B. Pastore 
et al. 2419 (CEN).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo nas 
Regiões Norte (AM, PA e TO), Nordeste (MA) e 
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Figura 1  – a-d. Amasonia angustifolia Mart. & Schauer – a. hábito; b. folha; c. diagrama da inflorescência(rq-raque, bc-
bráctea, pd-pedúnculo, pe-pedicelo, bt-bractéola, fl-flor); d. flor. (Souza et al. 14827); e-j. A. arborea Kunth – e. hábito; 
f. tricomas dos ramos; g. folha; h. diagrama da inflorescência rq-raque, bc-bráctea, pd-pedúnculo, bt-bractéola, es-eixo 
secundário, pe-pedicelo, fl-flor); i. detalhe da inflorescência; j. cálice com glândulas pelúcidas. (IAC-22284).
Figure 1 – a-d. Amasonia angustifolia Mart. & Schauer – a. habit; b. leaf; c. inflorescence diagram (rq-rachis, bc-bract, pd-peduncle, 
pe-pedicel, bt-bracteola, fl-flower); d. flower. (Souza et al. 14827). e-j. A. arborea Kunth – e. habt; f. tricomas branches trichome; g. 
leaf; h. inflorescence diagram (rq-rachis, bc-bract, pd-peduncle, bt-bracteola, es-secondary axis, pe-pedicel, fl-flower); i. inflorescence 
detail; j. calyx with pellucid glands. (IAC-22284).
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Centro-Oeste (MT e GO), habitando em cerrado 
sensu stricto, campo limpo e campo rupestre, 
preferencialmente em áreas de solos arenosos ou 
alagáveis, em altitudes entre 150–425 m. Floresce 
entre os meses de setembro e maio. 

Amasonia angustifolia  é facilmente 
reconhecível em campo por suas folhas lineares 
ou estreitamente espatuladas, címulas dicasiais 
reduzidas a uma única flor, brácteas diminutas (0,8–
1,2 × 0,3–0,6 cm) e cálice tubular-campanulado 
com lacínios triangulares. O espécime tipo foi 
obtido por George Gardner, em 1837, com holótipo 
provavelmente em M e isótipos em B, E, F, G, K, 
NY, P, US, V. No entanto, existe divergência quanto 
à data em alguns de seus isótipos; no espécime 
depositado no Field Museum a data de coleta 
que consta na etiqueta é 1841; no The New York 
Botanical Garden Herbarium o rótulo de outro 
isótipo mostra que a coleta fora realizada entre os 
anos de 1836 e 1841. 

Amasonia arborea Kunth, Nov. Gen. Sp. (4ª ed.) 
2: 253. 1817 [1818].  Fig. 1e-j

Subarbusto 0,4–1,5 m. Ramos 4–9 mm diâm., 
castanhos, subquadrangulares, às vezes cilíndricos, 
densamente pubescentes, tricomas castanhos, raras 
pontuações negras; internós 0,2–6,9 cm compr. 
Folhas em geral agrupadas na porção superior 
dos ramos; pecíolo 0,2–1,1 cm compr., cilíndrico, 
densamente pubescente; limbo 9,2–20,5 × 2,7–7,3 
cm, membranáceo ou cartáceo, obovado-oblongo 
a oblanceolado, discolor, face adaxial verde-
escura, puberulenta ou  pubescente, face abaxial 
verde-clara, glabrescente a pubescente, raras 
pontuações negras, base longamente atenuada, 
margem serreada, às vezes erosa, ápice agudo, 
raro obtuso, nervura principal proeminente, 
não vináceas, nervuras secundárias e terciárias 
levemente proeminentes. Inflorescência pauciflora 
a multiflora; címulas 3–7 flores; pedúnculo 3–6 
mm diâm., 11–25,5 cm compr., subquadrangular, 
castanho-claro, densamente pubescente, às vezes 
velutino; raque 8–29,5 cm compr., cilíndrica 
a angulosa, castanha, densamente pubescente; 
brácteas 1,3–2 × 0,6–1,3 cm, membranáceas a 
cartáceas, elípticas ou ovais, discolores, face 
adaxial vermelha, face abaxial verde, puberulentas 
a pubescentes, glândulas discóides presentes, 
margem denticulada, ápice agudo, às vezes curto-
acuminado; eixo secundário 2–8 mm compr., 
densamente pubescente; bractéolas ca. 3 mm 
compr., castanhas a avermelhadas, filiformes, 

puberulentas; eixo terciário 5–6 mm compr., 
castanho, densamente pubescente, bractéolas 
ca. 5 mm compr., castanhas a avermelhadas, 
puberulentas; pedicelo 4–5 mm compr., castanho 
a avermelhado, densamente pubescente, bractéolas 
3–5 mm compr., castanhas a avermelhadas, 
densamente pubescentes. Cálice 0,8–1,2 × 0,5–0,8 
cm, campanulado, membranáceo a cartáceo, 
vermelho-esverdeado, externamente pubescente, 
internamente glabrescente, glândulas discóides 
pelúcidas presentes; tubo 3–5 mm compr.; 
lacínios 5–8 × 2–2,5 mm, ovais, margem inteira, 
ápice acuminado. Corola 2,5–3,1 cm compr., 
amarelada com estrias longitudinais vináceas; 
tubo 2,4–2,5 cm compr., externamente pubescente 
a velutino, internamente glabro; lobos 3–5 × 2–4 
mm, ovais ou ovado-triangulares, externamente 
pubescentes a velutinos, internamente glabros. 
Estames inseridos ca. 8 mm da base (os maiores), 
a ca. 9 mm da base (os menores), filetes ca. 2,6 
cm compr. (os menores), ca. 3 cm compr. (os 
maiores), pubescentes a velutinos na porção basal, 
glabrescentes nas demais partes, achatados; anteras 
2–2,5 por 0,5 mm. Ovário ca. 1,5 × 2 mm; estilete 
3,1–3,4 cm compr., alvo, cilíndrico, glabrescente 
ou pubescente; segmentos estigmáticos 1,1–1,3 mm 
compr. (o menor), ca. 1,8 mm compr. (o maior). 
Fruto ca. 1,3 × 1,1 cm; mericarpos 4, 0,75–1,3 × 
0,4 cm; semente ca. 5 × 0,2 mm.
Material examinado: AMAPÁ: 1.VIII.1993, fr., S. 
Bridgewater et al. 61 (INPA); Oiapoque, 10.II.1950,  
R.L. Froés 25939 (IAC); AMAZONAS: Manaus, 
27.II.1961, fl., W. Rodrigues & J. Chagas 2173 (INPA); 
BAHIA: Barreiras, 4.II.2000, fl., N.G. Jesus et al. 829 
(HRB, UEC); 4.II.2000, T. Ribeiro et al. 49 (UEC); 
CEARÁ: Crato, 21.II.1980, fr., P. Martins (EAC-
8056); Novo Oriente, 15.II.1991, fl., F.S. Araújo 280 
(EAC), 16.II.1991, fr., F.S. Araújo 281 (EAC); Tianguá, 
8.III.1981, A. Fernandes & E. Nunes (EAC-9911); 
GOIÁS: Minaçu, 9.III.1992, fr., T.B. Cavalcanti et 
al. 1063 (CEN); MARANHÃO: Balsas, 7.XII.1980, 
P. Martins & E. Nunes (EAC-9472), 9.III.1996, fr., 
G.P. Silva et al. 3461 (CEN, CESJ); Codó, 20.II.1982, 
fl. e fr., I. Gottsberger & G. Gottsberger 25-20282 
(CESJ); Loreto, 29.I.1970, fl., G. Eiten & L.T. Eiten 
10390 (SP); São Luís, V.1985, fl., M.F.P. Silva (HEPH-
58114); MATO GROSSO: 10.VII.1971, fl., J.R. Silva 
(IAC-22284); Luciara, 19.III.1997, fl., V.C. Souza et al. 
14531 (ESA, UFMT); Tangará da Serra, 2.IV.2008, fl. 
e fr., C.A. Silva (UFMT-38655); PARÁ: 19.II.1970, fl., 
P. Cavalcante 2409 (MG); Breves, 20.IX.1968, fl., P. 
Cavalcante 1997 (MG); Marabá, 15.III.1984, fr., A.S.L. 
Silva et al. 1813 (MG); Santarém, 23.II.1986, fl., D.D. 
Ackerly 169 (INPA); Tucuruí, 17.III.1980, T. Plowman 
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et al. 9699 (HRB); PIAUÍ: Brasileira, 27.II.1999, M.E. 
Alencar 508 (TEPB); Cabaceiras do Piauí, 19.V.2005, 
fl., R. Barros et al. 2265 (TEPB); Caracol, 26.I.2006, R. 
Barros et al. 2592 (TEPB); Elesbão Veloso, 15.V.1979, 
A.J. Castro (TEPB-934); Guaribas, 28.III.2007, fl., R. 
Barros et al. 2921 (TEPB); José de Freitas, 3.IV.2002, 
fl., M.E. Alencar et al. 1531 (TEPB); Ribeiro Gonçalves, 
21.I.2005, fl. e fr., A.M. Miranda et al. 4782 (TEPB); 
São Raimundo Nonato, 11.II.1984, L. Empereire 2490 
(TEPB); TOCANTINS: Darcinopolis, 21.II.2005, fl., G. 
Pereira-Silva et al. 9513 (CEN); Lagoa da Confusão, 
24.III.1999, M.A. Silva et al. 4120 (CESJ, UFMT); 
Taguatinga, 26.I.2005, fl., J. Paula-Souza et al. 4718 
(ESA), 26.I.2005, fl., J. Paula-Souza et al. 4766 (ESA).
Material adicional examinado: BOLÍVIA. BOLÍVAR: 
Sucre, 13.VII.2000, fl., Fernández et al. 05-00351 (ESA). 

Amasonia arborea  apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo nas Antilhas (Trinidad 
e Tobago) e América do Sul (Brasil, Bolívia, 
Colômbia, Venezuela, Guianas e Suriname), em 
altitudes variando entre 125 e 1400 m (Moldenke 
1939, 1946, 1953, 1961, 1974, 1978, 1980, 1982). 
No Brasil, ocorre nos estados do Norte (Amazonas, 
Amapá, Pará e Tocantins), Nordeste (Maranhão, 
Piauí, Bahia e Ceará) e Centro-Oeste (Mato Grosso 
e Goiás), ocupando ambientes florestais como 
floresta amazônica (mata de terra firme), mata 
de galeria (no domínio do Cerrado) e florestas 
estacionais semideciduais e deciduais, em solos 
areno-argilosos, argilosos ou arenosos, associada a 
relevos planos e a locais úmidos e abertos. Floresce 
e frutifica em quase todos os meses do ano.

O exemplar tipo de Amasonia arborea 
foi coletado por Humboldt & Bonpland 945 
em 1–5.V.1800 no Amazonas, Venezuela, com 
holótipo provavelmente em P e isotipo em 
B-Willd. Esta espécie é facilmente recohecida pelas 
glândulas pelúcidas (glândulas circundadas por 
adensamentos de tricomas) no cálice e corola com 
estrias longitudinais vináceas. Apesar disto, tem 
sido frequentemente confundida com Amasonia 
calycina Hook (Aubl.) Moldenke ou A. campestris 
Hook (Aubl.) Moldenke nos herbários, como 
também na literatura, uma vez que Schauer (1847) 
tratou Amasonia arborea como sinônimo de A. 
punicea Vahl (= A. campestris) (Moldenke, 1939). 

Amasonia calycina Hook. f., Bot. Mag. 113, t. 
6915. 1887.  Fig. 2 a-e

Subarbusto, 0,4–1 m. Ramos 4–8 mm 
diâm., castanhos a esverdeados, cilíndricos a 
subquadrangulares, puberulentos a densamente 
pubescentes, tricomas hialinos; internós 0,2–4,4 
cm compr. Folhas em geral agrupadas na porção 

superior dos ramos; pecíolo 0,3–2,5 cm compr., 
subquadrangular, puberulento ou pubescente; 
limbo 10,3–28,4 × 3,1–9,4 cm, membranáceo, 
discolor, elíptico a oblongo-lanceolado, face 
adaxial verde-escuro, glabrescente, às vezes 
puberulenta, face abaxial verde-claro, glabrescente, 
raras glândulas discóides em ambas as faces, base 
longamente atenuada, margem erosa, ápice agudo a 
curto-acuminado, nervuras principal e secundárias 
proeminentes, nervuras terciárias impressas. 
Inflorescência pauciflora; címulas 1–5 flores; 
pedúnculo 3–5 mm diâm., 0,7–3,3 cm compr., 
subquadrangular, verde a vináceo, puberulento ou 
pubescente; raque 10,3–39 cm compr., cilíndrica 
a angulosa, puberulenta ou pubescente; eixo 
secundário da inflorescência 0,5–1,6 cm compr., 
esverdeado, pubescente; brácteas 1–3,5 × 0,7–1,7 
cm, membranáceas, oblongo-lanceoladas, às vezes 
ovais, discolores, face adaxial vinácea, face abaxial 
vermelha, pubescentes, nervuras proeminentes 
na face abaxial, glândulas discóides numerosas, 
margem denticulada, ápice acuminado; eixo 
secundário 0,8–1 cm compr., pubescente, bractéolas 
1–3,5 mm, vermelhas, filiformes, pubescentes, eixo 
terciário ca. 8 mm compr., bractéolas 1–2 mm 
compr., vermelhas, pubescentes; pedicelo 0,8–1,1 
cm compr., verde-vináceo, pubescente; bractéolas 
1–2 mm compr., vermelhas, pubescentes. Cálice 
0,7–1,3 × 0,5–0,9 cm, campanulado, com lacínios 
profundamente recortados, cartáceo, verde-
avermelhado, externamente pubescente a velutino, 
tricomas mais adensados na margem e próximo 
à nervura central, internamente glabro; tubo 2–4 
mm compr.; lacínios 0,5–1 × 0,2–0,4 cm, ovais a 
lanceolados, margem inteira, ápice acuminado, às 
vezes caudado, raras glândulas discóides, glabros. 
Corola 3,7–4 cm compr., amarelada; tubo 3–3,3 
cm compr., externamente pubescente a velutino, 
internamente glabro; lobos ca. 7 × 5 mm, ovado-
lineares, externamente pubescentes a velutinos, 
internamente glabros. Estames inseridos ca. 3,5 
mm da base; filetes ca. 4,4 cm (os menores), ca. 4,5 
cm (os maiores), velutinos na região basal, glabros 
nas demais partes, achatados; anteras, ca. 3 × 1 
mm. Ovário 1,5–1,8 × 1,6–2 mm; estilete 2,6–3 cm 
compr., castanho, cilíndrico, glabrescente; estigma 
profundamente bífido, segmentos estigmáticos 
1–1,5 mm compr. (o menor), 1,2–1,8 mm compr. 
(o maior). Fruto 1,4–1,6 × 1,4–1,6 cm; mericarpos 
4, ca. 5 × 4,5 mm; sementes ca. 4 × 2 mm.
Material examinado: AMAZONAS: 20.II.1969, fl. e fr., 
G.T. Prance et al. 10120 (INPA); Manaus, 20.VIII.1995, 
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Figura 2 – a-e. Amasonia calycina Hook – a. hábito; b. margem foliar; c. diagrama da inflorescência (rq-raque, 
bc-bráctea, pd-pedúnculo, bt-bractéola, es-eixo secundário, et-eixo terciário, fl-flor); d. flor; e. fruto. (Ivanauskas 
et al. 1953). f-i.  A. campestris (Aubl.) Moldenke – f. hábito; g. diagrama da inflorescência (rq- raque, bc-bráctea, 
pd-pedúnculo, bt-bractéola, fl-flor); h. bráctea; i. címula. (Rosa et al. 4192).
Figure 2 – a-e. Amasonia calycina Hook – a. habit; b. leaf margin; c. inflorescence diagram (rq-rachis, bc-bract, pd-peduncle, bt-
bracteola, es-secondary axis, et-tertiary axis, fl-flower); d. flower; e. fruit. (Ivanauskas et al. 1953). f-i. A. campestris (Aubl.) Moldenke. 
f. habit; g. inflorescence diagram (rq- rachis, bc-bract, pd-peduncle, bt-bracteola, es-secondary axis, et-tertiary axis, fl-flower); h. bract; 
i. cymule. (Rosa et al. 4192).
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M. Nee 46248 (INPA); CEARÁ: Novo Oriente, 16.II.1991, 
fl., F.S. Araújo 280 (IPA); MARANHÃO: Barão de 
Grajaú, 24.III.1984, Orlandi 594 (IPA); Caxias, 17.I.1970, 
G. Eiten & L.T. Eiten 10356 (SP); MATO GROSSO: São 
José do Rio Claro, 26.VI.1997, fl. e fr., N.M. Ivanauskas 
et al. 1953-A (ESA, UFMT); PARÁ: Maracanã, 22-
25.V.1994, fr., M.N. Bastos et al. 1665 (MG), 7.IX.1994, 
M.N. Bastos et al. 1767 (MG), 23.VIII.2007, fl., A.E.S. 
Rocha et al. 714 (MG); PIAUÍ: Brasileira, 26.III.1999, fl., 
M.E. Alencar 563 (TEPB); Guaribas, 21.III.2006, fl., G. 
Souza et al. 621 (TEPB); Monsenhor Gil, 28.II.2006, fl., 
L. Santos & C. L. Santos 175 (TEPB), 19.III.2006, fl., L. 
Santos & V. Azevedo 220 (TEPB).

Espécie registrada para Guiana e Brasil 
(Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Piauí e 
Ceará). Habita áreas de cerrado, floresta amazônica 
(matas de terra firme) sobre latossolo amarelo, 
regiões de contato entre florestas estacionais e 
florestas ombrófilas no Maranhão e florestas 
secundárias, predominando em áreas úmidas, 
próximo a rios e riachos e em clareiras, em altitudes 
de até 200 m. Amasonia calycina floresce e frutifica 
entre os meses de maio e agosto.

Esta espécie pode ser reconhecida por 
apresentar folhas elípticas ou oblongo-lanceoladas 
de margem erosa, brácteas oblongo-lanceoladas ou 
ovadas e frutos maiores (1,4–1,6 por 1,4–1,6 cm) 
que nas demais espécies de Amasonia. Hooker 
(1887) descreveu Amasonia calycina com base 
em um espécime oriundo da República da Guiana 
e cultivado no Royal Botanical Garden Kew, que 
teria sido coletada por D. Burcke e levado para a 
Europa em 1823 por Messrs. Veitch. Este espécime 
florido foi depositado no herbário K e ilustrado 
(prancha 6915) no Botanical Magazine (Moldenke 
1939). Na monografia do gênero, Moldenke (1939) 
tratou a espécie baseando-se em seis espécimes de 
herbários, todos provenientes de material cultivado 
em jardins botânicos da Europa e dos Estados Unidos. 

 
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke, Torreya 
34: 8. 1934. Taligalea campestris Aubl. Hist. Pl. 
Guiane 2: 625, t. 252. 1775. Fig. 2f-i

Subarbusto 0,2–1 m. Ramos 4–7 mm 
diâm., castanhos a vináceos, cilíndricos a 
subquadrangulares, puberulentos a densamente 
pubescentes, tricomas hialinos; internós 0,4–
7,2 cm compr. Folhas em geral agrupadas na 
porção mediana superior dos ramos; pecíolo 
1,5–4 mm compr., cilíndrico a subquadrangular, 
densamente pubescente; limbo 6,5–18,5 × 2,2–5,4 
cm, membranáceo a cartáceo, discolor, oboval a 
oblanceolado, face adaxial verde-escura, pubescente 
a puberulenta ou glabrescente, raras glândulas 

discóides presentes, face abaxial verde-claro, 
pubescente a puberulenta ou glabrescente, base 
atenuada a cuneada, margem serreada, ápice agudo, 
nervura principal proeminente, vinácea, nervuras 
secundárias e terciárias levemente proeminentes. 
Inflorescência pauciflora, címulas 1–3 (–5) flores; 
pedúnculo 3–7 mm diâm., 7,9–21 cm compr., 
cilíndrico a subquadrangular, castanho-vináceo a 
castanho, densamente pubescente; raque 7,2–13 cm 
compr., cilíndrica a angulosa, castanho a vinácea, 
pubescente; eixo secundário da inflorescência 2–5 
mm, castanho-vináceo a castanho, densamente 
pubescente, raro velutino; brácteas 2–2,2 × 1–2 cm, 
membranáceas a cartáceas, elípticas, oblongas, às 
vezes oblanceoladas, róseas a vináceas, puberulentas 
ou pubescentes, glândulas ausentes, margem 
denticulada ou denteada, ápice mucronado, agudo 
ou acuminado; eixo secundário 4–8 mm compr., 
bractéolas 3–5 mm compr., vermelho-vináceas, 
filiformes, pubescentes a velutinas, tricomas 
castanhos, eixo terciário 3–5 mm compr., bractéolas 
3–6 mm compr., vermelho-vináceas, pubescentes a 
velutinas, tricomas castanhos; pedicelo 3,5–8 mm 
compr., castanho a castanho-vináceo, densamente 
pubescente, bractéolas 3–6 mm compr., vermelho-
vináceas, pubescentes a velutinas. Cálice 6–9 × 
5–6 mm, campanulado, cartáceo, esverdeado com 
lacínios avermelhados, externamente puberulento ou 
pubescente, raro hirsuto, internamente puberulento, 
raro pubescente, glândulas ausentes; tubo 3,5–5 
mm compr.; lacínios 1,5–2 × 1–1,5 mm, ovais, 
margem inteira, ápice acuminado. Corola 2–2,6 
cm compr., amarelada; tubo 2–2,2 cm compr., 
externamente puberulento, internamente glabro; 
lobos 2,5–4 × 1,3–1,9 mm, estreitamente elípticos, 
externamente puberulentos, internamente glabros. 
Estames inseridos ca. 4 mm da base (os menores), 
a ca. 5 mm da base (os maiores); filetes 1,9–2,5 cm 
compr. (os menores), 2,4–3 cm compr. (os maiores), 
puberulentos na porção basal, glabros nas demais 
partes, achatados; anteras ca. 2 × 0,5 mm. Ovário 2–3 
× 1,9 mm; estilete 3–3,3 cm compr., alvo, achatado, 
glabrescente a pubescente; segmentos estigmáticos 
0,7–0,9 mm (o menor), 1–1,2 mm (o maior). Fruto 
8–9 × 5–6 mm; mericarpos 2–4, ca. 7 × 5 mm; 
sementes 5 × 2,4–2,5 mm.
Material examinado: AMAPÁ: Mazagão, 8.IV.1982, 
N.A. Rosa et al. 4192 (HRB, MG); BAHIA: Caetité, 
10.II.1997, fr., M.L. Guedes et al. PCD 5339 (CESJ), 
28.IV.2003, fl., M.L. Guedes et al. 10356 (HRB); Cocos, 
10.XII.2001, M.L. Fonseca et al. 3038 (CESJ, HRB); 
Delfino, 9.III.1997, fl. e fr., P. Gasson et al. PCD 6176 
(HRB); CEARÁ: 25.III.1936, P. Luetzelburg 25949 
(IPA); Barbalho, 21.II.1963, L. Sampaio (IPA-13218); 
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Crato, 28.III.2000, fr., E.B. Souza et al. 444 (EAC); 
Pacajus, 18.I.1998, E.B. Souza 171 (EAC); Redenção, 
17.III.2002, V.C. Souza et al. 28672 (ESA); GOIÁS: 
Lizarda, 21.III.1978, J.S. Assis 31 (HRB); MARANHÃO: 
Balsas, 7.III.1996, fl., G.P. Silva et al. 3449 (CEN, CESJ); 
Barão de Grajaú, 26.I.1970, fl., G. Eiten & L.T. Eiten 
10375 (SP); São Luís, 22-23.X.1982, fl., K. Yamamoto 
et al. 14255 (UEC); Timon, 30.I.1981, A. Fernandes 
et al. (EAC-9606); PARÁ: Almeirim, 21.III.1986, fl., 
M.J.P. Pires & N.T. Silva 825 (INPA, MG); Barcarena, 
15.III.2002, fl., D.D. Amaral & C.S. Rosário 241 (MG); 
Marabá, 10.III.1983, fl., C.A. Joly et al. 14865 (UEC); 
Marapanim, 16.VI.1991, M.N. Bastos et al. 1087 (MG); 
PERNAMBUCO: Exu, 6.V.1971, fl., E.P. Heringer et al. 
610 (IPA), 11.II.1998, C. Ferreira (IPA-61980); PIAUÍ: 
Altos, 4.IV.1981, fr., A.J. Castro (TEPB-1502); Piripiri, 
1.V.1978, A.B. Souza (TEPB-47).

Amasonia campestris ocorre na Venezuela, 
Trinidad e Tobago, Guianas, Suriname e Brasil 
(Moldenke 1939, 1946, 1947, 1948, 1953, 1961, 
1978, 1980, 1982). Está amplamente distribuída 
nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e 
Sudeste do Brasil, ocorrendo desde o Amazonas 
até o Espírito Santo (Moldenke 1939, 1961, 
1974, 1980), sendo encontrada no Amapá, Pará, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia e 
Goiás. Esta espécie habita no domínio amazônico 
em locais sombreados e bordas de florestas, em 
latossolos, e em ambientes savanóides; no cerrado, 
cerradão e campo rupestre, e em áreas de transição 
entre caatinga e cerrado (Ceará), próximo a 
córregos, sobre solos arenosos, pedregosos e areno-
pedregosos. Amasonia campestris foi coletada em 
altidudes entre 130 e 1248 m. Floresce e frutifica 
em todos os meses do ano.

Amasonia campestr is  assemelha-se 
morfologicamente com Amasonia arborea e A. 
hirta Benth devido compartilharem a forma das 
folhas (oboval a oblanceolada), margem foliar 
(serreada) e ainda o formato e ápice dos lacínios 
do cálice (agudo), porém diferencia-se das demais 
por apresentar limbo com nervura principal da face 
abaxial de coloração vinácea e címulas dicasiais com 
1-3 flores. De acordo com Moldenke (1946, 1953, 
1974, 1978, 1982), “herva de picapáo”, “mendóca”, 
“rabo de arara”, “cacho vermelho”, “cola de galo”, 
“varita de San José” e “farfara roja” são listados 
como nomes vernaculares para A. campestris. 

Amasonia hirta  Benth., Ann. Nat. Hist. 2: 450-451. 
1839. Fig. 3a-f

Erva, subarbusto ou arbusto 0,3–1,8 m. 
Ramos 3–11 mm diâm., castanhos, esverdeados 
ou vináceos, cilíndricos, densamente vilosos a 

hirsutos, tricomas alaranjados; internós 0,6–7,5 
cm compr. Folhas em geral agrupadas na porção 
superior dos ramos; pecíolo 1–8 mm compr., 
cilíndrico, às vezes subquadrangular, densamente 
viloso ou velutino; limbo 4,3–19,1 × 1,1–6,9 cm, 
cartáceo a raramente crasso, em geral concolor, 
oboval, às vezes oblongo, face adaxial verde 
escuro (quando discolor), vilosa a hirsuta, tricomas 
hialinos, glândulas discóides presentes, face 
abaxial verde clara (quando discolor), vilosa a 
hirsuta, tricomas hialinos, base atenuada, margem 
crenada, às vezes serreada, ápice agudo, às vezes 
obtuso, raramente arredondado, nervura principal 
proeminente, nervuras secundárias e terciárias 
impressas. Inflorescência pauciflora a multiflora, 
címulas 1–7 flores; pedúnculo 3–9 mm diâm., 
2–12,9 cm compr., cilíndrico, verde a avermelhado, 
velutino; raque 7,5–34 cm compr., cilíndrica, 
esverdeada, avermelhada, densamente velutina; 
brácteas 0,8–3 × 0,4–1,4 cm, membranáceas a 
cartáceas, elípticas, às vezes obovais, avermelhadas, 
pubescentes a densamente velutinas, tricomas 
hialinos a alaranjados, glândulas discóides 
translúcidas presentes na face abaxial, margem 
inteira, ápice cuspidado, às vezes apiculado; 
eixo secundário 0,3–2 cm compr., pubescente 
a velutino, tricomas esbranquiçados; bractéolas 
0,3–1 cm compr., esverdeadas a avermelhadas, 
filiformes, velutinas, tricomas esbranquiçados, 
eixo terciário 0,3–1 cm compr., bractéolas 3–7 mm 
compr., esverdeadas a avermelhadas, velutinas, 
tricomas esbranquiçados; pedicelo 0,5–1,5 cm 
compr., avermelhado, pubescente  ou velutino, 
tricomas esbranquiçados, bractéolas 3–7 mm 
compr., esverdeadas a avermelhadas, velutinas, 
tricomas esbranquiçados. Cálice 0,6–1,8 × 0,4–1,4 
cm, campanulado, membranáceo, esverdeado, 
externamente velutino, tricomas hialinos, 
internamente esparsadamente velutino, glândulas 
discóides translúcidas basais; tubo 4–7 mm compr.; 
lacínios 4–8 × 2–5 mm, ovado-elípticos, às vezes 
triangulares, margem inteira, ápice acuminado ou 
cuspidado. Corola 2–3,5 cm compr., amarelada; 
tubo 1,9–3 cm compr., externamente velutino, 
tricomas hialinos, internamente glabro; lobos 3–5 
× 8 mm, ovais, externamente velutinos, tricomas 
hialinos, internamente glabros. Estames inseridos 
7–8 mm da base do tubo da corola; filetes 2,3–2,5 
cm compr. (os menores), 2,8–3 cm compr. (os 
maiores), velutinos na porção basal, glabros nas 
demais partes, cilíndricos; anteras 2,5–3 × 0,5–1 
mm. Ovário 1,5–2 × 2–3 mm; estilete ca. 3,1 cm 
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Figure 3 – a-f. Amasonia hirta Benth – a. hábito com folhas adensadas; b. hábito com folhas esparsadas; c. detalhe 
dos tricomas dos ramos; d. detalhe da glândula da superfície abaxial da folha; e. diagrama da inflorescência (rq-raque, 
bc-bráctea, bt-bractéola, pd-pedúnculo, fl-flor); f. címula. (Santos et al. 108). g-n. A. lasiocaulis Mart. & Schauer ex 
Schauer – g. hábito; h. diagrama da inflorescência (rq-raque, bc-bráctea, pd-pedúnculo, bt-bractéola, es-eixo secundário, 
fl-flor); i. bráctea; j. detalhe da margem da bráctea; k. flor; l. cálice; m. gineceu; n. fruto. (Miranda et al. 430).
Figure 3  – a-f. Amasonia hirta Benth – a. habit with condesed leaves; b. habit with sparse leaves; c. tricomas branches trichome detail; d. 
abaxial gland detail; e. inflorescence diagram (rq-rachis, bc-bract, bt-bracteola, pd-peduncle, fl-flower); f. cymule. (Santos et al. 108). g-n. 
A. lasiocaulis Mart. & Schauer ex Schauer – g. habit; h. inflorescence diagram (rq-rachis, bc-bract, pd-peduncle, bt-bracteola, es-secondary 
axis, fl-flower); i. bract; j. bract margin detail; k. flower; l. calyx; m. gynecium; n. fruit. (Miranda et al.  430).
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compr., branco-esverdeado, cilíndrico, glabro; 
segmentos estigmáticos, 0,8–1 cm compr. Fruto ca. 
1 × 0,7 cm; mericarpos 4, ca. 1–0,3 cm; sementes 
3,5 × 1,5 mm.
Material selecionado: AMAPÁ: Macapá, 17.III.1962, 
fl., J. Mattos & N. Mattos 10136 B (UB). BAHIA: 
Caetité, 21.I.2003, fr., T.B. Cavalcanti et al. 3140 (CEN); 
DISTRITO FEDERAL: Brasília, 19.I.2010, fl., J.S. 
Santos et al. 112 (HEPH); Planaltina, 30.XII.1985, fl., 
M.F. Vieira 285 (VIC); GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás, 
4.II.1972, fl., J.A. Rizzo 7608 (UFG); Alvorada do Norte, 
18.II.2003, fl. e fr., R.C. Mendonça et al. 5230 (HST, 
IBGE, UB); Anápolis, 27.II.1997, fr., Ferreira 3409 
(UFG); Aparecida de Goiânia, 26.IV.2003, fr., J.F.B. 
Pastore & B.A. Bringel 565 (CEN), Babaçulândia, 
26.II.1980, fr., T. Plowman et al. (INPA 122685); 
Campo Alegre, 6.II.1994, fl., G. Hatschbach et al. 
59888 (ESA); Chapadão do Céu, 6.I.1999, fr., M.A. 
Batalha 2728 (SP), 9.III.1999, fl., M.A. Batalha 3054 
(UEC); Eclérica, 10.III.1974, fl. fr., E.P. Heringer 13170 
(UB, UEC); Goiandira, 26.II.2005, fl., J.A. Rizzo et al. 
12982 (UFG);; Leopoldo de Bulhões, 6.III.1997, fl., 
H.D. Ferreira 3451 (UFG); Minaçu, 21.III.1996, fl., 
B. Walter et al. 3291 (CESJ); Mineiros, 16.II.1995, fr., 
G.W. Salla 22 (UFG); Mossâmedes, 18.II.1994, fr., J.A. 
Rizzo 11036 (UFG); Pirenópolis, 18.I.2005,  J. Paula-
Souza et al. 4067 (ESA); São Gabriel, 1.III.2005, fl. e fr., 
A.H. Salles et al. 3703 (HEPH); Serra Geral de Goiás, 
30.III.1966, fr., H.S. Irwin et al. 14296 (MG); Uruaçu, 
12.IV.1972,  J.A. Rizzo 7989 (UFG); MATO GROSSO: 
Alto Boa Vista, 22.III.1997, fr., V.C. Souza et al. 14937 
(ESA); Alto Paraguai, 28.I.1995, B. Dubs 1802 (ESA); 
Barra do Garças, 24.III.1997, fr., G.F. Árbocz et al. 
3585 (ESA, UFMT); Campo Novo Parecis, 26.II.1995, 
fl., M. Macedo & R. Godinho 4078 (UFMT); Cuiabá, 
23.III.1892, fl., J.R.B. Monteiro et al. 09 (UFMT); 
Nobres, 19.V.1997, V.C. Souza et al. 16495 (ESA); 
Poxoréu, 27.I.1986, fl., L. Andersson & M. Hagberg 
1592 (UB); Rio Brilhante, 15.II.1970, fl., G. Hatschbach 
23618 (MBM); Várzea Grande, 3.II.1994, fr., M. Macedo 
& R. Godinho 3603 (INPA); MATO GROSSO DO SUL: 
Aquidauana, 12.XI.1996, fl., G.B. Santos et al. 26 (UB); 
Iguatemi, 8.II.1998, fl e fr., O.S. Ribas & L.B.S. Pereira 
2620 (MBM); Ponta Porã, 9.II.1993, fl., G. Hatschbach 
et al. 58783 (MBM); Rio Verde de Mato Grosso, 
7.II.1975, fl., G. Hatschbach et al. 35942 (MBM). 
MINAS GERAIS: Ibiá, 2.III.1989, fl., B.M.T. Walter 
et al. 14 (UB); Indianópolis, 3.III.1986, G. Gottsberger 
& J. Döring 126-3386 (CESJ); Ituiutaba, 6.II.1949, fl., 
A. Macedo 1611 (SP); Montes Claros, 9.III.1998, fl., G. 
Hatschbach et al. 67538 (MBM); Perdizes, 16.I.2003, 
fl., E.H. Amorim et al. 451 (UB); Prata, 15.I.2005, fl., J. 
Paula-Souza et al. 3858 (ESA); Uberlândia, 11.III.1962, 
fl. e fr., G. Eiten & L.T. Eiten 3566 (CESJ, SP); PARÁ: 
Monte Alegre, 11.V.1953, D.A. Lima 53-1560 (IPA); 
TOCANTINS: Palmas, 17.III.1994, fr., F. Bucci et al. 
135 (HEPH, UB).

Amasonia hirta possui distribuição no 
Paraguai (Moldenke 1961, 1982) e Brasil 
(Rondônia, Amapá, Pará, Tocantins, Mato Grosso, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Bahia), habitando ambientes florestais e de 
cerrado, em altitudes que variam de 530 a 1380 m. 
Ocorre em clareiras dentro de floresta no domínio 
amazônico, mata de galeria, campo cerrado seco 
ou úmido, crescendo em locais arenosos com 
afloramentos rochosos, e em solos areno-argilosos 
periodicamente inundáveis. Floresce em todos os 
meses do ano e frutifica entre os meses de março 
e julho e entre dezembro e março. 

Amasonia hirta foi descrita com base no 
material coletado por Pohl e Langsdorff s/n, no Brasil. 
Trata-se de uma espécie de fácil reconhecimento 
por ser a única a apresentar ramos e órgãos vilosos 
ou hirsutos com tricomas de coloração hialino-
alaranjada. É muitas vezes confundida com alguns 
representantes da família Gesneriaceae, dos gêneros 
Gesneria L. e Sinningia Nees devido ao indumento 
de seus órgãos e aparência da porção florífera. 
De acordo com Moldenke (1974), A. hirta é 
popularmente conhecida como “mendoca”.

Amasonia lasiocaulos Mart & Schauer ex Schauer, 
Prodr. 11: 678. 1847.                              Fig. 3 g-n 

Subarbusto ou arbusto 0,40–2,0 m. Ramos 
0,4–1 cm diâm., esverdeados a castanhos, cilíndricos, 
às vezes subquadrangulares, pubescentes a vilosos, 
tricomas hialinos a róseos presentes em ramos, 
inflorescência e flores; internós 0,3–4,6 cm compr. 
Folhas em geral agrupadas na porção superior 
dos ramos; pecíolo 0,3–1 cm compr., cilíndrico, 
pubescente a velutino; limbo 15,9–38 × 5–11,7 
cm, membranáceo, discolor, oboval, às vezes 
oblanceolado, face adaxial verde, glabrescente, face 
abaxial púrpura, glabrescente, pontuações negras 
presentes, raras glândulas discóides próximo a 
nervura central, base atenuada, margem repanda, 
raro inteira, ápice agudo, curto acuminado, mais 
raramente arredondado, nervura principal muito 
proeminente, nervuras secundárias e terciárias 
levemente proeminentes. Inflorescência pauciflora a 
multiflora, címulas 1–7 flores (–12); pedúnculo 3–6 
mm diâm., 13–24 cm compr., cilíndrico, às vezes 
subquadrangular, verde a marrom, velutino, tricomas 
róseos; raque 8,5–25,4 cm compr., cilíndrica, verde a 
marrom, velutina, tricomas róseos; brácteas 1,3–5,6 
× 0,6–2,4 cm, membranáceas, oblongas, às vezes 
oblongo-elípticas, róseas a vináceas, glabrescentes, 
glândulas discóides próximo a nervura central, 
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margem inteira ciliada, às vezes denticulado-erosa, 
com dentes esparsados, ápice agudo; eixo secundário 
0,3–1,1 cm compr., verde-amarronzado, velutino, 
tricomas hialinos; bractéolas 6–7 × 3–4 mm compr., 
róseas a vermelhas, espatuladas, velutinas, tricomas 
hialinos; eixo terciário 3–9 mm compr., bractéolas 
ca. 1 cm compr., róseas a esbranquiçadas, velutinas; 
pedicelo 3–8 mm compr., verde-amarronzado, 
velutino, tricomas hialinos, bractéolas 0,6–1 cm 
compr., róseas a esbranquiçadas, velutinas. Cálice 
0,9–1,1 × 0,7–0,9 cm, campanulado, membranáceo, 
esverdeado, externa e internamente velutino, tricomas 
hialinos, glândulas discóides translúcidas na base do 
cálice até a base dos lacínios; tubo 4–5 mm compr.; 
lacínios 4–5 × 1–1,5 mm, ovais, margem inteira, ápice 
agudo, mucronulado. Corola 3,6–4,4 cm compr., 
alvacenta a amarelada com estrias longitudinais 
cremes; tubo 3,3–4 cm compr., externamente velutino, 
às vezes glabro, internamente glabro; lobos ca. 4–5 
× 3 mm, ovado-elípticos, externamente velutinos, 
internamente glabros. Estames inseridos ca. 1,5 mm 
da base do tubo da corola; filetes 2,9–3,9 cm compr. 
(os menores), 3,3–4,3 cm compr. (os maiores), 
velutinos na porção basal, glabros nas demais partes, 
achatados; anteras 2–3 × 1 mm. Ovário ca. 1 × 1 mm; 
estilete ca. 4,2 cm compr., alvo-hialino, cilíndrico, 
velutino, tricomas hialinos; segmentos estigmáticos, 
ca. 0,8 mm compr. (o menor), ca. 1 mm compr. (o 
maior), velutinos. Fruto ca. 9 × 9 mm; mericarpos 
3–4, ca. 1 × 0,6 mm; sementes 5 × 3 mm.
Material examinado: ACRE: Cruzeiro do Sul, 8.III.1976, 
fl., J.R. Ramos & G. Mota 345 (INPA); AMAZONAS: 
27.V.1998, fr., M.A.D. Souza et al. 700 (INPA), 11.IX.2001, 
fl., A. Loureiro et al. (INPA-48258); 12.IX.2001, fr., 
F. Mello & G. Mota 49A (INPA); 23.IX.2001, fl., O.S. 
Anjos 60 (INPA); Itacoatiara, 14.IX.2001, fl. e fr., E.A. 
Anunciação et al. 816 (SP); Manaus, 27.II.1961, fl., W. 
Rodrigues & L. Coêlho 2170 (INPA), 5.IX.2001, fr., V.F. 
Kinupp & F.N. Pereira 2019 (INPA), 6.IX.2001, fr., V.F. 
Kinupp 1785 (INPA), 7.IX.2001, M. Groppo Jr. et al. 
922 (INPA), 13.IX.2001, fl. e fr., F. Mello & L. Coêlho 
(INPA-3638), 16.IX.2001, fr., J.E.L.S. Ribeiro et al. 939 
(INPA), 21.IX.2001, fl. e fr., W. Rodrigues & J. Chagas 
4410 (INPA), 21.IV.2004, fr., F.A. Carvalho 169 (INPA); 
Nova Prainha, 22.IX.2001, C.D. Mota & L. Coêlho (INPA-
60630); Rio Mairé, 10.IX.2001, L.A. Maia et al. 440 
(INPA); CEARÁ: Aratuba, 8.IX.2001, fr., E. Nunes & P. 
Martins (EAC-8618); Barra do Corda, 9.IX.2001, fl., G. 
Eiten & L.T. Eiten 10257 (SP); MARANHÃO: Buritirama, 
15.IX.2001, fr., J. Arouck Ferreira & C.A. Miranda 320 
(HRB); Estreito, 7.III.2007, fl., G. Pereira-Silva & G.A. 
Moreira 11230 (CEN); MATO GROSSO: 17.IX.2001, fl., 
J.G. Kuhlmann 1337 (SP); PARÁ: Bagre, 23.VI.2008, fl. 
e fr., G.F. Árbocz et al.  (IAC 49969); Cruzeiro do Sul, 

13.IV.1971, fl., G.T. Prance et al. 11782 (MG); Jacundá, 
20.V.1997, fl., I.P. Miranda et al. 430 (INPA); Marabá, fl. 
e fr., P. Cavalcante 2184 (MG), 25.III.1977, fl., M.G. Silva 
2864 (MG); 20.III.1984, fl., A.S.L. Silva et al. 1930 (MG); 
Moju, 13.VI.2002, J. Oliveira et al. 440 (MG); Oriximiná, 
3.VI.1980, G. Martinelli 6756 (INPA); Palestina do Pará, 
18.IV.2004, fl., G.P. Silva et al. 8835 (CEN); Portel, 
22.VI.2008, fl., L.C. Bernacci et al. 4534 (IAC); Santarém, 
1.IX.1998, fr., J.C. Costa 35-A (INPA); São Domingos do 
Capim, 5.VII.1974, fl. e fr., P. Cavalcante 3001 (MG); 
RONDÔNIA: 18.IX.2001, S. Romaniuc Neto et al. 654 
(CESJ); 20.IX.2001, fl., S. Romaniuc Neto et al. 657 
(SP); TOCANTINS: Itacajá, 7.V.2000, fl., A.A. Santos 
et al. 683 (CEN).

Amasonia lasiocaulos distribui-se na 
Venezuela, Colômbia, Peru, Guianas e Brasil 
em altitudes que variam entre 200 e 700 m 
(Moldenke 1939, 1947, 1953, 1961, 1974, 1978, 
1980, 1982). No Brasil está presente nos estados 
de Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, 
Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Ceará, 
associada principalmente a ambientes florestais do 
domínio amazônico, habitando também áreas de 
campinaranas altas, capoeiras e carrasco (Ceará). 
Cresce à beira de estradas e locais pantanosos, 
sobre solos argilo-pedregosos, arenosos, argilosos 
úmidos e solos de origem calcária. Floresce entre 
janeiro e setembro e frutifica entre os meses de 
fevereiro e junho e em novembro.

É uma espécie facilmente reconhecível 
devido à presença de ramos pubescentes a velutinos 
com tricomas hialinos a róseos, limbo foliar com 
a face adaxial verde e a face abaxial púrpura de 
margem inteira ou repanda, brácteas membranáceas 
oblongas ou oblongo-elípticas, róseas a vináceas e 
bractéolas do eixo secundário espatuladas. 

Amasonia obovata Gleason, Bull. Torrey Bot. Club 
58: 463. 1931.  Fig. 4a-c

Subarbusto ou arbusto 0,3–2,5 m. Ramos 
0,4–1,2 cm diâm., castanhos, subquadrangulares, 
pubescentes a vilosos, tricomas castanhos na 
inflorescência e flores; internós 0,4–1,2 cm 
compr. Folhas em geral agrupadas na porção 
superior dos ramos; pecíolo 0,3–2,4 cm compr., 
subquadrangular, glabrescente, pubescentes ou 
velutinos, tricomas castanhos; limbo 17–36 × 
5,1–10 cm, membranáceo a cartáceo, discolor, 
oblongo-lanceolado, às vezes oblongo-elíptico, 
face adaxial púrpura, glabrescente, pontuações 
negras presentes, face abaxial verde, glabrescente, 
glândulas discóides próximo a nervura central, base 
atenuada, margem inteira, às vezes denticulada, 
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ápice agudo, acuminado ou cuspidado, nervuras 
principal e secundárias proeminentes, nervuras 
terciárias impressas. Inflorescência pauciflora a 
multiflora, címulas 1–12 flores; pedúnculo 2–3 
mm diâm., 3–21,5 cm compr., cilíndrico, castanho, 
velutino; raque 8–26,1 cm compr., cilíndrica, 
castanha, velutina; brácteas 1,5–3,1 × 0,6–3,1 cm, 
cartáceas, obovais, às vezes obovado-elípticas, 
róseas a vermelhas, glabrescentes, glândulas 
discóides presentes, margem inteira a crenulada, 
ápice rotundo-mucronado; eixo secundário 4–8 
mm compr., bractéolas 1–1,5 mm compr., marrons, 
filiformes, velutinas, tricomas castanhos, eixo 
terciário 0,3–1,1 cm compr., bractéolas ca. 1,5 mm, 
marrons, velutinas, tricomas castanhos; pedicelo 
4–8 mm compr., castanho, velutino, bractéolas 
1–1,5 mm compr., marrons, velutinas, tricomas 
castanhos. Cálice 1,1–1,2 × 0,9–1 cm, largamente 
campanulado, cartáceo, vináceo, externamente 
pubescente a velutino, internamente glabro; tubo 
4–5 mm compr.; lacínios 6–7 × 3–4 mm compr., 
triangulares, margem inteira, ápice acuminado a 
cuspidado, glândulas discóides na base. Corola 
2,9–3,3 cm compr., alvo-alaranjada, com estrias 
longitudinais cremes; tubo 2,3–2,9 cm compr., 
externa e internamente glabro; lobos ca. 5 × 4 
mm, ovado-oblongos, externamente glabros a 
glabrescentes, internamente glabros. Estames 
inseridos ca. 4 mm da base do tubo; filetes ca. 2,8 cm 
compr. (os menores), ca. 3 cm compr. (os maiores), 
velutinos na porção basal, glabrescentes nas demais 
partes, achatados; anteras 2,5–2,7 × 0,5 mm. Ovário 
ca. 1,5 × 1,5 mm; estilete ca. 3,2 cm compr., alvo, 
cilíndrico, glabrescente; segmentos estigmáticos ca. 
5 mm. Fruto 0,8–1 × 0,8–1 cm; mericarpos 3–4, ca.1 
× 0,4 cm; sementes ca. 1 × 0,2 cm.
Material examinado: AMAZONAS: Borba, 26.IX.2001, 
A. Henderson et al. 360 (INPA); Humaitá, 28.IX.2001, 
L.O.A. Teixeira et al. 1205 A (INPA); Manaus, 25.IX.2001, 
fr., C. Dick 171 (INPA); MATO GROSSO: Sinop, 
27.IX.2001, fl., N.M. Yoshitak & G.S. Suli 10 (UFMT); 
PARÁ: Altamira, 10.XII.2007, fl., R.P. Salomão 993 
(MG); Itaituba, 24.IX.2001, fl., I.L. Amaral et al. 1290 
(INPA); Marabá, 28.I.1985, fl., O.C. Nascimento & R.P. 
Bahia 1034 (MG), Marabá, 23.IV.1985, fl., N.A. Rosa 
et al. 4700 (MG); PIAUÍ: Batalha, 18.III.2006, fl., L. 
Oliveira et al. 39 (TEPB); Guaribas, 29.V.2008, fr., 
R. Barros et al. 3245 (TEPB); TOCANTINS: Ananas, 
15.IV.2004, fl., G. Pereira-Silva et al. 8576 (CEN).

Amasonia obovata apresenta distribuição na 
Venezuela (Moldenke 1939, 1947, 1978) e no Brasil 
(Amazonas, Pará, Piauí, Tocantins e Mato Grosso). 
Habita principalmente o interior de florestas de 
terra firme sobre solos argilo-pedregosos, além de 

cerrados nos estados do Piauí e Mato Grosso, em 
altitudes entre 125–1095 m. Floresce entre os meses 
de agosto e janeiro e frutifica no mês de setembro.

Amasonia obovata, descrita com base no 
material Tate 902, oriunda de Aguita, Venezuela, 
diferencia-se das demais espécies por ser a única 
espécie do gênero a apresentar brácteas amplamente 
obovadas ou obovado-elípticas, limbo foliar com 
face adaxial púrpura e face abaxial verde e corola 
branco-alaranjada com estrias longitudinais 
cremes. Assemelha-se à A. lasiocaulos devido ao 
seu comprimento (0,3–2,5 m), margem (inteira, 
repanda ou denticulada) e indumento (glabrescente) 
de suas folhas. 

Amasonia spruceana Moldenke, Repert. Spec. 
Novarum Regni Veg. 37: 213. 1934. Fig. 4d-i

Subarbusto ca. 1 m. Ramos 4–8 mm diâm., 
vináceos, cilíndricos, às vezes subquadrangulares, 
pubescentes a velutinos, tricomas castanhos; 
internós 0,5–3,5 cm compr. Folhas em geral 
distribuídas ao longo dos ramos; pecíolo 0,7–1,5 
cm compr., subquadrangular, pubescente a 
velutino, tricomas castanhos; limbo 5,3–15,6 × 
2–5,3 cm, cartáceo a crasso, discolor, oval, às 
vezes lanceolado, face adaxial verde-escuro, 
pubescente, pontuações negras presentes, face 
abaxial verde-claro, glabrescente a pubescente, 
glândulas discóides presentes principalmente 
próximo a nervura central, base longamente 
atenuada, margem serreada, ápice agudo, nervuras 
principal, secundárias e terciárias proeminentes. 
Inflorescência multiflora; címulas 1–12 flores; 
pedúnculo 2–5 mm diâm., 2–10 cm compr., 
cilíndrico, castanho a vináceo, pubescente a 
velutino, tricomas castanhos; raque 6,5–25,5 cm 
compr., cilíndrica, castanha a vinácea, velutina, 
tricomas castanhos; brácteas 2–2,7 × 0,5–1,1 cm, 
cartáceas, ovais, às vezes elípticas, discolores, 
face adaxial vermelha, face abaxial verde, 
pubescentes a velutinas, glândulas discóides 
presentes, principalmente próximo às margens, 
margem denticulada, ápice agudo a cuspidado; eixo 
secundário ca. 1 cm compr., cilíndrico, velutino, 
bractéolas 2–6 mm compr., castanhas, filiformes, 
velutinas, tricomas castanhos, eixo terciário ca. 5 
mm compr., cilíndrico, marrom, velutino, tricomas 
castanhos, bractéolas 2–3 mm compr., castanhas, 
velutinas, tricomas castanhos; pedicelo 0,7–1,2 cm 
compr., cilíndrico, velutino, bractéolas 2–5 mm 
compr., castanhas, velutinas, tricomas castanhos. 
Cálice 0,9–1,1 × 0,4–0,6 cm, campanulado, 
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Figura 4 – a-c. Amasonia obovata Gleason – a. hábito; b. diagrama da inflorescência (rq-raque, bc-bráctea, pd-
pedúnculo, bt-bractéola, es-eixo secundário, et-eixo terciário, fl-flor); c. flor. (Yoshitak & Suli 10). d-i. A. spruceana 
Moldenke – d. hábito com folhas adensadas; e. hábito com folhas esparsadas; f. diagrama da inflorescência (rq-raque, 
bc-bráctea, pd-pedúnculo, bt-bractéola, es-eixo secundário, et-eixo terciário, fl-flor); g. brácteas; h. detalhe da margem 
da bráctea; i. cálice. (Fonseca et al. 446).
Figure 4 – a-c. Amasonia obovata Gleason. a. habit; b. inflorescence diagram (rq-rachis, bc-bract, pd-peduncle, bt-bracteola, es-secondary 
axis, et-tertiary axis, fl-flower); c. flower. (Yoshitak & Suli 10). d-i. A. spruceana Moldenke. d. habit with condesed leaves; e. habit with 
sparse leaves; f. inflorescence diagram  (rq-rachis, bc-bract, pd-peduncle, bt-bracteola, es- secondary axis, et-tertiary axis, fl-flower); g. 
bracts; h. bract margin detail; i. calyx. (Fonseca et al. 446).
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membranáceo, esverdeado, externa e internamente 
velutino, tricomas hialinos, raras glândulas 
discóides; tubo 2–5 mm compr.; lacínios 6–7 × 2–3 
mm compr., lanceolados, margem sinuada, ápice 
agudo a acuminado. Corola 2,8–3,2 cm compr., 
alvo-rósea, glabra; tubo 2,3–2,7 cm compr.; lobos 
1,1–5,7 × 2–3 mm, ovais ou ovado-triangulares, 
externa e internamente glabros. Estames inseridos 
ca. 5,2 mm da base do tubo da corola; filetes ca. 
4 cm compr. (os menores), ca. 4,4 cm compr. (os 
maiores), glabros, achatados; anteras 2,3 × 1 mm. 
Ovário ca. 2 × 2 mm; estilete ca. 4 cm compr., alvo, 
cilíndrico, glabro; segmentos estigmáticos ca. 0,7 
mm compr. Fruto 6,5–9 × 6–9 mm; mericarpos 4, 
ca. 5–6 × 4 mm; sementes 3–4 × 2 mm. 
Material examinado: BAHIA: 4.III.1974, fr., R.M. 
Harley et al. 16707 (IPA); Seabra, 20.III.1980, fr., G.C.P. 
Pinto 136/80 (HRB), 19.III.1985, fr., W.N. Fonseca & 
Araújo 446 (HRB); PARÁ: 24.VIII.1959, M. Kuhlmann 
& S. Jimbo 114 (CESJ, SP); Paragominas, 6.VIII.1977,  
C. Tokarnia 1356 (INPA).

Amasonia spruceana ocorre na Colômbia, 
Venezuela em altitude variando entre 200 e 800 m 
(Moldenke 1939, 1947, 1948, 1961, 1947, 1978) 
e Brasil (Amazonas, Pará e Bahia), no domínio da 
floresta amazônica, especialmente sobre latossolos, 
e em áreas de Cerrado (Bahia). É provável que um 
maior esforço de coleta no Tocantins, Maranhão 
e Piauí evidencie a presença desta espécie nestes 
estados. Floresce e frutifica entre os meses de 
setembro e outubro. 

É bastante peculiar entre as espécies do 
gênero e distingui-se das demais co-genéricas 
pela presença de numerosas glândulas discóides 
na superfície abaxial do limbo foliar, pontuações 
negras presentes na superfície adaxial, lacínios 
do cálice de margem sinuada e corola alvo-rósea. 
Amasonia spruceana é popularmente conhecida 
como “rabo de zorro” (Moldenke 1982).
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Resumo
Alstroemeriaceae compreende ervas perenes eretas ou volúveis, rizomatosas de folhas geralmente ressupinadas. 
É encontrada em quase todos os tipos de hábitats, de florestas a brejos e até desertos. A família está representada 
na Região Sul do Brasil pelo gênero Alstroemeria L., incluindo 9 espécies: Alstroemeria albescens M.C.Assis, 
A. amabilis M.C.Assis, A. apertiflora Baker, A. cunha Vell., A. inodora Herb., A. isabelleana Herb., A. 
malmeana Kraenzl., A. psittacina Lehm., A. sellowiana Seub. ex Schenk, e pelo gênero Bomarea Mirb. 
incluindo apenas a espécie B. edulis (Tussac) Herb. Neste trabalho são apresentadas nova sinonimização, 
chaves de identificação, descrição das espécies, ilustrações e comentários.
Palavras-chave: Alstroemeria, Bomarea, flora, sistemática, Brasil

Abstract 
Alstroemeriaceae comprises perennial herbs that are erect or twining and rhizomatous. The leaves are generally 
resupinate. They are found in a wide range of habitats including cloud forests, swamps and desert areas. The 
family is represented at South of Brazil by 2 genus: Alstroemeria L. and Bomarea Mirb. Alstroemeria included 
9 species: Alstroemeria albescens M.C.Assis, A. amabilis M.C.Assis, A. apertiflora Baker, A. cunha Vell., 
A. inodora Herb., A. isabelleana Herb., A. malmeana Kraenzl., A. psittacina Lehm., A. sellowiana Seub. ex 
Schenk. Bomarea included just one specie, B. edulis (Tussac) Herb. New synonym, key to genera and species, 
descriptions, illustrations and comments are presented. 
Key words: Alstroemeria, Bomarea, flora, systematic, Brazil
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Introdução
C o m  u m  t o t a l  d e  2 0 1  e s p é c i e s , 

Alstroemeriaceae abrange quatro gêneros: 
Alstroemeria L. com 75 espécies restritas à 
América do Sul, Bomarea Mirb. com 120 espécies 
distribuídas desde a região central do México até 
o sul da América do Sul, Luzuriaga Ruiz. et Pav. 
com quatro espécies de distribuição disjunta na 
Nova Zelândia e Chile e Drymophila R. Br. com 
uma espécie na Austrália e uma na Tasmânia 
(Assis 2001, 2004b, 2007; Conrad & Clifford 
1998). Os gêneros Luzuriaga e Drymophila 
pertenciam à família Luzuriagaceae considerada 
até então como grupo irmão de Alstroemeriaceae, 
mas por compartilharem o caráter de folhas 
ressupinadas, a família Luzuriagaceae foi incluída 
em Alstroemeriaceae de acordo com o sistema de 
classificação baseado em APG III (2009). 

No Brasil estão representados os gêneros 
Alstroemeria e Bomarea. Alstroemeria com 44 

espécies possui distribuição peri-amazônica 
concentrada basicamente na porção leste do 
país. Ocorre em quase todos os tipos de hábitats: 
florestas, cerrados, campos de altitude, brejos, 
afloramentos rochosos e caatingas, em altitudes 
que variam de 300 m, na Amazônia, a 2300 m, na 
Serra do Itatiaia, sendo que a maioria das espécies 
tem distribuição relativamente restrita (Assis 
2001, 2002, 2003, 2004a, 2006, 2007, 2009; Assis 
& Mello-Silva 2002; Sanso et al. 2005). Esta 
distribuição restrita contribui para que muitas das 
espécies sejam consideradas ameaçadas de extinção 
segundo os critérios da IUCN (2003), incluidas na 
categoria venerável (VU) e em perigo (EN). Para a 
Região Sul, as espécies A. amabilis M.C.Assis e A. 
apertiflora Baker estão incluídas na categoria VU 
e A. malmeana Kraenzl. em EN.

O gênero Bomarea está representado no 
Brasil apenas pela espécie Bomarea edulis 
(Tussac.) Herb., de ampla distribuição, ocorrendo 
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de norte a sul em borda e interior de Florestas 
Estacionais (Sanso & Xifreda 2001; Assis 2004b, 
2007).

O presente trabalho tem como objetivo 
o reconhecimento e delimitação das espécies 
de Alstroemeriaceae na Região Sul do Brasil, 
fornecendo chave de identificação, descrições, 
comentários e ilustrações das espécies, que 
auxiliem na correta identificação das mesmas.

Material de Métodos
Este estudo abrangeu os estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul e foi baseado 
em observações de campo e na análise de materiais 
botânicos provenientes de herbários nacionais e 
estrangeiros ( B, BHCB, BR, C, CTES, ESA, F, G, 
HB, HUCS, IAC, ICN, INPA, K,  MBM, MO, NY, 
PACA, PEL, R, RB, SP, SPF, UB, UEC, UPCB, W), 
citados conforme Holmgren et al. (1990). 

A Região Sul compreende os estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que 
juntos totalizam uma área de 576.300,8 km². O 
clima dominante é o subtropical com temperaturas 
médias que variam de 14ºC a 21ºC onde as 
geadas são freqüentes e nos locais de altitudes 
mais elevadas também ocorrem eventualmente 
precipitações de neve (Boldrini 2002).  Grande 
parte da região está sob o domínio da Mata atlântica 
que apresenta variações fito fisionômicas como 
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila, 
Floresta Estacional, Mata Nebular e Campos de 
Altitude enquanto que o Rio Grande do Sul abriga 
também o bioma Pampa. Este último é formado 
por quatro fito fisionomias campestres naturais: 

Planalto da Campanha, Depressão Central, Planalto 
sul-Rio-Grandense e Planície Costeira, e mais ao 
sul do Rio Grande do Sul os campos sulinos (Silva 
2002; MMA 2007).  

Resultados e discussão
Alstroemeriaceae
Ervas eretas ou volúveis, 0,3–4 m alt.; rizoma 

simpodial, raízes delgadas ou espessadas. Folhas 
geralmente ressupinadas, alternas, membranáceas, 
cartáceas ou coriáceas, ambas as faces glabras ou 
face adaxial papilosa, lineares, lanceoladas, elípticas, 
obovais, oblongas a esptatuladas. Inflorescências 
terminais, raro axilares, em cimeiras umbeliformes 
simples ou compostas, raro flores solitárias. 
Brácteas foliosas, reduzidas ou ausentes. Flores 
epíginas, bissexuais, actinomorfas ou zigomorfas; 
de cor creme, esverdeadas, amareladas, alaranjadas, 
avermelhadas ou lilases. Tépalas petalóides, livres, 
as externas geralmente sem padrão de máculas ou 
menos manchadas que as internas. Tépalas internas 
punctadas, maculadas, listradas ou variegadas, a 
inferior geralmente mais estreita; margem proximal 
fortemente involuta formando um tubo revestido 
por tricomas glandulares secretores de néctar. 
Estames 6, exclusos ou inclusos. Filetes livres, 
cilíndricos, complanados na base e subulados 
no ápice. Anteras pseudobasifixas, deiscência 
introrsa e longitudinal. Estilete excluso ou incluso, 
trígono; estigma trífido, ramos papilosos. Ovário 
trilocular ou raramente unilocular; óvulos anátropos 
de placentação axilar ou parietal. Fruto cápsula 
loculicida, raro indeiscente. Sementes globosas com 
ou sem sarcotesta.

Chave para identificação dos gêneros de Alstroemeriaceae no Brasil

1.	 Ervas	volúveis,	flores	actinomorfas,	semente	com	sarcotesta	 .....................................  Bomarea edulis 
1’.	 Ervas	eretas,	flores	zigomorfas,	raro	actinomorfas,	semente	sem	sarcotesta	 ...................  Alstroemeria 

Alstroemeria L.
Ervas eretas; ramos vegetativos e reprodutivos 

diferentes entre si. Folhas glabras ou papilosas na 
face adaxial, lâminas linear-lanceoladas, oblongas, 
elípticas ou espatuladas, geralmente ressupinadas. 
Inflorescência em cimeira umbeliforme simples ou 
composta. Flores bissexuais, epígenas, zigomorfas, 
pendentes ou patentes, campanuladas ou tubulosas, 
protrândricas; tépalas livres, eretas ou reflexas; 
as externas e internas com padrões de máculas 

rubro-maculadas, rubro-punctadas, rubro-listradas 
ou rubro-variegadas; nectários perigonais na 
base de 2–3 tépalas internas;  estames 6, 
filetes cilíndricos, glabros ou papilosos na 
base, anteras alongadas pseudo-basifixas, 
de deiscência longitudinal introrsa; ovário 
trilocular, numerosos óvulos anátropos de 
placentação axilar ou parietal; estilete simples, 
estigma trífido. Cápsula loculicida; sementes sem 
sarcotesta, globosas cinéreo-acastanhadas.
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Chave para identificação das espécies de Alstroemeria no Sul do Brasil
1. Folhas cartáceas ou coriáceas.

2. Estames exclusos.
3. Flores lilases ou alvo-lilases, patentes, campanuladas; tépalas externas sem máculas e internas 

rubro-punctadas  .............................................................................................  1. A. albescens
3’. Flores alaranjadas ou avermelhadas.

4.	 Folhas	do	ramo	reprodutivo	semi-amplexicaules;	flores	patentes,campanuladas,	vermelhas	
ou	alaranjadas;	tépalas	reflexas,	as	externas	sem	máculas	e	as	internas	rubro-punctadas	
 ............................................................................................................... 3. A. apertiflora

4’.	 Folhas	do	ramo	reprodutivo	amplexicaules;	flores	pêndulas,	campanuladas	a	urceoladas,	
vermelhas;	tépalas	não	reflexas,	externas	e	internas	sem	máculas	 .......  7. A. malmeana

2’. Estames inclusos.
5.	 Folhas	do	ramo	vegetativo	linear-lanceoladas,	concentradas	no	terço	distal	do	ramo;	flores	

amareladas a alaranjadas; tépalas internas rubro-punctadas  .......................  9. A. sellowiana
5’. Folhas do ramo vegetativo, oblongas a elípticas ou elíptico-lanceoladas, distribuídas por 

todo	o	ramo;	flores	vermelhas,	alaranjadas,	rosadas	ou	creme-esverdeadas;	tépalas	internas	
rubro-maculadas e/ou rubro-listradas.
6. Folhas do ramo reprodutivo elípticas, elíptico-lanceoladas ou oblongo-lanceoladas, 

papilosas	na	face	adaxial,	distribuídas	por	todo	o	ramo;	flores	patentes,	campanuladas,	
vermelhas ou alaranjadas; tépalas internas rubro-maculadas e listradas  .... 2. A. amabilis

6’. Folhas do ramo reprodutivo elíptico-lanceoladas, glabras em ambas as faces, raramente 
papilosa	na	face	adaxial,	distribuídas	no	terço	distal	do	ramo;	flores	pêndulas,	tubulosas,	
rosadas, alaranjadas, vermelhas ou creme-esverdeadas, ápice verde; tépalas internas 
rubro-listradas  ....................................................................................  6. A. isabelleana

1’. Folhas membranáceas.
7. Flores vermelho-alaranjadas; tépalas externas sem máculas, tépalas internas rubro-listradas e 

maculadas;	filetes	papilosos	no	terço	proximal	 ........................................................... 4. A. cunha
7’.	 Flores	vermelhas	ou	vermelho-esverdeadas;	tépalas	externas	e	internas	com	máculas;	filetes	glabros.

8. Flores vermelho-esverdeadas, tépalas externas e internas rubro-maculadas, ápice esverdeado  .. 
 ................................................................................................................................  8. A. psittacina

8’. Flores vermelhas, tépalas externas rubro-variegadas e tépalas internas rubro-listradas  ........  
 ...........................................................................................................................  5. A. inodora

1. Alstroemeria albescens M.C.Assis, Novon 19 
(2): 145-149. 2009. Fig. 1a-c 

Erva ereta 0,7 m; ramos cilíndricos, glabros. 
Folhas não ressupinadas, coriáceas, distribuídas 
por todo o ramo, lineares a linear-lanceoladas, as 
do  ramo vegetativo 1,5–11,5 × 0,4–0,5 cm, ápice 
acuminado, base cuneada, ambas as faces glabras, 
as do ramo reprodutivo 1,5–6,0 × 0,4–0,6 cm, ápice 
acuminado, base truncada, ambas as faces glabras. 
Cimeira umbeliforme composta, pedicelo glabro, 
2–2,5 cm ; brácteas foliosas, cartáceas, 0,8–0,9 
cm compr.; bractéolas membranáceas, 0,3–0,5 cm 
compr. Flores patentes, campanuladas, lilases ou 
alvo-lilases, 2,2–3 cm compr. Tépalas externas 
sem máculas, similares entre si, ápice agudo a 
mucronado, base atenuada a superior 2 × 0,8 cm 
as inferiores 1,9 × 0,7 cm; tépalas internas rubro-
punctadas, similares entre si; a superior 1,9 × 0,5 cm; 
as inferiores 1,9 × 0,5 cm. Estames exclusos, filetes 

glabros 1–2 cm. Estigma incluso, estilete glabro, 
1,5–1,6 cm. Cápsula não vista. 
Material examinado: RIO GRANDE DO SUL: Porto 
Alegre, Morro São Pedro, 26.I.2006, fl., R.B. Setúbal 659 
(ICN); 21.I.2007, fl., R.B. Setúbal 204 (ICN, HB, K, MO); 
fl., R.B. Setúbal 246 (ICN); fl., R.B. Setúbal 200 (UEC); 
3.III.2007, fr., R.B. Setúbal & D. Fuhro 201 (ICN).

Alstroemeria albescens ocorre em afloramento 
rochoso e é endêmica do Morro São Pedro em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. Floresce de janeiro a 
março e frutifica em março.

É caracterizada por suas flores lilases ou alvo-
lilases e tépalas internas rubro-punctadas. Os ramos 
vegetativos de folhas estreitas distribuídas por todo o 
ramo são muito similares às de A. amabilis, A. apertiflora, 
A. isabelleana Herb., A. malmeana e A. sellowiana Seub. 
ex Schenk, que também ocorrem no Rio Grande do Sul, 
mas são diferenciadas de A. albescens principalmente 
pelos caracteres florais (Tab. 1).
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Figura 1 – a-c. A. albescens – a. parte do ramo reprodutivo mostrando inflorescência umbeliforme composta e 
brácteas reduzidas; b. ramo vegetativo; c. flores mostrando tépalas internas rubro-punctadas (Setúbal 204). d-f. A. 
amabilis – d. parte do ramo reprodutivo mostrando inflorescência umbeliforme simples e brácteas desenvolvidas; 
e. ramo vegetativo;  f. flor mostrando tépalas internas rubro-listradas e maculadas (Kummrow 3387).
Figure 1 – a-c. A. albescens – a. part of reproductive branch showing compound umbel and reduced bracts; b. vegetative branch; 
c. flowers showing red-punctate inner tepals (Setúbal 204). d-f. A. amabilis – d. part of branch reproductive showing umbel simple 
and develop bracts; e. vegetative branch; f. flower showing inner tepals red-striped and stained (Kummrow 3387).
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2. Alstroemeria amabilis M.C.Assis, Acta bot. 
bras. 17(2): 182-182. 2003. Fig. 1d-f

Erva ereta 0,6–1,1 m alt.; ramos angulosos, 
ligeiramente papilosos no terço proximal. Folhas não 
ressupinadas, cartáceas ou coriáceas, distribuídas 
por todo o ramo, as do ramo vegetativo 7–9 × 1–2 
cm, oblongas a elípticas, ápice acuminado, base 
canaliculada, face adaxial glabrescente, abaxial 
glabra, nervação proeminente em ambas as faces, 
as do ramo reprodutivo, adpressas ou semi-
amplexicaules, 1,5–6,5 × 0,4–0,9 cm, elípticas a 
elíptico-lanceoladas ou oblongo-lanceoladas, ápice 
agudo a acuminado, base cuneada; face adaxial 
papilosa, abaxial glabra, nervação proeminente em 
ambas as faces. Cimeira umbeliforme simples, raro 
composta; pedicelo glabro, 2,2–3,5 cm compr.; 
brácteas foliosas, cartáceas, 1,5–2,5 × 0,3–0,7 cm; 
bractéolas cartáceas, 0,6–1,7 × 0,2–0,4 cm, elípticas 
a linear-lanceoladas. Flores patentes, sem odor, 
campanuladas, vermelhas ou alaranjadas, 2,5–3,5 
cm compr. Tépalas externas sem máculas, similares 
entre si, obovadas a espatuladas, ápice agudo a 
mucronado, base atenuada; a superior 3 × 1 cm; 
as inferiores 3,3 × 1,1 cm.; tépalas internas rubro-
maculadas e listradas, similares entre si, espatuladas, 
ápice acuminado, base atenuada, margem distal 
inteira ou ligeiramente crenulada; as superiores 
ca. 3 × 0,6 cm; a inferior ca. 2,2 × 0,5 cm. Estames 
inclusos, filetes glabros, ca. 3 cm compr. Estigma 
incluso, estilete glabro, ca. 2,5 cm compr. Cápsula 
globosa, 1–1,6 × 1,2–1,6 cm.
Material examinado: PARANÁ: Campina Grande 
do Sul, Pico Caratuva, 20.V.1967, fr., G. Hatschbach 
16455 (MBM, UPCB); 8.II.1968, fl., G. Hatschbach 
18566 (MBM); Serra do Capivari Grande, 2.II.1990, fl., 
O.S. Ribas & V. Nicolack 239 (MBM); 13.III.1990, fl. 
e fr., J. Cordeiro & J.M. Silva 721 (MBM); 15.I.1969, 
fl., G. Hatschbach & C. Koczicki 20747 (MBM); 
Serra Ibitiraquire, 23.I.1970, fl., G. Hatschbach 23399 
(MBM). Guaratuba: Serra de Araçatuba, 31.XI.1960, fl., 
G. Hatschbach 6698 (MBM); 10.III.1959, fl. e  fr., G. 
Hatschbach 5553 (MBM); 13.IV.1983, fl., R. Kummrow 
2282 (MBM). Morretes: Pico Olimpo, Serra Marumbi, 
23.II.1947, fl. e  fr., O. Curial 682 (F, MBM, PACA, SP); 
Pico Olimpo, 26.II.1950, fl., G. Hatschbach 1877 (MBM); 
Serra Marumbi, 27.II.1970, fl., G. Hatschbach 23937 
(MBM); elev. 1500 m, 27.III.1994, fl., A.A.F.C. Tombolato 
540 (IAC). Quatro Barras: Morro Mãe Catira, 9.IV.1986, 
fl. e fr., J. Cordeiro & F. J. Zelma 281 (MBM); SANTA 
CATARINA. Campo Alegre: Serra do Quiriri, 14.I.1998, 
fl., O. S. Ribas et al. 2252 (MBM).

Alstroemeria amabilis é encontrada em locais 
úmidos e elevados do Paraná e Santa Catarina, 
florescendo de dezembro a março e frutificando de 
março a maio.

É caracterizada pelas flores com tépalas 
externas sem máculas, obovado-espatuladas de 
ápice agudo e as tépalas internas rubro-listradas, 
espatuladas de ápice acuminado. Alstroemeria 
amabilis é semelhante a A. sellowiana, mas 
esta tem flores odoríferas e as tépalas internas e 
externas semelhantes entre si, espatuladas de ápice 
mucronado, sendo as internas rubro-punctadas, 
enquanto que em A. amabilis as tépalas internas 
e externas são bem diferentes entre si. Os ramos 
vegetativos de A. amabilis são semelhantes aos 
de A. albescens, A. apertiflora, A. isabelleana, A. 
malmeana e A. sellowiana, mas são diferenciados de 
A. amabilis pelas folhas glabras, enquanto que em 
A. amabilis as folhas são papilosas na face adaxial.

3. Alstroemeria apertiflora Baker, Handb. 
Amaryll. 135. 1888. Fig. 2a-d

Erva ereta 0,5–1,5m alt.; ramos angulosos, 
glabros. Folhas não ressupinadas, cartáceas ou 
coriáceas, as do do ramo vegetativo distribuídas 
por todo ramo, 2,2–8 × 0,2–0,6 cm, lanceoladas, 
ápice longamente acuminado, base cuneada, ambas 
as faces glabras com nervuras proeminentes, as 
do ramo reprodutivo semi-amplexicaules ou não 
amplexicaules, distribuídas na metade distal do 
ramo, 2,2–8 × 0,2–0,6 cm, lanceoladas, ápice 
longamente acuminado, base cuneada, ambas as 
faces glabras com nervuras proeminentes. Cimeira 
umbeliforme composta, pedicelo glabro, 10–20 
cm compr.; brácteas foliosas reduzidas, cartáceas, 
0,2–0,5 × 0,2–0,3 cm; bractéolas semelhantes às 
brácteas, membranáceas, 0,4–0,7 × 0,2–0,3 cm. Flores 
patentes, sem odor, campanuladas, vermelhas ou 
alaranjadas, 1,9–3,0 cm compr. Tépalas externas 
sem máculas, reflexas, iguais entre si, 1,9–2,1 
× 0,5 cm, elíptico-espatuladas, ápice agudo ou 
acuminado, base atenuada; tépalas internas 
internamente rubro-puncatadas, reflexas, iguais 
entre si, 1,8–2,3 × 0,2 cm, lanceoladas, ápice agudo 
ou acuminado, base atenuada, margem distal inteira. 
Estames exclusos, filetes glabros, ca. 2,3 cm compr. 
Estigma excluso, estilete glabro, 1,7–2 cm compr. 
Cápsula ovóide, 1–1,2 × 0,8–0,9 cm.
Material examinado: PARANÁ: Colombo, Rio 
Palmital, 1.XI.1973, fl., G. Hatschbach 32798 (MBM). 
Contenda,Rodovia do Xisto, 22.X.1967, fl., G. 
Hatschbach 17552 (B, F, MBM). Curitiba: 13.IX.1915, 
fl., P. Dusén 17183 (F); Atuba, 16.XI.1960, fl., G. 
Hatschbach 7471 (MBM); entre Curitiba e Pinhais, 
13.XI.1909, fl., P. Dusén 8910 (G, K). Cachimba, 
28.XI.1984, fl., R. Kummrow 2548 (MBM). Boqueirão, 
8.X.1987, fl., J.M. Silva 335 (G, MBM, PACA, UPCB). 
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Figura 2 – a-d. A. apertiflora – a. parte do ramo vegetativo; b. parte do ramo reprodutivo mostrando inflorescêcnia composta 
e brácteas reduzidas; c. flor mostrando tépalas externas reflexas; d. flor mostrando tépalas internas rubro-punctadas 
(Souza 4691). e-g. A. cunha – e. ramo vegetativo; f. parte do ramo reprodutivo mostrando inflorescência umbeliforme 
simples e brácteas bem desenvolvidas; g. flor mostrando tépalas internas rubro-maculadas (Hunt 6489).
Figure 2 – a-d. A. apertiflora – a. part of vegetative branch; b. part of reproductive branch showing umbel compound and reduced 
bracts; c. flower showing outer tepals reflex; d. flower showing inner tepals red-punctate (Souza 4691). e-g. A. cunha – e. vegetative 
branch; f. part of reproductive branch showing umbel simple and develop bracts; g. flower showing inner tepals red-stained (Hunt 6489).

Recanto das Araucárias, 22.XI.1989, fl., C. Budziak & 
J. Cordeiro 38 (MBM). Palmeiras, Rio dos Papagaios, 
5.XII.1987, fl., Shirata 700 (MBM); Recanto dos 
Papagaios, 28.X.1996, fl., O.S. Ribas & M.F. Luz 1554 
(MBM). Lapa, Engenheiro Bley, 26.IX.1948, fl., G. 
Hatschbach 1086 (MBM). Palmas, Estrada Ponte Serrada 
em direção a Palmas, 5.XII.1971, fl., G. Hatschbach et 

al. 28252 (MBM). Piraquara, Borda do Campo, Passo 
do Cercado, 20.X.1946, fl., G. Hatschbach 503 (MBM, 
PACA); estrada Rio Taquari-Rio Divisa, 13.XI.1949, 
fl., G. Hatschbach 1624 (MBM). Pinhais, 1.III.1970, 
fl., G. Hatschbach 23978 (MBM); 3.XII.1970, fl., G. 
Hatschbach 25733 (MBM). São Roque, 9.XII.1986, fl., 
J.M. Silva & J. Cordeiro 264 (ESA, MBM). São José dos 
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Caracrteres Alstroemeria 
albescens

Alstroemeria 
amabilis

Alstroemeria 
apertiflora

Alstroemeria 
isabelleana

Alstroemeria 
malmeana

Alstroemeria 
sellowiana

Flor Campanulada Campanulada Campanulada Tubulosa Campanulada a 
urceolada Campanulada

Coloração da 
flor

Lilás ou alvo-
lilás

Vermelha ou 
alaranjada

Vermelha ou 
alaranjadas

Rosadas, 
alaranjadas, 
vermelhas 
ou creme-
esverdeadas

Vermelhas Amareladas a 
alaranjadas

Tépalas 
externas Não	reflexas 	Não	reflexas Reflexas Não	reflexas Não	reflexas Não	reflexas

Tépalas 
internas

Rubro-
punctadas

Rubro-
maculadas e 
listradas

Rubro-punctadas Rubro-listradas Sem máculas Rubro-
punctadas

Cimeira Composta Simples, raro 
composta Composta Simples Composta Simples ou 

composta

Folhas 
do ramo 
vegetativo

Lineares 
a linear-
lanceoladas, 
glabras

Oblongas 
a elípticas, 
face adaxial 
papilosa

Lanceoladas, 
glabras

Elíptico-
lanceoladas, 
raro papilosa

Lineares 
ou linear-
lanceoladas, 
glabras

Lanceoladas

Estames Exclusos Inclusos Exclusos Inclusos Exclusos Inclusos

Tabela1 – Caracteres morfológicos distintivos entre as espécies Alstroemeria albescens, A. amabilis, A. apertiflora, 
A. isabelleana, A. malmeana e A. sellowiana.
Table 1 –  Morphological characters distinguishing species Alstroemeria albescens, A. amabilis, A. apertiflora, A. isabelleana, A. 
malmeana e A. sellowiana.

Pinhais, Rio Miringuava, 18.XII.1968, fl., G. Hatschbach 
20627 (MBM); Rio Pequeno, elev. 900 m, 5.XI.1969, fl., 
G. Hatschbach & P. Ravenna 22816 (MBM); 20.X.1994, 
fl., O.S. Ribas & J. Cordeiro 687 (BHCB, G, MBM, UB); 
7.XI.1996, fl., O.S. Ribas et al. 1598 (MBM); Teixeira 
Soares: Rio das Almas, 10.XII.1966, fl., G. Hatschbach 
15355 (UEC). Tijucas do Sul, Rincão, 14.XII.1972, 
fl., G. Hatschbach 30993 (MBM); 21.X.1977, fl., G. 
Hatschbach 40447 (INPA, UEC). Campina, 11.I.1983, 
fl., R. Kummrow 2153 (MBM). RIO GRANDE DO SUL: 
29.I.1942, fl., B. Rambo s.n. (PACA 9773). SANTA 
CATARINA: Campo Alegre, Fazenda de Ernesto 
Scheide, elev. 900 m, 11.XII.1956, fl., L.B. Smith & R. 
Klein 8560 (R).

Alstroemeria apertiflora é encontrada na 
Argentina, Paraguai e no Brasil, ocorrendo sempre 
em regiões brejosas, do Rio Grande do Sul a Goiás 
e Minas Gerais. Floresce principalmente de outubro 
a março e frutifica de janeiro a março.

Como o nome indica, possui suas tépalas 
internas e externas reflexas, o que a torna facilmente 
identificável. O ramo vegetativo de A. apertiflora 
é muito semelhante ao ramo vegetativo de A. 
albescens, A. amabilis, A. isabelleana, A. malmeana 
e A. sellowiana. Todas estas espécies ocorrem em 
locais úmidos e apresentam o ramo vegetativo 
coberto por folhas estreitas, sendo muito difícil 

diferenciá-las neste estágio. As diferenças aparecem 
na fase reprodutiva através dos caracteres florais 
(Tab. 1).

4. Alstroemeria cunha Vell., Fl. flumin. 3(1): 131. 
1829 (1825); Icon. 3: 121. 1831 (1827).  
 Fig. 2e-g

Erva ereta 0,2–1,5 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabros. Folhas do ramo vegetativo ressupinadas, 
membranáceas, concentradas no terço distal do 
ramo, 2,5–10(–13) × 1–3(–4,8) cm, elípticas ou 
obovadas, ápice agudo, base atenuada, glabras 
ou papilosas na face adaxial, face abaxial glabra, 
nervuras não proeminentes, as do ramo reprodutivo 
ressupinadas, não amplexicaules, membranáceas, 
distribuídas por todo o ramo, (1,7–)2,5–10,5(–14) 
× (0,3–)0,5–2,2(–4) cm, elípticas ou oblongas, 
ápice agudo ou acuminado, base atenuada, glabras 
ou papilosas na face adaxial, face abaxial glabra, 
nervuras não proeminentes. Cimeira umbeliforme 
simples, pedicelo glabro, 2–5 (10,5) cm compr.; 
brácteas foliosas, membranáceas, 2,5–5,7(–8) × 
1–2,5 cm; bractéolas não vistas. Flores patentes, 
sem odor, campanuladas, vermelho-alaranjadas, 
(2,5–)3–4,5 cm compr. Tépalas externas sem 
máculas, similares entre si, obovadas, ápice 



1124 Assis, M.C.

Rodriguésia 63(4): 1117-1132. 2012

retuso a rotundo, base atenuada; a superior 2,4–3 × 
1–1,3 cm; as inferiores 2,6–2,8 × 1–1,2 cm.; tépalas 
internas rubro-listradas e maculadas, similares entre 
si, lanceolado-espatuladas, ápice agudo ou acuminado, 
margem distal inteira ou ligeiramente crenulada; as 
superiores 2,4–2,8 × 0,3–0,7 cm; a inferior 2,2–2,4 × 
0,4 cm. Estames exclusos ou inclusos, filetes papilosos 
no terço proximal, 2,2–3,5 cm compr.; estigma incluso, 
estilete glabro, 2,2–3 cm compr. Cápsula não vista.
Material examinado: PARANÁ: X.1965, fl., D. Souza 
1 (MBM). Adrianópolis, Boa Vista, 27.VII.1987, fl., G. 
Hatchbach & J.M. Silva 51283 (MBM). Cerro Azul, 
Ribeirão do Tigre, 12.X.1993, fl., G. Hatschbach et 
al. 59215 (MBM). Sapopema, Salto das Orquídeas, 
27.IX.1997, fl., C. Medri et al. 455 (SPF). Tunas do 
Paraná, Parque Estadual de Campinhos, 11.XI.1998, fl., 
J.M. Silva & L.M. Abe 2624 (MBM).

Alstroemeria cunha é frequentemente 
encontrada no Espírito Santo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, no interior 
de florestas estacionais semidecíduas. Floresce 
esporadicamente o ano inteiro, mais intensamente 
de novembro a março.

Possui uma grande amplitude de variação nas 
dimensões do ramo, disposição e no indumento 
das folhas. Além disso, as flores podem apresentar 
estames exclusos ou inclusos e também variam 
bastante nas dimensões. Assim, o que caracteriza 
a espécie é o ramo reprodutivo com folhas 
membranáceas distribuídas por todo o ramo, 
juntamente com as flores de tépalas externas sem 
máculas, obovadas com ápice retuso a rotundo 
e tépalas internas rubro-listradas e maculadas, 
lanceolado-espatuladas, de ápice agudo ou 
acuminado.

O ramo vegetativo de A. cunha caracterizado 
pelas folhas mebranáceas concentradas no terço 
distal do ramo, se assemelha aos ramos de A. 
inodora e A. psittacina Lehm. sendo muito difícil 
distinguir as espécies neste estágio. No entanto, 
a distinção entre elas é possível no estágio 
reprodutivo pelos caracteres florais. A. cunha Vell. 
apresenta tépalas externas sem máculas enquanto 
que em A. inodora Herb. são rubro-variegadas e 
em A. psittacina são rubro-maculadas. 

5. Alstroemeria inodora Herb., Amaryllidaceae 90, 
tab. 2 fig.1-5. 1837. Fig. 3a-c

Erva ereta 0,2–1 m alt.; ramos cilíndricos 
glabros. Folhas do ramo vegetativo ressupinadas, 
membranáceas, concentradas no terço distal do 
ramo, 7–14 × 0,6–4,5 cm, elípticas, ápice agudo a 
acuminado, base atenuada, face adaxial papilosa 

com nervuras proeminentes e abaxial glabra sem 
nervuras proeminentes, as do ramo reprodutivo 
ressupinadas, não amplexicaules, membranáceas, 
distribuídas por todo o ramo, 2,5–6,5 × 0,5–1,6 
cm, elípticas, ápice acuminado, base atenuada, 
face adaxial papilosa com nervuras proeminentes, 
abaxial glabra sem nervuras proeminentes. 
Cimeira umbeliforme, simples, pedicelos glabros, 
2,6–5 cm compr.; brácteas foliosas, membranáceas, 
2–3,5 × 0,5–1,1 cm; bractéolas membranáceas, 
0,3–1,8 × 0,1–0,2 cm. Flores patentes, sem odor, 
campanuladas, vermelhas, 3,7–4 cm compr. 
Tépalas extenas rubro-variegadas no terço distal, 
similares entre si, espatuladas, ápice rotundo 
apiculado, base atenuada; a superior ca. 3,6 × 
0,7 cm; as inferiores ca. 3 × 0,8 cm.; tépalas 
internas rubro-listradas, similares entre si, linear-
espatuladas, ápice acuminado, base atenuada, 
margem distal inteira ou ligeiramente crenulada; 
as superiores, 3,5 × 0,4 cm; a inferior ca. 2,7 × 0,4 
cm. Estames inclusos, filetes glabros, 1,5–3 cm 
compr.; estigma incluso, estilete glabro, 2–2,9 cm 
compr. Cápsula elipsóide a largamente ovóide, 
1,2–1,7 × 0,8–1,4 cm.
Material examinado: PARANÁ: Jaguariaíva, Rodovia 
PR-11, próximo ao rio Cajuru, 18.XI.1989, fl., G. 
Hatschbach et al. 53618 (C, MBM). São José da Boa 
Vista, Rio Jaguariaíva, Corredeira Paulista, 19.XI.1970, 
fr., G. Hatschbach 25566 (MBM). Sengês, 6.X.1971, fl., 
G. Hatschbach 27099 (C, CTES, MBM, SP). Ventania, 
Rio Laranjinha, 17.X.1997, fl., G. Hatschbach & E. 
Barbosa 67148 (MBM); 4.IX.1998, fl., G. Hatschbach & 
J. M. Silva 68303 (MBM). RIO GRANDE DO SUL: Alto 
da Serra, 27.VI.1947, fl., G. Hatschbach 755 (PACA). 
Cerro Largo, 17.X.1946, fl., I. Augusto (PACA 34365). 
Piedade, 23.XII.1940, fr., B. Rambo (PACA 3664). Porto 
Alegre, 3.I.1933, fl., B. Rambo (PACA 788); 5.XI.1933, 
fl., B. Rambo s.n. (PACA 33945). SANTA CATARINA: 
Itapiranga, Barra do Macaco Branco 27°10’S 53°46’W 
elev. 150-250 m, 18/X/1964, fl., L.B. Smith & R. Heitz 
12701 (B, F, R).

Alstroemeria inodora ocorre no interior das 
florestas estacionais semidecíduas de São Paulo ao 
Rio Grande do Sul. Floresce geralmente de outubro 
a janeiro e frutifica em dezembro e março.

É caracterizada por apresentar as folhas 
membranáceas juntamente com as flores de 
tépalas externas rubro-variegadas e internas rubro-
listradas. Esta espécie é semelhante a A. psittacina 
e A. cunha que se diferenciam pelas tépalas. 
Enquanto A. psittacina possui as tépalas externas 
e internas rubro-maculadas, em A. cunha as tépalas 
externas não possuem máculas e as internas são 
rubro-maculadas e listradas.
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Figura 3 – a-c. A. inodora – a. parte do ramo vegetativo; b. parte do ramo reprodutivo mostrando brácteas 
desenvolvidas; c. flor mostrando tépalas externas rubro-variegadas e internas rubro-listradas (Assis 531). d-f. A. 
isabelleana – d. ramo vegetativo mostrando o rizoma e raízes de reserva delgadas; e. parte do ramo reprodutivo 
mostrando brácteas reduzidas, inflorescência umbeliforme simples e flores tubulosas e pêndulas; f. flor mostrando 
tépalas internas rubro-listradas e maculadas (Buzato, UEC 28014).
Figure 3 – a-c. A. inodora – a. part of vegetative branch; b. part of reproductive branch showing develop bracts; c. flower showing outer 
tepals red-variegated and inners red-striped (Assis 531). d-f. A. isabelleana – d. vegetative branch showing rhizome and slender reserve’s 
roots; e. part of reproductive branch showing reduced bracts, umbel simple and pendulous and tubular flowers; f. flower showing inner 
tepals red-striped and stained (Buzato, UEC 28014).
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 6. Alstroemeria isabelleana Herb., Amaryllidaceae 
88, tab. 6 figs. 4-6. 1837.(“isabellana”) A. 
isabelleana Herb. var. longifolia Seub. ex Schenk. 
in Martius & Eichler, Fl. bras.3: 171. 1855. A. 
campaniflora Hand.-Mazt., Denkschr. Kaiserl. 
Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 213. 
Tab. 19 figs. 2-6. 1908. A. regnelliana Kraenzl., 
Bot. Jahrb. Syst. 50 Beibl. 112: 3. 1913. A. 
butantanensis Hoehne, Revista Mus. Paul. Univ. 
São Paulo 11: 485. Tab. Única. 1919. A. viridiflora 
Ravenna, Onira 4(10): 34. 2000.  Fig. 3d-f

Erva ereta, 0,42–1,5 m alt.; ramos angulosos, 
papilosos a glabrescentes no terço proximal. Folhas 
do ramo vegetativo ressupinadas ou não, coriáceas, 
sésseis, distribuídas por todo o ramo, 3–16 × 
0,5–1 cm; elíptico-lanceoladas, ápice acuminado ou 
arredondado, base atenuada, ambas as faces glabras 
com nervuras proeminentes, raro papilosa na face 
daxial., as do ramo reprodutivo ressupinadas ou 
não, semi-amplexicaules ou não amplexicaules, 
coriáceas, distribuídas no terço proximal do ramo, 
3–16 × 0,5–1 cm; elíptico-lanceoladas, ápice 
acuminado ou arredondado, base atenuada, ambas 
as faces glabras com nervuras proeminentes, raro 
papilosa na face adaxial. Cimeira umbeliforme 
simples, pedicelo glabrescente, 1,5–4 cm compr.; 
brácteas ausentes ou membranáceas, 0,6–2 × 0,2–
0,3 cm; bractéolas membranáceas, 0,6–3 × 0,2–0,3 
cm. Flores pêndulas, sem odor, tubulosas, rosadas, 
alaranjadas, vermelhas, ou raro creme-esverdeadas, 
ápice esverdeado, 3–4,5 cm compr. Tépalas 
externas listradas ou sem máculas, similares entre 
si, oblongas a espatuladas, ápice acuminado a 
mucronado, base atenuada; a superior ca. 3,4 × 0,4 
cm; as inferiores ca. 3,4 × 0,5 cm.; tépalas internas 
rubro-listradas, iguais entre si, ca. 3,3 × 0,5 cm, 
espatuladas, ápice acuminado a cuspidado, base 
fortemente atenuada, margem distal inteira. Estames 
inclusos, filetes glabros, ca. 2,3 cm compr.; estigma 
incluso, estilete glabro, ca. 2,8 cm compr. Cápsula 
esferoidal, ca. 1,5–2 × 1,5–2 cm.
Material examinado: PARANÁ. Castro: Rio Iapó, elev. 
1000 m, 31.X.1964, fl., G. Hatschbach 11763 (MBM); 
Curitiba: Rio Barigui, 2.III.1982, fl., G. Hatschbach 
44620 (MBM). Palmas, Santo Agostinho, 13.XII.1966, 
fl., G. Hatschbach 15410 (MBM); 10 km nordeste de 
Palmas, 4.XII.1971, fl. e fr., G. Hatschbach 28174 (C, 
MBM). Piraí do Sul, J. Murtinho, 24.XI.1980, fl., G. 
Hatschbach 43366 (C, MBM, UEC). São Mateus do Sul, 
Rio Potinga, 9.XII.1971, fl e fr., G. Hatschbach 28447 (SP, 
UEC); 27.XI.1991, fl., G. Hatschbach & C. Kockzicki 
56110 (MBM, UEC, UPCB). Tibaji, Rodovia do Café, rio 
Capivari, 11.II.1976, fl., G. Hatschbach 38066 (MBM). 
RIO GRANDE DO SUL: Colônia São Pedro, estrada para 

Torres, 31.X.1956, fl., H.W. Cordeiro 1 (UB). Bom Jesus, 
15.I.1942, fl., B. Rambo (PACA 8811). Serra da Rocinha, 
14.I.1942, fl., B. Rambo (PACA 8625); 19.I.1950, fl., A. 
Sehnem (PACA 50406).Cambará do Sul, 27.XII.1988, fl., 
J.A. Jarenkow & R. M. Bueno 1158 (PEL). Canela, Caracol, 
11.II.1947, fr., K. Emrich (PACA 35881); 12.II.1948, fl., K. 
Emrich (PACA 37220). Caxias, Vila Oliva, 16.I.1946, fl. 
e fr., B. Rambo (PACA 33179). Farroupilha, 25.XI.1957, 
fl., O. Camargo 2680 (PACA); Ijuí: Pestana, 7/II/1956, 
fl., J. Pivetta 1181 (PACA). Itaimbezinho, São Francisco 
de Paula, 30.I.1950, fl., B. Rambo (PACA 45601). Jari, 
Tupanciretan, 26.I.1942, fr., B. Rambo (PACA 10161).
Montenegro, Campestre, 27.XII.1935, fl., C. Orth 
(PACA 33946); 27.XII.1935, fl., B. Rambo (PACA 2235).
Kappesberg, 25.XII.1946, fl., F. Henz (PACA 35802).
Pelotas, Horto Botânico, 18.XI.1955, fl., J.C. Sacco 419 
(F, PACA, PEL). Rio Pardo, Passo de Olaria, 7.XI.1947, 
fr., J. Vidal 1601 (R). São Francisco de Paula, Fazenda 
Englert, 8.II.1941, fl., B. Rambo (PACA 4504). Cambará, 
II.1948, fl. e fr., B. Rambo (PACA 36621); 17.I.1963, fl. 
e fr., A. Sehnem 8155 (PACA). São Leopoldo, 1907. fl., 
F. Theissen 626 (PACA); I.1942, fl. e fr., J.E. Leite 322 
(SP); 6.XI.1946, fl., C. Ritter (PACA 35323); 27.XII.1946, 
fl., H. Simas (PACA 35662); 17.XII.1948, fl., B. Rambo 
(PACA 38855). São Luiz, Cerro Largo, I.1943, fl., P. 
Buck (PACA 10883). São Mateus do Sul, Rio Potinga, 
27.XI.1991, fl., G. Hatschbach & C. Koczicki 56110 
(MBM). São Salvador, 20.XII.1946, fr., F. Henz (PACA 
66392). Vacaria, Fazenda da Ronda, 2.I.1947, fl. e fr., B. 
Rambo (PACA 34733). Passo do Socorro, 27.XII.1951, 
fl., B. Rambo (PACA 51649). SANTA CATARINA: Bom 
Retiro, Morro da Bela Vista, Campo dos Padres, 1957, fl., 
L.B. Smith & R. Reitz 10477 (R); Estrada para Urubici, 
27°50’18’S  49°34’25”, 6.XII.1995, fl., J.R. Stehmann et 
al. 1747 (BHCB, MBM); Campo dos Padres, 15.XII.1948, 
fl., R. Reitz 3729 (PACA); 23.I.1957, fl. e fr., B. Rambo 
(PACA 60219). São José, Serra da Boa Vista, 24.X.1957, 
fl., R. Reitz & R. Klein 5358 (K). Urubici, Morro da Igreja, 
elev. 1700 m, 16.II.1995, fl. e fr., J.R. Stehmann & A.O. 
Vieira 1294 (BHCB); 18.I.1994, fl., G. Hatschbach & O.S. 
Ribas 61642 (BHCB, C, MBM, PEL); 16.II.1995, fl. e fr., 
G. Hatschbach et al. 61642 (MBM, SPF).

Alstroemeria isabelleana é encontrada na 
Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, onde é 
freqüente em regiões brejosas, do Rio Grande do 
Sul a Minas Gerais. Floresce de outubro a fevereiro, 
às vezes até junho. Frutifica em janeiro, fevereiro, 
maio e setembro.

A. isabelleana caracteriza-se principalmente 
por apresentar flores tubulosas e pêndulas, tornando-a 
de fácil identificação. Suas flores apresentam uma 
grande variação de cores que vai do rosado ao 
vermelho-alaranjado ou creme-esverdeado.

O ramo vegetativo de Alstroemeria isabelleana 
é muito semelhante aos ramos vegetativos de 
A. albescens, A. apertiflora, A. malmeana e A. 
sellowiana que apresentam o ramo vegetativo 
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coberto por folhas estreitas, cartáceas ou coriáceas, 
sendo muito difícil diferenciá-las no estágio 
vegetativo. Os principais caracteres distintivos entre 
estas espécies são os florais (Tab. 1).

7. Alstroemeria malmeana Kraenzl., Bot. Jahrb. 
Syst. 59 (112):3. 1913. Fig. 4a-c

Erva ereta, 0,6–0,9 m alt.; ramos cilíndricos, 
papilosos no terço proximal. Folhas do ramo 
vegetativo não ressupinadas, coriáceas, semi-
amplexicaules, concentradamente distribuídas por 
todo o ramo, 3–9 × 0,5–0,7 cm, lineares ou linear-
lanceoladas, ápice acuminado, base cuneada, ambas 
as faces glabras, nervuras proeminentes na face 
adaxial, as do ramo reprodutivo não ressupinadas, 
amplexicaules, coriáceas, distribuídas na metade 
distal do ramo, 2,5–4,5 × 0,5–1 cm, lanceoladas ou 
estreitamente ovadas, ápice acuminado, ambas as 
faces glabras, nervuras proeminentes na face adaxial. 
Cimeira umbeliforme composta, pedicelos glabros, 
ca. 3,5–8 cm compr.; brácteas foliosas, cartáceas, 
0,2–1 cm compr; bractéolas cartáceas, 0,3–0,7 cm 
compr. Flores pêndulas, sem odor, campanuladas a 
urceoladas, vermelhas, 1,8–2,2 cm compr. Tépalas 
não reflexas, externas sem máculas, similares entre 
si, espatuladas, ápice ligeiramente mucronado, base 
atenuada; a superior ca. 1,9 × 0,6 cm; as inferiores ca. 
1,1 × 0,6 cm.; tépalas internas sem máculas, similares 
entre si, obovadas, ápice mucronado, base atenuada, 
margem distal inteira ou ligeiramente crenulada; as 
superiores ca. 1,9 × 0,9 cm; a inferior ca. 1,9 × 1 cm. 
Estames exclusos, filetes glabros, ca. 2,3 cm compr.; 
estigma excluso, estilete glabro, ca. 1,8 cm compr. 
Cápsula ovóide, ca. 1,4 × 1,2 cm.
Material examinado: PARANÁ: Palmas, 5.XII.1971, 
fl., G. Hatschbach et al. 28233 (MBM); Rodovia BR 
280, ca. 15 km E de Palmas, 2.I.1999 fl. e fr., F. Meyer 
& A.F.C. Tombolato (SPF, UEC 104381). SANTA 
CATARINA: Campos Novos, Rodovia BR-070, km 
353, 12.II.1996, fl., C. B. Poliquesi et al. 489 (MBM).

Alstromeria malmeana é uma espécie rara, 
sendo encontrada nos campos úmidos do Rio Grande 
do Sul e Paraná, florescendo em janeiro e fevereiro 
e frutificando em janeiro.

Alstroemeria malmeana é facilmente 
reconhecível pelas folhas amplexicaules no ramo 
reprodutivo, as flores campanuladas a urceoladas 
e os estames e estigma exclusos. É próxima de A. 
sellowiana, diferenciando-se desta por apresentar 
inflorescências compostas, flores campanuladas 
a urceoladas e os estames e estigma exclusos, 
enquanto que A. sellowiana tem inflorescência 
simples, flores campanuladas e estames e estigma 

inclusos. Seus ramos vegetativos caracterizados por 
apresentar folhas estreitas, cartáceas ou coriáceas, 
dispersas por todo o ramo podem ser facilmente 
confundidos com os das espécies A. albescens, 
A. apertiflora, A. isabelleana e A. sellowiana. A 
distinção entre estas espécies é feita pelos caracteres 
florais (Tab. 1).

8. Alstroemeria psittacina Lehm., Ind. semin. hort. 
Hamburg. 17. 1826. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE 
DO SUL. Maquiné: Estrada Maquiné-Barra do 
Ouro, 2.XI.1995, fl., J.R. Stehmann et al. 2175 
(UEC!). Alstroemeria atrorubra Ravenna, Onira 
4(10): 38. 2000. Tipo: BRASIL. MATO GROSSO. 
Bandeirante: Rodovia BR-163, 8.II.1974, fl., G. 
Hatschbach 33944 (MBM!), syn. nov. Fig. 4d-f

Erva ereta, 0,4–0,6 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabros. Folhas do ramo vegetativo ressupinadas, 
não amplexicaules, membranáceas, concentradas 
no terço distal do ramo, 5–9(–13) × 1,4–3,2(–5,5) 
cm, elípticas, oblanceoladas ou ovadas, ápice agudo, 
base atenuada, face adaxial papilosa, abaxial glabra, 
nervuras não proeminentes, as do ramo reprodutivo 
ressupinadas, não amplexicaules, membranáeas, 
distribuídas por todo o ramo, 1,7–4(–6,2) × 0,4–
0,7(–1,8) cm, estreitamente elípticas ou elípticas, 
ápice agudo, base atenuada, face adaxial papilosa, 
abaxial glabra, nervuras não proeminentes. Cimeira 
umbeliforme simples, pedicelo glabro, 2,5–4 cm 
compr. Flores patentes, sem odor, campanuladas, 
vermelho-esverdeadas, ápice esverdeado, 4–4,5 cm 
compr., brácteas foliosas, membranáceas, 0,8–4 × 
0,2–0,8(–1,5) cm. Tépalas externas rubro-maculadas, 
similares entre si, espatuladas, ápice apiculado, base 
atenuada; a superior 3,5–4,5 × 0,8–1 cm; as inferiores 
3,3–4 × 0,9–1 cm.; tépalas internas rubro-maculadas, 
similares entre si, espatuladas, ápice cuspidado, base 
atenuada, margem distal inteira ou ligeiramente 
crenulada; as superiores 3,8–4 × 0,7 cm; a inferior 
2–3 × 0,5 cm. Estames inclusos, filetes glabros, ca. 
3 cm compr.; estigma incluso, estilete glabro, ca. 2,8 
cm compr. Cápsula não vista.
Material examinado: PARANÁ: Curitiba, 6.XII.1961, 
fl., C. Stellfeld 1526 (UPCB). SANTA CATARINA: 
Petrolândia, Alto da serra, 27o35’S 49 o44’W, 743 m alt. 
3.XII.2002, fl., J.R. Stehmann et al. 3370 (BHCB).

Alstroemeria psittacina é encontrada na 
Argentina, Uruguai, Paraguai e no Brasil, nos 
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, onde ocorre em 
locais sombreados no interior ou na orla de mata. 
Floresce em novembro, dezembro, fevereiro e maio 
e frutifica em novembro.
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Figura 4 – a-c. A. malmeana – a. parte do ramo reprodutivo mostrando inflorescência composta; b. ramo vegetativo e 
c. flor mostrando tépalas sem máculas (Meyer s.n., UEC 104381). d-f. A. psittacina – d. ramo reprodutivo mostrando 
brácteas desenvolvidas; e. ramo vegetativo, f. flores mostrando todas as tépalas rubro-maculadas (Nave 1199).
Figure 4 – a-c. A. malmeana – a. part of reproductive branch showing compound umbel; b. vegetative branch, c. flower showing untainted 
tepals (Meyer s.n., UEC 104381). d-f. A. psittacina – d. reproductive branch showing develop bracts; e. vegetative branch; f. Flowers 
showing outer and inner tepals red-stained (Nave 1199).

É caracterizada pelas flores vermelhas, com o 
terço distal verde, e por apresentar todas as tépalas 
rubro-maculadas. Esta espécie se assemelha muito a 
A. inodora e A. cunha das quais se diferencia pelas 
flores que em A. inodora apresentam as tépalas 
externas rubro-variegadas e internas rubro-listradas, 

e em A. cunha as tépalas externas não possuem 
máculas e as internas são rubro-maculadas e listradas. 

Comparando-se o material Tipo de A. atrorubra 
com o material Tipo de A. psittacina, nota-se 
claramente que pertencem a mesma espécie. Por isso, 
aqui é designado a nova sinonímia.
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9. Alstroemeria sellowiana Seub. ex Schenk in 
Martius & Eichler, Fl. bras. 3(15): 173. 1855. 
 Fig. 5a-c

Erva ereta, 0,3–0,51 m alt.; ramos angulosos, 
glabros. Folhas não ressupinadas, semi-
amplexicaules, coriáceas, as do ramo vegetativo 
concentradas no terço distal do ramo, 10,5–13,5 × 
0,2–1,2 cm, linear-lanceoladas, ápice agudo, base 
cuneada, ambas as faces glabras com nervuras 
proeminentes, as do ramo reprodutivo distribuídas 
no terço distal do ramo, 0,8–4,5 × 0,2–0,7 cm, 
triangulares a elípticas ou lanceoladas, ápice agudo, 
base cuneada, ambas as faces glabras com nervuras 
proeminentes. Cimeira umbeliforme simples ou 
composta, pedicelo glabro, 1,1–2,5 cm compr.; 
brácteas foliosas, cartáceas ou coriáceas, 0,2–3,5 × 
0,1–0,4 cm; bractéolas membranáceas, 0,2–1 × 0,1–
0,2 cm. Flores patentes, odoríferas, campanuladas, 
amareladas a alaranjadas, 2,1–3,2 cm compr. 
Tépalas externas sem máculas, similares entre 
si, espatuladas; a superior ca. 2,3 × 0,7 cm, ápice 
obtuso, base atenuada; as inferiores ca. 2,1 × 0,8 
cm., ápice mucronado, ligeiramente unguiculado, 
base atenuada; tépalas internas rubro-punctadas, 
similares entre si, espatuladas; as superiores ca. 
2,6 × 0,7 cm, ápice mucronado, base atenuada, 
margem distal crenulada; a inferior ca. 2,2 × 0,7 cm, 
ápice mucronado, base atenuada. Estames inclusos, 
filetes glabros, 1,5–1,8 cm compr.; estigma incluso, 
estilete glabro, 1–1,2 cm compr. Cápsula ovóide, 
0,9–1,2 × 0,8–1 cm.
Material examinado: PARANÁ: Campo Largo, 
Serra do Purunã, 1.II.1983, fl. e fr., R. Kummrow 2223 
(MBM). Guaratuba, Serra do Araçatuba, 21.I.1994, fl., 
R. Kummrow et al. 3369 (BHCB, MBM, UB). Horizonte, 
24.XI.1981, fl., G. Hatschbach & F. Hirzinker 44432 
(MBM). Piraí do Sul, Joaquim Murtinho, 26.XI.1968, 
fl., G. Hatschbach 20385 (MBM). Piraquara, Serra do 
Emboque, 9.III.1971, fl., G. Hatschbach 26535 (MBM).
RIO GRANDE DO SUL: Cambará do Sul, próximo a 
São Francisco de Paula, II.1948, fl., B. Rambo (PACA 
36620); Serra da Rocinha, próximo a Bom Jesus, 
12.II.1941, fl., B. Rambo (PACA 4622); 28.II.1946, 
fr., B. Rambo (PACA 32416); 14.II.1947, fr., B. Rambo 
(PACA 35302); 3.II.1953, fr., B. Rambo (PACA 53760). 
SANTA CATARINA: Bom Jardim, Estrada para Serra 
do Rio do Rastro, 28°22’22”S  49°33’49”W, elev. 1400 
m, 18.I.1999, fl., F. Meyer & A.F.C. Tombolato (UEC 
104376). Campo Alegre, Rodeio Grande, subida para 
Serra do Iquererim, 10.I.1992, fl., O.S. Ribas & E. 
Barbosa 433 (MBM). Lages, 10.I.1951, fl., B. Rambo 
(PACA 49559). Santa Cecília, ca. 90 km de Lages, 
elev. 900 m, 20.I.1952, fl. e fr., G.F.J. Pabst 10141 

(RB). São Joaquim, Rio Capivaras, Serra do Oratório, 
16.I.1957, fl., L.B. Smith & R. Reitz 10122 (R). Urubici, 
Morro da Igreja, próximo ao alto, 17.II.1995, fl. e fr., G. 
Hatschbach et al. 61651 (BHCB, C, G, MBM, PEL);  
18.I.1994, fl., J.R. Stehmann 1300 (BHCB).

Alstroemeria sellowiana é frequentemente 
encontrada em regiões brejosas, do Paraná ao 
Rio Grande do Sul. Floresce principalmente de 
novembro a fevereiro. Frutifica em janeiro e 
fevereiro.

Alstroemeria sellowiana, juntamente com 
A. caryophyllaea, espécie nativa de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, são as únicas espécies 
de Alstroemeria do Brasil com flores odoríferas.

A espécie mais próxima de A. sellowiana é A. 
amabilis, que apresenta tépalas internas e externas 
diferentes na forma, as internas rubro-listradas, 
enquanto que em A. sellowiana as tépalas internas 
e externas são semelhantes e as tépalas internas 
são rubro-punctadas. Além disso, não há registro 
de odor nas flores de A. amabilis. Outra espécie 
que pode ser confundida com A. sellowiana é 
A. malmeana, que tem flores campanuladas a 
urceoladas com os estames exclusos.

Em seu estado vegetativo Alstroemeria 
sellowiana pode ser confundida com A. albescens, 
A. amabilis, A. apertiflora, A. isabelleana e A. 
malmeana devido ao formato das folhas estreitas. 
No entanto, se diferenciam pelos caracteres florais 
(Tab. 1).

Bomarea Mirb.
Ervas eretas ou volúveis, raízes tuberosas 

ovóides. Ramos volúveis, cilíndricos , glabros, 
foliosos. Folhas ressupinadas, face abaxial 
papilosas raro glabras, lineares, lanceoladas ou 
oblongas. Inflorescência cimeira umbeliforme 
composta por inflorescências parciais, brácteas 
foliosas. Flores trímeras, perfeitas, epígenas, 
actinomorfas; perianto infundibiliforme a 
campanulado; tépalas externas sem máculas, 
obovada-oblongas; internas internamente rubro-
maculadas, espatuladas; estames 6 inseridos na 
base das tépalas; anteras basifixas, oblongas 
de deiscência introrsa e longitudinal; pistilo 
trilocular com estilete filiforme trífido. Fruto 
cápsula loculicida, depressa, turbinada, truncada 
no ápice, deiscência valvar; óvulos anátropos, 
placentação axilar ou parietal.  Sementes 
numerosas, subglobosas, sarcotesta de cor roxo-
laranja brilhante.
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Figura 5 – a-c. A. sellowiana – a. flor mostrando tépalas internas e externas semelhantes entre si e tépalas internas 
rubro-punctadas; b-c. rizoma portando ramo vegetativo e reprodutivo respectivamente (Kummrow 2223). d-f. Bomarea 
edulis – d. hábito; e. frutos fechados e abertos; f. tépalas externas sem máculas e internas maculadas e variegadas 
(Assis 333).
Figure 5 – a-c. A. sellowiana – a. flower showing inner and outer tepals similar to each other and inners red-punctate; b-c. rhizome 
bearing vegetative and reproductive branch respectively (Kummrow 2223). d-f. Bomarea edulis – d. plant; e. open and closed fruit; f. outer 
tepals untainted and inner stained and variegated (Assis 333).
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10. Bomarea edulis (Tussac) Herb. Amaryllidaceae: 
111. 1837. B. brauniana Schenk in Martius & Eichler, 
Fl. bras. 3(1): 168. 1855. B. hirta Schenk in Martius 
& Eichler, Fl. bras. 3(1): 169. 1855. B. jacquesiana 
(Lem.) Kunth, Enum. pl. 5: 800. 1850. B. janeirensis 
M. Roem., Fam. nat. syn. monogr. 4: 267. 1847. B. 
maranensis Herb., Amaryllidaceae 422. 1837. B. 
martiana Schenk in Martius & Eichler, Fl. bras. 3(1): 
170. 1855. B. salsilloides (Mart.) M.Roem., Fam. Nat. 
Syn. 4: 264. 1847. B. spectabilis Schenk in Martius 
& Eichler, Fl. bras. 3(1): 171. 1855. Fig. 5d-f

Ervas volúveis até 5m alt., raízes de reserva 
ovóides. Folhas ressupinadas, oblongas ou 
oblongo-lanceoladas, 3,5–18 × 0,6–5cm, ápice 
acuminado a cuspidado, face abaxial papilosa, 
raro glabra. Inflorescência cimeira umbeliforme 
composta, pauci- ou multiradiada. Flores pêndulas, 
campanuladas, actinomorfas, rosadas, esverdeadas 
creme ou amareladas, 3–4,5 cm. Brácteas foliosas, 
1–4 × 0,3–1,5 cm. Tépalas externas sem máculas, 
oblanceoladas, oblongas ou obovadas, 2,6–4 × 
1–1,5cm. Tépalas internas espatuladas, ápice retuso 
ou mucronado, 2,5–3,5 × 1–1,2 cm, internamente 
rubro-punctadas e variegadas. Sementes com 
sarcotesta vermelha-alaranjada.
Material examinado: PARANÁ: Bocaiuva do Sul: 
29.XII.1975, fl., R. Kummrow 1007 (BR); 30.XII.1980, fl. 
R. Kummrow 1415 (UB). Campinhos, 29.XII.1946, fl., G. 
Hatschbach 588 (PACA). Cerro Azul, 5.I.1990, fl., J.M. 
Silva & J. Cordeiro 777 (UPCB, W). Curitiba, 1.I.1953 
fl., C. Stellfeld (UPCB 1364). Guaratuba, Ilha da Pescaria, 
31.X.62, fl., E. Moreira 315 (UPCB).Piraquara, 1.I.1982, 
fl., Landrum 4039 (NY). Quedas do Iguaçú, Aldeia Pinhal, 
23.I.1992, fr., N.R. Marquesini et al. (UPCB 21852). RIO 
GRANDE DO SUL: Bom Jesus, 16.I.1942, B. Rambo 
(PACA 9035); 26.XII.1982, fl., A. Krapovickas & A. Schinini 
38334 (CTES).Taimbezinho, 7.II.1941, B. Rambo (PACA 
4313). Cambará, III.1948, fl., B. Rambo (PACA 36622). 
Campestre, 27.XII.1936, fl., B. Rambo (PACA 33947); 440 
m alt. 15.XII.1949, fl., A. Sehnem (HUCS 2029). Canela, 
23.II.1946, fr., K. Emrich (PACA 33266); 12.II.1948, 
fl., K. Emrich (PACA 37213); 31.I.1951, fl., K. Emrich 
(PACA 50182); 28.I.1953, fl., K.Emrich (PACA 52829). 
Caxias, II.1949, fl., B. Rambo (PACA 41104). Farroupilha, 

28.XII.1956, fl., O. Camargo 1073 (PACA); 14.I.1957, fl., 
O. Camargo 1115 (PACA); 25.XI.1994, fl., G. Hatchbach 
& O.S. Ribas 60369 (BHCB).  Kappesberg, 27.XII.1946, fl., 
H. Simas (PACA 35774). Montenegro, 27.XII.1935, fl., B. 
Rambo 2258 (W); 15.XII.1949, fl., A. Sehnem 4446 (PACA). 
Morrinhos do Sul, Morro Azul, 30.XI.1996, fl., J.A. Jarenkow 
& M. Sobral 3284 (PEL). Santa Rita, 29.I.1949, fl., B. Rambo 
(PACA 40324); 7.II.1950, fl. e fr., B. Rambo (PACA 45810, 
W). Vacaria, Faz. da Ronda, 3.I.1947, fl. e fr., B. Rambo 
(PACA 34732). SANTA CATARINA: Araranguá, Morro 
dos Conventos, 26.XI.1980, fl., A. Krapovickas & R. Vanni 
36972 (CTES). Imbituba, 3.XI.1973, fl., A. Sehnem 13869 
(PACA). Lages, 16.I.1964, fl., E. Pereira & G. Pabst 8407 
(PEL). Laguna, Morro Nossa Senhora da Glória, 24.I.1984, 
fl., A. Krapovickas & C.L. Cristóbal 39386 (CTES). Matos 
Costa, 3.XII.1995, fl., J.R. Stehmann & A. Ippolito 1662 
(BHCB). São Bento, I.1914, fl., A. Lutz 632 (R).

Espécie neotropical, amplamente distribuída 
pelo Brasil no interior e beira de matas. Floresce 
principalmente de novembro a janeiro.

Possui uma grande amplitude de variação 
tanto nas folhas, que podem ser largas, estreitas, 
pubescentes ou glabras, como nas flores, que podem 
ser róseas ou creme-esverdeadas, e na inflorescência 
que se apresenta pauci- ou multiradiada. Seu hábito 
volúvel e sua inflorescência umbeliforme, em 
geral bem vistosas, são caracteres marcantes que 
as distinguem do resto da família.
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Table 2  – Morphological characters distinguishing species Alstroemeria cunha, A. inodora and A. psittacina.
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Resumo
Ochnaceae s.s., Quiinaceae e Medusagynaceae são filogeneticamente relacionadas e por vezes consideradas 
como Ochnaceae s.l., sendo apenas as duas primeiras conhecidas para o Brasil. Ochnaceae s.s. ocorre nas regiões 
tropicais e subtropicais, enquanto Quiinaceae é exclusivamente neotropical e predominantemente amazônica. 
No nordeste do Brasil, estão registrados os gêneros Elvasia DC., Luxemburgia A.St.-Hil., Ouratea Aubl., 
Sauvagesia L. (Ochnaceae s.s.) e Lacunaria Ducke e Quiina Aubl. (Quinaceae). Na Usina São José (USJ), 
Ochnaceae está representada por Ouratea castaneifolia (DC.) Engl., O. crassa Tiegh., O. hexasperma (A.St.-
Hil.) Baill. e Sauvagesia erecta L., e Quiinaceae por Q. florida Tul. O trabalho inclui chave de identificação, 
descrições, comentários gerais sobre distribuição geográfica e habitats, caracteres diagnósticos e ilustrações. 
Palavras-chave: taxonomia, Mata Atlântica, Ochnaceae, Quiinaceae.

Abstract 
Ochnaceae s.s., Quiinaceae and Medusagynaceae are phylogenetically related and sometimes treated as 
Ochnaceae s.l., but only the first ones are recorded to Brazil. Ochnaceae s.s. occurs in tropical and subtropical 
while Quiinaceae is exclusively neotropical and predominantly distributed in the Amazon forest. In northeastern 
Brazil, the recognized genera are Elvasia DC., Luxemburgia A.St.-Hil., Ouratea Aubl., and Sauvagesia L. 
(Ochnaceae s.s.), and Lacunaria Ducke and Quiina Aubl.(Quinaceae). In the Usina São José is represented 
by Ouratea castaneifolia (DC.) Engl., O. crassa Tiegh., O. hexasperma (A.St.-Hil.) Baill., and Sauvagesia 
erecta L. (Ochnaceae s.s.), and Quiina florida Tul. (Quiinaceae). This study includes identification key, 
descriptions, general comments about the species and habitats, and illustrations.
Key-words: taxonomy, Atlantic rainforest, Ochnaceae, Quiinaceae. 
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Introdução
Ochnaceae, Quiinaceae e Medusagynaceae, 

incluindas em Malpighiales, constituem um grupo 
monofilético com relações ainda controversas 
(APG III 2009). Alguns autores sugerem que sejam 
tratadas como Ochnaceae s.l., devido ao bom suporte 
nas análises filogenéticas e a baixa diferenciação 
molecular intrafamiliar (Chase et al. 2000; Savolainen 
et al. 2000; APG 2003). Schneider et al. (2006), no 
entanto, sugere que Quiinaceae e Ochnaceae s.str. são 
famílias bem estabelecidas filogeneticamente. 

Ochnaceae é composta por 27 gêneros e cerca 
de 600 espécies, ocorrendo no trópico e subtrópico 
(Amaral 1991), sendo Ouratea Aubl. e Sauvagesia L. 

os mais diversos nos Neotrópicos (Sastre 2003b). São, 
em geral, árvores, arbustos ou raramente ervas com 
folhas simples e alternas, com estípulas caducas ou 
persistentes. As flores são bissexuadas, actinomorfas, 
diclamídeas, com pedicelos articulados. Possuem 
pétalas amarelas, esbranquiçadas, róseas ou lilases. 
O androceu pode ser diplo, iso ou polistêmone, 
dialistêmone com as anteras poricidas ou rimosas e 
por vezes com estaminódios. O gineceu é sincárpico, 
com 2–10-carpelos, sendo o ovário súpero com 
estilete ginobásico ou terminal. Os frutos são 
cápsulas em Sauvagesia e monocarpos ou mericarpos 
indeiscentes e livres em Ouratea (Sastre 2003c). 
Para o Nordeste do Brasil, são referidas 51 espécies, 
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pertencentes a quatro gêneros: Elvasia DC. (1 spp.), 
Luxemburgia A.St.-Hil. (1 spp.), Ouratea Aubl. (36 
spp.) e Sauvagesia L. (13 spp.) presentes no Cerrado, 
Caatinga e Floresta Atlântica (Chacon et al. 2011).

Quiinaceae é exclusivamente neotropical e 
predominantemente amazônica (Zizka & Schneider 
2004),composta por quatro gêneros e cerca de 50 
espécies (Schneider et al. 2002). São comumente 
árvores de médio porte, com folhas simples ou 
compostas pinadas, opostas, decussadas ou verticiladas 
e estípulas interpeciolares caducas ou persistentes e 
por vezes, vistosas. As flores são bi ou unissexuadas, 
actinomorfas e diclamídeas. O androceu é polistêmone 
com deiscência rimosa. O gineceu é sincárpico ou 
apocárpico, sendo o ovário súpero e o estilete terminal. 
Os frutos são bagas (Souza & Bianchini 2007; Souza 
& Lorenzi 2008). Para o Nordeste do Brasil, são 
citadas Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm., Quiina 
cruegeriana Griseb., Q. florida Tul. e Q. glazovii Engl., 
todas na Floresta Atlântica (Alves-Araújo et al. 2010).

Apesar de incluídas em um mesmo agrupamento 
filogenético (APG III 2009), Quiinaceae e Ochnaceae 
diferem entre si pela filotaxia, morfologia floral e 
tipo de fruto.

Este estudo é parte da série de monografias 
taxonômicas para o complexo de fragmentos 
florestais da Usina São José (Alves-Araújo & Alves 
2010; Melo et al. 2010; Pontes et al. 2010, Buril & 
Alves 2011; Amorim & Alves 2011).

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

da Mata pernambucana, litoral norte do estado e 
abrange parte dos municípios de Igarassu, Abreu e 
Lima, Araçoiaba, Goiana, Itapissuma e Itaquitinga 

(Trindade et al. 2008). Possui uma área total de 
aproximadamente 280 km² distribuída em cerca de 
110 fragmentos florestais com diferentes dimensões 
e formas. Para melhor detalhamento da área, 
consultar Alves-Araújo & Alves (2010). 

As amostras analisadas da USJ compõem 
aos acervos dos principais herbários do estado de 
Pernambuco HST, IPA, PEUFR e UFP (siglas de 
acordo com Thiers 2011) e foram obtidas no período 
de 2007-2011. As identificações foram realizadas 
com apoio de bibliografia específica, incluindo 
consulta as descrições originais e imagens dos tipos 
disponíveis online. As descrições e ilustrações dos 
caracteres morfológicos diagnósticos seguem os 
modelos das monografias previamente publicadas 
para a área (Alves-Araújo & Alves 2010; Melo et 
al., 2010; Pontes et al. 2010; Buril & Alves 2011; 
Amorim & Alves 2011).

Resultados e Discussão
Na Usina São José (USJ), Ochnaceae está 

representada por Ouratea castaneifolia (DC.) Engl., 
Ouratea crassa Tiegh., Ouratea hexasperma (A.St.-
Hil.) Baill. e Sauvagesia erecta L., e Quiinaceae está 
representada por apenas uma espécie, Quiina florida 
Tul. As espécies O. crassa e O. castaneifolia, até o 
momento não tinham sido registradas para Floresta 
Atlântica do Pernambuco, já as demais espécies 
de Ochnaceae aqui referidas são amplamente 
distribuídas no Brasil (Chacon et al. 2011). Quiina 
florida representa uma disjunção entre a Floresta 
Atlântica e a Amazônia, padrão comum à varias 
espécies de Quiinaceae (Araújo-Alves et al. 2010. 
Apenas O. crassa é endêmica do Brasil (Chacon & 
Yamamoto 2011).

Chave de identificação para as espécies de Ochnaceae e Quiinaceae da Usina São José

1.	 Ervas;	estípulas	ciliadas;	flores	alvas,	róseas	ou	lilases ......................................... 5. Sauvagesia erecta 
1’.		 Árvores;	estípulas	não	ciliadas;	flores	amarelas	

2.    Folhas opostas, fruto baga, com estrias longitudinais ........................................... 1.Quiina florida
2’.   Folhas alternas, fruto esquizocarpo, sem estrias longitudinais

3. Gineceu (6–8) carpelar, sépalas caducas no fruto imaturo ................ 4. Ouratea hexasperma
3’. Gineceu 5 carpelar, sépalas persistentes no fruto imaturo

4. Lâmina foliar 23–35 × 7,3–11 cm; anteras 7–8 mm compr. .........................3. O. crassa
4’.  Lâmina foliar 8,2–16 × 3,4–6,5 cm; anteras 4–5 mm compr. .............2. O. castaneifolia

Quiina Aubl. 
Árvores ou arbustos. Estípulas aos pares, 

não ciliadas, caducas ou persistentes. Folhas com 
margem ondulada, inteira ou serreada, nervação 
camptódroma, nervuras secundárias divergindo 

em arcos da principal. Inflorescência tirsiforme 
ou racemiforme, axilar. Pétalas obovais, amarelas; 
estames 12–60, anteras com filetes conspícuos. 
Baga globosa ou elíptico-oblonga, estriada 
longitudinalmente; sementes 1–2.
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cm, elípticas a oblongo-elípticas, cartáceas, ápice 
acuminado, base cuneada a obtusa, margem 
levemente ondulada, serreada no terço superior; 
pecíolo 0,5–1 cm, canaliculado. Inflorescência 10–
18 cm compr.; botões florais 5–7 × 2,5–4 mm, ápice 
agudo, base truncada; pedicelo 5–9 mm compr.; 
sépalas 6–6,5 × 2–3 mm; pétalas 5,2–6 × 5–6 mm; 
anteras 4–5 mm compr., gineceu 5-carpelar, ginóforo 
0,5 mm compr.; estilete 4–5 mm compr. Mericarpos 
7–10 × 4–5 mm, obcônicos, ápice arredondado; 
carpóforos 6–15 × 3–6 mm.
Material examinado: Borda, 22.X.2005, fl. e fr., J.S. 
Silva Filha 43 (UFP); Fragmento chave, 18.XII.2009, fr., 
E. Pessoa 234 (UFP); Mata da Cruzinha, 30.X.2008, fl., 
fl., A.C.B. Lins 362 (UFP); Mata de BR, 19.XII.2008, fr., 
P.G.A. Mendes 55 (UFP); Mata de Zambana, 8.IV.2008, 
fl. e fr., M.A.M. Silva 95 (UFP). 

Ocorre em todos os domínios fitogeográficos 
do Brasil e na Região Nordeste há registros nos 
estados da Bahia, Maranhão e Piauí (Chacon & 
Yamamoto 2011), sendo esta a primeira citação 
para o estado de Pernambuco. Relacionada à O. 
hexasperma porém diferencia-se pelas sépalas 
persitentes no fruto imaturo e 5 carpelos (Sastre 
1988). Usada na ornamentação, construção civil, 
carpintaria e como  medicinal (Pio Corrêa 1984). 

3. Ouratea crassa Tiegh. Ann. Soc. Nat., Bot. ser. 
8, 16:262. 1902.

Árvores 6–7 m alt. Estípulas 8-13 mm compr., 
deltóides. Folhas 23–35 × 7,3–11 cm, elípticas, 
coriáceas, ápice agudo, base cuneada a obtusa, 
margem ondulada, serreada; pecíolo 0,8–1,5 cm, 
canaliculado. Inflorescência ca. 30 cm compr.; 
botões florais 5–7 × 2,5–4 mm, cônicos, ápice agudo, 
base truncada; pedicelo 7–20 mm compr.; sépalas 
9–11 × 3–4 mm; pétalas 11–13 × 6–7 mm; anteras 
7–8 mm compr.; gineceu 5-carpelar, ginóforo 1–1,4 
mm compr.; estilete 5–7 mm compr. Mericarpos 
5 × 4 mm, obcônicos, ápice arredondado; cálice 
persistente; carpóforo 4–5 × 6–8 mm.
Material examinado: Mata da Piedade, 17.XII.2009, fr., 
J.A.N. Sousa 592 (UFP); Mata  de Pezinho, 11.I.2008, 
fl., A. Alves-Araujo 826 (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica e citada 
para os estados da Bahia e Sergipe (Chacon 
& Yamamoto 2011), sendo aqui o primeiro 
registro para o estado de Pernambuco. Afim de 
O. castaneifolia, ambas apresentando sépalas 
persitentes no fruto e gineceu com cinco carpelos, 
diferindo entre si basicamente pelo tamanho das 
folhas, inflorescência e flores. 

O gênero compreende cerca de 40 espécies, 
ocorrendo desde a América Central até o sul do 
Brasil, com maior diversidade na região Amazônica 
(Souza & Bianchini 2007). 

1. Quiina florida Tul. Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 3, 
11:167. 1849. Fig. 1a-b

Árvores, ca. 7 m de alt., androdióicas. 
Estípulas 6 mm compr., elípticas. Folhas 18–19 × 
5,5–7 cm, opostas, elípticas, cartáceas, ápice agudo, 
base atenuada, margem ondulada, inteira; pecíolo 
1–1,2 cm. Inflorescência 1,5–3,5 cm compr.; botões 
florais 2–3 mm compr.; pedicelo 1–3 mm compr. 
Sépalas 3 × 1,5–2 mm; pétalas 4 mm diâm.; anteras 
0,4 mm compr.; baga 10–11 mm diâm., globosa. 
Material examinado: Mata da Piedade, 16.XII.2009, 
fr., J.A.N. Sousa 590 (UFP).
Material examinado adicional: BRASIL. ALAGOAS: 
Ibateguara, Coimbra, 25.IX.2002, fr., M. Oliveira 1110 
(IPA). Flexeiras, Fazenda Triunfo, 16.VIII.1968, fl., M.T. 
Monteiro 22706 (IPA).

Ocorre no Cerrado, Floresta Atlântica e 
principalmente na Floresta Amazônica (Rocha et al. 
2011). Na USJ é rara e está representada por poucos 
indivíduos ocorrendo em áreas melhor preservadas. 
Segundo Alves-Araújo et al. (2010) diferencia-
se das demais espécies de Quiina ocorrentes no 
Nordeste pelas folhas e estípulas glabras (pilosas 
em Q. cruegeriana) e estípulas elípticas a raramente 
lanceoladas (ovadas em Q. glazovii). 

Ouratea Aubl.
Árvores a arvoretas. Estípulas aos pares, 

não ciliadas, caducas ou persistentes. Folhas 
com margem ondulada, serreada a serrilhada no 
terço superior, nervação camptódroma, nervuras 
secundárias divergindo em arcos da principal, pecíolo 
canaliculado. Inflorescência panícula piramidal, 
terminal. Pétalas flabeliformes, estames-10, anteras 
sésseis, levemente a transverso-rugulosa, gineceu 
5–8-carpelar, carpelo globoso-oblongo, ginóforo 
presente, estilete ginobásico. Mericarpos drupóides; 
lisos; semente 1.

Nos Neotrópicos ocorrem aproximadamente 
200 espécies (Sastre 2003a), destas 118 são referidas 
para o Brasil e 36 para a Região Nordeste (Chacon 
& Yamamoto 2011).

2. Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. in Mart., Fl. 
bras. 12 (2): 309. 1876. Fig. 1c-d

Arvoretas ou árvores, 3–10 m alt. Estípulas 
4–5 mm compr., deltóides. Folhas 8–16 × 3,4–7 
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Figura 1 – a-b. Quiina florida – a. detalhe do ramo com estípulas interpeciolares e frutos; b. detalhe do fruto baga estriada 
longitudinal (Sousa 590). c-d. Ouratea castaneifolia – c. ramo com flores e frutos imaturos com cálice persistente; d. 
detalhe do fruto imaturo com cálice persistente (Silva 95). e. Ouratea hexasperma – detalhe do fruto imaturo sem cálice 
(A. Alves-Araujo 840). f-h. Sauvagesia erecta – f. hábito; g. fruto cápsula com sementes; h. semente (A. Alves-Araujo 618).
Figure 1 – a-b. Quiina florida – a. details interpeciolares branch with stipules and fruits; b. details berry fruit striated lengthwise (Sousa 590). 
c-d. Ouratea castaneifolia – c. branch with flowers and immature fruit with persistent calyx; d. detail of immature fruit with persistent calyx 
(Silva 95). e. Ouratea hexasperma – detail of immature fruit without calyx (A. Alves-Araujo 840). f-h. Sauvagesia erecta – f. habit; g. fruit 
capsule with seeds; h. seed (A. Alves-Araujo 618).

4. Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Hist. Pl. 
4: 366. 1873. Fig. 1e

Arvoretas a árvores, 7–8 m alt. Estípulas 
caducas. Folhas 9–10 × 3,5–4 cm, elípticas, 
cartáceas, ápice acuminado, base obtusa, margem 
ondulada, levemente serrilhada; pecíolo 0,4–0,5 
cm. Inflorescência 16–19 cm compr.; botões florais 
6 × 3–4 mm, ovalados, cônicos, ápice agudo, base 
arredondada, pedicelo 5–12 mm compr.; sépalas 
6,5–7 × 2–4 mm; pétalas 6–8 × 6–8 mm; anteras 
5–6 mm compr., gineceu 6–7-carpelar, ginóforo 
0,8–1 mm compr.; estilete 5–7 mm compr. 
Mericarpos 4–7 × 5–6 mm compr., obcônicos, 

ápice arredondado; cálice caduco; carpóforo 4–9 
× 6–8 mm.
Material examinado: Mata de Zambana, 14.II.2008, fl. 
e fr., A. Alves-Araujo 840 (UFP, IPA).
Material Adicional: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, 
Reserva Biológica Guaribas, Área II, Trilha Caiana, 
18.III.2010, fr., F. O. Silva 90 (JPB); 27.IX.2009, fl. e 
fr., F. O. Silva 18 (JPB).

Amplamente distribuída no Brasil (Chacon 
& Yamamoto 2011), ocorrendo na USJ na borda 
dos fragmentos. A espécie é comum em áreas de 
tabuleiro, cerrado típico e em ambientes antropizados 
(Chacon et al. 2003). Diferencia-se das demais 
espécies de Ouratea ocorrentes na USJ pelas sépalas 
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caducas no fruto imaturo e pelo gineceu 6–8 carpelar 
e (O. castaneifolia e O. crassa apresentaram sépalas 
persistentes no fruto imaturo e gineceu 5 carpelar). 

Sauvagesia L.
Ervas eretas. Estípulas aos pares, ciliadas, 

persistentes. Folhas com margem plana, 
esparsamente serreada, nervação camptódroma, 
nervuras secundárias divergindo mais ou menos 
retilíneas da principal. Flores isoladas ou bóstrices, 
axilares. Pétalas espatuladas, alvas, róseas ou lilases; 
estaminódios livres, os externos numerosos, ápice 
reniforme internos 5, petalóides; estames 5, anteras 
subsésseis, lisas, gineceu 3 carpelar, ginóforo 
ausente, estilete terminal. Cápsula septicida trivalvar, 
lisa; sementes numerosas.

Predominantemente neotropical (Amaral 
1991) e com cerca de 40 espécies (Sastre 1997), 31 
das quais ocorrem no Brasil (Cardoso 2011) e centro 
de diversidade nos estados de Minas Gerais e Bahia 
(Zappi & Lucas 2002). 

5.  Sauvagesia erecta L., Sp. Pl. 1:203. 1753. 
 Fig.1f-h

Erva 0,4–0,6 m alt. Estípulas 4–6 mm compr., 
ensiformes. Folha 1–3 × 0,4–1 cm, elípticas a 
elíptico-lanceoladas, membranáceas, ápice agudo, 
base atenuada à cuneada, margem plana, serreada. 
Flores isoladas ou bóstrices de 1–3 floros; botões 
florais 4–6 mm compr., cônicos, ápice agudo, 
pedicelo 6–12 mm compr.; sépalas 5–6 × 1–2 mm, 
lanceoladas a ovalado-lanceolada; pétalas 5–6 
× 3–3,5 mm.; estaminódios externos 0,5–1 mm 
compr.; internos 5,2–3 x 1 mm; filetes 0,1–0,3 mm 
compr., anteras 2 mm compr.; carpelo subprotundo; 
estilete 2,5–3 mm compr. Cápsula 6–7 mm compr., 
ovóide. Sementes numerosas.
Material examinado: Mata do Pezinho, 11.I.2008, fl., A. 
Alves-Araujo 820 (UFP); Mata de Zambana, 18.X.2007, 
fl. e fr., A. Alves-Araujo 618 (UFP, IPA).

Apresenta ampla distribuição em todos os 
domínios fitogeográficos do Brasil (Cardoso 2011), 
florescendo e frutificando praticamente o ano todo. 
Na USJ ocorre em áreas úmidas e próximas a cursos 
d’água.
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Resumo 
No presente estudo foram avaliados o consumo, a remoção e a dispersão secundária de sementes de Mucuna 
urens (Fabaceae - Faboideae) em um fragmento de Floresta Atlântica, no Parque Municipal da Lagoa do Peri, 
Florianópolis, SC. O padrão biométrico e o consumo por invertebrados foram avaliados em 100 sementes. 
A remoção e a dispersão secundária foram avaliadas em 120 e 25 sementes, respectivamente. A média do 
comprimento, largura e massa das sementes foi de 2,87±0,19 cm, 2,83±0,23 cm e 5,04±1,60 g, respectivamente, 
e 41% estavam consumidas por besouros Curculionidae, Scolytinae. Não houve relação do comprimento e 
da largura das sementes consumidas e não consumidas, sendo a massa das consumidas significativamente 
menor do que as não consumidas, devido aos escolitíneos se alimentarem do cotilédone. As cutias (Dasyprocta 
azarae) removeram 74,16% (n = 89) das sementes. Esse roedor dispersou 48% e enterrou 36% das sementes, a uma 
distância média de 8,06 m (± 7,46 m), variando de 1,00 a 35,90 m. A dispersão secundária e o estocamento das 
sementes de M. urens por cutias diminui a probabilidade de predação por outros vertebrados e invertebrados 
e aumenta as chances de ocorrer a germinação em sítios favoráveis, ajudando na propagação da espécie. 
Palavras-chaves: Floresta Atlântica, dispersão, leguminosa, cutia. 

Abstract 
This study aimed at evaluating the consumption, removal and secondary dispersal of seeds of Mucuna urens (Fabaceae 
- Faboideae) in an Atlantic Forest fragment in the Municipal Park of Lagoa do Peri, Florianópolis, SC. The biometric 
pattern and consumption by invertebrates of 100 seeds were evaluated. The removal and secondary dispersion were 
evaluated at 120 and 25 seeds, respectively. The average length, width and mass of seeds was 2.87±0.19 cm, 2.83±0.23 
cm and 5.04±1.60 g, respectively, and forty-one percent of seeds were consumed by beetles Curculionidae, Scolytinae. 
There was no relationship between the length and the width of the seeds consumed and not consumed, and the consumed 
mass was significantly less than those not consumed, due to the fact that the Scolytinae feed the cotyledons. The agoutis 
(Dasyprocta azarae) removed 74.16% (n = 89) of the seeds. This rodent scattered 48% and buried 36% of the seeds, 
at an average distance of 8.06 m (± 7.46 m) ranging from 1.00 to 35.90 m. The secondary dispersion and hoarding 
seeds of M. urens by agoutis decreases the probability of predation by other vertebrates and invertebrates and 
increases the chances to occur the germination in favorable sites, helping in the propagation of the species.
Key words: Atlantic Forest, dispersion, legumes, agoutis. 
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Introdução
A família Fabaceae é considerada uma das 

mais importantes dentre as angiospermas, com 630 
gêneros e 18.000 espécies (Judd et al. 2009). Possui 
distribuição cosmopolita, estando amplamente 

presente nas regiões tropicais e, em menor número, 
nas regiões temperadas (Burkart 1979; Judd et al. 
2009). Esta família é uma das responsáveis pela 
grande diversidade vegetal das florestas tropicais, 
tendo papel de destaque como elemento florístico 
nas principais formações vegetacionais brasileiras, 
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principalmente em trechos da Mata Atlântica (Lima 
2000). O gênero Mucuna Adans., em particular 
caracteriza-se por ser constituído por lianas e 
apresentar o fruto formado por duas valvas com 
cerdas urticantes (Agostini 2008). Algumas espécies 
desse gênero possuem valor econômico, sendo 
importantes para o ciclo do nitrogênio e como adubo 
orgânico (Oudhia 2001). De acordo com Forzza 
et al. (2010), seis espécies de Mucuna Adans. são 
encontradas no Brasil, entre elas Mucuna urens 
(L.) Medikus. 

A distribuição de M. urens ocorre no 
Oceano Pacífico (Havaí), Caribe (Cuba, Haiti, 
Ilhas Trinidade e Tobago, Jamaica, Porto Rico, 
República Dominicana), América Central (Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Panamá) 
e América do Sul (Argentina, Brasil, Guiana, 
Guiana Francesa, Peru e Suriname) (Bisby et al. 
2011). No Brasil, essa espécie ocorre na Floresta 
Amazônica e Mata Atlântica, e é nativa da Região 
Norte (Amazonas e Pará), Nordeste (Bahia e 
Maranhão), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul), 
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) 
e Sul (Paraná e Santa Catarina) (Forzza et al. 2010). 
É encontrada principalmente na restinga, mata de 
encosta, mata de galeria e em áreas de capoeira 
(Agostini 2008). Esta leguminosa produz muitos 
frutos e sementes (Agostini 2008) com grande valor 
nutricional (Adebooye & Phillips 2006). O fruto 
pode produzir de uma a cinco sementes, e alcançar 
30 cm de comprimento e 7 cm de largura quando 
ocorre o desenvolvimento de todas as sementes 
(Agostini 2008). 

A dispersão das sementes é um processo 
demográfico chave na vida das plantas em 
florestas tropicais, determinando a variação na 
sobrevivência das sementes e, consequentemente, 
no estabelecimento de novas plantas adultas, sendo 
considerada uma das fases críticas no ciclo de 
vida das espécies vegetais (Brewer & Webb 2001; 
Galetti et. al. 2006). As leguminosas, neste aspecto, 
apresentam grande diversidade de mecanismos de 
dispersão. Nas espécies que apresentam vagens 
achatadas, como no gênero Mucuna, as sementes 
são dispersas com a ação do vento quando os frutos 
são abertos (Judd et al. 2009). 

Os roedores são um dos grupos de mamíferos 
frugívoros mais importantes nas florestas 
neotropicais e a maioria deles apresenta a dieta 
composta por frutos e sementes (Brewer & Webb 
2001; Andreazzi et al. 2009). Esses animais atuam 
na dispersão e na sobrevivência das sementes, 

influenciando a distribuição das espécies de 
plantas e a estrutura das comunidades vegetais 
(Forget 1992; Peres & Baider 1997; Brewer & 
Rejmánek 1999; Forget 2008). O comportamento 
de estocagem por roedores é um importante 
processo de dispersão secundária de sementes, pois 
diminui a probabilidade de predação e mantém as 
sementes viáveis, podendo ocorrer o recrutamento 
de novas plântulas (Brewer & Rejmánek 1999; 
Brewer & Webb 2001; Forget 2008). Roedores 
com comportamento dispersor estocador, como 
as cutias (Dasyprocta Illiger spp), frequentemente 
estão associados ao consumo de sementes nas 
florestas tropicais (Forget et al. 1992; Peres & 
Baider 1997; Henry 1999). Elas consomem ou 
estocam as sementes para se alimentarem mais 
tarde, porém, muitas destas não são recuperadas 
e podem germinar, o que contribui na propagação 
das espécies vegetais (Peres & Baider 1997; Fleury 
& Galetti 2004).

Entre as causas de mortalidade de sementes, 
destacam-se o parasitismo, principalmente por 
fungos, e a predação, podendo ambas limitar 
o recrutamento de novos indivíduos em uma 
população. A predação de sementes pode ser 
dividida em duas etapas: pré-dispersão e pós-
dispersão. A predação pré-dispersão se refere 
ao ataque às sementes antes da dispersão, e é 
realizada principalmente por insetos, sendo um 
processo importante por diminuir a sobrevivência 
de plantas, podendo alcançar 80% de mortalidade 
das sementes produzidas (Janzen 1971, 1980). 
A família Fabaceae evidencia grandes perdas na 
produção de sementes nas florestas tropicais pelo 
ataque de predadores, principalmente por besouros 
(Green & Palmbald 1975; Kaye 1999; Nogueira & 
Arruda 2006; Ribeiro et al. 2007). 

Nos trópicos, poucos estudos avaliaram 
efetivamente o destino das sementes removidas e 
mensuraram a predação e dispersão secundária em 
espécies com frutos secos, como as leguminosas. 
Desse modo, este trabalho teve como objetivo 
avaliar o consumo na copa, a remoção e dispersão 
de sementes de M. urens em um fragmento de 
Floresta Atlântica no Sul do Brasil. As questões 
deste estudo foram: (1) As sementes de M. 
urens sofrem consumo por invertebrados antes 
da dispersão? (2) Existe influência do tamanho 
e do peso das sementes no consumo por parte 
destes invertebrados? (3) Qual a participação dos 
vertebrados no processo de dispersão? (4) Qual o 
limite de dispersão das sementes da espécie?
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Materiais e Métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado no Parque Municipal 

da Lagoa do Peri (PMLP), que está localizado 
no Sul da Ilha de Santa Catarina (27º42’30” e 
27º46’30”S e 48º30’00” e 48º33’30”W). Com 
aproximadamente 20 km2, o parque abriga uma 
lagoa de água doce, com uma área de 5,07 km2, e 
vegetação constituída por fragmentos de restinga 
e Floresta Ombrófila Densa (CECCA 1997), que 
encontra-se em diferentes estágios de sucessão, 
com poucos locais com remanescentes primários 
de vegetação e que ocupa  cerca de 14,3 km2 (Silva 
2000). O estudo foi realizado em uma área de 
vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa 
de Encosta, em uma trilha com aproximadamente 
2 km de extensão.

Sementes de M. urens foram coletadas 
dos frutos em 10 indivíduos da espécie no 
PMLP. Os padrões biométricos e o consumo por 
invertebrados foram avaliados em 100 sementes. 
O comprimento e a largura foram medidos com 
paquímetro, e o peso foi avaliado em balança 
eletrônica em laboratório. Posteriormente, as 
sementes foram abertas com o auxílio de martelo 
sobre uma prancha de madeira com 15 × 15 cm, 
para avaliação do consumo. Os invertebrados foram 
coletados no interior das sementes, conservados em 
álcool 70% e posteriormente identificados com a 
ajuda de especialistas da Universidade Federal de 
Santa Catarina. As sementes foram classificadas em: 
consumidas (apresentavam sinais de consumo 
dos cotilédones ou invertebrados no seu interior) 
e não consumidas (apresentavam os cotilédones 
intactos). As correlações entre o consumo e os 
padrões biométricos das sementes foram testadas 
pelo coeficiente de correlação de Spearman, 
pois a largura e comprimento não apresentaram 
normalidade segundo o teste D’Agostino (Zar 
1996). Para avaliar se houve diferenças entre 
largura, comprimento e peso das sementes 
consumidas e não consumidas, foi realizado o teste 
de Mann-Whitney, utilizando o aplicativo BioEstat 
5.0 (Ayres et al. 2007).

Remoção de sementes 
Para avaliar a remoção de sementes de M. 

urens por vertebrados, foram utilizados 12 lotes 
com dez sementes (n = 120). Cada lote foi disposto 
próximo a um indivíduo de M. urens em frutificação, 
os quais estavam em uma trilha no PMLP. Os lotes 
foram marcados com uma pequena estaca vermelha 

para facilitar a posterior identificação. As avaliações 
foram realizadas a cada dez dias, durante um período 
de 40 dias, não havendo reposição de sementes. Em 
cada monitoramento foram verificadas a quantidade 
de sementes removidas e que permaneceram no 
local, sendo consideradas removidas aquelas que não 
eram encontradas a uma distância de, no mínimo, 
0,5 m da posição inicial. 

Dispersão secundária de sementes
Para avaliar a dispersão secundária por 

vertebrados, 25 sementes foram presas em carretéis 
de linha poliéster (180 m). Cada semente foi furada 
com furadeira elétrica portátil e amarrada à linha 
de um carretel. Cinco sementes foram amarradas 
ao tronco de cinco árvores que estavam próximas 
a indivíduos de M. urens em frutificação, ao longo 
da trilha selecionada no PMLP. A avaliação da 
dispersão foi realizada após dez dias da montagem 
do experimento. De acordo com o destino, as 
sementes foram classificadas em: (1) semente 
enterrada próxima à planta mãe (distância ≤ que 0,5 
m); (2) semente dispersa (distância > que 0,5 m) e 
enterrada; (3) semente retirada do carretel próximo 
à planta mãe; (4) semente retirada do carretel longe 
da planta mãe e (5) semente não removida. Foi 
medida a distância do deslocamento em linha reta, 
do local de origem até o local onde a semente foi 
enterrada (classe 2) ou até o local onde a linha foi 
cortada (classe 4). Os animais dispersores foram 
avaliados através de duas armadilhas fotográficas 
Tigrinus convencional modelo 4.0C. Elas foram 
fixadas próximas aos grupos de sementes dos 
experimentos de remoção e dispersão, com o foco 
direcionado para as sementes que foram colocadas 
no chão. As armadilhas permaneceram 40 dias (960 
horas) em campo.

Resultados 
O comprimento e a largura não diferiram 

entre as sementes consumidas e não consumidas 
(Z (U) = 1,40, p > 0,05 e Z (U) = 0,56, p > 
0,05, respectivamente), sendo que a massa das 
sementes não consumidas foi significativamente 
maior do que as que foram consumidas (Z (U) = 
5,55, p < 0,0001) (Tab. 1). Entre as 100 sementes 
avaliadas, 41% apresentavam sinais de consumo 
por invertebrados que, no caso, foram besouros 
Curculionidae, da subfamília Scolytinae. Também 
foi observado o uso das sementes na copa de M. 
urens como local de nidificação por formigas do 
gênero Crematogaster Lund. 
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Na Figura 1a observa-se a percentagem 
acumulada de sementes removidas, sendo que a 
remoção ocorreu principalmente nos primeiros 
dez dias (Fig. 1b). A cutia (Dasyprocta azarae 
Lichtenstein) foi o único frugívoro registrado 
consumindo as sementes de M. urens no PMLP, 
sendo observada em 66% (n = 8) dos registros 
fotográficos. Entre as 25 sementes, 12 (48%) 
foram dispersas pelas cutias (classes 2 e 4). Nove 
(36%) sementes foram enterradas, sendo duas (8%) 
próximo (classe 1) e sete (28%) longe da planta 
mãe (classe 2) (Fig. 2). A distância média das 
sementes dispersas e enterradas (classe 2) foi de 
8,06 m (± 7,46 m), variando de 1,00 a 35,90 m. Não 
foi possível medir o deslocamento das sementes 

removidas e retiradas do carretel (classe 4), que 
representaram 20% (n = 5), contudo, mediu-se até 
onde o fio foi rompido, tendo-se uma distância 
média de 11 m (± 8,46 m), com uma variação entre 
1,9 e 21,8 m. Entre as sementes dispersas pela cutia, 
não foram observadas marcas de consumo. 

Discussão
Como não  houve  in te r fe rênc ia  do 

comprimento e da largura no consumo por parte 
das sementes de M. urens, acredita-se que esses dois 
parâmetros não devem influenciar na escolha da 
oviposição dos escolitíneos, o que difere do proposto 
por Janzen (1969), que sugere que o tamanho do 
fruto ou da semente são fatores que afetam a escolha 
do sítio de oviposição por insetos. Como em M. 
urens, também não houve seleção das sementes 
maiores para a oviposição dos insetos brocadores 
em Sophora tomentosa L. (Fabaceae) (Paise 2007). 

A massa das sementes de M. urens interferiu 
no ataque dos escolitíneos, e pelo cotilédone ser 
o principal constituinte da semente dessa espécie, 
correspondendo de 55,3 a 71,9% da sua massa total 
(Adebooye & Phillips 2006), sugere-se que a menor 
massa das sementes infestadas pelos escolitíneos 
seja devido ao consumo dos cotilédones por estes 
besouros. Nogueira & Arruda (2006) observaram 
que as sementes predadas de S. tomentosa tinham 
um peso 30% menor em relação às sementes não 
predadas, valor semelhante ao encontrado no 
presente estudo para M. urens, em que o peso médio 
das sementes predadas foi 32% menor em relação 
as não predadas. 

Tabela 1 – Padrões biométricos de sementes de 
Mucuna urens coletadas no Parque Municipal da 
Lagoa do Peri, Florianópolis, SC. Médias seguidas de 
letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças 
estatisticamente significativas de acordo com o teste 
de Mann-Whitney (n = 100, p<0,05).
Table 1 – Biometric patterns of seeds of Mucuna urens collected 
in the Municipal Park of Lagoa do Peri, Florianópolis, SC. Means 
followed by different letters in the same column are significantly 
different, according to the Mann-Whitney test (n = 100, p<0,05).

Figura 1 – Porcentagem acumulada (a) e número de sementes removidas (b) de Mucuna urens (L.) Medikus por 
cutias (Dasyprocta azarae Lichtenstein), no Parque Municipal da Lagoa do Peri, Florianópolis (SC). 
Figure 1 – Cumulative percentage (a) and number of seeds removed (b) of Mucuna urens (L.) Medikus by agoutis (Dasyprocta azarae 
Lichtenstein), in the Municipal Park of Lagoa do Peri, Florianópolis (SC).

Sementes Comprimento (cm) Largura (cm) Massa (g)

Consumidas 2,92 ± 0,19 a 2,85 ± 0,17 a 2,87 ± 0,19

Não 
consumidas

2,83 ± 0,23 a 2,83 ± 0,23 a 2,83 ± 0,23

Média 3,94 ± 1,20 a 5,80 ± 1,39 b 5,04 ± 1,60

a b
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Janzen (1969) sugere que, para as leguminosas, 
quanto menor a semente e quanto maior o número e 
peso das sementes por metro cúbico de copa, maior 
será a percentagem de predação por bruquíneos 
(Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae). Em 
relação às espécies com sementes grandes (massa > 5 
g), estas produziriam menos propágulos, que teriam 
uma maior concentração de defesas químicas contra 
os predadores. Contudo, como no presente estudo, 
Janzen (1969) também observou a predação nas 
sementes de M. urens por escolitíneos, acreditando 
que isso tenha ocorrido devido a essa leguminosa 
apresentar uma baixa ou ineficiente produção de 
metabólitos secundários de defesa contra esses 
besouros. Já Young (1983) não encontrou sinais de 
predação por insetos nas sementes dessa leguminosa, 
e acredita que a causa provável da mortalidade tenha 
sido o ataque por esquilo. No PMLP, onde não há 
registro desses roedores (Graipel et al. 2001), não 
foram observados sinais de predação das sementes 
dispersas pela cutia. 

Em M. urens, o consumo de sementes por 
escolitíneos no período de pré-dispersão (41%) 
pode ser um fator limitante à disponibilidade 
de sementes viáveis para o recrutamento de 
novos indivíduos na população. Scolytinae está 
entre as principais subfamílias de Curculionidae 
consumidoras de estruturas vegetais, e tanto as 
larvas como os adultos podem viver no interior 
das sementes (Costa Lima 1952; Berti Filho 1979), 
e no caso de M. urens, somente as larvas foram 
encontradas nas sementes. 

Como em M. urens, em outras leguminosas 
também foram encontradas altas taxas de predação 
por besouros. O bruquíneo Acanthoscelides 
fraterculus Horn foi responsável pela predação de 
74% e 60% das sementes de Astragalus cibarius 
E. Sheld. e Astragalus utahensis (Torr.) Torr. & A. 
Gray, respectivamente (Green & Palmbald 1975), 
e 60,3% das sementes de Astragalus australis var. 
olympicus Isely (Kaye 1999). 

A ocupação das sementes por formigas do 
gênero Crematogaster demonstra o uso secundário 
desse recurso pela fauna, utilizando-as como 
local de nidificação. Acredita-se que as formigas 
ocupam o interior das sementes que apresentam 
um oríficio ou abertura gerada pela saída dos 
besouros escolitineos ou pelo ataque de fungos 
e/ou microrganismos. Assim, essas formigas não 
seriam consideradas consumidoras de sementes 
de M. urens. Conforme Silva et al. (2009), muitas 
espécies de formigas constroem seus próprios 
ninhos, enquanto outras utilizam cavidades 
naturais já existentes. Esses autores encontraram 
11 espécies e morfoespécies em seis gêneros 
de Formicidae utilizando a cavidade interna de 
sementes de Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glasm. (Arecaceae) para nidificação. 

O registro do consumo de sementes de M. 
urens por cutias destaca esta leguminosa como 
importante fonte de alimento para a fauna, uma 
vez que suas sementes têm grande valor nutricional 
(Adebooye & Phillips 2006), destacando também 
o papel dos dispersores estocadores (“scatter-
hoarding behavior”) na dispersão desta espécie. O 
consumo de sementes de leguminosas por cutias 
já havia sido demonstrado por outros trabalhos 
(Henry 1999; Silvius & Fragoso 2003; Guimarães 
Jr. et al. 2006; McWilliams 2009). Estudos também 
mostraram a alta percentagem de sementes grandes 
deslocadas por esses roedores, sendo que em 
Gustavia superba (Kunth) O. Berg (Lecythidaceae), 

Figura 2 – Porcentagem de sementes de Mucuna 
urens (L.) Medikus dispersas por cutias (Dasyprocta 
azarae Lichtenstein), no Parque Municipal da Lagoa do 
Peri, Florianópolis (SC). Legenda: classe 1- sementes 
enterradas próximas à planta mãe (distância ≤ que 0,5 m); 
classe 2 - sementes dispersas (distância > que 0,5 m) e 
enterradas; classe 3 - sementes retiradas do carretel próximo 
à planta mãe; classe 4 - sementes retiradas do carretel longe 
da planta mãe; classe 5 - sementes não removidas.
Figure 2 – Percentage of Mucuna urens (L.) Medikus seeds 
dispersed by agoutis (Dasyprocta azarae Lichtenstein), 
in the Municipal Park of Lagoa do Peri, Florianópolis 
(SC). Legend: class 1 - seeds buried near the mother plant 
(distance ≤ 0.5 m), class 2 - dispersed seeds (distance > 0.5 
m) and buried; class 3 - seeds removed from the reel near 
the mother plant; class 4 - seeds removed from the reel 
away from the mother plant, class 5 - seeds not removed.
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85,5% das sementes foram removidas após 28 dias 
(Forget et al. 1992), e 87,6% das sementes da 
castanheira-do-Pará (Bertholletia excelsa Bonpl., 
Lecythidaceae) após duas semanas, sendo a maioria 
delas deslocadas em apenas quatro dias (Peres & 
Baider 1997).

A distância em que as sementes de M. 
urens foram dispersas e enterradas pela cutia 
foram superiores ao encontrado para as sementes 
da castanheira-do-Pará (B. excelsa), que foram 
enterradas por esse roedor a uma distância média 
de cinco metros do ponto amostral, sendo que 
raramente ultrapassou 20 m (Peres & Baider 1997). 
Todas as sementes de M. urens enterradas (36%) 
estavam intactas, o que aumenta consideravelmente 
as chances de germinação. Peres & Baider (1997) 
observaram que 65% das castanhas-do-Pará 
estocadas pela cutia não apresentavam sinais de 
consumo e que, para cada semente consumida por 
esse roedor, de três a sete foram enterradas. Assim, 
observa-se que a cutia desempenha um importante 
papel como dispersor secundário, principalmente 
por estar presente em grande abundância tanto 
em florestas primárias como em vegetações 
perturbadas (Henry 1999). 

Até o presente estudo, havia sido relatado 
que M. urens apresentava dispersão primária por 
autocoria e secundária por hidrocoria (Reis, A. 
comunicação pessoal). A descoberta de que as 
sementes dessa leguminosa também são dispersas 
secundariamente por animais, mostra que essa 
planta apresenta duas síndromes de dispersão 
secundária, hidrocoria e zoocoria, o que aumenta 
as chances de propagação da espécie, tanto pela 
água como pelo solo. A dispersão e a estocagem 
das sementes de M. urens por cutias diminui a 
probabilidade de ocorrer a predação por outros 
vertebrados e invertebrados e aumenta as chances 
de germinação e recrutamento de novas plântulas.  
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Abstract 
The genus Schizachyrium Nees includes ca. 60 species, 15 of them previously cited for Brazil. Schizachyrium 
bimucronatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag. is a new record for Brazil and S. lactiflorum (Hack.) Herter, for 
the State of Rio Grande do Sul. Morphological data to aid in the identification of the two species, including 
short descriptions and illustrations, as well as data on their geographical distribution and habitat, are provided.
Key words: Gramineae, Southern Brazil, taxonomy.

Resumo 
O gênero Schizachyrium Nees inclui cerca de 60 espécies, das quais 15 já foram citadas para o Brasil. 
Schizachyrium bimucronatum Roseng., B.R. Arrill. & Izag. está sendo citada pela primeira vez para o Brasil 
e S. lactiflorum (Hack.) Herter, para o Rio Grande do Sul. São fornecidos dados morfológicos para auxiliar 
na identificação das duas espécies, incluindo breves descrições e ilustrações, além de dados de distribuição 
geográfica e hábitat.
Palavras-chave: Gramineae, sul do Brasil, taxonomia.
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The genus Schizachyrium Nees (Poaceae - 
Andropogoneae) includes ca. 60 species distributed 
in tropical and subtropical regions of the world 
(Clayton & Renvoize 1986). It is represented in 
the Americas by ca. 30 species, distributed from 
Canada to Argentina (Filgueiras 2003). Peichoto 
(2010) cited 15 species for Brazil, 12 of them 
listed in the recent Catalogue of Plants and Fungi 
of Brazil (Zanin 2010).

This paper presents two new records of 
species of Schizachyrium, one for Brazil and one 
for the State of Rio Grande do Sul. Descriptions and 
illustrations of the two taxa, as well as data on their 
geographical distribution and habitat, are provided.

The study was based on revision of the literature, 
field collections and specimens from the following 
herbaria: BLA, CNPO, HAS, HUCS, HUI, HVAT, 
ICN, PACA, PEL, RSPF and SMDB (acronyms 
according to Thiers 2011 and RBH 2011). The collected 
material was deposited at the ICN herbarium.

Schizachyrium bimucronatum Roseng., B.R. 
Arrill. & Izag. is reported for the first time for 
Brazil. Although Schizachyrium lactiflorum (Hack.) 
Herter has been previously cited for other areas in 
Brazil (Peichoto 2010), it is here cited first time for 
the State of Rio Grande do Sul. Both species are 
additions to the recently published Catalogue of 
Plants and Fungi of Brazil (Zanin 2010).

Regarding conservation aspects none of the 
two species here discussed seem to be threatened 
as they have a wide distribution and are frequent in 
other South American countries (Peichoto 2010), 
although less common in Brazil.

1. Schizachyrium bimucronatum Roseng., B.R. 
Arrill. & Izag., Bol. Fac. Agron. Univ. Montevideo 
103: 32, f. 8. 1968.  Fig. 1a-c

Perennial, caespitose, 48–115 cm high. 
Leaf blades 7–23 cm long, (5.5–)6–12(–15) mm 
wide, conspicuously glaucous. Inflorescence 
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Figure 1 – a-c. Schizachyrium bimucronatum – a. habit, flowering stage (C.A.D. Welker 208); b. habit, vegetative 
stage (H.M. Longhi-Wagner & C.A.D. Welker 10843); c. pair of spikelets and rachis internode (C.A.D. Welker 208). 
d-e. Schizachyrium lactiflorum (H.M. Longhi-Wagner & C.A.D. Welker 10844) – d. habit, flowering stage; e. pair 
of spikelets and rachis internode.
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corymbiform, subcongeste, or narrowly oblong, 
with 50–130 racemes; rachis internodes and 
pedicels flexuous at maturity. Spatheole 16–22 
mm long. Peduncle of each raceme 4–11 mm 
long, shorter than the spatheole, at maturity. 
Rachis internode 5–6.5 mm long. Sessile spikelet: 
lower glume 5.5–7 mm long, 0.4–0.6 mm wide 
between the keels; upper lemma awned, the awn 
11–15 mm long. Pedicellate spikelet: lower glume 
1.7–3 mm long, awned, the awn 1.5–3.2 mm long.
Material examined: Alegrete, Cerro do Tigre, 
7.VI.2007, E. Freitas (HVAT 2140); 8.I.2009, C.A.D. 
Welker 198, 201 (ICN); 15.XII.2009, C.A.D. Welker 225 
(ICN); 6.II.2012, C.A.D. Welker 405 (ICN); Fazenda 
Cerro do Tigre, 6.I.2007, E. Santos (HVAT 1763, ICN 
152719). Santiago, BR-287 to São Vicente do Sul, 
21.XII.2010, H.M. Longhi-Wagner & C.A.D. Welker 
10843 (ICN). São Francisco de Assis, RST-377, near 
km 320, 11.I.2009, E. Freitas 660 (ICN); near Arroio 
Araçá, 8.I.2009, C.A.D. Welker 208 (ICN); 5.II.2012, 
C.A.D. Welker 400 (ICN).

This species occurs in Paraguay, Argentina 
(Rosengurtt et al. 1968; Peichoto 2010) and 
Brazil, in the Pampa biome, mainly in the 
Southwestern Rio Grande do Sul. Schizachyrium 
bimucronatum occurs in grasslands with sandy 
soils, dry or seasonally wet, or in rocky soils and 
in rock crevices.

Schizachyrium bimucronatum is easily 
recognized in the field by its leaves and culms 
conspicuously glaucous, flattened at the base, 
and by the leaf blades wider than those of other 
species of the genus occuring in Brazil. According 
to Peichoto (2010), this species presents leaf 
blades (5–)7–9 mm wide, but leaf blades up to 
13.5 mm wide were mentioned by Rosengurtt et 
al. (1968) in the diagnosis of the species. Plants 
of the population represented by the specimen 
Longhi-Wagner & Welker 10843 (ICN) have even 
wider leaf blades, up to 15 mm wide, and present 
the base of the plants strongly flattened (Fig. 1b).

S c h i z a c h y r i u m  b i m u c ro n a t u m  i s 
morphologically similar to S. microstachyum 
(Desv. ex Ham.) Roseng., B.R. Arrill. & Izag., 
being distinguished mainly by the glaucous and 
wider leaf blades, which are greenish and 3‒6 mm 
wide in S. microstachyum. Furthermore, plants of 
S. microstachyum present the lower glume of the 
sessile spikelets and the rachis internodes shorter, 
3.5–4.3(–4.5) mm long and 3.5–5 mm long, 
respectively. Schizachyrium microstachyum occurs 
from Mexico to Argentina, Uruguay and Brazil 
(Filgueiras 2003; Peichoto 2010).

2. Schizachyrium lactiflorum (Hack.) Herter, 
Revista Sudamer. Bot. 6(5-6): 135. 1940.
Andropogon condensatus Kunth subvar. lactiflorus 
Hack., Monogr. Phan. 6: 338. 1889. Fig. 1d-e

Perennial, caespitose, 54–90 cm high. Leaf 
blades 5–13 cm long, 4–7.5 mm wide, greenish. 
Inflorescence corymbiform, congeste to subcongeste, 
with 75–130 racemes; rachis internodes and pedicels 
flexuous at maturity. Spatheole 12–17(–19) mm 
long. Peduncle of each raceme 12–18 mm long, 
slightly longer than the spatheole, at maturity. Rachis 
internode 2.5–4 mm long. Sessile spikelet: lower 
glume 3.5–5.5 mm long, 0.4–0.7 mm wide between 
the keels; upper lemma awned, the awn 6.5–12 mm 
long. Pedicellate spikelet: lower glume 1.5–3 mm 
long, awned, the awn (1–)1.5–2.5 mm long.
Material examined: São Pedro do Sul, BR-287 to Santa 
Maria, 21.XII.2010, H.M. Longhi-Wagner & C.A.D. 
Welker 10844, 10845 (ICN); 5.II.2012, C.A.D. Welker 
399 (ICN).
Additional material: GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás 
to Teresina de Goiás, 21.VII.1994, S.C. Boechat & T. 
Filgueiras 83 (ICN). PARANÁ: Jaguariaíva, Rio das 
Mortes, 21.I.2001, L. von Linsingen 547 (ICN). Ponta 
Grossa, 28.I.1946, J.R. Swallen 8299 (PEL).

Schizachyrium lactiflorum occurs in 
Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina and Brazil 
(Rosengurtt et al. 1968; Peichoto 2010). In Brazil, 
it occurs from the States of Goiás to Santa Catarina 
(Rosengurtt et al. 1968; Peichoto 2010) and in the 
State of Rio Grande do Sul. We found only one 
population of this species in the Central region of 
Rio Grande do Sul (29º39’09.2’’S 54º09’07.2’’W), 
in humid grassland.

Schizachyrium lactiflorum is morphologically 
similar to S. condensatum (Kunth) Nees due to 
the shape of the inflorescence. Schizachyrium 
condensatum differs especially by having the 
peduncle of each raceme 2.5–5.5 mm long, much 
shorter than the respective spatheole, at maturity. 
Moreover, it presents narrower leaf blades, 
2.7–4.5(–5) mm wide, and the lower glume of the 
pedicellate spikelet with a shorter awn, 0.4–1.1 
mm long. Schizachyrium condensatum occurs 
from Mexico to Argentina, Uruguay and Brazil 
(Filgueiras 2003; Peichoto 2010).
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Com os avanços obtidos no estudo das plantas 
vasculares sem sementes a partir do ano de 2003 no 
estado do Pará, diversas espécies foram coletadas 
e citadas como novos registros em trabalhos 
recentemente publicados (i.e. Costa et al. 2006b; 
Costa & Pietrobom 2007; Costa & Pietrobom 2010; 
Maciel & Pietrobom 2010). Além destas novas 
referências estaduais, foram também apresentados 
novos registros para o Brasil (i.e. Costa et al. 
2006a), bem como novas espécies para a ciência 
(i.e. Salino et al. 2011; Dittrich et al. 2012).

A falta de coletas na Região Norte do 
Brasil gera uma lacuna nas informações sobre as 
samambaias, o que dificulta o entendimento da 
biogeografia e ecologia destes vegetais.

As espécies aqui apresentadas foram 
coletadas no Corredor de Biodiversidade do 
Norte do Pará (Calha Norte), área pertencente 
ao Centro de Endemismo Guiana. As cinco 
Unidades de Conservação inventariadas foram: 
Floresta Estadual de Faro, Floresta Estadual do 
Paru, Floresta Estadual do Trombetas, Reserva 
Biológica do Maicuru e Estação Ecológica do 
Grão-Pará. Foram totalizadas sete expedições 
durante os meses de janeiro, abril, junho, agosto, 
outubro e dezembro de 2008 e janeiro de 2009, 
com duração média de 15 dias cada. As coletas 

deram-se no entorno de transectos que variaram 
de 3‒9 km de comprimento. Todos os transectos 
foram instalados em florestas de terra firme, com 
exceção de um, localizado em área de várzea na 
Floresta Estadual de Faro.

São apresentados 23 novos registros, sendo 
dois para o Brasil, dois para a Amazônia brasileira e 
19 para o estado do Pará. A distribuição geográfica 
dos táxons no Brasil foi baseada na Lista de 
Espécies da Flora do Brasil (2012), por vezes 
complementada por outra bibliografia indicada 
no texto.

I. Novas ocorrências para o Brasil
1. Cnemidaria spectabilis (Kunze) R.M. Tryon 
var. spectabilis
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, Serra do Acarí, 30.VIII.2008, M.R. 
Pietrobom & S. Maciel 7858 (MG).

Terrícola na floresta de terra firme, na 
margem de igarapé, a ca. 475 m de altitude. Esta 
espécie já havia sido coletada há mais de um 
século no Brasil [R.S. Rodrigues (MG 4069); A. 
Ducke (MG 11417)], porém sua ocorrência ainda 
não havia sido publicada para o país. Ocorre em 
Trinidad e Tobago, Venezuela, Guiana, Suriname 
e Guiana Francesa (Stolze 1974).
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2. Triplophyllum chocoense J. Prado & R.C. 
Moran
Material examinado: PARÁ: Óbidos, Estação Ecológica 
do Grão-Pará, 22.I.2009, G. Teixeira & M.G.C. Souza 
78 (MG).

Terrícola em floresta ombrófila aberta, a 
ca. 250-300 m de altitude. Ocorre no Panamá e 
Colômbia (Prado & Moran 2008).

II. Novas ocorrências para a Amazônia 
Brasileira

1. Anemia mandioccana Raddi
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 7.IX.2008, S. Maciel & M.R. 
Pietrobom 1117 (MG, RB).

Rupícola em floresta ombrófila aberta, na 
margem do igarapé, a ca. 457 m de altitude. Espécie 
endêmica do Brasil, amplamente distribuída da 
Bahia à Santa Catarina.

2. Polybotrya pilosa Brade
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 27.VIII.2008, S. Maciel & M.R. 
Pietrobom 770 (MG).

Garcia & Salino (2008) trataram Polybotrya 
pilosa e P. speciosa Schott como sinônimos por 
haver uma variação contínua na posição, densidade 
e tamanho dos tricomas nos materiais por eles 
observados. Moran (1987) reconheceu as duas 
espécies, ressaltando que eventualmente podem 
ocorrer tricomas na superfície laminar de P. pilosa. 
Diferente do que foi constatado por Garcia & Salino 
(2008), adotamos aqui o conceito de Moran (1987), 
pois todos os espécimes observados possuem 
tricomas com mais de 1 mm de comprimento, 
eretos, aciculares, ocorrendo exclusivamente sobre 
as nervuras, nunca no tecido laminar. Coletada 
como hemiepífita em floresta ombrófila aberta, a 
ca. 600 m de altitude. A espécie era considerada 
endêmica do sudeste do Brasil, ocorrendo apenas 
no Rio de Janeiro (Moran 1987).

III. Novas ocorrências para o Pará
1. Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & 
Dubuisson
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, Serra do Acarí, 28.VIII.2008, 
M.R. Pietrobom & S. Maciel 7769 (MG, ICN).

Terrícola em floresta de terra firme montana, 
na margem de igarapé, a ca. 400‒600 m de altitude. 
Distribui-se do México à Bolívia (Mickel & Smith 
2004) e Brasil (BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, 
PR, RJ, RO, RS, SC, SP).

2. Alansmia cultrata (Bory ex Willd.) Moguel & 
M. Kessler
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, Serra do Acarí, 4.IX.2008, M.R. 
Pietrobom & S. Maciel 8033 (MG, UPCB).

Epífita, próximo a um igarapé em floresta de 
terra firme submontana, a ca. 500 m de altitude. 
Ocorre do México à Bolívia (Mickel & Smith 2004) 
e Brasil (AM).

3. Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston
Material examinado: PARÁ: Alenquer, Monte Alegre, 
Floresta Estadual do Trombetas, 22.IV.2008, S. Maciel 
686 (MG).

Rupícola em afloramento rochoso, em 
floresta submontana densa, a ca. 600 m de altitude. 
Distribui-se nas Pequenas Antilhas, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa 
(Smith 1995) e Brasil (AM, RR).

4. Campyloneurum coarctatum (Kunze) Fée
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Reserva Biológica 
do Maicuru, 1.XI.2008, S. Maciel 524 (MG).

Campyloneurum coarctatum diferencia-se 
das demais espécies do gênero ocorrentes na área 
pelas escamas do caule lineares com lúmen estreito 
e inconspicuamente translúcido, pela base da 
lâmina estreitamente cuneada e pelas aréolas não 
divididas, com duas vênulas excurrentes. Coletada 
como epífita na floresta ombrófila aberta de terra 
firme, a ca. 166 m de altitude. Ocorre da Costa Rica 
à Bolívia (Smith 1995) e Brasil (AM).

5. Cochlidium furcatum (Hook. & Grev.) C. Chr.
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 1.IX.2008, S. Maciel & M.R. 
Pietrobom 1016 (MG).

Epífita sobre tronco em decomposição, no topo 
da serra em floresta ombrófila aberta, a ca. 800 m de 
altitude. Ocorre de Trinidad e Tobago à Venezuela 
(Labiak & Prado 2003) e Brasil (AM, AP).

6. Didymoglossum ekmanii (Wess. Boer) Ebihara 
& Dubuisson
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Reserva Biológica 
do Maicuru, 1.XI.2008, S. Maciel 542 (MG, ICN).

Didymoglossum ekmanii caracteriza-se pela 
margem da lâmina glabra, ápice irregularmente 
lobado, falsas vênulas submarginais contínuas e 
bordo do indúsio sem células marginais escurecidas. 
Coletada como epífita em floresta ombrófila aberta 
de terra firme, a ca. 226 m de altitude. Distribui-
se do México à Bolívia (Mickel & Smith 2004) e 
Brasil (AM).
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7. Lindsaea dubia Spreng.
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Reserva 
Biológica do Maicuru, 27.X.2008, M.G.C. Souza & S. 
Maciel 210 (MG).

Terrícola no interior da mata em floresta de 
terra firme, a ca. 242 m de altitude. Distribui-se 
da Colômbia à Guiana Francesa (Kramer 1995) e 
Brasil (AM).

8. Lindsaea pallida Klotzsch
Material examinado: PARÁ: Óbidos, Estação Ecológica 
do Grão-Pará, 18.I.2009, M.G.C. Souza & G. Teixeira 
306 (MG).

Terrícola em floresta de terra firme, a ca. 
200–300 m de altitude. É encontrada em Trinidad e 
Tobago e da Colômbia à Guiana Francesa (Kramer 
1995) e Brasil (AC, AM, BA, MT, PE).

9. Microgramma tecta (Kaulf.) Alston
Material examinado: PARÁ: Óbidos, Estação Ecológica 
do Grão-Pará, 18.I.2009, M.G.C. Souza & G. Teixeira 
331 (MG).

Epífita sobre tronco em decomposição, em 
floresta aberta de terra firme, a ca. 200-300 m de 
altitude. Ocorre da Costa Rica à Bolívia (Mickel 
& Smith 2004) e Brasil (AC, AM, BA, ES, MG, 
MT, PR, RJ, RS, SC, SP).

10. Pecluma pilosa (A.M. Evans) M. Kessler & 
A.R. Sm.
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, Serra do Acarí, 4.IX.2008, M.R. 
Pietrobom & S. Maciel 8055 (MG).

Pecluma pilosa pode ser diferenciada das 
demais espécies do gênero ocorrentes na área 
pelo pecíolo e raque castanho-avermelhados e 
pela presença de tricomas (ca. 0,3 mm comp.) 
circundando os soros. Coletada como epífita sobre 
tronco vivo, próximo a um igarapé em floresta de 
terra firme submontana, a ca. 500 m de altitude. 
Ocorre da Venezuela à Bolívia (Prado 2005) e 
Brasil (AM, BA, ES, MG, RJ, SP; Prado 2005).

11. Pteris tripartita Sw.
Material examinado: PARÁ: Alenquer/Monte Alegre, 
Floresta Estadual do Trombetas, 16.IV.2008, S. Maciel 
412 (MG).

Epífita sobre tronco vivo, em floresta 
submontana aberta com predomínio de Cecropia 
Loefl., a ca. 300 m de altitude. Espécie dos 
paleotrópicos, introduzida na América Tropical, 
onde ocorre da Costa Rica à Bolívia (Smith 1995) 
e Brasil (AC, AL, AM, BA, ES, PB, PE, PR, SP; 
Góes-Neto et al. 2011).

12. Serpocaulon adnatum (Kunze ex Klotzsch) 
A.R. Sm.
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Reserva Biológica 
do Maicuru, 25.X.2008, S. Maciel 1220 (MG).

Epífita próxima a um igarapé, em floresta 
ombrófila aberta de terra firme, a ca. 250 m de 
altitude. Distribui-se da Colômbia à Bolívia (Smith 
et al. 2006) e Brasil (AM).

13. Serpocaulon caceresii (Sodiro) A.R. Sm.
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 29.VIII.2008, S. Maciel & M.R. 
Pietrobom 836 (MG, SP).

Epífita em floresta ombrófila aberta, a ca. 
570 m de altitude. Ocorre da Colômbia à Bolívia 
(Smith et al. 2006) e Brasil (AC, AM; Zuquim et 
al. 2008; Prado & Moran 2009).

14. Tectaria plantaginea (Jacq.) Maxon
Material examinado: PARÁ: Oriximiná, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 27.VIII.2008, S. Maciel & M.R. 
Pietrobom 784 (MG).

Tectaria plantaginea diferencia-se das 
demais Tectaria ocorrentes na área pela lâmina 
simples e pela presença de gema apical. Dentre 
os espécimes aqui analisados, dois apresentaram 
soros com e sem indúsio numa mesma fronde e, 
por isto, optou-se por não classificar este táxon 
no nível de variedade. Segundo Smith (1995) 
espécimes de T. plantaginea var. plantaginea 
apresentam soros sem indúsio, enquanto que T. 
plantaginea var. macrocarpa (Fée) C.V. Morton 
apresentam soros indusiados. Ocorre como 
terrícola e rupícola no barranco da grota em 
floresta ombrófila aberta, a ca. 600 m de altitude. 
Distribui-se da Guiana Francesa ao Equador 
(Smith 1995) e na Amazônia Brasileira.

15. Tectaria trinitensis Maxon
Material examinado: PARÁ: Alenquer, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 16.VI.2008, J.M. Costa 754a 
(MG, BHCB).

Rupícola sobre afloramento rochoso, ca. 420 
m de altitude. Ocorre de Trinidad e Tobago à Guiana 
Francesa e Brasil (Smith 1995) e Amazônia Brasileira.

16. Trichomanes tuerckheimii Christ
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Reserva 
Biológica do Maicuru, 25.X.2008, S. Maciel 1212 
(MG, ICN).

Hemiepífita na margem da trilha, em floresta 
ombrófila aberta de terra firme, a ca. 490 m de 
altitude. Distribui-se do México à Guiana Francesa, 
Peru (Mickel & Smith 2004) e Brasil (AM).
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17. Triplophyllum boliviense J. Prado & R. C. Moran
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Floresta Estadual 
do Paru, próximo ao rio Paru D’Este, 10.XII.2008, M.R. 
Pietrobom & S. Maciel 8201 (MG).

Terrícola na encosta da serra em floresta 
aberta de terra firme, a ca. 230 m de altitude. Ocorre 
da Venezuela à Bolívia (Prado & Moran 2008) e 
Brasil (AC, AL, AM, AP, PE).

18. Triplophyllum crassifolium Holttum
Material examinado: PARÁ: Almeirim, Reserva Biológica 
do Maicuru, 26.X.2008, S. Maciel 1288 (MG).

Terrícola em clareira próximo a um igapó em 
floresta ombrófila aberta, a ca. 210 m de altitude. 
Distribui-se da Guiana Francesa ao Peru (Prado & 
Moran 2008) e Brasil (AM, AP, RO).

19. Thelypteris juruensis (C. Chr.) R.M. Tryon & 
D.S. Conant
Material examinado: PARÁ: Alenquer, Estação 
Ecológica do Grão-Pará, 12.VI.2008, J.M. Costa 684 
(MG, BHCB).

Terrícola em floresta ombrófila, a ca. 
250‒300 m de altitude. Ocorre da Guiana Francesa 
à Bolívia (Ponce 2007) e Brasil (AC, AM, AP, MT; 
Ponce et al. 2010).
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Abstract
Kielmeyera aureovinosa M. Gomes is a tree of the Atlantic Rainforest, endemic to the highlands of Rio de 
Janeiro state, occurring in riverine forest. The new species is distinguished in the genus by having a wine 
colored stem with metallic luster, peeling, with golden bands: it differs from other species of Kielmeyera section 
Callodendron by having leaves with sparse resinous corpuscles and flowers with ciliate margined sepals and 
petals. This paper provides a description of the species, illustrations and digital images; morphological and 
palynological features of Kielmeyera section Callodendron species are discussed and compared.
Key words: Calophyllaceae, Kielmeyera aureovinosa, Atlantic Rainforest, riverine forest, Rio de Janeiro state.

Resumo
Kielmeyera aureovinosa M.Gomes é uma árvore da Mata Atlântica, endêmica da região serrana do estado do 
Rio de Janeiro, ocorrente em matas ciliares. A nova espécie é distinta das demais no gênero por ter caule de 
coloração vinoso-metálica, desfolhante, com faixas e nuances dourados; diferencia-se das demais espécies de 
Kielmeyera seção Callodendron por possuir folhas com corpúsculos resiníferos esparsos e flores com sépalas 
e pétalas de margens ciliadas. Este trabalho fornece descrição da espécie, estado de conservação, ilustrações 
esquemáticas e imagens digitais; características morfológicas e palinológicas das espécies de Kielmeyera 
seção Callodendron são discutidas e apresentadas em tabelas para comparação.
Palavras-chave: Calophyllaceae, Kielmeyera aureovinosa, Mata Atlântica, mata ciliar, estado do Rio de 
Janeiro.

Nota Científica  /  Short Communication
Kielmeyera aureovinosa (Calophyllaceae) – a new species    
from the Atlantic Rainforest in highlands of Rio de Janeiro state
Kielmeyera aureovinosa (Calophyllaceae) - uma nova espécie da Mata Atlântica   
na região serrana do estado do Rio de Janeiro
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Introduction
The taxonomic history of Kielmeyera has been 

recorded by constant changes in various super and 
infrageneric categories from inception to the present 
day. Certain features like alternate leaves, resinous 
corpuscles and capsular fruits with winged seeds are 
some of the main reasons that authors have proposed 
many changes (e.g. Martius 1825; Cambessedes 
1828; Pohl 1830; Bentham 1862; Wawra 1886; 
Szyszylowicz 1895; Engler 1895; Maguire 1972).

Pollen morphology analysis reveals that 
among the Clusiaceae, Kielmeyera is the only genus 
with pollen grains gathered in tetrads and polyads. 
This base would support the tendency to exclude it 
or place it at the beginning of the evolutionary line 

of the family. A few species with pollen in monads 
could be linked to other genera (Barth 1980).

With the advent of phylogenetic analysis based 
on information obtained by DNA sequencing of the 
angiosperms, there follows a vast output of works that 
are defining, revalidating, rearranging and creating 
names for all levels of taxonomy. Some points, 
however, have been shown as conflicting, for example, 
changes in the scope of the order Malpighiales, and 
more precisely in the delimitation of families of the 
clusioid clade, to which families that contain this genus 
have been linked. These changes result primarily from 
advances in analytical techniques (eg, Savolainen et 
al. 2000; Davis & Wurdack 2004).

What most l ikely has impaired the 
establishment of boundaries and interrelationships 
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of the families that comprise the clusioid clade is 
the following: the age of the group, which includes 
fossil records dating back about 90 million years 
BP; and the fact that its members appear to display 
accelerated rates of molecular evolution (Wurdack 
& Davis 2009).

It seems that a more profound treatment 
of the phylogenetic relationships of Kielmeyera 
is related to the advancement of this research. 
The genus was first placed together with the 
Clusiaceae (APG 1998), and then confirmed 
as belonging to the subfamily Kielmeyeroideae 
and tribe Calophylleae (Gustafsson et al. 2002; 
Notis 2004). The two subfamilies of Clusiaceae, 
determined on the basis of morphological features, 
indicate, in molecular analysis, a polyphyletic 
family. In order to resolve issues related to 
ancestry, it was decided to elevate the status of 
subfamily Kielmeyeroideae, revalidating family 
Calophyllaceae, composed of fourteen genera 
(Wurdack & Davis 2009).

In a thorough analysis of the clusioid clade, 
Ruhfel et al. (2011) confirm Calophyllaceae as a 
monophyletic family and recognize two tribes, 
Calophylleae that holds Kielmeyera in a subclade 
related to alternate-leaved genera Caraipa, 
Mahurea and Neotatea together with Haplocathra 
with opposite leaves, all with winged seeds, native 
to the New World.

A revision of Kielmeyera, presented as a 
thesis by Saddi (1982, apud Saddi 1983, 1989), 
created major taxonomic publications on the genus, 
among which can be highlighted: 1) a review of 
supra-specific hierarchies, which recognizes two 
subgenera and expands the number of sections to 
eleven; it also creates some series, and describes 
new species and varieties (Saddi 1983); 2) a 
detailed analysis of the external morphology of 
the 47 species, now known of Kielmeyera, most 
described by the author himself, ordering them in 
sections, linking them to biogeographic aspects, 
separately describing, illustrating and using graphs 
and tables for comparison of organs and further 
characterization of taxa (Saddi 1989).

The systematization of Kielmeyera in the 
above articles is the main source of this work 
and enabled the recognition and characterization 
of the new species and provided data for their 
identification with the species that make up the 
section Callodendron and showed their distinction 
within the group.

Results and Discussion
Kielmeyera aureovinosa M. Gomes, sp. nov. Typus: 
BRAZIL. RIO DE JANEIRO: São José do Vale 
do Rio Preto, próximo ao Rio Preto, 22°10’14’’S, 
42°53’05’’W, 612 m, 5.I.2011, fl., M. Gomes 1053 
(holotypus RFA!; isotypi RB!, UEC!). Fig. 1

Kielmeyera aureovinosa M. Gomes, sp. 
nov.; forma, dimensione, textura foliorum cum K. 
excelsa optime comgruens, sed differt corpusculis 
flavis resiniferis; differt ceterum speciebus generi 
cauli cum cortice deciduo colore vinoso-metallico, 
fasciis transversalibus auratis et radicibus 
cum epidermide caduca colore sulphureo; ab 
omnibus speciebus sectionis (Sect. Callodendron) 
corpusculis resiniferis sparsis, sepalis petalisque 
ciliatis marginibus differt.

Tree 6–10 m alt.; resin sparse, thick, yellow. 
Taproot underground system, robust lateral roots, 
bark papery, sulfurous yellow, peeling, dbh 12–25 
cm, stem and side branches developed vinous with 
metallic luster, with gold cross bands, peeling 
spiralling in papery transverse membranes; 
young branches glabrous, slender, gray, striated, 
rounded-triangular cylindrical. Leaves glabrous, 
petiole slender, striate, canaliculated, 2–4 cm 
long, blade obovate to elliptical, 8.5–18.5 × 4–7 
cm, coriaceous, base acute or cuneate, sometimes 
slightly asymmetric, apex rounded obtuse, 
sometimes apiculate, rarely acute or emarginate; 
midrib slender, sunken on adaxial surface and 
prominent on abaxial surface; secondary veins 
15–22 on either side, prominent on both sides; 
inter-secondary veins subparallel and double 
crosslinked, evident on both faces; marginal 
rib c. 0.05 cm wide, orange (in sicco); resinous 
corpuscles in the form of dashes and dots, yellow 
(in sicco), sparse, distributed near the margin, 
secondary veins subparallel. Inflorescence in 
corymbiform thyrses sparsely flowered, branches 
glabrous, striated; rachis robust, angular, 3.5–9.5 
cm long, lateral branches articulated, ending with 
2–3 flowers; basal branches with 2–7.5 cm long, 
apical 1–1.5 cm long, pedicels 1–1.5 cm long. 
Flowers white, hermaphrodite and staminate; buds 
ovoid; sepals slightly unequal among themselves, 
ovate orlong-ovate, concave, margin ciliate, apex 
acute or rounded, 0.35–0.5 × 0.55–0.7 cm; petals 
oblong-obovate, concave, margin ciliate, apex 
truncate or rounded, slightly asymmetrical, 1.5–2.3 
× 1–1.5 cm; stamens with hairless filaments, thin, 
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Figure 1 – a-j. Kielmeyera aureovinosa M. Gomes – a. branch; b. flower; c. petal margin; d. sepal margin; e. anther 
front view; f. dorsal view of anther; g. leave; h. resinous corpuscles; i. fruit; j. seeds.
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Kielmeyera aureovinosa M. Gomes is 
endemic in Rio de Janeiro state. It occurs in a 
restricted area of the highlands, in São José do Rio 
Preto, inhabiting the Atlantic Rainforest in riverine 
formations, between 600–700 m.

The epithet aureovinosa refers to the most 
striking feature of this taxon, which is the vinous 
color with golden glow of the defoliant parts of 
the stem.

The taxon is distributed in a restricted area 
that is not within any conservation unit and where 
agricultural activities take place. Thus the species 
can be classified in the category Vulnerable (VU), 
according to the IUCN criteria (IUCN Standards 
and Petitions Subcommittee 2010).

The new species belongs to section 
Callodendron, linking to other taxa of the group 
as a tree, having distinctly petiolate leaves, flowers 
with sepals subequal not scarious margined, erect 
anthers oblong-rectangular, dorsifixed, with 
reduced dorsi-apical glands (Fig. 1e, f) and stigma 
capitate-trilobed (Fig. 1d). The species are from 
the Atlantic Rainforest, with distribution near 
the coast of the states of Rio de Janeiro and São 
Paulo. This section, in which only the type species 
K. excelsa (Saddi 1983) was originally included, 
was later expanded with K. rizziniana, K. gracillis, 
K. insignis and K. decipiens (Saddi 1984, 1989).

Kielmeyera aureovinosa is distinguished 
from other species of the genus by presenting 
stem peeling vinous-metallic colored with golden 
hues and transverse bands (Fig. 2d) and roots 
with skin peeling and sulfurous yellow (Fig. 2a) 
– characteristics that remain in dried material. 
The leaves are similar to K. excelsa, in form 
and consistency, differing by presenting yellow 
resinous corpuscles. It differs from all species of the 
section Callodendron in having these corpuscles 
sparsely distributed (Tab. 1; Fig. 2c) and having 
flowers with sepals and petals ciliate margins (Fig. 
1c, d; Tab. 2).

The species of section Callodendron do 
not have a xylopodium, so there is no annual 
regeneration. The underground system is usually a 
slender taproot with lateral roots (e.g. K. rizziniana 
and K. excelsa). In K. aureovinosa roots exhibit 
sulfur yellow epidermal peeling (Fig. 2a). The side 
branches are robust, growing subparallel to the soil, 
near the surface.

Kielmeyera aureovinosa has characteristics 
that make it distinct from other species of the 
genus, with individuals preserved in a stretch of 

Table 2 – Sepal and petal margins (section Callodendron)

Species Sepals Petals

K. aureovinosa** ciliate ciliate

K. decipiens* non-ciliate non-ciliate

K. excelsa* non-ciliate non-ciliate

K. gracilis* non-ciliate non-ciliate

K. insignis* non-ciliate non-ciliate

K. rizziniana* non-ciliate non-ciliate

(*Saddi 1989; **this work)

Table 1 – Ocorrence of intervenial leaf-structures 
(section Callodendron)

Resinous Corpuscles

Species Color Form Density

K. aureovinosa** yellow dash/dot sparse

K. decipiens* yellow dash/dot abundant

K. excelsa* red dash (dot) abundant

K. gracilis* yellow streak (dash/
dot) abundant

K. insignis* yellow streak (dash/
dot) abundant

K. rizziniana* yellow dash/dot 
(streak) abundant

(*Saddi 1989; **this work)

compressed, anthers quadrangular, base lobed 
asymmetric, 0.1–0.15 cm long, dorsi-apical gland 
globuloidal; gynoecium glabrous, ovary striated, 
c. 0.5 cm long, style c. 0.6 cm long, stigma 
capitate-trilobate, c. 0.1 cm long. Fruit a woody 
septifragal capsule, elongated ellipsoid, 8–12 
cm long, immature with rounded lobes, 1.2–2 
cm wide, epicarp peeling, base narrow-truncate, 
apex emarginate, apiculate; dehiscent with carpels 
curvred, epicarp rough, inner undulate; central 
column slender, trine, falsely winged due to traces 
of placentas; seeds oblong, discoid, hemispherical, 
falciform, often asymmetrical, wings hyaline, 1–4.4 
× 0.7–1.6 cm, embryo orbicular, eccentric, 0.4–1.8 
× 0.3–1.1 cm.
Examined material: BRAZIL. RIO DE JANEIRO: 
São José do Vale do Rio Preto, próximo ao Rio Preto, 
22°10’24’’S, 42°53’06’’W, 662 m, 29.XII.2009, fl., M. 
Gomes 1008 (RFA); 19.V.2010, fr., M. Gomes 1030 
(RFA); 22°10’14’’S, 42°53’05’’W, 612 m, 13.VIII.2010, 
fr., M. Gomes 1038 (RFA, RB, UEC).
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Figure 2 – a-d. Kielmeyera aureovinosa M.Gomes – a. root segment; b. young plant; c. leave with resinous corpuscles; d. stem.
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riverine forest near the Rio Preto (Fig. 2b), on 
private property in the montane region of Rio de 
Janeiro state, Atlantic Rain Forest area, in São José 
do Vale do Rio Preto.

Palinology provides important data for the 
characterization of this taxon. In preliminary 
analysis, it was observed that pollen grains of K. 
aureovinosa are monads, 3-colpate with sexine 
perforated (V. Esteves, comm. pers.). According 
to the pollen morphology of the genus (Barth 
1980), of the 46 species studied – including seven 
indeterminate – only K. excelsa, K. appariciana 
and K. rufotomentosa, belonged to the group of 
monads, which, according to the ornamentation and 
structure of the exine, were framed in the types: roof 
psilate or punctured, the first; and microreticulate, 
the following two. The vast majority of species of 
the genus has tetrads or polyads.

For the genus, the pollen of K. aureovinosa, 
also occur in a ratio of rare species, is also a type 
that had been reported in only a single taxon. It 
is awaiting further analisys of their morphology.

Table 3 shows the pollen groups and types 
of pollen from closely related species, according 
to the terminology of Barth (l.c.). In addition to K. 
aureovinosa, K. insignis was examined to complete 
this list of species of section Callodendron.
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