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Resumo 
Discocarpus pedicellatus é uma espécie arbórea endêmica da Mata Atlântica que apresenta regeneração natural 
por meio da formação de bancos de plântulas, ocorrendo em populações com manchas de elevada densidade de 
árvores adultas nas florestas semidecíduas do sul da Bahia. Foram realizados dois estudos, um no campo e outro em 
casa de vegetação, visando analisar a sobrevivência de plântulas e os efeitos do sombreamento nas características 
fotossintéticas e no crescimento de plantas jovens de D. pedicellatus. No início das avaliações no campo a densidade 
de plântulas foi muita elevada, em torno de 700 plântulas m-2. Ao final de dois anos esses valores variavam entre 5 e 
190 plântulas m-2, sendo raros os indivíduos que apresentavam folhas verdadeiras. Em casa de vegetação, os valores 
da taxa fotossintética líquida em saturação de radiação luminosa (Amax), da irradiância de compensação (Ic), da taxa 
de respiração no escuro (Rd), da taxa de crescimento relativo (TCR) e da taxa assimilatória líquida (TAL), indicam 
que essa espécie apresenta crescimento lento, típico de espécies que regeneram no interior de florestas com dossel 
fechado. Além disso, com o aumento do sombreamento observou-se uma diminuição significativa da Rd, indicando 
que a sobrevivência no sub-bosque está associada com baixas taxas metabólicas e de crescimento. Os resultados 
obtidos indicam que a estratégia de regeneração por bancos de plântulas e a capacidade de ajustar o seu metabolismo 
em função da radiação luminosa disponível são fatores importantes para o estabelecimento de populações de D. 
pedicellatus com manchas de elevada densidade populacional nas florestas semidecíduas do sul da Bahia.
Palavras-chave: Mata Atlântica, fotografias hemisféricas, tolerância a sombra.

Abstract 
Discocarpus pedicellatus is an endemic tree species in the Atlantic Forest. It presents natural regeneration from 
seedling banks and populations with patches of high-density of adult trees in the semideciduous forests of southern 
Bahia, Brazil. Two studies were conducted, in the field and under greenhouse conditions, aiming to analyze seedling 
survival and the effects of shade on growth and on photosynthetic characteristics of D. pedicellatus saplings. 
In the field, the density of seedlings was very high at the beginning of the study, in some cases exceeding 700 
seedlings m-2. After two years of observations, density values were between 5 and 190 seedlings m-2 and few 
individuals showed the first true leaves. In greenhouse, the results obtained for light-saturated net photosynthetic 
rate (Amax), the compensation irradiance (Ic), the dark respiration rate (Rd), the relative growth rate (TCR) and 
the net assimilation rate (TAL), suggest that this species presents slow growth, typical of species that regenerate 
in the understory of mature forests under closed canopies. Also, in response to increase in shading there was a 
significant decrease in Rd, indicating that the survival in the forest understory may be associated to low metabolic 
and growth rates. The results indicate that the regeneration strategy by seedling banks and the ability to adjust their 
metabolism in response to the low available light radiation are important factors that explain the establishment 
of high-population density patches of D. pedicellatus in the semideciduous forests of southern Bahia, Brazil.
Key words: Atlantic rainforest, hemispherical photographs, shade tolerance.
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Introdução
A Mata Atlântica do sul da Bahia figura 

entre as áreas de maior riqueza de espécies 
arbóreas do mundo (Martini et al. 2007). De 
acordo com Thomas et al. (1998) entre 45 e 48% 
das espécies de plantas vasculares desta região 
são endêmicas da Mata Atlântica, cerca de 7,5% 
apresentam distribuição disjunta entre a Mata 
Atlântica da Bahia e a Amazônia, e entre 25 e 
30% são encontradas exclusivamente nas florestas 
ombrófilas litorâneas do norte do Espírito Santo ao 
sul do estado da Bahia. Nesse contexto, a região de 
transição entre as florestas ombrófilas do litoral e as 
florestas estacionais do interior do estado da Bahia 
abriga áreas bastante fragmentadas, mas ainda 
pouco conhecidas floristicamente (Thomas et al. 
2009). A Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) da Serra do Teimoso é um dos fragmentos 
mais representativos da transição entre as florestas 
ombrófilas litorâneas e as florestas estacionais. A 
RPPN Serra do Teimoso está localizada na fazenda 
de mesmo nome e corresponde a uma mata de 
encosta variando de 200 a 850 m.s.m. Nas menores 
altitudes da reserva (entre 200 e 500 m.s.m.) 
predominam espécies típicas de floresta estacional 
semidecidual, devido às variações sazonais do 
regime pluviométrico, enquanto no topo (acima 
de 500 m.s.m.) predominam espécies de florestas 
ombrófilas, onde a sazonalidade climática é menos 
intensa devido à retenção de umidade orográfica 
(Amorim et al. 2005). 

Discocarpus pedicellatus Fiaschi & Cordeiro 
(Phyllanthaceae) é a espécie mais comum nas 
áreas de terras baixas da Serra do Teimoso, com 
registro de 90 indivíduos numa área de apenas 
ca. 0,3 ha (Thomas et al. 2009). Apesar de ser 
uma espécie muito comum na RPPN Serra do 
Teimoso, onde forma manchas com elevada 
densidade populacional, existem poucas populações 
conhecidas da espécie, a qual possui distribuição 
restrita às florestas estacionais semideciduais do 
sul da Bahia (Fiaschi & Cordeiro 2005). Além 
de ocorrer na área da RPPN Serra do Teimoso, a 
espécie é também conhecida apenas na região de 
Itarantim, próximo à divisa da Bahia com Minas 
Gerais (Fiaschi & Cordeiro 2005). Discocarpus 
pedicellatus é uma espécie dióica, cujos indivíduos 
adultos apresentam porte médio (até cerca de 20 m 
de altura) e a regeneração ocorre pela formação de 
bancos de plântulas, formados a partir de eventos 
de frutificação em massa com intervalos de cinco 
a dez anos.

Estudos sobre a regeneração natural de 
espécies arbóreas são de grande importância 
para a compreensão dos processos ecológicos 
relacionados com a dinâmica florestal e o manejo 
adequado de fragmentos florestais (Higuchi et al. 
2006). Além disso, tais estudos podem contribuir 
para a produção de mudas de espécies ameaçadas, 
por meio da coleta de plântulas germinadas no 
campo (Auer & Graça 1995; Viani & Rodrigues 
2007). A regeneração natural por espécies que 
apresentam a formação de bancos de plântulas 
em ambientes florestais pode ser afetada por 
vários fatores, como a proximidade das árvores 
matrizes (Comita & Hubbel 2009; Li et al. 2009), 
a sazonalidade climática (Moraes & Paoli 1999; 
Marimon et al. 2012), a formação de clareiras no 
dossel florestal (Marimom et al. 2012), entre outros. 

Em comparação com áreas abertas e clareiras, 
no interior das florestas com dossel fechado há 
uma diminuição da disponibilidade de radiação 
luminosa, das temperaturas do ar e do solo, da 
entrada de precipitação e da disponibilidade de 
nutrientes, além de um aumento da umidade 
relativa e consequente redução do déficit de pressão 
de vapor do ar (Lüttge 2008). A penetração direta 
e intermitente da luz ao longo do perfil do dossel 
desempenha um papel extremamente importante na 
regeneração natural e na produtividade primária das 
plantas que se desenvolvem na sombra de matas 
fechadas (Chazdon 1988; Leakey et al. 2005). Visto 
que a posição ocupada pelas diferentes espécies na 
sucessão florestal está relacionada com a habilidade 
de plântulas e indivíduos jovens para sobreviver e 
crescer em função das condições microambientais 
prevalecentes (Lüttge 2008), o grau de tolerância 
à sombra é reconhecidamente um fator de grande 
importância na determinação do estágio sucessional 
de espécies arbóreas tropicais (Souza & Válio 
2003). Além disso, diversos estudos têm indicado 
que as estratégias que permitem as plântulas e 
indivíduos jovens sobreviverem e crescerem no 
sub-bosque parecem estar relacionadas com a 
fisionomia florestal (Kitajima 1994; Walters 1999; 
Poorter 2009). Segundo Poorter (2009), em florestas 
tropicais úmidas o crescimento e a sobrevivência 
em ambientes sombreados estão relacionados com 
a capacidade de alocação de carbono para tecidos de 
armazenamento e defesa, enquanto que nas florestas 
estacionais haveria uma tendência à maximização da 
interceptação da radiação luminosa associada com 
diminuições nas taxas respiratórias.
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A luz é a principal fonte de energia para a 
assimilação de carbono (Valladares & Niinemets 
2008), afetando estabelecimento de plântulas 
e o crescimento nos ambientes sombreados do 
sub-bosque florestal (Kelly et al. 2009; Kenzo et 
al. 2011). Do ponto de vista da utilização da luz 
como um recurso do ambiente físico, a adaptação 
ou a aclimatação de plantas a ambientes de baixa 
ou elevada disponibilidade de radiação luminosa 
pode ocorrer em níveis bioquímicos, celulares 
ou de planta inteira. Folhas de sombra têm uma 
maior proporção de parênquima paliçádico, maior 
teor de clorofila, menor razão clorofila a/b e mais 
nitrogênio alocado para os sistemas coletores 
de luz, quando comparadas com folhas de sol 
(Evans & Poorter 2001). Em escala de planta 
inteira, em baixa disponibilidade de radiação 
luminosa a maioria das espécies apresenta a 
tendência de alocar mais biomassa para a parte 
aérea do que para as raízes, aumentando a razão 
de área foliar (Evans & Poorter 2001; Valladares 
& Niinemets 2008; Niinemets 2010). O nível em 
que uma determinada espécie pode aclimatar-se 
em ambientes onde a disponibilidade de radiação 
luminosa é um recurso limitante também está 
relacionado à sua capacidade de manter um 
balanço de carbono positivo, proporcionado, entre 
outros aspectos, por baixas taxas respiratórias 
(Baltzer & Thomas 2007; Valladares & Niinemets 
2008). Assim, avaliações do crescimento, em nível 
de planta inteira, e da fotossíntese, em nível de 
folhas, podem ser úteis para determinar o nível de 
tolerância à sombra de espécies florestais (Kelly 
et al. 2009; Kenzo et al. 2011).

Levando em conta a restrita distribuição 
geográfica dessa espécie, e a sua importância na 
composição florística das florestas semideciduais 
onde está inserida a RPPN Serra do Teimoso 
(Thomas et al. 2009), foram realizados dois 
experimentos independentes com o objetivo 
geral de avaliar a influência da disponibilidade 
de radiação luminosa no estabelecimento 
de plântulas de D. pedicellatus. O primeiro 
experimento foi conduzido no campo, o qual 
teve como objetivo avaliar a variação anual 
da abertura do dossel e a sobrevivência nos 
locais onde ocorreram formações de bancos de 
plântulas. O segundo experimento foi conduzido 
em ambiente de casa de vegetação com o objetivo 
de avaliar os efeitos de diferentes níveis de 
sombreamento artificial na fotossíntese e no 
crescimento de plantas jovens de D. pedicellatus.

Material e Métodos
Sobrevivência de plântulas em 
ambiente florestal
O estudo foi conduzido na RPPN Serra 

do Teimoso, localizada no município de Jussari 
(Bahia) (15°12’S, 39°29’W). O clima do município 
de Jussari é do tipo Am na classificação de 
Köppen (Bahia 2001). A sazonalidade climática é 
marcada por um período chuvoso que se estende 
de janeiro a março e um período seco de junho a 
dezembro. A partir de março de 2005 foi observada 
a formação de dois grandes bancos de plântulas de 
D. pedicellatus, com manchas de elevada densidade 
populacional. Os bancos de plântulas foram 
formados nos locais onde havia maior densidade 
de indivíduos adultos (entre 250 e 300 m.s.m.e 
entre 350 e 400 m.s.m). Na área da Reserva onde 
existe a maior densidade de indivíduos adultos de 
D. pedicellatus (Amorim et al. 2005; Thomas et 
al. 2009), e onde ocorreram as formações de banco 
de plântulas, o solo apresenta elevada fertilidade, 
baixa acidez e elevada capacidade de retenção de 
água; sendo classificado como Cambissolo Háplico 
Eutrófico léptico, unidade CEPEC Raso, franco 
argiloso, com afloramento de rochas. Em junho 
de 2005, nos locais onde foram identificadas as 
formações de bancos de plântulas, foram marcados 
24 pontos amostrais, sendo 12 localizados entre 
250 e 300 m.s.m. e 12 entre 350 e 400 m.s.m. Os 
pontos amostrais foram marcados com uma estaca 
de madeira e identificados de forma a permitir o 
acompanhamento contínuo, por meio da contagem 
de todas as plântulas existentes em parcelas 
circulares com 0,7 m de diâmetro (≈ 0,4 m2). 
Na primeira avaliação foram contadas, em cada 
parcela, todas as plântulas que apresentavam entre 
5 e 10 cm e a presença de duas folhas cotiledonares. 
Com o objetivo de avaliar a sobrevivência das 
plântulas foram realizadas recontagens aos 92, 
214, 334 e 730 dias após a primeira avaliação. 
Aos 730 dias após a primeira coleta de dados, 
em junho de 2007, foi realizada uma contagem 
adicional do número de plântulas; nessa ocasião 
quase a totalidade das mesmas ainda apresentava 
as características descritas acima. Durante todo o 
período de observações não houve nenhum outro 
evento de floração.

Em cada ponto amostral foram obtidas 
fotografias do dossel com uma câmera digital Nikon 
Coolpix 4300, equipada com uma lente hemisférica 
(180º), montada sobre um tripé a 1,30 m de altura e 
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nivelada em relação ao solo por meio de um nível 
de bolha. As fotografias foram obtidas sempre 
no início da manhã, com a finalidade de evitar a 
superexposição. As fotografias foram analisadas no 
programa GLA (Gap Light Analyser - Frazer et al. 
1999), visando quantificar a porcentagem de abertura 
de dossel (CO), calculada diretamente a partir da soma 
das frações das aberturas totais do hemisfério (fração 
ou porcentagem do céu visível) (Trichon et al. 1998). 
As avaliações de CO foram realizadas ao longo de 
um ano, nos mesmos dias que foram realizadas as 
contagens do número de plântulas.

Entre junho de 2005 e junho de 2007, 
dados de precipitação pluviométrica foram 
coletados diariamente e transformados em totais 
mensais, utilizando-se um pluviômetro (Meteoro 
Instrumentos, MG, Brasil) instalado na sede da 
Fazenda Teimoso. Os somatórios da precipitação 
pluviométrica ao longo do primeiro e do segundo 
ano de coleta de dados (junho de 2005 a maio de 
2006 e junho de 2006 a junho de 2007) foram 975 
e 1366 mm, respectivamente. Durante o primeiro 
ano, valores acima de 100 mm foram obtidos nos 
meses novembro e dezembro de 2005, e janeiro, 
março e abril de 2006. Durante esse mesmo período, 
os menores valores de precipitação ocorreram entre 
os meses de junho e outubro de 2005. Ao longo do 
primeiro ano, os meses que apresentaram o maior 
e menor valor de precipitação pluviométrica foram 
abril e maio de 2006 (170 e 9 mm, respectivamente).

Os efeitos dos locais e da época de coleta 
de dados em CO, na densidade de plântulas e na 
sobrevivência foram analisados mediante análise 
da variância seguida do teste de Tukey em nível 
de 5% de probabilidade. Para tal, foi adotado um 
delineamento experimental inteiramente casualizado, 
em esquema fatorial (locais × épocas), com 12 
repetições. Os resultados de CO e de sobrevivência 
foram transformados para arco-seno (x/100)0,5.

Crescimento e características 
fotossintéticas em ambiente de casa 
de vegetação
O experimento foi conduzido na casa de 

vegetação da UESC, localizada no município de 
Ilhéus, BA. Para a realização desse experimento 
foram coletadas plântulas originadas de regeneração 
natural numa área de mata secundária em estágio 
avançado de regeneração, localizada próxima da 
reserva, na Fazenda Teimoso, Jussari, Bahia. Esse 
procedimento foi adotado com o objetivo de evitar 
alterações na regeneração natural dentro da área 

da RPPN. As plântulas foram coletadas em julho 
de 2005 e apresentavam as mesmas características 
descritas acima para o estudo de sobrevivência, ou 
seja, 5 e 10 cm de altura e a presença de apenas duas 
folhas cotiledonares. As plântulas foram levadas 
para a casa de vegetação e transplantadas para 
sacos plásticos com 0,5 L de capacidade contendo 
solo florestal, onde permaneceram por um período 
de oito meses. Após o período de aclimatação, as 
plantas foram transplantadas novamente para baldes 
plásticos com 10 L de capacidade e submetidas à 
quatro níveis de radiação luminosa, em condições 
de casa de vegetação, por 289 dias. O sombreamento 
artificial foi obtido colocando-se as plantas nas 
condições naturais de radiação no interior da casa de 
vegetação e sob cobertura com tela preta (25, 50 e 
75% de atenuação da radiação solar), com dimensões 
de 2,5 × 1,5 × 1,5 m. Os percentuais de atenuação 
da radiação solar em cada ambiente de luz foram 
calculados conforme descrito em Feijó et al. (2009) e 
corresponderam, respectivamente, a 25% (condições 
naturais de radiação no interior da casa de vegetação), 
17%, 10% e 5% com relação ao pleno sol.

No início do experimento, 10 plantas foram 
utilizadas para análise da biomassa no tempo zero 
e foram colocadas 12 plantas sob cada nível de 
radiação luminosa. Após 289 dias do início do 
experimento, todas as plantas foram coletadas 
para análise da massa seca de folhas (MSF), caules 
(MSC), raízes (MSR) e total (MST), e da área 
foliar  total por planta (AF). A massa seca foi obtida 
por meio de secagem numa estufa de circulação 
forçada de ar a 75oC, até que a massa atingisse 
valor constante. A área das folhas foi estimada por 
meio de um medidor de área foliar LI-3100 (Li-Cor, 
USA). A partir dos dados de massa seca e de área 
foliar foram calculadas a massa foliar por unidade 
de área (MFE = MSF/AF), a razão de massa de raízes 
(RMR = MSR/MST), a razão de massa de folhas 
(RMF = MSF/MST) e a razão de área foliar (RAF = 
AF/MST). Com base nos dados de massa seca e de 
área foliar, foram calculadas as taxas de crescimento 
relativo (TCR) e assimilatória liquida (TAL), além 
da massa foliar específica (MFE). A TCR foi 
calculada pela equação TCR = (lnM2-lnM1)/(T2-T1), 
enquanto a TAL foi calculada pela equação TAL = 
[(M2-M1)/(T2-T1) × (lnA2-lnA1)/(A2-A1)]; onde M1 
e M2, e A1 e A2 correspondem às massas secas e às 
áreas foliares no início e no final do experimento, 
respectivamente; e T2-T1 correspondem ao período 
de tempo de aplicação dos tratamentos, em dias 
(Hunt 1982).
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Após 230 dias do início do experimento 
foram estimadas variáveis derivadas de curvas de 
saturação da fotossíntese pela radiação luminosa 
utilizando-se um sistema portátil para medição de 
fotossíntese LI-6400 (Li-Cor, USA), equipado com 
uma fonte de luz 6400-02B RedBlue. As medições 
foram realizadas em uma folha completamente 
expandida e madura por planta, utilizando-se três 
plantas por tratamento. As curvas foram obtidas 
utilizando-se o programa “light curve” do software 
OPEN 3.4, em sete valores de RFA 0, 15, 25, 50, 
100, 200, 400, 800, 1000, 1200 e 1600 µmol fótons 
m-2 s-1, em ordem decrescente. Para cada repetição 
estimou-se a eficiência quântica aparente (a) e a 
taxa de respiração no escuro (Rd) por meio de um 
modelo linear do tipo A=aRFA+Rd, para RFA<100 
µmol m-2 s-1. Esse modelo permitiu ainda estimar 
o valor da irradiância de compensação (IC=Rd/a), 
que corresponde ao ponto onde a reta toca o eixo 
x. A taxa fotossintética líquida em saturação de 
radiação luminosa (Amax) foi estimada por meio 
do ajuste um modelo exponencial do tipo A = 
Amax(1-e(-k(RFA-Ic)), onde, k é uma constante de 
proporcionalidade associada à concavidade da 
curva (Prado et al. 1994).

Para as variáveis de crescimento, foi adotado 
o delineamento experimental totalmente ao acaso, 
com quatro níveis de disponibilidade de radiação 
luminosa e 12 repetições. Os resultados obtidos 
foram submetidos à análise da variância, seguida 
do teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 
Para as variáveis derivadas das curvas de saturação 
de radiação luminosa, adotou-se o delineamento 
experimental completamente ao acaso com dois 
níveis de radiação luminosa e três repetições. Os 
efeitos dos tratamentos foram comparados por meio 
da análise da variância.

Resultados
Sobrevivência de plântulas   
em ambiente florestal
Os valores de CO mantiveram-se, em média, 

maiores no Local 2, com exceção do mês de janeiro 
de 2006, quando a CO foi maior no Local 1 (Tab. 1). 
A abertura do dossel foi significativamente superior 
no Local 2 em relação ao Local 1 nas campanhas 
realizadas em junho e setembro de 2005 (P<0,05; 
Tukey), não diferindo significativamente entre os 
dois locais em janeiro e maio de 2006 (P>0,05; 
Tukey). Os valores máximos e mínimos para CO 
foram obtidos no Local 2, em setembro de 2005 e 

em maio de 2006 (10,0 e 2,7%, respectivamente); 
sendo que o maior valor médio, considerando os dois 
locais, foi observado em setembro de 2005 (6,2%).

Os valores médios da densidade de plântulas 
de D. pedicellatus ao longo de todo o período de 
coleta de dados foram estatisticamente semelhantes 
(ANOVA, F=0,06, gl=1, P>0,10) nos dois locais 
onde foram realizadas amostragens (Tab. 1). Pelo 
fato de não ter ocorrido diferenças significativas 
entre locais a relação entre densidade de plântulas 
e o tempo decorrido desde a primeira avaliação é 
apresentada de forma unificada na Fig. 1. Pode-
se observar que houve uma queda abrupta na 
densidade de plântulas nas campanhas realizadas 
em junho de 2005 e janeiro de 2006. Em junho de 
2005, os valores da densidade de plântulas variaram 
entre 23 e 918 plântulas m-2. Já em maio de 2006, 
esses valores variaram entre 10 e 410 plântulas 
m-2. Em junho de 2007, ou seja, dois anos após 
o início das observações os valores da densidade 
de plântulas variaram entre 5 e 190 plântulas m-2; 
embora o valor médio de 53 plântulas m-2 ainda 
possa ser considerado relativamente alto. De 
forma semelhante ao observado para a densidade 
de plântulas, não foram verificadas diferenças 
significativas para a sobrevivência (ANOVA, F 

Figura 1 – Relação entre o tempo decorrido desde a 
primeira até a última avaliação (junho de 2005 e junho 
de 2007) e a densidade de plântulas de D. pedicellatus 
por unidade de área na RPPN Serra do Teimoso, 
Jussari, BA.
Figure 1 – Relationship between the time elapsed from the 
first to the last evaluation (June 2005 and June 2007) and D. 
pedicellatus seedlings density per unit area in the RPPN Serra 
do Teimoso, Jussari, BA, Brazil.
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= 2,16, gl = 1, P>0,10) entre os dois locais de 
coleta de dados (Tab. 1). Verificou-se diferença 
significativa (P<0,05; Tukey) na sobrevivência 
de plântulas entre setembro de 2005 e janeiro de 
2006, com uma queda de 66% para 47%. Dois anos 
após o início da coleta de dados as porcentagens 
de sobrevivência de plântulas ainda estiveram 
acima de 20%, sendo esse valor significativamente 
inferior (P<0,05; Tukey) ao valor encontrado em 
maio de 2006 (40%).

Crescimento e características 
fotossintéticas em ambiente de casa 
de vegetação
Foram observadas diferenças significativas 

entre os níveis de luz para Amax (P < 0,05; 
ANOVA), Rd e Ic (P<0,01; ANOVA) (Tab. 2). 
Embora tenha ocorrido um pequeno aumento na α 
entre 25% e 5% do pleno sol, não houve diferença 
significativa entre tratamentos. Os valores de 
Amax, Rd e Ic foram, respectivamente; 1,5, 11,3 e 
4,5 vezes maiores sob 25% do que sob 5% do pleno 
sol (Tab. 2, Fig. 2). Visto que não houve diferença 
significativa entre tratamentos para α, as mudanças 
em Ic, conforme aumentava o sombreamento, 
foram diretamente relacionadas com alterações 
na taxa de metabolismo, demonstradas pela 
diminuição da Rd.

Os valores médios da RMR, MFE, TCR e 
TAL diminuíram e os valores médios da RMF e 
RAF aumentaram significativamente (P<0,05; 
Tukey) com o aumento dos níveis de sombreamento 
(Tab. 3). A TCR e a TAL foram, respectivamente, 
1,9 e 2,7 vezes maiores sob 25% do que sob 5% do 
pleno sol, corroborando com os dados obtidos para 
as curvas de saturação de radiação luminosa (Tab. 
2, Fig. 2). Por outro lado, a RMF e RAF foram, 
respectivamente, 1,2 e 1,8 vezes maiores sob 5% 
do que sob 25% do pleno sol.

Discussão
Os valores médios de CO nos locais onde 

foram demarcados os pontos amostrais (em torno 
de 7%) indicam características de uma floresta 
madura, com dossel bastante fechado (Trichon et 
al. 1998; Martins & Rodrigues 2002; Nascimento 
et al. 2007). Nos meses de junho e setembro 
de 2005 foram verificados maiores valores de 
abertura no dossel do que nos meses de janeiro 
e março de 2006, demonstrando a influência da 
baixa precipitação pluviométrica entre junho e 
outubro de 2005 na deciduidade da vegetação 
arbórea da reserva. Os valores de CO indicaram 
que D. pedicellatus apresenta regeneração natural 
em ambientes de mata fechada, com ausência de 
médias e grandes clareiras.

Variável Época Local 1(1) Local 2(1) Média(2)

CO (%) Jun/05 3,9 ± 0,2bB (3,4-4,8) 6,4 ± 0,4aA (4,2-8,1) 5,2 ± 0,3b

Set/05 5,5 ± 0,3abB (4,5-8,4) 6,9 ± 0,4aA (5,4-10,0) 6,2 ± 0,3a

Jan/06 4,6 ± 0,2abA (3,6-5,3) 3,9 ± 0,2bA (2,4-4,9) 4,2 ± 0,2c

Mai/06 3,8 ± 0,1bA (3,1-4,9) 4,4 ± 0,3bA (2,7-6,9) 4,1 ± 0,2c

Densidade (plântulas m-2) Jun/05 233 ± 80aA (40-918) 217 ± 52aA (23-578) 225 ± 46a

Set/05 151 ± 54abA (23-608) 141 ± 33abA (20-360) 146 ± 31ab

Jan/06 99 ± 32bA (20-410) 96 ± 23bA (10-273) 98 ± 19b

Mai/06 80 ± 25bA (15-325) 80 ± 19bA (10-220) 80 ± 15b

Jun/07 54 ± 15bA (13-190) 51 ± 14bA (5-133) 53 ± 10b

Sobrevivência (%) Set/05 64 ± 3aA (38-79) 68 ± 4aA (45-79) 66 ± 3a

Jan/06 50 ± 4bA (27-79) 45 ± 3bA (24-56) 47 ± 3b

Mai/06 43 ± 5bA (19-79) 37 ± 3bA (20-48) 40 ± 3b

Jun/07 33 ± 5cA (12-69) 23 ± 4cA (8-44) 28 ± 3c

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si em nível de 5% de probabilidade. Letras maiúsculas indicam comparações entre locais pela análise da 
variância e letras minúsculas indicam comparação entre épocas pelo teste de Tukey. Valores entre parênteses correspondem aos mínimos e máximos observados.
(1) n = 12; (2) n = 24

Tabela 1 – Valores médios (± erro padrão) da abertura do dossel (CO), da densidade de plântulas e do percentual 
de sobrevivência de D. pedicellatus em junho de 2005, Setembro de 2005, Janeiro de 2006, Maio de 2006 e Junho 
de 2007 na RPPN Serra do Teimoso, Jussari, BA.
Table 1 – Mean values (± standard error) of the canopy openness (CO), the seedlings density and the percentage of survival of D. 
pedicellatus in June 2005, September 2005, January 2006, May 2006 and June 2007 in the RPPN Serra do Teimoso, Jussari, BA, Brazil.
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como ocorreu no presente estudo, Moraes & 
Paoli (1999) também observaram uma queda na 
sobrevivência de plântulas de C. moschata no período 
mais seco. Embora não tenham sido realizadas 
análises dos teores de umidade do solo ao longo 
do período de coleta de dados, este fator também 
poderia explicar, pelo menos em parte, o aumento 
da mortalidade nos períodos de maior déficit hídrico.

Diversas características morfológicas, 
anatômicas e fisiológicas diferenciam a capacidade 
de adaptação e aclimatação das diferentes espécies 
vegetais a condições de sombra ou pleno sol 
(Valladares & Niinemets 2008; Poorter 1999; 
Poorter 2009). Folhas de sombra são em geral menos 
espessas, apresentam menores valores médios para 
Amax, Rd, Ic e MFE do que folhas de sol (Lüttge 
2008). Tais características podem variar dentro de 
uma mesma espécie, ou entre espécies e grupos 
ecológicos, e estão diretamente relacionadas com 
a capacidade de sobrevivência e de crescimento 
em ambientes de clareiras ou de matas fechadas 
(Kitajima 1994; Barker et al. 1997). Os valores 
obtidos para as variáveis derivadas das curvas de 
saturação de radiação luminosa permitem concluir 
que D. pedicellatus apresenta características de uma 
espécie arbórea clímax, que regenera em ambientes 
sombreados e apresenta crescimento muito lento, 
corroborando os resultados obtidos em condições 
de campo. Além disso, as maiores diferenças entre 
os tratamentos ocorreram para Rd e Ic. Uma vez que 
não houve diferença significativa entre tratamentos 
para α, a diminuição na Ic e a manutenção de um 
balanço de carbono positivo em nível foliar nos 
ambientes com baixa disponibilidade de radiação 
luminosa parecem ser dependentes da baixa atividade 
metabólica, demonstrada pelos baixos valores de Rd. 

Ao final do período de coleta de dados, 
praticamente todas as plântulas localizadas 
nas parcelas amostrais ainda apresentavam as 
mesmas características morfológicas observadas 
na primeira avaliação; sendo muito raras aquelas 

% Pleno sol Amax (mmol CO2 m-2 s-1) Rd (mmol CO2 m-2 s-1) α (mmol CO2 mmol fótons-1) Ic (mmol fótons m-2 s-1)
25 6,38 ± 0,30* 0,34 ± 0,04** 0,057 ± 0,003ns 5,96 ± 0,43**
5 4,37 ± 0,37 0,03 ± 0,06 0,059 ± 0,003 1,32 ± 0,27
Comparações entre médias realizadas pela analise da variância: ** p < 0,01; * p < 0,05; e ns p ≥ 0,05.

Tabela 2 – Taxa fotossintética líquida em saturação luminosa (Amax), taxa de respiração no escuro (Rd), eficiência quântica 
aparente (α) e irradiância de compensação (Ic) para plantas de D. pedicellatus após 230 dias crescendo em condições 
de casa de vegetação sob 25 e 5% da radiação luminosa disponível a pleno sol. Médias de três repetições ± erro padrão.
Table 2 – Light saturated net photosynthetic rate (Amax), dark respiration rate (Rd), apparent quantum efficiency (α) and compensation 
irradiance (Ic) for  D. pedicellatus seedlings 230 days after growing in greenhouse conditions at 25 and 5% of the light radiation available 
in full sun. Mean ± standard error of three replications.

Figura 2 – Curvas de resposta da taxa fotossintética 
por unidade de área foliar (A) em relação à radiação 
fotossinteticamente ativa (RFA) para plantas de D. 
pedicellatus após 230 dias crescendo em condições de casa 
de vegetação sob 25 e 5% da radiação luminosa disponível 
a pleno sol. Médias de três repetições ± erro padrão.
Figure 2 – Response curves of the photosynthetic rate per unit 
leaf area (A) to photosynthetic active radiation (RFA) for D. 
pedicellatus seedlings 230 days after growing in greenhouse 
conditions at 25 and 5% of the light radiation in full sun. Mean 
± standard error of three replications.

A regeneração natural de espécies florestais 
é dependente de inúmeras condições que variam 
de uma espécie para outra (Moraes & Paoli 1999; 
Comita & Hubbel 2009; Li et al. 2009; Marimon 
et al. 2012); porém, é sempre indispensável 
uma quantidade suficiente de sementes viáveis 
e condições edafoclimáticas que satisfaçam 
as necessidades de germinação e crescimento 
(Lamprecht 1990). No ciclo de vida de uma planta, 
as fases de germinação e de estabelecimento de 
plântulas são as mais críticas, onde normalmente 
ocorrem altas taxas de mortalidade (Moraes & 
Paoli 1999; Comita & Hubbel 2009). A diminuição 
gradual na densidade de plântulas entre os meses de 
setembro de 2005 e janeiro de 2006 pode ser resultado 
dos baixos valores da precipitação pluviométrica 
verificados entre junho e outubro de 2005. Assim 



8 Mercês, D.A. et al.

Rodriguésia 64(1): 001-010. 2013

que já haviam emitido a primeira folha verdadeira 
(dados não apresentados). Esse fato parece estar 
relacionado com a baixa disponibilidade de 
radiação luminosa no sub-bosque, conforme pode 
ser observado pelos baixos valores de CO nos locais 
onde ocorreram formações de bancos de plântulas. 
Por outro lado, as plântulas transplantadas para 
condições de casa de vegetação rapidamente 
lançaram folhas novas e os valores médios de TCR, 
TAL, Amax e Rd aumentaram significativamente 
entre os tratamentos de 5% e 25% do pleno sol; 
indicando uma estratégia na qual os indivíduos 
regenerantes conseguem responder ao aumento na 
disponibilidade de radiação luminosa causada pelo 
surgimento de clareiras no dossel florestal.

Assim como observado para as variáveis 
derivadas de curvas de saturação de radiação 
luminosa, os valores de TCR e de TAL indicam um 
crescimento muito lento quando comparados aos 
valores obtidos por outras espécies arbóreas nativas 
da Mata Atlântica (Souza & Válio 2003; Feijó et 
al. 2009). As diminuições na TCR e TAL com o 
aumento do sombreamento, mesmo seguidas de 
aumentos na RAF, podem ter sido causadas pelos 
baixos valores de RFA nas condições em que foi 
realizado o experimento. Feijó et al. (2009) relataram 
valores médios e máximos de RFA de 174 e 406 µmol 
fótons m-2 s-1, respectivamente, para o tratamento de 
25% do pleno sol, e de 31 e 79 µmol fótons m-2 s-1, 
respectivamente, para o tratamento de 5% do pleno 
sol. Conforme pode ser observado na Figura 2, 
esses valores encontravam-se abaixo dos valores da 
irradiância de saturação obtidos para D. pedicellatus, 
indicando que a disponibilidade de radiação luminosa 
foi um fator limitante ao crescimento das plantas. 

Por outro lado, conforme discutido anteriormente, 
os baixos valores de Rd em condições de sombra 
densa indicam uma baixa atividade metabólica 
e economia de carbono em condições em que a 
disponibilidade de RFA é um fator limitante para 
a fotossíntese. Embora não tenham sido realizadas 
análises das características foliares associadas a 
defesas contra herbívoros ou patógenos, os resultados 
obtidos indicam que plântulas de D. pedicellatus 
apresentam uma grande capacidade de tolerar baixos 
níveis de luz por meio de ajustes no metabolismo 
primário, de forma a manter um balanço de carbono 
positivo e reagir com surtos de crescimento à medida 
que clareiras apareçam no dossel florestal. Essa 
estratégia, associada aos eventos de frutificação 
em massa, poderia garantir o estabelecimento de 
populações compostas por um grande número de 
indivíduos e elevada densidade populacional em 
ambientes de florestas semidecíduas, tal qual relatado 
por Thomas et al. (2009).

Com base nos resultados obtidos pode-se 
verificar que D. pedicelatus regenera em condições 
de baixa disponibilidade de radiação luminosa, 
características do interior de florestas maduras com 
dossel fechado. O processo de regeneração de D. 
pedicellatus está baseado na formação de bancos 
de plântulas com elevada densidade de indivíduos 
por unidade de área, em alguns casos com mais de 
700 plântulas m-2. A estratégia de regeneração por 
bancos de plântulas e a capacidade de ajustar o 
seu metabolismo em função da radiação luminosa 
disponível parecem ser os fatores importantes para 
o estabelecimento de populações com elevada 
densidade populacional nas florestas semidecíduas 
do sul da Bahia

Tabela 3 – Razão de massa de raízes (RMR) e de folhas (RMF), massa foliar específica (MFE), razão de área foliar 
(RAF), taxa de crescimento relativo (TCR) e taxa assimilatória líquida (TAL) de mudas de D. pedicellatus submetidas 
à quatro níveis de disponibilidade de radiação luminosa (25, 17, 10 e 5 % com relação ao pleno sol), em condições 
de casa de vegetação, por 289 dias. Médias de 12 repetições ± erro padrão.
Table 3 – Roots (RMR) and leaves mass ratios (RMF), leaf mass per area (MFE), leaf area ratio (RAF), relative growth rate (TCR) 
and net assimilation rate (TAL) of D. pedicellatus seedlings subjected to four levels of available light radiation (25, 17, 10 and 5% in 
relation to full sun), under greenhouse for 289 days. Mean ± standard error of 12 replications.

Variável

% Pleno sol
25 17 10 5

RMR 0,26 ± 0,02 a 0,22 ± 0,2 ab 0,20 ± 0,02 ab 0,16 ± 0,007 b
RMF 0,53 ± 0,02 b 0,55 ± 0,02 b 0,55 ± 0,01 b 0,62 ± 0,01 a
MFE (g m-2) 116,11 ± 6,73 a 99,36 ± 4,25 ab 83,82 ± 4,3 bc 75,89 ± 2,53 c
RAF (cm2 g-1) 46,7 ± 2,8 c 56,5 ± 3,4 bc 67,3 ± 4,2 b 82,8 ± 3,5 a
TCR (mg g-1 dia-1) 8,48 ± 0,41 a 8,19 ± 0,34 a 5,24 ± 0,40 b 4,40 ± 0,43 b
TAL (mg cm2 dia-1) 0,16 ± 0,01 a 0,14 ± 0,01 a 0,08 ± 0,01 b 0,06 ± 0,01 b
Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade.
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Resumo 
Este estudo descreveu e comparou a similaridade florística de três estratos de quatro fragmentos de Floresta Estacional 
Decidual. Os fragmentos estudados estão distribuídos na Bacia do São Francisco, três em Minas Gerais e um na Bahia. 
A amostragem da vegetação seguiu o protocolo da Rede de Parcelas Permanentes nos biomas Cerrado e Pantanal para 
os estratos arbóreo, de arvoretas e juvenil. Foram contabilizadas a riqueza de espécies e famílias em cada área e estrato. 
A similaridade entre os estratos de cada área foi obtida por diagramas de Venn e índices de Jaccard e Czekanowski, já 
para a análise da similaridade entre os fragmentos, em cada estrato, foram calculados apenas os dois índices. Os quatro 
fragmentos e os três estratos apresentaram baixa relação florística, ou seja, baixo compartilhamento de espécies. As 
diferenças entre os estratos podem ser reflexo de variações ambientais ao longo do tempo, assim como da capacidade 
de reprodução das espécies dos estratos superiores. Já as diferenças entre as áreas devem-se à distribuição geográfica, 
que gera variações ambientais, as quais podem estar favorecendo a ocorrência de espécies adaptadas às condições 
de cada fragmento, contribuindo para uma composição florística diferenciada. Além disso, os contatos vegetacionais 
(ecótonos) provavelmente também contribuíram para as diferenças florísticas observadas.
Palavras-chave: padrões florísticos, heterogeneidade ambiental, variação entre estratos.

Abstract 
This study described and compared the floristic similarity in four Deciduous Seasonal Forest fragments, and assessed the 
floristic relations between the tree (adult), the treelet and the sapling stratum. The fragments studied are distributed in Minas 
Gerais State and in Bahia State, Brazil. The vegetation sampling method followed the protocol of the “Rede de Parcelas 
Permanentes nos biomas Cerrado e Pantanal” for the tree, treelet and sapling strata. The floristic similarity between the 
fragments was obtained based on Jaccard and Czekanowski indices. Besides the similarity indices, Venn diagrams were 
drawn for the strata within each area. The four fragments and the three strata of each fragment presented low degrees of 
species sharing. The floristic differences among the strata may be due to environmental variations throughout time as well 
as the reproductive capacity of the species differentiated among the years. Besides the geographic distance (neutral theory), 
the environmental variations between the areas and the vegetation contacts (ecotones) with other biomes may have favored 
the occurrence of species adapted to the conditions of each fragment, which contributed to the distinct floristic composition.
Key words: floristic patterns, environmental heterogeneity, variation between strata.
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Introdução
No Brasil, as Florestas Estacionais Deciduais 

ou matas secas ocorrem naturalmente na forma de 
machas, distribuídas ao longo do Brasil Central (Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins), 
norte de Minas Gerais e Bahia (Rizzini 1997). Tais 

florestas também podem ser encontradas na região 
sul do Brasil (IBGE 2004), porém, estas apresentam 
outra condição ambiental (baixas temperaturas) 
ocasionando a deciduidade foliar (Oliveira-Filho 
2009). De acordo com Prado & Gibbs (1993), a 
distribuição em manchas desta fisionomia florestal, 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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provavelmente, indica que seriam remanescentes 
de uma antiga floresta contínua, que conectava a 
Caatinga aos Chacos argentinos durante o Pleistoceno, 
a cerca de 10.000 anos antes do presente.

Entre as principais características físicas e 
ambientais que distinguem a mata seca das demais 
formações florestais tropicais, destaca-se a sua 
frequente ocorrência sob afloramentos calcários e, em 
virtude desta associação, a existência de solos rasos, 
porém com elevada disponibilidade de nutrientes 
(Murphy & Lugo 1986; Felfili et al. 1998; Werneck 
et al. 2000; Silva & Scariot 2004a, b). É importante 
ressaltar que, apesar de rara, as Florestas Estacionais 
Deciduais também podem ocorrer sobre relevo plano, 
onde seus solos são mais profundos (Sampaio 2006). 
Outros aspectos importantes são a elevada caducifolia 
apresentada por seus indivíduos, o que teria originado 
o seu nome popular “mata seca”, a grande amplitude 
climática ao longo da sua distribuição (Santos et al. 
2007a), a qual está relacionada ao fato deste tipo 
fisionômico se distribuir ao longo dos biomas da 
Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga (IBGE 
2004), e a sua dissociação de cursos d’água (Ribeiro 
& Walter 2008).

De acordo com Espirito-Santo et al. (2008), as 
Florestais Estacionais Deciduais ocupam 27.367,815 
ha, o que representa pouco mais de 3% do território 
nacional. Apesar da reduzida área de ocorrência, esta 
fisionomia é considerada portadora de significativa 
diversidade biológica (Gentry 1995; Silva & Scariot 
2004a, b; Felfili et al. 2007) e elevada diversidade de 
formas de vida (Medina 1995; Melo 2008). Porém, 
apesar da sua considerável importância ecológica e 
diversidade biológica, tanto florística como faunística, 
este tipo de vegetação se encontra entre as fisionomias 
brasileiras menos conhecidas (Gonzaga et al. 2007; 
Santos et al. 2007a).

Segundo Espirito-Santo et al. (2008), devido 
à ausência de estudos detalhados, as taxas de 
desmatamento e o real estado de degradação dos 
fragmentos de Floresta Estacional Decidual, até o 
momento, não foram precisamente quantificados. Por 
esta razão, semelhante ao ocorrido na maior parte da 
vegetação brasileira, grandes porções do patrimônio 
biológico das Florestas Estacionais Deciduais estão 
sendo perdidas por meio da ação humana, sem se 
obter, ao menos, o conhecimento ecológico básico 
destes ambientes. 

Diante deste cenário, boa parte do conhecimento 
acerca das Florestas Estacionais Deciduais realizados 
no Brasil advém dos levantamentos florísticos e 
fitossociológicos, como os de Felfili et al. (1998), 
Silva & Scariot (2003, 2004a,b), Nascimento et al. 
(2004), Salis et al. (2004), Santos et al. (2007b), 

ou de similaridades florísticas entre diferentes áreas 
(Santos & Vieira 2006; Santos et al. 2007a). Por 
outro lado, poucos estudos, a exemplo do presente, 
compararam a florística de fragmentos de Floresta 
Estacional Decidual numa escala geográfica, ou 
fizeram comparações entre os estratos da vegetação, 
por exemplo, entre regenerantes e a comunidade adulta 
(Medeiros et al. 2007).

Desta forma, o presente estudo objetivou 
descrever as características florísticas em três estratos 
da vegetação (arbóreo, arvoretas e juvenis), avaliados 
em quatro fragmentos de Floresta Estacional Decidual, 
amostrados na bacia do Rio São Francisco. Para 
tanto, buscou-se responder a seguinte pergunta: 
existe semelhança florística entre os estratos adulto e 
regenerante (arvoretas e juvenis) nas comunidades de 
Floresta Estacional Decidual?

Material e Métodos
Foram amostrados quatro fragmentos de 

Floresta Estacional Decidual (sensu Veloso et al. 
1991) distribuídos ao longo da bacia hidrográfica 
do Rio São Francisco, sendo três em Minas Gerais 
(municípios de Arcos, Paracatu e Peruaçu) e outro na 
Bahia (município de Coribe). A extensão deste trabalho 
é compreendida pelas coordenadas geográficas 
13º29’–20º17’S e 44º14’–46º49’W (Fig. 1, Tab. 1).

Figura 1 – Localização dos quatro fragmentos de Floresta 
Estacional Decidual amostrados, com detalhe para os 
limites da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e dos 
biomas (sensu MMA 2009)  Caatinga;  Cerrado;  
Mata Atlântica. Onde: AR = Arcos (MG); PA = Paracatu 
(MG); PE = Peruaçu (MG) e CO = Coribe (BA).
Figure 1 – Location of the four Deciduous Seasonal Forest 
fragments sampled, pointing out the limits of São Francisco River 
watershed and the  Caatinga,  Cerrado and  Atlantic 
Forest biomes (sensu MMA 2009). Where: AR = Arcos (MG); 
PA = Paracatu (MG); PE = Peruaçu (MG) e CO = Coribe (BA).
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Segundo IBGE (2002), o clima da região é 
classificado como do tipo Aw (clima tropical) e Cwa 
(clima subtropical úmido). O primeiro apresenta 
estação seca bem definida, onde pelo menos um dos 
meses do ano tem precipitação média total inferior a 
60 mm e temperatura média mensal nunca inferior a 
18ºC. Já Para o clima tipo Cwa a temperatura varia 
regularmente ao longo do ano, apresentando verões 
brandos e suaves, com estiagens de inverno (Tab. 1).

De acordo com a classificação da vegetação 
brasileira (IBGE 2004), as quatro localidades 
estudadas possuem como vegetação dominante a 
Floresta Estacional Decidual. Porém, as mesmas 
estão inseridas em distintas regiões fitogeográficas, 
como áreas core do Cerrado (Paracatu, MG), de 
ecótono Cerrado/Caatinga (município de São Félix 
do Coribe, BA e Parque Nacional Cavernas do 
Peruaçu, MG), além de áreas com forte influência 
da Mata Atlântica (Estação Ecológica de Corumbá, 
MG) (Fig. 1).

Para amostrar a vegetação foi instalada uma 
rede de parcelas, seguindo o protocolo da Rede 
de Parcelas Permanentes nos biomas Cerrado e 
Pantanal (Felfili et al. 2005). Para a amostragem 
do estrato arbóreo foram alocadas aleatoriamente 
25 parcelas de 20 × 20 m (Fig. 2), em cada uma das 
quatro áreas. Foram amostrados todos os indivíduos 
arbóreos contidos no interior das unidades amostrais, 
com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm, exceto 
indivíduos mortos, lianas e trepadeiras.

Para amostragem das arvoretas foi alocada 
no canto inferior esquerdo de cada parcela de 20 

Tabela 1 – Informações geográficas e ambientais dos quatro fragmentos de Floresta Estacional Decidual utilizados 
nas análises comparativas deste estudo.
Table 1 – Geographical and environmental information of the four Deciduous Seasonal Forest fragments used in the comparative analyses.

Arcos (MG) Paracatu (MG) Peruaçu (MG) Coribe (BA)

Município (estado) Arcos (Minas Gerais) Paracatu (Minas Gerais) Januária / Itacarambi / São João 
das Missões (Minas Gerais)

São Félix do 
Coribe (Bahia)

Propriedade Estação Ecológica de 
Corumbá (IEF) Propriedade privada Parque Nacional Carvernas do 

Peruaçu (ICMBio)
Propriedade 
privada

Latitude (S) 20° 17’ 17° 13’ 14° 54’ 13° 29’

Longitude (W) 45° 37’ 46° 49’ 44° 22’ 44° 14’

Altitude 819 626 696 533

Área (ha) 100 100 200 50

Clima* Cwa Aw Aw Aw

Temperatura Média Anual (°C)# 20,7 22,0 26,3 24,4

Precipitação Média Anual (mm)# 1.600 1.350 947 900
* IBGE (2002); # INMET (2010)

× 20 m uma parcela de 5 × 5 m (Fig. 2), conforme 
método sugerido por Felfili et al. (2005). Nestas 
parcelas, foram amostrados todos os indivíduos 
arbustivo-arbóreos com altura > 1,0 m e DAP < 5,0 
cm, conforme adotado por Pinto & Hay (2005) e 
Felfili et al. (2005). Para o estrato das juvenis foram 
alocadas, no canto inferior esquerdo de cada parcela 
de 5 × 5 m, uma sub-parcela 2 × 2 m (Fig. 2). Nestas 
parcelas foram amostrados todos os indivíduos com 
altura < 1,0 m (Pinto & Hay 2005; Felfili et al. 2005). 

O material botânico coletado foi depositado no 
Herbário Dendrológico Jeanine Felfili (HDJF), da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM). As espécies foram classificadas 
em famílias de acordo com o Grupo Filogenético 
das Angiospermas (APG III 2009). As sinonímias 
e grafia dos nomes científicos foram consultadas 
na lista de espécies da flora do Brasil (Forzza et 
al. 2010).

Para avaliar a composição florística dos 
fragmentos amostrados, foram contabilizadas a 
riqueza de espécies e famílias por área e por estrato. 
Além disso, foi analisada a similaridade de espécies 
entre os estratos e foram confeccionados, para cada 
área, diagramas de Venn, com base na presença e 
ausência das espécies nos estratos avaliados. Foram 
calculados os índices de similaridade qualitativos 
(Jaccard), entre os estratos dentro da mesma área 
e entre as diferentes áreas. Índices de similaridade 
quantitativos (Czekanowski) foram calculados 
apenas entre os estratos de cada área (Kent & Coker 
1992; Mueller-Dombois & Ellenberg 2002).
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Resultados
Quando analisados em conjunto os três 

estratos dos quatro fragmentos de Floresta Estacional 
Decidual amostrados, a riqueza total encontrada foi 
de 204 espécies arbustivo-arbóreas, pertencentes 
a 45 famílias (Apêndice). Neste conjunto se 
somariam mais 19 morfoespécies as quais, por não 
se encontrarem identificadas ao nível de espécie até 
o momento, foram excluídas das análises.

A análise conjunta da composição florística 
em nível de família, para todas as áreas e estratos 
estudados, mostrou que Fabaceae foi a que 
apresentou a maior riqueza (51 espécies), seguida 
por Myrtaceae (15), Malvaceae (12) e Rubiaceae 
(10), as quais juntas representam 43,13% da riqueza 
em espécies registradas nos quatro fragmentos. Neste 
conjunto de dados, foram observadas 18 famílias 
(40% da amostragem total) com ocorrência limitada 
a uma área. Exemplos dessa baixa representatividade 
são Malpighiaceae, Rhamnaceae, Nyctaginaceae e 
Lauraceae, dentre outras.

Ao avaliar as áreas separadamente foi 
possível verificar número similar de famílias entre 
as mesmas, os quais variam entre 25 e 29 famílias. 
Porém, quando se analisa a riqueza em espécies 
verifica-se certa discrepância entre as áreas, onde o 
fragmento de Paracatu foi o mais rico (90 espécies), 
seguido por Peruaçu (79), Arcos (73) e Coribe (54).

As diferenças entre as áreas ficaram ainda 
mais evidentes quando foram considerados os 
compartimentos da vegetação separadamente. 
Os fragmentos de Peruaçu e Arcos foram os que 
apresentaram maior semelhança no número de 

espécie entre os estratos arbóreo e arvoretas (Arcos: 
Arbóreo = 46 espécies; Arvoretas = 48 e Juvenis 
= 28; Peruaçu: Arbóreo = 64 espécies; Arvoretas 
= 56 e Juvenis = 34). Já em Coribe houve redução 
de 50% no número de espécies entre os estratos 
(Arbóreo = 43 espécies; Arvoretas = 20 e Juvenis = 
10). Enquanto que em Paracatu registrou-se maior 
semelhança no número de espécie entre as arvoretas 
e as juvenis (Arbóreo = 65 espécies; Arvoretas = 
46 e Juvenis = 40).

Em todo o conjunto amostral investigado, 
apenas cinco espécies (2,45%) ocorreram nos quatro 
fragmentos, as quais foram: Aloysia virgata (Ruiz 
& Pav.) A.Juss., Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex 
DC.) Mattos, Luetzelburgia auriculata (Allemão) 
Ducke e Myracrodruon urundeuva Allemão. Por 
outro lado, as espécies com ocorrência registrada 
em apenas uma das áreas amostradas (com um ou 
mais indivíduos em cada área) representam 67,64% 
(138 espécies) de todas as espécies amostradas. 
Destas, 26 (12,74%) ocorreram na área de Coribe, 
34 (16,66%) no fragmento do Peruaçu, 38 (18,62%) 
em Arcos e 40 (19,60%) em Paracatu.

A similaridade florística entre os quatro 
fragmentos mostrou que os três estratos avaliados 
apresentam flora muito distinta entre as áreas 
(Tab. 2). Os valores encontrados para os índices de 
Jaccard estão abaixo do mínimo utilizado (50%) para 
considerar como similares floristicamente (Gauch 
1982). Quanto à similaridade florística-estrutural, 
avaliada pelo índice de Czekanowski, também se 
verificou baixa semelhança entre as áreas, onde 
nenhum dos estratos apresentou valor maior que 
34% (Tab. 2). Portanto, assim como a composição 
florística, o tamanho das populações nas áreas em 
cada um dos estratos também é bem diferenciada.

A similaridade florística entre os estratos na 
mesma área também foi baixa. Nas quatro áreas 
amostradas o número de espécies compartilhadas 
entre os três estratos avaliados foi inferior a 33% 
(Fig. 3). Além disso, quando se analisa o índice de 
Jaccard entre os estratos fica evidente a existência, 
em todos os fragmentos, de maior semelhança 
florística entre os estratos da regeneração 
(Arvoretas e Juvenis) de uma mesma área, onde a 
similaridade entre estes variou de 40,74 (Arcos) a 
55,17 (Peruaçu) (Fig. 3). De maneira generalizada 
Peruaçu foi o fragmento que apresentou maior 
número de espécies compartilhadas entre os 
estratos, o que resultou nos maiores valores de 
similaridade (Fig. 3).

Figura 2 – Esquema da amostragem dos estratos da vegetação 
em Florestas Estacionais Deciduais (Fonte: Felfili et al. 2005).
Figure 2 – Sampling scheme of the three vegetation strata used in 
Deciduous Seasonal Forest fragments (Source: Felfili et al. 2005).
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espécies pertencentes à família Fabaceae, a qual 
apresenta elevado número de espécies com frutos 
e sementes anemocóricas, estão bem distribuídas 
nas Florestas Estacionais Deciduais. Outra possível 
explicação para a elevada ocorrência de Fabaceae 
nestas áreas foi a caducifolia desenvolvida para 
muitas de suas espécies (Queiroz 2009). Esta 
característica pode ser considerada uma adaptação 
à sazonalidade hídrica a qual esse tipo de ambiente 
se encontra submetido, o que parece conferir a 
estas espécies possibilidades para a ocupação de 
diferentes hábitats.

As cinco espécies que ocorreram em todos 
os fragmentos foram consideradas de ampla 
distribuição geográfica ao longo dos domínios 
atlântico e savânico (Oliveira-Filho 2006). De 
fato, Rizzini (1963) e Pedrali (1997) observaram 
que, em geral, as Florestas Estacionais apresentam 
flora com grande contribuição de espécies de 
ampla distribuição. Isto sugere que estas espécies, 
provavelmente, apresentam grande plasticidade 
fenotípica, haja vista que as áreas estudadas possuem 
considerável heterogeneidade ambiental. Resultado 
semelhante foi observado por Pereira (2008), que 
estudou quatro fragmentos de Florestas Estacionais 
Deciduais ao longo do Brasil central e classificou 
Anadenanthera colubrina e Myracrodruon 
urundeuva como indiferentes à qualidade do 
habitat. Além disso, estas espécies são consideradas 
frequentes nestas formações (Nascimento et al. 
2004; Salis et al. 2004; Fagundes et al. 2007) e, por 
esta razão, algumas delas são consideradas típicas 
desse tipo de formação (Santos & Vieira 2006; 
Fagundes et al. 2007; Santos et al. 2007a).

O baixo número de espécies compartilhadas 
entre os estratos analisados pode estar relacionado 
ao fato da atual presença das árvores adultas 
ser reflexo dos fatores ambientais e bióticos de 
períodos mais antigos, que atuaram no momento do 
estabelecimento delas (Oliveira-Filho et al. 1997; 
Schiavini et al. 2001). Em contrapartida, os eventos 
ambientais atuais, tais como a disponibilidade 
hídrica e nutricional do solo, e a chuva de sementes, 
dentre outros, seriam os responsáveis pela flora e 
estrutura das populações observadas nos estratos 
regenerantes (Oliveira & Felfili 2005). Desta 
forma, as condições do ambiente atual ou de um 
passado recente, associadas a fatores bióticos 
locais, é que definiram as estruturas populacionais 
e, consequentemente, das comunidades nestes 
estratos (Oliveira & Felfili 2005). Além disso, 
muitas espécies podem ter produzido baixa 

Tabela 2 – Valores de similaridades pelos índices de 
Jaccard (porção inferior da tabela) e de Czekanowisk 
(porção superior da tabela) para os três estratos da 
vegetação avaliados em quatro fragmentos de Floresta 
Estacional Decidual
Table 2 – Similarity values by Jaccard (lower portion of the 
table) and Czekanowisk (upper portion of the table) indices for 
the three vegetation strata assessed in four Deciduous Seasonal 
Forest fragments

Discussão 
A famí l i a  Fabaceae  ob teve  maior 

representatividade, tanto na análise total (quatro 
áreas e três estratos) quanto com os fragmentos 
em separado. Esta família também foi considerada 
abundante na amostragem de vários outros estudos 
realizados em Florestas Estacionais Deciduais 
(Ratter et al. 1978; Silva & Scariot 2004a,b; 
Nascimento et al. 2004; Salis et al. 2004; Santos 
& Vieira 2005; Santos & Vieira 2006; Fagundes et 
al. 2007; Santos et al. 2007a; Felfili et al. 2007). 
Segundo Schrire et al. (2005) e Queiroz (2006), 
Fabaceae é particularmente rica em espécies típicas 
de ambientes secos. Gentry (1995) afirma que 

Estratos
Fragmentos

Arcos Paracatu Peruaçu Coribe

Arbóreo
(DAP > 5,0 cm)

Arcos * 33,075 21,527 10,615

Paracatu 13,265 * 21, 890 14,254

Peruaçu 12,244 19,444 * 17,829

Coribe 8,536 8,000 17,582 *

Arvoretas
(altura > 1,0 m e 
DAP < 5,0 cm)

   

Arcos * 16,320 10,552 1,452

Paracatu 17,500 * 21,718 2,637

Peruaçu 10,638 17,241 * 6,585

Coribe 3,030 6,451 15,151 *

Juvenis
(altura < 1,0 m)    

Arcos * 4,120 4,986 11,170

Paracatu 13,333 * 31,124 0,943

 
Peruaçu 10,714 21,311 * 6,659

Coribe 8,571 6,382 7,317 *
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quantidade de sementes ao longo dos anos, ou 
mesmo podendo ser descontínuas, o que afetaria 
a taxa de germinação e o estabelecimento destas 
espécies na regeneração natural, conforme 
observado por Schiavini et al. (2001) em outras 
formações florestais tropicais.

Da mesma forma, os baixos valores dos 
índices de similaridade de Jaccard e de Czekanowski 
indicaram elevada dissimilaridade entre os fragmentos 
quando se analisaram os três estratos avaliados. Tal 
fato reflete a baixa relação florística entre os estratos 
adulto e regenerante dentro de cada fragmento, e 
a existência de variações florísticas dentro de um 
mesmo estrato entre diferentes áreas amostradas.

Variações geográficas em diferentes escalas 
podem corresponder a variações ambientais, 

influenciando nas distribuições diferenciais da 
abundância das espécies, com consequências para 
os padrões de diversidade (Stevens & Carson 2002). 
Contudo, é importante ressaltar que variações 
estocásticas podem preponderar sobre as ambientais 
na distribuição de espécies, porem estas tendem a 
ocorrer em uma escala local (diversidade alfa) e não 
em escalas maiores (diversidade beta e, ou gama) 
(Hubbell 2001).

Outro aspecto importante a ser considerado 
sobre as diferenças florísticas existentes entre 
as áreas estudadas é a influência dos contatos 
vegetacionais (ecótonos) existentes em cada uma 
delas. As Florestas Estacionais Deciduais brasileiras, 
por se apresentarem distribuídas descontinuamente 
em extensa faixa territorial e ocorrerem em grande 

Figura 3 – Diagramas de Venn produzidos a partir das espécies compartilhadas e exclusivas entre os três estratos da 
vegetação (Arbóreo - DAP > 5,0 cm; Arvoretas - altura > 1,0 m e DAP < 5 cm e Juvenis - altura < 1,0 m) amostrados 
em quatro fragmentos de Floresta Estacional Decidual. A = Arcos (MG), B = Coribe (BA), C = Paracatu (MG), D = 
Peruaçu (MG), Sj = índice de Similaridade de Jaccard entre os pares de estratos indicado.
Figure 3 – Venn Diagrams drawn from exclusive and shared species among the three vegetation strata (tree – DBH > 5.0 cm; treelet – 
height > 1,0 m and DBH < 5.0 cm and sapling strata – height < 1.0 m) sampled in four Deciduous Seasonal Forest fragments. A = Arcos 
(MG), B = Coribe (BA), C = Paracatu (MG) and D = Peruaçu (MG) and Sj =Jaccard similarity index between pairs of strata indicated.

a b

c d



Similaridade florística em Florestas Estacionais Deciduais

Rodriguésia 64(1): 011-019. 2013

17

amplitude climática, se encontram sob diferentes 
fitoregiões (Santos et al. 2007a,b; Pereira 2008). 
De fato, quando se analisam as espécies de cada 
fragmento e o local onde as mesmas estão inseridas 
observou-se que as áreas amostradas apresentaram 
espécies características dos Biomas nos quais os 
fragmentos estão inseridos. No caso, por exemplo, 
do fragmento de Coribe, que se encontra na matriz 
da Caatinga, é possível notar a presença de espécies 
típicas desse bioma como Cyrtocarpa caatingae 
J.D.Mitch. & Daly e Poincianella pyramidalis 
(Tul.) L.P.Queiroz  (Queiroz 2006; Santos 2009) 
dentre outras. No remanescente do Peruaçu, que se 
encontra na transição entre o Cerrado e a Caatinga, 
verificou-se a presença de Zeyheria tuberculosa que 
é frequentemente relatada em estudos realizados 
no bioma Cerrado (Mendonça et al. 2008), além 
de Amburana cearensis e P. pluviosa que são 
consideradas endêmicas da Caatinga (Queiroz 
2006). De forma semelhante, o fragmento de 
Paracatu, que está inserido na área core do Cerrado, 
possui espécies características deste bioma como 
Dipteryx alata, Curatella americana e J. brasiliana 
(Marimom & Lima 2001; Felfili et al. 2002; 
Mendonça et al. 2008).

No caso do remanescente de Arcos, localizado 
no contato entre Cerrado e Mata Atlântica, foi 
observada a presença de espécies destes dois 
biomas, como Qualea multiflora e Platycyamus 
regnellii (Mendonça et al. 2008; Machado et al. 
2004), sendo a última espécie, considerada peculiar 
ao ambiente Atlântico. Portanto, a influência da 
vegetação adjacente na composição florística da 
Floresta Estacional Decidual parece ter exercido 
grande influência na composição florística dos 
fragmentos estudados, fato este também reportado 
por outros autores que também estudaram Florestas 
Estacionais Deciduais, como Santos et al. (2007b) 
e Siqueira et al. (2009).

Os fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
amostrados, assim como os três estratos avaliados, 
apresentaram fraca relação florística entre si, ou 
seja, baixo compartilhamento de espécies, tanto 
quando se comparou o mesmo estrato entre os 
quatro fragmentos, como os diferentes estratos 
num mesmo fragmento. Este baixo número de 
espécies compartilhadas pelos estratos pode ser 
reflexo tanto da variação nas condições ambientais 
ao longo do tempo como da própria ecologia 
de algumas espécies do estrato arbóreo. Além 
disso, as diferenças florísticas observadas entre 
os fragmentos podem estar ligadas à distribuição 

natural das Florestas Estacionais Deciduais, bem 
como à localização fitogeográfica dos fragmentos, 
já que a matriz vegetacional destes e os seus vários 
contatos vegetacionais exerceram considerável 
influência florística.
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Resumo 
Icacinaceae s.l. na circunscrição atual é reconhecida como quatro famílias distintas: Cardiopteridaceae, Icacinaceae 
s.s., Stemonuraceae e Pennantiaceae. Cardiopteridaceae, Icacinaceae s.s. e Stemonuraceae têm representantes 
nas florestas tropicais da América do Sul. Na parte nordeste do Domínio da Floresta Atlântica estas famílias são 
representadas pelas seguintes espécies: Citronella paniculata (Mart.) R.A. Roward, Dendrobangia boliviana 
Rusby, Discophora guianensis Miers, Emmotum affine Miers, Leretia cordata Vell. e Pleurisanthes simpliciflora 
Sleumer. Tais espécies apresentam distribuição disjunta entre as Florestas Atlântica e Amazônica, exceto por 
Emmotum affine que é endêmica da Floresta Atlântica. Chave de identificação, ilustrações, comentários sobre a 
distribuição geográfica, habitats e caracteres diagnósticos das espécies são apresentados.
Palavras-chave: Cardiopteridaceae, Neotrópicos, Stemonuraceae, taxonomia.

Abstract
Icacinaceae s.l. according to currently circumscription is treated as four distinct families: Cardiopteridaceae, 
Icacinaceae s.s., Stemonuraceae and Pennantiaceae. Cardiopteridaceae, Icacinaceae s.s. and Stemonuraceae are 
represented in tropical forests of South America. Along the northeastern part of the Atlantic Forest domain these 
families are represented by the following species: Citronella paniculata (Mart.) R.A. Roward, Dendrobangia 
boliviana Rusby, , Discophora guianensis Miers, Emmotum affine Miers, Leretia cordata Vell., and Pleurisanthes 
simpliciflora Sleumer. The species show a disjunct distribution between the Atlantic and Amazon Forests, except 
for Emmotum affine which is endemic to Atlantic Forest. Identification key, illustrations as well as commentaries 
about geographic distribution, habitats and diagnostic characteristics are presented.
Key words: Cardiopteridaceae, Neotropics, Stemonuraceae, taxonomy.
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Introdução
Icacinaceae sensu lato é uma família 

amplamente distribuída nas regiões tropicais e 
subtropicais do mundo (Duno-de-Stefano 2004), 
com 34 gêneros e cerca de 300 espécies (Stevens 
2001). Seus representantes podem ser encontrados 
nos mais diversos habitats, porém com pouca 
relevância na estrutura da comunidade arbórea 
(Duno-de-Stefano 2004). Os gêneros Emmotum 
Desv. ex Ham. (13 spp.), Citronella D. Don (12 
spp.), Pleurisanthes Baill. (7 spp.), Mappia Jacq. 
(6 spp.) e Calatola Standl., (5 spp.) destacam-se 
por apresentarem maior riqueza de espécies dentre 
os representantes neotropicais (Duno-de-Stefano 

2004; Duno-de-Stefano & Fernández-Concha 
2011; Govaerts 2011).

A taxonomia da família, principalmente 
das espécies da América tropical, é considerada 
complexa devido à lacuna do conhecimento 
morfológico das mesmas (Duno-de-Stefano 
2004). Segundo Karehed (2001) e APG III 
(2009), os gêneros anteriormente considerados 
como relacionados em Icacinaceae s.l., agora 
estão melhor posicionados e distribuídos em 
quatro famílias distintas, a saber: Icacinaceae 
sensu stricto (Asterídeas – posição incerta), 
Cardiopteridaceae e Stemonuraceae (Asterídeas 
II – Aquifoliales) e Pennantiaceae (Asterídeas 
II – Apiales).  
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Icacinaceae s.l. é uma família de difícil 
distinção vegetativa por pertencer a um complexo 
grupo de plantas que apresentam folhas inteiras e 
simples, alternas e as estípulas ausentes; as flores são 
pequenas e simpétalas, e geralmente possuem frutos 
drupáceos, às vezes samaróides e unisseminados 
(Souza & Lorenzi 2008; Stevens et al. 2001). 
Porém na Floresta Atlântica nordestina a família é 
representada por espécies em gêneros distintos, o que 
torna possível a distinção de suas espécies através 
apenas de seus caracteres vegetativos. 

Icacinaceae sensu stricto é pantropical e possui 
20 gêneros e 150 espécies. No Brasil ocorrem seis 
gêneros e 23 espécies distribuídas majoritariamente 
na Floresta Amazônica, mas podem também ser 
encontradas na Floresta Atlântica e nos Cerrados 
(Duno-de-Stefano & Amorim 2011b).

Cardiopteridaceae e Stemonuraceae são 
famílias pantropicais, ocorrentes em áreas de 
florestas úmidas e morfologicamente muito 
semelhantes às Icacinaceae. Cardiopteridaceae 
possui cinco gêneros e aproximadamente 50 
espécies, das quais, nove podem ser encontradas 
no Brasil. Stemonuraceae é constituída por 12 
gêneros e cerca de 80 espécies, sendo apenas uma 
é registrada para o Brasil (Discophora guianensis 
Miers) (Souza & Lorenzi 2008; Duno-de-Stefano 
& Amorim 2011a; Walter 2011). 

Apesar da maior diversidade taxonômica 
de Icacinaceae s.l. ser indicada para a floresta 
Amazônica (Barroso et al. 1991), para o domínio da 
Floresta Atlântica brasileira são citadas entre cinco 
e 15 espécies, ou seja,  mais de 60% da diversidade 
encontrada na região Amazônica, pertencentes às 
três famílias (Groppo 2009; Duno-de-Stefano & 
Amorim 2011a, b; Walter 2011). 

Estudos taxonômicos em escala neotropical 
foram desenvolvidos com floras e revisões para os 
grupos de Icacinaceae s.l. (de Roon 1994; Duno-
de-Stefano 2007; Howard 1992, 1942; Howard 
& Duno-de-Stefano 1999; Woodson et al. 1976,). 
Tratando dos representantes brasileiros, estudos 
foram iniciados com a Flora brasiliensis (Engler 
1872) e posteriormente ampliados por Mazine et 
al. (2005) para o estado de São Paulo. 

Para a Região Nordeste do Brasil estudos 
taxonômicos envolvendo as famílias são 
inexistentes, porém os trabalhos de Barbosa et al. 
(2006) e Ferraz & Rodal (2006) listam espécies 
pertencentes às três famílias e confirmam a 
frequente presença das mesmas em listas florísticas 
para a região.

Durante estudos para a flora do Nordeste 
foram constatadas lacunas nas coleções de 
Cardiopteridaceae, Icacinaceae s.s. e Stemonuraceae 
em diversos herbários regionais, particularmente no 
que se refere à correta identificação taxonômica 
das amostras. Seguindo o direcionamento proposto 
para o estudo botânico de famílias para a Floresta 
Atlântica na região Nordeste do Brasil, a exemplo 
de Quiinaceae (Alves-Araújo et al. 2010), este 
trabalho visa propiciar um melhor conhecimento 
das famílias na Região, além de subsidiar a reedição 
da Lista de Espécies da Flora do Brasil.

Material e Métodos
As informações foram obtidas através das 

amostras coletadas em diversos Estados do Nordeste 
e analisadas com auxílio de estéreo-micoscópio 
e as informações complementares provenientes 
das etiquetas das exsicatas dos principais acervos 
botânicos regionais, nacionais e internacionais 
(ASE, BHCB, BM, CEPEC, DIAM, EAC, F, G, 
HST, HUH, IPA, JPB, K, MAC, MO, NY, P, PEUFR, 
RB, TEPB, UESB, UFP, UFRN, US e VEM; 
siglas de acordo com Thiers 2011). Foi utilizada 
bibliografia específica para identificação e consulta 
às imagens do material-tipo disponibilizado online 
JSTOR (< http://plants.jstor.org/ >). As amostras 
coletadas estão depositadas no herbário UFP. 
São apresentados apenas os sinônimos de maior 
relevância para as espécies. Os termos botânicos 
seguiram o proposto por Harris & Harris (2001).

Resultados e Discussão
Foram registradas duas espécies de 

Cardiopteridaceae (Citronella paniculata (Mart.) 
R.A.Howard e Dendrobangia boliviana Rusby)), 
três de Icacinaceae s.s. (Emmotum affine Miers, 
Leretia cordata Vell. e Pleurisanthes simpliciflora 
Sleumer) e uma de Stemonuraceae (Discophora 
guianensis Miers). Dentre elas, apenas Emmotum 
affine é endêmica da Floresta Atlântica, na qual as 
demais espécies apresentam distribuição disjunta 
entre as Florestas Atlântica e Amazônica. 

A Região Nordeste  detém 40% das 
espécies (6/15 spp.) listadas para o domínio da 
Mata Atlântica no Brasil (Duno-de-Stefano & 
Amorim 2011a; Duno-de-Stefano & Amorim 
2011b; Walter 2011), sendo a Bahia o estado 
mais diverso com seis táxons, seguido por 
Pernambuco (3 spp.), Alagoas e Paraíba (2 spp. 
cada) e Sergipe (1 spp.).
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De acordo com a lista de espécies ameaçadas 
da IUCN (IUCN 2011), nenhum dos táxons aqui 
analisados encontra-se sob algum grau de ameaça. 
No entanto, dada a raridade das amostras nas 

coleções botânicas e à constante perda de habitats 
da Mata Atlântica no Brasil, estudos populacionais 
tornam-se extremamente necessários para indicação 
dos níveis de ameaça mais próximos da realidade.

Chave para identificação de Icacinaceae s.l. do Domínio da Floresta Atlântica no Nordeste do Brasil.

1.	 Ramos	e	folhas	com	indumento	lepidoto-estrelado;	flores	com	corola	unida	em	um	tubo	curto	com	
estames adnados a este  ..............................................  2. Dendrobangia boliviana (Cardiopteridaceae)

1’.	 Ramos	e	folhas	glabros	ou	com	indumento,	nunca	lepidoto-estrelado;	flores	nunca	como	a	anterior.
2. Lianas.

3.	 Ramos	com	lenticelas;	tricomas	em	forma	de	“t”	nos	ramos	jovens,	folhas,	inflorescência	e	
flores;	fruto	indumentado	internamente	 .......................  5. Leretia cordata (Icacinaceae s.s.)

3’.	 Ramos	sem	lenticelas;	tricomas	simples	nos	ramos	jovens,	folhas	e	inflorescência	e	flores;	
fruto não indumentado internamente.
4. Folhas >15 cm compr., frutos costados  ...... 3. Discophora guianensis (Stemonuraceae)
4’.	 Folhas	≤15	cm	compr.,	frutos	não	costados	 ...................................................................  

 ............................................................  6. Pleurisanthes simpliciflora (Icacinaceae s.s.)
2’. Árvores ou arbustos com ramos decumbentes.

5. Domácias na face abaxial das folhas  ..............  1. Citronella paniculata (Cardiopteridaceae)
5’. Domáceas ausentes na face abaxial das folhas.

6.	 Folhas	≤15	cm	compr.,	com	indumento	dourado	na	face	abaxial;	pétalas	com	indumento	
laranja na face interna (material herborizado); fruto subgloboide, não costado  ............  
 .............................................................................. 4. Emmotum affine (Icacinaceae s.s.)

6’. Folhas >15 cm compr., glabras ou com indumento hialino na face abaxial; pétalas glabras 
ou com indumento hialino na face interna; fruto elipsoide, costado  ..............................  
 ...................................................................  3. Discophora guianensis (Stemonuraceae)

1. Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard, 
J. Arnold Arbor. 21(4): 473. 1940. Villaresia 
paniculata (Mart.) Miers, Ann. Mag. Nat. Hist., 
ser. 3 9: 116. 1862. Citronella megaphylla (Miers) 
R.A.Howard, J. Arnold Arbor. 21(4): 472. 1940.  
 Fig. 1a-b

Árvores até 8 m alt. ocorrentes na América do 
Sul e com distribuição disjunta entre as Florestas 
Amazônica (Venezuela, Brasil) e Atlântica (Brasil, 
Paraguai e Argentina). No domínio da Mata Atlântica 
do Brasil, a espécie possui ampla distribuição e para 
o Nordeste é registrada para florestas estacionais e 
ombrófilas densas na Bahia (Duno-de-Stefano 2006; 
Duno-de-Stefano & Amorim 2011a). 

Diferencia-se das demais espécies por 
apresentar ramos glabros, lenticelas ausentes; 
folhas 8–15(23) × 4–8 cm com nervura principal 
sulcada, secundária de 6–8 pares, presença de 
domáceas nas folhas totalmente expandidas e 
localizadas nos vértices das venações primária e 
secundária da face foliar abaxial; pecíolo 0,5–2 
cm compr., sulcado, glabro; frutos 1,7 × 1,1 cm, 
elipsoides, não costados, glabros. 

Popularmente conhecida como carne-de-vaca 
ou perobossu (Duno-de-Stefano & Amorim 2011a).
Material examinado: BAHIA: Ilhéus, área do CEPEC, 
11.VIII.1981, fl., T.S. Santos 3629 et al. (CEPEC); 
16.IX.1981, fr., T.S. Santos 3670 et al. (CEPEC).
Material adicional: BRASIL. PARANÁ: São Gerônimo 
da Serra, São João Nogueira, 11.IX.1999, fr., C. Medri 
850 et al. (HST). RIO DE JANEIRO: Paraty, 29.VI.1993, 
fl., R. Marquete 1083 et al. (CEPEC, RB).

2. Dendrobangia boliviana Rusby, Mem. Torrey 
Bot. Club 6(1): 19–20. 1896.  Fig. 1c

Árvores até 12 m alt., registrada para as Regiões 
Norte e Nordeste do Brasil (Duno-de-Stefano 2006, 
Duno-de-Stefano & Amorim 2011a). A espécie ocorre 
desde a Costa Rica e Panamá até a Bolívia e Brasil, 
sendo disjunta entre a região Amazônica e a Floresta 
Atlântica nordestina, onde habita florestas ombrófilas 
densas na Bahia (Duno-de-Stefano & Amorim 2011a).

Diferencia-se  das  demais  espécies 
principalmente pelos ramos e folhas com indumento 
lepidoto-estrelado; folhas 8–18 × 4,5–7,8 cm, 
nervura principal plano-convexa, secundária 8–10 
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Figura 1 – a-b. Citronella paniculata – a. folha mostrando domáceas; b. detalhe da domácea (C. Medri 850). c. 
Dendrobangia boliviana – indumento lepdoto-estrelado na face abaxial foliar (A.L. Mesquita 446). d. Discophora 
guianensis – infrutescência (A. Alves-Araújo 1238). e. Emmotum affine – detalhe da flor (S.C. Sant’Ana 422). f-g. 
Leretia cordata – f. fruto (J.L. Paixão 396); g. inflorescência (D. Cardoso 1609). h. Pleurisanthes simpliciflora – 
hábito (O.C. Lira 68-187).
Figure 1 – a-b. Citronella paniculata – a. Leaf showing domatia; b. detail of domatia (C. Medri 850). c. Dendrobangia boliviana – 
lepdote-stellate indument on abaxial surface of leaf (A.L. Mesquita 446). d. Discophora guianensis – infructescence (A. Alves-Araújo 
1238). e. Emmotum affine – detail of flower (S.C. Sant’Ana 422). f-g. Leretia cordata – f. fruit (J.L. Paixão 396); g. inflorescence (D. 
Cardoso 1609). h. Pleurisanthes simpliciflora – habit (O.C. Lira 68-187).
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pares; pecíolo 0,8–1,2 cm, plano-convexo; flores com 
corola unida em um tubo curto com estames adnados 
a este, e fruto 2–1,5 × 10–1,5 cm elipsoide, glabro. 

Popularmente conhecida como pau-de-cubiú 
(Duno-de-Stefano & Amorim 2011a).
Material selecionado: BAHIA: Teixeira de Freitas, estrada 
para Caravelas, 10.VIII.1972, fl., T.S. Santos 2347 et al (A). 
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Bosque Rodrigues 
Alves, 24.III.1982, fl., A.L. Mesquita 446 et al (HST). Belém, 
Água Preta, 07.V.1946, fr., A. Ducke 1944 (INPA, NY, US).

3. Discophora guianensis Miers, Ann. Mag. Nat. 
Hist., ser. 2, 10: 119. 1852. Discophora froesii 
Pires, Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 38: 28. 1960.  
 Fig. 1d

Arbustos a árvores 3–10 m alt. ou lianas com 
registros para as Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do Brasil (Duno-de-Stefano 2006, Walter 
2011). Ocorre da Costa Rica a Bolívia e Brasil, sendo 
disjunta entre as florestas Amazônica e Atlântica do 
Nordeste do Brasil (AL, BA e PE) (Walter 2011). No 
domínio da Mata Atlântica, D. guianensis pode ser 
encontrada em florestas estacionais semideciduais e 
florestas ombrófilas densas submontanas. 

Diferencia-se por apresentar ramos 
pubescentes, sem lenticelas; folhas 20–27,5 × 
6,5–9 cm, pubescentes, nervura principal sulcada, 
secundária 7–9 pares; pecíolo sulcado adaxialmente 
e pubescentes; frutos 1,3–1,5 × 0,7–0,9 cm, 
elipsoides, 8–10-costados. 

Popularmente conhecida como pombinho 
(Walter 2011).
Material selecionado: ALAGOAS: Ibateguara, 
Coimbra, 12.III.2003, fl., M. Oliveira 1306 et al. (MAC). 
BAHIA: Itagí, Fazenda Palestina, 24.VIII.2011, fr., B.S. 
Amorim 1018 et al. (UFP). Porto Seguro, Reserva da 
Brasil Holanda de Indústrias S/A, 07.IV.1984, fl., J.G. 
Jardim 384 et al. (CEPEC). PERNAMBUCO: Igarassu, 
Usina São José, 06.V.2009, fl., A. Alves-Araújo 1238 et 
al. (ASE, UFP);

4. Emmotum affine Miers, Ann. Mag. Nat. 
Hist.,ser. 2, 10: 180. 1852.  Fig. 1e

Arbustos a árvores até 10 m alt., com registro 
para as Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, da 
Paraíba ao Espírito Santo (Duno-de-Stefano 2006; 
Duno-de-Stefano & Amorim 2011b; Duno-de-
Stefano & Fernández-Concha 2011). Dentre as 
espécies estudadas, é a única endêmica da Floresta 
Atlântica. Comum nas Florestas ombrófilas densas 
do sul da Bahia, além da ocorrência em restingas 
de Alagoas, Paraíba, Sergipe e Pernambuco (Duno-
de-Stefano & Amorim 2011b).

Diferencia-se pelos ramos pubescentes, com 
tricomas hialinos, sem lenticelas; folhas 3,5–13 × 
2–8 cm, com tricomas dourados na face abaxial, 
margem revoluta, nervura principal sulcada, as 
secundária 6–8 pares; pecíolo sulcado na face 
adaxial; pétalas pubescentes, tricomas hialinos 
na face externa, lanulosos-alaranjados (quando 
herborizados) na face interna; frutos 1,3 × 1 cm, 
subgloboides, não costados, pubescentes. 

Popularmente conhecida como aderno, 
aderno da praia, guagirú e louro da caatinga (Duno-
de-Stefano & Amorim 2011b). 
Material selecionado: ALAGOAS: Marechal Deodoro, 
APA de Santa Rita, 3.IV.2002, fl. e fr., R.P Lyra-Lemos 
6503 et al. (MAC). Piaçabuçu, Soares, 18.XI.1987, fl., 
G.L. Esteves 1969 et al. (MAC). BAHIA: Belmonte, 
Estação Experimental Gregório Bondai, 2. IV. 2003, fr., 
P. Fiaschi 1452 et al. (CEPEC). Cairu, Ilha da Boipeba, 
17.VIII.2008, fl., J.G. Jardim 5347 et al. (CEPEC). 
PARAÍBA: Conde, Jacumã, 15.IX.2005, fl., fr., E.A. 
Rocha 1366 et al. (CEPEC). PERNAMBUCO: Goiana, 
Engenho Itapirema da Mata, 18.IV.1967, fr., A. Lima 67-
4991 et al. (IPA). Paulista, Praia da Coneição, 16.XI.1961, 
fl., S. Tavares 862 et al. (HST). SERGIPE: Pirambu, 
3.IV.1984, fl., G. Viana 914 et al. (ASE); Santa Luzia 
do Itanhi, 9.X.1993, fl. S.C. Sant’Ana 422 et al. (ASE). 

5. Leretia cordata Vell., Fl. Flumin. 99, t. 2a, 3. 
1825[1829]. Mappia cordata (Vell.) Engl., Fl. bras. 
12(2): 50. 1872.  Fig. 1f-g.

Liana a arbusto escandente, 8,5–15 m alt., com 
registro para as Regiões Norte, Nordeste e Sudeste do 
Brasil (Duno-de-Stefano 2006, 2010). Amplamente 
distribuída desde a Costa Rica e Panamá ao Brasil. 
Disjunta entre as florestas Amazônica e Atlântica (BA, 
ES, MG e RJ) (Duno-de-Stefano & Amorim 2011b).

Diferencia-se pelos ramos lenticelados, com 
tricomas em forma de “t” nos ramos jovens, folhas, 
inflorescência e flores; folhas com 4,5–16(20) 
cm × 4,5–6 cm, pétalas com tricomas lanulosos 
na face interna e hialinos, frutos com 4–6 × 3–4 
cm, subgloboides a elipsoides, superfície glabra, 
indumentado internamente. 

Popularmente conhecida como puca yacua e/
ou surucuína (Duno-de-Stefano & Amorim 2011b).
Material selecionado: BAHIA: Amargosa: Serra do 
Timbó, 26.I.2007, fl., D. Cardoso 1609 et al. (CEPEC). 
Santa Maria Eterna, estrada próximo a Canavieiras, 
12.V.1970, fl., T.S. Santos 780 et al. (RB);.Una, Reserva 
Biológica de Uma, 5.V.2005, fr., J.L. Paixão 396 et al 
(CEPEC).
Material adicional: ESPÍRITO SANTO: Guarapari, 
Rodovia do Sol, 23.II.1988, fl., J.R. Pirani 2421 et 
al. (NY). RIO DE JANEIRO: Paraty, APA Cairucu, 
20.X.1993, fr., R. Marquete 1269 et al. (RB).
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6. Pleurisanthes simpliciflora Sleumer, Notizbl. 
Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15: 256. 1940. Fig. 1h

Trepadeira, com distribuição disjunta entre 
as Florestas Amazônica e Atlântica (Duno-de-
Stefano & Amorim 2011b). No domínio da Mata 
Atlântica, tem distribuição para as Regiões Sudeste 
(MG) e Nordeste (BA, PB e PE) e ocorre em áreas 
de restinga e Florestas estacionais semideciduais 
(Duno-de-Stefano & Amorim 2011b).

Reconhecida pelos ramos pubescentes, com 
tricomas hialinos, sem lenticelas; folhas com 4,8–8 
× 2,5–5,5 cm, face abaxial com indumento hirsuto 
de tricomas simples; nervura principal plano-
convexa, secundárias 6–8 pares, pecíolo 2–5 mm 
compr., plano-convexo adaxialmente; frutos 2 × 1,2 
cm, elipsoides, não costados, glabros. 

Morfologicamente relacionada a Pleurisanthes 
brasiliensis (Val.) Tiegh., da qual foi constatada 
ocorrência nas Florestas ombrófilas da Bahia (Duno-
de-Stefano & Amorim 2011b). Porém, por carência 
de material a ser analisado, no presente estudo não 
foi possível diagnosticar divergências morfológicas 
entre as duas espécies, em que o táxon é tratado como 
P. simpliciflora.
Material selecionado: BAHIA: Maraú, 05.VIII.2002, fr., 
W.W. Thomas 13080 et al. (CEPEC). Una, estrada Ilhéus/
Uma, 02.XII.1981, fl., A.M. Carvalho 876 et al. (CEPEC). 
PARAÍBA: Cupissura, 29.VII.1958, fr., A. Lima 58-3225 
(IPA). PERNAMBUCO: Goiana, Engenho Maçaranduba, 
14.II.1968, fl., O.C. Lira 68-187 et al. (IPA). 
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Resumo 
A ocorrência de rochas carbonáticas delimita um tipo particular de relevo, o carste, o qual, pela geomorfologia 
e hidrologia específicas, difere das paisagens dominantes. Na região cárstica do Alto São Francisco, conhecida 
como “Mata de Pains”, encontram-se exemplos marcantes de relevos cársticos ocorrentes em Minas Gerais. 
No cárste, a cobertura vegetal é composta por mosaico fitofisionômico apresentando áreas florestadas e áreas 
abertas, com notável diversidade florística. O objetivo deste estudo foi realizar o levantamento das espécies 
de angiospermas em áreas com afloramentos de rocha carbonática na Região Cárstica do Alto São Francisco, 
bem como verificar a relação florística da região estudada com a flora dos domínios fitogeográficos brasileiros. 
Para o levantamento, no período de 2002 a 2006, foram realizadas expedições mensais para coletas de material 
botânico fértil concentradas em áreas relacionadas a rochas carbonáticas. O material coletado totalizou 1.512 
exsicatas e foi incorporado ao acervo do herbário BHCB.  Foram encontradas 456 espécies de angiospermas, 
distribuídas em 299 gêneros e 77 famílias. O hábito herbáceo foi o melhor representado, com 161 espécies, 
seguido dos hábitos arbustivo e arbóreo (111 espécies cada), escandente (73 espécies). A flora encontrada na 
Mata de Pains apresenta influências, em ordem de importância, dos domínios fitogeográficos Mata Atlântica, 
Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal e Pampa. Inventários florísticos em regiões cársticas nos diferentes 
domínios fitogeográficos podem, em conjunto, fornecer informações importantes no entendimento histórico 
da vegetação neotropical.
Palavras-chave: flora, domínios fitogeográficos, Mata de Pains, calcário, dolomito.

Abstract  
The occurence of carbonatic rocks defines a typical type of relief, called karst, that, by its geomorphology 
and hydrology, usually differs from the surrounding landscape. In the upper São Francisco river basin, 
some striking remnants of vegetation associated to karst can be found, which are locally knwon as “Mata de 
Pains”. In this region, a mosaic of different physiognomies, including forests and open areas, which present 
noteworthy plant diversity, composes the vegetation. The aim of this study is to provide an inventory of 
angiosperm species in areas of carbonatic rocks outcrops in the upper São Francisco river basin karst region, 
as well as analyze the floristic relationship of the study area with different Brazilian phytogeographic domains. 
Fieldwork was performed during the period of 2002 a 2006, when collections of fertile speciemns were done 
in areas associated to carbonatic rock outcrops. During the study, 1512 exsicates were incorporated to BHCB 
herbarium collection. A total of 456 angiosperm species were inventoried, distributed in 299 genera and 
77 families. Herbaceous habit was better represented, with 161 species, followed by shrubs and trees (111 
species each) and lianas (73 species). The flora of the study area presents more influence of the Mata Atlântica 
domain (Atlantic Rain Forest), followed by, in order of importance, Cerrado, Amazonia, Caatinga, Pantanal 
and Pampa. Floristic surveys in different karst regions inserted in different phytogeographic domains may, 
together, provide useful information in understanding the phytogeografic history of Neotropical vegetation.
Key words: flora, phytogeographic domains, Mata de Pains, limestone outcrops, dolomite.

Composição florística de angiospermas no carste do Alto São Francisco, 
Minas Gerais, Brasil1

Floristic composition of angiosperms in the karst of upper São Francisco river,   
Minas Gerais state, Brazil

Pablo Hendrigo Alves de Melo2,6, Julio Antonio Lombardi3, Alexandre Salino4 & Douglas Antônio de Carvalho5

Rodriguésia 64(1): 029-036. 2013

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Parte da dissertação de Mestrado do primeiro autor. 
2 UFLA - Universidade Federal de Lavras, Depto. Biologia, C.P. 3037, 37200-000, Lavras, MG.
3 UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Inst. Biociências, Depto. Botânica, Av. 24 A 1515, Bala Vista, 13506-900, Rio Claro, SP. 
4 UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, Inst. Ciências Biológicas, Depto.  Botânica. Av. Antônio Carlos 6627, Pampulha, 31270-901, Belo Horizonte, MG.
5 Autor para correspondência: pablopains@yahoo.com.br

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.



30 Melo, P.H.A. et al. 

Rodriguésia 64(1): 029-036. 2013

Introdução
Fatores de exceção local, de ordem litológica, 

hidrológica, topográfica e paleobotânica permitem 
a existência de “ilhas” de vegetação dentro das áreas 
núcleo dos diferentes domínios morfoclimáticos e 
geobotânicos (Ab’Sáber 2005). 

Em qualquer domínio morfoclimático, a 
ocorrência de rochas carbonáticas delimita um tipo 
particular de relevo, o carste, que perfaz quase 10% 
da superfície do território nacional, o qual, pela 
geomorfologia e hidrologia específica, difere das 
paisagens dominantes. A presença de afloramentos 
de rocha carbonática proporciona a formação de 
paisagens típicas como dolinas, cavernas, maciços 
residuais, lapiás, paredões, fendas e diáclases (Pilo 
2000; Kohler 2002).

A cobertura vegetal também caracteriza 
a paisagem cárstica, composta por mosaico 
fitofisionômico apresentando áreas florestadas e 
áreas abertas. Warming (1973) sugeriu estar na 
profundidade do solo, e na conseqüente capacidade 
de retenção d’água, o principal fator de distinção 
ambiental entre a formação sempre florestal na base 
das rochas e a capoeira seca muito aberta que cresce 
por cima das rochas. Cada feição cárstica apresenta 
uma série de características ambientais distintivas, 
como a disponibilidade e tipo de substrato, diferentes 
condições de umidade e de luminosidade, que 
somadas, constituem micro-habitats específicos, que 
por sua vez, suportam, cada qual, diferentes tipos de 
vegetação, tornando-o, no conjunto, rico e variado, 
com espécies, muitas vezes restritas a estes ambientes.

A região cárstica do Alto São Francisco, 
região conhecida como “Mata de Pains” (Mello-
Barreto 1942; Barbosa 1961), apresenta exemplos 
marcantes dos relevos cársticos ocorrentes nas Folhas 
SF.23/24 Rio de Janeiro/Vitória (Barbosa 1961; 
RADAMBRASIL 1983). Mello-Barreto (1942) 
destacou a região da Mata de Pains pela presença de 
matas pujantes relacionadas aos terrenos calcários. 
Eschwege (1979), que em 1800 percorreu a região 
à procura de reservas de salitre, destacou o contraste 
entre as formações florestais existentes na base dos 
afloramentos e áreas abertas, existentes nos locais 
de rocha exposta.

São raros os trabalhos de levantamento florístico 
realizados em áreas cársticas, por meio da coleta de 
material botânico fértil durante vários anos, e que 
considere as distintas fitofisionomias relacionadas 
ao relevo, bem como todas as formas de vida de 
angiospermas (Warming 1973; Pedralli 1997; Lombardi 
et al. 2005), contudo levantamentos fitossociológicos, 

como os de Silva & Scariot (2003, 2004 a,b) e Felfili 
et al. (2007), Santos et al. (2007) e os de Meguro 
et al. (2007) tem revelado a riqueza e a diversidade 
da comunidade arbórea de florestas estacionais 
decíduas nos estados Goiás e Minas Gerais.

Este estudo teve como objetivo realizar o 
levantamento florístico de áreas com afloramentos de 
rocha carbonática na Mata de Pains, Região Cárstica 
do Alto São Francisco, bem como verificar a relação 
florística da região estudada com a flora dos domínios 
fitogeográficos da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. 

Material e Métodos
Localização e caracterização ambiental 
da área de estudo
A Mata de Pains está localizada no sudoeste 

do estado de Minas Gerais, no alto curso do 
Rio São Francisco, englobando a totalidade dos 
municípios de Pains e Doresópolis, além de partes 
dos municípios de Arcos, Córrego Fundo, Formiga, 
Iguatama, Pimenta e Piumhí (Fig.1). 

Considerando os dados da estação 
meteorológica mais próxima da área de estudo, 
Bambuí, o clima, pela classificação de Köppen, é 
do tipo Cwa, temperado brando com verão quente 
e úmido e inverno seco. A temperatura média anual 
é de 20,7°C, sendo julho o mês mais frio, com 
temperatura média de 16,3°C. A precipitação média 
anual local é de 1.344 mm.

A geologia regional é caracterizada pela 
ocorrência das rochas carbonáticas e silto-argilosas 
pertencentes ao Grupo Bambuí, Proterozóico 
Superior, no limite sudoeste da porção sul do 
Cráton do São Francisco. Apresenta um mosaico 
de afloramentos calcários e filitos sucessivos, 
permitindo a ocorrência de zonas cársticas isoladas 
em meio a rochas não carbonáticas. Destacam-se 
na área três domínios cársticos, separados por 
ocorrências de filitos: o de Pains, de Arcos e o de 
Doresópolis, que, apesar de em certos casos não 
terem limites muito precisos, são individualizados 
pelas concentrações de formas cársticas. As águas 
superficiais distribuem-se por rede hidrográfica 
tipicamente pouco densa, favorecida pela infiltração 
direta nas fissuras da rocha calcária e pelas feições 
de absorção cársticas, sumidouros, simas, etc. 
Destacam-se os seguintes cursos d’água principais: 
Rio São Francisco, que compreende o nível de 
base regional, Rio São Miguel e Ribeirão dos Patos 
(Menegasse  et al. 2002). O Rio São Miguel constitui 
um importante tributário da margem direita do Rio 
São Francisco. O seu alto curso apresenta uma 
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Figura 1 – Localização das áreas onde se realizou a 
coleta de material botânico. 1. Fazenda Faroeste nos 
municípios de Arcos e Iguatama; 2.  Fazenda Amargoso 
no município de Pains; 3.  Cânion calcário do Alto São 
Francisco no município de Doresópolis. 
Figure 1 – Location of the areas where collection of botanical 
material were done. 1. Faroeste Farm, in Arcos and Iguatama 
municipalities; 2. Amargoso Farm, in Pains municipality; 3. Karst 
canyon of upper São Francisco river, in Doresópolis municipality 

grande concentração de feições cársticas, enquanto 
o baixo curso ocorre em uma planície alagada. 

De 2002 a 2005 foram realizadas expedições 
mensais em duas fazendas da região, ao longo 
da bacia do Rio São Miguel, Fazenda Amargoso 
(20º23’14’’S e 45º38’59’’W), a montante, no 
município de Pains, e Fazenda Faroeste (20º15’05’’S 
e 45º39’46’’W), a jusante, estendendo-se pelos 
municípios de Arcos e Iguatama. A Fazenda 
Amargoso possui aproximadamente 50 ha cobertos 
por fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
e Semidecidual na base e sobre os afloramentos 
rochosos que ocorrem nas encostas das colinas 
e se conectam ao Parque Municipal Dona Ziza, 
localizado na periferia da cidade de Pains. A 
Fazenda Faroeste representa uma das áreas naturais 
mais importantes e representativas da região, com 
aproximadamente 1000 ha cobertos por Floresta 

Estacional Decidual e Semidecidual relacionadas 
aos afloramentos rochosos que guardam 27 sítios 
arqueológicos já catalogados. Os maciços aflorados 
margeiam o Rio São Miguel formando um vale 
raso e largo que alaga no final da estação chuvosa. 
No ano 2006 realizaram-se também expedições ao 
município de Doresópolis perfazendo as áreas do 
cânion calcário do Alto São Francisco (20º18’25’’S 
e 45º55’08’’W).

O levantamento florístico contemplou todos 
os hábitos de angiospermas. Em cada localidade 
amostrada, por meio de caminhadas aleatórias, 
percorreram-se os diversos ambientes como bordas, 
topos e interior de maciços residuais, lajedos de 
calcário, bordas de cânion e paredes marginais a 
cursos d’água, vertentes rochosas afloradas em 
pequenos morros e serras, interior de clarabóias e 
dolinas. Os espécimes foram coletados em estado 
fértil e herborizados conforme as técnicas padrão 
para estudos desse tipo (Fidalgo & Bononi 1984), 
e, quando existentes, duplicatas foram enviadas a 
especialistas para identificação. Outros espécimes 
foram identificados pelos autores por comparação 
ou por consulta à literatura especializada. Todas 
as exsicatas estão depositadas no Herbário do 
Departamento de Botânica do Instituto de Ciências 
Biológicas da Universidade Federal de Minas 
Gerais (BHCB).

Adotou-se o sistema de classificação 
apresentado por APG II (Souza & Lorenzi 2008). 
Os nomes das espécies foram atualizados quanto à 
sinonímia consultando-se o sítio do Taxonomic Name 
Resolution Service (<http://tnrs.iplantcollaborative.
org/>). O hábito dos espécimes coletados estão de 
acordo com Vidal & Vidal (2000).

Foram usados os levantamentos de Forzza 
et al. (2011), Stehmann et al. (2009),  Mendonça 
et al. (1998) e Queiroz et al. (2006), para verificar 
a relação florística da região estudada com a flora 
dos domínios fitogeográficos no Brasil. Dados de 
ocorrência por formação vegetacional nos domínios 
Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga foram obtidos 
de Stehmann et al. (2009),  Mendonça et al. (1998) 
e Queiroz et al. (2006), respectivamente.

Resultados e Discussão
De modo geral constatou-se predomínio de 

Floresta Estacional Semidecidual na base e entre os 
afloramentos. Sobre estes, em locais com presença 
do epicarste, ou seja, locais onde há solo recobrindo 
a rocha ou preenchendo seus interstícios, ocorre 
a Floresta Estacional Decidual. Nos locais mais 
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erodidos, como nos campos de lapiás, ocorre uma 
terceira fitofisionomia, saxícola, mais aberta, particular 
das partes mais dissecadas do relevo cárstico, aqui 
chamada  de formação aberta do carste (Fig. 2).  

Foram encontradas 456 espécies de angiospermas, 
distribuídas em 299 gêneros e 77 famílias. A listagem 
de espécies é apresentada na Tabela 1. As famílias 
com maior número de espécies foram: Fabaceae 
(37), Orchidaceae (28), Asteraceae (25), Poaceae e 
Malvaceae (24), Euphorbiaceae (23), Piperaceae (19), 
Apocynaceae, Bromeliaceae e Rubiaceae (14 cada), 
Solanaceae (13), Bignoniaceae (11) e Meliaceae (10). 

O número de espécies amostradas excede 
àqueles relatados em trabalhos florísticos e/ou 
fitossociológicos realizados em outras áreas de 
afloramentos calcários no estado de Minas Gerais 
(Azevedo 1966; Pedersoli & Martins 1972; Brandão 
& Magalhães 1991; Pedralli 1997; Lombardi et al. 
2005; Meguro et al. 2007; Santos et al. 2007) e em 

Goiás (Silva & Scariot 2003, 2004a, b; Felfili et 
al. 2007). A alta riqueza de espécies encontrada se 
deve ao fato de ter-se amostrado, em expedições 
periódicas durante três anos, todas as formas de vida, 
nas distintas fitofisionomias relacionadas ao relevo 
cárstico, bem como seus diferentes micro-habitats. 
Warming (1973) observou a variação nas condições 
do relevo como um importante fator no incremento 
da riqueza de espécies no carste e ressaltou a 
necessidade de expedições frequentes para a coleta 
de material botânico fértil nessas regiões.

O hábito herbáceo foi o melhor representado, 
com 161 espécies, seguido dos hábitos arbustivo 
e arbóreo (111 espécies cada), escandente (73 
espécies). Os gêneros com espécies herbáceas 
com maior riqueza de espécies foram: Peperomia 
(13), Tillandsia (6), Begonia e Panicum (4 cada); 
com espécies arbustivas: Piper (5), Psychotria e 
Solanum (4 cada); com espécies arbóreas: Trichilia 

Figura 2 – Mosaico fitofisionômico apresentando áreas florestadas e áreas abertas na Fazenda Faroeste em 15.03.2012. fesd=floresta 
estacional semindecidual, fed=floresta estacional decidual, fac=formação aberta do carste e mc=mata ciliar do rio São Miguel.
Figure 2 – Mosaic of different physiognomies, including forests and open areas. Fazenda Faroeste in 03.15.2012. fesd=seasonal semideciduous 
forest,  fed=seasonal deciduous forest, fac=open formations of carste and mc= riparian forest of São Miguel river.
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(5), Nectandra (4), Casearia, Croton, Eugenia, 
Ficus, Guarea e Lonchocarpus (3 cada); e com 
espécies escandentes: Cissus (6), Dioscorea (5), 
Prestonia (4), Forsteronia e Passiflora (3) cada.

Rizzini (1997) destacou relativa pobreza de 
espécies herbáceas no sub-bosque das formações 
florestais decíduas sobre afloramentos calcários 
no estado de Goiás, porém na Mata de Pains, 
considerando-se as distintas fitofisionomias 
relacionadas ao relevo cárstico, as espécies 
herbáceas representaram cerca de um terço da 
riqueza total de espécies encontradas. 

Pedersoli & Martins (1972) sugerem que 
o estrato herbáceo sobre afloramentos calcários 
pode ser dividido em uma formação heliófila que 
cresce sobre a rocha, e outra ombrófila, mais rica 
em espécies, em razão de uma espessa camada 
de húmus. Neste levantamento os locais mais 
erodidos e dissecados do relevo são caracterizados 
por espécies como: Loasa rostrata, Gardnerina 
angustata (Gardner) R.M. King & H. Rob., 
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck) Ralf Bauer, 
Pilea microphylla (L.) Liebm., Sinningia warmingii 
(Hiern) Chautems, Tillandsia polystachia (L.) L., 
T. streptocarpa Baker e Urera spp., entre outras, 
Encholirium luxor L.B. Sm. & Read parece 
ser uma das espécies mais típicas de áreas com 
lapiés. Já no sub-bosque das formações florestais 
ocorrem varias espécies de Marantaceae e espécies 
dos gêneros Olyra e Dorstenia. Muitas espécies 
de ervas, principalmente das famílias Araceae, 
Bromeliaceae, Cactaceae e Orchidaceae, crescem 
como rupícolas, saxícoloas ou epífitas.

Andrade-Lima (1977) destaca ervas de 
forma de vida terófita e geófita, como de presença 
certa, embora inconspícua na maior parte do 
ano. As coletas realizadas neste levantamento 
permitiram a redescoberta da terófita, Gardnerina 
angustata (Warming 1973), e a descoberta de 
espécie não descrita de novo gênero da família 
Gesneriaceae, Chautemsia calcicola A.O.Araujo 
& V.C.Souza, uma geófita (Araujo et al. 2010). 
Nos interstícios das paredes e das encostas na base 
dos afloramentos, ambientes sazonalmente mais 
úmidos devido ao gotejamento d’água, é comum, 
somente na estação chuvosa, encontrar-se ervas 
geófitas como Asterostigma lombardii E.G.Gonç., 
Begonia sp 1., Peperomia gardneriana Miq., 
Sinningia conspicua (Seem.) G. Nicholson e S.  
warmingii (Hiern) Chautems. 

A flora encontrada na Mata de Pains apresenta 
influências, em ordem de importância, dos domínios 

fitogeográficos Mata Atlântica (com 288 espécies 
comuns), Cerrado (246 espécies) e Caatinga (186 
espécies), de acordo com as listagens florísticas de 
Stehmann et al. (2009), Mendonça et al. (1998) e 
Queiroz et al. (2006), respectivamente. (Fig. 3a). As 
Figuras 3b-d evidenciam maior representatividade 
de espécies de formações florestais nos domínios 

Figura 3 – Riqueza de espécies de angiospermas coletadas 
na Mata de Pains por a. domínio fitogeográfico; b. formação 
vegetacional na mata atlântica segundo Stehmann et al. 
(2009). fod=floresta ombrófila densa, fes=floresta 
estacional semindecidual, fom=floresta onbrófila 
mista, fed=floresta estacional decidual, rst=restinga, 
fca=formações campestres, afl=afloramentos rochosos, 
rud=ruderal, man=mangue; c. formação vegetacional no 
cerrado segundo Mendonça et al. (1998). flo=florestal, 
sav=savânica, ant=antrópica, cam=campestre, op=outras 
paisagens; d. formação vegetacional na caatinga segundo 
Queiroz et al. (2006). flo=floresta, caa=caatinga, 
cer=cerrado, crp=campo rupestre, aqu=brejos e ambientes 
aquáticos, rud-ruderal.
Figure 3 – Angiosperm species richness in the study area 
distributed by its occurrence in: a. phytogeographic domain; 
b. phytophysiognomy in the Atlantic Rain Forest, according 
Stehmann et al. (2009). fod=evergreen dense forest, fes=seasonal 
semideciduous forest, rst=coastal sandbanks, fca=open formations, 
afl=rock outcrops, rud=antropized areas, man=mangroves; c. 
phytophysiognomy in the Cerrado, according Mendonça et al. 
(1998). flo=forests, sav=savanna, ant=antropized areas, cam=open 
fields, op=other formation; d.  phytophysiognomy in the Caatinga, 
according to Quieroz et al. (2006). flo=forests, caa=caatinga, 
cer=cerrado, crp=rocky grasslands, aqu=bogs and aquatic 
environments, rud-antropized areas.

ba
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Figura 4 – A ocorrência das espécies de angiospermas 
coletadas na Mata de Pains por domínio fitogeográfico 
segundo Forzza et al. (2010).
Figure 4 – Occurrence of the inventoried species in 
phytogeographic domain according to Forzza et al. (2010). 

fitogeográficos da Mata Atlântica, Cerrado e 
Caatinga. Considerando a listagem de Forzza et 
al. (2011), verifica-se, em ordem de importância, 
influência da Mata Atlântica (com 307 espécies em 
comum), Cerrado (265 espécies), Amazônia (176 
espécies), Caatinga (170 espécies), Pantanal (45 
espécies) e Pampa (24 espécies) (Fig. 4). 

Das espécies registradas para a Mata de Pains, 
38 não contam como ocorrentes em Minas Gerais 
segundo Forzza et al. (2011) (Tab. 1), destacando-
se: Abutilon fluviatile (Vell.) K.Schum., Cedrela 
odorata L., Chamaeranthemum gaudichaudii 
Ness, Cordia tetrandra Aubl., Dorstenia caatingae 
R.M.Castro, Gardnerina angustata (Gardner) 
R.M. King & H. Rob., Lonchocarpus sericeus 
(Poir.) DC., Manihot grahamii Hook., Notylia 
hemitricha Barb. Rodr., Pilocarpus pauciflorus 
A.St.-Hil., Pisonia aculeata L., Romanoa 
tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm. e Wissadula 
macrantha R.E.Fries.  

Os resultados demonstram expressiva 
contribuição de espécies herbáceas na composição 
florística da área estudada. Geófitas e terófitas 
assim como a caducifolia do componente arbóreo, 
estampam o caráter sazonal da vegetação de regiões 
cársticas. Ressalta-se, portanto, a importância 
de uma amostragem que considere todas as 
fitofisionomias e formas de vida presentes para 
uma melhor compreensão da real riqueza da flora 
relacionada ao relevo cárstico. 

Há mais de dois séculos a atividade de 
mineração é realizada na região Mata de Pains. 
Inicialmente retirava-se o solo salitroso de cavernas 
para produção de pólvora (Eschwege 1979). 
Atualmente são extraídos os maciços de rocha 
carbonática para a produção de corretivo de solo 
para a agricultura, cimento e cal.

Além de grande riqueza florística a Mata de 
Pains é a região que registra a maior concentração 
de cavernas do Brasil, com mais de 1.000 
cavidades registradas (Ferreira 2009) e 200 
sítios arqueológicos conhecidos (Henrique 
Junior 2006). É de importância biológica extrema 
para conservação da biodiversidade em Minas 
Gerais (Drummond et al. 2005). Entretanto, dos 
seus 1.500 km2, menos de 400 hectares estão 
efetivamente protegidos por duas unidades de 
conservação, uma RPPN de 83 ha e uma Estação 
Ecológica de 304 ha, concentradas na sub-bacia 
do córrego Candongas, ente os municípios de 
Pains e Arcos. 

As grandes dimensões do principal 
remanescente florestal encontrado na região 
fazem da Fazenda Faroeste uma área relevante 
para preservação por meio da criação de unidade de 
conservação na bacia do rio São Miguel. Grandes 
áreas de formação aberta relacionada ao relevo 
cárstico ocorrem na bacia do Ribeirão dos Patos. 
Nessa bacia destaca-se as regiões do córrego 
Cavalo e do córrego Barreado, cujos cursos se 
perdem sob os maciços, em cavernas e sumidouros. 
E a região do Mato das Frutas onde ocorre grande 
concentração lagoas cársticas. No contexto regional 
merece ainda destaque o cânion calcário do Rio São 
Francisco pela singular beleza cênica.
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Resumo 
Foram estudados os sistemas reprodutivos de Inga edulis Mart. e Inga stipularis D.C. em uma área de floresta, 
localizada na Fazenda Experimental da UFAM, Manaus, AM, entre novembro/2006 a novembro/2007. Os 
resultados mostraram que as espécies não formam frutos a partir de autopolinizações e que o percentual de 
frutos provenientes de polinizações cruzadas em I. edulis (5%) e I. stipularis (21%) é superior ao da polinização 
natural (controle), 1% e 7%, respectivamente. As análises de tubos polínicos, provenientes de autopolinizações 
e de polinização cruzada revelaram que apenas uma pequena fração atinge os óvulos de I. edulis após 8 e 12 
horas e os de I. stipularis 24 horas após a polinização. Além disso, encontra-se um maior percentual de tubos
penetrando os óvulos de I. edulis. A chegada dos tubos nos óvulos oriundos de autopolinizações e de 
polinizações cruzadas é semelhante nas duas espécies. Os baixos índices de formação de frutos em I. edulis 
e I. stipularis provavelmente decorrem do elevado índice de geitonogamia promovido pelos polinizadores e 
pela autoincompatibilidade de ação tardia.
Palavras-chave: Inga, tubo polínico, autoincompatibilidade de ação tardia, Floresta Amazônica.

Abstract 
The breeding system of Inga edulis Mart. and Inga stipularis D.C. was studied in an area of forest, located in 
the UFAM Experimental Farm, Manaus, AM, from November/2006 to November/2007. The results showed 
that both species do not set fruit from self-pollination and that the percentage of fruit set proceeding from 
cross-pollination in I. edulis (5%) and I. stipularis (21%) is superior to the natural pollination (control), 1% 
and 7%, respectively. The analyses of pollen tube, originating from self-pollination and cross-pollination, 
reveal that a small fraction reaches the ovules of I. edulis after 8 and 12 hours, and in I. stipularis 24 hours 
after pollinations. In addition there is a greater percentile of tubes penetrating in the ovules of I. edulis. The 
arrival speed of the tubes in the ovules deriving from self-pollination and cross-pollination is similar in both 
species. The low indices of fruit set in I. edulis and I. stipularis probably is a result from the raised index of 
geitonogamy promoted by the pollinators and the late-acting self-incompatibility.
Key words:  Inga, pollen tube, late-acting self-incompatibility, Amazon rain forest.
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Introdução
Nas angiospermas o excesso de abscisão 

floral é emplicado através de três hipóteses, 
segundo Bawa & Webb 1984: a) limitação do 
polinizador, prediz que a polinização inadequada 
é o principal fator de aborto de flores, frutos e 

sementes; b) limitação de recursos, propõe a 
escassez de metabólitos como causa da abscisão 
floral; c) seleção sexual, explica os abortos em 
razão da competição paterna e materna pela 
otimização do sucesso reprodutivo. 

Além disso, os sistemas reprodutivos 
determinam o padrão de transmissão de genes 
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e afetam diretamente a diversidade genética 
de uma população (Richards 1997). Espécies 
que espontaneamente se autopolinizam e são 
autocompatíveis podem produzir sementes sem 
auxílio de vetor de polinização, o que é uma 
adaptação vantajosa para certos ambientes, 
principalmente degradados (Proctor et al. 1996). Por 
outro lado, espécies que possuem flores bissexuais 
autoincompatíveis (SI), por exemplo, são incapazes 
de formar sementes após autopolinização. A elevada 
heterozigose decorrente da polinização cruzada pode 
promover alta diversidade genética em espécies que 
apresentam este mecanismo de incompatibilidade 
(Kearns & Inouye 1993; Endress 1994). 

N a s  F a b a c e a e ,  a  o c o r r ê n c i a  d e 
autoincompatibilidade tem sido evidenciada 
com mais frequência em espécies da subfamília 
Mimosoideae, principalmente nas tribos Acacieae, 
Mimoseae e Ingeae em relação às espécies das 
subfamílias Caesalpinioideae e Papilionoideae 
(Arroyo 1981). O gênero Inga Mill. (Mimoseae), 
que possui cerca de 300 espécies distribuídas pelos 
neotrópicos (Pennington 1997; Souza & Lorenzi 
2005), é o de maior representatividade entre as 
Leguminosas na Reserva Adolpho Ducke, com 
32 espécies (Ribeiro et al. 1999). Koptur (1984) 
e Cruz-Neto et al. (2007), analisando o sistema 
reprodutivo através de polinizações controladas 
e do crescimento de tubos polínicos em várias 
espécies do gênero Inga, constataram que estas são 
autoincompatíveis e que, embora os tubos polínicos 
provenientes de autopolinizações penetrem 
na micrópila dos óvulos, esses são abortados 
posteriormente. 

Dessa maneira, tem-se um sistema reprodutivo 
denominado como autoincompatibilidade de ação 
tardia (LSI) por Seavey & Bawa (1986). A LSI é 
um mecanismo de reconhecimento-rejeição ativa, 
controlado geneticamente no óvulo (Gibbs & 
Bianchi 1999; Lipow & Wyatt 1999). De acordo 
com esses autores, a LSI deve estar distribuída 
em espécies filogeneticamente relacionadas e sua 
atuação ocorre através de um único gene com 
múltiplos alelos (Lipow & Wyatt 2000).

Neste trabalho, objetivou-se testar quais 
das hipóteses propostas por Bawa & Webb 
(1984) promovem o excesso de abscisão floral e, 
estabelecer o tipo de sistema reprodutivo em duas 
espécies de Inga (Mimosoideae) que ocorrem 
simpatricamente em uma área de floresta de 
terra firme na Amazônia Central. Dessa forma, 
espera-se contribuir para uma maior compreensão 

dos sistemas sexuais, reprodutivos e da ecologia 
do gênero, uma vez que, estudos que tratam da 
dinâmica reprodutiva de Inga em florestas tropicais 
úmidas, em especial na Amazônia, ainda são 
incipientes. 

Material e Métodos
Área de estudo
A coleta de dados foi realizada no período 

de novembro de 2006 a novembro de 2007 na 
Fazenda Experimental da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), Manaus-AM, (2°38'57,6"S 
60°3'11"W), uma área de floresta de terra firme 
localizada no km 38 da BR-174. Com cerca de 
3000 ha, a área localiza-se em uma região de 
floresta ombrófila densa, caracterizada pelo relevo 
acidentado, com trechos de encostas acentuadas e 
variação altitudinal de 96 metros entre os platôs e as 
regiões mais baixas (Radambrasil 1978). A estrutura 
florística é definida principalmente pelo tipo de solo 
e relevo, geralmente formando uma sequência de 
quatro tipos de floresta: platô, vertente, campinarana 
e baixio (Ribeiro et al. 1999).

O solo é ácido e pobre em nutrientes, do tipo 
latossolo amarelo álico. O clima predominante 
na região é quente e úmido, correspondente ao 
clima Am segundo a classificação de Köppen 
(1936). A temperatura do ar tem valores mínimos 
de 25 °C e máximos de 28 °C nos meses de seca. 
A precipitação média anual é de 2100 mm, com 
umidade relativa do ar sempre alta (84% a 90%) 
correspondendo os meses de maior umidade aos de 
maior incidência de chuvas (Radambrasil 1978).

Espécies estudadas
Inga edulis Mant. e I. stipularis D.C. são, 

em geral, árvores de sub-dossel ou de sub-bosque 
com folhas compostas, pinadas, com um nectário 
extrafloral entre cada par de folíolos que são sempre 
opostos (Pennington 1997). Suas flores são brancas 
com perianto inconspícuo, arranjadas em forma 
de pincel com anteras expostas, nas quais os grãos 
de pólen são agrupados em políades (Endress 
1994). Inga edulis é amplamente cultivada nos 
arredores da cidade de Manaus e possui distribuição 
geográfica do norte da América do Sul até o sul 
do Brasil (Ribeiro et al. 1999). Inga stipularis 
ocorre na Venezuela e nas Guianas, alcançando até 
o sul da Amazônia brasileira (Ribeiro et al. 1999). 
Ambas as espécies de Inga recebem semelhantes 
grupos de animais visitantes às suas flores. Foram 
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observadas visitando as flores de I. edulis e I. 
stipularis espécies de esfingídeos, borboletas, beija-
flores, abelhas, vespas e moscas (Barros et al. dados 
não publicados). 

Material botânico
Ramos férteis de Inga edulis e I. stipularis 

foram coletados e herborizados de acordo com as 
técnicas usuais e depositados no Herbário do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) com os 
respectivos números de registro: 220263 e 220262.

Sistema reprodutivo
Botões florais de diferentes indivíduos 

de Inga edulis (n=10) e I. stipularis (n=10), 
foram coletados e fixados em etanol 70%, 
sendo estimado o número médio de óvulos, de 
grãos de pólen e de anteras por flor, grãos de 
pólen por políades e políades por antera. Para 
a contagem do número de óvulos, estes foram 
colocados em lâmina histológica e observados 
sob estereomicroscópio. Para estimar o número 
de políades/antera, as mesmas foram maceradas 
sobre lâmina histológica contendo carmin acético 
2% e observadas sob estereomicroscópio.

A razão pólen/óvulo (P/O) foi calculada de 
acordo com Cruden (1977) dividindo-se o número 
de grãos de pólen pelo número de óvulos em cada 
flor. Sendo conhecido o número médio de óvulos 
por flor de cada espécie e considerando também o 
número médio de sementes por fruto, provenientes 
da polinização controle, foi possível estimar a 
fertilidade feminina através da razão semente/
óvulo (S/O) (Wiens 1984; Bawa & Webb 1984). 
Para os experimentos sobre o sistema reprodutivo, 
botões em pré-antese foram encobertos com 
sacos de papel semi-impermeável ou de tecido 
voal em dez diferentes indivíduos de I. edulis e 
I. stipularis. 

Após o início da antese foram feitos 
os seguintes experimentos: autopolinização 
espontânea (n = 100), em que as flores previamente 
ensacadas não foram manipuladas; autopolinização 
manual (n = 100), as flores foram ensacadas no 
dia anterior à antese e polinizadas no dia seguinte 
com o próprio pólen; polinização cruzada (n = 
100), em que botões florais em pré-antese foram 
emasculados com auxílio de tesoura de ponta 
fina, ensacados e no dia seguinte receberam grãos 
de pólen de outros indivíduos sendo novamente 
encobertos. A distância entre os indivíduos 
utilizados para os cruzamentos foi > 100 m. 

Além disso, foi observada a formação de frutos 
em condições naturais (n = 200), sendo também 
verificada a ocorrência ou não de apomixia (n = 50), 
segundo protocolos usuais (Radford et al. 1974; 
Dafni 2005; Kearns & Inouye 1993). 

Os frutos formados a partir de polinizações 
controladas foram coletados e foi verificado 
o número médio de sementes produzidas. 
Posteriormente, as sementes foram analisadas, 
sendo registrada a presença ou ausência de embrião. 
A partir da análise da porcentagem de frutos 
formados, provenientes de flores em condições 
naturais e submetidas à polinização cruzada, foi 
calculado o índice da eficácia reprodutiva baseado 
em Zapata & Arroyo (1978).

Para a análise do crescimento dos tubos 
polínicos foram feitas polinizações manuais 
adicionais (autopolinização e polinização cruzada) 
no campo em 30 flores para cada tratamento. As 
flores foram fixadas em FAA 70%, nos intervalos 
de 4, 8, 12 e 24 horas após as polinizações, sendo os 
pistilos posteriormente corados com azul de anilina 
solução aquosa e analisados em microscópio de 
fluorescência de acordo com Martin (1959).

Taxa de frutificação e abscisão de 
flores e frutos em condições naturais
Para determinar a proporção de aborto de 

flores e frutos em I. edulis e I. stipularis foram 
realizados três experimentos: a) foram marcadas 
aleatoriamente 50 inflorescências de dez indivíduos 
diferentes, para ambas as espécies. Estas tiveram 
seu comprimento médio registrado, sendo de 
4 cm para I. edulis e 5 cm para I. stipularis. 
Posteriormente, foram registrados o número de 
flores, de frutos iniciados e frutos maduros em 
cada inflorescência. Em seguida, foi verificada 
a posição dos frutos maduros ao longo do eixo 
da inflorescência, sendo as inflorescências de 
cada espécie divididas espacialmente em três 
segmentos de 1,3 cm para I. edulis e de 1,6 cm 
para I. stipularis. Dessa forma foram reconhecidos 
a base, o meio e o ápice das inflorescências, 
sendo aplicado o teste do qui-quadrado através do 
software BioEstat 3.0; b) a razão fruto/flor (Fr/F) 
foi calculada dividindo-se o número de frutos 
formados nas 50 inflorescências pelo número 
médio de flores produzidas nestas mesmas 50 
inflorescências (Bawa & Webb 1984); c) como 
o aborto de flores e frutos pode ser dependente 
da carga polínica depositada no estigma, foi 
examinada a formação de frutos e o tempo (em 
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horas) da abscisão de flores a partir da fonte de 
pólen. Para isso, foi feita polinização cruzada em 
50 flores de indivíduos diferentes que receberam 
seis políades de apenas um único indivíduo e outras 
50 flores que receberam concomitantemente uma 
mistura de políades de três indivíduos diferentes 
(Bawa & Webb 1984). 

Resultados
Sistema reprodutivo
O número médio de óvulos, de grãos de pólen 

e de anteras por flor, grãos de pólen por políades e 
políade por antera e a razão (P/O), a razão semente/
óvulo (S/O) e a razão fruto/flor (Fr/F) de Inga edulis 
e I. stipularis estão resumidos na Tabela 1. Pode-se 
observar que I. edulis apresenta maior número médio 
de grãos de pólen por políade e por flor, resultando 
em uma razão P/O que ultrapassa o dobro do valor 
da encontrada em I. stipularis (Tab. 1). 

Os resultados dos experimentos sobre 
o sistema reprodutivo estão apresentados na 
Tabela 2. Observa-se que I. edulis e I. stipularis 
não formam frutos apomíticos, nem através de 
autopolinizações espontâneas e manuais e que 
houve maior percentual de frutos formados a partir 
de polinização cruzada quando comparados ao 
controle. Em I. edulis e I. stipularis, o número de 
frutos formados a partir de polinizações cruzadas 
foi baixo, mas significativamente maior em relação 
à polinização natural (I. edulis – Z = -2,163; p = 
0,0152; intervalo de confiança -0,076 – -0,004; I. 
stipularis – Z = -3,561 ; p = 0,0002; intervalo de 
confiança -0,217 – -0,063), com valores de índice 
de eficácia reprodutiva igual a 0,2 para I. edulis e 
0,33 para I. stipularis (Tab. 2). Em I. stipularis, os 
frutos formados a partir de polinizações cruzadas 
contém um número significativamente maior de 

sementes comparados com os do grupo controle 
(U = 87,00; p = 0,0366) (Tab. 2).

Em ambas as espécies a porcentagem de 
óvulos penetrados tantos nas flores submetidas 
à autopolinização, como nas flores submetidas 
à polinização cruzada é maior após 24h das 
polinizações (Tab. 3). 

Em flores de Inga edulis, quatro horas após as 
polinizações, foi registrada a germinação dos grãos 
de pólen no estigma e a presença de tubos polínicos 
no primeiro terço do estilete (Fig. 2a-b). Com 8 
horas após a autopolinização, apenas um dos 120 
óvulos observados, foi encontrado sendo penetrado 
pelo tubo polínico. Com 12 horas foi possível 
evidenciar óvulos sendo penetrados pelos tubos 
polínicos tanto nas autopolinizações como nas de 
polinizações cruzadas (Fig. 2c-d). No entanto, 24h 
após as polinizações foi possível encontrar o maior 
percentual de tubos polínicos penetrando os óvulos 
de I. edulis em ambos os tratamentos (Fig. 2e-f).

Em I. stipularis os tubos polínicos começam 
a crescer 12 horas após as polinizações (Fig. 3a-
b). Entretanto, apenas 24h após a autopolinização 
e a polinização cruzada é que foram encontrados 
tubos polínicos penetrando a micrópila dos óvulos 
(Fig. 3c-d).

 
Taxa de frutificação e abscisão de 
flores e frutos em condições naturais
Das 50 inflorescências marcadas ao acaso 

foi registrado o número médio de 26 (±3,2) flores 
em Inga edulis e de 68 (±3,3) em I. stipularis, 
totalizando um número de 1300 e 3400 flores 
respectivamente. Após um período de 30 dias foi 
registrada a formação de somente 8 frutos em I. 
edulis e 21 em I. stipularis. Durante os três meses 
posteriores, esses frutos foram monitorados e 

Tabela 1 – Número médio de grãos de pólen por flor, anteras por flor, políades por antera, grãos por políade, óvulos 
por flor, razão pólen/óvulo (P/O), razão semente/óvulo (S/O) e número médio de grãos de pólen por políades/número 
médio de óvulos por flor em Inga edulis e I. stipularis.
Table 1 – Mean number of pollen grains in a flower, anthers in a flower, poliads in an anther, pollen grains in a poliad, ovules in a 
flower, pollen/ovule ratio (P/O), seed/ovule ratio (S/O) and mean number of pollen grains in a  poliad/mean number of ovules in a 
flower of Inga edulis and I. stipularis.

Espécies n
Pólen/

flor
Antera/

flor
Políades/

antera
Grãos/
políade

Óvulos/
flor

P/O S/O
Grãos/

políades

Nº de óvulos

Inga edulis 10 12000 50 8 30 26±1,7 492±22,3 0,92 1,15

Inga stipularis 10 2400 30 8 10 16±1,4 240±13,0 0,93 0,62
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apenas cinco em I. edulis e 18 em I. stipularis 
entraram em processo de dispersão, o que acarretou 
em uma baixa razão Fr/F, com valores de 0.003 para 
I. edulis e de 0.005 para I. stipularis. 

Em I. edulis, os frutos estão dispostos ao longo 
de toda a inflorescência e, de acordo com os resultados 
do teste do qui-quadrado (χ2 = 0,52; p = 0,771), não 
há diferença significativa em relação à posição 
dos frutos ao longo do eixo da inflorescência. Por 
outro lado, dos 18 frutos formados em I. stipularis, 

apenas quatro foram encontrados na região média 
da inflorescência, enquanto 14 encontrava-se no 
ápice, havendo dessa forma diferenças significativas 
quanto a localização dos frutos formados em relação 
ao eixo da inflorescência nessa espécie (χ2 =  59,68; 
p < 0,0001 ). 

Nos dois grupos de flores de I. edulis que 
receberam pólen de um único doador e pólen de 
três doadores não houve formação de frutos. Já em 
I. stipularis, um fruto foi formado a partir de uma 

Tabela 2 – Resultados do controle e dos experimentos de polinizações manuais e eficácia reprodutiva de Inga edulis 
e I. stipularis na Fazenda Experimental da UFAM, município de Manaus, AM.
Table 2 – Results from the control and experiments of hand pollinations and reproductive efficacy of Inga edulis and I. stipularis at the 
Experimental Farm from UFAM, at Manaus, AM.

Tabela 3 – Frequência de óvulos penetrados pelos tubos polínicos 8, 12 e 24 horas após as autopolinizações manuais 
(AM) e polinizações cruzadas (PC) em Inga edulis e Inga stipularis. 
Table 3 – Frequency of ovules penetrated by the pollen tubes 8, 12 e 24 hours after hand self-pollinations (AM) and cross pollinations 
(PC) in Inga edulis and Inga stipularis

Tratamentos

8h 12h 24h

Número de 
ovários/óvulos

% de óvulos 
com tubos 
penetrados

Número de 
ovários/óvulos

% de óvulos 
com tubos 
penetrados

Número de 
ovários/óvulos

% de óvulos 
com tubos 
penetrados

Inga edulis

AM 5/120 0,83 5/120 11,6 5/120 17,5

PC 5/120 0 5/120 14,1 5/120 20

Inga stipularis

AM 5/80 0 5/80 0 5/80 31,25

PC 5/80 0 5/80 0 5/80 33,75

Tratamentos

Inga edulis Inga stipularis

Frutos/
Flores 

(n)

Sucesso 
(%)

N° 
sementes/ 

Fruto

N° embriões/ 
semente/

fruto

Frutos/
Flores 

(n)

Sucesso 
(%)

N° 
sementes/ 

Fruto

N° 
embriões/ 
semente/

fruto

Controle 2/200 1 24 21 14/200 7 15 12

Auto-
espontânea

0/100 0 0 0 0/100 0 0 0

Auto-manual 0/100 0 0 0 0/100 0 0 0

Polinização 
cruzada

5/100 5 26 25 21/100 11 16 14

Agamospermia 0/50 0 0 0 0/50 0 0 0

Eficácia 
reprodutiva

– 0,2 – – – 0,33 – –
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flor que recebeu pólen de diferentes indivíduos. 
No entanto, para ambas as espécies, as flores 
que receberam pólen de diferentes doadores 
permaneceram um pouco mais de tempo na 
planta do que flores que receberam carga polínica 
provenientes de um único doador. Em I. edulis, a 
abscisão das flores que receberam grãos de pólen 
de diferentes doadores aconteceu 48 h após as 
polinizações, 12 horas a mais do que as flores que 
receberam grãos de pólen de um único doador. 
(Fig. 1a-b).

Discussão
Sistema reprodutivo
As duas espécies de Inga analisadas no presente 

estudo foram consideradas autoincompatíveis, 
uma vez que nenhum fruto foi formado a partir de 
autopolinizações, semelhante ao resultado encontrado 
por Koptur (1984). Em ambas as espécies, os 
resultados do sistema reprodutivo associados ao 
baixo valor da razão P/O, diverge dos encontrados 
para espécies xenógamas obrigatórias (Cruden 
1977). Entretanto, a baixa razão P/O é encontrada em 
espécies que agrupam seus micrósporos em políades, 

como no caso de espécies de Calliandra Benth. e 
Asclepias L. (Cruden 1977) e na maioria das espécies 
do gênero Inga (Koptur 1984). 

Outra divergência ocorreu na razão semente/
óvulo (S/O). De acordo com Wiens (1984), Bawa & 
Webb (1984) e Bawa & Buckley (1989), espécies 
autoincompatíveis apresentam valores de S/O 
inferiores aos de espécies autocompatíveis. No 
entanto, I. edulis e I. stipularis, apresentaram 
valores elevados de S/O, semelhantes aos de outras 
espécies da subfamília Mimosoideae, como Acacia 
collinsii Saff., Enterolobium cyclocarpum Jacq. e 
Pithecellobium saman Benth., que são alógamas 
e possuem grãos de pólen agrupados em políades 
(Bawa & Buckley 1989). A alta razão S/O em 
espécies que possuem políades é justificada, 
segundo Kress (1981) e Bawa & Buckley (1989), 
pelo fato de que nessas plantas uma única políade é 
suficiente para promover a fecundação de todos os 
óvulos de determinada flor sem que ocorra aborto. 
Essa estratégia reduz a competição entre óvulos, 
uma vez que todos os grãos de pólen contidos 
nas políades são geneticamente similares entre 
si, promovendo, dessa maneira, alta formação de 
sementes. Por outro lado, os baixos valores de 
0,003 e 0,005 encontrados nas razões fruto/flor 
(Fr/F) de I. edulis e I. stipularis, respectivamente, 
são semelhantes aos valores de espécies cujas flores 
são autoincompatíveis (Bawa & Buckley 1989).

A autoincompatibilidade vem sendo referida 
como condição ancestral nas Angiospermas 
(Nettancourt 1997; Gibbs 1990). De acordo 
com Arroyo (1981), na família Fabaceae a 
autoincompatibilidade é mais difundida entre 
espécies arbóreas do que em espécies herbáceas. 
O gênero Inga é essencialmente formado por 
árvores e todas as espécies que foram testadas 
com relação ao sistema reprodutivo foram 
consideradas autoincompatíveis (Arroyo 1981; 
Koptur 1984; Cruz-Neto et al. 2007). Apesar da 
tendência da autoincompatibilidade em promover 
maior variabilidade genética, ela também pode 
influenciar negativamente na formação de frutos, 
uma vez que pode ocorrer ineficiência no transporte 
de pólen, principalmente em indivíduos isolados e 
a obstrução do estigma por pólen da própria flor, 
deixando pouco espaço disponível para posterior 
depósito de pólen compatível (Richards 1997).

Com relação aos resultados obtidos com as 
análises de tubos polínicos, pode-se afirmar que não 
existe um sistema clássico de autoincompatibilidade 
(SI) pré-zigótico (Gibbs & Bianchi 1999) que evite 
o crescimento dos tubos polínicos em I. edulis e I. 

Figura 1 – Tempo de abscisão das flores que foram 
polinizadas com pólen de apenas um doador (n) e de 
três doadores diferentes (n). a = Inga edulis e b = Inga 
stipularis.
Figure 1 – Abscision time of flowers pollinated with pollen from 
only one donor (n) and from three different donors (n). a= Inga 
edulis e b = Inga stipularis.

a

b
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Figura 2 – Tubos polínicos em Inga edulis Mart. (Fabaceae – Mimosoideae). a – políades germinando no estigma; 
b – tubos polínicos provenientes de autopolinização manual no primeiro terço do estilete 4h após a polinização; c 
e d – tubos polínicos provenientes de autopolinizações penetrando as micrópilas dos óvulos após 12h; e – óvulo 
penetrado após 24h de polinização cruzada; f – óvulo penetrado após 24h de auto-polinização.    
Figure 2 – Pollen tubes in Inga edulis Mart. (Fabaceae – Mimosoideae). a – poliads germinating on stigma; b – pollen tubes from 
artificial self-pollination at the first one third from the style 4 h after pollination; c e d – pollen tubes from self-pollination penetrating 
the micropyles after 12h; e – penetrated ovule after 24 of cross pollination; f – penetrated ovule after 24 h of self-pollination.

a b

c d

e f
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Figura 3 – Tubos polínicos em Inga stipularis D.C. (Fabaceae – Mimosoideae). a e b – políades germinando no 
estigma e tubos polínicos crescendo no primeiro terço do estilete 12h após a polinização cruzada; c – óvulo penetrado 
após 24h de auto-polinização; d – óvulo penetrado após 24h de polinização cruzada.  
Figure 3 – Pollen tubes in Inga stipularis D.C. (Fabaceae – Mimosoideae). a e b – poliads germinating  on the stigma and pollen tubes 
growing  at the first one third from the style 12h after cross pollination; c – penetrated ovule 24h after self-pollination; d – penetrated 
ovule 24 h after cross pollination.

stipularis. Koptur (1984), analisando o crescimento 
de tubos polínicos em sete espécies de Inga, também 
constatou que não havia uma barreira que impedisse 
a germinação dos grãos de pólen ao longo do estilete, 
propondo que a incompatibilidade se dava após a 
penetração dos tubos nas micrópilas dos óvulos. 

Esse sistema de incompatibilidade no qual 
flores autofecundadas são abortadas apenas após 
os óvulos serem atingidos pelos tubos polínicos, 
denominado sistema de autoincompatibilidade de 
ação tardia (LSI) (Seavey & Bawa 1986), ocorre 
em várias espécies de outras famílias, como 
Apocynum cannabinum L., Apocynaceae (Lipow 
& Wyatt 1999); Casearia grandiflora Cambess., 
Flacourtiaceae (Machado & Oliveira 2000); 

Capparis retusa Griseb., Capparaceae (Bianchi & 
Gibbs 2000), espécies de Kielmeyera, Clusiaceae 
(Barros 2002) e de Eucalyptus, Myrtaceae (Pound 
et al. 2003); Capparis jacobinae Moric. ex Eichler, 
Brassicaceae (Primo & Machado 2009). 

Foram encontradas duas características 
reprodutivas em I. edulis e I. stipularis, que se 
enquadram no sistema de autoincompatibilidade 
de ação tardia: primeiramente, as espécies 
analisadas no presente estudo apresentam padrão 
de abscisão de flores autopolinizadas uniforme e 
precoce, embora os tubos polínicos provenientes 
desse tratamento alcancem os sacos embrionários, 
no qual não existe no sistema esporofítico ou 
gametofítico; segundo, o tempo de penetração 

a b

c d
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dos tubos polínicos nos óvulos são similares entre 
as autopolinizações e as polinizações cruzadas, o 
que é semelhante ao encontrado por Bianchi & 
Gibbs (2000) em Capparis retusa; por Primo & 
Machado (2009) em Capparis jacobinae; por Gibbs 
& Bianchi (1993) em Chorisia chodatii Hassl., 
C. speciosa A. St.-Hil. (Malvaceae), Tabebuia 
caraiba Bureau. e T. ochracea (Cham.) Standl. 
(Bignoniaceae); por Gibbs & Bianchi (1999) em 
Dolichandra cynanchoides Cham. e Tabebuia 
nodosa Griseb. (Bignoniaceae); por Bittencourt 
et al. (2003) em Spathodea campanulata Buch.-
Ham. ex DC. (Bignoniaceae); por Gibbs et al. 
(1999) em Hymenaea stigonocarpa Mart. ex 
Hayne. (Fabaceae) e por Gibbs et al. (2004) em 
duas espécies do gênero Ceiba Mill. (Malvaceae). 
Desta forma, é provável que a LSI atuante em Inga 
edulis e I. stipularis seja determinada a partir de 
uma resposta ativa de origem pós-zigótica. 

Taxa de frutificação e abscisão de 
flores e frutos em condições naturais
Das 1300 e 3400 flores monitoradas, 

respectivamente em Inga edulis e I. stipularis, apenas 
0,4% e 0,5% formaram frutos que atingiram a fase 
de deiscência. Espécies de Leguminosae, como em 
várias outras plantas autoincompatíveis, produzem 
muito mais flores do que frutos (Stephenson 1981; 
Bawa & Webb 1984; Koptur 1984; Burd 1998). 
Segundo Bawa & Webb (1984), existem três 
hipóteses que podem explicar esse fenômeno que 
aparentemente é comum nas angiospermas. 

A primeira hipótese é a de limitação de 
recursos, a qual, segundo Stephenson (1981), é a 
principal causa de aborto de flores, frutos e sementes. 
De acordo com Wyatt (1982), a probabilidade de 
uma flor ser fecundada está relacionada com a 
sua posição na inflorescência, o que aumentaria 
a competição por recursos, uma vez que frutos 
formados na base da inflorescência podem agir 
como limitantes de metabólitos para frutos que 
poderiam se formar no seu ápice (Pate & Farrington 
1981). No entanto, a semelhança do encontrado por 
Teixeira et al. (2006) com Dahlstedtia pentaphylla 
(Taub.) Burkart, I. edulis não apresentou diferenças 
significativas em relação à posição dos frutos ao 
longo do eixo da inflorescência, e contrariando 
essa hipótese, a maioria dos frutos formados 
em I. stipularis encontrava-se no ápice das 
inflorescências. Para Torres & Galleto (1999), a 
escassez de recursos pode limitar a formação de 
frutos, no entanto, caso um fruto atinja estágio de 

maturação que ultrapasse a fase abortiva, esse irá 
se desenvolver com qualidade, independentemente 
de sua posição na inflorescência.  O que pode estar 
havendo nas espécies estudadas é a incapacidade 
fisiológica da planta mãe em produzir e maturar um 
número de frutos equivalente ao número de flores 
(Ruiz & Arroyo 1978; Koptur 1984).

A segunda hipótese está associada à seleção 
sexual, que postula o aborto como consequência 
do conflito entre o sucesso reprodutivo masculino 
“versus” o feminino (Charnov 1979; Bawa & Webb 
1984). As pequenas diferenças aqui encontradas 
quanto a formação de frutos, sementes e embriões 
resultantes de polinização cruzada e aberta (Tabela 
2) e a semelhança no tempo de abscisão entre flores 
que receberam pólen de apenas um doador e flores 
que receberam pólen de três indivíduos diferentes 
sugerem, assim como reportado previamente por 
Stephenson (1981), Udovic (1981), Wyatt (1982) e 
Bawa & Webb (1984), que a alta taxa de abscisão 
floral ocorra em virtude de que, apesar de serem 
bissexuais, essas flores assumem apenas a função 
masculina, promovendo, dessa forma, a atração para 
os polinizadores e o consequente fluxo de pólen, o 
qual ocasiona o sucesso reprodutivo paternal.  

A terceira e última hipótese é a limitação 
do polinizador, que afirma que a polinização 
inadequada pode causar alto percentual de abscisão 
floral. Wilcock & Neiland (2002), analisando 
uma população natural de Persoonia mollis R.Br., 
(Proteaceae), observaram que 96% do fluxo polínico 
ocorre a uma distância de apenas 1 m dentro da 
população.  De acordo com o comportamento e 
frequência dos visitantes florais nas duas espécies 
de Inga analisadas, o alto índice de aborto de flores 
provavelmente está associado principalmente a este 
fator. Observações detalhadas dos polinizadores 
destas duas espécies feitas por Barros (2008) 
mostram esfingídeos, borboletas, abelhas e beija-
flores como seus efetivos polinizadores. Os elevados 
níveis de geitonogamia promovidos pelo curto 
deslocamento dos animais visitantes entre flores 
do mesmo indivíduo em ambas as espécies devem 
ser a causa da baixa produção de frutos, uma vez 
que I. edulis e I. stipularis são autoincompatíveis. 
Além disso, como em I. edulis basta apenas uma 
políade para fecundar todos os óvulos de uma flor, 
a deposição de pólen incompatível no estigma 
por meio dos polinizadores pode selecionar 
geneticamente flores cujo estigma recebeu políades 
compatíveis e descartar as flores que receberam 
políades de doadores parentais próximos. 
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Em resumo, as causas que provocam o 
excesso de abscisão floral nas duas espécies de 
Inga estudadas são: 1) limitação de recursos, 
2) seleção sexual, 3) geitonogamia excessiva 
promovida pelo comportamento dos polinizadores 
e 4) autoincompatibilidade. No entanto, os poucos 
frutos formados provavelmente possuam sementes 
com grande variabilidade genética, o que pode 
explicar o sucesso dessas espécies nos ambientes 
por elas ocupados.
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Resumo
No estado do Ceará, onde predomina um clima Tropical Quente Semiárido, são observados diferentes 
tipos de corpos d’água. Nestes são frequentemente encontrados representantes de Nymphaeaceae. Dos seis 
gêneros da família apenas Nymphaea ocorre no Ceará. Foram identificadas sete espécies de Nymphaea: 
N. amazonum e N. lasiophylla possuem uma ampla distribuição, estando presentes desde a zona costeira 
ao interior do estado; N. jamesoniana, N. lingulata e N. pulchella ocorreram nas regiões semiáridas no 
interior do estado; N. rudgeana e N. tenerinervia apresentaram populações apenas nos ambientes litorâneos. 
N. lasiophylla é a espécie mais frequente. São apresentadas descrições, comentários, ilustrações e chaves 
de identificação dos táxons.
Palavras-chave: áreas inundadas, florística, macrófitas aquáticas, regiões semiáridas.

Abstract
In Ceará predominates a hot semiarid tropical climate. Different kinds of water courses can be found in 
the state, and representatives of Nymphaeaceae are frequently found on these. Of six genera belonging 
to this family, only Nymphaea occurs in Ceará. A total of seven Nymphaea species were identified. 
Nymphaea amazonum and N. lasiophylla have a wide distribution and occur from the coast to the 
interior of the state; N. jamesoniana, N. lingulata and N. pulchella are found in the semiarid regions of 
the interior of the state; N. rudgeana and N. tenerinervia have populations in coastal environments only. 
Nymphaea lasiophylla is the most frequent species. We present descriptions, comments, illustrations and 
identification keys for the taxa.
Key words: wetlands, floristics, aquatic macrophytes, semiarid regions.
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Introdução
Nymphaeaceae encontra-se na ordem 

N y m p h a e a l e s ,  c o n s t i t u i n d o  u m  g r u p o 
monofilético e associado à Cabombaceae e 
Hydatellaceae (Löhne et al. 2007; APG III 
2009; Reveal & Chase 2011). É constituída 
por seis gêneros distribuídos por todo o 
mundo. Nymphaea L. é pantropical; Nuphar 
J.E. Smith ocorre na América do Norte, Ásia 
e Europa; Barclaya Wallich e Euryale Salisb. 
são restritas à Ásia; enquanto que Ondinea 
Hartog e Victoria J. Lindley são restritas, 
respectivamente, à Austrália e à América do 
Sul. (Yoo et al. 2005).

No Brasil, Victoria ocorre na Amazônia e 
no Pantanal e Nymphaea apresenta populações 
distribuídas por todo o país, constituindo o 
gênero mais representativo, com 18 espécies 
(Souza & Lorenzi 2008; Amaral 2012). No 
nordeste brasileiro ocorre apenas o gênero 
Nymphaea, onde foram registradas dez espécies, 
das quais cinco são indicadas para o Ceará 
(Amaral 2006, 2012).

Estudos filogenéticos realizados com 
o gênero Nymphaea demonstram que este 
se trata de um grupo parafilético em relação 
à Ondinea e ao clado formado por Victoria 
e Euryale  (Borsch et al .  2003; Löhne et 
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al. 2007; Borsch et al. 2008). A partir de 
características dos carpelos, o gênero foi tratado 
por Conard (1905) em dois grandes grupos (1) 
Apocarpiae (sect. Leptopleura sensu Caspary 
1878) que compreende os subgêneros Anecphya 
e Brachycera com gineceu apocárpico ou com 
ovários levemente adnatos; (2) Syncarpiae (sect. 
Symphytopleura sensu Caspary 1878) onde são 
agrupados os subgêneros Nymphaea, Lotos e 
Hydroclallis, estes com gineceu sincárpico. 
Recentemente, algumas espécies do subgênero 
Anecphya foram reagrupadas em um novo 
subgênero, Confluentes, devido à presença de 
rizomas verticais, transição gradual de pétalas 
para estames, apêndices estigmatíferos ausentes 
ou diminutos, além de características das 
sementes (Jacobs & Porter 2007).

Graças à sua importância ecológica (Pott 
& Pott 2000), cultural (Krell et al. 2003; Bertol 
et al. 2004; Endress 2010) e científica (Les et 
al. 1991; Les et al. 1999), a família tem sido 
abordada em diversos inventários florísticos 
pelo mundo (Duke 1963; Wiersema 1987; Dezhi 
et al. 2011; Hyde et al. 2012) e em análises 
filogenéticas (Ito 1987; Löhne et al. 2007). 

No Ceará o número de trabalhos realizados 
com a flora aquática vem aumentando nos 
últimos anos (Matias et al. 2003; Matias & 
Irgang 2006; Matias 2007, 2010; Matias & 
Sousa 2011), porém nenhum deles trata da 
família Nymphaeaceae. Desta forma este 
trabalho teve como objetivo levantar as 
espécies da família Nymphaeaceae ocorrentes 
no Ceará, bem como descrever o padrão de 
distribuição geográfica no estado, visando uma 
nova contribuição para o conhecimento da flora 
aquática local e nacional.

Material e Métodos
Espécimes coletados em expedições 

esporádicas, realizadas principalmente no 
período chuvoso, e materiais depositados nos 
herbários EAC, GH, INPA, IPA, MO, R, UNA (as 
siglas seguem Thiers, continuamente atualizado) 
foram analisados para o desenvolvimento do 
presente trabalho. A identificação foi realizada 

através de consulta a bibliografia específica 
(Conard 1905; Wiersema 1987; Pott 1998; 
Pott & Pott 2000). Os espécimes coletados 
foram herborizados seguindo a metodologia de 
Haynes (1984) e Ceska (1986) e depositados no 
Herbário EAC. Os nomes dos autores estão de 
acordo com IPNI (continuamente atualizado). A 
terminologia segue Radford et al. (1974), Harris 
& Harris (1994), Wiersema (1987) e Sculthorpe 
(1967). A classificação taxonômica está baseada 
no Angiosperm Phylogeny Group (APG III 
2009). Os dados de distribuições geográfica das 
espécies foram extraídos de Wiersema (1987), 
Conard (1905), Wiersema et al. (2008) e Amaral 
(2012), além da análise dos espécimes coletados 
e dados de herbários. Para a demonstração da 
distribuição das espécies no estado foi utilizado 
o mapa em quadrículas (Fig. 1), padrão para o 
projeto Flora do Ceará.

Resultados e Discussão
Tratamento taxonômico

Nymphaeaceae Salisb., Ann. Bot. (König & Sims) 
2: 70. 1805.

Ervas aquáticas rizomatosas. Folhas 
alternas ou espiraladas, simples, peltadas ou 
subpeltadas, margem inteira, irregular ou 
serreada, flutuante ou raramente emergente, 
nervação reticulada a palmada, estípulas 
presentes ou ausentes.  Flores soli tárias, 
monóclinas e radiais, longo pediceladas, 
geralmente flutuando na lâmina d’água ou ainda 
acima desta; sépalas 4; pétalas 5–20, livres, 
imbricadas; estames petalóides numerosos, os 
mais internos ocasionalmente estaminódios; 
c a r p e l o s  3  a  n u m e r o s o s ,  s i n c á r p i c o s ,  
apocárpicos ou ainda levemente conatos na 
base, ovário súpero, placentação laminar, 
estigmas amplos formando um disco expandido, 
sésseis, frequentemente rodeados por apêndices 
estigmatíferos que podem ser incospícuos ou 
conspícuos, lingulados a fortemente clavados; 
óvulos numerosos, anátropos. Frutos carnosos 
indeiscentes ou com deiscência irregular. 
Sementes numerosas, frequentemente com arilo 
campanulado aerífero. 
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Figura 1 – Mapa do estado do Ceará (CE), Brasil, evidenciando o sistema de quadrículas georreferenciadas.
Figure 1 – Map of Ceará state (CE), Brazil, showing the system of georeferenced squares grid.
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Chave para identificação das espécies de Nymphaeaceae do Ceará

1. Gineceu apocárpico ou com carpelos levemente conatos, antese diurna, apêndices estigmatíferos curtos, 
1,5–3,0 mm, triangulares  ............................................................................................... 5. N. pulchella

1’. Gineceu sincárpico, antese noturna, apêndices estigmatíferos relativamente longos, 4,0–13,0 mm, 
clavados ou lingulados.
2. Apêndices estigmatíferos lingulados, transição abrupta de pétala para estame.

3.	 Tricoesclereídes	ausentes	no	mesofilo	foliar,	apêndices	estigmatíferos	com	ápice	vináceo	e	
base creme, pseudoestolhos submersos presentes  ....................................... 3. N. lasiophylla

3’	 Tricoesclereídes	presentes	no	mesofilo	foliar,	apêndices	estigmatíferos	com	ápice	creme	e	
base vinácea, pseudoestolhos submersos ausentes .........................................  4. N. lingulata

2’. Apêndices estigmatíferos clavados, transição gradual de pétala para estame.
4. Folhas com margem denteada ou ondulada, ápice dos lobos denteado, apêndices estigmatíferos 

pardos  ............................................................................................................  6. N. rudgeana
4’. Folhas com margem inteira, ápice dos lobos arredondado, agudo ou mucronado, apêndices 

estigmatíferos rosáceos a vináceos com ápice e base creme ou pardos, ápice rosáceo
5. Presença de estaminódios petaloides; apêndices estigmatíferos eretos, tricoesclereídes 

bifurcados  ..........................................................................................  7. N. tenerinervia
5’. Ausência de estaminódios petaloides; apêndices estigmatíferos curvados, tricoesclereídes, 

quando presentes, não bifurcados
6. Folhas elípticas; nervação actinódroma aracnóide; ausência de anel de tricomas na 

inserção do pecíolo ao limbo foliar  ..........................................  2. N. jamesoniana
6’. Folhas arredondadas a ovaladas; nervação actinódroma, não aracnóide; presença 

de anel de tricomas na inserção do pecíolo ao limbo foliar  ........  1. N. amazonum

1. Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. Abh. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 1: 363. 
1832.   Fig. 2a-d

Rizoma cilíndrico, 2,5–3,0 cm diâm. Folhas 
arredondadas a ovaladas; 8,0–16,5 × 6,5–14,3 cm; 
margem inteira; ápice arredondado; base cordada; 
lobos com ápice agudo, frequentemente imbricados; 
face adaxial verde frequentemente com margens 
vináceas, raramente com máculas enegrecidas, 
esclereídes 14–24 por mm², tricoesclereídes 
ausentes; face abaxial vinácea ou esverdeada com 
máculas enegrecidas; nervação actinódroma não 
aracnóide, nervuras primárias 15–17; pecíolo 2,0–
4,0 mm diâm., glabro; presença de anel de tricomas 
na inserção do pecíolo. Flores flutuantes na lâmina 
d’água ou 3,0–5,0 cm acima da lâmina d’água, 
antese noturna, pseudoestolhos ausentes; pedicelo 
3,0–4,0 mm diâm., glabro; sépalas 4, elípticas, 
4,0–6,0 × 1,3–2,6 cm, verdes com máculas 
vináceas, tricoesclereídes presentes; pétalas 16-24, 
elípticas a ovaladas, 3,0–4,5 × 1,3–2,6 cm, alvas, 
tricoesclereídes ausentes, transição de pétalas para 
estames gradual; estaminódios petaloides ausentes; 
estames 100–120, alvos, os mais externos 3,3–4,0 
× 1,6–2,0 cm, os mais internos 0,8–1,8 × 0,1–0,3 
cm, tricoesclereídes ausentes; carpelos 26–40, 

completamente adnatos; apêndices estigmatíferos 
longos, 4,0–13,0 mm compr., clavados, curvados, 
pardos com ápice rosáceo; raios estigmáticos 
0,6–1,0 cm. diâm., alaranjados. Frutos bagas, 
submersas. Sementes numerosas, 1,0–1,4 mm 
compr., arilo aerífero campanulado, translúcido.
Material examinado: Caucaia, 29.X.2008, D.J.L. 
Sousa 64 (EAC). Fortaleza, 26.IX.1935, fl., F. Drouet 
2511 (GH). Fortim, 11.X.2011, fl., D.J.L. Sousa (EAC).
Icapuí, 12.X.2011, fl., D.J.L. Sousa 142 (EAC). Iguatu, 
6.IX.2009, fl., L.Q. Matias 578 (EAC). Jijoca de 
Jericoacoara, 23.VIII.2000, fl., L.Q. Matias 312 (EAC).
Quixeramobim, 13.V.2011, fl., D. J. L. Sousa 131 (EAC).
São Gonçalo do Amarante, 4.X.2010, fl., A.S.F. Castro 
2352 (EAC). Sobral, 8.XI.2007, fl., L.Q. Matias 570 
(EAC). Varjota, 9.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 120 (EAC). 
29.VI.1982, fl., J.H. Wiersema et al. 2312 (IPA, UNA).

Presente na faixa tropical da América do Sul 
e nas ilhas do Caribe, principalmente em planícies 
adjacentes às zonas costeiras (Wiersema 1987). Pode 
ser encontrada em 13 estados brasileiros, distribuídos 
no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do 
país (Amaral 2012). No estado do Ceará apresenta 
populações na região costeira e no interior do estado, 
em pequenos alagados nas margens de estradas e em 
corpos d’água artificiais. A espécie também pode ser 
encontrada em ambientes lênticos em altitudes mais 
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Figura 2 – a-d. Nymphaea amazonum (Sousa 64) – a. face abaxial do limbo foliar evidenciando a nervação; b. detalhe da 
face adaxial do limbo foliar evidenciando a presença de macroesclereídes e a ausência de tricoesclereídes; c. peças florais 
evidenciando a transição gradual de pétalas para estames; d. apêndice estigmatífero. e-h. N. jamesoniana (Normando 520) 
– e. face abaxial do limbo foliar evidenciando a nervação; f. detalhe da face adaxial do limbo foliar evidenciando a presença 
de macroesclereídes e de tricoesclereídes; g. peças florais, evidenciando a transição gradual de pétalas para estames; h. 
apêndice estigmatífero. i-m. Nymphaea lasiophylla (Sousa 75) – i. face abaxial do limbo foliar evidenciando a nervação; 
j. pseudoestolho; k. detalhe da face adaxial do limbo foliar evidenciando a presença de macroesclereídes e a ausência de 
tricoesclereídes; l. peças florais evidenciando a transição abrupta de pétalas para estames; m. apêndice estigmatífero.
Figure 2 – a-d. Nymphaea amazonum (Sousa 64) – a. abaxial surface of leaf blade showing the venation; b. detail of adaxial side of leaf blade showing 
the presence of macrosclereids  and absence of  trichosclereid c. floral parts showing the gradual transition from petals to stamens; d. Estigmatiferous 
appendix. e-h. N. jamesoniana (Normando 520) – e. abaxial surface of leaf blade showing the venation; f. detail of adaxial side of leaf blade showing 
the presence of macrosclereids and trichosclereid g. floral parts, showing the gradual transition from petals to stamens; h. estigmatiferous appendix. i-m. 
Nymphaea lasiophylla (Sousa 75) – i. abaxial surface of leaf blade showing the venation; j. pseudo stolon; k. detail of adaxial side of leaf blade showing the 
presence of macrosclereids and absence of trichosclereid; l. floral parts showing the abrupt transition from petals to stamens; m. estigmatiferous appendix.
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elevadas (Fig. 1 – A3, C3, C5, C6). Diferencia-se 
pela presença de um anel de tricomas na inserção 
do pecíolo no limbo foliar e pelos seus apêndices 
estigmatíferos bastante desenvolvidos e fortemente 
curvados, com ápice rosáceo. Para a espécie são 
descritas duas subespécies: N. amazonum subsp. 
amazonum com maior densidade de macroesclereides 
visualizados na face adaxial da folha, onde estão 
ausentes os tricoesclereídes e um número inferior 
a 200 estames, e N. amazonum subsp. pedersenii 
Wiersema com poucos esclereides, presença de 
tricoesclereídes e frequentemente possuindo mais 
de 225 estames (Wiersema 1987). No Ceará foi 
registrada apenas N. amazonum subsp. amazonum.

2. Nymphaea jamesoniana Planch. Fl. Serres Jard. 
Eur. 8:120. 1853. Fig. 2e-h

Rizoma cilíndrico a botuliforme, ca. 1,7 
cm diâm. Folhas elípticas a levementes ovaladas; 
11,0–21,0 × 8,8–14,1 cm; margem inteira; ápice 
arredondado; base levemente cordada a sagitada; 
lobos com ápice mucronado, não imbricados; 
face adaxial verde, esclereídes 6–17 por mm², 
tricoesclereídes ca. 2 por mm²; face abaxial 
verde; nervação actinódroma aracnóide, nervuras 
primárias ca. 13; pecíolo 3,0–6,0 mm diâm; glabro; 
ausência de anel de tricomas na inserção do pecíolo. 
Flores flutuantes na lâmina d’água, antese noturna, 
pseudoestolhos ausentes; pedicelo 4,0–6,0 mm 
diâm., glabro; sépalas 4, ovaladas, 5,3–7,0 × 2,3–3,7 cm, 
verdes com base amarelada, tricoesclereídes presentes; 
pétalas 20–24, ovaladas, 3,9–6,0 × 1,8–2,2 cm, 
alvas, as mais externas esverdeadas, tricoesclereídes 
presentes, transição de pétalas para estames gradual; 
estaminódios petaloides ausentes; estames 80–94, 
alvos, os mais externos 2,8–4,6 × 0,8–1,8 cm, os 
mais internos 0,8–2,0 × 0,2–0,3 cm, tricoesclereídes 
presentes; carpelos 12–22, completamente adnatos; 
apêndices estigmatíferos longos, 8,0–9,0 mm compr., 
clavados, curvados, levemente rosáceos com ápice 
e base alva; raios estigmáticos 0,8–1,5 cm diâm., 
pardos. Frutos bagas, flutuantes na lâmina d’água. 
Sementes numerosas, 0,3–0,8 mm compr., arilo 
aerífero campanulado, translúcido.
Material examinado: Fortaleza, fl., Wiersema et al. 2315 
(IPA,UNA). Iguatu, 18.V.2010, fl., L.R.O. Normando 
520 (EAC). Quixeramobim,13.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 
135 (EAC).

Pode ser encontrada na região tropical e 
subtropical da América do Sul (Wiersema 1987). 
Possui registro para as Regiões Centro-Oeste e 
Nordeste do Brasil (Amaral 2012). Para o estado do 

Ceará encontra-se restrita na região central do estado 
(Fig. 1 – C6, F5, H5), principalmente em áreas 
pouco degradadas, sendo de extrema importância 
a preservação destas regiões para a ocorrência 
da espécie. É facilmente diferenciada das demais 
espécies pela sua nervação actinódroma aracnóide e 
pelas bagas flutuantes na lâmina d’água, facilitando 
a sua dispersão por aves.

3. Nymphaea lasiophylla Mart. & Zucc. Abh. Math. 
–Phys. Cl.Königl. Bayer. Akad Wiss. 1: 364. 1832.                                                                    
 Fig. 2i-m

Rizoma cilíndrico, 1,5–2,5 cm diâm. Folhas 
ovaladas a amplo ovaladas, raro arredondadas; 
10,5–29,0 × 8,3–26,0 cm; margem inteira; ápice 
arredondado, levemente mucronado; base cordada 
a levemente sagitada; lobos com ápice mucronado, 
raramente imbricados; face adaxial verde raramente 
com máculas vináceas, esclereídes 14–20 por 
mm², tricoesclereídes ausentes; face abaxial verde 
a levemente vinácea; nervação actinódroma não 
aracnóide, nervuras primárias 15–17; pecíolo 
2,5–5,0 mm diâm; glabro; ausência de anel de 
tricomas na inserção do pecíolo. Flores flutuantes 
na lâmina d’água, antese noturna, pseudoestolhos 
presentes; pedicelo 3,0–5,0 mm diâm., glabro; 
sépalas 4, ovaladas a amplo elípticas, 3,6–7,0 
× 1,8–2,3 cm, verdes, raramente com máculas 
vináceas, tricoesclereídes presentes; pétalas 18–22, 
ovaladas a amplo elípticas, 3,5–7,3 × 1,9–2,8 
cm, alvas a pardas, as mais externas levemente 
esverdeadas, tricoesclereídes presentes, transição 
de pétalas para estames abrupta; estaminódios 
petaloides ausentes; estames 80–135, alvos a pardos, 
os mais externos 2,8–3,9 × 0,3–0,5 cm, os mais 
internos 0,8–1,9 × 0,15–0,20 cm, tricoesclereídes 
ausentes; carpelos 10–23, completamente adnatos; 
apêndices estigmatíferos longos, 5,0–10,0 mm 
compr., lingulados, vináceos com base creme, raios 
estigmáticos 0,3–0,9 cm diâm., pardos. Frutos 
bagas, submersas. Sementes numerosas, 0,4–0,7 
mm compr., arilo aerífero campanulado, translúcido.
Material examinado: Aiuaba, 20.III.1991, M.A. 
Figueiredo 53 (EAC). Beberibe, 11.X.2010, fl., D.J.L. 
Sousa 137 (EAC). Caridade, 22.IV.2009, fl., A.B.T. 
Holanda 24 (EAC). Cariré, 10.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 
121 (EAC). Caucaia, 27.VIII.2008, fl., D.J.L. Sousa 75 
(EAC). Fortaleza, 28.VII.1935, fl., F. Drouet 2140 (GH, 
R). Icapuí, 12.X.2011, fl., D.J.L. Sousa 141 (EAC). 
Iguatu, 15.V.2010, L.R.O. Normando 197 (EAC).
Independência, 12.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 127 (EAC).
Ipueiras, 11.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 125 (EAC). Jijoca 
de Jericoacoara, 24.VI.2000, fl., L.Q. Matias 305 (EAC).
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Lavras da Mangabeira, 27.VIII.2000, fl., C. Oliveira 
(EAC-31309). Limoeiro do Norte, 7.III.2011, fl., D.J.L. 
Sousa 114 (EAC). Morada Nova, 14.X.2011, fl., D.J.L. 
Sousa 143 (EAC). Russas, 7.III.2011, fl., D.J.L. Sousa 115 
(EAC). 29.VI.1982, fl., J.H. Wiersema et al. 2313 (INPA); 
30.VI.1982, fl., J.H. Wiersema et al. 2316 (MO, UNA).

Pode ser encontrada na porção leste da 
América do Sul tropical e subtropical (Wiersema 
1987). No Brasil está presente principalmente no 
domínio da Mata Atlântica com registros para 
sete estados do nordeste brasileiro (Amaral 2012). 
Apresenta uma ampla distribuição no estado 
do Ceará, podendo ser encontrada em corpos 
d’água temporários na margem de estradas, em 
depressões nas regiões mais secas no interior do 
estado e em lagoas costeiras (Fig. 1 – A3, C6, 
D5, H5, I3, I5, I6). É caracterizada por apresentar 
uma pseudoviviparidade, onde ramos florais 
dão origem a novos indivíduos clonais (sensu 
Sculthorpe 1967). Grob et al. (2006) relata para N. 
prolifera Wiersema algo semelhante, onde forma-
se um pedicelo e uma estrutura floral apresentando 
peças florais, porém os tecidos meristemáticos 
que dariam origem ao androceu e gineceu 
cessam o desenvolvimento e originam folhas 
e posteriormente novos indivíduos. Sculthorpe 
(1967) referiu-se a este tipo de estrutura como 
pseudoestolho. As flores e frutos dessa espécie são 
raramente observados nas populações presentes 
no estado, sugerindo que a forma de reprodução 
predominante na espécie é a vegetativa.

4. Nymphaea lingulata Wiersema. Brittonia 36(3): 
215. 1984. Fig. 3a-d

Rizoma botuliforme a cilíndrico, ca. 2,5 
cm diâm. Folhas ovaladas raro arredondadas; 
9,3–24,0 × 9,0–23,0 cm; margem inteira; ápice 
arredondado, raro mucronado; base cordada a 
levemente sagitada, lobos com ápice arredondado 
a mucronado, não imbricados; face adaxial verde, 
raramente com máculas vináceas, esclereídes 7–15 
por mm², tricoesclereídes ca. 1 por mm²; face 
abaxial verde a vinácea com máculas enegrecidas; 
nervação actinódroma não aracnoide, nervuras 
primárias 17–19; pecíolo 2,0–5,0 mm diâm; 
glabro; ausência de anel de tricomas na inserção 
do pecíolo. Flores flutuantes na lâmina d’água, 
antese noturna, pseudoestolhos ausentes; pedicelo 
3,0–6,0 mm diâm., glabro; sépalas 4, ovaladas a 
amplo elípticas, raro lanceoladas, 4,6–7,8 × 1,7–
2,0 cm, verdes, raramente com máculas vináceas, 
tricoesclereídes presentes; pétalas 8–16, ovaladas 

a amplo elípticas, 4,5–7,8 × 1,7–2,0 cm, alvas a 
amareladas, tricoesclereídes presentes, transição 
de pétalas para estames abrupta; estaminódios 
petaloides ausentes; estames 50-116, os mais 
externos pardos, 5,9–4,6 × 0,15–0,20 cm, os mais 
internos pardos com base vinácea, 1,3–1,8 × 0,13–
0,15 cm, tricoesclereídes ausentes; carpelos 10–14, 
completamente adnatos; apêndices estigmatíferos 
longos, 6,0–11,0 mm compr., lingulados, cremes 
com base vinácea; raios estigmáticos 0,4–1,3 
cm diâm., alaranjados. Frutos bagas, submersas. 
Sementes numerosas, 0,5–1,0 mm compr., arilo 
aerífero campanulado, translúcido.
Material examinado: Beberibe, 21.IV.2010, fl., D.J.L. 
Sousa 106 (EAC). Iguatu, 6.IX.2009, fl., L.Q. Matias 584 
(EAC). Ipueiras, 11.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 124 (EAC). 
Irauçuba, 20.IV.2010, fl., D.J.L. Sousa 104 (EAC). 
Maranguape, 5.VIII.1935, fl., F. Drouet 2174 (GH). 
Quixeramobim, 13.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 132 (EAC). 
São Benedito, 11.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 122 (EAC).

Apresenta uma distribuição restrita ao 
Nordeste do Brasil, onde é registrada para 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Wiersema 
1987; Amaral 2012). No Ceará, está relacionada 
a corpos d’água temporários no interior do estado 
(Fig. 1 – H5). É comumente confundida com 
Nymphaea lasiophylla, da qual se diferencia por 
esta apresentar pseudoestolhos submersos, pela 
ausência de tricoesclereídes no mesofilo foliar e 
pelas flores com mais de 18 pétalas. Características 
dos apêndices estigmáticos também facilitam a 
distinção entre as duas, tendo eles a cor creme com 
o ápice vináceo em N. lasiophylla. 

5. Nymphaea pulchella DC. Syst. Nat. 2: 51. 
1821. Fig. 3e-h

Rizoma cilíndrico, ca. 3,0 cm diâm. Folhas 
ovaladas a amplo elípticas; 15,0–44,0 × 14,0–42,0 
cm; margem irregular; ápice arredondado, raro 
levemente retuso; base cordada a levemente 
sargitada; lobos com ápice agudo a caudado, 
não imbricados; face adaxial verde a levemente 
vinácea com máculas vináceas a enegrecidas, 
esclereídes 7–18 por mm², tricoesclereídes 
ausentes; face abaxial vinácea, raro esverdeada, 
com máculas enegrecidas; nervação actinódroma 
não aracnóide, nervuras primárias 19–21; pecíolo 
2,5–7,0 mm diâm., glabro; ausência de anel de 
tricomas na inserção do pecíolo. Flores flutuantes 
5,0–9,0 cm acima da lâmina d’água, antese 
diurna, pseudoestolhos ausentes; pedicelo 4,0–7,0 
mm diâm., glabro; sépalas 4–5, estreito elípicas 
a lanceoladas, 3,5–8,0 × 0,8–1,9 cm, verdes a 
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Figura 3 – a-d. Nymphaea lingulata (Normando 19) – a. hábito; b. detalhe da face adaxial do limbo foliar evidenciando a presença 
de macroesclereídes e de tricoesclereídes; c. peças florais, evidenciando a transição abrupta de pétalas para estames; d. apêndice 
estigmatífero. e-h. N. pulchella (Sousa 97) – e. face abaxial do limbo foliar evidenciando a nervação; f. detalhe da face adaxial do 
limbo foliar evidenciando a presença de macroesclereídes escassos e a ausência de tricoesclereídes; g. peças florais evidenciando a 
transição abrupta de pétalas para estames; h. apêndice estigmatífero. i-l. N. rudgeana (Sousa 76) – i. hábito; j. detalhe da face adaxial 
do limbo foliar evidenciando a presença de macroesclereídes escassos e a ausência de tricoesclereídes; k. peças florais evidenciando 
a transição gradual de pétalas para estames; l. apêndice estigmatífero. m-p. N. tenerinervia (Sousa 116) – m. face abaxial do limbo 
foliar evidenciando a nervação; n. detalhe da face adaxial do limbo foliar evidenciando a presença de macroesclereídes e de 
tricoesclereídes bifurcados; o. peças florais evidenciando a transição abrupta de pétalas para estames e a presença de estaminódio 
(seta) entre o verticilo de pétalas e estames; p. apêndice estigmatífero.
Figure 3 – a-d. Nymphaea lingulata (Normando 19) – a. habit; b. detail of adaxial side of leaf blade showing the presence of macrosclereids and trichosclereid; 
c. floral parts, showing the abrupt transition from petals to stamens; d. estigmatiferous appendix. e-h. N. pulchella (Sousa 97) – e. abaxial surface of leaf 
blade showing the venation; f. detail of adaxial side of leaf blade showing the presence of open and sparely macrosclereids and absence of trichosclereid; 
g. floral parts showing the abrupt transition from petals to stamens; h. estigmatiferous appendix. i-l. N. rudgeana (Sousa 76) – i. habit; j. detail of adaxial 
side of leaf blade showing the presence of open and sparely macrosclereids and absence of trichosclereid; k. floral parts showing the gradual transition 
from petals to stamens; l. estigmatiferous appendix. m-p. N. tenerinervia (Sousa 116) – m. abaxial surface of leaf blade showing the venation; n. detail 
of adaxial side of leaf blade showing the presence of forked macrosclereids and trichosclereid; o. floral parts showing the abrupt transition from petals to 
stamens and the presence of staminodes (arrow) between whorls of petals and stamens; p. estigmatiferous appendix.
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vináceas com máculas enegrecidas, tricoesclereídes 
ausentes; pétalas 12–20, elípticas, 3,3–6,0 × 1,3–
2,2 cm, brancas, tricoesclereídes ausentes, transição 
de pétalas para estames abrupta; estaminódios 
petaloides ausentes; estames 32-66, amarelos, 
os mais externos 2,3–3,4 × 0,3–0,4 cm, os mais 
internos 1,2–1,8 × 0,2–0,4 cm, tricoesclereídes 
ausentes; carpelo 14-22, parcialmente conatos 
na base; apêndices estigmatíferos curtos, 1,5–3,0 
mm compr., triangulares, eretos, amarelos; raios 
estigmáticos 0,45–1,8 cm diâm., amarelos. Fruto 
bagas, submersas. Sementes numerosas, 1,1–1,5 
mm compr., arilo não visto.
Material examinado: Aiuaba, 3.III.2009, E.O. Barros 
et al. 196 (EAC). Caridade, 5.VIII.2009, fl., D.J.L. 
Sousa 97 (EAC). Crato, 18.V.2003, L.Q. Matias 477 
(EAC). Forquilha, 14.I.1976, fl., A.B. Anderson 226 
(INPA). Fortaleza, 5.VIII.1935, fl., F. Drouet 2563 
(GH); General Sampaio, 27.V.2007, M.F. Moro et al. 
218 (EAC). Independência, 12.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 
129 (EAC). Iguatu, 13.V.2010, L.R.O. Normando 110 
(EAC). Ipueiras, 11.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 123 (EAC).
Irauçuba, 20.IV.2010, fl., D.J.L. Sousa 106 (EAC). 
Jati, 4.V.2003, fl., L.Q. Matias 379 (EAC). Monsenhor 
Tabosa, 12.V.2011, fl., D.J.L. Sousa 126 (EAC).

Registrada para a América do Sul, podendo 
também ser encontrada no México e algumas ilhas 
do Caribe (Wiersema et al. 2008). Para o Brasil, 
Amaral (2012) citou registros da espécie apenas 
para Ceará e Bahia, porém esta ocorre também 
em Alagoas, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Sergipe 
(Benjamin 1959; Wiersema et al. 2008; Bove 
& Paz 2009). No interior do Ceará é facilmente 
encontrada em corpos d’água temporários, nas 
margens de estradas em pequenas depressões 
do relevo ou ainda podem formar densas 
populações nas margens de açudes (Fig. 1 – C4, 
D5, I3, J5, K6). É o único representante do 
grupo Apocarpiae para o estado, sendo também 
a única espécie com antese diurna, facilitando a 
sua identificação. É comum encontrar material 
de herbário identificado como Nymphaea ampla 
(Salisb.) DC., espécie bastante semelhante. 
Porém Wiersema et al. (2008) descreve para a 
América do Sul apenas N. pulchella o que, além 
da distribuição geográfica, apresenta diferença 
no número de partes florais e em características 
da borda foliar, ajudando na sua distinção. A 
espécie é caracterizada por suas folhas amplas e 
com margens irregulares, vináceas com máculas 
escuras em ambas as faces e seus apêndices 
estigmatíferos curtos e triangulares.

6. Nymphaea rudgeana G.Mey. Prim. Fl. Esseq. 
198. 1818. Fig. 3i-l

Rizoma cilíndrico, 2,8–3,9 cm diâm. Folhas 
oblatas a aredondadas, raramente ovaladas; 8,3–16,9 
× 9,0–19,0 cm; margem denteada a ondulada; 
ápice arredondado; base cordada; lobos com ápice 
denteado, não imbricados; face adaxial vinácea a 
esverdeada, frequentemente com borda vinácea, 
esclereídes 1–5 por mm², tricoesclereídes ausentes; 
face abaxial vinácea com máculas enegrecidas; 
nervação actinódroma não aracnóide, nervuras 
primárias 15–21; pecíolo 3,0–6,0 mm diâm., glabro; 
ausência de anel de tricomas na inserção do pecíolo. 
Flores flutuantes 1,0–6,0 cm acima da lâmina d’água, 
antese noturna, pseudoestolhos ausentes; pedicelo 3,0–
6,0 mm diâm., glabro; sépalas 4–5, ovaladas, 3,5–4,7 
× 0,8–1,9 cm, vináceas a esverdeadas, tricoesclereídes 
presentes; pétalas 28–32, ovaladas, 3,5–4,3 × 1,3–1,9 
cm, alvas, tricoesclereídes presentes, transição de 
pétalas para estames gradual; estaminódios petaloides 
ausentes; estames 120–142, alvos a pardos, os mais 
externos 1,9–2,4 × 0,5–0,8 cm, os mais internos 
0,7–1,0 × 0,1–0,2 cm, tricoesclereídes ausentes; 
carpelos 18–22, completamente adnatos; apêndices 
estigmatíferos longos, 5,0–7,0 mm compr., clavados, 
curvados, pardos; raios estigmáticos 0,5–0,9 cm 
diâm., alaranjados. Frutos bagas, submersas. Sementes 
numerosas, 0,5–1,2 mm compr., arilo não visto.
Material examinado: Caucaia, 29.X.2008, D.J.L. Sousa 
76 (EAC). Fortaleza, 26.VIII.1935, fl., F. Drouet 2512 
(GH). Jijoca de Jericoacoara, 23.VIII.2000, L.Q. Matias 
311 (EAC).

É descrita para a Região Norte e Leste da 
América do Sul e ilhas caribenhas (Wiersema 
1987). Apresenta registro em nove estados do Brasil, 
estando distribuída na Amazônia e Mata Atlântica 
(Amaral 2012). No Ceará, está restrita a lagoas na 
zona costeira (Fig. 1 – A2, C6). Nymphaea rudgeana 
é caracterizada por suas folhas frequentemente 
oblatas, porém foram observadas populações 
com indivíduos com grandes folhas amplamente 
ovaladas, com bordas irregulares de coloração 
vinácea. A espécie destaca-se, além de sua ocorrência 
restrita ao litoral do estado, por apresentar apêndices 
estigmatíferos bastante desenvolvidos, curvados e 
totalmente pardos diferindo dos apêndices de N. 
amazonum que possuem ápices rosáceos.

7. Nymphaea tenerinervia Casp. Fl. bras. 4(2): 
178–179, t. 36. 1878.  Fig. 3m-p

Rizoma botuliforme a cilíndrico, 1,5–2,0 cm 
diâm. Folhas arredondadas, 7,3–16,8 × 6,8–15,7 cm; 
margem inteira; ápice arredondado; base arredondada 
a levemente cordada; lobos com ápice arredondado, 
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raramente imbricados; face adaxial verde raramente 
com máculas vináceas, esclereídes 10–14 por mm², 
tricoesclereídes ca. 1 por mm², bifurcados; face 
abaxial vinácea raramente com borda esverdeada, 
frequentemente com máculas enegrecidas; nervação 
actinódroma não aracnóide, nervuras primárias 
15–17; pecíolo 2,0–4,0 mm diâm., glabro; ausência 
de anel de tricomas na inserção do pecíolo. Flores 
flutuantes na lâmina d’água, antese noturna, 
pseudoestolhos ausentes; pedicelo 3,0–5,0 mm diâm., 
glabro; sépalas 4, ovaladas a lanceoladas, 3,6–5,5 × 
0,9–1,5 cm, esverdeadas raramente com máculas 
vináceas, tricoesclereídes presentes; pétalas 12–20, 
ovaladas, 4,4–4,6 × 1,5–1,8 cm, alvas, tricoesclereídes 
presentes, transição de pétalas para estames gradual; 
estaminódios petaloides 3–5 entre as pétalas e os 
estames; estames 58–84, os mais externos pardos 
3,0–3,5 × 0,3–0,5 cm, os mais internos pardos com 
base vinácea, 1,6–1,8 × 0,5–0,1 cm, tricoesclereídes 
ausentes; carpelos 12–20, completamente adnatos; 
apêndices estigmatíferos longos, 5,0–6,0 mm compr., 
clavados, eretos, vináceos com ápice e base creme; 
raios estigmáticos 0,4–0,6 cm diâm., pardos a 
alaranjados. Frutos não vistos. Sementes não vistas.
Material examinado: Beberibe, 11.X.2011, fl., D.J.L. 
Sousa 138 (EAC). Caucaia, 29.III.2011, D.J.L. Sousa 116 
(EAC). 1859, fl., Fr. Allemão et al. 34 (R). 29.VI.1982, fl., 
J.H. Wiersema et al. 2314 (MO, UNA).

Inicialmente descrita apenas para as Regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, atualmente a espécie 
apresenta registros, apesar de não confirmados, 
também para a Guiana (Wiersema 1987). Apresenta 
registro em sete estados do Brasil estando distribuídos 
na Amazônia e Mata Atlântica brasileira (Amaral 
2012). No Ceará a espécie está restrita a áreas 
alagadas na zona costeira (Fig. 1-C6, D7). Nymphaea 
tenerinervia é caracterizada por suas pequenas flores 
com apêndices clavados, eretos e vináceos com ápice 
e base creme. Apresenta um verticilo de estruturas 
laminares com ápice agudo entre as pétalas e os 
estames. Estes são morfologicamente mais próximos 
de estames, porém com ausência de tecas, sendo 
considerados estaminódios.
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Resumo
No presente trabalho foi estudada a morfologia dos frutos, sementes e plântulas de cinco espécies de Clusiaceae 
presentes em vegetação de restinga do estado do Rio de Janeiro. Os frutos das espécies estudadas apresentam 
características ligadas à zoocoria (Clusia fluminensis, C. lanceolata, C. criuva e Garcinia brasiliensis) e à 
anemocoria (Kielmeyera membranacea). As sementes recém-coletadas apresentam altas taxas de germinação: 
C. fluminensis (100%), C. lanceolata (100%), C. criuva (99,2%), G. brasiliensis (90,45%) e K. membranacea 
(91%). A germinação fanerocotiledonar foi registrada em C. fluminensis, C. lanceolata, C. criuva e K. 
membranacea e criptocotiledonar em G. brasiliensis. Plântulas de espécies de Clusia são frequentemente 
encontradas no habitat natural, especialmente associadas a espécies de Bromeliaceae, que funcionam como 
plantas-berçário. 
Palavras-chave: Clusia, Garcinia, Kielmeyera, plantas-berçário, restinga.

Abstract
In this work we studied the morphology of fruits, seeds and seedlings of five species of Clusiaceae present in 
vegetation of sandy coastal plains (restinga) from the State of Rio de Janeiro. The fruits of the studied species 
have characteristics of zoochoric (Clusia fluminensis, C. lanceolata, C. criuva and Garcinia brasiliensis) 
and anemocoric dispersion (Kielmeyera membranacea). The newly collected seeds have high germination 
rates: C. fluminensis (100%), C. lanceolata (100%), C. criuva (99.2%), G. brasiliensis (90.45%) and K. 
membranacea (91%). Germination is phanerocotyledonar in C.  fluminensis, C. lanceolata, C. criuva and K. 
membranacea and cryptocotyledonar in G. brasiliensis. Seedlings of Clusia species are frequently found in 
the natural habitat especially associated with species of Bromeliaceae, that act as nursery plants. 
 Key words: Clusia, Garcinia, Kielmeyera, nursery plants, “restinga”.
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Introdução
As restingas do estado do Rio de Janeiro 

ocupam uma área de aproximadamente 1.200 km2, 
correspondendo a 2,8% da área total do estado 
(Araújo & Maciel 1984), com 1.008 espécies 
conhecidas (Pereira & Araújo 2000). São raras 
as áreas de restinga protegidas em unidades de 
conservação, destacando-se no Rio de Janeiro o 
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Para 
outras áreas como Maricá, Grumari e Saquarema, o 
impacto antrópico tem se intensificado nas últimas 
décadas, de modo que são urgentes e prioritários 

projetos que visem à conservação dos remanescentes 
e à restauração de áreas degradadas (Zamith & 
Scarano 2004). Neste contexto, o conhecimento 
sobre a germinação e o desenvolvimento das 
plântulas reveste-se de grande importância.

Estudos indicam o preponderante papel 
de processos de facilitação na estruturação das 
comunidades de vegetação de moitas sobre cordões 
arenosos. A dinâmica de formação das moitas parece 
ser facilitada por determinadas espécies chaves 
que, ao se instalarem, formam pequenas ilhas que 
vão sendo colonizadas (Zaluar & Scarano 2000). 
O interior das moitas e as bromélias tanques são 



62 Correia, M.C.R., Lima, H.A. & Silva, R.C.P.

Rodriguésia 64(1): 061-073. 2013

assinalados como importantes sítios de germinação 
para diversas plantas de restinga, especialmente as 
Clusiaceae (Correia 1983; Henriques et al. 1986; 
Fialho & Furtado 1993). 

A capacidade de reconhecer plântulas e plantas 
jovens de espécies de restinga e seus respectivos 
sítios de germinação facilitam estudos que envolvam 
o recrutamento, a sucessão e a compreensão da 
dinâmica de populações presentes neste ambiente. 
No entanto, a germinação ainda é tema pouco 
conhecido quando se trata de vegetação de restinga, 
destacando-se o trabalho de Zamith & Scarano 
(2004), que trata principalmente da germinação 
propriamente dita, com interesse na viabilidade de 
produção de mudas. No que se refere à morfologia 
das plântulas, essencial para o reconhecimento 
das mesmas no ambiente natural de restinga, 
destacam-se os trabalhos que abordam espécies de 
Bignoniaceae (Correia 2002; Correia et al. 2005; 
Correia & Lima 2006), Bromeliaceae (Ferreira et al. 
2006), Sapotaceae (Ferreira et al. 2005), e Fabaceae 
(Gonçalves et al. 2008) e algumas espécies dióicas 
(Correia et al. 2008).

O objetivo do trabalho foi estudar a morfologia 
dos frutos e das sementes, a fim de registrar períodos 
e estádios de maturação dos frutos, assim como 
descrever as etapas da germinação e a morfologia do 
desenvolvimento de plântulas, a fim de reconhecê-
las no ambiente natural. Neste trabalho, foram 
estudadas as seguintes espécies de Clusiaceae: 
Clusia fluminensis Planchon & Triana, Clusia 
lanceolata Cambess., Clusia criuva Cambess., 
Garcinia brasiliensis (Mart.) Planchon & Triana e 
Kielmeyera membranacea Casar.

Material e Métodos
Os trabalhos de campo compreenderam 

excursões à Área de Proteção Ambiental da restinga 
de Maricá (APA de Maricá) e ao Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba, no período de janeiro/2002 a 
dezembro/2004 para: registro e acompanhamento da 
frutificação, coleta de frutos maduros e de sementes e 
localização de plântulas de Clusia fluminensis, Clusia 
lanceolata, Clusia criuva, Garcinia brasiliensis e 
Kielmeyera membranacea. Para tal foram realizadas 
buscas próximas aos locais de ocorrência das espécies, 
incluindo interior de moitas, bromélias e áreas 
desnudas.

Os dados climatológicos foram tomados usando 
a média histórica para o período de 1986 a 2008 
segundo o Instituto de Meteorologia para a Estação de 
Maricá (N0 834089), Município de Maricá, RJ.

Os frutos foram ensacados no início do 
desenvolvimento com sacos feitos de tecido de 
algodão de malha larga (tipo filó) e acompanhados 
até a maturidade. Quando deiscentes, os frutos 
foram analisados quanto ao tamanho e quantidade de 
sementes. As medidas dos frutos e das sementes foram 
tomadas com auxílio de um paquímetro. Os frutos 
foram classificados segundo Barroso et al. (2004).

As sementes foram retiradas manualmente 
dos frutos e, nos dias subsequentes às coletas de 
campo, submetidas à germinação em laboratório, em 
temperatura ambiente, usando-se placas de Petri com 
papel de filtro umedecido com água destilada. Sementes 
sem embrião ou mal formadas foram descartadas. 
Nas espécies de Clusia, a germinação foi testada em 
sementes com e sem o arilo, neste caso removido 
manualmente sob água corrente. O número de sementes 
em cada amostra variou de acordo com a disponibilidade 
das mesmas. Os experimentos de germinação foram 
acompanhados diariamente. Foi considerada germinada 
a semente que apresentou o rompimento dos tegumentos 
e a emergência da raiz principal.

A classificação do tipo de germinação seguiu 
a de Ducke (1965), que estabelece que plântulas 
fanerocotiledonares liberam seus cotilédones do 
tegumento seminal e plântulas criptocotiledonares 
mantêm os cotilédones envoltos pelo tegumento 
seminal.

A definição de plântula utilizada foi a de Parra 
(1984), que inclui todos os estádios de desenvolvimento 
desde a emergência da raiz principal até o aparecimento 
das primeiras folhas. Cada estádio do desenvolvimento 
foi desenhado e anotado o número de dias decorridos: 
aparecimento da raiz principal, dos cotilédones, das 
primeiras folhas e do tempo que os cotilédones ficam 
exauridos e secam. O percentual germinativo foi 
considerado da seguinte maneira (0–25%=muito baixo, 
25–50%=baixo, 50–75%=médio, 75–100%=alto). 
Não foi utilizado qualquer tratamento para acelerar 
a germinação. A presença de açúcares e de gorduras 
nas células do arilo das sementes de Clusia spp. foi 
determinada a partir de maceração do tecido, utilizando-
se reagente de Fehling (Morita & Assumpção 1972) e 
Sudan IV (Johansen 1940), respectivamente.

Resultados
Todas as espécies estudadas são arbóreas, 

com sistema sexual dioico, exceto Kielmeyera 
membranacea que tem porte arbustivo e flores 
hermafroditas. Na restinga, as espécies estudadas, 
liberam sementes principalmente no período mais 
frio e seco do ano ou na transição para a estação 
mais quente e chuvosa (Fig. 1). 
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Frutos
Os frutos das espécies de Clusia são cápsulas, 

com cinco (C. criuva e C. fluminensis) ou de 
cinco a dez (C. lanceolata) estigmas persistentes. 
Cada estigma corresponde a uma loja nas quais 
se localizam as sementes (Tab. 1; Fig. 2a,d-e,g). 
As sementes são ovaladas (Figs. 3a,f, 4a) com 
superfície lisa, de cor amarelada (C. fluminensis 
e C. lanceolata) ou levemente vinácea (C. 
criuva), sempre revestidas por um arilo vistoso, 
membranáceo e de cor abóbora. As células do 
arilo reagem positivamente ao reagente de Fehling 
e ao Sudan IV evidenciando, respectivamente, a 
presença de açúcares e de lipídios. As sementes 
apresentam dispersão zoocórica.

Em G. brasiliensis o fruto é indeiscente, 
do tipo bacoide campomanesoidio, arredondado 
(Tab. 1, Fig. 2h), com estaminódios persistentes. 
A polpa que envolve as sementes é alva, adocicada 
e escassa. Os frutos quando não são dispersos 
murcham, caem e secam sobre o solo, liberando as 
sementes (Fig. 2i). As sementes são elipsoides (Fig. 
5a), marrons com linhas longitudinais mais claras 
e, internamente são amarelas e exsudam látex. As 
sementes apresentam dispersão zoocórica.

O fruto de K. membranacea é uma cápsula, 
com superfície pouco pilosa e de cor marrom escura 
(Tab. 1; Fig. 2j). Quando deiscente, o fruto expõe 

Figura 1 – a. Diagrama climático (médias entre 1986 
e 2008), dados do Instituto de Meteorologia, Estação 
de Maricá (N0 834089), Município de Maricá, RJ. b. 
Períodos de frutificação para as espécies estudadas na 
restinga de Maricá. (*K. membranacea foi incluída 
porque o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba 
e a restinga de Maricá apresentam estações climáticas 
equivalentes)
Figure 1 – a. Climate diagram (mean between 1986 and 
2008), data from the Institute of Meteorology, Maricá station 
(N0 834089), the municipality of Maricá, RJ. b. Fruiting 
periods for the species studied in restinga of Maricá (* K. 
membranacea was included because the Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba and the restinga of Maricá present 
equivalent climatic stations).

Tabela 1 – Características dos frutos e das sementes das espécies de Clusiaceae presentes nas restingas do Rio de 
Janeiro. (1 Média ± desvio padrão; 2variação; N= total da amostra).
Table 1 – Characteristics of fruits and seeds of the species of Clusiaceae present at sandbanks of Rio de Janeiro. (1 Mean ± standard 
deviation; 2 variation; N= total sample).

Espécies Fruto Semente

Tipo Cor Tamanho1 (cm)
No de 
sementes1

Tamanho 2 

(mm)
Característica

Clusia fluminensis Cápsula 
septífraga

Verde 4,5± 0,23 
(N=55)

29±2,80 
(N=55)

5 - 10 (N=30) Arilo cor de 
abóbora

Clusia lanceolata Cápsula 
septífraga

Vináceo 3,0± 0,20 
(N=20)

30±6,96 
(N=10)

5 - 7 (N=10) Arilo cor de 
abóbora

Clusia criuva Cápsula 
septífraga

Verde 2,0±0,09 
(N=20)

32±5,23 
(N=40)

2 - 5 (N=40) Arilo cor de 
abóbora

Garcinia brasiliensis Bacoide Amarelo 3,20±0,36 
(N=20)

2,15±0,09 
(N=20)

15 - 25 (N=30) Linhas 
longitudinais 
claras

Kielmeyera 
membranacea

Cápsula 
septicida

Marrom 6,87± 1,06 
(N=10)

16±5,65 (N=2) 3 - 4 (N=10) Alada
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sementes aladas, delgadas, de cor marrom-clara, 
com as expansões do tegumento de consistência 
papirácea e forma aproximadamente elíptica 
(Fig. 6a). As sementes apresentam dispersão 
anemocórica.

Germinação
As Clusiaceae estudadas apresentam alto 

percentual de germinação, sempre superior a 
90%, do tipo fanerocotiledonar (Figs. 3, 4 e 5), 
com rápido rompimento do tegumento e emissão 
da raiz principal, excetuando-se G. brasiliensis, 
cuja germinação é criptocotiledonar (Fig. 5) e o 
tempo médio de germinação é longo (Tab. 2). Nas 
espécies de Clusia, a germinação não é afetada pela 
presença do arilo. 

Plântulas das espécies de Clusia: 
Todas as plântulas das espécies de Clusia 

estudadas se desenvolvem lentamente. Depois 
da emissão da raiz principal (Figs. 3b,g, 4b), o 
hipocótilo, que é crasso, cilíndrico e de cor verde 
claro, assume uma posição ereta (Figs. 3c,h, 4c). 
O tegumento da semente fica preso ao hipocótilo, 
mantendo os cotilédones inclusos por um período 
de sete a nove dias, em C. fluminensis, 10 dias em 
C. lanceolata e 12 dias em C. criuva. À medida 
que o hipocótilo se desenvolve, o tegumento vai 
se soltando até que se desprende, liberando os 
cotilédones entre 20 dias em C. criuva, a 30 dias 
em C. fluminensis e C. lanceolata (Figs. 3d,h, 4d). 
Neste estádio algumas plântulas das espécies de 
Clusia apresentam pequenas raízes adventícias. Os 
cotilédones recém-emitidos são verdes, foliáceos, 
pequenos (0,5 mm em C. fluminensis, 0,3 mm 
em C. lanceolata e 0,2 mm em C. criuva), planos 

Tabela 2 – Porcentagem de germinação, amplitude de variação no tempo decorrido para a germinação, tipo de 
germinação e presença de plântulas no habitat natural das espécies de Clusiaceae.
Table 2 – Percentage of germination, amplitude of variation on the elapsed time for germination, type of germination and seedling 
presence in the natural habitat of the species of Clusiaceae.

Espécies
Porcentagem

de germinação

Amplitude
de variação 

em dias
Tipo de germinação

Presença de plântulas no 
habitat natural

Clusia fluminensis 100 (N=50) * 2-4 Fanerocotiledonar Em bromélias

Clusia lanceolata 100 (N=48) * 5-6 Fanerocotiledonar Em bromélias

Clusia criuva 99,2 (N=140) * 3-6 Fanerocotiledonar Em bromélias

Garcinia brasiliensis 90,45 (N=21) 31-375 Criptocotiledonar Plântulas próximas à planta mãe

Kielmeyera membranacea 91 (N=22) 4-7 Fanerocotiledonar Não registrada

e apresentam forma arredondada. É comum a 
presença de plântulas com três cotilédones em 
C. fluminensis e em C. criuva. O primeiro par de 
folhas surge com 60 dias em C. fluminensis (Fig. 
3e), 50 dias em C. lanceolata (Fig. 3i) e 30 dias 
em C. criuva (Fig. 4e); as folhas têm consistência 
crassa, forma elíptica e bordos do limbo lisos. Em 
C. lanceolata, no estádio de um par de folhas, 
a plântula apresenta um hipocótilo muito fino e 
comprido (cerca de 12 cm) e um sistema radicular 
pouco desenvolvido. O segundo par de folhas, 
com filotaxia oposta cruzada, ocorre com cerca 
de 90 dias em C. criuva (Fig. 4f), 120 dias para 
C. fluminensis e 150 dias para C. lanceolata. 
Neste estádio todas as espécies apresentam raízes 
secundárias e adventícias e uma altura variando de 
9 cm (C. criuva), 11 cm (C. fluminensis) a 15 cm 
(C. lanceolata). O terceiro par de folhas é emitido 
com 120 dias em C. criuva (Fig. 4g), 150 dias 
em C. fluminensis a 170 dias em C. lanceolata. 
Com aproximadamente 180 dias todas as espécies 
perdem os cotilédones. 

Plântula de Garcinia brasiliensis
Pouco depois da emissão da raiz principal 

(Fig. 5b), surge o epicótilo que é cilíndrico e tem 
tonalidade verde-escura (Fig. 5c). No epicótilo 
se desenvolvem cerca de três catáfilos, até o 
surgimento do primeiro par de folhas (Fig. 5d). 
Os cotilédones são conferruminados e variáveis 
quanto ao tamanho, possuindo em média 16,95 
mm comprimento × 15,53 mm de largura (N=30). 
A plântula de G. brasiliensis tem crescimento 
muito lento; com 244 dias em média após a 
germinação apresenta dois pares de folhas. Neste 
estádio, a plântula tem uma altura de 12 cm e o 

* germinação com arilo
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Figura 2 – Frutos, sementes e plântulas de espécies de Clusiaceae no habitat natural – a. frutos de Clusia fluminensis 
Planchon & Triana; b. plântulas de C. fluminensis entre as folhas externas de Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B.Smith; 
c. planta jovem de C. fluminensis fixada ao solo, independente da bromélia; d. frutos em desenvolvimento de C. lanceolata 
Cambess.; e. fruto deiscente de C. lanceolata expondo as sementes ariladas; f. plântulas de C. lanceolata em vários estádios 
de desenvolvimento, entre as folhas de Aechmea nudicaulis (L.) Grised; g. frutos de C. criuva Cambess mostrando as 
sementes ariladas; h. frutos em desenvolvimento de Garcinia brasiliensis (Mart.) Planchon & Triana; i. frutos maduros de 
G. brasiliensis caídos no solo da restinga; j. frutos em desenvolvimento e deiscentes de Kielmeyera membranacea Casar 
evidenciando as sementes aladas (pl=plântula, fd=fruto em desenvolvimento, fs=fruto liberando sementes).
Figure 2 – Fruits, seeds and seedlings of species of Clusiaceae in the natural habitat – a. fruit of Clusia fluminensis Planchon & Triana; b. Seedlings of 
C. fluminensis between external sheets of Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B.Smith; c. young plant of C. fluminensis fixed to the ground, independent 
of the bromeliad; d. developing fruit of C. lanceolata Cambess.; e. fruit dehiscence site of C. lanceolata exposing the arillate seeds; f. seedlings of C. 
lanceolata in various stages of development, between the leaves of Aechmea nudicaulis (L.) Grised; g. Clusia criuva Cambess fruits showing the arillate 
seeds; h. developing fruit of Garcinia brasiliensis (Mart.) Planchon & Triana; i. ripe fruits of G. brasiliensis fallen on the ground of restinga; j. developing 
and dehiscent fruits of Kielmeyera membranacea Casar. evidencing the winged seed. (pl = seedlings, fd = developing fruit, fs = fruit releasing seeds).

sistema radicular possui algumas raízes secundárias 
(Fig. 5e). As folhas apresentam filotaxia oposta 
cruzada, forma elíptica e bordos do limbo lisos. São 
inicialmente avermelhadas, passando a verde-claras 
e posteriormente a verde-escuras. Com 306 dias em 

média, a plântula apresenta o terceiro par de folhas, 
tem o sistema radicular bem desenvolvido e ainda 
apresenta os cotilédones, porém menos túrgidos 
(Fig. 5f). É comum observar-se a presença de mais 
uma ou duas raízes principais no pólo oposto ao da 
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Figura 3 – a-e. Clusia fluminensis Planchon & Triana – desenvolvimento da plântula – a. semente; b. emissão da raiz 
principal; c. plântula de 20 dias com hipocótilo crasso, cotilédones fechados e raiz principal pilosa; d. plântula de 30 dias 
com cotilédones distendidos e início de formação de raiz adventícia; e. plântula de 60 dias com cotilédones e primeiro 
par de folhas. f-i. Clusia lanceolata Cambess. – desenvolvimento da plântula – f. semente; g. plântula de 10 dias com 
os cotilédones envolvidos pelo tegumento e hipocótilo crasso; h. plântula de 30 dias com os cotilédones liberados 
do tegumento, mas ainda fechados; i. plântula de 50 dias com cotilédones distendidos, primeiro par de folhas e 
raízes adventícias. (rp=raiz principal, t=tegumento, h=hipocótilo, ep=epicótilo, rs=raiz secundária, ra=raiz adventícia, 
c=cotilédones, f=folhas).
Figure 3 –  a-e. Clusia fluminensis Planchon & Triana  – development of seedlings - a. seed; b. issuance of the main root; c. seedling 
of 20 days with crass hypocotiylous, closed cotyledons and hairy main root; d. seedling of 30 days with taut cotyledons and initiation 
of the formation of adventitious root; e. seedling of 60 days with cotyledons and first pair of leaves. f-i.  Clusia lanceolata Cambess. 
– development of seedling – f. seed; g. seedling of 10 days with the cotyledons involved by tegument and crass hypocotylous; h. 
seedling of 30 days with released cotyledons from the tegument, but still closed; i. seedling of 50 days with taut cotyledons, first 
pair of leaves and adventitous roots. (rp = main root, t = tegument, h = hypocotylous, ep = epicotylous, rs = secondary root, ra = 
adventitious root, c = cotyledons, f = leaves).
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germinação. Geralmente estas outras raízes não se 
desenvolvem (Fig. 5f).

Plântula de Kielmeyera membranacea 
A plântula de K. membranacea apresenta 

crescimento lento. Após a emissão da raiz principal 
(Fig. 6b), surge o hipocótilo que é cilíndrico, 
glabro e de cor verde (Fig. 6c). Em algumas 
plântulas, nesta fase há um crescimento acelerado 
da raiz principal, podendo esta apresentar algumas 
raízes secundárias (Fig. 6c). Em seguida, os 
cotilédones se desprendem do tegumento (Fig. 
6d). Os cotilédones são discoides, relativamente 
grandes (1,7 cm de comprimento por 1,5 cm de 
largura) e de cor verde-escura. Com 40 dias e uma 
altura de aproximadamente 6 cm, a plântula de K. 
Membranaceae encontra-se com os cotilédones 
completamente distendidos e emitem as primeiras 
folhas (Fig. 6e). Aos 90 dias, a plântula tem 7 cm 
de altura e apresenta as primeiras folhas ainda bem 
diminutas (Fig. 6f). As folhas têm forma elíptica, 
bordos lisos e consistência coriácea.

Plântulas no habitat natural
Plântulas de Clusia spp. são frequentemente 

encontradas no habitat natural, ligadas às 
bromélias Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B. 
Smith, Aechmea nudicaulis (L.) Grised e Vriesea 
neoglutinosa Mez., tanto nos reservatórios de água 
formados pelas folhas mais internas, como naqueles 
formados pelas folhas mais externas (Fig. 2b,c,f). 
Foram registradas plântulas em vários estádios 
de desenvolvimento: com cotilédones, com as 
primeiras folhas e até plantas jovens, o que sugere 
que o tempo de vida dentro do copo das bromélias 
pode estender-se por mais de 200 dias. Observações 
no campo mostraram que o crescimento das 
raízes adventícias dá-se, simultaneamente, com o 
crescimento da raiz principal. A partir do momento 
em que as raízes adventícias alcançam o solo, a 
planta adquire suporte no solo, modificando seu 
sítio de estabelecimento (Fig. 2c). Cabe destacar 
que plântulas são mais frequentes na bromélia N. 
cruenta, talvez pela disposição mais alargada de 
suas folhas. 

Plântulas de G. brasiliensis, também 
são frequentes no habitat natural, mas sempre 
localizadas sob a copa da planta mãe. 

Com relação a K. membranacea não foi 
registrada nenhuma plântula, pelo menos no 
período das observações em campo.

Discussão
Dentre as espécies estudadas, todas 

apresentam estruturas facilitadoras de dispersão, 
exceto G. brasiliensis: Kielmeyera membranacea 
tem sementes aladas e as espécies de Clusia 
sementes ariladas.

O tipo de germinação não variou entre as 
espécies de Clusia, todas apresentando germinação 
fanerocotilodonar, assim como Kielmeyera 
membranacea. No entanto, Oliveira (1986) relata 
germinação criptocotiledonar para Kielmeyera 
speciosa A. St. Hil. e fanerocotiledonar para K. 
coriacea Mart., de modo que o tipo de germinação 
não é uniforme no gênero Kielmeyera.

Nos ensaios de germinação C. fluminensis e C. 
lanceolata destacaram-se pela alta germinabilidade, 
que alcançou 100%. Para C. fluminensis, Zamith 
& Scarano (2004) obtiveram percentuais mais 
baixos (13 a 56%, em quatro repetições). Acredita-
se que esta grande diferença no percentual 
germinativo para a espécie, deva-se ao fato de 
terem sido selecionadas apenas as sementes 
potencialmente viáveis com melhor aspecto em 
nossos experimentos.

A germinação de todas as espécies em 
estudo foi rápida, ocorrendo num período de 2 
a 5 dias, exceto para G. brasiliensis. Estudos 
sobre a morfologia de sementes de Garcinia spp. 
(=Rheedia) apontam que elas são elipsoidais, 
castanhas e com linhas longitudinais claras e 
semelhantes a nervuras, além de apresentarem 
látex amarelo (VillaGómezRojas 1990), tal como 
registrado para G. brasiliensis. A presença de uma 
ou mais raízes nas plântulas de G. brasiliensis 
também foi observada para Rheedia acuminata 
(Ruiz & Pav.) Planchon & Triana (Nascimento 
et al. 2002). Zamith & Scarano (2004) também 
registraram germinação lenta e com grande 
amplitude de variação no tempo necessário para 
a emergência das partes aéreas para esta espécie, 
sugerindo a ocorrência de dormência. Cabe ressaltar 
que frutos amarelos de G. brasiliensis ficam um 
longo período de tempo nas plantas e no solo (Silva 
2005), ou seja, podem não estar necessariamente 
prontos para a dispersão. Com isso, sementes 
retiradas destes frutos, presumivelmente maduros, 
podem estar em períodos de desenvolvimento 
diferentes, o que justificaria a grande amplitude 
de variação no tempo de germinação aferido aqui.

Durante os experimentos de germinação 
foi registrada, pela primeira vez, poliembrionia 



68 Correia, M.C.R., Lima, H.A. & Silva, R.C.P.

Rodriguésia 64(1): 061-073. 2013

Figura 4 – Clusia criuva Cambess. – desenvolvimento da plântula – a. semente; b. emissão da raiz principal; c. 
plântula de 12 dias com tegumento envolvendo os cotilédones; d. plântula de 20 dias com os diminutos cotilédones 
já liberados do tegumento e distendidos; e. plântula de 30 dias com cotilédones e o primeiro par de folhas; f. plântula 
de 90 dias com cotilédones e dois pares de folhas, notar hipocótilo crasso; g. plântula com 120 dias com três pares 
de folhas, cotilédones e sistema radicular com raízes secundárias e adventícias (rp=raiz principal, ra=raiz adventícia, 
rs=raiz secundária, t=tegumento, h=hipocótilo, c=cotilédones, ep=epicótilo, f=folhas).
Figure 4 – Clusia criuva Cambess. – development of seedling – a. seed; b. issuance of the main root; c. seedling of 12 days with tegument 
involving the cotyledons; d. Seedling of 20 days with the small and taut cotyledons already released from the tegument; e. seedling of 30 
days with cotyledons and the first pair of leaves; f. seedling of 90 days with cotyledons and two pairs of leaves, note crass hypocotylous; 
g. seedling of 120 days with three pairs of leaves, cotyledons and root system with secondary and adventitous roots.(rp = main root, ra 
= adventitious root, rs = secondary root, t = tegument,  h = hypocotylous, c = cotyledons, ep = epicotylous, f = leaves).
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Figura 5 – Garcinia brasiliensis (Mart.) Planchon & Triana – desenvolvimento da plântula – a. semente; b. emissão 
da raiz principal; c. emissão do epicótilo; d. plântula de 257 dias com primeiro par de folhas e epicótilo cilíndrico 
com presença de catáfilos; e. plântula de 240 dias, com dois pares de folhas opostas e um sistema radicular com 
raízes secundárias; f. plântula de 300 dias, com três pares de folhas e sistema radicular desenvolvido. A seta na fig. 
6f indica outra raiz principal, que é abortada (rp=raiz principal, rs=raiz secundária, ra=raiz adventícia, ep=epicótilo, 
ca=catafilos, f=folhas, t=tegumento).
Figure 5 – Garcinia brasiliensis (Mart.) Planchon & Triana – development of seedling – a. seed; b. issuance of the main root; c. issuance 
of the epicotylous; d. seedling of 257 days with the first pair of leaves and the cylindrical epicotylous with cataphylls; e. seedling of 
240 days, with two pairs of opposite leaves and a root system with secondary roots; f. seedling of 300 days, with three pairs of leaves 
and root system developed. The arrow in Fig. 6f  indicates another main root, which is aborted. (rp = main root, rs = secondary root, ra 
= adventitious root, ep = epicotylous, ca = cataphylls, f = leaves, t=tegument).
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(plântulas gêmeas) para o gênero Clusia, nas 
espécies C. fluminensis e C. criuva (Correia et al. 
2011). O fenômeno de poliembrionia na família 
só era assinalado anteriormente para os gêneros 
Calophyllum L., Kayea Wall., Mammea L. e 
Garcinia L. (Nascimento et al. 2001; Stevens 2007).

As restingas são caracterizadas como habitats 
com restrição de água livre, elevada salinidade, 
exposição ao sol intenso, ventos e solos pobres 
em nutrientes (Scarano 2002, 2009), fatores 
que dificultam o estabelecimento de plântulas. 
Plântulas de G. brasiliensis foram encontradas 

Figura 6 – Kielmeyera membranacea Casar. – desenvolvimento da plântula – a. semente alada; b. emissão da raiz 
principal; c. plântula com 21 dias com surgimento do hipocótilo; d. plântula de 30 dias com cotilédones liberados; 
e. plântula com cotilédones totalmente distendidos; f. plântula de 90 dias com as primeiras folhas diminutas (rp=raiz 
principal, rs=raiz secundária, h=hipocótilo, t=tegumento, c=cotilédones, f=folhas).
Figure 6 – Kielmeyera membranacea Casar – development of the seedling – a. winged seed; b. issuance of the main root; c. seedling with 
21 days with emergence of hypocotylous; d. seedling of 30 days with released cotyledons; e. seedling with cotyledons completely taut; f. 
seedling of 90 days with the first small leaves. (rp = main root, rs = secondary root, h = hypocotylous, t = tegument, c = cotyledons, f = leaves).
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abaixo da planta mãe, em solo coberto por 
serrapilheira (folhas em decomposição), local 
propício à germinação e ao desenvolvimento de 
plântulas,  por ser um ambiente úmido e sombrio. 
Plântulas de Clusia foram registradas, com muita 
frequência, em bromélias. Nas condições da 
restinga, as bromélias-tanque representam um 
microhabitat relativamente estável, já que tendem 
a permanecer com água mesmo durante períodos 
de seca (Krügel & Richter 1995), devendo ser 
consideradas integrantes de elevada importância 
neste ecossistema (Rocha et al. 2000, 2004).

A germinação das sementes no interior de 
bromélias, a chamada “síndrome das plantas-
berçários”, é uma forma de interação positiva e 
tem sido relatada para a restinga (Scarano 2002; 
Martinez & Garcia-Franco 2004). As plantas 
consideradas “berçários” possuem um papel 
importante como facilitadoras para o estabelecimento 
de outras espécies vegetais (Zaluar & Scarano 2000), 
frequentemente espécies de Clusia (Macedo & 
Monteiro 1987; Scarano et al. 2004; Zaluar 2002). 
A relação Clusia/Bromeliaceae foi registrada, pela 
primeira vez, por Schimper (1903), quando observou 
sementes de Clusia rosea Jacq. germinando em 
bromélias epífitas. Correia (1983) também assinalou 
a germinação e sobrevivência de plântulas de Clusia 
fluminensis, em vários estádios de desenvolvimento, 
em Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B. Smith 
(Bromeliaceae), na restinga de Jacarepaguá, no Rio 
de Janeiro. No Parque Municipal das Dunas da Lagoa 
da Conceição, Florianópolis, Santa Catarina, também 
é assinalado por Beduschi & Castellani (2008) grande 
expressividade de plântulas e de plantas jovens de 
Clusia criuva em Vriesea friburgensis Mez var. 
paludosa (L.B.Smith) L.B.Smith.

Nas bromélias, a capacidade de armazenar água 
está relacionada com a forma de cone invertido e com 
a disposição espiralada e imbricada das folhas, que 
constituem verdadeiros reservatórios de água (Rocha 
et al. 2004); sementes que porventura caiam nestes 
reservatórios podem ter aumentadas as chances 
de germinação. Certamente, é o que ocorre com 
as sementes das espécies de Clusia que, inclusive, 
liberam sementes na estação mais seca do ano.

Correia (1983) relata que há uma estratificação 
de umidade a partir da parte central da bromélia 
para a periferia, o que permite a germinação das 
sementes e o desenvolvimento de plântulas em 
diversas posições da bromélia. Experimentos 
realizados, na restinga de Jacarepaguá, pela autora 
demonstraram que as sementes de C. fluminensis 

podem germinar em qualquer espécie de bromélia, 
não existindo, portanto, uma relação específica com 
a bromélia Neoregelia cruenta. 

Na restinga de Maricá, é freqüente observar 
plântulas de Clusia spp. em Neoregelia cruenta, 
Aechmea nudicaulis (L.) Grised. e Vriesea 
neoglutinosa Mez. Dificilmente é possível 
diferenciar plântulas muito jovens de Clusia no 
ambiente natural. No entanto, no Parque Nacional 
da Restinga de Jurubatiba são observados vários 
estádios de desenvolvimento de plântulas de Clusia 
hilariana Schltdl. na bromélia Vrisea neoglutinosa 
(M.C.R. Correia, observação pessoal). Nesta 
localidade, pode-se afirmar com segurança (até 
nos estádios muito jovens) serem plântulas de C. 
hilariana uma vez que esta espécie predomina no 
parque, muito embora ocorra também C. criuva, 
mas limitada as áreas alagadas da restinga.
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Resumo
Dentre as famílias botânicas que ocorrem nos campos rupestres, Eriocaulaceae destaca-se como uma das mais 
representativas, tanto pela grande riqueza, como pelo elevado número de endemismos. A família é composta 
atualmente por 10 gêneros. Paepalanthus Mart. possui ca. 400 espécies agrupadas em vários táxons infragenéricos, 
entre eles Paepalanthus subgen. Xeractis Koern., grupo endêmico da Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais. Foi 
efetuado o levantamento das espécies de Paepalanthus subgen. Xeractis que ocorrem na porção central da Cadeia 
do Espinhaço em Minas Gerais, principal centro de diversidade do gênero. Foram registradas 10 espécies e duas 
variedades: P. argenteus (Bong.) Koern. var. argenteus, P. calvulus (Ruhland) Hensold, P. chrysolepis Silveira, P. 
comans Silveira, P. dianthoides Mart., P. homomallus (Bong.) Mart., P. latifolius Koern., P. mollis var. itambeensis 
Hensold, P. nigrescens Silveira, P. plumosus (Bong.) Koern., P. revolutus Hensold e P. superbus (Silveira) Hensold. 
São apresentadas chaves de identificação para os subgêneros de Paepalanthus e espécies de P. subgen. Xeractis, 
além de descrições e comentários sobre morfologia, distribuição geográfica, hábitat e conservação das espécies.
Palavras-chave: campos rupestres, flora, taxonomia.

Abstract
Among the plant families that occur in the campos rupestres, Eriocaulaceae stands out as one of the most 
representative, in the number of species, and also in the number of endemic species. Currently the family is 
composed of 10 genera. Paepalanthus Mart. comprises ca. 400 species grouped in many infrageneric taxa, among 
them, Paepalanthus subgen. Xeractis Koern., subgenus endemic of the Espinhaço Range in Minas Gerais State. 
Our study presents information about species of Paepalanthus subgen. Xeractis that occur in the central Espinhaço 
Range in Minas Gerais, the main diversity centre of Paepalanthus. Ten species and two varieties were found: 
Paepalanthus argenteus (Bong.) Koern. var. argenteus, P. calvulus (Ruhland) Hensold, P. chrysolepis Silveira, P. 
comans Silveira, P. dianthoides Mart., P. homomallus (Bong.) Mart., P. latifolius Koern., P. mollis var. itambeensis 
Hensold, P. nigrescens Silveira, P. plumosus (Bong.) Koern., P. revolutus Hensold, and P. superbus (Silveira) 
Hensold. We present identification keys for the subgenera of Paepalanthus and for species of P. subgen. Xeractis, 
and also descriptions and comments about morphology, geographical distribution and conservation of the species.
Key words: “campos rupestres”, flora, taxonomy.
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Introdução
Eriocaulaceae é composta por cerca de 1400 

espécies distribuídas em 10 gêneros. Representantes 
desta família podem ser facilmente reconhecidos pela 
presença de inflorescências capituliformes (Giulietti 
et al. 2012). O gênero Paepalanthus Mart. é o segundo 
maior da família, com aproximadamente 400 espécies, 
ocorrendo principalmente nas Américas Central e do 
Sul, e cinco na África (Giulietti & Hensold 1990). 

No Brasil, Paepalanthus está representado por 357 
espécies, sendo o maior gênero de Angiospermas do 
território brasileiro (Forzza et al. 2010), amplamente 
distribuído desde a Região Norte até a Região Sul, 
mas com centro de diversidade nos campos rupestres 
da Cadeia do Espinhaço. Estimativas indicam que 
ocorrem cerca de 220 espécies de Paepalanthus ao 
longo desta formação geológica, sendo 85% delas 
endêmicas e algumas com distribuição bastante 
restrita (Costa et al. 2008).
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A última revisão taxonômica da família 
(Ruhland 1903) propôs a divisão de Paepalanthus 
em seis subgêneros. Alguns táxons infragenéricos 
foram revisados recentemente (Tissot-Squalli 1997; 
Sano 1999; Costa 2005; Trovó 2010), dentre eles 
Paepalanthus subgen. Xeractis Koern. (Hensold 
1988). Este subgênero foi considerado como um 
grupo natural desde Ruhland (1903) e os estudos de 
Echternacht et al. (2011a) confirmam o monofiletismo 
do grupo. Atualmente Paepalanthus subgen. Xeractis 
compreende 28 espécies endêmicas da Cadeia 
do Espinhaço em Minas Gerais, a maioria com 
distribuição muito restrita (Hensold 1988, 1996). É 
facilmente reconhecido pelas brácteas involucrais 
ultrapassando a altura das flores (exceto em duas 
espécies) e pela pilosidade interna da corola da flor 
estaminada. Além da revisão do subgênero (Hensold 
1988) há também um levantamento florístico 
publicado por Hensold (1998) para a Serra do Cipó.

Sabe-se que a porção central da Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais representa um centro de 
diversidade local de muitos grupos de Eriocaulaceae 
(Costa et al. 2008). Esta parte do Espinhaço engloba 
regiões consideradas como prioritárias para a 
conservação da flora de Minas Gerais, como o Planalto 
de Diamantina e Serra do Cabral (Drummond et al. 
2005). Em relação às Eriocaulaceae, nos últimos anos 
foram descritas e redescobertas novas espécies para esta 
porção do Espinhaço, inclusive de grupos revisados 
recentemente (Costa 2006; Trovó & Costa 2009; Trovó 
& Sano 2010; Echternacht et al. 2011b; Trovó et al. 
2012), o que reforça a necessidade de estudos florísticos 
nesta região, mesmo em grupos com revisões recentes.

Este estudo teve como objetivo efetuar o 
levantamento das espécies de Paepalanthus subgen. 
Xeractis na porção central da Cadeia do Espinhaço, em 
Minas Gerais, apresentando chaves de identificação, 
ilustrações, dados sobre morfologia, distribuição 
geográfica e conservação das espécies.

 
Material e Métodos
A área de estudo está situada entre as serras 

do município de Congonhas do Norte ao sul, e ao 
norte pelo município de Olhos d´Água e Bocaiúva, 
incluindo também a Serra do Cabral, a oeste, nas 
coordenadas de 44°30’–43° 15’W e 18°58’–17°30’S 
(Fig. 1). Apresenta altitudes variando entre 900 e 
2050 m, clima do tipo mesotérmico (Cwb sensu 
Koeppen 1931), precipitação média anual de 1050 
mm e temperatura média de 19ºC. A porção central 
do Espinhaço, no estado de Minas Gerais, está inserida 
no domínio do Cerrado, tendo como cobertura vegetal 

dominante o campo rupestre. A área engloba as 
seguintes Unidades de Conservação (UCs): Parque 
Nacional das Sempre Vivas, Parque Estadual (PE) da 
Serra do Cabral, PE do Pico do Itambé, PE do Rio Preto 
e PE do Biribiri (Drummond et al. 2005).

Foram realizadas expedições mensais para coleta 
de material entre agosto de 2009 e maio de 2011. Todo 
o material coletado foi georreferenciado, prensado, seco 
em estufa e, posteriormente montado em exsicatas, 
que foram depositadas no herbário da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (DIAM). 
Também foram examinadas as coleções dos seguintes 
herbários: BHCB, MBM, OUPR, R, RB, SPF e UB 
(acrônimos de acordo com Thiers 2012).

Os espécimes foram examinados com auxílio 
de microscópio estereoscópico e identificados 
utilizando-se principalmente a revisão taxonômica 
do subgênero (Hensold 1988). Para a contagem 
das flores, foram retirados aleatoriamente dez 
capítulos de diferentes exsicatas de cada espécie, 
sendo calculada a proporção de flores pistiladas e 
estaminadas por espécie, além dos valores mínimos 
e máximos do total de flores. Para as espécies com 
poucos materiais, as flores não foram contadas. As 
descrições morfológicas seguiram a terminologia 
proposta por Radford (1974) e foi baseada apenas nos 
materiais examinados, listados por ordem alfabética 
de município e cronológica, respectivamente. 
Alguns materiais do herbário SPF listados fazem 
parte da Coleção Flora da Serra do Cipó (CFSC) ou 
Coleção Flora dos Campos Rupestres (CFCR), não 
havendo um número específico do coletor e sim da 
coleção. Nesses casos, logo após o nome do coletor 
(ou coletores), foi citada a sigla da coleção e seu 
respectivo número.

É apresentado um mapa de distribuição 
geográfica das espécies na área de estudo (Fig. 1), 
no entanto foram marcados apenas os pontos cujos 
materiais examinados apresentavam coordenadas 
geográficas.  

Resultados e Discussão
Foi registrada a ocorrência de 10 espécies e 

duas variedades para a porção central da Cadeia 
do Espinhaço em Minas Gerais, sendo que destas, 
P. chrysolepis Silveira, P. comans Silveira e P. 
mollis var. itambeensis Hensold são exclusivas 
desta área. Paepalanthus latifolius (Bong.) Koern. 
pode ser considerada como endêmica do Planalto 
de Diamantina, pois apesar do tipo ser proveniente 
da Serra do Cipó, não foi registrado qualquer 
ocorrência posterior a este.
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Outras cinco espécies são restritas à porção 
norte da Serra do Cipó e de serras de Congonhas 
do Norte, limite sul da área de estudo. São elas: 
P. calvulus (Ruhland) Hensold, P. homomallus 
(Bong.) Mart. ex Koern., P. plumosus (Bong.) 
Koern., P. revolutus Hensold e P. superbus 
Ruhland. Estes táxons, apesar de ocorrerem 
também na Serra do Cipó, não foram tratados 
por Hensold (1998), por não ocorrerem na área 
que havia sido delimitada para aquele estudo. 
Paepalanthus argenteus var. elatus (Bong.) 
Hensold é outro táxon referido para a Serra do 
Cipó e para a porção sul da área de estudo, tendo 
sido recoletado recentemente, após 183 anos sem 
registros de coleta (Echternacht et al. 2010). 

Entretanto, este espécime não foi localizado 
nos herbários citados pelos autores e novos 
exemplares não foram encontrados durante as 
coletas realizadas. 

As demais espécies registradas para a 
porção central do Espinhaço em Minas Gerais 
são comuns à área de estudo e a Serra do Cipó, 
sendo P. argenteus (Bong.) Koern. var. argenteus 
bastante abundante ao longo de todo o Espinhaço 
mineiro; P. nigrescens (Silveira) Hensold é muito 
comum na Serra do Cipó, e com apenas uma 
população disjunta no Planalto de Diamantina; e P. 
dianthoides Mart. ex Koern., comum na porção sul 
da Cadeia do Espinhaço, mas rara na Serra do Cipó 
(Hensold 1998) e no Planalto de Diamantina.

Figura 1 – Mapa de distribuição de Paepalanthus subgen. Xeractis na porção central da Cadeia do Espinhaço em 
Minas Gerais.
Figure 1 – Distribution map of Paepalanthus subgen. Xeractis in the central portion of the Espinhaço Range in Minas Gerais.
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Paepalanthus subgen. Xeractis Koern. 
Ervas perenes, caules aéreos reduzidos 

a alongados.  Folhas rosuladas, espiraladas ou 
alternas dísticas, lanceoladas a lineares, com 
tricomas filamentosos, unisseriados. Brácteas 
involucrais castanhas, creme ou douradas. 
Flores trímeras. Brácteas florais presentes, 
membranáceas. Flores estaminadas pediceladas; 
sépalas douradas ou creme, oblongas ou elípticas, 
fundidas brevemente na base ou, raramente, até ⅔ 
do seu comprimento; corola gamopétala, creme ou 
castanho-escura, hialina, com lobos largos, obtusos 

a truncados, pilosas internamente; estames livres das 
pétalas, anteras creme a castanho-escuras. Flores 
pistiladas pediceladas, com sépalas semelhantes 
na forma e pilosidade às flores estaminadas, 
tornando-se rígidas e douradas a castanhas na 
maturidade dos frutos; pétalas pigmentadas como 
os segmentos da corola das flores estaminadas, 
elípticas ou espatuladas, obtusas ou amplamente 
arredondadas e frequentemente côncavas, 
estaminódios escamiformes opostos às pétalas; 
ramos estigmáticos bífidos. Fruto do tipo cápsula 
com sementes avermelhadas ou castanho-escuras.

Chave de identificação para os subgêneros de Paepalanthus que ocorrem na porção central da 
Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais

1. Planta sem espatas e escapos  ................................................................................... P. subgen. Thelxinöe
1’. Planta com espatas e escapos.

2. Escapos unidos entre si  .................................................................................P. subgen. Platycaulon
2’. Escapos livres entre si.

3. Corola da flor estaminada pilosa no interior do tubo  .................................  P. subgen. Xeractis
3’. Corola da flor estaminada glabra  ................................................ P. subgen. Paepalocephalus

Chave de identificação das espécies de Paepalanthus subgen. Xeractis da porção central da Cadeia 
do Espinhaço em Minas Gerais, Brasil

1. Brácteas involucrais castanhas a marrom escuras.
2. Brácteas involucrais da mesma altura das flores no capítulo ou menores.

3. Folhas lineares, pubescentes a lanuginosas em ambas as faces, ápice arredondado  ..............  
 ..................................................................................................................... 6. P. homomallus

3’. Folhas lanceoladas, glabrescentes em ambas as faces, ápice agudo a obtuso  ........................  
 .......................................................................................................................  9. P. nigrescens

2’. Brácteas involucrais ultrapassando a altura das flores no capítulo.
4. Caule visivelmente alongado, acima de 6 cm compr.

5. Brácteas involucrais recurvadas, mesmo no botão  ............................... 11. P. revolutus
5’. Brácteas involucrais não recurvadas.

6. Plantas escandentes, folhas espiraladas ao longo do caule  ........  5. P. dianthoides
6’. Plantas eretas, folhas alternas dísticas . .......................................... 12. P. superbus

4’. Caule curto, não ultrapassando 5 cm compr.
7. Indivíduos cespitosos; capítulos 6–12 mm diâm. .............. 8. P. mollis var. itambeensis
7’. Indivíduos não cespitosos; capítulos 13–18 mm diâm.

8. Brácteas involucrais externas mais claras que as internas; bráctea floral com 
pigmentação enegrecida no ápice  ......................................................  4. P. comans

8’. Brácteas involucrais de cor uniforme; bráctea floral sem pigmentação  .................  
 .......................................................................................................  10. P. plumosus

1’. Brácteas involucrais creme a douradas.
9. Anteras castanho-escuras  ......................................................................................... 2. P. calvulus
9’. Anteras creme.

10. Folhas seríceas  .......................................................................  1. P. argenteus var. argenteus
10’. Folhas pubescentes a glabras  ............................................................................................  11

11. Folhas 3–9 mm larg.; brácteas florais com 2–3 mm compr.  ...............  3. P. chrysolepis
11’. Folhas 9–27 mm larg.; brácteas florais com 7–8 mm compr.  .................  7. P. latifolius
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1. Paepalanthus argenteus (Bong.) Koern. var. 
argenteus, Fl. bras. 3(1): 343. 1863. 

Erva 15–42 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, (2,5–)6–35,5 × (0,3–)0,6–2 cm, 
lanceoladas, agudas, densamente seríceas na face 
abaxial, seríceas a pubescentes na face adaxial. 
Espatas 1,4–6,5 cm compr., ápice arredondado a 
agudo, margem irregular, seríceas a pubescentes. 
Escapos 4,5–37 cm compr., pilosos a pubescentes. 
Brácteas involucrais creme a douradas, 5–11 × 2–6 
mm, triangulares, ápice agudo, não recurvadas, 
ultrapassando a altura das flores em 1–6 mm, 
pubescentes externamente. Capítulos ocre, 5–18 
mm diâm. Flores de 112 a 139 por capítulo, 2 vezes 
mais estaminadas que pistiladas.  Brácteas florais 
hialinas, ca. 4 × 0,5 mm, lanceoladas, ápice agudo 
a acuminado, ciliadas. Flores estaminadas ca. 4 mm 
compr.; pedicelo ca. 1,2 mm compr.; sépalas hialinas, 
ca. 3 × 0,5 mm, elípticas a oblanceoladas, ápice 
obtuso, com tricomas em tufos na porção apical; 
corola hialina, ca. 3,5 mm compr.; estames ca. 3 
mm compr., anteras creme. Flores pistiladas 4–6 mm 
compr., pedicelo ca. 1 mm compr., sépalas hialinas, 
3,5–5 × 0,8–1 mm, obovadas, ápice obtuso, com 
tricomas na porção apical; pétalas hialinas, 3–4,5 × 
1,5 mm, obovadas, ápice obtuso, com tricomas nas 
margens e no ápice. 
Material selecionado: Datas, km 605 da rodovia 
Diamantina-Datas, 18.VI.2000, fl., F.N. Costa et al. 197 
(SPF). Diamantina, campus JK da Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 25.VIII.2009, 
fl., C.O. Andrino et al. 13 (DIAM); estrada para Milho 
Verde, 25.IX.2009, fl.,  C.O. Andrino et al. 16 (DIAM); 
Gouveia, Fazenda Contagem, 13 km da rodovia Curvelo-
Diamantina, 29.VIII.1981, fl., A.M. Giulietti et al. CFCR 
1761 (SPF). Presidente Juscelino, ca. de 1 km na estrada 
para Datas, 23.II.1982, fl., N. Hensold 517 (SPF). São 
Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, 
8.II.2010, fl., C.O. Andrino et al. 28 (DIAM). Serro, 
estrada Diamantina-Milho Verde, 29.VII.1999, fl., P.T. 
Sano et al. 1012 (SPF).

Paepalanthus argenteus var. argenteus pode 
ser facilmente distinguida pelas brácteas involucrais 
douradas e pela pilosidade serícea das folhas.

É o táxon mais comum de P. subgen. Xeractis no 
Planalto de Diamantina (Fig. 1), ocorrendo entre 1000 
a 1600 m de altitude, geralmente em solos profundos 
e bem drenados. Devido à sua ampla distribuição 
em toda a área de ocorrência do subgênero, com 
populações numerosas, pode se afirmar que não está 
ameaçada de extinção. É bastante representada nos 
herbários, tendo sido registradas 70 coleções desta 
variedade apenas para a área de estudo, inclusive em 
UCs, como o PE do Rio Preto e PE do Biribiri.

Foi coletada com flores durante todo o ano, 
sem registros de picos de floração. 

2. Paepalanthus calvulus (Ruhland) Hensold, Syst. 
Bot. Monogr. 23: 119. 1988. Fig. 2a-b

Erva ca. 40 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 12–30 × 1–2 cm, lanceoladas, 
agudas, glabras a pubescentes em ambas as 
faces. Espatas 8–9 cm compr., ápice acuminado a 
agudo, margem irregular, glabras a pubescentes. 
Escapos 21–35 cm de compr., pubescentes. 
Brácteas involucrais douradas, 10–14 × 3–5 mm, 
triangulares, ápice agudo, recurvadas na maturidade, 
ultrapassando a altura das flores por 6–10 mm, 
glabras. Capítulos alvos, 11–20 mm diâm. Flores de 
252 a 364 por capítulo, 5 vezes mais estaminadas 
que pistiladas. Brácteas florais hialinas, ca. 4 × 0,5 
mm, lanceoladas, aguda a acuminada, ciliada. Flores 
estaminadas 4–6 mm compr., pedicelo ca. 1,5 mm 
compr.; sépalas hialinas, ca. 6 × 0,9 mm, elípticas 
a oblanceoladas, ápice obtuso a acuminado, com 
tricomas em tufos na porção apical; corola hialina, 
2,5–4 × 1,5 mm; estames 2–4 mm compr.; anteras 
castanho-escuras. Flores pistiladas 4–5 mm compr., 
pedicelo ca. 0,2 mm compr.; sépalas hialinas, 4–5 × 
0,7–1 mm, lanceoladas, ápice agudo a acuminado, 
com tricomas na porção apical; pétalas hialinas 3–4 × 
1,5 mm, lanceoladas, ápice agudo a acuminado, com 
tricomas na face adaxial, nas margens e no ápice.
Material examinado: Congonhas do Norte, Serra da 
Carapina (Serra Talhada na folha IBGE), setor norte 
da Serra do Cipó, 2.III.1998, fl., J.R. Pirani et al. 4109 
(SPF); acesso à direita da estrada Diamantina-Congonhas 
do Norte, ca. de 4 km antes da cidade, alto da Serra, 
18.VI.2010, fl., C.O. Andrino et al. 72 (DIAM).

Paepalanthus calvulus pode ser facilmente 
distinguida das demais espécies que possuem 
brácteas involucrais creme a douradas por possuir 
anteras castanho-escuras. 

Esta espécie é endêmica do município de 
Congonhas do Norte, e era conhecida de uma única 
população (Hensold 1988), tendo sido recoletada 
no presente estudo (Fig. 1), encontrada em fendas 
de rochas, em locais parcialmente sombreados. 
O material tipo é referido para Diamantina, no 
entanto, não foi encontrada nenhuma população 
nesta área, o que confirma o discutido por Hensold 
(1988) sobre uma possível troca de etiquetas de 
material. Provavelmente trata-se de uma espécie 
rara e com uma distribuição muito restrita, embora 
não seja possível afirmar se está ameaçada, devido 
à escassez de informações populacionais.

Há registros de coleta de P. calvulus com flor 
entre março e junho.
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Figura 2 – a-b. Paepalanthus calvulus – a. hábito, b. capítulo (C.O.Andrino 72 (DIAM)). c-d. P. chrysolepis – c. hábito; 
d. capítulo (C.O.Andrino 94 (DIAM)). e-f. P. comans – e. flor pistilida; f. flor estaminada com sépalas removidas e 
tubo da corola aberto (C.O.Andrino 109 (DIAM)).
Figure 2 – a-b. Paepalanthus calvulus – a. habit; b. capitulum (C.O.Andrino 72 (DIAM)). c-d. P. chrysolepis  – c. habit, d. capitulum (C.O.Andrino 
94 (DIAM)). e-f. P. comans  – e. pistillate flower; f. staminate flower with sepals removed and opened corolla (C.O.Andrino 109 (DIAM)).

2 
cm

a

2 
m

m

2 
m

m

5 
m

m

5 
m

m

fe

b
d

c

2 
cm



Paepalanthus subgen. Xeractis na Cadeia do Espinhaço

Rodriguésia 64(1): 075-089. 2013

81

3. Paepalanthus chrysolepis Silveira, Floral. Mont. 
256. 1928.  Fig. 2c-d

Erva 20–35 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 6–16 × 0,3–0,9 cm, lanceoladas, 
agudas, pubescentes a totalmente glabras em ambas 
as faces. Espatas 2,5–7 cm compr., ápice arredondado 
a agudo, margem irregular, glabras. Escapos 10–26 cm 
compr., pubescentes. Brácteas involucrais douradas, 
5–10 × 2–3,5 mm, triangulares, ápice agudo, 
recurvadas na maturidade, ultrapassando a altura 
das flores por 2–5 mm, totalmente glabras. 
Capítulos alvos, 4–13 mm diâm. Flores de 108 
a 146 por capítulo, 3 vezes mais estaminadas que 
pistiladas. Brácteas florais hialinas, 2–3 × 0,3–0,8 mm, 
lanceoladas, ápice agudo a acuminado, tufo de tricomas 
no ápice, ciliada. Flores estaminadas ca. 3 mm compr.; 
pedicelo ca. 0,3 mm compr.; sépalas hialinas, 0,5–1 × 
0,3 mm, elípticas a oblanceoladas, ápice acuminado, 
tricomas em tufos na porção apical; corola hialina, 
1,2–3 × 0,5–1 mm; estames 1–2 mm compr.; anteras 
creme.  Flores pistiladas 2–3 mm compr., pedicelo 
ca. 0,2 mm compr.; sépalas hialinas, ca. 2 × 0,4 mm, 
oblanceoladas,  ápice acuminado, tufo de tricomas 
na porção apical; pétalas hialinas, 1,5–2 × 0,5 mm, 
oblanceoladas, ápice acuminado, glabrescentes.
Material selecionado: Diamantina, Comunidade 
de Galheiros, 16.IX.2006, fl., F.N. Costa et al. 1098 
(DIAM); estrada para Candeia Torta, 5.XI.2009, fl., 
C.O. Andrino et al. 22 (DIAM). Serro, trilha de Santo 
Antonio do Itambé para Pico do Itambé, 5.IV.1982, fl., 
N. Hensold 603 (SPF).

Paepalanthus chrysolepis possui hábito 
semelhante ao de P. calvulus e P. latifolius, porém, 
é distinguida por ser menor e mais delicada e pelas 
folhas com margem ciliada.

É endêmica do Planalto de Diamantina, 
ocorrendo principalmente na Serra do Pasmar e 
arredores, entre 1250 a 1500 metros de altitude 
(Fig. 1). Habita solos úmidos de fendas de rocha 
e base de afloramentos rochosos, em locais 
parcialmente sombreados. Estima-se que a área 
de ocorrência da espécie não ultrapasse 200 km2, 
e não está presente em qualquer UC, no entanto, 
não há dados suficientes para classificá-la quanto 
ao grau de ameaça.

Floresce praticamente em todos os meses do ano.

4. Paepalanthus comans Silveira, Floral. Mont. 
262. 1928.  Fig. 2e-f

Erva 14–55 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 3–13 × 0,2–1,1 cm, lanceoladas, 
agudas a obtusas, glabras em ambas as faces. 

Espatas 3–11,5 cm compr., acuminadas, margem 
inteira, glabrescentes. Escapos 12–44 cm compr., 
pubescentes. Brácteas involucrais castanho-
escuras, as externas um pouco mais claras que as 
internas, 4–7 × 2,5–5 mm, ovadas a triangulares, 
ápice agudo, raramente recurvadas na maturidade, 
ultrapassando a altura das flores por 0,8–3 mm, 
glabras a pubescentes na face abaxial e pubescentes 
a lanosas no ápice da face adaxial. Capítulos alvos, 
6–19 mm diâm. Flores de 125 a 146 por capítulo, 
3 vezes mais estaminadas que pistiladas. Brácteas 
florais com pigmentação enegrecida na porção 
apical, 5–7 × 0,4 mm, lanceoladas, ápice arredondado 
a acuminado, tufo de tricomas na porção apical, 
ciliada. Flores estaminadas 5–6 mm compr.; pedicelo 
0,5–1 mm compr.; sépalas hialinas, ápice levemente 
mais escuro que a base, 4–6 × 0,5–1 mm, elípticas 
a oblanceoladas, ápice acuminado, tricomas em 
tufos na porção apical; corola hialina, 2–5 × 
1,5–2 mm; estames 2–4 mm compr., anteras creme 
a castanho claras. Flores pistiladas 3–5 mm compr., 
pedicelo 0,8–1,2 mm compr.; sépalas hialinas, 
3–5 × 0,5–0,7 mm, lineares a lanceoladas, ápice 
agudo a acuminado, tufo de tricomas na porção 
apical; pétalas hialinas, 3–4 × 0,6–1 mm, lineares a 
lanceoladas, ápice agudo, tricomas na porção apical.
Material selecionado: Datas, 5-6 km S de Datas, na 
estrada para a Costa Sena, 23.II.1982, fl., N. Hensold 
516 (MBM, SPF). Diamantina, estrada para ponte do 
“acaba-mundo”, 28.XI.2003, fl., F.N. Costa et al. 712 
(DIAM, SPF); estrada para Milho Verde, 25.IX.2009, fl., 
C.O. Andrino et al. 15 (DIAM). Gouveia, ligação rodovia 
BR- 259 a Costa Sena, 27.XI.1985, fl., G. Hatschbach 
et al. 50521 (SPF). Serro, a 2,5 km de Milho Verde, 
22.II.1982, fl., N. Hensold 510 (MBM, SPF).

Paepalanthus comans pode ser facilmente 
reconhecida pela pigmentação enegrecida no ápice 
das brácteas florais, característica que pode ser 
vista em campo. Além disso, possuem as brácteas 
involucrais externas um pouco mais claras que as 
internas e as folhas bastante enrugadas quando secas, 
devido a características do mesofilo (Hensold 1988).

É endêmica dos campos rupestres do Planalto 
de Diamantina, sendo uma das espécies mais 
comuns (Fig. 1), juntamente com P. argenteus 
var. argenteus. Apesar de ser uma das espécies 
comercializadas na região, pode se afirmar que não 
está ameaçada, pois apresenta ampla distribuição 
na área de ocorrência e populações com numerosos 
indivíduos, ocorrendo inclusive dentro dos PE do 
Biribiri e do Rio Preto. 

Floresce durante a estação chuvosa, entre os 
meses de outubro a abril.
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5. Paepalanthus dianthoides Mart. ex Koern., Fl. 
bras. 3(1): 339. 1863.  Fig. 3a

Erva 30–45 cm alt. Caule alongado, 21–35 cm 
compr., 5–7 mm diâm. Folhas espiraladas, distribuídas 
ao longo do caule, 3–6 × 0,2–0,5 cm, lanceoladas, 
agudas, cuspidadas, glabras a pubescentes 
em ambas as faces. Espatas 4–5 cm compr., 
acuminadas a agudas, margem inteira, pubescentes. 
Escapos 10–26 cm compr., pubescentes. Brácteas 
involucrais castanho-escuras, 4–7 × 3–5 mm, 
triangulares, ápice agudo, ultrapassando as flores 
do capítulo por 1–2 mm, pubescentes. Capítulos 
alvos, 6–15 mm de diâm. Brácteas florais com 
pigmentação marrom no ápice, 5–6 × 0,5 mm, 
lineares a lanceoladas, agudas a subagudas, ciliada. 
Flores estaminadas 5–6 mm compr.; pedicelo 0,8–
1,5 mm compr.; sépalas hialinas, 4–6 × 0,8–1 mm, 
elípticas a oblanceoladas, ápice agudo a acuminado, 
tricomas filamentosos no ápice; corola hialina, 
3–3,5 mm compr.; estames 3,5–4 mm compr., 
anteras marrons. Flores pistiladas 4–6 mm compr., 
pedicelo 0,3–0,4 mm compr.; sépalas hialinas, 5–6 
× 0,4–0,5 mm, lanceoladas, ápice agudo, glabras, 
tricomas no ápice; pétalas hialinas, 6 × 0,5–0,6 mm, 
lanceoladas, ápice agudo a acuminado, pubescentes 
na face adaxial, glabras na face abaxial.
Material examinado: Serro, estrada para Milho Verde, 
8.IV.2010, fl., C.O. Andrino 35 (DIAM).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS, 
Barão de Cocais, Serra do Garimpo, 10 km ao noroeste 
de Barão de Cocais, 12.I.1982, fl., N. Hensold CFCR 
3670 (SPF). Santa Bárbara, Serra do Caraça, ao norte 
do Pico da Conceição (Monte da Boa Vista), 6.III.1982, 
fl., N. Hensold 530 (SPF).

Paepalanthus dianthoides  pode ser 
distinguida pelo caule visivelmente alongado e 
escandente, pelas folhas cuspidadas no ápice e 
pelas brácteas involucrais ultrapassando a altura 
das flores no capítulo em apenas 1–2 mm.

Ocorre na Serra do Caraça e Serra do 
Garimpo, no sul do Espinhaço (Hensold 1988) e 
também na porção sul da Serra do Cipó, onde é 
conhecida por apenas uma coleta (Hensold 1998). 
Recentemente, foi registrada uma população 
disjunta no Planalto de Diamantina (Echternacht 
et al. 2011a) e, no presente trabalho, foi descoberta 
mais uma população. Hensold (1988) cita um 
registro duvidoso para a Serra do Cabral, não tendo 
sido confirmada sua ocorrência, e provavelmente 
trata-se mesmo de etiquetas trocadas, como inferido 
pela autora. Habita solos pedregosos, geralmente 
associados a gramíneas e arbustos, diferente do que 
é reportado por Hensold (1998) para as outras áreas 

de ocorrência, onde os indivíduos ocorrem próximos 
à vegetação densa e arbustiva ou em mata ciliar.

Apesar do baixo número de populações na área 
de estudo, provavelmente a espécie não está ameaçada 
de extinção, sendo o Planalto de Diamantina o 
extremo norte da distribuição da espécie.

Paepalanthus dianthoides possui registros 
de coleta nos meses de novembro a maio, mas 
não é possível afirmar que este seja o período 
típico de floração devido ao pequeno volume de 
material coletado.

6. Paepalanthus homomallus (Bong.) Mart. ex 
Koern., Fl. bras. 3(1): 340. 1863.  Fig. 3c-d

Erva 10–20 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 3–6 × 0,1–0,3 mm, lineares, 
ápice arredondado, pubescentes a lanuginosas 
em ambas as faces. Espatas 2–3 cm compr., 
acuminadas a agudas, inteiras, pubescentes. 
Escapos 7–15 cm compr., pubescentes. Brácteas 
involucrais castanho-escuras a castanhas, 2–4 × 
2–3 mm, lanceoladas, agudas, não ultrapassando 
a altura das flores, pubescentes. Capítulos ocre, 
6–11 mm diâm. Flores de 160 a 255 por capítulo, 
9 vezes mais estaminadas que pistiladas. Brácteas 
florais hialinas, 2–3 × 0,1–0,3 mm, lineares, 
aguda a subaguda, tufo de tricomas no ápice, 
ciliada. Flores estaminadas 3–4 mm compr.; 
pedicelo ca. 1 mm compr.; sépalas hialinas, 
2–2,5 × 0,3–0,5 mm, elípticas a oblanceoladas, 
ápice agudo a acuminado, tufos de tricomas na 
porção apical; corola hialina, 1–1,5 mm compr.; 
estames 2–3 mm compr., anteras creme. Flores 
pistiladas 3–3,5 mm compr., pedicelo 0,4–0,6 
mm compr.; sépalas hialinas, 2,5–3 × 0,3–0,4 
mm, lanceoladas, ápice agudo, tufos de tricomas 
na porção apical; pétalas hialinas, 1,5–2 × 0,5–
0,7 mm, lanceoladas, ápice agudo a acuminado, 
tufos de tricomas na porção apical. 
Material examinado: Conceição do Mato Dentro, a 
9 km de Congonhas do Norte, estrada para Gouveia, 
20.IV.1982, fl., N. Hensold 711 (SPF). Congonhas do 
Norte, Leste da Serra do Cipó, a sudoeste de Congonhas 
do Norte, 21.IV.1982, fl., N. Hensold 732 (SPF); estrada 
Congonhas do Norte para Gouveia, ca. 2 km após 
Congonhas do Norte, 10.VII.2008, fl., L. Echternacht 
1750 (BHCB, SPF). Datas, estrada para Congonhas do 
Norte, ca. 500 m após a entrada, acesso pela rodovia 
Datas-Serro, 27.I.2004, fl., F.N. Costa & P.N. Costa 731 
(DIAM); caminho para Costa Sena, 18.III.2011, fl., C.O. 
Andrino et al. 117 (DIAM).

Paepalanthus homomallus possui flores muito 
pequenas, podendo ser facilmente reconhecida 
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Figura 3 – a-b. Paepalanthus dianthoides – a. hábito (C.O.Andrino 35 (DIAM)). b-c. P. homomallus – b. hábito; c. capítulo 
(F.N.Costa 731(DIAM)).
Figure 3 – a-b. Paepalanthus dianthoides – a. habit (C.O.Andrino 35 (DIAM)). b-c. P. homomallus – b. habit; c. capitulum (F.N.Costa 
731(DIAM)).

pelas folhas lineares pilosas com ápice arredondado 
e pelas brácteas involucrais que não ultrapassam a 
altura das flores (Fig. 3d). 

Ocorre no norte da Serra do Cipó e extremo sul 
do Planalto de Diamantina (Fig. 1), habitando áreas 
campestres, em solos arenosos e úmidos. Devido à 

distribuição restrita e às populações com poucos 
indivíduos, pode se inferir que esta espécie encontra-
se sobre algum grau de ameaça, embora seja difícil 
classificá-la segundo os critérios da IUCN (2001). 

Foram coletados indivíduos com flores entre 
janeiro e julho.
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7. Paepalanthus latifolius (Bong.) Koern., Fl. bras. 
3(1): 344. 1863.

Erva 30–50 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 9–22 × 0,9–2,7 cm, lanceoladas, 
agudas a subagudas, glabrescentes em ambas as 
faces. Espatas 2,5–7 cm compr., agudas, margens 
irregulares, glabrescentes. Escapos 10–31 cm 
compr., glabrescentes. Brácteas involucrais 
creme a douradas, 6–10 × 2–4 mm, triangulares 
a lanceoladas, agudas, ultrapassando as flores do 
capítulo em 3–7 mm, glabrescentes. Capítulos 
alvos, 7–16 mm diâm. Brácteas florais hialinas, 7–8 
× 0,5 mm, lanceoladas, agudas, tufo de tricomas 
na porção apical, ciliada. Flores estaminadas 
5–7 mm compr.; pedicelo 0,4–0,6 mm compr.; 
sépalas hialinas, 5–6 × 0,8–1 mm, elípticas a 
oblanceoladas, ápice agudo a acuminado, tricomas 
em tufos na porção apical; corola hialina, 3,5–5 
mm compr.; estames 4,5–6 mm compr., anteras 
creme. Flores pistiladas 6–7 mm compr., pedicelo 
0,2–0,6 mm compr.; sépalas hialinas, 6–7 × 1 mm, 
lanceoladas,  ápice agudo a acuminado, glabras; 
pétalas hialinas, 4 × 1,5 mm, lanceoladas, ápice 
acuminado, pubescentes na face adaxial e glabras 
na face abaxial. 
Material selecionado: Diamantina, ca. 53 km de 
Diamantina, entre Diamantina e Curvelo, BR 259/367, 
4.XII.1981, fl., N. Hensold 361 (MBM, SPF). Gouveia, 
nos arredores da torre de rádio, a oeste da Fazenda 
Contagem, 9.IV.1982, fl., N. Hensold 649 (SPF); 12 
km da BR 259, entre Gouveia e Curvelo, 9.IV.1982, fl., 
N. Hensold 659 (SPF). Córrego do Tigre, 14.IX.1985, 
fl., G. Hatschbach 49648 (MBM, SPF); a 22 km da 
cidade de Gouveia, em estrada de terra para torre de 
telefonia, a 2 km da rodovia (BR 259), 20.VIII.1990, 
fl., R. Mello-Silva et al. 364 (RB, SPF); estrada de terra 
ao lado da usina eólica, 13.V.2010, fr., C.O. Andrino et 
al. 55 (DIAM). Presidente Juscelino, ca. 16 km da cidade 
em direção a Diamantina, 9.II.1994, fl., R.M. Harley et al. 
CFCR 139992 (SPF).

Paepalanthus latifolius e P. argenteus 
são duas espécies filogeneticamente próximas 
(Echternacht et al. 2011a), e compartilham diversas 
características morfológicas, mas podem ser 
diferenciadas principalmente pela pilosidade das 
folhas e pelo tamanho das flores.

É endêmica do sul do Planalto de Diamantina 
(Fig. 1), ocorrendo em altitudes entre 1100–1250 m, 
em áreas úmidas, em solos orgânicos ou em fendas 
de rocha, em sombra parcial, geralmente associada 
a gramíneas, arbustos e arvoretas. Embora o 
tipo tenha sido coletado na Serra do Cipó, não 
foram encontrados materiais provenientes desta 

localidade. A área de ocorrência desta espécie é 
bastante restrita e as populações não contam com 
muitos indivíduos, além de ocorrer em áreas próximas 
à beira de estradas e rodovias e fora de UCs. Com 
base nestas informações, pode se inferir que a espécie 
encontra-se ameaçada, embora seja difícil classificá-la 
segundo os critérios da IUCN (2001).

Foi coletada com flores em dezembro e abril, 
e em maio com capítulos passados.

8. Paepalanthus mollis var. itambeensis Hensold, 
Syst. Bot. Monogr. 23: 103. 1988. Fig. 4a-b

Erva 15–23 cm alt. Caule alongado, 2–10 cm 
compr. Folhas rosuladas ou dispostas ao longo do 
caule, 3,5–5 × 0,2–0,3 cm, lineares, arredondadas 
a acuminadas, glabras a pubescentes em ambas as 
faces. Espatas 5–6 cm de compr., agudas, margens 
inteiras, glabrescentes. Escapos 13–15 cm compr., 
glabrescentes. Brácteas involucrais castanho-
escuras 4–7 × 2–4 mm, triangulares a ovadas, 
ápice agudo a obtuso, ultrapassando a altura das 
flores por 4–6 mm, glabrescentes na face abaxial, 
densamente lanosas na porção apical da face 
adaxial. Capítulos alvos, 6–12 mm diâm. Flores 
de 52 a 86 por capítulo, 6 vezes mais estaminadas 
que pistiladas. Brácteas florais com pigmentação 
enegrecida no ápice, ca. 4 × 0,3 mm, lineares a 
lanceoladas, agudas, ciliadas com tufo de tricomas 
na porção apical. Flores estaminadas 3,5–4,5 mm 
compr.; pedicelo 0,4–0,6 mm compr.; sépalas 
com pigmentação enegrecida na porção apical, 
ca. 4 × 0,5 mm, obovadas, ápice arredonado, 
tricomas em tufo na porção apical; corola com 
pigmentação enegrecida a partir do terço superior, 
ca. 4,5 mm compr.; estames ca. 4 mm compr., 
anteras castanhas. Flores pistiladas ca. 0,4 mm 
compr.; pedicelo ca. 0,2 mm compr.; sépalas com 
pigmentação enegrecida em toda a sua extensão, 
ca. 4,5 × 0,7 mm, lanceoladas, ápice obtuso a 
acuminado, com tufo de tricomas na porção apical; 
pétalas com pigmentação enegrecida em toda a 
sua extensão, ca. 3 × 1,5 mm, lanceoladas, ápice 
arredondado, pubescente adaxialmente, glabras 
abaxialmente, margem ciliada.
Material selecionado: Santo Antonio do Itambé, a 18 
km da cidade, no alto do Pico do Itambé, 16.VII.1987, 
fl., D.C. Zappi et al. CFCR 11259 (SPF); Parque Estadual 
do Pico do Itambé, Alto do Pico do Itambé, 2050 m, 
22.IV.2010, fl., F.N. Costa et al. 1281 (DIAM, SPF).

Paepalanthus mollis var. itambeensis pode ser 
distinguida pelos indivíduos cespitosos, pela estatura 
pequena, pelo escapo curto, e pelas flores diminutas.
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Figura 4 – a-b. Paepalanthus mollis var. itambeensis  – a. hábito; b. capítulo (A.S.Quaresma 98 (DIAM)). c-d. P. 
plumosus – c. hábito; d. capítulo (C.O.Andrino 58 (DIAM)).
Figure 4 – a-b. Paepalanthus mollis var. itambeensis  – a. habit; b. capitulum (A.S.Quaresma 98 (DIAM)). c-d. P. plumosus – c. habit; 
d. capitulum (C.O.Andrino 58 (DIAM)).
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A variedade tipo desta espécie é restrita 
ao Pico do Itacolomi e Serra do Caraça e pode 
ser diferenciada de P. mollis var. itambeensis 
principalmente por suas dimensões, textura das folhas 
e pelas brácteas involucrais. A variedade registrada 
aqui é endêmica do PE do Pico do Itambé, ocorrendo 
apenas no alto do Pico, acima de 2040 m de alt. (Fig. 
1), em populações com muitos indivíduos, entre 
fendas de rochas, em solo arenoso quartzítico raso 
e expostas ao sol.

Embora a espécie não conste na lista de espécies 
ameaçadas, e seja difícil classificá-la segundo os 
critérios da IUCN (2001), pode se afirmar que a 
mesma está sobre elevado grau de ameaça, devido a 
distribuição restrita a somente uma localidade.

Floresce entre os meses de dezembro e junho.

9. Paepalanthus nigrescens Silveira, Fl. Serr. Min. 
62. 1908.

Erva 15–40 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 3–11 × 0,3–1,5 cm, lanceoladas, 
agudas a obtusas, glabrescentes em ambas as 
faces. Espatas 5–13 cm compr., agudas, margens 
inteiras, glabrescentes. Escapos 11–40 cm compr., 
glabrescentes a densamente seríceos. Brácteas 
involucrais castanho-escuras, 3,1–5 × 2,7–5 mm, 
ovadas, acuminadas ou obtusas, não ultrapassando 
a altura das flores, pubescentes a lanosas. Capítulos 
alvos a ocre, 6–16 mm de diâm. Flores de 340 a 420 
por capítulo, 6 vezes mais estaminadas que pistiladas. 
Brácteas florais com pigmentação enegrecida na 
porção apical, ca. 4 × 0,5 mm, lanceoladas, agudas, 
tufo de tricomas na porção apical. Flores estaminadas 
4–6 mm compr.; pedicelo 0,7–1 mm compr.; sépalas 
com pigmentação castanha a enegrecida na metade 
superior, 3–4 × 1–1,2 mm, oblanceoladas, tricomas 
em tufo na porção apical; corola hialina, ca. 3,5 mm 
compr.; estames ca. 3 mm compr., anteras creme. 
Flores pistiladas ca. 4 mm compr., sésseis; sépalas com 
pigmentação enegrecida na metade superior, 2,5–5 × 
0,9–1,1 mm, oblongas a obovadas, tricomas em tufos 
na porção apical; pétalas com pigmentação enegrecida 
na metade superior, 3–4 × 0,9–1 mm, oblongas a 
obovadas, tricomas em tufos na porção apical.
Material examinado: Presidente Kubitschek, Estrada 
Datas-Serro, 20.II.1982, fl., N. Hensold 527 (MBM, 
SPF); 9 km após a entrada para Costa Sena, na rodovia à 
esquerda, 25.XI.2010, fl., C.O. Andrino et al. 97 (DIAM).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Itambé do Mato Dentro, Serra do Cipó, 11.V.1982, fl., 
N. Hensold 819 (SPF). Jaboticatubas, Serra do Cipó, 
margem da estrada Belo Horizonte - Conceição do Mato 
Dentro, km 126, 6.IX.1976, fl., W. Monteiro 16 (SPF). 

Santa Luzia, Serra do Cipó, 23.VIII.1993, fl., Mello 
Barreto 2537 (SPF). Santana do Riacho, Serra do Cipó, 
23.X.1997, fl., P.T. Sano et al. 648 (SPF).

Paepalanthus nigrescens é distinguida pelas 
brácteas involucrais marrons, todas do mesmo 
tamanho, não ultrapassando a altura das flores, além 
de anteras creme. Devido às brácteas involucrais 
mais curtas que as flores, P. nigrescens é facilmente 
confundida com espécies pertencentes à P. subgen. 
Paepalocephalus Ruhland, no entanto, estas nunca 
apresentam o interior do tubo da corola piloso.

É uma das espécies mais comuns do 
subgênero estudado e abundante na porção sul da 
Serra do Cipó (Hensold 1998), ocorrendo em solo 
perturbado de beira de estradas, a 1000–1500 m alt. 
Na área de estudo é conhecida apenas de uma única 
população, no sul do Planalto de Diamantina, por 
uma coleta feita na década de 1980 e outra recente 
(Fig. 1). Apesar de pouco representada na área de 
estudo, a espécie não se encontra sobre qualquer 
grau de ameaça ao longo de sua distribuição.

Para a Serra do Cipó, há registros de floração 
durante o ano todo, mas o mesmo não se pode 
afirmar para a área de estudo devido ao pequeno 
número de material examinado.

10. Paepalanthus plumosus (Bong.) Koern., Fl. 
bras. 3(1): 337. 1863. Fig. 4c-d

Erva ca. 20–40 cm alt. Caule restrito à roseta. 
Folhas rosuladas, 4–9,5 × 0,2–0,5 cm, lineares 
a lanceoladas, agudas, glabras a pubescentes em 
ambas as faces. Espatas 8–9 cm compr., acuminadas 
a agudas, inteiras, glabrescentes. Escapos 29–38 
cm compr., glabrescentes. Brácteas involucrais 
castanho-escuras, 6–11 × 2–5 mm, triangulares, 
agudas a subagudas, ultrapassando a altura das 
flores em 4–8 mm, pubescentes na face abaxial, 
densamente lanosas no ápice da face adaxial. 
Capítulos alvos, 13–18 mm de diâm. Flores de 
37 a 62 por capítulo, 4 vezes mais estaminadas 
que pistiladas. Brácteas florais com pigmentação 
enegrecida nas margens, ca. 6 × 1 mm, lanceolada, 
ápice agudo a acuminado, ciliada. Flores estaminadas 
5–6 mm compr.; pedicelo ca. 2 mm compr.; sépalas 
hialinas, 3–4 × 0,5 mm, elípticas a oblanceoladas, 
ápice arredondado, tricomas em tufos na porção 
apical; corola hialina, 3–4  mm compr.; estames ca. 
3,5 mm compr., anteras marrons. Flores pistiladas 
4–6 mm compr., pedicelo ca. 1 mm compr.; sépalas 
hialinas, 5–6 × 0,4–0,6 mm, lineares, ápice agudo, 
longos tricomas no ápice e nas margens; pétalas 
hialinas,  4,5–6 × 2 mm, lineares, ápice agudo, com 
tricomas na porção apical.
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Material examinado: Congonhas do Norte, Serra do 
Cipó, 23.IV.1982, fl., N. Hensold 750 (MBM, SPF). Serra 
Talhada, 2.III.1998, fl., J.R. Pirani et al. 4143 (SPF); 
Serra da Carapina, estrada Congonhas do Norte para 
Gouveia, ramificação à esquerda rumo à Serra Talhada, 
10.IV.2009, fl., L. Echternacht et al. 1977 (BHCB, SPF); 
11 km distante de Extrema, subindo a Serra, limite do 
Parque Estadual Serra do Intendente, 17.VI.2010, fl., 
C.O. Andrino et al. 70 (DIAM).

Paepalanthus plumosus  é facilmente 
confundida com P. comans, mas pode ser diferenciada 
pela consistência mais firme das folhas, pelas 
brácteas involucrais mais longas e pela ausência de 
pigmentação enegrecida do ápice da bráctea floral, 
presente em P. comans. 

É endêmica da porção norte da Serra do Cipó, no 
município de Congonhas do Norte (Fig. 1), formando 
grandes populações em áreas de campos rupestres.

Foi coletada com flores de março a junho.

11. Paepalanthus revolutus Hensold, Syst. Bot. 
Monogr. 23: 94. 1988. Fig. 5a-b

Erva ca. 30 cm alt. Caule alongado, até 20 
cm compr. Folhas espiraladas distribuídas ao longo 
do caule, 5–7,5 × 0,2–0,3 cm, lineares, agudas ou 
subagudas, glabrescentes em ambas as faces. Espatas 
5–6,5 cm compr., acuminadas a agudas, margens 
inteiras, glabrescentes. Escapos 13–26 cm de compr., 
pubescentes. Brácteas involucrais castanho-escuras, 
6–11 × 4–6 mm, triangulares a lanceoladas, agudas, 
fortemente recurvadas, ultrapassando a altura das 
flores em 4–6 mm, face adaxial lanosa, face abaxial 
glabrescente. Capítulos alvos, 4–11 mm diâm. Flores 
de 47 a 96 por capítulo, 7 vezes mais estaminadas 
que pistiladas. Brácteas florais com pigmentação 
enegrecida a partir do terço superior, 5–6 × 
0,7–1 mm, lineares a lanceoladas, ápice agudo a 
acuminado, com tufos de tricomas, ciliada. Flores 
estaminadas 5–6 mm compr., pedicelo 1,5 mm 
compr.; sépalas com pigmentação enegrecida 
homogênea, 5 × 0,5 mm, elípticas a oblanceoladas, 
tricomas em tufo na porção apical; corola com 
pigmentação enegrecida, 3,5–4 mm compr.; 
estames 4–6 mm compr., anteras castanho-escuras. 
Flores pistiladas 5–6 mm compr., pedicelo ca. 0,4 mm 
compr.; sépalas com pigmentação enegrecida 5–6 × 
0,4–0,6 mm, lanceoladas, com tufo de tricomas 
na porção apical, pétalas com pigmentação 
enegrecida, 5–6 × 1,5–2 mm, lanceoladas, ápice 
agudo, com tufos de tricomas na porção apical.
Material examinado: Congonhas do Norte, 2 km ao 
Sul de Conceição do Mato Dentro, 20.IV.1982, fl., N. 
Hensold 705 (SPF); 2 km ao Sul de Conceição do Mato 
Dentro, 20.IV.1982, fl., N. Hensold 518 (SPF); estrada 

de Conceição do Mato Dentro para Congonhas do Norte, 
17.VI.2010, fl., C.O. Andrino et al. 71 (DIAM).

Paepalanthus revolutus tem esse nome em 
referência à tendência das brácteas involucrais se 
recurvarem fortemente, mesmo no botão. 

É endêmica da porção norte da Serra do Cipó, 
sendo conhecida de uma única população, na margem 
de uma estrada que está sendo pavimentada (Fig. 
1). Embora a espécie não conste na lista de espécies 
ameaçadas, e seja difícil classificá-la segundo os 
critérios da IUCN (2001), pode se afirmar que a 
mesma está sobre elevado grau de ameaça.

Foi coletada com flor nos meses de fevereiro, 
abril e junho.

12. Paepalanthus superbus Ruhland, Pflanzenr. 
IV, 30: 218. 1903 Fig. 5c-d

Erva 25–40 cm alt. Caule alongado, 10–30 cm 
compr. Folhas alternas dísticas, 2–8 × 0,2–0,6 cm, 
lanceoladas, agudas a obtusas, glabrescentes. Espata 
3–5 cm compr., acuminadas a agudas, margens 
inteiras, glabras a pubescentes. Escapos 10–30 cm 
compr., glabrescentes. Brácteas involucrais castanho-
escuras, 2–13 × 2–6 mm, ovadas a triangulares, 
agudas, ultrapassando a altura das flores por 1–6 
mm, pubescentes em ambas as faces. Capítulos alvos, 
3–16 mm diâm. Flores de 176 a 245 por capítulo, 
10 vezes mais estaminadas que pistiladas. Brácteas 
florais castanho-escuras a castanhas, 6–7 × 0,7-1 
mm, lineares a lanceoladas, agudas a acuminadas, 
com tufos de tricomas na porção apical, ciliadas. 
Flores estaminadas 5–6 mm compr., pedicelo ca. 2 
mm compr.; sépalas castanho-escuras, 5–6 × 0,8–1 
mm, elípticas a oblanceoladas, tricomas em tufo na 
porção apical; corola com pigmentação negra, 3,5–4 
mm compr.; estames 3–5 mm compr., anteras creme a 
castanhas. Flores pistiladas 3–6 mm compr., pedicelo 
ca. 0,1 mm compr.; sépalas castanho-escuras na 
porção apical, 4–5 × 0,8–1 mm, lanceoladas, ápice 
agudo, com tufos de tricomas no ápice; pétalas 
castanho-escuras, 5–6 × 1,5–2 mm, lanceoladas, ápice 
agudo a acuminado, glabras.
Material examinado: Congonhas do Norte, Fechados, 
sudoeste de Congonhas do Norte, 23.IV.1982, fl., N. Hensold 
753 (SPF); estrada no alto da Serra a aproximadamente 15 
km de Congonhas do Norte, 16.VI.2010, fl., C.O. Andrino 
et al. 58 (DIAM); 11 km distante de Extrema, limite do 
Parque Estadual Serra do Intendente, 17.VI.2010, fl., C.O. 
Andrino et al. 70 (DIAM).

Paepalanthus superbus distingue-se das demais 
espécies pelas pétalas escuras, que são muitas vezes 
fundidas na base e corolas pretas com pigmentação 
enegrecida granular, esta última apontada como 
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Figura 5 – a-b. Paepalanthus revolutus – a. hábito; b. capítulo (C.O.Andrino 71 (DIAM)). c-d. P. superbus – c. hábito; 
d. capítulo (C.O.Andrino 60 (DIAM)).
Figure 5 – a-b. Paepalanthus revolutus – a. habit; d. capitulum (C.O.Andrino 71 (DIAM)). c-d. P. superbus – c. habit; d. capitulum 
(C.O.Andrino 60 (DIAM)).

sinapomorfia de P. superbus e P. revolutus (Echternacht 
et al. 2011a). Esta espécie possui três variedades, sendo 
que na área de estudo há registros de ocorrência de P. 
superbus var. gracilis e P. superbus var. niveo-niger. 
No entanto, há poucas coletas desta espécie e um dos 
materiais examinados (C.O. Andrino et al. 70), não 

apresenta características que permitam identificá-lo 
ao nível de variedade. Foi observada sobreposição 
em relação ao número de escapos, comprimento das 
brácteas involucrais e altura em que estas ultrapassam 
as flores, entre outras. Portanto, optou-se neste estudo, 
não tratar este táxon no nível de variedade.
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Ocorre apenas no norte da Serra do Cipó e 
nas serras de Congonhas do Norte, entre 1150–
1300 m alt. (Fig. 1). 

Foi coletada com flores apenas na estação 
seca, nos meses de abril e junho.
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Resumo
A Serra da Mantiqueira, localizada na Região Sudeste do Brasil, encontra-se entre os biomas Mata Atlântica e 
Cerrado, se estendendo pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Sua maior 
porção está no estado de Minas Gerais e a menor no Espírito Santo, na Serra do Caparaó. Ficus L. é o maior 
gênero da família Moraceae, com aproximadamente 800 espécies distribuídas na região tropical, incluindo espécies 
arbustivas, arbóreas, hemiepífitas e trepadeiras. As características mais marcantes do gênero são a inflorescência 
do tipo sicônio e a polinização por vespas. Para este estudo foram examinados materiais depositados em coleções 
científicas, além de coletas e observações das populações na natureza. Foram encontradas 25 espécies de Ficus, 
sendo 17 nativas e oito exóticas. São apresentadas descrições, observações sobre fenologia, distribuição geográfica, 
conservação, comentários taxonômicos e ilustrações. São descritas e ilustradas nesse trabalho as espécies nativas, 
dentre as quais seis encontram-se em perigo, devido à fragmentação do habitat e interferência antrópica. 
Palavras-chave: conservação, subg. Pharmacosycea, subg. Urostigma, Sudeste, taxonomia.

Abstract
Serra da Mantiqueira is a mountain chain located in southeastern Brazil. It is located between the Atlantic 
Forest and Cerrado biomes, extending to four states in the region, with its major portion in the state of Minas 
Gerais and the minor one within Espírito Santo State, in Serra do Caparaó. Ficus L. is the largest genus of 
the family Moraceae, with approximately 800 species distributed in tropical regions, including shrubs, trees, 
hemiepiphytes and vines. The most striking features are the syconium inflorescence and pollination by wasps. 
For this study we examined materials deposited in scientific collections, as well as field trips, and observations 
of populations in nature. We found 25 species of Ficus, being 17 native and eight exotic. Descriptions, comments 
on phenology and geographic distribution, conservation, taxonomic comments and illustrations are presented. 
Native species are described here, of which six are considered endangered due to habitat fragmentation and 
anthropogenic interference.
Key words: conservation, subgenus Pharmacosycea, subgenus Urostigma, Southeast, taxonomy.
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Introdução
Ficus L. é o maior gênero de Moraceae, 

com aprox imadamente  800  espéc ies  e 
distribuição tropical, subtropical, raramente em 
regiões temperadas. Destas, 100–120 espécies 
ocorrem na Região Neotropical. No Brasil, são 
reconhecidas 76 espécies nativas, distribuídas 
em dois subgêneros: Pharmacosycea (Miq.) 
Miq. e Urostigma (Gasp.) Miq. (Romaniuc Neto 
et al. 2012). Caracterizam-se principalmente 
pelo hábito arbóreo ou hemiepifítico, presença 
de látex leitoso em todas as partes da planta, 
estípulas terminais bem desenvolvidas, folhas 

com glândulas no pecíolo ou na base da lâmina 
e inflorescências denominadas sicônios, que 
abrigam numerosas flores estaminadas e 
pistiladas circundadas por bractéolas. 

Figueiras e vespas polinizadoras possuem 
uma forte relação mutualística, apresentando 
alto grau de especificidade. Segundo estudos 
moleculares (Rønsted et al. 2005; Lopez-
Vaamonde et al. 2009) a origem dessa associação 
se deu há cerca de 60–70 milhões de anos. 
As figueiras são elementos-chave de muitas 
florestas tropicais, uma vez que uma grande 
variedade de animais, incluindo mamíferos, 
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aves e até peixes, se alimentam de seus frutos 
sendo responsáveis pela dispersão das sementes 
e, dessa forma, auxiliam o equilíbrio biológico 
das florestas (Carauta 1989; Mendonça-Souza 
2006; Shanahan et al. 2001). Embora cada 
figo contenha um grande número de sementes, 
permitindo uma alta dispersão, a conservação das 
espécies de Ficus exige um processo sofisticado 
para que uma população estável possa sobreviver 
de forma ideal (Carauta & Diaz 2002a).

A região da Serra da Mantiqueira, embora 
rica em sua flora, ainda não é suficientemente 
conhecida para assegurar um desenvolvimento 
capaz de conservar sua riqueza florística. Está 
localizada entre os biomas Mata Atlântica 
e Cerrado, consideradas regiões de grande 
biodiversidade, sendo incluídas na lista das 
34 áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade do globo, os hotspots (Mittermeier 
et al. 1999; Myers et al. 2000; Klink & Machado 
2005). Levando-se em conta o avanço na perda 
da biodiversidade desses biomas apontado 
por diversos autores (Kurtz & Araújo 2000; 
Tabarelli et al. 2005), é urgente o conhecimento 
da diversidade existente nas áreas naturais 
remanescentes, entre elas a Serra da Mantiqueira.

Diante da diversidade de Ficus, pelas 
peculiaridades do ambiente da Serra da 
Mantiqueira,  pelo quadro de degradação 
encontrado na área e, pela falta de um trabalho 
de flora que sintetize e facilite o conhecimento 
desse táxon nessa região, esse trabalho objetivou 
descrever as espécies e esclarecer os problemas 
morfológicos e taxonômicos do gênero, além de 
reconhecer a distribuição geográfica, o habitat 
e o estado de conservação das espécies de Ficus 
na Serra da Mantiqueira.

Material e Métodos
A Serra da Mantiqueira é uma cadeia de 

montanhas localizada na Região Sudeste do Brasil. 
Não há uma delimitação política ou geográfica 
exata da Serra até o momento e a maioria dos 
autores diverge sobre seus limites. Neste trabalho, 
propomos uma delimitação (Fig. 1) a partir de 
Machado-Filho et al. (1983), incluindo os limites 
apresentados por CETEC (1983) e Várzea (1942), 
acrescido das áreas mencionadas como parte da 
Serra por Colabardini (2003), Lima (2008) e 
Garcia Junior (2011). Desta forma, a região como 
descrita acima será denominada, neste trabalho, 
de Mantiqueira. 

Foram realizadas viagens de coleta entre 
dezembro de 2010 e outubro de 2011, priorizando 
localidades na Mantiqueira subamostradas, 
detectado a partir do estudo das coleções em 
herbários. Todo o material coletado foi processado 
de acordo com os métodos usuais em taxonomia 
(Fidalgo & Bononi 1989; Mori et al. 1989) e 
depositado no herbário do Instituto de Botânica 
de São Paulo (SP). Os materiais dos herbários 
visitados (BHCB, CESJ, ESA, GUA, GFJP, 
HRCB, HXBH, IAC, INPA, PAMG, PMSP, R, 
RB, SP, SPF, SPSF, UEC, VIC) (Thiers 2012) 
serviram de base para a análise do material 
de Ficus para a região da Mantiqueira. Os 
caracteres morfológicos seguem as terminologias 
apresentadas por Lawrence (1951), Radford et al. 
(1974), Hickey & King (2000) e Mello-Filho et 
al. (2001). Todo o material selecionado encontra-
se fértil, com sicônios em distintos estágios 
de desenvolvimento. Foi considerada apenas a 
variação morfológica observada nos exemplares 
provenientes da área de estudo. Apenas as 
espécies nativas foram descritas. Os comentários 
sobre distribuição geográfica das espécies foram 

Figura 1 – Mapa da área de estudo
Figure 1 – Map of study area
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realizados com base em dados obtidos na literatura 
e a partir das etiquetas de herbário, bem como 
através dos dados de coleta. Para a discussão da 
ocorrência das espécies foi adotado o sistema de 
classificação da vegetação proposto por Veloso 
et al. (1991) além de dados sobre vegetação 
encontrados em CETEC (1983) e Machado-
Filho et al. (1983). Foi verificada a ocorrência 
das espécies em unidades de conservação na 
Mantiqueira, além de áreas particulares. As 
categorias de conservação das espécies para a 
Mantiqueira foram estabelecidas de acordo com 
os critérios da IUCN (apud Carauta & Silva 1996), 
atualizados por IUCN (2011).

Resultados e Discussão
Ficus está representado na Mantiqueira 

por 17 espécies nativas e oito exóticas. 
Dentre as formações vegetacionais, a floresta 
ombrófila densa apresentou oito espécies, sendo 
F. pulchella Schott exclusiva dessa formação. 
Dentre as 16 espécies encontradas na floresta 
estacional semidecidual, nove são exclusivas 
desse t ipo vegetacional  (F. castel lviana 
Dugand, F. clusiifolia Schott, F. gomelleira 
Kunth, F. guaranitica Chodat, F. hirsuta Schott, 
F. lagoensis C.C.Berg & Carauta, F. mariae 
C.C.Berg, Emygdio & Carauta, F. obtusifolia 
Kunth e F. obtusiuscula (Miq.) Miq.). Floresta 
ombrófila mista e cerrado apresentam duas 
espécies cada. Ficus luschnathiana (Miq.) 
Miq. foi a única espécie encontrada em todas 
as formações vegetacionais. Além disso, de 
acordo com as categorias propostas pela IUCN 
(apud Carauta & Silva 1996), atualizados por 
IUCN (2011), quatro espécies encontram-se 
na categoria “Vulnerável” (VU), uma “Em 
perigo” (EN) e uma está “Criticamente em 
perigo” (CR).

Ficus L., Sp. Pl. 1059. 1753.
Árvores ou hemiepífitas, monóicas; látex 

leitoso, branco a creme, ralo ou espesso; ramos 
castanho-acinzentados a castanho-avermelhados, 
glabros a tomentosos, indumento de tricomas 
alvos, ferrugíneos a avermelhados. Estípulas 
terminais completamente amplexicaules, 
caducas, raro persistentes, verdes a avermelhadas 
ou castanho-amareladas a vináceas, quando 
secas; faces ventral e dorsal glabra a pubescente. 
Folhas simples, inteiras, alternas-espiraladas, 
pecioladas;  glândulas acropeciolares ou 

baselaminares. Lâminas elípticas, oblongas, 
obovadas ou ovadas, ápice acuminado, agudo, 
arredondado ou retuso, base cuneada, aguda, 
obtusa, truncada, arredondada, retusa, cordada 
a subcordada, margem inteira; cartáceas ou 
coriáceas, glabras ou pubescentes, macias ou 
escabras; nervação broquidódroma, nervuras na 
face abaxial proeminentes ou planas; pecíolo 
com epiderme persistente ou esfoliada. Sicônios 
com anisostilia, axilares, solitários ou aos pares, 
sésseis a pedunculados, globosos, oblongos ou 
piriformes, lisos ou verrucosos, verdes a verde-
amarelados, verdes a violáceos na maturação, 
máculas brancas, creme, alvo-esverdeadas, 
amareladas castanho-escuro ou vináceas, glabros 
ou pubescentes; ostíolo plano, proeminente, 
crateriforme, circular a triangular; orobrácteas 
externas 2–7, imbricadas; epibrácteas 2–3, faces 
ventral e dorsal glabras a pubescentes; bractéolas 
numerosas, hialinas, alvas. Flores estaminadas 
sésseis a pediceladas, tépalas 2–5, hialinas, 
livres ou adnatas na base, cuculadas, alvas, 
alvo-amareladas, alaranjadas ou rosadas, estames 
1–2, anteras rimosas, 2-tecas, dorsifixas; flores 
pistiladas, sésseis a pediceladas, tépalas 3–5, 
hialinas, livres ou levemente adnatas na base, 
cuculadas, alvas, alvo-amareladas, alaranjadas 
ou rosadas, ovário súpero, 1-locular, 1-ovular, 
estilete 1, inteiro, lateral, estigma bífido, 
plumoso ou liso, decurrente ou reto. Drupas 
globosas a ovais, exocarpo membranáceo. 
Sementes 1, alvo-amareladas a alaranjadas, 
endosperma crustáceo.

Ficus  compreende ca. 800 espécies, 
p redominan temen te  t rop ica i s  (Berg  & 
Villavicencio 2004; Carauta & Diaz 2002a). 
Na região da Mantiqueira foram encontradas 
25 espécies, sendo oito exóticas (F. aspera 
G.Forst., F. auriculata Lour., F. benjamina L., 
F. carica L., F. elastica Roxb., F. lyrata Warb., 
F. microcarpa L.f. e F. pumila L.) e 17 nativas. 
Dentre as nativas, 14 estão incluídas na seção 
Americana do subgênero Urostigma (F. arpazusa 
Casar., F. castellviana, F. clusiifolia, F. eximia 
Schott, F. gomelleira, F. guaranitica, F. hirsuta, 
F. lagoensis, F. luschnathiana (Miq.) Miq., 
F. mariae, F. mexiae Standl., F. obtusifolia, 
F. organensis (Miq.) Miq. e F. trigona L.f.) e 
três na seção Pharmacosycea do subgênero 
Pharmacosycea (F. adhatodifolia Schott, F. 
obtusiuscula e F. pulchella Schott).
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1. Ficus adhatodifolia Schott in Sprengel, Syst. Veg., 
ed. 16. v. 4 (2, App.): 409. 1827. Fig. 2a-f

Árvores 8–25 m alt.; látex branco, espesso; 
ramos 3–7 mm diâm., castanho-acinzentados, glabros. 
Estípulas 1,5–5 cm compr., caducas, verde-claro, 
castanho-esverdeadas quando secas, glabras em ambas 

as faces. Lâminas elípticas a oblongas, 6,5–26,5 × 4,5–
14 cm, cartáceas a coriáceas, ápice agudo a levemente 
acuminado, base aguda a levemente truncada, face 
adaxial glabra a pubérula, tricomas alvo-esverdeados, 
macia a escabra, face abaxial pubérula, tricomas 
alvo-esverdeados, macia a escabra; 11–16 pares de 

Chave para identificação das espécies de Ficus da Mantiqueira

1. Sicônios solitários.
2. Pecíolos 2–7 cm compr., epiderme do pecíolo persistente; ostíolo proeminente  .........  1. F. adhatodifolia
2’. Pecíolos 1–1,5 cm compr., epiderme do pecíolo esfoliada; ostíolo plano  ...........  16. F. pulchella

1’. Sicônios aos pares.
3. Ostíolo crateriforme.

4. Ostíolo triangular  ............................................................................................  17. F. trigona
4’. Ostíolo circular.

5. Estípulas glabras; lâminas de ápice acuminado; 6–9 pares de nervuras secundárias .....  
 .................................................................................................................  2. F. arpazusa

5’. Estípulas hirsutas; lâminas de ápice agudo a levemente cuspidado; 11–14 pares de 
nervuras secundárias  ................................................................................  11. F. mariae

3’. Ostíolo plano a proeminente.
6. Folhas pubescentes.

7. Lâminas 2,5–5 cm compr., base aguda a arredondada  ............................... 8. F. hirsuta
7’. Lâminas 6–25 cm compr., base truncada ou cordada. 

8. Base da lâmina truncada; sicônios sésseis ......................................  9. F. lagoensis
8’. Base da lâmina cordada; sicônios pedunculados.

9. Folhas, estípulas e sicônios com tricomas vilosos; ostíolo sem anel circular; 
pedúnculos 1–4 mm compr.  ............................................... 3. F. castellviana

9’. Folhas, estípulas e sicônios com tricomas tomentosos; ostíolo com anel circular; 
pedúnculos 6–13 mm compr.  ............................................... 6. F. gomelleira

6’. Folhas glabras.
10.  Sicônios piriformes a oblongos.

11.  Lâminas oblongas, ápice acuminado, base cordada; sicônios piriformes, ostíolo 
plano  ...........................................................................................  7. F. guaranitica

11’. Lâminas obovadas, ápice arredondado, base aguda a cuneada; sicônios oblongos, 
ostíolo proeminente  ....................................................................  13. F. obtusifolia

10’. Sicônios globosos.
12.  Sicônios sésseis. 

13. Estípulas caducas; lâminas elípticas a oblongas, ápice agudo a acuminado, 
base aguda a obtusa; ostíolo sem anel circular  .............  10. F. luschnathiana

13’. Estípulas persistentes; lâminas obovadas a oblanceoladas, ápice arredondado, base 
arredondada a hastado-cordada; ostíolo com anel circular  ............. 12. F. mexiae

12’. Sicônios pedunculados.
14. Lâminas obovadas, ápice e base arredondados  .....................  4. F. clusiifolia 
14’. Lâminas elípticas a oblongas, ápice agudo, acuminado a cuspidado, base aguda, 

cordada a truncada.
15. Estípulas 27–45 mm compr.; estames 2  ..................  14. F. obtusiuscula
15’. Estípulas até 25 mm compr.; estame 1.

16. Lâminas com ápice acuminado a cuspidado, base cordada, subcordada 
a truncada; sicônios com máculas cremes, ostíolo proeminente  ....  
 .....................................................................................  5. F. eximia

16’. Lâminas com ápice e base agudos; sicônios com máculas vináceas, 
ostíolo plano  ....................................................... 15. F. organensis
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Figura 2 – a-f. F. adhatodifolia – a. base da lâmina foliar e par de glândulas baselaminares; b. indumento de tricomas escabros; 
c. estípula terminal no ramo; d. sicônio; e. vista basal do sicônio e epibrácteas; f. vista apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. g-k. 
F. arpazusa – g. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; h. estípula terminal no ramo; i. sicônio; j. visão basal do sicônio e 
epibrácteas; k. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. l-r. F. castellviana – l. ramo com folhas, estípula e sicônios; m. base 
da lâmina foliar e glândula acropeciolar; n. indumento da face abaxial da lâmina; o. estípula terminal no ramo; p. sicônio; q. visão 
basal do sicônio e epibrácteas; r. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. s-x. F. clusiifolia – s. ramo com folhas, estípula 
e sicônios; t. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; u. estípula terminal no ramo; v. sicônio; w. visão basal do sicônio e 
epibrácteas; x. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas (a-f Pelissari 205; g-k Pelissari 186; l-r Salino 414; s-x Pelissari 206).
Figure 2 –  a-f. F. adhatodifolia – a. base of the leaf and a pair of baselaminar glands; b. indument of scabrous trichomes; c. terminal stipule on 
the twig; d. syconium; e. syconium basal view and epibracts; f. syconium apical view and orobracts. g-k. F. arpazusa – g. base of the leaf and 
acropetiolar gland; h. terminal stipule on the twig; i. syconium; j. syconium basal view and epibracts; k. syconium apical view and orobracts. 
l-r. F. castellviana – l. twig with leaves, stipule and syconiums; m. base of the leaf and acropetiolar gland; n. indument in the abaxial surface; 
o. terminal stipule on the twig; p. syconium; q. syconium basal view and epibracts; r. syconium apical view and orobracts. s-x. F. clusiifolia – s. 
twig with leaves, stipule and syconiums; t. base of the leaf and acropetiolar gland; u. terminal stipule on the twig; v. syconium; w. syconium 
basal view and epibracts; x. syconium apical view and orobracts (a-f Pelissari 205; g-k Pelissari 186; l-r Salino 414; s-x Pelissari 206).
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nervuras secundárias, levemente proeminentes na face 
abaxial; pecíolos 2–7 cm compr., glabros, epiderme 
persistente, par de glândulas baselaminares. Sicônios 
solitários, globosos, 1,5–2,7 cm diâm., lisos, glabros 
a pubérulos, tricomas alvo-esverdeados, macios a 
levemente escabros, verdes, castanho-escuros quando 
secos, máculas alvo-esverdeadas; pedúnculos 5–14 
mm compr., glabros a pubérulos, tricomas alvo-
esverdeados; ostíolo proeminente, circular, 2–3 mm 
diâm.; orobrácteas externas 5–7; 3 epibrácteas, face 
ventral glabra, face dorsal glabra a pubérula, tricomas 
alvo-esverdeados. Flores estaminadas pediceladas: 
5 tépalas, livres, alvas a rosadas, 2 estames; flores 
pistiladas: 5 tépalas, livres, alvas a rosadas, estigma 
liso, reto. Drupas ovais. Sementes alvo-amareladas.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Dores 
do Rio Preto, Fazenda Cachoeira Alegre, 13.IX.2000, 
E.A. Costa 73 (RB). Três Estados, 12.X.2000, E.A. 
Costa 84 (RB). MINAS GERAIS: Carangola, Serra do 
Papagaio, I.1997, L.S. Leoni 3585 (GFJP, GUA). Dores 
do Turvo, 15.X.2001, J.P.D. Heleno 133 (GFJP). Olaria, 
Estrada Rio Preto, 10.XI.2003, F.R.G. Salimena & P.H. 
Nobre 1111 (CESJ). Viçosa, 19.I.1931, Y. Mexia 4740 
(VIC); Campus da UFV, 14.XII.2010, G. Pelissari et 
al. 189 (SP). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Distrito de 
Penedo, 17.II 2011, G. Pelissari et al. 204 (SP). SÃO 
PAULO: Monte Alegre do Sul, Bairro do Lambedor, 
23.VII.1949, fr. M. Kuhlmann & E. Kühn 1830 (SP). 
Pindamonhangaba, Fazenda São Sebastião do Ribeirão 
Grande, 18.VII.1999, S.A. Nicolau et al. 1753 (SP). São 
Paulo, Parque Estadual do Jaraguá, Trilha do Mauro, 
4.XII.2007, F.M. Souza et al. 1031 (SPSF). Serra Negra, 
22.XI.1991, F. Barros & S.A.C. Chiea 2351 (SP).

Ficus adhatodifolia pode ser confundida com 
F. insipida quando em estado vegetativo. Entretanto, 
a arquitetura foliar dos materiais tipo de ambas as 
espécies, com base no trabalho de Ash et al. (1999), 
se diferem quanto às nervuras secundárias que em 
F. insipida são intramarginais, ou seja, as nervuras 
secundárias terminam paralelas a uma nervura 
marginal, o que não ocorre em F. adathodifolia, onde as 
nervuras são arqueadas, não apresentando uma nervura 
marginal. Esta característica, aliada a distribuição 
geográfica dos táxons proposta (Berg & Villavicencio 
2004) onde, F. adathodifolia se distribui principalmente 
no leste do Brasil, do Ceará a Argentina e Bolívia, 
passando por Goiás, Distrito Federal a Mato Grosso, 
enquanto F. insipida ocorre na região amazônica desde 
a bacia amazônica até a América Central, permitem 
considerar ambas as espécies.

Seus nomes populares são figueira branca, 
figueira de barranco, figueira vermífuga.

Tem como habitat a floresta ombrófila 
densa submontana e montana, floresta estacional 

semidecidual submontana e montana, floresta 
ombrófila mista e mata ciliar. Ficus adathodifolia 
ocorre em locais sombreados, em altitudes que variam 
de 390 a 1000 m. Apesar de ter poucos registros em 
unidades de conservação é uma espécie de ampla 
distribuição na Mantiqueira. Espécie considerada em 
“Menor Preocupação”, LC.

2. Ficus arpazusa Casar., Nov. Stirp. Bras. 15. 
1842 Fig. 2g-k

Árvores ou hemiepífitas 4–10 m alt.; látex 
branco, ralo; ramos 3–5 mm diâm., castanhos, glabros. 
Estípulas 4–16 mm compr., caducas, vináceas, 
glabras em ambas as faces. Lâminas elípticas, 4,5–13 
× 2,5–6,5 cm, cartáceas a coriáceas, ápice acuminado, 
base cuneada, obtusa a arredondada, glabra em 
ambas as faces; 6–9 pares de nervuras secundárias, 
planas na face abaxial; pecíolos 1–4,5 cm compr., 
glabros, epiderme persistente, glândula acropeciolar. 
Sicônios aos pares, globosos, 1–1,7 cm diâm., lisos, 
glabros, macios, verdes, castanhos quando secos, 
máculas alvo-esverdeadas; pedúnculos 5–10 mm 
compr., glabros; ostíolo crateriforme, circular, 3–5 
mm diâm.; 3 orobrácteas externas; 2 epibrácteas, 
glabra em ambas as faces. Flores estaminadas 
pediceladas: 2–3 tépalas, livres, alvo-alaranjadas 
quando secas, 1 estame; flores pistiladas: 2–3 tépalas, 
livres ou adnatas na base, alvo-alaranjadas, estigma 
plumoso, decurrente ou reto. Drupas ovais. Sementes 
alvo-amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Baependi, 
Toca dos Urubus, 1.III.2005, F.M. Ferreira 858 (CESJ, 
HUEFS). Barroso, mata do Baú, 5.IV.2003, L.C.S. Assis & 
M.S. Magalhães 785 (MBM, SPF). Carangola, Belvedere, 
1.IX.1990, L.S. Leoni (GUA 37914). Caratinga, Estação 
Biológica de Caratinga, 18.I.1985, P.M. Andrade & M.A. 
Lopes 603 (BHCB). Descoberto, Reserva Biológica 
Represa do Grama, 24.I.2001, R.M. Castro et al. 76 (CESJ, 
RB). Itamarati de Minas, Mineração de Alumínio – CBA, 
I.1998, L.V. Costa (BHCB 16597). Juiz de Fora, Reserva 
Biológica Municipal Santa Cândida, XII.2005, P.O. Garcia 
& A.O. Cordeiro (CESJ 47129). Lima Duarte, Serra Negra, 
26.X.2008, J.H.C. Ribeiro et al. 46 (CESJ). São Tomé das 
Letras, 1.VII.1987, H.F. Leitão-Filho et al. 19386 (UEC). 
Viçosa, Sítio Bonsucesso, mata do Seu Nico, 14.XII.2010, 
G. Pelissari et al. 186 (SP). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Penedo, Avenida 3 cachoeiras, 23.III.2002, P.P. Souza 146 
(R, RB). SÃO PAULO: Atibaia, Fazenda Grota Funda, 
16.XI.1987, J.A.A. Meira Neto et al. 21287 (UEC, VIC).

Ficus arpasuza é frequentemente confundido 
com quatro binômios: F. citrifolia Casar., F. 
eximia Schott, F. guaranitica Chodat e F. pertusa 
L.f. Carauta (1989) aceita as quatro espécies, 
considerando F. arpazusa como um dos sinônimos 
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de F. citrifolia. Berg & Villavicencio (2004) tratam 
Ficus guaranitica como sinônimo de F. citrifolia 
e F. arpazusa como sinônimo de F. pertusa. As 
características morfológicas dos materiais estudados 
da Mantiqueira correspondem ao tipo e a descrição 
de F. arpazusa Casar. Aceitamos como válidos os 
quatro binômios, sendo três deles ocorrentes na área 
estudada: F. arpazusa apresentando sicônio globoso 
com ostíolo marcadamente crateriforme, F. eximia 
com sicônio globoso e ostíolo proeminente e F. 
guaranitica, que apresenta sicônio piriforme e ostíolo 
plano a levemente proeminente.

Seu nome popular é mata pau.
Tem como habitat a floresta ombrófila densa 

submontana, montana e alto-montana e floresta 
estacional semidecidual submontana e montana. A 
espécie pode ser encontrada crescendo em fissuras 
de rochas e em pleno sol, em altitudes que variam 
de 340 a 920 m. Possui registros em unidades de 
conservação, particulares e em áreas não protegidas, 
além de possuir ampla distribuição na Mantiqueira. 
Espécie considerada em “Menor Preocupação”, LC.

3. Ficus castellviana Dugand, Caldasia 1(4): 33. 
1942. Fig. 2l-r

Árvores ou hemiepífitas 3–8 m alt.; látex 
creme a branco, ralo; ramos jovens 3–8 mm diâm., 
avermelhados, pubescentes, tricomas vilosos, 
avermelhados. Estípulas 1–1,5 cm compr., caducas, 
tomentosas em ambas as faces, tricomas avermelhados. 
Lâminas oblongas, 11–25 × 4,5–11,5 cm, coriáceas, 
ápice acuminado, base cordada a subcordada, raramente 
arredondada; face adaxial pubescente, macia, face 
abaxial pubescente, tricomas avermelhados, macia; 
12–16 pares de nervuras secundárias, proeminentes 
na face abaxial; pecíolos 3–7 cm compr., pubescentes, 
tricomas avermelhados, epiderme persistente, glândula 
acropeciolar. Sicônios aos pares, globosos, 8–11 mm 
diâm., lisos, pubescentes, tricomas avermelhados, 
macios, castanho-avermelhados quando secos, máculas 
creme; pedúnculos 1–4 mm compr., pubescentes, 
tricomas avermelhados; ostíolo plano, circular, anel 
circular ausente, 2–4 mm diâm.; 2 orobrácteas externas; 
2 epibrácteas, face ventral glabra a pubescente, tricomas 
avermelhados, face dorsal pubescente, tricomas 
avermelhados. Flores estaminadas pediceladas: 3 
tépalas, adnatas na base, alvo-avermelhadas, 1 estame; 
flores pistiladas: 3 tépalas, adnatas na base, alvo-
avermelhadas, estigma plumoso, reto. Drupas ovais. 
Sementes amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Caratinga, 
Fazenda Macedônia/Cenibra, 22.XI.1991, P.I.S. Braga et 
al. (RB 380447). Descoberto, Reserva Biológica da Represa 

do Grama, 2.II.2002, L.D. Meireles et al. (GUA 48387). 
Muriaé, margens do rio Glória, A. Salino 4114 (BHCB, 
VIC). Paula Cândido, Sítio das Palmeiras, 23.X.2007, P.P. 
Souza 207 (VIC). Viçosa, Porto Firme, 30.VIII.1986, A.L. 
Pinheiro (GUA 39072).

Ficus castellviana é facilmente reconhecida 
pela presença de tricomas avermelhados nos ramos, 
folhas, estípulas e sicônios. Berg & Villavicencio 
(2004) sugerem que F. castellviana se assemelha 
à F. citrifolia, diferenciando-as pela presença de 
tricomas avermelhados em todas as partes da planta 
em F. castellviana. 

Tem como habitat a floresta estacional 
semidecidual. Ficus castellviana pode ser encontrada 
próxima a cursos d’água, em mata ciliar, em altitudes 
que variam de 210 a 740 m. Ocorre apenas em 
Minas Gerais, onde foi verificada a presença em 
apenas uma unidade de conservação. Os demais 
registros são de áreas particulares e locais sobre 
ação antrópica. Espécie “Próxima à Ameaçada”, NT.

4. Ficus clusiifolia Schott in Sprengel, Syst. Veg., 
ed. 16. 4 (2, App.): 409. 1827. Fig. 2s-x

Árvores 4–10 m alt.; látex branco, espesso; 
ramos 4–6 mm diâm., castanho-acinzentados, 
glabros. Estípulas 14–17 mm compr., caducas, 
verdes, glabras em ambas as faces. Lâminas 
obovadas, 4–12,5 × 2,5–7 cm compr., coriáceas, ápice 
arredondado, base arredondada; glabra em ambas as 
faces, macia; 11–14 pares de nervuras secundárias, 
planas na face abaxial; pecíolos 1–3 cm compr., 
glabros, epiderme persistente, glândula acropeciolar. 
Sicônios aos pares, globosos, 5–7 mm diâm., lisos, 
glabros, macios, amarelos, máculas brancas; 
pedúnculos 1–2 mm compr., glabros a pubérulos, 
tricomas alvos; ostíolo plano, ca. 2 mm diâm.; 2 
orobrácteas externas; epibrácteas 2, bipartindo-se 
ao amadurecer, glabra em ambas as faces. Flores 
estaminadas pediceladas: 2 tépalas, livres ou 
adnatas na base, alvo-amareladas, 1 estame; flores 
pistiladas: 2–3 tépalas, livres ou adnatas na base, 
alvo-alaranjadas, estigma plumoso, decurrente ou 
reto. Drupas ovais. Sementes alvo-amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Muriaé, Rio 
Muriaé, 17.XI.2001, L.S. Leoni 4786 (GFJP). Tombos, 
APA da Água Santa de Minas, 14.VI.2007, L.S. Leoni 6894 
(SP). RIO DE JANEIRO: Itaperuna, lado direito da estrada 
sentido Natividade, 23.IX.2011, G. Pelissari  et al. 205 (SP). 

Ficus clusiifolia é posicionado por Berg & 
Villavicencio (2004) no complexo americana. Este 
caracteriza-se por apresentar sicônios que nascem 
abaixo das folhas ou ramifloria. Para esses autores a 
espécie encontrada no sudeste brasileiro, incluindo 
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a Mantiqueira, é F. clusiifolia, que se distingue das 
demais espécies do complexo pelos sicônios com até 
5 mm diâm., pedúnculo curto (1–3 mm compr.), e 
epibrácteas relativamente grandes (2–3 mm compr.). 
Ficus clusiifolia é morfologicamente próxima à F. 
mathewsii (Miq.) Miq., outra entidade do complexo, 
encontrada na bacia amazônica. No entanto, as folhas, 
sicônios e epibrácteas são menores, se comparadas à 
F. clusiifolia (Berg & Villavicencio 2004).

Seu nome popular é figueira.
Tem como habitat a floresta estacional 

semidecidual. A espécie pode ser encontrada 
próximo a estradas e cursos d’água, crescendo em 
pleno sol, em altitudes que variam de 110 a 580 m. 
Possui dois registros em unidades de conservação, 
as demais coletas foram feitas em áreas de elevada 
ação antrópica. Espécie considerada ”Próxima à 
Ameaçada”, NT, devido à fragmentação e destruição 
de habitat.

5. Ficus eximia Schott in Spreng., Syst. Veg., ed. 
16. 4 (2, App.): 409. 1827. Ficus glabra Vell., Fl. 
Flumin. Icon. 11. t. 50. (1827) 1831.  Fig. 3a-g 

Árvores ou hemiepífitas 5–22 m alt.; látex 
branco, ralo; ramos 3–7 mm diâm., castanho claros, 
glabros. Estípulas 9–25 mm compr., caducas, 
esverdeadas, marrom quando secas, face dorsal glabra, 
face ventral glabra a pubérula, tricomas amarelos 
concentrados no ápice. Lâminas elípticas a oblongas, 
8,5–27 × 3–15,5 cm, cartáceas a coriáceas, ápice 
acuminado a cuspidado, base cordada, subcordada a 
truncada, glabras em ambas as faces, macias; 7–15 
pares de nervuras secundárias, proeminentes na 
face abaxial; pecíolos 5–12,5 cm compr., glabros, 
epiderme persistente, glândula acropeciolar. Sicônios 
aos pares, globosos, 5–10 mm diâm., lisos, pubérulos, 
tricomas alvo-esverdeados, macios, verdes, castanho 
quando secos, máculas creme; pedúnculos 1–4 mm 
compr., pubérulos, tricomas alvo-esverdeados; ostíolo 
proeminente, circular, 2–3 mm diâm.; 3 orobrácteas 
externas; 2 epibrácteas, face ventral serícea, tricomas 
alvo-amarelados, face dorsal pubérula, tricomas 
alvos. Flores estaminadas sésseis ou pediceladas: 
2–3 tépalas, livres, alvo-amareladas, 1 estame; flores 
pistiladas: 2–3 tépalas, livres, alvo-amareladas, 
estigma plumoso, decurrente ou reto. Drupas ovais. 
Sementes alvo-amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Carangola, 
Serra da Caiana, 1.IV.2000, L.S. Leoni & E. Dias 4405 
(GFJP, RB). Ponte Nova, margem do rio Piranga, III.1997, 
L.V. Costa (SP 423589). Rio Preto, Sítio da figueira, 
18.VIII.1997, F.R.S. Pires & P.H. Nobre (CESJ 54833). 
RIO DE JANEIRO: Itatiaia, distrito de Penedo, margem 

direita do rio das Pedras, 23.III.2002, P.P. Souza 147 (RB). 
SÃO PAULO: Monte Alegre do Sul, E. E. Monte Alegre, 
16.VI.1994, L.C. Bernacci et al. 407 (IAC, SP). Roseira, 
próximo ao Centro de Estudos Ambientais do Vale do 
Paraíba (CEAVAP), 15.II.2011, G. Pelissari et al. 195 (SP).

Ficus eximia é comumente identificada 
como F. glabra Vell. nos trabalhos sobre o gênero 
(Carauta 1989; Carauta & Diaz 2002a; Machado & 
Pederneiras 2007; Souza 2009; Pederneiras 2011). 
Carauta (1989) adota como nome válido para o táxon 
F. glabra, justificando sua decisão pelo fato de a 
descrição de Schott se apresentar insuficiente para 
caracterizar o táxon e o material tipo encontrar-se 
em estado vegetativo. No entanto, o binômio foi 
validamente publicado, não podendo ser substituído 
por um binômio de publicação efetiva com data 
posterior, de acordo com o Código Internacional de 
Nomenclatura Botânica (Mcneill et al. 2006).

Um caráter observado em F. eximia foi a 
coloração das folhas que se mantém verdes mesmo 
quando secas, sendo este um caráter único para essa 
espécie na Mantiqueira. Adota-se o proposto por 
Berg & Villavicencio (2004) e Romaniuc Neto et 
al. (2009), considerando como binômio válido F. 
eximia e F. glabra como sinônimo.

Seus nomes populares são figueira, figueira 
brava, gameleira.

Tem como habitat a floresta ombrófila 
densa submontana e montana e floresta estacional 
semidecidual submontana e montana. Ficus eximia 
é encontrada crescendo geralmente em pleno sol, 
em altitudes que variam de 400m a 780m. Possui 
registros em unidades de conservação, particulares 
e em áreas não protegidas, além de possuir ampla 
distribuição na Mantiqueira. Espécie considerada 
em “Menor Preocupaçao”, LC.

6. Ficus gomelleira Kunth emend. Carauta & Diaz, 
Index Seminum Hort. Bot. Berol. 1846: 18. 1847. 
Albertoa ser. Urticineae (Urticales) 10: 67-68. 2002.  
 Fig. 3h-l

Árvores ou hemiepífitas 11–20 m alt.; látex 
branco, espesso; ramos 0,5–1 cm diâm., castanho-
claros a castanho-avermelhados, tomentosos, 
tricomas ferrugíneos. Estípulas 1–2,5 cm compr., 
caducas, verdes, seríceas, tricomas tomentosos, 
ferrugíneos. Lâminas elípticas, ovadas a oblongas, 
6–26 × 3–16 cm, coriáceas, ápice arredondado a 
acuminado, base cordada; face adaxial pubescente, 
tricomas ferrugíneos, macia, face abaxial tomentosa, 
tricomas ferrugíneos, macia; 9–13 pares de nervuras 
secundárias, proeminentes na face abaxial; pecíolos 
2–4,5 cm compr., tomentosos, tricomas ferrugíneos, 
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Figura 3 – a-g. F. eximia – a. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; b. estípula terminal no ramo; c. ápice da estípula 
com tricomas; d. sicônio; e. vista basal do sicônio e epibrácteas; f. vista apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas; g. face 
ventral da epibráctea. h-l. F. gomelleira – h. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; i. estípula terminal no ramo; j. 
sicônio; k. vista basal do sicônio e epibrácteas; l. vista apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. m-q. F. guaranitica – m. base 
da lâmina foliar e glândula acropeciolar; n. estípula terminal no ramo; o. sicônio; p. vista basal do sicônio e epibrácteas; q. 
vista apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. r-w. F. hirsuta – r. ramo com folhas, estípula e sicônios; s. base da lâmina foliar 
e glândula acropeciolar; t. estípula terminal no ramo; u. sicônio; v. visão basal do sicônio e epibrácteas; w. visão apical do 
sicônio, ostíolo e orobrácteas. x-c’. F. lagoensis – x. ramo com folhas, estípula e sicônios; y. base da lâmina foliar e glândula 
acropeciolar; z. estípula terminal no ramo; a’. sicônio; b’. visão basal do sicônio e epibrácteas; c’. visão apical do sicônio, 
ostíolo e orobrácteas (a-g Mendonça-Souza 44; h-l Pelissari 193; m-q Vieira 2210; r-w Forzza 2224; x-c’ Pelissari 211).
Figure 3 – a-g. F. eximia – a. base of the leaf and acropetiolar gland; b. terminal stipule on the twig; c. stipule apex with trichomes; d. syconium; 
e. syconium basal view and epibracts; f. syconium apical view and orobracts; g. epibract ventral surface. h-l. F. gomelleira – h. base of the leaf and 
acropetiolar gland; i. terminal stipule on the twig; j. syconium; k. syconium basal view and epibracts; l. syconium apical view and orobracts. m-q. 
F. guaranitica – m. base of the leaf and acropetiolar gland; n. terminal stipule on the twig; o. syconium; p. syconium basal view and epibracts; q. 
syconium apical view and orobracts. r-w. F. hirsuta – r. twig with leaves, stipule and syconiums; s. base of the leaf and acropetiolar gland; t. terminal 
stipule on the twig; u. syconium; v. syconium basal view and epibracts; w. syconium apical view and orobracts. x-c’. F. lagoensis – x. twig with 
leaves, stipule and syconiums; y. base of the leaf and acropetiolar gland; z. terminal stipule on the twig; a'. syconium; b'. syconium basal view and 
epibracts; c'. syconium apical view and orobracts (a-g Mendonça-Souza 44; h-l Pelissari 193; m-q Vieira 2210; r-w Forzza 2224; x-c’ Pelissari 211).
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epiderme persistente, glândula acropeciolar. Sicônios 
aos pares, globosos, 1,3–2 cm diâm., lisos, pilosos 
a tomentosos, tricomas alvos a ferrugíneos, verdes, 
castanhos quando secos, máculas creme a castanho-
escuro; pedúnculos 6–13 mm compr., tomentosos, 
tricomas ferrugíneos; ostíolo 1–2 mm diâm., plano, 
circular, anel circular; 3 orobrácteas externas; 
2 epibrácteas, face ventral glabra, face dorsal 
pilosa, tricomas ferrugíneos. Flores estaminadas 
pediceladas: 3 tépalas, livres ou adnatas na base, 
alvo-rosadas, 1 estame; flores pistiladas: 3 tépalas, 
livres ou adnatas na base, alvo-rosadas, estigma 
plumoso, decurrente ou reto. Drupas globosas a 
ovais. Sementes amareladas.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Dores do 
Rio Preto, Três Estados, 12.X.2000, E.A. Costa 82 
(RB). MINAS GERAIS: Carangola, Fazenda Santa Rita, 
24.IX.2011, G. Pelissari et al. 207 (SP). Caratinga, APA 
Lagoa Silvana, 5.X.2002, M.O.D. Pivari & L.G.S. Soares 
159 (CESJ). Descoberto, Reserva Biológica da Represa 
do Grama, 10.XI.2001, R.M. Castro et al. 659 (BHCB, 
HUFU, RB). Lima Duarte, 28.VII.1979, L. Krieger & M. 
Sabino 16299 (CESJ, GUA, HUFU, MBM, SP). Ponte 
Nova, III.1997, L.V. Costa (BHCB 37493, RB). São João 
Nepomuceno, Serra do Núcleos, 11.II.2003, R.M. Castro 
et al. 782 (CESJ). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Distrito de 
Penedo, 23.III.2002, P.P. Souza 144 (R, RB). Natividade, 
Fazenda de Edésio Barbosa da Silva, XI.1979, R. Ribeiro 
38 (GUA). SÃO PAULO: Pindamonhangaba, bairro de 
Taipas, 15.II.2011, G. Pelissari et al. 194 (SP). 

Ficus gomelleira foi publicada, junto com 
outras 67 espécies do gênero em um artigo organizado 
e publicado por Kunth (1847). No mesmo ano Miquel 
(1847) publicou uma nova combinação para a espécie, 
Urostigma gomelleira, atribuindo a autoria da espécie 
a Kunth & Bouché. A partir dessa publicação vários 
autores (Berg et al. 1984; Carauta 1989; Berg & 
Simonis 2000; Berg & Villavicencio 2004) atribuíram 
a autoria de F. gomelleira a Kunth & Bouché. No 
entanto, o capítulo onde estão descritas as espécies de 
Ficus foi publicada por Kunth, cabendo unicamente a 
ele a autoria da espécie, como apontado por Carauta 
& Diaz (2002b).

Seus nomes populares são figueira, gameleira, 
gameleira branca.

Tem como habitat a floresta estacional 
semidecidual submontana e montana. Ficus 
gomelleira pode ser encontrada em pastagens e 
também próximo a cursos d’água, crescendo em 
pleno sol, em altitudes que variam de 210 a 730 m. 
Espécie considerada em “Menor Preocupação”, LC, 
por apresentar registros em unidades de conservação 
e particulares, além de possuir ampla distribuição 
na Mantiqueira.

7. Ficus guaranitica Chodat in Chodat & Vischer, 
Bull. Soc. Bot. Genève, ser. 2. v. 11: 254. 1920.   
 Fig. 3m-q

Árvores ou hemiepífitas 5–7 m alt; látex 
branco a creme, ralo; ramos 3–5 mm diâm., 
castanho-acinzentados, glabros. Estípulas 6–15 
mm compr., caducas, verdes a avermelhadas, 
vináceas quando secas, glabras. Lâminas oblongas, 
8,5–15,5 × 5,5–8,5 cm compr., cartáceas, ápice 
acuminado, base cordada; glabra em ambas as faces, 
macia; (10–)11–13 pares de nervuras secundárias, 
planas na face abaxial; pecíolos (2,5–)5,5–7 cm 
compr., glabros, epiderme persistente, glândula 
acropeciolar. Sicônios aos pares, piriformes, 7–12 
mm diâm., lisos, glabros a pubérulos, tricomas 
alvos; esverdeados, macios, castanhos quando 
secos, máculas alvo-esverdeadas, pedúnculos 
4–12 mm compr., glabros a pubérulos, tricomas 
inconspícuos; ostíolo plano, circular, 2–3 mm diâm.; 
3 orobrácteas externas; 2 epibrácteas, glabras em 
ambas as faces. Flores estaminadas pediceladas: 2–3 
tépalas, livres ou adnatas na base, alvas, 1 estame 
; flores pistiladas: 2–3 tépalas, livres ou adnatas na 
base, alvas, estigma plumoso, decurrente ou reto. 
Drupas globosas. Sementes alvo-amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Alfenas, Fazenda 
do Porto, 1991, M.C.W. Vieira 1807 (RB); RPPN Jequitibá, 
30.IV.2007, M.C.W. Vieira 2203 (RB); 18.V.2007, M.C.W. 
Vieira 2210 (RB). SÃO PAULO: Pinhal, bairro das três 
fazendas, 15.XI.1947, M. Kuhlmann 1558 (SP).

Ficus guaranitica é tratada por Berg & 
Villavicencio (2004) como sinônimo de F. 
citrifolia, que o descreve com folhas de base 
cordada, sicônios globosos a obovóides e ostíolo 
plano a levemente proeminente. Carauta (1989) 
as diferencia pelas características do formato do 
sicônio, ostíolo e tamanho do pedúnculo. Ficus 
guaranitica é a única espécie da área estudada a 
apresentar sicônio piriforme.

Seu nomes popular é figueira.
Tem como habitat a floresta estacional 

semidecidual. Espécie encontrada em borda de 
mata, em altitudes que variam de 800 a 1100 m. 
Espécie considerada “Próxima à Ameaçada”, NT, 
por possuir apenas quatro registros na região, sendo 
apenas dois deles em unidades de conservação. 

8. Ficus hirsuta Schott in Spreng., Syst. Veg. 4 (2, 
App.): 410. 1827. Ficus hirsuta Vell., Fl. Flumin. 
Icon. 11. t. 49. (1829) 1831. Fig. 3r-w

Árvores 5–7 m alt; látex branco, ralo. Ramos 
3–4 mm diâm., castanhos, hirsutos, tricomas alvos. 
Estípulas 5–9 mm compr., caducas, castanhas quando 
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secas, hirsutas, tricomas alvos. Lâminas elípticas, 
2,5–5 × 1,5–2,5(–3) cm, cartáceas, ápice agudo a 
acuminado, base aguda a arredondada; hirsuta em 
ambas as faces; 5–7 pares de nervuras secundárias, 
planas na face abaxial; pecíolos 4–8 mm compr., 
hirsutos, tricomas alvos, epiderme persistente, glândula 
acropeciolar. Sicônios aos pares, globosos, 5–6 mm 
diâm., lisos, verdes a roxos, castanhos quando secos, 
macios, hirsutos, tricomas alvos, máculas vináceas; 
pedúnculos 1–2 mm compr., hirsutos, tricomas alvos; 
ostíolo ca. 1 mm diâm., plano a proeminente, circular, 
3 orobrácteas externas; 2 epibrácteas, face ventral 
glabra, face dorsal hirsuta, tricomas alvos. Flores 
estaminadas pediceladas: 2 tépalas, livres ou adnatas 
na base, alvas, 1 estame; flores pistiladas: 2 tépalas, 
livres ou adnatas na base, alvas, estigma plumoso, reto. 
Drupas globosas. Sementes amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Descoberto, 
Reserva Biológica da Represa do Grama, 22.IX.2002, 
R.C.Forzza et al. 2224 (CESJ, MBM, SPF).

Ficus hirsuta foi descrita tanto por Schott 
(1827) quanto por Vellozo (1831). Carauta (1989) 
ressalta que os 11 volumes da obra de Vellozo foram 
consultados por botânicos estrangeiros que visitaram o 
Rio de Janeiro, antes da publicação da obra em Paris. 
Pode ter havido coincidência na escolha do nome ou 
Schott pode ter optado por manter o binômio dado 
por Vellozo. De acordo com o Código Internacional 
de Nomenclatura Botânica (Mcneill et al. 2006) tem 
prioridade o nome mais antigo publicado, sendo, 
portanto considerado como nome válido para o táxon 
F. hirsuta Schott. A espécie é considerada por Carauta 
(1989) e Carauta & Diaz (2002a) morfologicamente 
similar à F. organensis, pois ambas apresentam folhas 
e sicônios reduzidos. Na Mantiqueira podem ser 
diferenciadas pelas características do indumento foliar, 
sendo hirsuto em F. hirsuta e glabro em F. organensis.

Tem como habitat a floresta estacional 
semidecidual. Ficus hirsuta pode ser encontrada em 
borda de mata, em altitude de 340 m. Apesar de ser 
encontrada em unidade de conservação, a espécie 
possui apenas um registro na região, podendo indicar 
uma escassez de fontes de imigração de propágulos. 
Espécie considerada “Criticamente em perigo”, CR 
devido a baixa extensão de ocorrência da espécie, B1.

9. Ficus lagoensis C.C. Berg & Carauta, Brittonia 
54(4): 243. 2003. Fig. 3x-c'

Árvores ou hemiepífitas 15–20 m alt.; látex 
branco, ralo; ramos 3–5 mm diâm., castanho 
acinzentados a castanho escuros, pubescentes a 
hirtelos, tricomas alvos. Estípulas 4–10 mm compr., 

caducas, verdes, castanhas quando secas, seríceas, 
tricomas alvos. Lâminas elípticas a ovais, 6–13,5 
× 3–6,5 cm, cartáceas a coriáceas, ápice agudo a 
arredondado, base truncada; face adaxial pubérula, 
hirsuta na região das nervuras, tricomas alvos, 
macia, face abaxial hirsuta, tricomas alvos, macia; 
6–10 pares de nervuras secundárias, planas na face 
abaxial; pecíolos 1,3–3 cm compr., hirtelos, tricomas 
alvos epiderme persistente, glândula acropeciolar. 
Sicônios aos pares, globosos, 4–8 mm diâm., lisos, 
seríceos, tricomas alvos, macios, verdes, castanho-
avermelhados quando secos, máculas avermelhadas 
quando secas; sésseis; ostíolo plano a proeminente, 
circular, ca. 1 mm diâm., 3 orobrácteas externas; 2 
epibrácteas, face ventral glabra, face dorsal serícea, 
tricomas alvos. Flores estaminadas não observadas; 
flores pistiladas: 3 tépalas, livres ou adnatas na 
base, alvas, estigma plumoso, reto. Drupas ovais. 
Sementes amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Alfenas, 
Fazenda da Ilha, 18.V.1987, M.C.W. Vieira 1165 (RB, 
SP). Barroso, Mata do Baú, 13.IV.2001, L.C.S. Assis & 
M.K. Ladeira 80 (CESJ, ESA, GUA). Caldas, Propriedade 
do Prof. Roberto Noritaka, 24.X.2011, G. Pelissari et 
al. 211 (SP). Camanducaia, mata ciliar degradada do rio 
Jaguari, 24.XI.1999, R.B. Torre et al. 963 (IAC). Entre 
Rios de Minas, I.1970, L. Krieger 8329 (CESJ, SP). 
SÃO PAULO: Amparo, Cachoeira do Rio Camanducaia, 
22.XII.1942, M. Kuhlmann 286 (SP). Queluz, 23.VI.1999, 
Sem coletor 64 (SP 23850).

Ficus lagoensis é considerada, por Berg & 
Villavicencio (2004) morfologicamente similar à F. 
hirsuta devido ao indumento hirsuto das folhas de 
ambas. Mendonça-Souza (2006), ao estudar Ficus 
do estado de São Paulo, considera F. lagoensis 
como sinônimo de F. hirsuta. Entretanto, é possível 
notar uma sobreposição dos caracteres apontados 
por Berg & Villavicencio (2004) nos materiais 
analisados pelos autores. Para a Mantiqueira F. 
lagoensis e F. hirsuta são tratadas como táxons 
distintos, aceitando como caracteres distintivos os 
apontados por Berg & Carauta (2002).

Seu nome popular é figueira.
Tem como habitat o cerrado e floresta 

estacional semidecidual. Ficus lagoensis pode 
ser encontrada em pastagens e próxima a cursos 
d’água, em mata ciliar, em altitudes que variam de 
490 a 1100 m. Há apenas um registro em unidade 
de conservação. As demais coletas localizam-
se em áreas de acelerada destruição de habitat. 
Espécie tratada como Vulnerável, VU devido a 
fragmentação e qualidade do habitat de ocupação 
da espécie, B2b(iii).
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10. Ficus luschnathiana (Miq.) Miq., Ann. 
Mus. Lugduno.-Batavi 3: 298. 1867. Urostigma 
luschnathianum Miq. in Martius, Fl. Bras. 4(1): 
101. 1853. Ficus monckii Hassl., Ann. Conserv. 
Jard. Bot. Genève 21: 127. 1919. Fig. 4a-e

Árvores ou hemiepífitas 2–25 m alt.; látex 
branco, espesso; ramos 4–7 mm diâm., castanho-
claros a castanho-escuros, glabros. Estípulas 1–2 
cm compr., caducas, esverdeadas a alaranjadas, 
avermelhadas quando secas, glabra em ambas as 
faces. Lâminas elípticas a oblongas, 6–20 × 3–7,5 
cm, cartáceas a coriáceas, ápice agudo a acuminado, 
base aguda a obtusa, glabra em ambas as faces, macia; 
7–11 pares de nervuras secundárias, proeminentes 
na face abaxial; pecíolos 1,5–7 cm compr., glabros, 
epiderme persistente, glândula acropeciolar. Sicônios 
aos pares, globosos, 8–10 mm diâm., lisos, glabros, 
verdes, vináceos na maturação, verdes a castanhos 
quando secos, máculas brancas; sésseis; ostíolo 
plano, circular, anel circular ausente, 2–4 mm 
diâm.; 2 orobrácteas externas, raro 3; 2 epibrácteas, 
glabra em ambas as faces. Flores estaminadas 
pediceladas: 2–3 tépalas, livres ou adnatas na base, 
alvo-amareladas, 1 estame; flores pistiladas: 2–3 
tépalas, livres ou adnatas na base, alvo-amareladas, 
estigma plumoso, decurrente ou reto. Drupas 
globosas. Sementes alvo-amareladas. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Caldas, 
Propriedade do Zé Painha, 24.X.2011, G. Pelissari 
et al. 208 (SP). Camanducaia, Mata do Ferreirinha, 
28.VIII.1999, J.R. Stehmann 2575 (BHCB, CESJ, 
SPF). Caxambu, Fazenda Juca Leite, 26.II.1987, P.L. 
Senna 2 (RB). Rio Preto, Funil, 20.II.2004, L.C.S. 
Assis et al. 1008 (CESJ). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
distrito de Maringá, margem direita do rio das Cruzes, 
16.II.2011, G. Pelissari et al. 200 (SP). SÃO PAULO: 
Amparo, margem do rio Camanducaia, 18.XII.1942, 
M. Kuhlmann 174 (SP). Atibaia, 18.XI.1987, J.A.A. 
Meira Neto et al. 335 (GUA, UEC). Campos do 
Jordão, Parque Estadual de Campos do Jordão, 
14.VI.1984, J.P.M. Carvalho & M.J. Robim 100 (GUA, 
SPSF). Jundiaí, Reserva Biológica Municipal da Serra 
do Japi, 22.IX.1983, S.C. Chiea 342 (SP). Monteiro 
Lobato, Serra da Mantiqueira, 8.XI.1953, M. Kuhlmann 
2913 (SP). São Paulo, Parque Estadual do Jaraguá, 
26.VII.2007, F.M. Souza et al. 861 (SPSF).

Ficus  luschnath iana  é  gera lmente 
determinada, principalmente nos estados de São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina, como F. enormis 
(Miq.) Miq. Carauta (1989) as difere principalmente 
pela inserção dos sicônios nos ramos, sendo que a 
primeira apresenta sicônios distribuídos ao longo 
dos ramos e a segunda sicônios aglomerados no 
ápice dos ramos. Este caráter não pode ser adotado 

para a separação dos táxons, pois ambos foram 
observados em um mesmo indivíduo. Foi possível 
notar, que há diferenças entre ramos jovens e ramos 
mais velhos. Os ramos mais jovens apresentam 
folhas maiores, entrenós mais espaçados e sicônios 
distribuídos nos ramos, enquanto os ramos mais 
velhos apresentam folhas menores, entrenós curtos 
e sicônios aglomerados no ápice dos ramos. A 
partir da análise dos exemplares coletados com o 
isótipo de F. luschnathiana e de material coletados 
pelos autores em Cabo Frio, localidade típica da 
espécie, foi possível concluir que o táxon ocorrente 
na Mantiqueira, principalmente em São Paulo e 
Rio de Janeiro, é F. luschnathiana. O material tipo 
de F. enormis encontra-se em estado vegetativo 
e as folhas mostram-se obovadas, característica 
não encontrada nos espécimes examinados da 
Mantiqueira. Apesar de Carauta & Diaz (2002a) 
salientarem que o tipo de F. enormis possui 
exemplares procedentes de São Paulo e Minas 
Gerais, nenhum indivíduo coletado pelos autores 
na Mantiqueira, nos estados de São Paulo e Rio 
de Janeiro apresenta folhas obovadas, de base 
arredondada a subcordada, o mesmo ocorrendo 
com alguns indivíduos coletados em Minas Gerais. 
Pelo exposto acima, adotamos o posicionamento de 
Berg & Villavicencio (2004) e Romaniuc Neto et 
al. (2009), considerando os materiais examinados 
da Mantiqueira, que apresentam folhas elípticas, 
como pertencentes a F. luschnathiana. Assim 
como Mendonça-Souza (2006), não trataremos F. 
enormis como sinônimo, uma vez que se assemelha 
mais a F. mexiae Standl.

Seus nomes populares são figueira, figueira 
da pedra, mata-pau, gameleira-vermelha.

Tem como habitat a floresta ombrófila densa 
montana, floresta estacional semidecidual montana, 
floresta ombrófila mista e cerrado. Espécie 
frequentemente encontrada desenvolvendo-se 
sobre afloramento rochoso, em interior ou borda 
de mata e também em mata ciliar, em altitudes 
que variam de 400 a 1300 m. Possui de ampla 
distribuição na Mantiqueira, principalmente nas 
porções paulista e fluminense, com registros 
em unidades de conservação. Espécie apresenta 
“Menor Preocupação”, LC.

11. Ficus mariae C.C. Berg, Emygdio & Carauta, 
Bradea 8(20): 112. 1999.  Fig. 4f-k

Árvores 8–32 m alt.; látex branco, espesso; 
ramos 2–7 mm diâm., castanhos a avermelhados, 
pubescentes, tricomas alvos a castanhos. Estípulas 
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Figura 4 – a-e. F. luschnathiana – a. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; b. estípula terminal no ramo; c. sicônio; 
d. vista basal do sicônio e epibrácteas; e. vista apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. f-k. F. mariae – f. ramo com folhas, 
estípula e sicônios; g. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; h. estípula terminal no ramo; i. sicônio; j. visão basal 
do sicônio e epibrácteas; k. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. l-q. F. mexiae – l. ramo com folhas, estípula e 
sicônios; m. base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; n. estípula terminal no ramo; o. sicônio; p. visão basal do sicô-
nio e epibrácteas; q. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. r-w. F. obtusifolia – r. base da lâmina foliar e glândula 
acropeciolar; s. indumento dos sicônios; t. estípula terminal no ramo; u. sicônio; v. visão basal do sicônio e epibrácteas; w. 
visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas (a-e Pelissari 200; f-k Nishimura 28; l-q Souza 251; r-w Romaniuc Neto 1365).
Figure 4 – a-e. F. luschnathiana – a. base of the leaf and acropetiolar gland; b. terminal stipule on the twig; c. syconium; d. syconium 
basal view and epibracts; e. syconium apical view and orobracts. f-k. F. mariae – f. twig with leaves, stipule and syconiums; g. base of 
the leaf and acropetiolar gland; h. terminal stipule on the twig; i. syconium; j. syconium basal view and epibracts; k. syconium apical 
view and orobracts. l-q. F. mexiae – l. twig with leaves, stipule and syconiums; m. base of the leaf and acropetiolar gland; n. terminal 
stipule on the twig; o. syconium; p. syconium basal view and epibracts; q. syconium apical view and orobracts. r-w. F. obtusifolia – r. 
base of the leaf and acropetiolar gland; s. syconiums indument; t. terminal stipule on the twig; u. syconium; v. syconium basal view 
and epibracts; w. syconium apical view and orobracts (a-e Pelissari 200; f-k Nishimura 28; l-q Souza 251; r-w Romaniuc Neto 1365).
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ca. 1 cm compr., caducas, vináceas, hirsutas, alvos 
a castanhos. Lâminas elípticas a oblongas, 6–13 × 
4,5–7 cm, subcoriácea, ápice agudo a levemente 
cuspidado, base arredondada, glabras em ambas as 
faces, com pilosidade restrita às nervuras principal 
e secundárias, tricomas alvos a castanhos; 11–14 
pares de nervuras secundárias, proeminentes na 
face abaxial; pecíolos 1–2 cm compr., hirsutos, 
alvos a castanhos, epiderme persistente, glândula 
acropeciolar. Sicônio aos pares, globosos, 8–10 mm 
diâm., lisos, glabros a pubérulos, tricomas alvos a 
castanhos quando secos, macios, máculas creme; 
pedúnculos 2–4 mm compr., glabros a pubérulos, 
tricomas alvos a castanhos; ostíolo crateriforme, 
circular, 2–3 mm diâm.; 3 orobrácteas externas; 2 
epibrácteas, face ventral glabra, face dorsal hirsuta, 
tricomas alvos a castanhos. Flores estaminadas 
sésseis a pediceladas: 3 tépalas, livres, alvo-
amareladas, 1 estame; flores pistiladas: 3 tépalas, 
livres, alvo-amareladas, estigma bífido, liso, reto. 
Drupas ovais. Sementes alvo-amareladas. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Carangola, 
Rio Carangola, 20.VIII.1989, L.S. Leoni 834 (GFJP). 
Caratinga, Estação Biológica de Caratinga, 1.X.1984, 
K.B. Strier 662 (RB); Fazenda Montes Claros, 9.I.1980, 
A. Nishimura 28 (RB). Viçosa, estrada para Airões, 
9.XI.2007, P.P. Souza 210 (GFJP, VIC).

Ficus mariae foi identificada em alguns 
exemplares de herbário consultados como F. 
matiziana Dugand, devido à semelhança na pilosidade 
das lâminas e formato do ostíolo. No entanto, as 
lâminas de F. matiziana apresentam nervura principal 
avermelhada, não observado em F. mariae. Além 
disso, em F. matiziana o ostíolo, apesar de ser 
crateriforme, apresenta um anel elevado, tri-bracteado 
(Carauta 1989), essa característica não ocorrendo em 
F. mariae. Também diferem quanto à distribuição 
geográfica sendo, F. matiziana, encontrada na 
região amazônica, Colômbia, Venezuela e Guianas, 
enquanto F. mariae, apesar de ser encontrada na 
Bolívia e Peru, possui distribuição extra-amazônica 
(Berg & Villavicencio 2004). Pode ser confundida 
com F. trigona, quando em estado vegetativo, mas 
se diferencia desta por apresentar sicônios sésseis 
e ostíolo crateriforme, circular, enquanto F. trigona 
apresenta sicônios pedunculados com ostíolo 
crateriforme, triangular.

Seu nome popular é figueira de Maria.
Tem como habitat a floresta estacional 

semidecidual submontana. Ficus mariae pode ser 
encontrada em solo brejoso ou próximo a cursos 
d’água, crescendo em pleno sol, em altitudes que 
variam de 400 a 770 m. Além de possuir poucas 

coletas na Mantiqueira possui apenas uma referência 
em unidade de conservação. A espécie ocorre nas 
vizinhanças da Mantiqueira, sendo uma fonte de 
imigração de propágulos, no entanto sofre pressão 
antrópica na área de estudo, devendo ser tratada como 
“Em Perigo”, EN devido a qualidade e fragmentação 
da área de ocorrência da espécie, B1a,b(iii).

12. Ficus mexiae Standl., Publ. Field Mus. Nat. 
Hist., Bot. Ser. 17(2): 173. 1937.  Fig. 4l-q

Árvores ou hemiepífitas 6–15 m alt.; látex 
branco, espesso; ramos 3–8 mm diâm., castanho 
escuros, glabros. Estípulas 1,2–2,5 cm compr., 
persistentes, esverdeadas, castanhas quando secas, 
glabra em ambas as faces. Lâminas obovadas 
a oblanceoladas, 6–18,5 × 2–8 cm, coriáceas, 
ápice arredondado, acuminado a obtuso, base 
arredondada a hastado-cordada, glabras em 
ambas as faces, macias; 8–12 pares de nervuras 
secundárias, proeminentes na face abaxial; 
pecíolos 0,7–3,5 cm compr., glabros, epiderme 
persistente, glândula acropeciolar. Sicônios aos 
pares, globosos, 0,5–1,5 cm diâm., lisos, glabros; 
verdes, castanhos quando secos, macios, máculas 
brancas a esverdeadas, castanho escuro quando 
secas; sésseis; ostíolo plano, circular, anel circular 
presente, 1–4 mm diâm.; 2 orobrácteas externas; 
2 epibrácteas, glabras em ambas as faces. Flores 
estaminadas pediceladas: 2 tépalas, adnatas na base, 
castanhas, 1 estame; flores pistiladas: 3 tépalas, 
adnatas na base, castanhas, estigma bífido, plumoso 
ou reto. Drupas globosas. Sementes amareladas. 
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Dores do 
Rio Preto, Mundo Novo, 15.III.2001, E.A. Costa 87 (RB). 
MINAS GERAIS: Alto Caparaó, Parque Nacional do 
Caparaó, 27.IX.2007, T.T. Carrijo et al. 1058 (R, RB). 
Araponga, Serra do Brigadeiro, Fazenda Brigadeiro, 
VI.1996, L.S. Leoni 3392 (GFJP, GUA). Barroso, Mata 
do Baú, 25.XI.2001, L.C.S. Assis & M.S. Magalhães 391 
(CESJ, GUA). Descoberto, Reserva Biológica da Represa 
do Grama, 18.V.2002, A.V. Lopes et al. 47 (CESJ, RB). 
Itamarati de Minas, Mineração de Alumínio – CBA, 
I.1998, L.V. Costa (BHCB 14428). Juiz de Fora, Morro 
do Imperador, 7.XI.2001, D.S. Pifano & M.O.D. Pivari 
110 (CESJ, GUA). Olaria, São Domingos da Bocaina, 
10.X.1989, L. Krieger et al. (SP 304101). Poços de Caldas, 
1.IX.1980, J.Y. Tamashiro et al. 181 (UEC). Rio Preto, 
estrada do Funil, 21.III.2004, K. Antunes et al. 1 (CESJ). 
São João Nepomuceno, Serra dos Núcleos, 14.II.2003, 
R.M. Castro et al. 813 (CESJ). Viçosa, estrada para Canaã, 
Sítio sem peixe, 15.XII.2010, G. Pelissari et al. 192 (SP). 

Ficus mexiae, assim como F. luschnathiana, 
geralmente são identificadas como F. enormis. 
Carauta (1989) reconhece as três espécies como 
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binômios válidos, entretanto, Vazquez Avila 
(1985) já tinha proposto a sinonímia de F. mexiae 
sob F. enormis, o que também foi aceito por Berg 
& Villavicencio (2004). Estes últimos justificam 
sua decisão pelo fato de F. enormis apresentar 
variações quanto ao tamanho e formato das 
lâminas, comprimento do pedúnculo, presença de 
indumento, assim como o número de orobrácteas, 
tratando as características morfológicas de F. 
mexiae como variações de F. enormis. Carauta & 
Diaz (2002a) reafirmam a distinção entre F. enormis, 
F. luschnathiana e F. mexiae, considerando que o 
tipo de F. enormis, coletado por Martius apresenta, 
provavelmente, materiais de duas procedências, 
Minas Gerais e São Paulo. 

Todos os materiais observados e coletados 
pelos autores, tanto em Viçosa como em outras 
localidades da Mantiqueira, apresentaram folhas 
obovadas de base arredondada a subcordada, 
características presentes no material tipo de F. 
mexiae, e as variações apontadas por Berg & 
Villavicencio (2004) não foram encontradas. Tanto 
F. mexiae quanto F. enormis necessitam de estudos 
mais aprofundados, tanto moleculares quanto 
anatômicos, atualmente em desenvolvimento por 
Pedro Paulo de Souza (comunicação pessoal), para 
elucidar esse problema taxonômico. Diante do 
exposto, consideramos no presente trabalho apenas 
a ocorrência de F. mexiae para a Mantiqueira.

Seus nomes populares são figueira de mexia, 
gameleira, mata pau, figueira brava.

Tem como habitat a floresta ombrófila densa, 
floresta estacional semidecidual submontana 
e montana e cerrado. A espécie desenvolve-se 
tanto em solos brejosos como arenosos, em áreas 
sombreadas ou com luminosidade intensa, em 
altitudes que variam de 500 a 1400 m. Facilmente 
encontrada em áreas não preservadas, no entanto, 
há vários registros da espécie em unidades de 
conservação, além de ser amplamente distribuída 
na Mantiqueira, principalmente na região mineira. 
Espécie apresenta “Menor Preocupaçao”, LC.

13. Ficus obtusifolia Kunth in Humb. & Bonpl., 
Nov. Gen. Sp. 2: 49. 1817. Fig. 4r-w

Árvores ou hemiepífitas 12–18 m alt.; látex 
branco, espesso; ramos ca. 5 mm diâm., castanho-
claros a marrom-escuros, glabros. Estípulas 
1–1,7 cm compr., caducas, verdes, castanho-
avermelhadas quando secas, glabras a pubescentes, 
tricomas alvos. Lâminas obovadas, 6–21 × 3–8 
cm, coriáceas, ápice arredondado, base aguda 
a cuneada, glabras em ambas as faces, macias; 

7–10 pares de nervuras secundárias, planas na face 
abaxial; pecíolos 1–5 cm compr., glabros, epiderme 
persistente, glândula acropeciolar. Sicônios 
aos pares, oblongos, 1,5–2 cm diâm., lisos ou 
verrucosos, pubescentes, tricomas alvos, macios, 
verdes, castanho-claros a castanho-escuros quando 
secos, máculas creme, castanhas quando secas; 
pedúnculos 2–4 mm compr., pubérulos, tricomas 
alvos; ostíolo proeminente, circular, 3–4 mm diâm.; 
3 orobrácteas externas; 2 epibrácteas, face ventral 
pubescente na base, tricomas alvos, face dorsal 
pubescente, tricomas alvos. Flores estaminadas 
pediceladas: 3 tépalas, livres, alvo-amareladas, 1 
estame; flores pistiladas: 3–4 tépalas, livres, alvo-
amareladas, estigma plumoso, decurrente ou reto. 
Drupas subglobosas a ovais. Sementes amareladas. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Ewbank 
da Câmara, Fazenda Cascatinha, 13.IX.1994, H.G.P. 
Santos et al. 323 (CENARGEN, SP). SÃO PAULO: 
Águas de Lindóia, estrada de terra para Barão de Ataliba, 
9.V.1995, J.Y. Tamashiro et al. 1037 (ESA, HRCB, SP, 
SPF). Aparecida, Fazenda Motuca, 4.XII.1999, E.A. 
Rodrigues (SP 397013). 

Ficus obtusifolia foi circunscrita por Carauta 
(1989) de forma ampla, adotando F. gardneriana 
(Miq.) Miq. e F. mattogrossensis Standl. como 
sinônimos. Berg & Villavicencio (2004) propõem 
a sinonímia desses três táxons, esclarecendo que 
os espécimes brasileiros são morfologicamente 
variáveis. Ainda afirmam que F. obtusifolia é 
espécie morfologicamente próxima a F. catappifolia 
Kunth & Bouché, diferenciando-os de acordo 
com a base da lâmina foliar, número de nervuras 
secundárias, formato do sicônio e distribuição 
geográfica, sendo F. cattapifolia presente na região 
das Guianas. No entanto, Santos (2010) propõe 
a sinonímia de F. catappifolia em F. obtusifolia, 
uma vez que os indivíduos estudados apresentaram 
variações em todos os caracteres. Por apresentar 
lâminas de base aguda a cuneada e glabras, optou-
se por adotar a proposta de Berg & Villavicencio 
(2004) e considerar, como táxon ocorrente na 
Mantiqueira, apenas F. obtusifolia.

Tem como habitat a floresta estacional 
semidecidual submontana. Espécie encontrada 
em altitudes que variam de 540m a 1100m. Possui 
poucas coletas na área e nenhuma referência em 
unidade de conservação. Possui poucos registros 
nas vizinhanças da Mantiqueira, indicando uma 
escassez de fontes de imigração de propágulos. 
Espécie considerada “Vulnerável”, VU devido a 
qualidade e fragmentação da área de ocorrência 
da espécie, B1a,b(i,iii).
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14. Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq., Ann. Mus. 
Lugduno-Batavi 3: 300. 1867. Pharmacosycea 
obtusiuscula Miq., London J. Bot. 7: 69. 1848.  
 Fig. 5a-e

Árvores 5–10 m alt.; látex branco, ralo; 
ramos 3–6 mm diâm., castanho claro a castanho 
acinzentado, glabros. Estípulas 27–45 mm compr., 
caducas, verdes, castanho-esverdeadas a castanho-
escuro quando secas, glabras em ambas as faces. 
Lâminas elípticas, 6–14 × 2–6 cm, coriáceas, ápice 
agudo a levemente acuminado, base aguda, glabras 
em ambas as faces, macias; 11–14 pares de nervuras 
secundárias, proeminentes na face abaxial; pecíolos 
1–3,5 cm compr., glabros a pubérulos, tricomas 
alvos, epiderme persistente, par de glândulas 
baselaminares. Sicônios aos pares, globosos, 4–14 
mm diâm., lisos, glabros a pubérulos, tricomas 
alvos, macios, verdes, castanho-esverdeados quando 
secos, máculas alvo-esverdeadas; pedúnculos 1–5 
mm compr., glabros; ostíolo plano a proeminente, 
circular, 1–3 mm diâm.; 5 orobrácteas externas; 
2 epibrácteas, glabra em ambas as faces. Flores 
estaminadas pediceladas: 5 tépalas, livres, alvo-
amareladas, 2 estames; flores pistiladas: 5 tépalas, 
livres, alvo-amareladas, estigma liso, reto. Drupas 
ovais. Sementes alvo-amareladas.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Dores do 
Rio Preto, Três Estados, 12.X.2000, E.A. Costa 85 
(RB). MINAS GERAIS: Carangola, centro da cidade, 
29.VI.2000, L.S. Leoni & J.B. Costa 4459 (GFJP). 
Chiador, UHE Simplício, 5.VII.2006, G. Pereira-Silva et al. 
10839 (CEN, VIC). Muriaé, Usina Hidrelétrica Cachoeira 
Encoberta, 17.IV.1999, A. Salino & P.O. Morais 4611 
(BHCB, CESJ). Ponte Nova, 3.VIII.1995, G.E. Valente 
et al. 115 (SP, VIC). Viçosa, Duas Barras, 8.VIII.2007, 
P.P. Souza 189 (SP, VIC). RIO DE JANEIRO: Itaperuna, 
Fazenda Barra do Carangola, 18.III.2010, L.S. Leoni 7603 
(GFJP). Itatiaia, às margens do rio Campo Belo, 1.II.2001, 
P.P. Souza 84 (RB). Resende, Avenida Presidente Kennedy, 
16.II.2011, G. Pelissari et al. 201 (SP).

Ficus obtusiuscula poder ser confundida 
com F. adhatodifolia quando em estado vegetativo. 
Pertencem ao subgênero Pharmacosycea, no entanto 
F. obtusiuscula apresenta folhas 6–14 cm compr. e 
sicônios 4–14 mm diâm., enquanto F. adhatodifolia 
apresenta folhas 6,5–26,5 cm compr. e sicônios 
15–27 mm diâm. Quando férteis F. obtusiuscula 
apresenta sicônios aos pares na axila das folhas e F. 
adhatodifolia os apresenta isolados na axila foliar.

Seus nomes populares são figueira, 
lombrigueira.

Tem como habitat a floresta estacional 
semidecidual submontana. Espécie frequentemente 
encontrada próximo a cursos d’água, em mata 

ciliar, sobre solo brejoso ou argilo-arenoso, 
desenvolvendo-se em pleno sol, em altitudes que 
variam de 190 a 770 m. Apesar de possuir um 
número considerável de coletas na região, atuando 
como fonte de imigração de propágulos, não há 
registro de coletas em unidades de conservação, 
sendo encontrada em áreas sobre forte interferência 
antrópica. Espécie considerada “Vulnerável”, VU 
devido a devido a qualidade e fragmentação da área 
de ocorrência da espécie, B1a,b(i,iii).

15. Ficus organensis (Miq.) Miq., Ann. Mus. 
Bot. Lugduno-Batavi 3: 299. 1867. Urostigma 
organense Miq., London J. Bot. 6: 542. 1847. 
 Fig. 5f-j

Árvores ou hemiepífitas 2–20 m alt.; látex 
branco, espesso; ramos 2–4 mm diâm., castanho-
acinzentados, glabros a pubérulos, tricomas alvos. 
Estípulas 2–7 mm compr., caducas, esverdeadas, 
avermelhadas quando secas, face dorsal pubescente, 
tricomas alvos, face ventral glabra. Lâminas elípticas 
a ovais, 3,5–7,5 × 1,5–3,5 cm, cartáceas, ápice agudo, 
base aguda, glabras em ambas as faces, macias; 7–10 
pares de nervuras secundárias, planas na face abaxial; 
pecíolos 8–15 mm compr., glabros a pubescentes, 
tricomas alvos, epiderme persistente, glândula 
acropeciolar. Sicônios aos pares, globosos, 5–7 mm 
diâm., lisos, glabros, macios, verdes, castanho-claro 
a castanho-escuro quando secos, máculas vináceas; 
pedúnculos 1–4 mm compr., glabros; ostíolo plano, 
circular, 1–2 mm diâm.; 3 orobrácteas externas; 2 
epibrácteas, face dorsal glabra, face ventral glabra a 
pubérulo, tricomas alvos. Flores estaminadas sésseis 
a pediceladas: 2–3 tépalas, livres ou adnatas na 
base, alvo-alaranjadas, 1 estame; flores pistiladas: 3 
tépalas, livres ou adnatas na base, alvo-alaranjadas, 
estigma plumoso, decurrente ou reto. Drupas 
globosas. Sementes amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Carangola, 
Serra da Grama, 12.II.1995, L.S. Leoni et al. 2784 
(GFJP). Fervedouro, córrego Ararica, 19.V.2009, F. 
Marcolino & R.S. Pereira 20 (GFJP). Pedra Dourada, 
VIII.1997, L.S. Leoni 3702 (GFJP). Rio Preto, Serra 
Negra, 10.IV.2004, K. Antunes et al. 78 (CESJ, SP). 
Viçosa, Bairro Belvedere, 14.XII.2010, G. Pelissari et 
al. 190 (SP). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, estrada do 
Maromba, próximo à ponte do Maromba, 23.IV.2001, 
H.C. Lima et al. 5767 (RB, SP). SÃO PAULO: São José 
dos Campos, margens do Rio Paraíba do Sul, 22.VI.2002, 
M C. Assis et al. 1551 (HRCB, RB, SP).

Ficus organensis foi tratada por Berg 
& Villavicencio (2004) como sinônimo de F. 
cestrifolia Schott, considerando esta última como 
espécie morfologicamente similar a F. hirsuta, 
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Figura 5 – a-e. F. obtusiuscula – a. base da lâmina foliar e par de glândulas baselaminares; b. estípula terminal no ramo; c. 
sicônio; d. vista basal do sicônio e epibrácteas; e. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. f-j. F. organensis – f. base da 
lâmina foliar e glândula acropeciolar; g. estípula terminal no ramo e indumento; h. sicônio; i. visão basal do sicônio e epibrácteas; 
j. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. k-o. F. pulchella – k. epiderme do pecíolo esfoliada; l. estípula terminal no 
ramo; m. sicônio; n. visão basal do sicônio e epibrácteas; o. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas. p-t. F. trigona – p. 
base da lâmina foliar e glândula acropeciolar; q. estípula terminal no ramo; r. sicônio; s. visão basal do sicônio e epibrácteas; 
t. visão apical do sicônio, ostíolo e orobrácteas (a-e. Pelissari 201; f-j. Pelissari 190; k-o. Andrade 417; p-t. Souza 223).
Figure 5 – a-e. F. obtusiuscula – a. base of the leaf and a pair of baselaminar glands; b. terminal stipule on the twig; c. syconium; 
d. syconium basal view and epibracts; e. syconium apical view and orobracts. f-j. F. organensis – f. base of the leaf and acropetiolar 
gland; g. terminal stipule on the twig and indument; h. syconium; i. syconium basal view and epibracts; j. syconium apical view and 
orobracts. k-o. F. pulchella – k. epidermis of the petiole flaking off; l. terminal stipule on the twig; m. syconium; n. syconium basal 
view and epibracts; o. syconium apical view and orobracts. p-t. F. trigona – p. base of the leaf and acropetiolar gland; q. terminal 
stipule on the twig; r. syconium; s. syconium basal view and epibracts; t. syconium apical view and orobracts (a-e. Pelissari 201; f-j. 
Pelissari 190; k-o. Andrade 417; p-t. Souza 223).
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pelo fato de ambas apresentarem folhas pequenas. 
No entanto, F. cestrifolia apresenta número maior 
de nervuras secundárias e epiderme do pecíolo 
esfoliada, ao contrário de F. hirsuta que apresenta 
folhas com até seis nervuras secundárias e epiderme 
do pecíolo persistente (Berg & Villavicencio 
2004). Optou-se por considerar F. organensis e 
F. cestrifolia como espécies distintas, devido à 
presença de máculas vináceas, apontadas por Souza 
(2009) como importante carácter taxonômico, e 
epiderme do pecíolo persistente nos exemplares 
examinados da Mantiqueira.

Seus nomes populares são gameleira brava, 
mata pau.

Tem como habitat a floresta ombrófila densa 
e floresta estacional semidecidual submontana e 
montana. Ficus organensis pode ser encontrada em 
mata ciliar próximo a cursos d’água, em altitudes 
que variam de 430 a 1200 m. Assim como na 
espécie descrita anteriormente, F. organensis não 
possui registros em unidades de conservação. 
Atua como fonte de imigração de propágulos na 
região, porém habita áreas com forte interferência 
antrópica.  Espécie considerada “Vulnerável”, 
VU devido a qualidade e fragmentação da área de 
ocorrência da espécie, B1a,b(i,iii).

16. Ficus pulchella Schott in Spreng., Syst. Veg., 
ed. 16. 4(2, App.): 410. 1827.  Fig. 5k-o

Árvores ca. 15 m alt.; látex branco, espesso; 
ramos ca. 5 mm diâm., castanhos, glabros. Estípulas 
ca. 1,7 cm compr., caducas, verdes, castanho-
avermelhadas quando secas, glabras. Lâminas 
elípticas a oblongas, 8–13 × 3,5–7 cm, coriáceas, 
ápice agudo, base aguda, glabras em ambas as 
faces, macia; 15–18 pares de nervuras secundárias, 
planas na face abaxial; pecíolos 1–1,5 cm compr., 
glabros, epiderme esfoliada, par de glândulas 
baselaminares. Sicônios solitários, globosos, 1,5–2 
cm diâm., lisos, glabros, macios, verdes, castanho-
escuro quando secos, máculas creme; pedúnculos 
ca. 7 mm compr., glabros; ostíolo plano, circular, 
ca. 1 mm diâm.; orobrácteas externas 5–7; 3 
epibrácteas, glabra em ambas as faces. Flores 
estaminadas pediceladas: 5 tépalas, livres, alvo-
amareladas, 2 estames; flores pistiladas: 5 tépalas, 
livres, alvo-amareladas, estigma liso, reto. Drupas 
ovais. Sementes amareladas.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Caratinga, 
Estação Biológica de Caratinga, 6.IV.1990, L.V. Costa 
et al. (BHCB 22378); 20.X.1993, P.M. Andrade & M.A. 
Lopes 417 (BHCB, SP). SÃO PAULO: Roseira, Fazenda 
do Aristide, 16.VIII.1995, S. Romaniuc Neto 1411 (SP).

Ficus pulchella é considerada por Berg & 
Villavicencio (2004) espécie morfologicamente 
próxima a F. piresiana Vásq. Ávila & C.C.Berg, 
descrita para a Amazônia venezuelana, no entanto 
as diferenciam pelo pecíolo 0,8–3(–3,5) cm compr. 
e epiderme persistente em F. piresiana, enquanto F. 
pulchella apresenta pecíolo 0,3–1(–2,5) cm compr. 
e epiderme esfoliada. Ao contrário de Mendonça-
Souza (2006), que não observou sementes 
nos espécimes de São Paulo, foi verificada a 
presença de sementes e galhas de vespas nos 
materiais provenientes da Mantiqueira, indicando 
provavelmente a presença da vespa polinizadora.

Seus nomes populares são figueira, caxinguba.
Seu habitat é remanescente de floresta 

ombrófila densa. Espécie encontrada entre 550 
e 580 m de altitude. A espécie possui registro de 
coletas na Estação Biológica de Caratinga, que 
datam de aproximadamente 20 anos atrás. Espécie 
considerada “Próxima à Ameaçada”, NT, pois não 
indivíduos próximos que atuem como fonte de 
imigração de propágulos.

17. Ficus trigona L.f., Suppl. Pl.: 441. 1782.  
 Fig. 5p-t 

Árvores ou hemiepífitas 5–14 m alt.; látex 
branco a creme, espesso; ramos jovens 5–8 mm 
diâm., acinzentados a castanho-claros, pubescentes, 
tricomas alvo-amarelados. Estípulas 0,6–1,4 cm 
compr., castanho-amareladas quando secas, face 
ventral glabra, face dorsal pilosa a serícea, tricomas 
alvo-amarelados. Lâminas elípticas, ovadas ou 
obovadas, 6–14 × 3–7,5 cm, coriáceas, ápice agudo 
a acuminado, base arredondada a retusa; face adaxial 
glabra, face abaxial glabra a pilosa, tricomas alvo-
amarelados concentrados nas nervuras, macias; 4–8 
pares de nervuras secundárias, proeminentes na face 
abaxial; pecíolos 1–2,5 cm compr., pubescentes, 
tricomas alvo-amarelados, epiderme persistente, 
glândula acropeciolar. Sicônios aos pares, globosos, 
5–10 mm diâm., lisos, glabros a pubérulos, tricomas 
alvo-amarelados, macios, verdes, castanhos quando 
secos, máculas brancas; pedúnculos 2–4 mm compr., 
pubescentes a pilosos, tricomas alvo-amarelados; 
ostíolo crateriforme, triangular, 2–3 cm diâm.; 3 
orobrácteas externas; 2 epibrácteas, face ventral 
glabra, face dorsal pubescente a serícea, tricomas 
alvo-amarelados a castanhos. Flores estaminadas 
pediceladas: 2–3 tépalas, livres, alvo-alaranjadas; 1 
estame; flores pistiladas: 2–3 tépalas, livres, alvo-
alaranjadas; estigma plumoso, decurrente ou reto. 
Drupas globosas. Sementes amareladas a alaranjadas.
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Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Dores do 
Rio Preto, Três Estados, 12.X.2000, E.A. Costa 81 (RB). 
MINAS GERAIS: Carangola, Rio Carangola, 19.IX.1991, 
L.S. Leoni, 1644 (GFJP, GUA). Coronel Pacheco, Estação 
Experimental de Água Limpa, 28.VIII.1976, M.B. 
Ferreira 9579 (PAMG). Descoberto, Reserva Biológica 
da Represa do Grama, 21.IV.2001, R.M. Castro et al. 
282 (BHCB, CESJ, GUA). Ponte Nova, 1.VII.1995, 
G.E. Valente et al. 67 (VIC, SP). Santa Rita do Jacutinga, 
3.III.1987, L. Krieger (SP 304073). Tombos, Mata do 
Banco, 13.VII.2007, L.S. Leoni 6946 (GFJP). Viçosa, 
Sítio Bonsucesso, 17.I.2008, P.P. Souza 231 (SP, VIC).

Ficus trigona pode ser confundida com 
F. mariae quando em estado vegetativo, no 
entanto diferencia-se desta por apresentar ostíolo 
crateriforme triangular, enquanto F. mariae possui 
ostíolo circular. Apresenta inúmeros sinônimos, 
conforme Berg et al. (1984), Berg & Simonis 
(2000) e Berg & Villacencio (2004).

Seus nomes populares são figueira, mium.
Tem como habitat a floresta ombrófila densa 

e floresta estacional semidecidual. Ficus trigona é 
frequentemente encontrada próximo a cursos d’água, 
em áreas alteradas ou pastagens, em altitudes que 
variam de 270 a 720 m. Apesar da maioria das coletas 
ser de áreas sujeitas à ação antrópica, possui registros 
recentes de coletas em unidades de conservação. 
Espécie considerada em “Menor Preocupaçao”, LC.
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Resumo
Este trabalho trata do estudo taxonômico de Passiflora L. da Província Petrolífera de Urucu, Coari-AM. 
O gênero está representado na área por sete táxons: P. acuminata DC.; P. auriculata Kunth; P. coccinea 
Aubl.; P. glandulosa Cav.; P. laurifolia L.; P. mansoi (Mart.) Mast. e P. riparia Mart. ex Mast. São 
apresentadas chave de identificação, descrições e ilustrações dos táxons, bem como dados adicionais 
sobre distribuição geográfica, comentários e hábitat dos mesmos.
Palavras-chave: Amazônia, florística, morfologia, taxonomia.

Abstract
This study deals with the taxonomic treatment of Passiflora L. from Urucu Petroleum Province, Coari-AM. 
The genus is represented by seven taxa: P. acuminata DC.; P. auriculata Kunth; P. coccinea Aubl.; P. 
glandulosa Cav.; P. laurifolia L.; P. mansoi (Mart.) Mast. e P. riparia Mart. ex Mast. Are given identification 
key, descriptions, and illustrations of the taxa, as well as data concerning geographical distribution, additional 
comments and habitat of the taxa.
Key words: Amazonia, floristics, morphology, taxonomy.
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Introdução
Passiflora L. é o gênero mais rico de 

Passifloraceae, com um total aproximado de 520 
espécies de distribuição pantropical (Macdougal 
& Feuillet 2004). Destas, 131 são referidas para o 
Brasil, com 48 para o estado do Amazonas (Cervi et 
al. 2012). As espécies do gênero são popularmente 
conhecidas como maracujás, com diversas nativas 
de grande potencial ornamental e alimentício, 
sendo P. edulis Sims uma das poucas espécies 
cultivadas (Souza & Lorenzi 2008). 

Passiflora é facilmente reconhecido por 
apresentar gavinhas axilares, nectários extraflorais 
no pecíolo foliar, flores com androginóforo, corona 
de filamentos em uma a várias séries, cinco estames 
e três carpelos (Ulmer & Macdougal 2004). 

Apesar de ser um grupo bem representado na 
região amazônica, ainda são poucos os trabalhos 
com ênfase no Amazonas, principalmente em 
uma área de clareiras naturais e antrópicas 

como a Base Petrolífera de Urucu, o que levou 
a realização deste estudo, tendo como objetivos 
tratar taxonomicamente as espécies de Passiflora e 
contribuir para o conhecimento da flora no estado.

Material e Métodos
A área de estudo, caracterizada por uma 

vegetação de floresta alta e densa de terra firme, 
localiza-se na Base Operacional Geólogo Pedro de 
Moura (BOGPM). Comumente chamada de Base 
Petrolífera de Urucu (4º30’S e 64º30’W), dista 653 
km de Manaus, na bacia do Rio Urucu, afluente da 
margem direita do Rio Solimões, no município de 
Coari, no estado do Amazonas. 

A bacia do Rio Urucu está encaixada no 
interflúvio dos rios Juruá e Purus, com muitas áreas 
alagadas intercaladas por trechos de terra firme. A 
bacia do Rio Urucu apresenta um ciclo sazonal de 
distribuição da precipitação bem característico, 
alternando uma estação seca de junho a novembro 
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com uma estação chuvosa de dezembro a maio. A 
média da distribuição da precipitação anual é em 
torno de 2.300 mm, o que contribui para equilíbrio 
do ciclo hidrológico. 

Os solos da BOGPM têm como material de 
origem os sedimentos da Formação Solimões e 
no local ocorrem duas associações de classes de 
solos predominantes. A primeira é a associação de 
Podzólico Vermelho Amarelo Álico e Podzólico 
Vermelho Amarelo Plíntico. A outra associação 
possui como classes de solos: Laterita Hidromórfica 
Álica, Podzólico Vermelho Amarelo Álico plíntico 
e Hidromórfico Cinzento Álico (Lima et al. 2008).

O material botânico foi coletado nas clareiras 
da Base Petrolífera de Urucu entre os anos de 
2005 e 2009 e incorporado nos herbários IAN e 
MG.  Os acrônimos dos herbários citados estão 
de acordo com Thiers (2012). Para a coleta, 
preservação e herborização dos espécimes foram 
adotadas as recomendações técnicas propostas 
por Fidalgo & Bononi (1984). 

A terminologia utilizada para as estruturas 
morfológicas está baseada nos trabalhos de Killip 
(1938), Hickey (1973), Lawrence (1973), Radford 
et al. (1974), Rizzini (1977), Cervi (1997) e Ulmer 
& Macdougal (2004).

A identificação dos táxons foi realizada por 
comparação com o material herborizado e certificado 
por especialistas, através de análise dos tipos, quando 
disponíveis, ou com o auxílio de chaves analíticas, 
diagnoses e descrições existentes na literatura. 
As ilustrações foram feitas com o auxílio de um 
estereomicroscópio ZEISS, acoplado à câmara clara. 

A descrição de Passiflora foi baseada no 
tratamento taxonômico das espécies da Província 
Petrolífera de Urucu.

  
Resultados e Discussão

Passiflora L., Sp. Pl. 2: 955–960 (1753)
Liana. Ramo cilíndrico a anguloso, com 

gavinhas. Estípulas glandulares ou eglandulares. 
Pecíolos glandulares na porção proximal, mediana 
ou distal. Lâminas alternas espiraladas; ápice 
acuminado, atenuado, obtuso a agudo, mucronado 
ou não; base cuneada, obtusa, arredondada, 
cordada a subcordada; margem inteira, duplo-
serreada a levemente ondulada; glandulares 
ou eglandulares; venação broquidódroma, 
actinódroma suprabasal ou semicraspedódroma. 
Brácteas 3, oblongas, lanceoladas, ovadas a 
elípticas; margem inteira, denteada a serreada, 
glandular ou eglandular. Flor com pedúnculo 
diminutamente estrigoso, pubescente, puberulento 
a glabro; hipanto campanulado a cilíndrico-
campanulado glandular ou eglandular. Sépalas 
5; oblongas, oblongo-lanceoladas a lanceoladas; 
margem inteira, glandular ou eglandular; 
cornícula apical, subapical, dorsal ou ausente. 
Pétalas 5; oblongas, oblongo-lanceoladas a 
lineares. Corona de filamentos em duas séries 
à multisseriada; opérculo membranoso ou 
filamentoso; límen tubular, anular ou ausente; 
disco nectarífero presente ou ausente; estames 
5; ovário tricarpelar, ovóide, oblongo, globoso, 
elipsoide, unicarpelar; estilete 3. Fruto bacóide, 
ovóide, oblongo, globoso a elipsóide.

Chave para identificação das espécies de Passiflora encontradas na Província Petrolífera de Urucu, 
Coari, Amazonas

1.	 Corona	de	filamentos	em	duas	séries.
2. Brácteas e hipanto glandulares  ............................................................................ 4. P. glandulosa 
2’. Brácteas e hipanto eglandulares.

3. Pecíolos com glândulas na porção mediana; venação actinódroma suprabasal; límen anular; 
disco nectarífero presente; fruto maduro roxo  .............................................  2. P. auriculata 

3’. Pecíolos com glândulas na porção distal; venação broquidódroma; límen ausente; disco 
nectarífero ausente; fruto maduro amarelo  .......................................................  6. P. mansoi 

1’.	 Corona	de	filamentos	em	três	séries	à	multisseriada.
4. Pecíolos com glândulas na porção proximal; disco nectarífero ausente; límen tubular.

5.	 Estípulas	eglandulares;	margem	foliar	inteira;	venação	broquidódroma;	corona	de	filamentos	
em cinco séries; ovário estrigoso; fruto estrigoso  ........................................ 1. P. acuminata 

5’. Estípulas glandulares; margem foliar duplo-serreada; venação semicraspedódroma; corona 
de	filamentos	em	três	séries;	ovário	tomentoso;	fruto	pubescente	 .................  3. P. coccinea 

4’. Pecíolos com glândulas na porção distal; disco nectarífero presente; límen anular.
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1. Passiflora acuminata DC., Prod. 3: 328. 
1828.  Fig. 1a-c

Ramo cilíndrico ou anguloso, marrom a 
ferrugíneo, glabro. Estípulas ca. 1 mm compr., 
lineares a falcadas, glabras, caducas, eglandulares. 
Pecíolos 0,6–1,6 cm compr., glabros; glândulas-2, 
sésseis, arredondadas, na porção proximal. 
Lâminas 1,3–8,5 × 1,1–4,6 cm, cartáceas a 
coriáceas, glabras, elípticas; ápice acuminado 
a obtuso, levemente mucronado; base cuneada, 
obtusa a arredondada; margem inteira; glandulares; 
venação broquidódroma. Brácteas 2,8–4,4 cm 
compr., oblongas a lanceoladas, verde-amareladas, 
estrigosas, persistentes, ápice agudo a obtuso; 
margem denteada ou serreada, glandular. Flor 
com pedúnculo 2,2–7 cm compr., diminutamente 
estrigoso a glabro; hipanto 5–10 × 7–10 mm, 
campanulado, avermelhado, estrigoso, eglandular; 
sépalas 2–2,8 × 0,4–0,8 cm, oblongas, vermelhas, 
glabras, ápice arredondado; margem inteira, 
glandular; cornícula subapical 1–5 mm compr., 
glabra; pétalas 2,3–2,6 × 0,4–0,9 cm, oblongas, 
vermelhas, glabras, ápice arredondado a obtuso, 
margem inteira. Corona de filamentos em cinco 
séries; as duas exteriores 4–10 mm compr., 
avermelhadas, liguladas; as duas medianas 1–2 
mm compr., brancas, filiformes; a interior 3–5 mm 
compr., bandeada de vermelho e branco, subulada; 
opérculo membranoso, liso, ereto, margem 
fimbriada; límen, tubular; disco nectarífero ausente; 
androginóforo 2–3,5 cm compr., vermelho; estames 
com filetes 5–9 mm, vermelhos; anteras 4–6 mm 
compr., oblongas, amareladas; ovário 4–6 × 2–4 
mm, ovóide a elipsóide, estrigoso; estiletes 4–6 mm 
compr., vermelhos, glabros. Fruto bacóide, 0,5–4,2 
× 0,4–3 cm, ovóide a oblongo, liso, amarelo, 
estrigoso, estipitado 0,9–1,5 cm compr.
Material selecionado: Coari, Base de Operações Geólogo 
Pedro Moura, estrada do Porto do Evandro, 9.IV.2010, fl. 
e fr., S. Sousa 562 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. AMAZONAS: 
Manaus-Itacoatiara, Reserva Ducke, km 26, 19.VI.1996, 
fl. e fr., P.A.C.L. Assunção et al. 303 (MG); 6.VIII.1996, 
fr., C.A Sothers et al. 878 (MG). Caracarai, 10.III.1998, 
fl., N.T. Silva 4557 (MG)

6. Múcron foliar ausente; hipanto escabro; brácteas ovadas, margem inteira; sépalas brancas, margem 
eglandular,	cornícula	dorsal;	corona	de	filamentos	multisseriada	(a	partir	de	dez	séries);	fruto	escabro		
 ............................................................................................................................................  7. P. riparia 

6’. Múcron foliar presente; hipanto pubescente; brácteas elípticas a lanceoladas, margem serreada a denteada 
no	ápice;	sépalas	róseas,	margem	glandular,	cornícula	subapical;	corona	de	filamentos	em	seis	séries;	
fruto glabro   .................................................................................................................... 5. P. laurifolia 

Espécie destribui-se no Brasil (AC, AM, AP, 
MA, PA, RO e RJ), Colômbia, Guiana Francesa, 
Guiana e Venezuela (Cervi 1997, 2012; Hokche 
2008; MBG 2012).

Passiflora acuminata difere das demais 
espécies em Urucu, principalmente, por apresentar 
hipanto avermelhado, corona de filamentos em 
cinco séries; as duas exteriores avermelhadas, as 
duas medianas brancas e a interior em filamentos 
subulados, bandeados de vermelho e branco. Esta 
espécie é largamente encontrada em mata de terra 
firme, mata ciliar e clareiras.

2. Passiflora auriculata Kunth,  Nov. Gen. Sp. 
(quarto ed.) 2: 131. 1817b.  Fig. 1d-g

Ramo cilíndrico ou anguloso, cinéreo, 
pubescente. Estípulas ca. 1 mm compr., lineares 
a falcadas, pubescentes a glabras, caducas, 
eglandulares. Pecíolos 0,5–2,7 cm compr., 
pubescentes; glândulas-2, estipitadas, auriculadas, 
na porção mediana. Lâminas 1,2–10,2 × 1–6,5 cm, 
cartáceas, pubescentes, lanceoladas, ovadas a 
raramente oblongas; ápice agudo, mucronado; 
base arredondada a obtusa; margem inteira; 
glandular; venação actinódroma suprabasal. 
Brácteas 1–2 mm compr., lanceoladas a ovadas, 
esverdeadas, pubescentes, persistentes, ápice agudo; 
margem inteira, eglandular. Flor com pedúnculo 
0,5–2,1 cm compr., pubescente; hipanto 1–3 × 
6–7 mm, campanulado, verde-amarelado, glabro, 
eglandular. Sépalas 8–10 × 2–3 mm, lanceoladas, 
esverdeadas, glabras, ápice atenuado; margem 
inteira, eglandular; cornícula ausente; pétalas 4–7 × 
1 mm, lineares, esverdeadas, glabras, ápice obtuso a 
arredondado, margem inteira. Corona de filamentos 
em duas séries; a exterior 0,6–1 cm compr., verde-
amarelada com base arroxeada, filiforme; a interior 
1–6 cm compr., alva, estreitamente filiforme; 
opérculo membranoso, plicado no ápice, ereto, 
margem inteira; límen anular; disco nectarífero 
presente; androginóforo 3–5 mm compr., verde-
amarelado; estames com filetes 4–6 mm, verde-
amarelados; anteras 2–3 mm compr., oblongas, 
verde-amareladas ou verdes; ovário 1–2 × 1–2 mm, 
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Figura 1 – a-c. Passiflora acuminata DC. – a. detalhe do ramo com fruto; b. glândulas na porção proximal do 
pecíolo; c. flor em corte longitudinal. d-g. Passiflora auriculata Kunth – d. detalhe do ramo com fruto; e. glândulas 
na porção mediana do pecíolo; f. flor em corte longitudinal; g. fruto. h-l. Passiflora coccinea Aubl. – h. detalhe 
do ramo; i. glândulas na porção proximal do pecíolo; j. estípula glandular; k. flor em corte longitudinal; l. fruto.
Figure 1 – a-c. Passiflora acuminata DC. – a. detail of a fruiting branch; b. glands in the proximal portion of the petiole; c. flower in 
longitudinal section. d-g. Passiflora auriculata Kunth – d. detail of a fruiting branch; e. glands in the middle portion of the petiole; 
f. flower in longitudinal section; g. fruit. h-l. Passiflora coccinea Aubl. – h. detail of a branch; i. glands in the proximal portion of 
the petiole; j. glandular stipule; k. flower in longitudinal section; l. fruit.
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globoso a ovóide, glabro a puberulento; estiletes 
3–6 mm compr., verde-amarelados, glabros. Fruto 
bacóide, 0,7–2 × 0,7–1,9 cm, globoso, liso, roxo, 
pubescente, estipitado 1–3 mm compr. 
Material selecionado: Coari, Base de Operações Geólogo 
Pedro Moura, estrada para Poço do Presidente, 2.V.2010, 
fl. e fr., S. Sousa 442 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. AMAZONAS: 
Manaus, estrada do Paredão, 8.IV.1943, fl. e fr., A. Ducke 
1.213 (MG); Cucui, alto Rio negro, caatinga de solo 
arenoso, 4.V.1975, fl., P. Cavalcante 3108 (MG); Carauari, 
mata de várzea, 13.VII.1980, fl., R.P. Bahia et al. 628 (MG).

Espécie presente na África, Bolívia, Brasil 
(AC, AM, AP, ES, MG, MT, PA, RO e RR), Caribe, 
Colômbia, Costa Rica,. Equador, Guianas, Guiana 
Francesa, Nicarágua, Peru, Panamá, Suriname, 
Trinidad e Venezuela (Killip 1938; Hokche 2008; 
Cervi 2012; MBG 2012). 

Passi f lora auriculata  se  d is t ingue 
vegetativamente das outras espécies estudadas 
do gênero, por apresentar pecíolo com duas 
glândulas, auriculadas na porção mediana; venação 
actinódroma suprabasal. Difere ainda pelas sépalas 
e pétalas esverdeadas; corona de filamentos em 
duas séries, sendo a exterior verde-amarelada com 
base arroxeada e interior alva, além dos frutos roxos 
quando maduros. Pode ser encontrada em mata de 
várzea, mata de terra firme, mata ciliar, caatinga 
de solo areno-argiloso e clareiras.

3. Passiflora coccinea Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 
828, pl. 324. 1775.  Fig. 1h-l

Ramo cilíndrico, ferrugíneo, pubescente. 
Estípulas 2–6 mm compr., filiformes a falcadas, 
pubescentes, caducas, glandulares. Pecíolos 
0,3–4 cm compr., pubescentes; glândulas-2, 
sésseis, arredondadas, na porção proximal. 
Lâminas 0,9–10 × 0,9–7,5 cm, cartáceas a 
coriáceas, pubescentes, elípticas; ápice agudo 
a acuminado, não mucronado; base cordada a 
subcordada; margem duplo-serreada; glandular; 
venação semicraspedódroma. Brácteas 4–4,7 
cm compr., elípticas, vermelhas, pubescentes, 
persistentes, ápice agudo ou acuminado; margem 
serreada, glandular. Flor com pedúnculo 1,5–8,6 
cm compr., pubescente; hipanto 8–9 × 8–13 mm, 
campanulado, vermelho-amarelado, pubescente, 
eglandular; sépalas 2,3–4 × 0,4–0,8 cm, oblongas 
a oblongo-lanceoladas, vermelhas, pubescentes, 
ápice obtuso; margem inteira, glandular; cornícula 
subapical 3–5 mm compr., pubescente; pétalas 2,1–
3,2 × 0,3–0,6 cm, oblongas a oblongo-lanceoladas, 
vermelhas, glabras, ápice obtuso, margem inteira. 

Corona de filamentos em três séries; a exterior 1–1,6 
cm compr., vermelha com base branca, ligulada; a 
mediana e a interior 1–14 mm compr., subiguais, 
brancas, liguladas; opérculo membranoso, liso, 
recurvado, margem filiforme; límen tubular; 
disco nectarífero ausente; androginóforo 2,2–2,5 
cm compr., vermelho; estames com filetes 7–15 
mm compr., vermelhos; anteras 4–6 mm compr., 
oblongas, verde-amareladas; ovário 7–10 × 3–6 
mm, elipsóide a ovóide, tomentoso; estiletes 5–12 
mm compr., vermelhos, glabros. Fruto bacóide, 
4,6–6,5 × 3,9–5,9 cm, elipsóide, liso, amarelado, 
pubescente, estipitado 1–2,3 cm compr. 
Material selecionado: Coari, Base de Operações 
Geólogo Pedro Moura, estrada para o Porto Evandro, 
12.VIII.2006, fl., M.N.C. Bastos 2511 (MG); 16.V.2008, 
fr., E.S.C. Gurgel 605 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. AMAZONAS. 
Manaus, Reserva do Campus da Fundação Universitária 
do Amazonas, 7.II.1983, fl., S.S. Almeida 34 (MG).

Espécie destribui-se na Bolívia, Brasil (AC, 
AM, AP, BA, MT, PA, PI, RO e RR), Colômbia, 
El Salvador, Guianas, Guiana Francesa, Honduras, 
Peru, Suriname e Venezuela (Hokche 2008; Cervi 
2012; MBG 2012). 

Passiflora coccinea se distingue das demais 
espécies de Passiflora em Urucu por apresentar 
lâminas com margem duplo-serreada; venação 
semicraspedódroma; brácteas vermelhas, margem 
serreada, glandular; corona de filamentos em três 
séries; sendo a exterior vermelha com base branca 
e a mediana e a interior, subiguais brancas. Pode 
ser encontrada em capoeira, vegetação secundária, 
mata de terra firme, mata ciliar e clareiras.

4. Passiflora glandulosa Cav., Diss. 10: 453 t. 281. 
1790.  Fig. 2a-e

Ramo cilíndrico a anguloso, acastanhado, 
puberulento. Estípulas não observadas. Pecíolos 
0,3–1,1 cm compr., pubescentes; glândulas-2, 
sésseis, arredondadas, na porção proximal. 
Lâminas 1,1–14 × 1,2–4,8 cm, cartáceas, glabras 
a puberulentas; ovadas, oblongo-lanceoladas a 
elípticas; ápice agudo a acuminado, não mucronado; 
base cuneada a obtusa; margem inteira a levemente 
ondulada; glandulares; venação broquidódroma. 
Brácteas 2–6 mm compr., ovadas a lanceoladas, 
verdes, pubescentes, persistentes, ápice agudo a 
acuminado; margem inteira, glandular. Flor com 
pedúnculo 2,3–7 cm compr., puberulento; hipanto 
1,5–2,2 × 0,5–1,3 cm, cilíndrico-campanulado, 
róseo, esparsamente pubescente, glandular. 
Sépalas 2,3–3,8 × 0,4–0,6 cm, oblongas a oblongo-
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lanceoladas, róseo-escarlates, glabras, ápice 
obtuso a arredondado; margem inteira, glandular; 
cornícula apical 1–5 mm compr., glabra; pétalas 
2,2–3,4 × 0,5–1 cm, oblongas, róseo-escarlates, 
glabras, ápice obtuso a arredondado, margem 
inteira. Corona de filamentos em duas séries; 
a exterior 3–8 mm compr., branca, ligulada; a 
interior 1–4 mm compr., róseo-escarlate, ligulada; 
opérculo membranoso, liso, recurvado, margem 
filiforme; límen tubular; disco nectarífero presente; 
androginóforo 3,2–5 cm compr., vermelho; estames 
com filetes 6–11 mm compr., vermelhos; anteras 
3–5 mm compr., oblongas, amareladas; ovário 6–8 
× 2–5 mm, elipsóide a oblongo, glabro; estiletes 
3–6 mm compr., vermelhos, glabros. Fruto bacóide 

2,7–6 × 1,6–3,1 cm, oblongo, liso, amarelo, glabro, 
estipitado 6–11 mm compr. 
Material selecionado: Coari, Base de Operações 
Geólogo Pedro Moura, 27.X.2004, fl., M.N.C. Bastos 
2491 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. PARÁ: 
Monte Dourado, rio Jarí, 11.XI.1987, fl. e fr., M.J. Pires 
& N.T. Silva 1846 (MG). Belém, Parque Estadual do 
Utinga, 21.IX.2011, fl. e fr., E.O. Silva 03 (MG).

Espécie destribui-se no Brasil (AC, AM, AP, 
CE, PA, PB, PE, RJ, RO e RR), Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname e Venezuela (Hokche 2008; Cervi 
2012; MBG 2012).

Passiflora glandulosa e P. mansoi são as 
únicas na área que possuem hipanto cilíndrico-
campanulado, porém a primeira se diferencia da 

Figura 2– a-e. Passiflora glandulosa Cav. – a. detalhe do ramo; b. hipanto com glândulas na região basal; c. bráctea 
glandular; d. flor em corte longitudinal; e. fruto. f-i. Passiflora laurifolia L. – f. detalhe do ramo; g. glândulas na 
porção distal do pecíolo; h. flor em corte longitudinal; i. fruto.
Figure 2 – a-e. Passiflora glandulosa Cav. – a. detail of a branch; b. hypanthium with glands in the basal portion; c. glandular bract; 
d. flower in longitudinal section; e. fruit. f-i. Passiflora laurifolia L. – f. detail of a branch; g. glands in the distal portion of the petiole; 
h. flower in longitudinal section; i. fruit.
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última por apresentar glândulas na região basal 
do hipanto, sendo este um caráter forte para 
identificação. Abundante em mata de terra firme.

5. Passiflora laurifolia L.,  Sp. Pl. 2: 956. 1753.  
 Fig. 2f-i

Ramo cilíndrico ou anguloso, ferrugíneo, 
glabro. Estípulas ca. 1 mm compr., filiformes, 
glabras, caducas, eglandulares. Pecíolos 0,7–1,8 cm 
compr., glabros; glândulas-2, sésseis, arredondadas, 
na porção distal. Lâminas 7,2–14,5 × 2,2–5 cm, 
cartáceas, glabras, oblongas, oblongo-lanceoladas 
a ovado-lanceoladas; ápice acuminado a atenuado, 
mucronado; base cuneada a obtusa; margem inteira; 
glandulares; venação broquidódroma. Brácteas 
4,3–4,9 cm compr., elípticas a lanceoladas, verde-
amareladas, glabras, persistentes, ápice acuminado; 
margem serreada a denteada no ápice, glandular. 
Flor com pedúnculo 3,9–4,2 cm compr., glabro; 
hipanto 5–11 × 9–15 mm, campanulado, esverdeado, 
pubescente, eglandular. Sépalas 2,6–4 × 1,2–1,5 cm, 
oblongas a oblongo-lanceoladas, róseas, glabras, 
ápice obtuso a arredondado; margem inteira, 
glandular; cornícula subapical 2-8 mm compr., 
glabra; pétalas 2,6–3,4 × 0,5–0,8 cm; oblongas a 
oblongo-lanceoladas, róseas, glabras, ápice obtuso a 
arredondado, margem inteira. Corona de filamentos 
em seis séries, bandeadas transversalmente em 
violeta ou púrpura e branco; a exterior 1,5–2 cm 
compr., ligulada, afilando-se no ápice; a segunda 
3–4,2 cm compr., ligulada; as três seguintes ca.1 
mm compr., tuberculiforme; a interior 1–2 mm 
compr., alva, ligulada; opérculo membranoso, liso, 
recurvado, margem serreada; límen anular; disco 
nectarífero presente; androginóforo 1,9–3,1 cm 
compr., róseo; estames com filetes 4–7 mm compr., 
rosado; anteras 5–7 mm compr., oblongas, brancas; 
ovário 4–5 × 2–3 mm, elipsóide a ovóide, glabro; 
estiletes 4–5 mm compr., alvos, glabros. Fruto 
bacóide 4–5 × 3–4,1 cm, elipsóide a ovóide, liso, 
verde-amarelado, glabro, estipitado 3–4 mm compr.
Material selecionado: Coari, Base de Operações Geólogo 
Pedro Moura, 19.V.2008, fl. e fr., E.S.C. Gurgel 7141 (MG). 

Espécie destribui-se no Brasil (AM, AP, 
CE, GO, MA, MT, PA, RR e TO); Caribe, China, 
Cuba, Estados unidos, Granada, Guadalupe, 
Guiana, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Índias 
Orientais, Jamaica, Martinica, Peru, Porto Rico, 
República Dominicana, Santo Thomas (Ilhas Virgens), 
São Martin, Sto. Eustaquio, São Vicente, Suriname, 
Trinidade-Tobago e Venezuela  (Acevedo-rodriguéz 
1996; Cervi 1997, 2012; Hokche 2008; MBG 2012) 

Passiflora laurifolia se distingue das outras 
espécies estudadas por apresentar lâminas com 
ápice acuminado a atenuado com múcron; sépalas 
e pétalas róseas; corona de filamentos em seis 
séries, bandeados transversalmente em violeta ou 
púrpura e branco, além de ser a única que possui 
androginóforo róseo. Facilmente encontrada em 
vegetação de capoeira.

6. Passiflora mansoi (Mart.) Mast., Trans. Linn. 
Soc. London 27: 629. 1871.  Fig. 3a-d

Ramo cilíndrico a anguloso, ferrugíneo a cinéreo, 
levemente pubescente. Estípulas ca. 1 mm compr., 
lanceoladas a ovadas, esparsamente pubescentes, 
caducas, eglandulares. Pecíolos 2–15 mm compr., 
pubescentes; glândulas-2, estipitadas, arredondadas, 
na porção distal. Lâminas 2,2–11,6 × 0,7–8,9 cm, 
cartáceas a coriáceas, pubescentes, ovadas, elípticas 
a oblongas; ápice agudo, obtuso a arredondado, não 
mucronado; base arredondada a obtusa; margem 
inteira; eglandular; venação broquidódroma. Brácteas 
1–2 mm compr., ovadas a lanceoladas, verdes, 
pubescentes, persistentes, ápice agudo; margem inteira, 
eglandular. Flor com pedúnculo 2,2–4,3 cm compr., 
esparsamente pubescente; hipanto 1–1,2 × 0,5–0,6 
cm, cilíndrico-campanulado, esverdeado, pubescente, 
eglandular; sépalas 1,7–2 × 0,6–0,7 cm, oblongas a 
oblongo-lanceoladas, brancas, pubescentes, ápice 
obtuso; margem inteira, eglandular; cornícula ausente; 
pétalas 1,6–1,9 × 0,4–0,6 cm, estreitamente oblongas, 
brancas, glabras, ápice obtuso, margem inteira. 
Corona de filamentos em duas séries; a exterior 9–14 
mm compr., amarelada, falcada; a interior, 3–4 mm 
compr., amarelada, filiforme; opérculo filamentoso, 
liso, ereto, margem inteira; límen ausente; disco 
nectarífero ausente; androginóforo 2,3–2,5 cm compr., 
alvo maculado de verde e amarelo; estames com filetes 
4–6 mm compr., verde-amarelados; anteras 2–5 mm 
compr., oblongas, verde-amareladas; ovário 4–5 × 2–3 
mm, elipsóide, pubescente; estiletes 3–6 mm compr., 
verde-amarelados, pubescentes. Fruto bacóide, 4–7,2 × 
3–6 cm, globoso, liso, amarelo, pubescente, estipitado 
1–9 mm compr.
Material selecionado: Coari, Base de Operações 
Geólogo Pedro Moura, 18. XII. 2009, fl. e fr., S. Maciel 
1433 (MG); 7.IV.2010, fl., S. Sousa 550 (MG). 

Espécie destribui-se no Brasil (BA, GO, MG, 
MS, MT, PA, PR, RO) (Killip 1938; Cervi 2012; 
MBG 2012).

P a s s i f l o r a  m a n s o i  a s s e m e l h a - s e 
vegetativamente à P. riparia Mart ex. Mast na 
área de estudo, entretanto reprodutivamente 
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pode ser facilmente diferenciada por apresentar 
corona de filamentos em duas séries; a exterior 
amarelada, falcada; a interior, amarelada, 
filiforme e estiletes pubescentes. A espécie 
pode ser encontrada em vegetação secundária, 
principalmente nas margens de estrada e capoeira.

7. Passiflora riparia Mart. ex Mast., Fl. bras. 13(1): 
599, pl. 116. 1872.  Fig. 3e-h

Ramo cilíndrico, marrom, glabro. Estípulas 
3–4 mm compr., falcadas a lineares, glabras, 
caducas, eglandulares. Pecíolos 0,3–2,2 cm compr., 
glabros; glândulas-2, estipitadas, arredondadas, 

na porção distal. Lâminas 1,7–19 × 1,5–7,5 cm, 
cartáceas a coriáceas, glabras, oblongas, elípticas 
a ovadas; ápice acuminado, agudo, obtuso a 
arredondado, não mucronado; base arredondada 
a obtusa; margem inteira; glandular; venação 
broquidódroma. Brácteas 2,5–4,9 cm compr., 
ovadas, verdes, escabras a glabras, persistentes, 
ápice arredondado a obtuso; margem inteira, 
glandular. Flor com pedúnculo 1,5–6,2 cm compr., 
glabro; hipanto 0,4–1,1 × 0,7–1,5 cm, campanulado, 
alvo, escabro, eglandular; sépalas 3,4–4,1 × 1–1,5 
cm, oblongas, brancas, escabras, ápice obtuso 
a arredondado; margem inteira, eglandular; 

Figura 3 – a-d. Passiflora mansoi (Mart.) Mast. – a. detalhe do ramo com fruto; b. glândulas na porção distal 
do pecíolo; c. brácteas; d. flor em corte longitudinal. e-h. Passiflora riparia Mart. ex Mast. – e. detalhe do 
ramo; f. glândulas na porção distal do pecíolo; g. flor em corte longitudinal; h. fruto.
Figure 3 – a-d. Passiflora mansoi (Mart.) Mast. – a. detail of a fruiting branch; b. glands in the distal portion of the petiole; c. bracts; 
d. flower in longitudinal section. e-h. Passiflora riparia Mart. ex Mast. – e. detail of a branch; f. glands in the distal portion of the 
petiole; g. flower in longitudinal section; h. fruit.
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cornícula dorsal 2–5 mm compr., glabra; pétalas 
3–3,8 × 0,9–1,1 cm, oblongas, brancas, glabras, 
ápice obtuso a arredondado, margem inteira. 
Corona de filamentos multisseriada (a partir de 
dez séries), bandeada transversalmente de violeta 
e branco; as duas exteriores 2,9–4,7 cm compr., 
subiguais, lineares; as seguintes 1–6 mm compr. 
em filamentos irregulares, lineares; série interior 
1–1,2 cm, oblongos; opérculo membranoso, liso, 
ereto, margem recurvada e fimbriada; límen, anular; 
disco nectarífero presente; androginóforo 1,6–1,8 cm 
compr., alvo; estames com filetes 8–11 mm compr., 
alvos; anteras 7–13 mm compr., elípticas a oblongas, 
brancas; ovário 3–11 × 2–10 mm, elipsóide a ovóide, 
glabro a tomentoso; estiletes 6–10 mm compr., 
alvos, glabros. Fruto bacóide, 5,5–7,6 × 3,5–6,7 cm, 
elipsóide a ovóide, liso, amarelo-ferrugíneo, escabro, 
estipitado 1–3 mm compr.
Material selecionado: Coari, Base de Operações Geólogo 
Pedro Moura, 24.IX.2008, fl. e fr., S. Sousa 102 (MG).

Espécie destribui-se no BRASIL. AMAZONAS: 
Brasil (AC, AM e PA), Colômbia, Equador, Guiana, 
Peru, e Venezuela (Cervi 1997, 2012; Hokche 2008; 
MBG 2012).

Passiflora riparia se distingue das demais 
espécies na área estudada por apresentar hipanto 
alvo; corona de filamentos multisseriada, 
bandeada horizontalmente de violeta e branco; 
androginóforo alvo e estiletes alvos. Esse conjunto 
de características é diagnóstico na identificação 
do táxon. A espécie ocorre em vegetação de mata 
secundária, principalmente em capoeira.

Nas espécies de Passiflora da BOGPM, os 
principais caracteres utilizados para a separação dos 
táxons foram os números de séries dos filamentos 
da corona, e os nectários extraflorais (glândulas). 
Entre as espécies desse gênero, P. mansoi é uma 
nova ocorrência para o estado do Amazonas. Na 
reserva petrolífera de Coari, P. auriculata é a 
espécie mais abrangente, pois ocorre em mata de 
terra firme, mata ciliar, clareiras, mata de várzea e 
caatinga de solo areno-argiloso. Todas as espécies 
tiveram grande representatividade em clareiras, 
devido a serem heliófitas.
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Resumo 
Neste trabalho são apresentadas as espécies de Passifloraceae da Serra Negra, parte da Serra da Mantiqueira 
localizada no sul da Zona da Mata de Minas Gerais, nas coordenadas 21º58’11”S e 43º53’21”W. A vegetação 
é representada por um mosaico de campos rupestres e florestas semidecíduas e ombrófilas. A família está 
representada por 12 espécies pertencentes ao gênero Passiflora: P. alata Curtis, P. amethystina J.C.Mikan, P. 
campanulata Mast., P. capsularis L., P. edulis Sims, P. haematostigma Mart. ex Mast., P. marginata Mast., P. 
mediterranea Vell., P. porophylla Vell., P. sidifolia M.Roem., P. speciosa Gardner e uma espécie ainda não 
identificada, possivelmente tratando-se de um novo táxon. Para reconhecimento das espécies são apresentadas 
chave de identificação, descrições, ilustrações, distribuição geográfica e comentários taxonômicos das espécies.
Palavras chave: campos rupestres, flora, Mata Atlântica, Serra da Mantiqueira, taxonomia.

Abstract
In this study are presented the species of Passifloraceae from Serra Negra, a part of Serra da Mantiqueira located in South 
Zona da Mata of Minas Gerais, in the coordinates 21º58’11”S and 43º53’21”W. The vegetation is represented by a mosaic 
of “campos rupestres” and semideciduous forests and rainforests. The family is represented by 12 species that belong to the 
genus Passiflora: P. alata Curtis, P. amethystina J.C.Mikan, P. campanulata Mast., P. capsularis L., P. edulis Sims, P. 
haematostigma Mart. ex Mast., P. marginata Mast., P. mediterranea Vell., P. porophylla Vell., P. sidifolia M.Roem., 
P. speciosa Gardner and a species not identified, probably a new taxon. To recognize the species, identification key to 
species, descriptions, illustrations, geographical distribution and taxonomical comments are provided.
Key words: Atlantic Forest, flora, Mantiqueira Range, rocky outcrops, taxonomy.
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Introdução
Passifloraceae Juss. ex Roussel está incluída na 

ordem Malpighiales (APG III 2009), apresentando 
cerca de 17 gêneros e 630 espécies (De Wilde 1974; 
Holm-Nielsen et al. 1988; Brummit & Powell 
1992; Deginani 2003). Passiflora L. é o gênero 
mais representativo com cerca de 400 espécies 
amplamente distribuídas na região neotropical 
(Ulmer & MacDougal 2004). No Brasil, Passiflora 
reúne cerca de 135 espécies, sendo 87 endêmicas 
(Cervi et al. 2010), com alto valor ornamental.

Para o estado de Minas Gerais destacam-se os 
trabalhos de Passifloraceae desenvolvidos por Cervi 
(1996) para o município de Carangola, Vitta (2006) 
para a região de Grão-Mogol, Farinazzo & Salimena 
(2007) para a Reserva Biológica da Represa do 
Grama, Descoberto e Milward-de-Azevedo (2007) 
para o Parque Estadual do Ibitipoca.

O presente estudo faz parte do projeto “Flora da 
Serra Negra, Minas Gerais”, da Universidade Federal 
de Juiz de Fora cujo levantamento florístico reúne 
210 espécies de pteridófitas (Souza et al. 2013) e com 
a publicação de monografias de famílias (Abreu & 
Menini Neto 2010; Feliciano & Salimena 2010; Blaser 
et al. 2012), novas espécies (Batista et al. 2008; Assis 
& Mello-Silva 2010; Matozinhos & Konno 2011), 
composição florística e estrutura de florestas (Menini 
Neto et al. 2009, Valente et al. 2011) e similaridade 
florística (Abreu et al. 2011).

Os objetivos do presente estudo foram 
identificar, descrever e ilustrar as espécies 
de Passifloraceae ocorrentes na Serra Negra, 
ampliando o conhecimento da diversidade 
da família no estado de Minas Gerais e 
consequentemente do Brasil, contribuindo desta 
forma para sua conservação.
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Material e Métodos
A Serra Negra faz parte de um conjunto 

de serras inseridas na porção norte da Serra 
da Mantiqueira Setentrional, situada entre os 
municípios de Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e 
Santa Bárbara do Monte Verde, no sul da Zona da 
Mata de Minas Gerais, entre os pontos S 21º58’, 
W 43º53’ (ao Norte), S 22º01’, W 43º52’ (ao Sul), 
S 21º58’, W 43º50’ (a Leste) e S 21º58’, W 43º56’ 
(a Oeste). Constitui-se em uma elevação de rochas 
quartzíticas semelhantes às da Serra do Ibitipoca, 
da qual dista cerca de 25 km em linha reta ao norte 
e apresenta altitude máxima a cerca de 1.698 m.

A paisagem está representada por um 
mosaico de formações vegetais, com predomínio 
dos campos e remanescentes de Floresta 
Ombrófila Alto-montana, Floresta Ombrófila 
Baixo-montana e Floresta Ombrófila Aluvial 
entre altitudes de 900 a 1698m (Menini Neto et 
al. 2009; Valente et al. 2011).

O clima da região é do tipo Cwb de Köppen, 
mesotérmico úmido, com invernos secos e frios e 
verões brandos e úmidos, com precipitação média 
anual de 1886 mm (Valente et al. 2011).

As expedições para coleta de material 
botânico foram realizadas na Serra Negra entre 
2003 e 2010, cujas coleções estão depositadas 
no Herbário Leopoldo Krieger (CESJ), da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. As 
descrições foram baseadas na análise destas 
coleções e em material adicional de diferentes 
localidades, bem como de coleções depositadas 
nos herbários BHCB, IAC, MBM, SP, SPF, UEC 
e UPCB (acrônimos segundo Thiers (2011)), 
visando complementação das descrições. 

Para a análise morfológica da folha, as 
medidas de comprimento da lâmina foram obtidas 
ao longo dos lobos centrais, lobos laterais e da 
porção unida. O ângulo formado entre os lobos 
laterais da lâmina foliar foi medido com o auxílio 
de um transferidor. Na descrição das espécies foram 
seguidos os conceitos terminológicos de Radford 
et al. (1974), Rizzini (1977) e Hickey et al. (2000). 
Para a distribuição geográfica das espécies foram 
seguidos Cervi (1997), Bernacci et al. (2003), 
Milward-de-Azevedo (2007) e Cervi et al. (2010).

Resultados e Discussão
Passifloraceae está representada na Serra 

Negra por 12 espécies pertencentes ao gênero 
Passiflora: P. alata Curtis, P. amethystina 

J.C.Mikan, P. campanulata Mast., P. capsularis 
L., P. edulis Sims, P. haematostigma Mart. ex 
Mast., P. marginata Mast., P. mediterranea Vell., P. 
porophylla Vell., P. sidifolia M.Roem., P. speciosa 
Gardner e Passiflora sp., uma espécie ainda não 
identificada, possivelmente tratando-se de um novo 
táxon. As espécies de Passifloraceae da Serra Negra 
ocorrem como trepadeiras de matas ciliares, orla de 
matas, capoeiras e dos campos rupestres.

A riqueza de espécies encontradas na Serra 
Negra é superior à registrada para outras áreas 
de Minas Gerais tais como: Parque Estadual de 
Ibitipoca (Milward-de-Azevedo 2007) e Reserva 
Biológica da Represa do Grama (Farinazzo & 
Salimena 2007), nas quais foram encontradas 
seis espécies de Passifloraceae e Grão Mogol 
(Vitta 2006) que apresentou um total de cinco 
espécies. Apenas a região de Carangola (Cervi 
1996), reunindo dez espécies de Passifloraceae, 
apresentou riqueza próxima a da Serra Negra, 
embora menor.

Passiflora capsularis e P. edulis apresentam 
ampla distribuição, ocorrendo na América Central e 
América do Sul enquanto P. alata e P. amethystina 
tem ampla distribuição na América do Sul. 
As demais espécies são endêmicas do Brasil 
sendo P. marginata e P. sidifolia espécies com 
distribuição mais restrita, ocorrendo somente na 
Região Sudeste, nos estados de Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo. Passiflora sp. é uma espécie 
restrita ao estado de Minas Gerais, com registros 
até o momento, apenas para a Serra Negra.

 
Passiflora L., Sp. Pl.: 955. 1753. 

Trepadeiras herbáceas ou lenhosas, 
com gavinhas axilares, ramos cilíndricos, 
tetragonais, subtriangulares, achatados ou 
angulados. Estípulas setáceas, lanceoladas, 
ovais ,  fa lcadas ,  l inear-fa lcadas ,  l inear-
subuladas, subreniformes ou reniformes, 
geralmente persistentes, às vezes decíduas. 
Pecíolo com ou sem glândulas. Folhas alternas, 
inteiras, simples ou 2-3-lobadas, membranáceas 
a coriáceas, margem inteira ou serreada, às 
vezes terminando em processos glandulares. 
Brácteas setáceas, obovadas, ovadas a ovado-
lanceoladas, filiformes a linear-subuladas, 
lanceoladas, linear-lanceoladas ou elíptico-
ovadas, verticiladas, imbricadas ou alternas, 
persistentes ou decíduas. Flores aos pares ou 
solitárias, sépalas membranáceas, subcoriáceas 
ou carnosas, pétalas membranáceas ou carnosas; 
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1. Passiflora alata Curtis, Bot. Mag. 2: t. 66. 
1788. Fig. 1a

Trepadeira herbácea, glabra. Ramos 
tetragonais, não estriados, alados, castanhos, 
Estípulas 1–1,6 × 0,3–0,4 cm, persistentes, 
lanceoladas, ápice acuminado, margem inteira. 
Pecíolo 1–2 cm compr., glabro, um par de 
glândulas, estipitado-crateriformes. Lâmina 

foliar inteira, 7,1–14 × 2,4–6,3 cm, oval, ovado-
elíptica a largamente elíptica, membranácea a 
cartácea, base obtusa, ápice obtuso ou agudo, 
mucronado, margem inteira. Pedúnculo 2,2–2,4 
cm compr. Brácteas 1–1,5 × 0,3–0,4 cm, foliáceas, 
verticiladas, membranáceas, linear-lanceoladas, 
base arredondada, ápice agudo, margem inteira. 
Pedicelo 1,2–2,2 cm compr., trígono. Flores ca. 

corona com 1-6 séries de filamentos; opérculo 
membranoso, filamentoso, ereto ou plicado; 
anel nectarífero anelar, inconspícuo ou ausente; 
límen anelar, membranoso ou cupuliforme, 
às vezes inconspícuo; estames 5, inseridos no 

androginóforo; ovário globoso, ovóide, elipsóide, 
obovado ou oblongo, estigmas capitados. Fruto 
baga ou cápsula; sementes obovadas, ovadas ou 
oblongo-cuneiformes, testa sulcado-ornamentada, 
escavada ou reticulada, ariladas.

Chave para identificação das espécies de Passiflora na Serra Negra

1. Lâmina foliar inteira.
2. Ramos tetragonais, alados, não estriados  .....................................................................  1. P. alata 
2’. Ramos cilíndricos, não-alados, estriados.

3. Estípulas subreniformes, 0,9–2,4 × 0,3–1,1 cm  ......................................  8. P. mediterranea 
3’. Estípulas setáceas a linear-falcadas, 1–3 mm compr. (submilimétricas na largura) 

4. Pecíolo com um par de glândulas sésseis, lâmina foliar velutina na face abaxial, base 
aguda  ............................................................................................  6. P. haematostigma

4’. Pecíolo sem glândulas, lâmina foliar inteiramente glabra, base peltada, cordada  .........  
 ...............................................................................................................  7. P. marginata

1’. Lâmina foliar 2 ou 3-lobada, excepcionalmente ocorrendo conjuntamente com lâminas inteiras, na 
mesma planta.
5. Lâmina foliar 2-lobada.

6. Lâmina foliar sem ocelos, lobos laterais divergindo 30-60º entre si  ...........  4. P. capsularis
6’. Lâmina foliar com 4–8(–11) ocelos entre as nervuras laterais e principais, lobos laterais 

divergindo 75–95º entre si  ...........................................................................  9. P. porophylla
5’. Lâmina foliar 3-lobada ou excepcionalmente ocorrendo conjuntamente com lâminas inteiras, na 

mesma planta.
7. Lâmina foliar de margem glandular-serreada.

8.	 Sépalas	e	pétalas	alvas,	corona	com	6	séries	de	filamentos	 ........................  5. P. edulis
8’.	 Sépalas	e	pétalas	róseo-avermelhadas,	corona	com	2	séries	de	filamentos	 ...................  

 ................................................................................................................  11. P. speciosa     
7’. Lâmina foliar de margem lisa.

9.	 Pecíolo	sem	glândulas,	sépalas	e	pétalas	creme,	corona	com	2	séries	de	filamentos	.....  
 ............................................................................................................  12. Passiflora sp.

9’. Pecíolo com 3–8 glândulas, sépalas e pétalas lilases, azuladas a alvas, corona com 3–6 
séries	de	filamentos.
10. Lâmina foliar vilosa na face abaxial e pubescente na adaxial, estípulas de margem 

denteada, terminando em processos glandulares  ...................... 3. P. campanulata
10’. Lâmina foliar glabra, estípulas de margem inteira, sem terminações glandulares

11. Estípulas reniformes, brácteas imbricadas, ovadas a ovado-lanceoladas, a 
externa menor  ......................................................................... 10. P. sidifolia

11’. Estípulas oval-lanceoladas, assimétricas, brácteas verticiladas, elípticas, iguais 
entre si  ...............................................................................  2. P. amethystina
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Figura 1 – a. Passiflora alata – hábito (Salimena et al. 2663). b. Passiflora amethystina – hábito (Bernacci & Tsuji 4462). c-d. 
Passiflora campanulata – c. hábito; d. fruto (Nobre s.n., CESJ 53517). e-f. Passiflora capsulari s– e. hábito (Salimena et al. 2643); 
f. fruto (Bernacci & Tsuji 4466). g. Passiflora edulis – hábito (Menini Neto et al. 329). h-j. Passiflora haematostigma – h. hábito; 
i. base foliar, evidenciando glândulas (Salimena et al. 1168); j. fruto (Mezzonato et al. 30).
Figure 1 – a. Passiflora alata – habit (Salimena et al. 2663). b. Passiflora amethystina – habit (Bernacci & Tsuji 4462). c-d. Passiflora campanulata – c. 
habit; d. fruit (Nobre s.n., CESJ 53517). e-f. Passiflora capsularis – e. habit (Salimena et al. 2643); f. fruit (Bernacci & Tsuji 4466). g. Passiflora edulis – 
habit (Menini Neto et al. 329). h-j. Passiflora haematostigma – h. habit; i. leaf base, showing glands (Salimena et al. 1168); j. fruit (Mezzonato et al. 30).

8,2 cm diâm., solitárias, sépalas ca. 3,5 × 1–1,5 
cm, oblongas, carnosas, face abaxial verde ou 
verde com bordas branco-arroxeadas, face adaxial 
vinácea, ápice obtuso; pétalas 3,7–3,9 × 1,1–1,4 cm, 
oblongas, carnosas, vináceas, ápice obtuso; corona 

3–4 séries de filamentos, as duas externas com 
filamentos 3–4 cm compr., filiformes, subulados, 
bandeados de alvo e vinho na base, alvo e roxo da 
região mediana para o ápice, alvo no ápice, séries 
internas com filamentos < 1 mm, filiformes, alvos; 
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opérculo membranoso, denticulado na margem; 
anel nectarífero inconspícuo; límen anelar, carnoso; 
androginóforo ca. 1,7 cm compr.; filetes 6–7 mm 
compr., anteras ca. 1 cm compr.; ovário ca. 10 × 
3 mm, oblongo-elíptico a elíptico, glabro; estilete 
ca. 5 mm compr. Fruto baga, 4–4,1 × 2,1–2,3 
cm, ovado-elíptico; sementes 7–8 × ca. 5 mm, 
obovadas, testa reticulada.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, Cachoeira da Borboleta Azul, 
21°56’24,4”S, 43°49”27,1”W, 1155 m., 1.III.2008, fl., 
F.  Salimena et al. 2663 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Juiz de Fora, campus da UFJF, 18.VIII.2008, 
fr., A.C. Mezzonato & L. Menini Neto 2 (CESJ).

Popularmente conhecido como maracujá-
guaçu (Paraná); maracujá-açú (São Paulo e 
Parána); maracutão, maracutango (Santa Catarina); 
maracujá-amarelo (Rio de Janeiro e Espírito 
Santo); maracujá-grande (Bahia e Minas Gerais); 
maracujá-melão (Minas Gerais); maracujá-doce 
(Cervi 1996; Bernacci et al. 2003).

Passiflora alata diferencia-se das demais 
espécies devido à presença de ramos tetragonais 
e pedicelos florais trígonos. O epíteto específico 
alata é devido à presença de expansões aladas no 
caule (Sacco 1980).

Apresenta-se amplamente distribuída na 
América do Sul, ocorrendo além do Brasil, no Peru, 
Equador, Paraguai e Argentina, sendo cultivada 
em várias regiões tropicais. Sua distribuição no 
Brasil se estende pelos estados do Acre, Pará e do 
Centro-Oeste e da Bahia ao Rio Grande do Sul. É 
uma espécie heliófita e seletiva higrófita, que ocorre 
principalmente nas capoeiras, capoeirões, cerrados 
e em áreas de restinga litorânea, borda e interior 
de florestas. Floresce de agosto a março e sua 
frutificação ocorre de dezembro a maio. É de grande 
importância econômica, sendo cultivada pelos frutos 
comestíveis, extrato das folhas usado na composição 
de medicamentos e para ornamentação (Cervi 1997; 
Bernacci et al. 2003; Cervi et al. 2010). Na Serra 
Negra é encontrada em mata ciliar.

2. Passiflora amethystina J.C.Mikan, Del. Fl. 
Faun. Bras. [4: 39-40, t. 20]. 1825 (‘1820’). 
 Fig. 1b

Trepadeira herbácea. Ramos cilíndricos, 
estriados, acinzentados, glabros. Estípulas 2,5–3,2 
× 0,8–1,4 cm, persistentes, oval-lanceoladas, 
assimétricas, margem inteira, glabras. Pecíolo 2,2–
3,2 cm compr., glabro, 3-8 glândulas pediceladas, 
alternas ou subopostas, estipitadas. Lâmina foliar 

3-lobada, 4,4–6,8–(12,5) × 7,5–11–(19) cm, porção 
unida 1,4–2,2 cm, lobos oblongo-lanceolados, 
central 3,1–4,8 × 1,5–2,7 cm, laterais 2,7–4,1 × 
1,5–2,7 cm, divergindo a 70–120–(190)°, entre 
si, cartácea, base truncada, cordada a subpeltada, 
ápice agudo, margem inteira, glabra. Pedúnculo 
ca. 3,2 cm compr. Brácteas 17–22 × 4–6 mm, 
iguais entre si, verticiladas, elípticas, base e ápice 
agudo, margem inteira, glabra. Pedicelo ca. 6 
mm compr. Flores ca. 4,5 cm diâm., solitárias; 
sépalas 1,6–3 × 0,5–0,8 cm, oblongo-lanceoladas, 
face abaxial verde claro e face adaxial lilás, 
ápice aristado; pétalas 2–2,5 × 0,4–0,5 cm, 
oblongo-lanceolada, lilases, ápice agudo; corona 
4-6 séries de filamentos, porção basal vinácea, 
porção mediana alva, porção apical lilás estriada 
de roxo, externas com filamentos 1,7–2 cm 
compr., filiformes, internas com filamentos 2–5 
mm compr.; opérculo membranoso-filamentoso; 
anel nectarífero ausente; límen membranoso; 
androginóforo ca. 8 mm compr.; filetes 5–6 mm 
compr., anteras 7–8 × 2–4 mm; ovário ca. 4 × 2 
mm, elipsóide, piloso; estilete 6–8 mm compr. 
Fruto baga, ca. 4,4 × 1,5 cm, fusiforme; sementes 
ca. 5 × 3–4 mm, obovadas, escavadas.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, Monte 
Verde de Cima, estrada para Santa Bárbara do Monte Verde, 
15.X.2011, fl., F. Salimena & P.H. Nobre 2839 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Juiz de Fora, campus da UFJF, ICB, 
18.VII.2008, fl., A.C. Mezzonato & L. Menini Neto 
1 (CESJ). Lima Duarte, Conceição do Ibitipoca, 
27.II.2008, fl., L.C. Bernacci & R. Tsuji 4462 (IAC). 
São Francisco do Prata, Serra das Flores, 23.III.1991, fl., 
M.C. Brugger et al. (CESJ 24635); Serra de Ibitipoca, 
12.V.1970, fr., L. Krieger (CESJ 8536). 

Popularmente conhecido como maracujá, 
maracujá-do-campo, passionária (Bernacci et al. 2003).

Passiflora amethystina apresenta estípulas 
oval-lanceoladas, brácteas elípticas, verticiladas 
e flores de coloração lilás. O epíteto específico 
de origem latina remete a coloração de suas 
flores semelhante ao azul da pedra ametista 
(Cervi 1997).

Na literatura da espécie, existem algumas 
divergências na citação de sua Opus Princeps. 
Roemer (1846) e Masters (1872) indicaram 
o volume 4, mas não a paginação, nem o ano 
da publicação. Killip (1938) e Cervi (1997) 
acrescentaram informação sobre o ano (1825) e 
indicaram que a página correspondente seria a 
segunda não numerada. Bernacci et al. (2003) 
indicaram a página 20, enquanto Milward-de-
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Azevedo (2007) a indicou como sendo a 39 e o 
ano de publicação como 1820.

De acordo com Stearn (1956), a indicação de 
rosto é de 1820, mas o volume 4 foi publicado apenas 
em 1825, e, efetivamente, não existe numeração 
de páginas, sendo a paginação correspondente à 
seqüência de disposição das páginas, existindo mais 
de uma edição da obra (Kugler. & Wetschnig 1991), 
variável em relação à apresentação das espécies e, 
portanto, paginação das mesmas.

Assim, a maneira recomendada de citar a 
Opus Princeps corresponde a aqui apresentada, 
com os colchetes indicando que a numeração não 
é original da obra, enquanto aqueles entre aspas 
indicam dados publicados originalmente, mas 
que não correspondem à realidade. No volume 4, 
P. amethystina começa a ser descrita na terceira 
página de texto e sua ilustração é a segunda, na 
primeira edição.

 É uma espécie nativa, mas não endêmica 
do Brasil, sendo encontrada também na Argentina, 
Bolívia e Paraguai. No Brasil distribui-se pelos 
estados da Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal, 
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo (Cervi 1997; Cervi 
et al. 2010). É uma espécie heliófila encontrada 
principalmente nas capoeiras, beira das estradas 
e na orla da floresta ombrófila densa, primária e 
secundária (Cervi 1997). Floresce e frutifica de 
setembro a dezembro. Na Serra Negra é encontrada 
em orla de Floresta Semidecidual. Reconhecida 
como vulnerável na Lista de espécies da flora 
ameaçada de extinção do Rio Grande do Sul 
(CONSEMA 2002)

3. Passiflora campanulata Mast., Fl. bras. 13(1): 
615. 1872. Fig. 1c-d

Trepadeira herbácea. Ramos cilíndricos, 
estriados, castanho-esverdeados, vilosos. Estípulas 
8–11 × 3–5 mm, persistentes, obliquamente 
ovadas, mucronadas, margem denteada, pilosa, 
terminando em processos glandulares, glabros. 
Pecíolo 0,9–1,6 cm compr., viloso, 3–5 glândulas 
pediceladas, capitadas. Lâmina foliar 3-lobada, 
4,5–8,6 × 4,3–7,9 cm, porção unida 2–2,6 cm, 
lobos oblongo-lanceolados a ovado-lanceolados, 
central 2,5–6 × 1,6–2,7 cm, laterais 1–3 × 0,8–1,6 
cm, divergindo a 70-105º, cartácea, base obtusa, 
ápice agudo, margem inteira, densamente pilosa, 
face abaxial vilosa, face adaxial pilosa. Pedúnculo 
ca. 2,8 cm compr. Brácteas 1,2–1,8 × 0,8–1,1 cm, 

verticiladas, ovado-lanceoladas, base cordada, 
ápice agudo, margem denteada, pilosa, com 
terminações glandulares, face abaxial glabra com 
nervuras pilosas, face adaxial glabra. Pedicelo ca. 
5 mm compr. Flores ca. 4,5 cm diâm., solitárias; 
sépalas 1,9–2,4 × 0,4–0,8 cm, oblonga, alvas, 
vilosas apenas na nervura central, ápice agudo 
apiculado; pétalas 1,9–2,5 × 0,4–0,5 cm, oblongo-
lanceolada, alvas, ápice agudo; corona 3 séries de 
filamentos, duas externas com filamentos 1,7–2 
cm compr., filiformes, interna com filamentos 
1–3 mm compr., capilares, opérculo membranoso-
filamentoso; anel nectarífero ausente; límen 
cupuliforme; androginóforo ca. 8 mm compr.; 
filetes 5–6 mm compr., anteras 7–7,5 × 2–3 mm; 
ovário ca. 5 × 3 mm, globoso a oblongo, hirsuto; 
estilete 6–7 mm compr. Fruto baga, 2,1–3 × 1,6–2,4 
cm, oblongo a elíptico, piloso; sementes ca. 5 × 3–4 
mm, obovadas, testa reticulada. 
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, cachoeira do Véber, 23.IV.2009, 
fl., P.H. Nobre (CESJ 53517). Rio Preto, Burro de Ouro, 
27.I.2007, fr., L. Menini Neto et al. 304 (CESJ, UPCB); 
Serra Negra, trilha para o Marciano, 4.II.2009, fr., A.C. 
Mezzonato et al. 35 (CESJ).

Passiflora campanulata é facilmente 
reconhecida por apresentar lâminas foliares 
trilobadas e densamente pilosas na face adaxial, 
estípulas e brácteas com margem denteada.

Endêmica do Brasil, distribui-se nos estados 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina (Cervi et al. 2010). Espécie semi-
heliófita a heliófita, ocorrendo principalmente em 
orla de floresta (Milward-de-Azevedo 2007). Na 
Serra Negra é encontrada em borda e interior de 
florestas nebulares, tendo sido coletada em floração 
em abril e frutificação em janeiro e fevereiro. 
Indicada como presumivelmente extinta na natureza 
(Bernacci et al. 2003) e assim reconhecida na Lista 
de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção de 
São Paulo (SMA-SP 2004) e na categoria Rara na 
Lista Vermelha da flora ameaçada de extinção do 
Paraná (SEMA-PR & GTZ 1995).

4. Passiflora capsularis L., Sp. pl.: 957. 1753.  
 Fig. 1e-f

Trepadeira herbácea. Ramos angulosos, 
estriados, castanhos, tomentoso-vilosos. Estípulas 
3–5 × ca. 1,5 mm, persistentes, linear-falcada, 
margem inteira, levemente pilosas. Pecíolo 0,4–1,2 
cm compr., glabro, glândulas ausentes. Lâmina 
foliar 2-lobada, 3,1–6 × 2,7–5,1 cm, porção 
unida 2,1–5 cm, lobos laterais 1–2,3 cm compr., 
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divergindo a 30–60º entre si, subcoriácea a cartácea, 
base cordada, ápice agudo, margem inteira, face 
abaxial vilosa e face adaxial pubescente. Pedúnculo 
1,2–3,5 cm compr. Brácteas ausentes. Pedicelo 3–5 
mm. Flores ca. 4 cm diâm., solitárias; sépalas 1,6–2 
× 0,3–0,4 cm, oblongas, alvas, vilosas, ápice agudo; 
pétalas 1,2–1,4 × 0,2–0,3, oblongo-obovadas, ápice 
agudo; corona uma série de filamentos, ca. 1,1–1,4 
cm compr., filiformes, alvos; opérculo plicado; 
anel nectarífero anelar; límen membranoso; 
androginóforo ca. 8 mm compr.; filetes ca. 4–5 mm 
compr., anteras ca. 4 × 1–2 mm; ovário 3–4 × ca. 
2 mm, oblongo, pubérulo; estilete 4–5 mm compr. 
Fruto capsular loculicida, ca. 3,5 × 1,2 cm, elíptico, 
pubérulo; sementes 3–4 × ca. 2 mm, ovóides, testa 
com 5–6 sulcos transversais.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, Fazenda 
Serra Negra, 21°57’04,6” S, 43°50’46,8” W. 1068 m, 
29.II.2008, fl. e fr., F. Salimena et al. 2643 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Passa Quatro, 27.II.2008, fl. e fr., L.C. 
Bernacci & R. Tsuji 4466 (IAC). SÃO PAULO: Águas da 
Prata, III.1994, fr., A.B. Martins et al. 31409 (IAC, UEC).

Popularmente conhecido como maracujá-
branco-miúdo, maracujá (Paraná); maracujá-
branco-miúdo, maracujá-branco, maracujazinho 
(Santa Catarina), maracujá-branco (Rio de Janeiro e 
São Paulo) (Milward-de-Azevedo & Valente 2004).

Passi f lora capsularis  é  faci lmente 
reconhecida pela ausência de glândulas no pecíolo, 
lâminas foliares bilobadas, corona unisseriada 
e frutos capsulares carnosos, sendo seu epíteto 
definido por esta característica.

Distribui-se pela América Central, ocorrendo 
no Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. 
No Brasil é encontrada no Pará, Mato Grosso, 
Goiás, Bahia, Piauí, Ceará e nos estados das regiões 
Sudeste e Sul (Milward-de-Azevedo 2007; Cervi et 
al. 2010). É uma espécie heliófita a semi-heliófita, e 
tem preferência por capoeiras e orla de florestas, em 
terrenos com boa drenagem, raramente encontrada 
no interior da floresta (Cervi 1992). Na Serra Negra 
é encontrada em borda de Florestas Ombrófila, 
tendo sido coletada em floração e frutificação em  
fevereiro.

5. Passiflora edulis Sims, Bot. Mag. 45: t. 1989. 
1818. Fig. 1g

Trepadeira herbácea. Ramos cilíndricos, 
estriados, castanho-amarelados, pubérulos. 
Estípulas 3–6 mm compr., persistentes, linear-
subuladas a falcadas, margem inteira, pubérula. 
Pecíolo 1–2,8 cm compr., glabro, um par de 

glândulas sésseis ou estipitadas, nigrescentes no 
ápice. Lâmina foliar inteira, 2,9–4 × 1,6–2,4 cm, ou 
3-lobada, 3,5–6,5 × 3,4–7 cm, porção unida 1,1–1,6 
cm, lobos elípticos ou oblongos-elípticos, central 
1,9–5,4 × 1,5–1,9 cm, laterais 1,3–2,8 × 0,6–2,1 
cm, divergindo a 65–105º entre si, membranácea 
ou cartácea, base cordada, ápice agudo-cuspidado, 
margem glandular-serreada, faces abaxial e 
adaxial pubescentes apenas ao longo das nervuras. 
Pedúnculo 2,2–3,2 cm compr. Brácteas 2,3–2,5 × 
1,5–1,8 cm, foliáceas, verticiladas, membranáceas, 
elíptico-ovadas, base arredondada, ápice agudo, 
margem serreada, faces abaxial e adaxial levemente 
pubescentes. Pedicelo ca. 5 cm compr. Flores ca. 
5,5 cm diâm., solitárias; sépalas 2,4–2,7 × 0,6–1,1 
cm, oblongas, alvas, glabras, ápice obtuso com 
arista; pétalas 1,9–2,6 × 0,6–0,7 cm, oblongas, 
alvas, ápice obtuso; corona 6 séries de filamentos, 
externas com filamentos 1,4–1,9 cm compr., 
filiformes, com base vinácea e ápice creme, 
internas com filamentos < 1 mm compr.; opérculo 
cartáceo, ereto, fimbriado; anel nectarífero ausente; 
límen cupuliforme, envolvendo frouxamente a base 
do androginóforo; androginóforo 1,6–2 cm compr.; 
filetes 6–8 mm compr., anteras 7–9 × 1,5–2 mm; 
ovário 5–6 × 3–4 mm, globoso, densamente piloso; 
estilete 1–1,4 cm compr. Fruto baga 3,7–3,8 × 3,6 
cm, elíptico, pubescente; sementes 4–5 × 3–4 mm, 
obovadas, testa reticulada.
Material examinado: Lima Duarte, Monte Verde de 
Cima, estrada para Santa Bárbara do Monte Verde, 
15.X.2011, fl., F. Salimena & P.H. Nobre 2841 (CESJ);.
Rio Preto, Serra Negra, Vilarejo do Funil, trilha atrás da 
Gruta do Funil, 22°0’40,4”S, 43°53’15,2”W, 16.III.2007, 
fl., L. Menini Neto et al. 329 (CESJ). 
Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: 
Guaratuba, 8.XII.1971, fr., L. Krieger s.n. (CESJ 11027). 

Popularmente conhecido como maracujá, 
maracujá-azedo, maracujá-amarelo, maracujá-
roxo (Bernacci et al. 2003). 

Passiflora edulis distingue-se das demais 
espécies por apresentar brácteas com margem 
serreadas e pelas lâminas foliares lobadas 
(palmatipartidas), com margens glandular-
serreadas, podendo ocorrer lâminas inteiras em um 
mesmo indivíduo.

Apresenta ampla distribuição ocorrendo em 
todo o Brasil, além do Paraguai, norte da Argentina, 
Venezuela, Equador, Jamaica, em algumas ilhas 
do Caribe (Bermudas, Porto Rico, Martinica e 
Ilha Trinidad) e na América Central (Bernacci et 
al. 2003) sendo muito cultivada na Austrália e no 
Havaí (Cervi 1997). 
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É uma espécie heliófita e seletiva higrófita, 
comum em borda e interior de florestas, locais 
antropizados e cerrados (Bernacci et al. 2003). 
Em cultivo, pode chegar a florescer e frutificar 
praticamente o ano todo. Apresenta grande 
valor econômico, sendo a mais cultivada dentre 
as espécies do gênero Passiflora, devido à sua 
utilização como frutífera e como planta medicinal 
(Cervi 1997; Bernacci et al. 2003). O epíteto 
específico se refere aos seus frutos comestíveis. 
Na Serra Negra é encontrada em borda de florestas 
nebulares e Floresta Ombrófila, acima de 900 m, 
tendo sido coletada em floração em outubro e março. 
Reconhecida como vulnerável na Lista de espécies 
da flora ameaçada de extinção do Rio Grande do Sul 
(CONSEMA 2002).

6. Passiflora haematostigma Mart. ex Mast., Fl. 
bras. 13(1): 574. 1872. Fig. 1h-j

Trepadeira lenhosa. Ramos cilíndricos, 
estriados, não alados, castanhos, velutinos. 
Estípulas 1–3 mm compr., setáceas, velutinas. 
Pecíolo 1–1,7 cm compr., glabro, um par de 
glândulas sésseis, próximas ao ápice. Lâmina 
foliar inteira, 5,4–9,5 × 2,9–5,4 cm, oblonga, 
oblongo-lanceolada ou ovada, cartácea a coriácea, 
base aguda, ápice agudo mucronado, margem 
inteira, velutinas na face abaxial e glabras na face 
adaxial. Pedúnculo 0,5–1,4 cm compr. Brácteas < 
1 mm. Pedicelo 0,8–1,9 cm compr. Flores ca. 4,5 
cm diâm., solitárias; sépalas 1,4–2 × 0,3–0,6 cm, 
linear-oblongas, alvas a esverdeadas, face abaxial 
velutina, face adaxial glabra, ápice agudo; pétalas 
1,3–1,5 × 0,4–0,5 cm, linear-oblongas, alvas, ápice 
obtuso; corona 2 séries de filamentos, externa 
com filamentos 9–11 mm compr., dolabriformes, 
alvos a esverdeados, interna com filamentos ca. 2 
mm compr., liguliformes; opérculo membranoso, 
ápice filamentoso, 2–3 mm compr.; anel nectarífero 
inconspícuo, correspondendo a uma fina membrana, 
límen indistinto; androginóforo 1,4–1,7 cm com 
alargamento central; filetes ca. 5–6 mm compr., 
anteras 4–6 × 1,5–3 mm; ovário 3–5 × 2,5–3 mm, 
elíptico a obovado, velutino; estilete 5–8 mm 
compr. Fruto baga, ca. 3,9 × 2,5 cm, obovóide, 
velutino; sementes 5–6 × 3–4 mm, ovadas, testa 
reticulada.
Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, 
R.P.P.N. Serra Negra, 25.X.2008, fl., A.C. Mezzonato et 
al. 6 (CESJ); Rio Preto, Serra Negra, Serra da Caveira 
d’Anta, Fazenda da Tiririca, 15.XI.2003, fl., F. Salimena 
et al. 1168 (CESJ, UPCB); Acima da Gruta do Funil, 

ca. 1300 m, 13.XI.2004, fl., C.N. Matozinhos et al. 
156 (CESJ); Trilha para a cachoeira do Ninho da Égua, 
9.XI.2005, fl., N.L. Abreu et al. 33 (CESJ); R.P.P.N. São 
Lourenço do Funil, 18°36’1,6” S, 43°57’4,2” W. 1139 
m.s.m., 8.XII.2007, fl., F.S. Souza et al. 296 (CESJ). 

Popularmente conhecido como maracujá-
de-capoeira, maracujá-de-veado, maracujá 
(Sacco 1980).

Passiflora haematostigma é caracterizada 
por apresentar lâminas foliares inteiras, geralmente 
coriáceas, face abaxial velutina, um par de 
glândulas sésseis, próximas ao ápice do pecíolo 
e corona com 2 séries de filamentos. O epíteto 
específico se refere aos estigmas e às séries de 
filamentos que são pintalgados de vermelho (Cervi 
& Linsingen 2008).

É endêmica do Brasil, com ampla distribuição 
nos estados do Amazonas, Pará, Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É 
uma espécie heliófita ocorrendo em ambiente úmido, 
ripário, comum em orla de florestas, capoeiras, campos 
rupestres e cerrados (Milward-de-Azevedo 2007). Na 
Serra Negra é encontrada em ambiente antropizado, 
campos rupestres e borda de Floresta Ombrófila, tendo 
sido coletada em floração entre outubro e dezembro.

7. Passiflora marginata Mast., Fl. bras. 13(1): 603. 
1872. Fig. 2a

Trepadeira herbácea. Ramos cilíndricos, 
estriados, não alados, castanho-esverdeados, 
glabros. Estípulas 2–3 mm compr., linear-falcadas, 
margem cartilaginosa, glabras. Pecíolo 0,5–1 cm 
compr., glabro, glândulas ausentes. Lâmina foliar 
inteira 4,2–6,7 × 1,8–3,1 cm, ovado-lanceolada, 
subcoriácea, base peltada, subcordada, ápice 
agudo-apiculado, margem inteira, cartilaginosa. 
Pedúnculo 2,4–1,9 cm compr. Brácteas ca. 9 × 3 
mm, verticiladas, lanceoladas, decíduas. Pedicelo 
5–6 mm compr. Flores ca. 5 cm diâm., solitárias; 
sépalas ca. 1,7 × 0,7 cm, arista ca. 1 mm compr., 
oblongo-ovadas, alvas, glabras, ápice obtuso; 
pétalas ca. 2 × 0,5 cm, oblongas, alvas, glabras, ápice 
obtuso; corona 5 séries, 2 externas com filamentos ca. 
1,5 cm compr., filiformes, bandeadas, internas com 
filamentos ca. 1 mm compr., capilares; opérculo ca. 
1 mm; anel nectarífero ausente; límen inconspícuo; 
androginóforo ca. 1 cm compr.; filetes ca. 5 mm 
compr., anteras ca. 5 × 1,5 mm; ovário ca. 6 × 3 mm, 
elíptico; estilete ca. 3 mm compr. Fruto baga, ca. 2,9 
× 1,2 cm, obovado, glabro; sementes 5–5,1 × 3,5–3,6 
mm, obovado-apiculadas, testa reticulada.
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Figura 2 – a. Passiflora marginata – hábito (Brade 7391). b-c. Passiflora mediterranea – b. hábito; c. base foliar, 
evidenciando estípula e glândulas peciolares (Salimena et al. 2364). d. Passiflora porophylla – hábito (Mezzonato 
et al. 36). e-f. Passiflora sidifolia – e. hábito (Lorenzi 2608), f. fruto, corte longitudinal (Mezzonato et al. 34). g-h. 
Passiflora speciosa – g. hábito; h. folha (Oliveira et al. 89). i. Passiflora sp., hábito (Menini Neto et al. 284).
Figure 2 – a. Passiflora marginata – habit (Brade 7391). b-c. Passiflora mediterranea – b. habit; c. leaf base, showing stipules and 
peciolate glands (Salimena et al. 2364); b.  (Salimena et al. 2364). c. Passiflora marginata – habit (Brade 7391). d. Passiflora porophylla 
– habit (Mezzonato et al. 36). e-f. Passiflora sidifolia – e. habit (Lorenzi 2608), f. fruit, longitudinal section (Mezzonato et al. 34). g-h. 
Passiflora speciosa – g. habit; h. leaf  (Oliveira et al. 89). i. Passiflora sp, habit (Menini Neto et al. 284).
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Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Serra do 
Funil, Ninho da Égua, 25.IV.2005, fr., C.N. Matozinhos et 
al. 216 (CESJ). Burro de Ouro, 27.I.2007, fr., L. Menini 
Neto et al. 291 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Campo Grande, 17.I.1915, fl., A.C. Brade 
7391 (IAC, SP).

Passiflora marginata se caracteriza pela 
ausência de glândulas no pecíolo, lâmina foliar 
subcoriácea, ovado-lanceolada e margem 
cartilaginosa. O epíteto específico se refere à folha 
coriácea com margem cartilaginosa (Cervi 1997).

É uma espécie restrita a Região Sudeste do 
Brasil, ocorrendo nos estados de São Paulo (Bernacci 
et al. 2003), Minas Gerais e Rio de Janeiro (Cervi et 
al. 2010). Na Serra Negra é encontrada em florestas 
nebulares acima de 1.000 m, tendo sido coletada em 
frutificação em abril. Indicada como em perigo de 
extinção em São Paulo (Bernacci et al. 2003).

8. Passiflora mediterranea Vell., Fl. Flumin. Icon. 
9: t. 72. 1831 (‘1827’). Fig. 2b-c

Trepadeira herbácea. Ramos cilíndricos, 
estriados, castanhos a vináceos, glabros. Estípulas 
0,9–2,4 × 0,3–1,1 cm, subreniformes, ápice 
acuminado, margem inteira, glabras na face 
adaxial e pilosas na face abaxial. Pecíolo 1,4–2,8 
cm compr., glabro, 3-5 glândulas pediceladas, 
alternas, ou, às vezes aos pares. Lâmina foliar 
inteira, (5,5–) 6,7-13,9 × (2,3–) 2,8–5,8 cm, ovado-
lanceolada a obovado-lanceolada, subcoriácea 
a cartácea, base oval, cordada, subcordada ou 
peltada, ápice agudo, margem inteira, cartilaginosa, 
pilosa na face abaxial e glabra na face adaxial. 
Pedúnculo 3,5–6,2 cm compr. Brácteas 8–15 
× 5–12 mm, verticiladas, ovadas a obovadas, 
base subcordada, ápice mucronulado, margem 
inteira, às vezes ondulada, face abaxial velutina a 
pubescente, face adaxial glabra. Pedicelo 4–8 mm 
compr. Flores ca. 4,9 cm diâm., aos pares; sépalas 
1,5–1,9 × 0,8–1 cm, oblongo-lanceoladas, alvas a 
alvo-esverdeadas, face abaxial pilosa, exceto nas 
margens, face adaxial glabra, ápice agudo; pétalas 
1,2–2 × 0,6–0,8 cm, oblongas, alvas, ápice agudo; 
corona 25–3 séries de filamentos, a mais externa 
com filamentos 9–12 mm compr., filiforme, 
alvo e a(s) mais interna(s) com filamentos ca. 1 
mm compr.; opérculo membranoso, curvo com 
margem serreada; anel nectarífero ausente; límen 
cupuliforme; androginóforo ca. 7 mm compr.; 
filetes ca. 5 mm compr.; anteras ca. 5 × 3 mm; 
ovário ca. 3 × 4 mm compr., ovóide, viloso; estilete 
ca. 5 mm compr. Fruto baga, imaturo ca. 1,5–2,3 × 

1,3–1,45 cm, globoso a elíptico, velutino; sementes 
ca. 3–4 × 1,5–2 mm, oblongo-cuneiformes, testa 
reticulada.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Serra da 
Caveira d’Anta, Fazenda da Tiririca, 15.XI.2003, fl. e 
fr., F. Salimena et al. 1201 (CESJ, UPCB); estrada Rio 
Preto-Vilarejo do Funil, 26.I.2007,  fl. e fr., F. Salimena et 
al. 2364 (CESJ); trilha inicial para Marciano, 4.II.2009, 
fl., A.C. Mezzonato et al. 33 (CESJ).

Popularmente conhecido como maracujá 
(Paraná); maracujá-de-cobra (Santa Catarina) e 
maracujá-silvestre (Bernacci et al. 2003).

Passiflora mediterranea possui estípulas 
subreniformes, lâmina foliar inteira oval-lanceolada 
e corona com 2–3 séries de filamentos filiformes, 
alvos. A sinonímia com P. jilekii Wawra foi 
estabelecida por Cervi & Rodrigues (2010). É uma 
espécie endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, comum nas orlas das 
florestas, em capoeiras e capoeirões, bem como 
nas florestas de encostas, ocupando as copas das 
árvores. É uma espécie heliófita e seletiva higrófita; 
desenvolvendo-se bem na vegetação arbustiva da 
restinga litorânea (Cervi 1992). Na Serra Negra é 
encontrada em orla de Floresta Ombrófila, tendo 
sido coletada em floração em novembro e fevereiro 
e frutificação em fevereiro.   
    
9. Passiflora porophylla Vell., Fl. Flumin. Icon. 9: 
t. 82. 1831 (‘1827’). Fig. 2d

Trepadeira herbácea. Ramos subtriangulares, 
estriados, esverdeados, pubérulos. Estípulas 
3–5 mm compr., falcadas, levemente subuladas, 
margem inteira, glabras. Pecíolo 1,5–2,6 cm 
compr., glabro, glândulas ausentes. Lâmina foliar 
2-lobada, 1,9–3,4 × 6,8–11,3 cm, porção unida 
3–3,3 cm, lobos laterais 4,6–7,8 cm compr., 
divergindo a 75–95º entre si, membranácea a 
cartácea, base obtusa à truncada, ápice agudo 
a obtuso, margem inteira, levemente pubérula, 
45–8(5–11) ocelos entre as nervuras laterais 
e principais. Pedúnculo 3,4–5,8 cm compr. 
Brácteas 1,5–3 mm compr., alternas, filiformes 
a linear-subuladas, cedo-decíduas. Pedicelo 3–4 
mm compr. Flores ca. 2,8 cm diâm., aos pares; 
sépalas 1–1,3 × 0,2–0,3 cm, linear-ovadas, alvas 
a esverdeadas, face abaxial levemente pubérula, 
face adaxial glabra, ápice obtuso; pétalas 9–1 
× 1–2 mm, linear-ovadas, esverdeadas, ápice 
agudo; corona 1 série de filamentos, 6–9 mm 
compr., dolabriformes, região mediana arroxeada 
com ápice e base alvos; opérculo com ápice 
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introrsamente plicado; anel nectarífero ausente; 
límen anelar, inconspícuo; androginóforo 6–8 
mm compr.; filetes 3–5 mm compr., anteras 
ca. 4 × 2 mm; ovário 4–3 × 2–3 mm, globoso, 
pubérulo; estilete 3–5 mm compr. Fruto baga, 
1,1–1,6 × 1,1–1,6 cm, globoso, pubérulo ou 
glabro; sementes 3–4 × 2–3 mm, obovadas, testa 
sulcada transversalmente.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, trilha 
para Marciano, 4.II.2009, fl. e fr., A.C. Mezzonato et 
al. 36 (CESJ).

Popularmente conhecido como maracujazinho 
(Bernacci et al. 2003).

Passiflora porophylla é caracterizada pela 
ausência de glândulas no pecíolo, lâmina foliar 2-lobada 
com ocelos entre as nervuras laterais e principais e 
corona unisseriada com filamentos dolabriformes. A 
sinonímia com P. organensis Gardner foi estabelecida 
por Cervi & Rodrigues (2010).

É uma espécie endêmica do Brasil (Cervi et 
al. 2010), encontrada nas Regiões Sul e Sudeste. 
Espécie heliófita, ocorrendo preferencialmente 
em formações de Floresta Ombrófila (Milward-
de-Azevedo & Baumgratz 2004). Na Serra Negra 
é encontrada em borda de Floresta Ombrófila, 
tendo sido coletada em floração e frutificação em 
fevereiro. Reconhecida como em perigo na Lista 
de espécies da flora ameaçada de extinção do Rio 
Grande do Sul (CONSEMA 2002).

10. Passiflora sidifolia M. Roem., Fam. Nat. Syn. 
Monograf. 2: 173. 1846.  Fig. 2e-f 

Trepadeira herbácea, glabra. Ramos 
cilíndricos, estriados, castanho a verde-escuro. 
Estípulas 9–12 × 4–6 mm, reniformes, ápice 
mucronado, margem inteira. Pecíolo 2,7–4,4 cm 
compr., glabro, (2–)4 glândulas estipitadas, no terço 
superior ou próximas a metade do comprimento. 
Lâmina foliar 3-lobada, (3,3–)4,6–6,5 × (3,2–)4,3–
6,4 cm, porção unida 3–4,4 cm, lobos arredondados, 
central 1,6–2,1 × 1,9–2,9 cm, laterais 0,5–0,6 
× 1–1,6 cm, divergindo a 40–55(–70)º entre si, 
oblonga, cartácea, base obtusa com terminações 
glandulares, ápice obtuso, margem inteira, com 
2 glândulas de cada lado, entre os lobos mediano 
e laterais, glabra. Pedúnculo 3,7–3,9 cm compr. 
Brácteas 2,9–4,9 × 2,6–3,7 cm, a externa menor, 
foliáceas, imbricadas, membranáceas, ovadas a 
ovado-lanceoladas, base cordada, ápice arredondado, 
margem inteira, decíduas. Pedicelo ca. 6 mm compr. 
Flores ca. 4,6 cm diâm., solitárias; sépalas 1,9–2,5 
× 0,9–1,6 cm, lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 

esverdeadas a alvas, ápice obtuso a arredondado; 
pétalas 1,5–2,3 × 0,6–1 cm, oblongas a oblongo-
lanceoladas, verde-azuladas à alvas, ápice obtuso 
a arredondado; corona 5-6 séries, 2 externas com 
filamentos 1,4–1,8 cm compr., filiformes, ápice 
sinuoso, bandeados de alvo e violeta, internas com 
filamentos ca. 1 mm compr., dentiformes; opérculo 
membranoso, 1–2 mm na parte ereta, 1–2 mm na 
parte recurva, ápice crenado; anel nectarífero 1–2 
mm, inconspícuo; límen membranoso, 1–2 mm 
compr.; androginóforo 9–12 mm compr.; filetes 
6–8 mm compr.; anteras 5–7 × 1,5–2 mm; ovário 
4–6 × 2–3 mm, elipsoidal a ovóide; estilete 4–6 mm 
compr. Fruto baga, ca. 3,7 × 3,3 cm, globoso, glabro; 
sementes 5–6 × 3–4 mm, obovadas, testa reticulada.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Serra 
da Caveira d’Anta, Fazenda da Tiririca, 24.II.2004, 
fr., K. Antunes et al. 44 (CESJ); Trilha para Marciano, 
4.II.2009, fr., A.C. Mezzonato et al. 34 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: São Sebastião, 12.III.2001, fl., H. Lorenzi 
2608 (HPL, IAC).

Popularmente conhecido como maracujazinho 
(Cervi 1997; Milward-de-Azevedo & Valente 
2004), maracujá (Bernacci et al. 2003). 

Passiflora sidifolia apresenta lâminas 
levemente 3-lobadas e flores com 5 séries de 
filamentos na corona. As folhas semelhantes ao 
gênero Sida L. da família Malvaceae deram origem 
ao epíteto específico (Cervi 1997).

Espécie endêmica do Brasil, onde se distribui 
nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Ocorre em Floresta Ombrófila Densa, nas 
orlas de floresta e beira de estrada, é uma espécie 
heliófita, que floresce e frutifica de outubro a 
junho segundo Cervi & Dunaiski Junior (2004). 
Na Serra Negra é encontrada no interior de Floresta 
Ombrófila, tendo sido coletada em frutificação em 
fevereiro.

11. Passiflora speciosa Gardner, Field. Sert. Pl.: t. 
17. 1844.  Fig. 2g-h

Trepadeira lenhosa. Ramos cilíndricos, 
estriados, ferrugíneos, vilosos. Estípulas 2–6 × 1–5 
mm, linear-subuladas, com processos glandulares, 
ápice falcado, margem inteira, vilosas. Pecíolo 
6,5–9 mm compr., glabro, um par de glândulas, 
sésseis na base do pecíolo. Lâmina foliar 3-lobada, 
2,9–3,9 × 2,5–3,9 cm, porção unida 7–8 mm, lobos 
elíptico-lanceolados, central 2,1–3,2 × 0,5–0,7 cm, 
laterais 1,5–2,4 × 0,4–0,8 cm, divergindo a 40–105º 
entre si, cartácea, base truncada a obtusa, ápice 
agudo mucronado, margem serreada terminando 
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em processos glandulares, face abaxial vilosa, face 
adaxial densamente pilosa. Pedúnculo 9,2–9,7cm 
compr. Brácteas 2–3,6 × 0,8–1 cm, verticiladas, 
obovadas, ápice agudo, margem denteada, face 
adaxial vinácea com máculas alvas, pubérulas, face 
abaxial alva com máculas vináceas, esparsamente 
pubérulas. Pedicelo 5,6–10,6 cm compr. Flores ca. 
10 cm diâm., solitárias; sépalas 4,8–5,3 × 0,6–1 cm, 
obongo-lineares, róseas, face abaxial levemente 
pubescente, face adaxial, glabras, ápice agudo-
obtuso; pétalas 4,3–4,8 × 0,7–0,8 cm, oblongo-
lineares, avermelhadas, ápice agudo; corona 2 séries 
de filamentos, externa com filamentos 1–7 mm 
compr., linear-lanceolados, arroxeados no ápice, 
interna com filamentos 1–6 mm compr., lineares; 
opérculo membranáceo, plicado; anel nectarífero 
ausente; límen cupuliforme; androginóforo ca. 3,2 
cm compr.; filetes 1,4–1,6 cm compr., anteras 8–1 
× 1–2 mm, ovário ca. 8 × 3 mm, ovóide, velutino; 
estilete ca. 1,6–1,7 cm compr. Fruto baga, 4,7–6,4 × 
3,8–3,9 cm, vináceo com máculas vináceas escuras 
e bege, ovóide, pubérulo a glabro; sementes ca. 5 
× 3–4 mm, ovóides, testa reticulada.
Material examinado: Lima Duarte, Monte Verde de 
Cima, estrada para Santa Bárbara do Monte Verde, 
15.X.2011, fl., F. Salimena & P.H. Nobre 2840 (CESJ). 
Olaria, Serra Negra, Serrinha, Sítio do Degredo, 
21.VIII.2009, fl., J. A. Oliveira et al. 89 (CESJ). 
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Parque Nacional do Caparaó, Vale Encantado, 
16.X.1988, fl. e fr., M. Brügger et al. (BHCB, CESJ 
22932, MBM, SPF). Conceição do Mato Dentro, X.2007, 
fl. e fr., R.M. Castro et al. 1432 (CESJ).

Passiflora speciosa é identificada pelos 
ramos com indumento ferrugíneo, lâminas foliares 
3-lobadas, brácteas verticiladas, com face adaxial 
vinácea maculada de alvo, pubérulas, face abaxial 
alva maculada de vináceo, sépalas e pétalas róseas 
e corona com duas séries de filamentos. Do latim 
speciosus (i.e. de belo aspecto; de aparência 
brilhante, elegante), por apresentar as flores 
grandes, vistosas e de um vermelho brilhante 
escarlate (Cervi & Dunaiski Junior 2004).

Segundo Cervi & Dunaiski (2004) e Cervi et 
al. (2010), no Brasil é encontrada no Acre, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro. É heliófita, ocorrendo em 
orla de florestas, capoeiras e capoeirões. Floresce 
de agosto a dezembro e frutifica de dezembro 
a março. Seus frutos são muito apreciados pelo 
homem, aves e morcegos (Cervi & Dunaiski 2004). 
Na Serra Negra é encontrada no interior e borda de 
Floresta Semidecidual. 

12. Passiflora sp. Fig. 2i
Trepadeira herbácea. Ramos levemente 

achatados, estriados, castanho-escuros, pubérulos, 
notadamente nas porções jovens. Estípulas 1,5–2 
× 0,5 mm, persistentes, setáceas, margem inteira, 
glabras. Pecíolo 1–1,2 cm compr., pubérulo, 
glândulas ausentes.  Lâmina foliar curtamente 
3-lobadas, 1,5–2,9 × 1,3–2,2 cm, porção unida 
1,2–2,6 cm, lobos elípticos, central 1–2 × 4–8 
mm, laterais 2–3 × 4–8 mm, divergindo a 25–40º 
entre si, cartácea, base aguda, ápice obtuso-
arredondado, ca. 0,5 mm compr., apiculados, 
margem inteira, discolor, face abaxial densamente 
pubérula, face adaxial pubérula, especialmente ao 
longo das nervuras principais. Pedúnculo 1,5–1,7 
cm compr. Brácteas 2–2,5 × 0,5 mm, alternas, 
setáceas, glabras. Pedicelo ca. 4 mm compr. 
Flores ca. 2,5 cm diâm., aos pares ou solitárias; 
sépalas ca. 12 × 4 mm, ovado a oblongas, cremes, 
pubérulas na face abaxial, ápice obtuso; pétalas 
9–10 × 2–4 mm, oblongas, cremes, glabras, ápice 
arredondado; corona 2 séries de filamentos, externa 
com filamentos 8–11 mm compr., filiformes, 
cremes, interna com filamentos 5–7 mm compr., 
lineares, vináceos; opérculo ca. 2 mm compr., 
membranoso, plicado; anel nectarífero ausente; 
límen anelar ca. 1 mm; androginóforo ca. 7 mm 
compr.; filetes ca. 5 mm compr., anteras ca. 2,8 × 
1,3 mm; ovário 2–3 mm, globoso, glabro; estilete 
ca. 6 mm compr. Fruto baga 1,5–1,7 cm, globoso, 
glabro; sementes 3,8–4 × 2,4–2,7 mm, assimétricas, 
obovadas a aproximadamente obtruladas, ca. 0,1 
mm apiculadas, testa sulcado-ornamentada.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, trilha 
para o Ninho da Égua, 27.I.2007, fl. e fr., L. Menini 
Neto et al. 284 (CESJ).

Passi f lora  sp .  pode ser  faci lmente 
diferenciada das demais espécies da Serra 
Negra por apresentar lâminas foliares cartáceas, 
curtamente 3-lobadas e discolores. No entanto, a 
correta identificação do táxon requer avaliação 
mais cuidadosa, podendo tratar-se de uma espécie 
ainda inédita, aparentemente, endêmica dos 
campos rupestres da área de estudo.

Apresenta algumas semelhanças em relação 
às espécies brasileiras (Killip 1938; Milward-de-
Azevedo 2007) Passiflora pardifolia Vanderpl. e 
P. pohlii Mast. destacando-se o pequeno ângulo 
de divergência entre os lobos da lâmina foliar, 
estrutura e ápice e base da corona, além da 
presença do límen. Entretanto, diferem em um 
conjunto ainda maior de características, tais como 
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forma e tamanho da lâmina e estípulas, ocelos, 
comprimento da série interna da corona e estrutura 
do opérculo, sendo, ainda, que a divergência dos 
ângulos na lâmina em Passiflora sp. é muito menor.

Na Serra Negra ocorre nos campos rupestres 
em altitudes acima de 1000 m, tendo sido coletada 
em floração e frutificação em janeiro.
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Resumo 
Este trabalho apresenta um levantamento florístico da família Melastomataceae no Litoral Sul do estado da 
Paraíba. A área de estudo abrangeu os municípios do Conde, Pitimbu e Alhandra, localizados na microrregião 
do Litoral Sul Paraibano, incluindo os limites da APA Tambaba, uma unidade de conservação de uso sustentável, 
no Bioma Mata Atlântica. A família está representada na área por seis gêneros e dez espécies: Clidemia biserrata 
DC., C. hirta (L.) D. Don, Comolia villosa (Aubl.) Triana, Henriettea sp., Miconia albicans (Sw.) Triana, M. 
amoena Triana, M. ciliata (Rich.) DC., M. prasina (Sw.) DC., Nepsera aquatica Naudin e Pterolepis glomerata 
(Rottb.) Miq. São apresentadas chaves de identificação, descrições, ilustrações e comentários para as espécies. 
Palavras-chave: Mata Atlântica, levantamento florístico, sistemática.

Abstract 
This paper presents a floristic survey of the family Melastomataceae in the southern coastal zone of the state of 
Paraíba. The study area comprises the municipalities of Conde, Pitimbu and Alhandra, located in the South Coast 
micro-region of Paraíba, including the limits of the APA Tambaba, a sustainable use conservation area within the 
Atlantic Forest Biome. The family is represented in the area by six genera and ten species: Clidemia biserrata DC., 
C. hirta (L.) D. Don, Comolia villosa (Aubl.) Triana, Henriettea sp. Miconia albicans (Sw.) Triana, M. amoena Triana, M. 
ciliata (Rich.) DC., M. prasina (Sw.) DC., Nepsera aquatica Naudin and Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. This paper 
provides identification keys to the species and descriptions, illustrations, and comments for each species.
Key words: Atlantic Forest, floristic survey, systematic.
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Introdução
A família Melastomataceae reúne indivíduos 

herbáceos, arbustivos, arbóreos ou lianas, com 
distribuição nos trópicos, em florestas montanas 
e de terras baixas, savanas e áreas degradadas 
(Clausing & Renner 2001), incluindo cerca de 150 
gêneros e 4.500 espécies (Renner et al. 2010). Na 
Floresta Atlântica, a família tem sido considerada 
um grupo importante pela densidade de suas 
populações (Baumgratz et al. 2006).

No Brasil, a família ocorre desde a Amazônia 
ao Rio Grande do Sul, tendo sido encontrada em 
praticamente todas as formações vegetais, estando 
representada por 1.321 espécies, distribuídas em 67 
gêneros, correspondendo a sexta maior família de 
Angiospermas do país (Romero & Martins 2002; 
Baumgratz et al. 2006, 2012).

Melastomataceae foi estabelecida por Jussieu 
(1789) e, posteriormente, recebeu a contribuição 
de outros autores clássicos, como De Candolle 
(1828), Triana (1871), Cogniaux (1891), Krasser 
(1893) e Vliet et al. (1981). Renner (1993) propôs, 
com base em análise filogenética morfológica, que 
a família fosse classificada em duas subfamílias 
e nove tribos: Kibessioideae com uma tribo e 
Melastomatoideae com oito. Mais recentemente, 
Clausing & Renner (2001), a partir de filogenética 
molecular, demonstram que Melastomataceae 
é grupo irmão de Memecylaceae, podendo ser 
consideradas tanto como uma única família ou 
como famílias distintas.

Os trabalhos mais recentes têm sido realizados 
principalmente nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil 
(Romero & Martins 2002; Goldenberg 2004; 
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Baumgratz & Souza 2005; Goldenberg et al. 2005, 
2012; Baumgratz & Chiavegatto 2006; Baumgratz 
et al. 2006, 2007; Camargo & Goldenberg 2007; 
Kinoshita et al. 2007; Barberena et al. 2008, 2010; 
Silva & Romero 2008; Camargo et al. 2009; Meyer 
et al. 2010; Renner & Goldenberg 2011). 

Na Região Nordeste, as espécies de 
Melastomataceae têm sido citadas em levantamentos 
florístico gerais (Oliveira-Filho & Carvalho 1993; 
Rodal & Nascimento 2002; Barbosa et al. 2004; 
Sobrinho & Queiroz 2005; Oliveira et al. 2006; 
Pereira & Alves 2006; Pessoa et al. 2009; Souza et 
al. 2009; Barbosa et al. 2011), estando os trabalhos 
voltados especificamente para família concentrados 
no estado da Bahia (Martins 2000; Santos 2005, 
2009; Santos & Silva 2005; Santos et al. 2008; 
Amorim et al. 2009; Jardim 2010; Baumgratz et al. 
2011; Freitas et al. 2012). Para os outros estados há 
poucas publicações (Araújo 2001; Lima et al. 2007; 
Conceição et al. 2010) e, recentemente, o gênero 
Miconia foi estudado para o Nordeste Oriental 
(Chagas 2012). 

N a  P a r a í b a ,  a l g u n s  e s t u d o s  c o m 
Melastomataceae estão em andamento, no entanto, 
sua riqueza ainda é pouco conhecida, devido à quase 
inexistência de estudos exclusivos sobre a família. 
Levando em conta a escassez de informações sobre 
as Melastomataceae neste estado, este trabalho 
teve como objetivo principal, realizar um estudo 
taxonômico sobre as espécies que ocorrem na Mata 
Atlântica do Litoral Sul da Paraíba.

Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado nos municípios do Conde, 

Pitimbu e Alhandra, localizados na mesorregião da 
Mata Paraibana, microrregião do Litoral Sul Paraibano, 
abrangendo os limites da APA Tambaba (Fig. 1), 
uma Unidade de Conservação de uso sustentável, 
inserida no Bioma Mata Atlântica, abrangendo uma 
área de 11.320 hectares (SUDEMA 2012). A sua 
cobertura vegetal está estabelecida sobre a unidade 
geomorfológica dos Tabuleiros Costeiros, sendo 
constituída por formações florestais, denominadas 
Matas de Tabuleiro e manchas de Cerrado, que 
ocorrem em locais onde o solo é mais arenoso e a 
vegetação é arbustiva-arbórea, sendo localmente 
chamadas de Tabuleiros (Barbosa & Thomas 2002).

Atividades de campo e de laboratório
Visitas mensais à APA Tambaba foram 

realizadas, entre os meses de julho de 2008 e julho 
de 2010, para observações de campo e coleta 
de material em toda a área estudada. Espécimes 
férteis foram coletados e fotografados in loco, 
sendo posteriormente analisados em laboratório e 
incorporados à coleção do Herbário JPB.

As identificações foram feitas com o auxílio da 
literatura de referência (Goldenberg et al. 2005; Seco 
2006), por comparação com material das coleções 
dos Herbários IPA, JPB e UFP, além de consulta 
ao especialista Dr. Renato Goldenberg. Todas as 
espécies foram descritas e ilustradas com auxílio 

Figura 1 – Localização da APA Tambaba (Fonte: Pedrosa 2006).
Figure 1 – Localization of APA Tambaba (Font: Pedrosa 2006).
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de câmara-clara. Apenas Henriettea sp. não recebeu 
uma descrição mais completa, devido à carência de 
material fértil. As chaves analíticas e as descrições 
foram elaboradas com base no material coletado e 
quando necessário, complementadas com o material 
adicional. Para a distribuição geográfica das espécies 
foram utilizadas as informações contidas em 
exsicatas e no sítio da Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (Baumgratz et al. 2012).

Resultados e Discussão
Na APA Tambaba a família Melastomataceae 

está representada por seis gêneros e dez espécies, 
ocorrendo em Mata de Tabuleiro e Tabuleiro. O 
gênero mais bem representado é Miconia Ruiz & 
Pavon com quatro espécies, seguido de Clidemia 
D.Don, com duas espécies e Comolia DC., 
Henriettea DC., Nepsera Naudin e Pterolepis (DC.) 
Miq. com uma espécie cada.

A maioria das espécies de Melastomataceae 
registradas para a área é de ampla distribuição. Miconia 
amoena Triana foi a única espécie com ocorrência 
restrita na Mata Atlântica e Comolia villosa (Aubl.) 
Triana, assim como N. aquatica (Aubl.) Naudin até 
o momento são restritas às Regiões Norte e Nordeste 
do país (Baumgratz 2012a, 2012c; Goldenberg 2012).

O es tudo comparat ivo com outros 
levantamentos florísticos realizados na Região 
Nordeste, mostrou cinco espécies em comum com os 
trabalhos de Araújo (2001) e Santos & Silva (2005), 
quatro espécies em comum com Lima et al. (2007) 
e Jardim (2010) e duas espécies também encontradas 
por Conceição et al. (2010). Entretanto, as únicas 
espécies não registradas nos trabalhos analisados 
foram C. villosa, M. amoena e N. aquatica.

Melastomataceae na APA Tambaba
Ervas, subarbustos ou arbustos com 

indumento glanduloso ou não. Folhas simples, 
pecioladas, oposto-cruzadas, ovaladas, elípticas ou 
oblongas, nervação acródroma basal ou suprabasal, 
com 3 a 5 nervuras. Flores diclamídeas, 4-meras ou 
5-meras, raro 6-meras, actinomorfas, andróginas, 
isoladas ou em inflorescências axilares ou terminais, 
dicasiais, glomerulares ou escorpioides. Sépalas, 
total ou parcialmente fundidas, com dois verticilos 
ou não. Corola dialipétala; pétalas alvas, rosadas 
ou lilases; hipanto oblongo ou globoso; androceu 
diplostêmone, anteras com deiscência poricida; 
ovário súpero ou ínfero, 2–5-carpelar, 2–5-locular, 
muitos óvulos por lóculo, placentação axilar. 
Fruto baga ou cápsula loculicida, jovem verde ou 
creme, madura castanha, creme, atroviolácea ou 
verde-jade.

1. Clidemia D. Don
Arbustos com indumento variado e ramos 

cilíndricos. Folhas ovais, face adaxial bulada, 
abaxial foveolada, concolores. Inflorescências 
axilares, em cimeiras dicasiais, tirsoides. 
Brácteas e bractéolas persistentes ou decíduas. 
Flores 5-meras, raro 6-meras; hipanto globoso, 
coberto por tricomas ramificados ou filiformes, 
glandular ou não; cálice duplo; corola alva, 
pétalas subarredondadas, oblongas ou obovadas, 
glabras; estames alvos, isodínamos, isomórficos, 
filetes creme, glabros, anteras alvas, subuladas, 
uniporadas, conectivo não prolongado; ovário 
5(–6)-carpelar, 5(–6)-locular, muitos óvulos por 
lóculo, placentação axilar; estilete alvo, glabro. 
Bagas jovens verdes, maduras atrovioláceas.

Chave para as espécies de Melastomataceae da APA Tambaba

1. Arbustos maiores que 1 m alt.
2. Folhas ovais. 

3. Ramos com tricomas não hirsutos, glandulosos, estrelados estipitados e estrelados sésseis; 
hipanto globoso; pétalas subarredondadas a levemente oblonga  ...... 1.1 Clidemia biserrata 

3’.	 Ramos	com	tricomas	hirsutos,	não	glandulosos,	não	ramificados,	não	estipitados;	hipanto	
urceolado; pétalas oblongas a levemente obovadas  ................................. 1.2 Clidemia hirta

2’. Folhas elípticas, oblongas ou obovadas.
4. Ramos e folhas com indumento estrigoso . ...............................................  3.1 Henriettea sp.
4’.	 Ramos	e	folhas	com	indumento	estrelado,	filiforme	ou	lanoso.	

5.	 Folhas	5-nervadas;	inflorescências	escorpioides.
6.	 Ramos,	 face	 abaxial	 das	 folhas	 e	 inflorescências	 densamente	 revestidos	 por	

indumento lanoso; hipanto densamente lanoso; corola e androceu alvos  ..............
 .......................................................................................................  4.1 M. albicans 
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1.1. Clidemia biserrata DC., Prodr. 3: 158. 1828.  
 Fig. 2a-d

Arbustos, 1,3–1,5 m alt.; ramos jovens 
recobertos por tricomas glanduloso-estipitados, 
estrelado-estipitados e estrelados sésseis. Folha 
com pecíolo 0,5–2,5 cm compr., deflexa; lâmina 
4–11 × 1,8–7,2 cm, opaca, oval, base cordada, 
áp ice  acuminado a  cuspidado,  margem 
denteada, ciliada; face adaxial com tricomas 
fil iformes não glandulosos, face abaxial 
com tricomas estrelados sésseis e estrelado-
estipitados; 5 nervuras basais. Inflorescências 
dicasiais axilares, 5,5–11 × 3–10 cm. Brácteas 
e bractéolas ca. 2 mm compr., filiformes, 
bractéolas persistentes.  Flores 1–1,2 cm 
compr.; pedicelo 2–5 mm compr.; hipanto ca. 
3 × 4 mm, globoso, com tricomas filiformes, 
glanduloso-estipitados, estrelados sésseis e 
estrelado-estipitados; tubo do cálice ca. 1 mm 
compr., lacínios externos ca. 2 × 1,5 mm compr., 
deltoides, ápice aristado, lacínios internos 1–1,5 × 
0,9–1,1 mm, deltoides, ápice agudo; pétalas 3,3–3,8 
× 2,5–3 mm, subarredondadas a ligeiramente 
oblongas, base truncada, ápice às vezes apiculado; 
estames isomórficos, filete 1,9–2,1 mm compr., 
anteras 2–2,2 mm compr.; ovário ca. 2,2 × 2 
mm, piloso no ápice, tricomas ca. 1 mm compr., 
glandulosos, estipitados; estilete 4–6 mm compr. 
Bagas 5–7 × 4–5 mm.
Material examinado: Pitimbu, APA Tambaba, Bacia do 
Mucatu, 25.IX.2009, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 189 
(JPB); Andreza II, 16.IV.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo 
et al. 206 (JPB); 19.III.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo 
et al. 203 (JPB); 16.IV.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo 
et al. 207 (JPB).

Clidemia biserrata pode ser facilmente 
reconhecida por suas folhas opacas e deflexas, 
indumento com tricomas glandulosos bastante 
variados e hipanto globoso. Suas inflorescências 
normalmente apresentam-se bastante laxas com 
flores 5-meras ou 6-meras.

No Brasil, a espécie é amplamente distribuída 
ocorrendo em todo o território (Michelangeli & 
Reginato 2012). Na Paraíba, além dos municípios 
Alhandra, Conde e Pitimbu, a espécie foi encontrada 
em João Pessoa, Mamanguape e Rio Tinto. 

Na área de estudo os indivíduos de C. 
biserrata foram encontrados às margens de cursos 
d’água e nas bordas dos fragmentos de Mata de 
Tabuleiro. Em locais abertos, C. biserrata foi 
encontrada onde havia sombra em algum momento 
do dia, mas sempre próxima a cursos d’água.

1.2. Clidemia hirta (L.) D. Don, Mem.Wern.Nat.
Hist.Soc. 4 (2): 309. 1823.  Fig. 2e-f

Arbustos, 1,2–1,3 m alt.; ramos com tricomas 
hirsutos, não glandulosos, estrelado-estipitados e 
estrelados sésseis. Folha com pecíolo 0,8–3 cm 
compr., patente; lâmina 6–13 × 3,5–7,3 cm, lustrosa, 
oval, base cordada, ápice cuspidado a acuminado, 
margem denteada a crenada, ciliada; ambas as faces 
com tricomas hirtos, não glandulosos; 5 nervuras 
basais. Inflorescências dicasiais axilares, 2,6–3,6 
× 3,5–4,5 cm. Brácteas 2–3 mm compr., filiformes; 
bractéolas ca. 2 mm compr., similares às brácteas, 
persistentes. Flores 1–1,3 cm compr.; pedicelo ca. 5 
mm compr.; hipanto ca. 3,5 × 3–3,5 mm, urceolado, 
com tricomas hirsutos, estrelados estipitados e 
estrelados sésseis; tubo do cálice ca. 1 mm compr., 

6’.	 Ramos,	face	abaxial	das	folhas	e	inflorescências	podendo	apresentar	tricomas	filiformes;	hipanto	
glabro; corola e androceu róseos ou lilases   ............................................................. 4.3 M. ciliata 

5’.	 Folhas	3-nervadas;	inflorescências	glomerulares.
7.	 Ramos,	face	abaxial	das	folhas	e	inflorescências	densamente	revestidos	por	indumento	lanoso;	

folhas com as nervuras basais; hipanto densamente lanoso  ..................................  4.2 M. amoena 
7’.	 Ramos,	face	abaxial	das	folhas	e	inflorescências	podendo	apresentar	tricomas	estrelados	sésseis;	

folhas com um par de nervuras supra-basais; hipanto glabro  ................................ 4.4 M. prasina 
1’. Ervas ou subarbustos menores que 0,8 m alt.

8.	 Lâmina	foliar	pubescente	nas	duas	faces;	flores	com	corola	rosa	a	lilás;	cálice	piloso;	pétalas	com	
ápice arredondado.
9.	 Hipanto	com	tricomas	ramificados,	anteras	amarelas	com	ápice	lilás	 ............ 6.1 Pterolepis 

glomerata
9’	 Hipanto	com	tricomas	não	ramificados,	anteras	completamente	lilases	 ................................  

 ................................................................................................................. 2.1 Comolia villosa
8’.	 Lâmina	 foliar	 glabra	nas	duas	 faces;	flores	 com	corola	 alva;	 cálice	glabro,	 pétalas	 com	ápice	

agudo  ........................................................................................................... 5.1 Nepsera aquatica
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Figura 2 – a-d. Clidemia biserrata DC. – a. hábito; b. detalhe da folha, face adaxial; c. cálice; d. pétala. e-f. C. hirta 
(L.) D. Don – e. cálice; f. pétala. g-i. Comolia villosa (Aubl.) Triana – g. hábito; h. folha, face adaxial; i. botão floral. 
j-k. Henriettea sp. – j. hábito; k. detalhe da folha, face abaxial. (a-d Araújo 203; e-f Araújo 210; g-i Araújo 215; j-k 
Araújo 242).
Figure 2 – a-d. Clidemia biserrata DC – a. habit; b. leaf detail, adaxial face; c. calyx; d. petal. e-f. C. hirta (L.) D. Don – e. calyx; 
f. petal. g-i. Comolia villosa (Aubl.) Triana – g. habit; h. leaf, adaxial face; i. floral bud. j-k. Henriettea sp. – j. habit; k. leaf detail, 
abaxial face. (a-d Araújo 203; e-f Araújo 210; g-i Araújo 215; j-k Araújo 242).
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lacínios externos ca. 2,5 mm compr., filiformes, 
ápice aristado, lacínios internos ca. 1 × 0,5 mm, 
deltoides, ápice agudo; pétalas 7,5–8,5 × 4–4,5 mm, 
oblongas a levemente obovadas, glabras, base 
truncada, ápice obtuso; estames isomórficos, filete 
3,1–3,5 mm compr., anteras 5,1–5,5 mm compr., 
calcar ca. 0,5 mm compr.; ovário  ca. 4 × 2,1 mm, 
oval a oblongo, glabro; estilete ca. 9 mm compr. 
Bagas ca. 9 × 6 mm.
Material examinado: Conde, APA Tambaba, Mata da 
Chica, 21.V.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 210 (JPB); 
28.V.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 217 (JPB). 

Clidemia hirta  pode ser facilmente 
reconhecida pelas folhas lustrosas e patentes, pelos 
tricomas hirsutos e hipanto urceolado. Além disso, 
as suas inflorescências são menores, congestas e 
as flores são maiores do que as observadas em 
C. biserrata. 

No Brasil ,  a espécie é amplamente 
distribuída ocorrendo em todas as regiões do país 
(Michelangeli & Reginato 2012). Na Paraíba, 
além dos municípios Alhandra, Conde e Pitimbu, 
a espécie foi encontrada em Areia, Bananeiras, 
João Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto, Santa Rita, 
Sapé e Serraria. 

Assim como C. biserrata, C. hirta foi 
observada principalmente nas bordas dos 
fragmentos de Mata de Tabuleiro. As observações 
de campo mostraram que os espécimes de C. hirta 
apresentavam sinais de herbivoria, provavelmente 
ocasionada por formigas, uma vez que a presença 
constante desses insetos nas plantas foi percebida 
durante as pesquisas.

2. Comolia DC.
2.1. Comolia villosa (Aubl.) Triana, Trans. Linn. 
Soc. London 28: 37. 1871 (1872).   Fig. 2g-i

Subarbustos, 50–80 cm alt.; ramos jovens 
com indumento setoso, tricomas glandulares ou 
não. Folha com pecíolo 2–5 mm compr., patente; 
lâmina concolor, 1–3 × 0,6–2,2 cm, opaca, elíptica 
ou estreitamente obovada a subrotunda, base aguda, 
ápice agudo ou obtuso, margem serreada a crenada, 
ciliada; ambas as faces com indumento setoso, 
tricomas glandulares ou não; 3 nervuras basais, 
raramente 5. Inflorescências dicasiais, axilares ou 
terminais, 2–3 × 2,5–3 cm. Brácteas 7–8 × 2–3 mm, 
largamente obovadas; bractéolas 1–2 × 0,9–1,1 mm, 
oblongo-lanceoladas, persistentes. Flores 1–1,3 
cm compr.; pedicelo 1–2 mm compr.; hipanto ca. 
4 mm compr., oblongo, com tricomas filiformes, 
glandulares ou não; tubo do cálice 0,5–1 mm compr., 

lacínios 3–4 × 1–1,5 mm, oblongo-lanceolados, 
ápice obtuso; pétalas 10–13,4 × 4,8–5,5 mm, 
lilases, obovadas, glabras, base truncada, ápice 
arredondado a apiculado; estames sub-isomórficos, 
lilases; maiores com filete 2,8–4 mm compr., 
anteras 5,1–6 mm compr., subuladas, conectivo 
prolongado ca. 1 mm compr., apêndice ventral ca. 1 
mm compr., bituberculado, cálcar ausente; menores 
com filete 2,1–3,2 mm compr., anteras 4,5–5,5 mm 
compr., subuladas, conectivo prolongado 0,5–1 mm 
compr., apêndice ventral ca. 0,5–0,6 mm compr., 
bituberculado, cálcar ausente; ovário 2–(3)-locular, 
livre, 2,5–3 mm compr., oblongo, glabro; estilete 
6,2–7 mm compr. Cápsula loculicida 4–5 × 3–4 mm, 
jovem verde, madura castanha.
Material examinado: Conde, APA Tambaba, Vale do 
Bucatu, 6.XI.2009, fl., C.M.L.R. Araújo et al. 192 (JPB); 
Mata da Chica, 28.V.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et 
al. 215 (JPB); 21.V.2010, fl., C.M.L.R. Araújo et al. 211 
(JPB); 28.V.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 216 
(JPB); 9.VII.2010, fl., C.M.L.R. Araújo, G.A. Gomes-
Costa 218 (JPB).

Comolia villosa apresentou grande variação 
no tamanho e forma das folhas, apresentando 
lâminas foliares bastante estreitas até lâminas 
quase subrotundas. O indumento também variou 
em alguns indivíduos, quanto à presença ou não 
de glândulas. Nesta espécie, os indivíduos quando 
intensamente expostos ao sol, apresentam as partes 
mais jovens dos ramos, folhas e lacínios do cálice 
avermelhadas.

No Brasil, a espécie ocorre nas Regiões Norte 
e Nordeste (Baumgratz 2012a). Na Paraíba, além 
dos municípios Alhandra, Conde e Pitimbu, foi 
encontrada em João Pessoa e Mamanguape. Este é 
o primeiro registro da espécie para o estado.

Na área de estudo C. villosa  ocorre 
predominantemente em locais com solo arenoso, 
constantemente ou periodicamente alagado. 
As flores dos espécimes estudados foram 
frequentemente encontradas, em campo, com 
evidências de herbivoria, sendo as anteras as 
estruturas florais mais atacadas, uma vez que eram 
predadas antes mesmo da antese.

3. Henriettea DC.
3.1 Henriettea sp.  Fig. 2j-k

Arbustos ca. 2 m alt., ramos cilíndricos com 
indumento estrigoso. Folha com pecíolo 1–1,5 cm 
compr., patente; lâmina concolor, 24–28 × 11–13 
cm, lustrosa, elíptica, base aguda, ápice agudo a 
cuspidado, margem inteira, ciliada; 5 nervuras, 
um par suprabasal, 1–1,5 cm da base, revestidas 
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por tricomas estrigosos, proeminentes na face 
abaxial e impressas na face adaxial; com tricomas 
filiformes rígidos e adpressos, ramificados na 
base e tricomas estrelados na face abaxial. Flores 
e frutos não vistos.
Material examinado: Pitimbu, APA Tambaba, Andreza 
II, 16.IV.2010, C.M.L.R. Araújo 242 (JPB).

Henriettea sp. distingue-se das outras 
espécies de Melastomataceae estudadas por 
apresentar ramos e folhas com indumento estrigoso. 

No Brasil ,  este gênero encontra-se 
amplamente distribuído em todas as regiões do 
país (Baumgratz 2012b). Na Paraíba, além da APA 
Tambaba, ele foi encontrado nos municípios de 
Bayeux, Mamanguape, Santa Rita e Sapé.

Na área de estudo, Henriettea sp. foi coletada 
em Mata de Tabuleiro, próximo a cursos d’água. 
Entretanto, não foi vista com flores ou frutos, o que 
impossibilitou a sua identificação e uma descrição 
mais completa. 

4. Miconia Ruiz & Pavon
Arbustos, ramos cilíndricos ou angulosos. 

Folhas elípticas, oblongas, obovadas, nervuras 
basais ou suprabasais, concolores ou discolores. 
Inflorescências racemosas, em panículas 
terminais com unidades escorpioides ou 
glomerulares. Brácteas e bractéolas agudas, 
persistentes. Flores 5-meras; hipanto globoso, 
glabro ou pubescente; cálice duplo; corola 
alva ou rosada, pétalas arredondadas, glabras; 
es tames subisomóficos ,  f i le tes  glabros , 
anteras subuladas, uniporadas, conectivo não 
prolongado; ovário, 4-carpelar, 4-locular, 
muitos óvulos por lóculo, placentação axilar; 
estilete alvo ou rosado, glabro. Baga imatura 
verde, madura atroviolácea ou verde-jade.

4.1. Miconia albicans (Sw.) Triana, Trans. Linn. 
Soc. London 28 (1): 116. 1871(1872).  Fig. 3a-c

Arbustos, ca. 1,5 m alt.; ramos recobertos 
por indumento lanoso, não glanduloso. Folha com 
pecíolo 0,6–1,5 cm compr., patente; lâmina 6,5–14 
× 3,5–6 cm, discolor, lustrosa, elíptica, base obtusa, 
ápice agudo ou cuspidado, margem inteira; face 
abaxial com indumento lanoso e adaxial glabra; 
5 nervuras basais. Inflorescências com unidades 
escorpioides, 6–14 × 5–8 cm. Brácteas e bractéolas 
ca. 1 mm compr. Flores 4–6 mm compr., sésseis; 
hipanto 1,8–2 × 1,5–2 mm, globoso, com indumento 
lanoso; tubo do cálice ca. 1 mm compr., lacínios 
externos inconspícuos, lacínios internos 0,8–1 × 

1,3–1,5 mm compr., largamente triangulares, ápice 
obtuso; pétalas 2–2,9 × 1,8–2,5 mm, orbiculares, 
alvas, base truncada, ápice arredondado; estames 
subisomórficos, alvos; maiores com filete 3–3,2 mm 
compr., anteras 2,9–3 mm compr.; menores com filete 
2,3–2,5 mm compr., anteras 2,1–2,5 mm compr.; 
ovário 4–locular, ca. 1,7 mm compr., globoso, glabro; 
estilete ca. 4,9 mm compr. Baga 4–6,9 × 6–8 mm, 
jovem creme, madura verde-jade.
Material examinado: Alhandra, Fazenda Itaperubu, 
4.XI.1971, fl., R. Carvalheira (JPB 3084). Conde, 
APA Tambaba, 15.I.2010, fr., C.M.L.R. Araújo et al. 
199 (JPB); Vale do Bucatu, 20.XI.2009, fr., C.M.L.R. 
Araújo et al. 197 (JPB). Pitimbu, APA Tambaba, Mucatu, 
5.III.2010, fr., C.M.L.R. Araújo et al. 200 (JPB); Andreza 
II, 19.III.2010, fr., C.M.L.R. Araújo et al. 205 (JPB).
Material adicional: PARAÍBA: João Pessoa, Campus I da 
UFPB, 15.I.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 198 (JPB). 

Miconia albicans é facilmente reconhecida 
pelas folhas discolores, lustrosas na face adaxial, 
inflorescências laxas e frutos verde-jade mesmo 
na maturação. 

Ocorre por todo o território brasileiro 
(Goldenberg 2012). Na Paraíba, a espécie foi 
também encontrada em Areia, Bananeiras, João 
Pessoa, Mamanguape, Matinhas, Rio Tinto, Santa 
Rita e Sapé.

Em toda a APA de Tambaba, as populações 
apresentam muitos indivíduos, ocorrendo 
principalmente nas áreas mais abertas, mas no 
interior da mata os indivíduos de M. albicans foram 
encontrados formando populações pequenas, o que 
demonstra a tendência de a espécie ocorrer em 
locais ensolarados.

4.2. Miconia amoena Triana, Trans. Linn. Soc. 
London 28(1): 115. 1871 (1872).  Fig. 3d-e

Arbustos, 1,5–1,8 m alt.; ramos com 
indumento lanoso, não glanduloso. Folha com 
pecíolo 1,2–2,4 cm compr., deflexa; lâmina 
10–22,2 × 4,4–10 cm, discolor, opaca, obovada 
a elíptica, base obtusa, ápice obtuso ou agudo, 
margem inteira, levemente revoluta; face abaxial 
revestida por indumento lanoso, adaxial glabra; 
3 nervuras basais. Inflorescências com unidades 
glomerulares 15–24 cm × 4–7 cm. Brácteas e 
bractéolas ca. 1 mm compr. Flores ca. 1 cm compr., 
sésseis; hipanto 2,5–3 × 1,5–2 mm, oblongo, 
recoberto por indumento lanoso; tubo do cálice 
ca. 1 mm compr., lacínios externos inconspícuos, 
lacínios internos 0,5–1 × 1–1,5 mm, largamente 
triangulares, ápice arredondado; pétalas 3–3,4 × 
1,9–2,1 mm, oblongas, alvas, base truncada, ápice 
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Figura 3 – a-c. Miconia albicans (Sw.) Triana. – a. folha, face abaxial; b. ramo com frutos; c. botão floral. d-e. M. 
amoena Triana. – d. folha, face abaxial; e. cálice. f-g. M. ciliata (Rich.) DC. – f. hábito; g. cálice. h-j. M. prasina 
(Sw.) DC. – h. folha, face abaxial; i. cálice. j. ramo com frutos. k-m. Nepsera aquatica Naudin. – k. hábito; l. botão 
floral; m. pétala. n-p. Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. – n. hábito; o. cálice; p. tricoma do cálice. (a-b Araújo 
197; c Araújo 198; d Araújo193; e Pessoa 574; f-g Araújo 201; h Araújo 202; i-j Barbosa 1497; k-m Araújo, 138; 
n-p Araújo 52).
Figure 3 – a-c. Miconia albicans (Sw.) Triana. – a. leaf, abaxial face; b. branch with fruits; c. floral bud. d-e. M. amoena Triana. – d. 
leaf, abaxial face; e. calyx. f-g. M. ciliata (Rich.) DC. – f. habit; g. calyx. h-j. M. prasina (Sw.) DC. – h. leaf, abaxial face; i. calyx. 
j. branch with fruits. k-m. Nepsera aquatica Naudin. – k. habit; l. floral bud; m. petal. n-p. Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. – n. 
Habit; o. calyx; p. calyx trichome. (a-b Araújo 197; c Araújo 198; d Araújo193; e Pessoa 574; f-g Araújo 201; h Araújo 202; i-j 
Barbosa 1497; k-m Araújo, 138; n-p Araújo 52).
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arredondado; estames subisomórficos, cremes; 
maiores com filete 4,1–4,9 mm compr., anteras 
2,8–3,1 mm compr.; menores com filete 4–4,5 
mm compr., anteras 2,5–2,6 mm compr.; ovário 
ca. 2 mm compr., oblongo, glabro; estilete 7–8 
mm compr. Baga 5–6 × 5,5–6,5 mm, jovem verde, 
madura atroviolácea.
Material examinado: Conde, APA Tambaba, Loteamento 
Enseada de Jacumã, 19.IX.2008, fr., C.M.L.R. Araújo et 
al. 94 (JPB); APA Tambaba, 26.IX.2008, fl., I.B. Lima et 
al. 1014 (JPB); Fazenda Malhada de Baixo, 26.IX.2008, 
fl., C.M.L.R. Araújo et al. 101 (JPB); Fazenda Frei 
Anastácio, 24.XI.2008, fl., M.F.M. Brito & C. Santiago 28 
(JPB); Vale do Bucatu, 6.XI.2009, fl., C.M.L.R. Araújo et 
al. 193 (JPB); Vale do Bucatu, 20.XI.2009, fl., C.M.L.R. 
Araújo et al. 196 (JPB); Mata da Chica, 21.V.2010, fl., 
C.M.L.R. Araújo et al. 209 (JPB). 
Material adicional: PARAÍBA: Mamanguape, Estação 
Ecológica de Mamanguape, Cabeça de Boi, 24.III.2010, 
fl., M.C. Pessoa et al. 574 (JPB). 

Miconia amoena assim como M. albicans, 
apresenta folhas discolores, mas distingue-se pela 
lâmina foliar distintamente maior e opaca, com 3 
nervuras basais e anteras cremes.

A espécie ocorre nas Regiões Nordeste 
e Sudeste (Goldenberg 2012). Na Paraíba, foi 
encontrada em Matas de Tabuleiro e nos Tabuleiros 
da APA Tambaba.

4.3. Miconia ciliata (Rich.) DC., Prodr. 3: 179-180. 
1828.  Fig. 3f-g

Arbustos, ca. 1,5 m alt.; ramos glabros; nós 
dos ramos mais jovens com tricomas filiformes. 
Folha com pecíolo 0,7–3 cm compr., canaliculado 
com tricomas filiformes na região sulcada, deflexa; 
lâmina 5–14,5 × 2,4–5 cm, concolor, lustrosa, 
elíptica a oblonga, base arredondada a cuneada, 
ápice agudo a cuspidado, margem serreada, ciliada; 
face abaxial geralmente glabra podendo apresentar 
tricomas esparsos, filiformes, face adaxial glabra; 
5 nervuras basais. Inflorescências com unidades 
escorpioides 7,6–14 × 2,7–6 cm. Brácteas e 
bractéolas ca. 1 mm compr. Flores 4–5 mm compr., 
sésseis; hipanto ca. 2 × 2 mm, globoso, glabro; 
tubo do cálice ca. 1 mm compr., lacínios externos 
inconspícuos, lacínios internos ca. 0,5 × 1,5 mm, 
largamente deltoides, ápice obtuso; pétalas 2–2,3 
× 1,9–2,1 mm, róseas ou lilases, base truncada, 
ápice arredondado; estames subisomórficos, róseos 
ou lilases; maiores com filete 2–2,3 mm compr., 
anteras 1,5–1,7 mm compr.; menores com filete 
1,7–2 mm compr., anteras 1–1,2 mm compr.; 
ovário ca. 1,5 mm compr., globoso, glabro; estilete 

ca. 3 mm compr. Baga 4–6 × 4,5–6 mm, jovem 
verde, madura atroviolácea.
Material examinado: Conde, APA Tambaba, Fazenda 
Malhada de Baixo, 26.IX.2008, fl., C.M.L.R. Araújo 
et al. 96 (JPB); Vale do Bucatu, 6.XI.2009, fl. e fr., 
C.M.L.R. Araújo et al. 191 (JPB); 20.XI.2009, fl. e 
fr., C.M.L.R. Araújo et al. 195 (JPB); Mata da Chica, 
28.V.2010, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 213 (JPB); 
APA Tambaba, 7.XI.2008, fr., P.C. Gadelha Neto et al. 
2499 (JPB).  Pitimbu, APA Tambaba, Mucatu, 5.III.2010, 
fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 201 (JPB); APA Tambaba, 
Andreza II, 19.III.2010, fr., C.M.L.R. Araújo et al. 204 
(JPB); 16.IV.2010, fr., C.M.L.R. Araújo et al. 208 (JPB).  

Miconia ciliata é facilmente reconhecida 
pelos ramos cilíndricos com nós bem definidos, 
pelas folhas lustrosas com margem ciliada e pecíolo 
conspicuamente canaliculado, flores pequenas, 
róseas ou lilases, caracteres que auxiliam na 
sua identificação. Variações marcantes foram 
observadas nas folhas dos indivíduos de M. ciliata, 
quanto ao tamanho e a consistência, de acordo com 
o ambiente em que estavam estabelecidos.

A espécie ocorre nas Regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste do país (Goldenberg 2012). 
Na Paraíba, M. ciliata foi encontrada em Bayeux, 
João Pessoa, Rio Tinto e Santa Rita. Na APA 
Tambaba, ocorre no interior das Matas de Tabuleiro 
e em áreas abertas.

4.4. Miconia prasina (Sw.) DC., Prodr. 3: 188. 
1828.  Fig. 3h-j

Arbustos, 3,5–4 m alt.; ramos com tricomas 
estrelados e estrelado-estipitados, não glandulosos. 
Folha com pecíolo 1–2,5 cm compr., alado, deflexa; 
lâmina 17–24,5 × 6,2–8,5 cm, concolor, lustrosa, 
oblonga, base decurrente, ápice agudo, margem 
inteira, levemente revoluta; ambas as faces glabras; 
3 nervuras, com um par suprabasal à 0,5–1 cm da 
base. Inflorescências com unidades dicasiais, 6,5–7 
× 11–12 cm. Brácteas e bractéolas ca. 1 mm compr. 
Flores 4–5 mm compr. sésseis; hipanto ca. 2 × 1,5 
mm, oblongo, piloso no ápice; tubo do cálice ca. 
0,5 mm compr., lacínios externos inconspícuos, 
lacínios internos ca. 0,5 × 1,5 mm compr., 
largamente deltoides, ápice obtuso a arredondado; 
pétalas 2–2,5 × 1–1,2 mm, alvas, base truncada, 
ápice arredondado; estames subisomórficos, alvos; 
maiores com filete 4–4,2 mm compr., anteras 
2,8–3 mm compr.; menores com filete 3–3,2 mm 
compr., anteras 2,2–2,5 mm compr.; ovário ca. 
1,5 mm compr., globoso, piloso no ápice; estilete 
ca. 5,5 mm compr. Baga 5–6 × 6,5–7,5 mm, jovem 
verde, madura atroviolácea.
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Material examinado: Pitimbu, APA Tambaba, Mucatu, 
5.III.2010, fr., C.M.L.R. Araújo et al. 202 (JPB).
Material adicional: PARAÍBA: Areia, Mata de encosta 
próxima ao Campus da UFPB, III.1996, fl., M.R. 
Barbosa 1497 (JPB). 

Miconia prasina distingue-se das demais 
espécies do gênero pela lâmina foliar completamente 
glabra com um par de nervuras suprabasais e 
pecíolo alado. 

No Brasil, a espécie ocorre em todas as 
regiões do país (Goldenberg 2012). Mas, na 
Paraíba, só foi registrada em Pitimbu e em 
Areia. Na área estudada a espécie foi encontrada 
ocorrendo na Mata de Tabuleiro, sendo a única do 
gênero que não foi encontrada em áreas abertas ou 
antropizadas.

5. Nepsera Naudin
5.1. Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin, Ann. Sci. 
Nat., Bot. sér. 3, 13: 28. 1850.   Fig. 3k-m

Subarbustos, 0,5–1 m alt.; ramos com 
tricomas filiformes, não glandulosos, esparsos. 
Folha com pecíolo 0,5–1,5 cm compr., delgado, 
com tricomas filiformes, ca. 1 mm compr., deflexa; 
lâmina 2,5–7,5 × 1,3–4 cm, lustrosa, oval a elíptica 
com pontuações esbranquiçadas, base obtusa a 
truncada, ápice agudo, margem serreada; ambas 
as faces glabras; 5 nervuras basais, raramente 7. 
Inflorescências dicasiais, axilares ou terminais 
com unidades de inflorescências dicasiais, 13–28 
× 7–22 cm. Brácteas e bractéolas ca. 1 mm compr., 
filiformes, caducas. Flores ca. 8 mm compr.; 
pedicelo ca. 3 mm compr.; hipanto ca. 1,7 mm 
compr., globoso, glabro; tubo do cálice ca. 0,6 mm, 
compr., lacínios ca. 1,7 mm compr., agudos; pétalas 
4,9–5,1 × 2–2,4 mm, estreitamente elípticas, base 
aguda, ápice agudo, alvas; estames subisomórficos; 
maiores com filete 2,9–3 mm compr., alvo, anteras 
ca. 2,3–2,5 mm compr., lilases, conectivo curto 
0,3–0,5 mm compr., apêndice ventral ca. 0,5 mm 
compr., bilobado; menores com filete 2,2–2,5 mm 
compr., alvo, anteras 1,9–2,1 mm compr., lilases, 
conectivo curto 0,3–0,5 mm compr., apêndice 
ventral ca. 0,5 mm compr., bilobado; ovário 
4-locular, livre, ca. 1,5 mm compr., globoso, glabro; 
estilete 5–5,1 mm compr. Cápsula loculicida ca. 1,5 
× 1,5 mm, jovem verde, madura creme.
Material examinado: Conde, APA Tambaba, Fazenda 
Malhada do Alto, 17.X.2008, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo 
et al. 138 (JPB); APA Tambaba, 26.IX.2008, fl. e fr., I.B. 
Lima et al. 1013 (JPB).

Nepsera aquatica apresenta como caracteres 
diagnósticos os ramos avermelhados, folhas com 

pontuações esbranquiçadas e inflorescências com 
raque longa, delgada e bastante frágil.

Ocorre nas Regiões Norte e Nordeste 
do Brasil (Baumgratz 2012c). Na Paraíba, esta 
espécie também foi encontrada em João Pessoa 
e Mamanguape. Na APA Tambaba, geralmente 
habita o interior da mata, principalmente em locais 
bastante sombreados, úmidos ou completamente 
encharcados. 

6. Pterolepis (DC.) Miq.
6.1. Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq., Comm. 
Phytogr. 2: 78. 1840.  Fig. 3n-p

Ervas 20–40 cm alt.; ramos com tricomas 
filiformes, não glandulosos. Folha com pecíolo 
1–1,6 mm compr., delgado, deflexa; lâmina 1,4–2 
× 0,5–0,9 cm, opaca, oblonga, estreito-lanceolada 
a largamente-lanceolada, base aguda, ápice 
agudo, margem crenada, ciliada; ambas as faces 
revestidas por indumento seríceo; 3 nervuras 
basais. Inflorescências dicasiais, axilares ou 
terminais, 1,3–2 × 2–2,5 cm. Brácteas e bractéolas 
7–8 × 2–3 mm, lanceoladas, persistentes. Flores ca. 
1 cm compr.; pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto 
ca. 3 × 3 mm, globoso, revestido por tricomas 
2–6,5 mm compr., ramificados, não glandulosos; 
tubo do cálice ca. 1 mm compr., lacínios ca. 3 
mm compr., deltoides; pétalas 1–1,2 × 0,7–1 cm, 
obovadas, margeadas por glândulas, base aguda, 
ápice arredondado, róseas; estames subisomórficos; 
maiores com filete 4,5–5 mm compr., creme, 
anteras ca. 3–3,1 mm compr., amarelas com metade 
distal lilás, conectivo não prolongado, apêndice 
ventral ca. 0,5 mm compr., bituberculado, amarelo; 
menores com filete ca. 3,8–4 mm compr., creme, 
anteras 2,6–2,9 mm compr., amarelas com metade 
distal lilás, conectivo não prolongado, apêndice 
ventral ca. 0,5 mm compr., bituberculado, amarelo; 
ovário 4-locular, livre, ca. 3 mm compr., globoso, 
com tricomas filiformes no ápice, 1–1,3 mm 
compr.; estilete ca. 8 mm compr. Cápsula loculicida 
3–4 × 2–4 mm, jovem verde, madura castanha.
Material examinado: Conde, APA Tambaba, Loteamento 
Barra de Jacumã, 25.VII.2008, fl., C.M.L.R. Araújo & 
Gisele Freitas 52 (JPB); Vale do Bucatu, 6.XI.2009, fl. 
e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 190 (JPB); Vale do Bucatu, 
20.XI.2009, fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 194 (JPB). 
Pitimbu, APA Tambaba, Bacia do Mucatu, 25.IX.2009, 
fl. e fr., C.M.L.R. Araújo et al. 188 (JPB).

Pterolepis glomerata apresenta caracteres que 
permitem o seu fácil reconhecimento, como tricomas 
vermelhos, longos e ramificados no hipanto, assim 
como os lacínios do cálice avermelhados. 
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A espécie ocorre em todas as regiões do 
Brasil (Romero 2012). Este é o primeiro registro 
do gênero para a Paraíba. Além da área de estudo, 
também foi encontrada no Litoral Norte, em 
Rio Tinto. Na APA Tambaba as populações são 
numerosas, principalmente em áreas abertas, 
com solo geralmente arenoso ou areno-argiloso, 
próximo aos cursos d’água. 
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Resumo
Este trabalho consiste no levantamento florístico da família Boraginaceae na APA Serra Branca/Raso da 
Catarina, localizada no município de Jeremoabo, Bahia. Foram analisados espécimes coletados no período de 
Agosto/2009 a Junho/2011 e coleções herborizadas depositadas nos Herbários ALCB, HRB e HUEFS. Foram 
encontrados quatro gêneros e dez espécies de Boraginaceae: Cordia rufescens A.DC., C. trichotoma (Vell.) 
Arráb. ex Steud., C. glabrata (Mart.) A.DC., Heliotropium angiospermum Murray, H. elongatum (Lehm.) 
I.M.Johnst., Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC., T. salzmannii DC., Varronia curassavica Jacq., V. globosa 
Jacq. e V. leucocephala (Moric.) J.S.Mill. São apresentadas chaves para identificação de gêneros e espécies, 
descrições, ilustrações, comentários sobre distribuição geográfica e fenologia das espécies.
Palavras-chave: florística, semiárido, caatinga, Ecorregião Raso da Catarina.

Abstract
This work consists of a floristic survey of Boraginaceae in APA Serra Branca/Raso da Catarina, located in 
Jeremoabo, Bahia, Brazil. We analyzed specimens collected between August 2009 and June 2011 and collections 
deposited in the ALCB, HRB and HUEFS herbaria. Four genera and ten species of Boraginaceae were found: 
Cordia rufescens A.DC., C. trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud., C. glabrata (Mart.) A.DC., Heliotropium 
angiospermum Murray, H. elongatum (Lehm.) I.M.Johnst., Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC., T. salzmannii 
DC., Varronia curassavica Jacq., V. globosa Jacq. e V. leucocephala (Moric.) J.S.Mill. Keys for identification 
of genera and species, descriptions, illustrations and comments about geographic distribution and phenology 
of the species are presented.
Key words: floristic, semiarid, caatinga, Ecoregion Raso da Catarina.
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Introdução
Boraginaceae sensu lato possui cerca de 

134 gêneros e 2.650 espécies. Seus representantes 
distribuem-se nas regiões tropicais, subtropicais, 
temperadas e árticas, com centros de dispersão 
localizados nas regiões mediterrâneas e nos 
Estados Unidos da América (Al-Shehbaz 1991; 
Judd et al. 2009).

No Brasi l  ocorrem nove gêneros e 
aproximadamente 125 espécies, sendo Cordia, 
Varronia e Tournefortia os gêneros mais numerosos. 

Na Região Nordeste, na vegetação da caatinga, a 
família se destaca por concentrar seis gêneros e 
39 espécies, o que corresponde a 2,7% do número 
de espécies deste bioma (Giulietti et al. 2006; 
Melo et al. 2010).

O primeiro e mais abrangente tratamento 
taxonômico para a família no Brasil foi elaborado 
por Fresenius (1857) na Flora brasiliensis, 
onde foram descritas 145 espécies reunidas em 
nove gêneros. Os trabalhos com o grupo, no 
Brasil, envolvem levantamentos florísticos ou 
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revisões de gêneros, podendo ser destacados: 
Smith (1970), Guimarães et al. (1971), Taroda 
(1984), Taroda & Gibbs (1986a, b, 1987), Taroda 
& Silva (2002), Cavalheiro et al. (2003), Melo 
(2007a), Stapf (2007) e Cavalheiro et al. (2011). 
Estudos sobre levantamentos florísticos para 
família Boraginaceae na Região Nordeste foram 
realizados por: Melo & Sales (2004, 2005), Melo 
(2007b), Melo & Andrade (2007), Melo et al. 
(2007), Freitas et al. (2008), Melo & Lyra-Lemos 
(2008) e Melo et al. (2009).

Gürke (1893) subdividiu a família em cinco 
subfamílias: Boraginoideae Arn., Cordioideae (Link) 
Cham., Ehretioideae (Mart.) Arn., Heliotropioideae 
(Schrad.) Arn. e Wellstedioideae Pilger, tratamento 
adotado pela maioria dos estudiosos. Estudos 
filogenéticos, utilizando DNA de cloroplasto, 
propuseram a elevação das cinco subfamílias ao 
nível de família (Böhle & Hilger 1997).

Apesar de haver uma proposta mais atual, 
baseada em dados estruturais e moleculares para a 
circunscrição da família, nesse estudo será adotado 
o conceito tradicional, considerando Boraginaceae 
sensu lato. Essa decisão deu-se pelo fato dos 
estudos com base em sequências moleculares ainda 
não apresentarem dados conclusivos sobre uma 
nova circunscrição para os subgrupos da família. 
Contudo, os gêneros Cordia e Varronia, os quais 
equivalem a Cordia sensu lato, serão reconhecidos 
aqui, como distintos, adotando os tratamentos de 
Borhidi et al. (1988) e Miller & Gottschling (2007).

O presente trabalho teve como objetivo 
realizar o levantamento das espécies da família 
Boraginaceae ocorrentes na APA Serra Branca/
Raso da Catarina, visando contribuir para o 
conhecimento da flora do estado da Bahia, bem 
como, fornecer subsídios para o desenvolvimento 
do plano de manejo da APA.

Material e Métodos
A Área de Proteção Ambiental (APA) Serra 

Branca/Raso da Catarina (Fig. 1) localiza-se no 
município de Jeremoabo, Nordeste da Bahia, 
totalmente inserida no “polígono das secas”, 
com uma área de 67.237 ha, delimitada pelas 
coordenadas 09º53’15,5’’ a 09º44’34,6’’S e 
38º49’36,1’’a 38º52’20,4’’W, limitando-se ao sul 
com o rio Vaza-Barris e ao norte com a Estação 
Ecológica (ESEC) Raso da Catarina. A área 
compreende a Unidade Geomorfológica Tabuleiro 
Dissecado do Vaza Barris, apresentando como 
característica principal, os diferentes graus de 

dissecação, associados a uma estrutura falhada e 
fraturada, evidenciada pela formação de paredões 
de arenito. As precipitações anuais variam em 
torno de 500 mm e a temperatura anual é de 
aproximadamente 23ºC (Szabo et al. 2007).

As coletas de material botânico foram 
realizadas em 12 excursões, no período entre 
agosto/2009 e junho/2011, seguindo a metodologia 
de Fosberg & Sachet (1965) e Mori et al. (1989), 
onde foram coletados materiais férteis com 
flores e/ou frutos e feitas observações sobre 
a distribuição das espécies e os tipo de solo 
(Sampaio 1995; Tricart 1972). Os espécimes 
foram depositados no herbário da Universidade 
do Estado da Bahia (HUNEB – Coleção Paulo 
Afonso) e as duplicatas enviadas para os principais 
herbários do estado da Bahia.

A identificação do material e a terminologia 
utilizada para descrição foram baseadas em 
bibliografia especializada (Johnston 1928, 1930; 
Harris & Harris 2001), protológos, imagens 
de coleções-tipo e consulta às coleções dos 
herbários visitados: ALCB, HRB, HUEFS, MBM 
(Thiers 2011). A distribuição geográfica das 
espécies foi complementada pela lista elaborada 
por Melo et al. (2010, 2012). Os dados sobre 
fenologia são referentes às observações na área de 
estudo. O tratamento taxonômico inclui chave de 
identificação para gêneros e espécies, descrições, 
ilustrações, dados sobre distribuição geográfica e 
fenologia.

Figura 1 – Localização da APA Serra Branca/Raso 
da Catarina.
Figure 1 – Location of the APA Serra Branca/Raso da Catarina.
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Resultados e Discussão
Boraginaceae Juss., Gen. pl., p. 128. 1789.

Árvores, arbustos, subarbustos, lianas 
ou ervas anuais ou perenes. Folhas alternas, 
subopostas ou mais raramente opostas, simples, 
desprovidas de estípulas, pecioladas ou sésseis, 
com diferentes formas. Inflorescências terminais, 
falsamente terminais ou axilares, paniculiformes, 
glomérulo-globosas, espiciformes, escorpioides 
ou helicoides. Flores com ou sem brácteas; corola 
hipocrateriforme, salverforme, tubular a tubular-
salverforme ou ob-campanulada, verde, branca, 
creme, roxa ou alaranjada. Estames 5, epipétalos, 
alternos aos lobos da corola, inseridos geralmente 
na altura da metade inferior do tubo ou na fauce da 
corola; anteras livres ou coerentes entre si, introrsas 
ou extrorsas, apendiculadas ou desprovidas de 
apêndices, deiscência longitudinal. Gineceu 2 
carpelos; ovário 2 ou 4-locular, pela intrusão de um 

falso septo, disco nectarífero presente ou ausente, 
discreto ou espessado. Placentação axilar ou basal; 
óvulos 1–2 por lóculo, anátropos ou hemianátropos. 
Frutos secos ou carnosos, deiscentes ou indeiscentes, 
drupáceos ou esquizocárpicos constituídos por 
mericarpos (núculas). Sementes 1–2 por loco, 
embrião plano ou curvo.

Foram registradas para APA, dez espécies, 
representando quatro gêneros, dos quais Cordia 
e Varronia, ambos com três espécies, foram os 
mais representativos. As espécies predominantes 
na área foram: V. globosa Jacq., V. curassavica 
Jacq. e C. rufescens A.DC., as quais estão 
diretamente associadas aos solos arenosos com 
baixa capacidade de retenção de água. As espécies 
menos predominantes foram: C. trichotoma (Vell.) 
Arráb. ex Steud. e C. glabrata (Mart.) A.DC., 
associadas aos solos argilosos ou areno-argilosos, 
os quais possuem maior capacidade de retenção 
de água.

Chave de identificação para gêneros e espécies de Boraginaceae da APA Serra Branca

1.	 Inflorescências	paniculiformes,	espiciformes	ou	glomérulo-globosas;	estilete	2	vezes	bifurcado;	ramos	
estigmáticos 4; fruto com 1 semente.
2. Árvores ou arbustos, raramente subarbustos; folhas com margem inteira ou irregularmente crenada 

a	denteada	na	porção	apical;	inflorescências	paniculiformes	 .........................................  1. Cordia
3. Cálice rufo, não costado; corola ca. 4 cm, decídua  .....................................  1.2 C. rufescens
3’.   Cálice verde, costado; corola 1,2–2,5 cm, marcescente.

4.	 Folhas	ovais,	elípticas	a	obovais	com	tricomas	estrelados;	flor	ca.	1,9	cm;	lobos	da	corola	
subtruncados  ..................................................................................... 1.3. C. trichotoma

4’.	 Folhas	elípticas,	ovais	a	orbiculares	com	tricomas	simples;	flor	3–3,5	cm;	lobos	da	corola	
orbiculares  ............................................................................................ 1.1. C. glabrata

2’.	 Arbustos	ou	subarbustos;	folhas	com	margem	serreada;	inflorescências	espiciformes	ou	glomérulo-
globosas  .......................................................................................................................  4. Varronia
5.	 Lâmina	foliar	com	base	atenuada;	inflorescência	espiciforme ................  4.1. V. curassavica
5’.	 Lâmina	foliar	com	base	cuneada	a	truncada	ou	cuneada	a	obtusa;	inflorescência	glomérulo-globosa.	

6.	 Cálice	com	ápice	dos	lacínios	filiformes;	corola	de	2,5–5	mm	 .............. 4.2. V. globosa
6’. Cálice com ápice dos lacínios agudos; corola de 2,5–3,5 cm  ....... 4.3. V. leucocephala

1’.	 Inflorescências	escorpioides;	estigma	inteiro;	fruto	com	4	sementes.
7. Anteras livres entre si; fruto seco, esquizocárpico  ............................................... 2. Heliotropium

8. Corola obcampanulada; estigma umbraculiforme; frutos depresso-globosos, verruculosos ..  
 ............................................................................................................  2.1. H. angiospermum

8’. Corola tubular-salverforme; estigma clavado; frutos mitriformes, híspidos ..........................  
 ...................................................................................................................  2.2. H. elongatum

7’. Anteras coerentes pelo ápice; fruto carnoso, drupáceo  .........................................  3. Tournefortia
9. Tricomas foliares com base acentuadamente discoide; ovário obclavado; estigma subpeltado 

 ..................................................................................................................... 3.1. T. rubicunda
9’. Tricomas foliares com base nunca discoide; ovário cônico-piramidal; estigma estreitamente 

cônico ......................................................................................................... 3.2. T. salzmannii
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1. Cordia L., Sp. pl. 1: 190. 1753.
Árvores ou arbustos, raramente subarbustos; 

ramos estrigosos, pubescentes ou vilosos, rufos ou 
não, com tricomas simples ou estrelados, geralmente 
lenticelados. Folhas alternas, dísticas ou espiraladas, 
pecioladas, persistentes ou decíduas, margem inteira 
ou irregularmente crenada a denteada na porção 
apical. Inflorescências paniculiformes, terminais e 
axilares, laxas ou congestas. Flores andróginas ou 
funcionalmente unissexuais, subsésseis ou sésseis; 
cálice gamossépalo, tubular, costado ou não, 
esparsamente estrigoso a tomentoso; corola alva, 
com ou sem máculas acastanhadas, marrom quando 
passada, hipocrateriforme, infundibuliforme ou 
salverforme, tomentosa, glabra a pubescente, lobos 
orbiculares ou subtruncados. Estames 5, raramente 
6 (C. trichotoma), com filetes desenvolvidos, 
epipétalos; anteras livres, introrsas ou extrorsas. 
Ovário tetralocular, óvulos 4; estilete 2 vezes 
bifurcado; ramos estigmáticos 4, capitados ou 
foliáceos. Fruto drupa, mucilaginosa, cálice 
persistente e acrescente. Semente 1, aristada ou 
globosa, embrião plano.

Cordia possui aproximadamente 250 espécies 
distribuídas nos trópicos e subtrópicos, com centro 
de diversidade nas Américas. No Brasil, o gênero 
está representado por 47 espécies, dentre essas, 11 
ocorrem na caatinga (Miller & Gottschling 2007; 
Melo et al. 2010). As espécies do gênero Cordia 
apresentam heterostilia, do tipo distilia e tristilia. 
Contudo, nos espécimes analisados na área não 
observamos este caráter.

1.1. Cordia glabrata (Mart.) A.DC., Prodr. 9: 473. 
1845. Figs. 2a, 3a-d

Árvore 4–6 m; ramos acinzentados, glabros. 
Folhas alternas espiraladas; lâmina 2,5–8 × 1,9–5,5, 
cartácea a semicoriácea, discolor, elíptica, oval 
a orbicular, ápice agudo a arredondado, margem 
inteira, base cuneada a arredondada, face adaxial 
glabrescente, face abaxial tomentosa, ambas com 
tricomas simples; pecíolo 0,8–1,6 cm, tomentoso, 
venação broquidódroma. Inflorescência 3–12 cm, 
panícula terminal, congesta, pedúnculo 1,7–2,6 
cm, tomentoso, eixo tomentoso. Flores 3–3,5 
cm, sésseis; cálice ca. 1,4 cm, tubular, costado, 
verde, externamente tomentoso, internamente 
pubescente a seríceo, lacínios 1,5–2 × 0,9–1,1 
mm, lanceolados, ápice agudo; corola 2–2,5 cm, 
salverforme a infundibuliforme, alva, marrom 
quando passada, marcescente, glabra, lobos 0,9–1,2 
× 0,8–1 cm, orbiculares; estames 5, epipétalos, 

pubescentes na base, filetes 1,6–1,9 cm, anteras ca. 
3,6 mm, oblongas; ovário ca. 3 mm, subgloboso, 
disco nectarífero ca. 2 mm; estilete ca. 1,5 cm, 
estigmas ca. 1,5 mm, foliáceos. Drupa ca. 0,7 mm 
compr. × 3–4,2 mm diâm, ovoide, marrom, glabra 
a pubescente. Semente 1, ca. 4 mm compr. × ca. 3 
mm diâm, globosa.
Material examinado: Fazenda Serra Branca, Trilha em 
direção ao Tanque de Coleta, 5.XI.2010, fl. e fr., L.R. 
Silva 12 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Canudos, cerca 
de 5 km de Canudos, 12.VIII.2004, fr., A.A. Santos 
et al. 2442 (HUEFS). Curaçá, Riacho dos Marinhos, 
8.VIII.1983, fl., G.C.P. Pinto & S.B. da Silva 179/83 
(HRB). Glória, Reserva Indígena Pankararé, 16.I.1993, 
fl. e fr., F.P. Bandeira 148 (ALCB). Serra de Itaparica, 
16.VII.2007, fl. e fr., A.S. Conceição 1066 (HUEFS).
Irecê, 18.V.1957, fl. e fr., R.P. Lordêlo 57357 (ALCB); 
Itatim, Morro do Agenor, 29.IX.1996, fl., F. França 
1873 (ALCB). Jeremoabo, estrada 30 km antes de Paulo 
Afonso, 08.X.1961, fl., A. Lima 78236 (HUEFS). Paulo 
Afonso, estrada para o Raso da Catarina, 24.X.1982, 
fl., M.L. Guedes 550 (ALCB). Lajedo Alto, 25.IX.1984, 
fl., L.R. Noblick & M.J. Lemos 3402 (HUEFS). Tucano, 
Povoado Bizamum ca. 23 km de Tucano, 18.VIII.2004, 
fl., D. Cardoso & J. Vasconcelos-Neto 104 (HUEFS).

No Brasil, essa espécie encontra-se distribuída 
no Norte (Pará), Nordeste (Piauí e Bahia), Centro-
Oeste (Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul) 
e Sudeste (Minas Gerais), em ambientes de floresta 
amazônica, caatinga e cerrado (Melo et al. 2010). 
Na área de estudo, a espécie foi coletada uma única 
vez com flores e frutos, no mês de novembro. 
Dentre as espécies congêneres na área de estudo, 
C. glabrata assemelha-se a C. trichotoma pelo 
hábito e pela presença do cálice costado e corola 
marcescente. No entanto, a primeira espécie 
apresenta folhas elípticas, ovais a orbiculares, 
decíduas, com face adaxial lustrosa, tricomas 
simples, lobos da corola orbiculares e flores 
com aroma adocicado, enquanto que a segunda, 
apresenta folhas ovais, elípticas a obovais, tricomas 
estrelados, lobos da corola subtruncados e aroma 
das flores desagradável.

1.2. Cordia rufescens A.DC., Prodr. 9: 476. 184.                                                   
 Figs. 2b, 3e-h

Arbusto, 0,3–2 m; ramos sulcados, geralmente 
rufos, vilosos. Folhas alternas espiraladas; lâmina 
3–18 × 2–9 cm, cartácea a semicoriácea, discolor, 
elíptica a oboval, ápice agudo ou arredondado, 
margem inteira, crenada a denteada apenas 
na porção apical, base cuneada, face adaxial 
estrigilosa, face abaxial tomentosa, rufa; pecíolo 
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Figura 2 – a. Cordia glabrata (Mart.) A.DC.; b. Cordia rufescens A.DC.; c. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.; 
d. Heliotropium angiospermum Murray; e. Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst.; f. Tournefortia rubicunda 
Salzm. ex DC.; g. Varronia curassavica Jacq.; h. Varronia globosa Jacq.; i. Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill.
Figure 2 – a. Cordia glabrata (Mart.) A.DC.; b. Cordia rufescens A.DC.; c. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.; d. Heliotropium 
angiospermum Murray; e. Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst.; f. Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC.; g. Varronia curassavica 
Jacq.; h. Varronia globosa Jacq.; i. Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill.

0,3–1,2 cm, tomentoso; venação broquidódroma. 
Inflorescência 2–14 cm, panícula terminal, laxa, 
pedúnculo 1,5–5,2 cm, tomentoso, eixo híspido. 
Flores 3,5–5 cm, sésseis; cálice 1–1,4 cm, tubular, 
não costado, rufo, externamente tomentoso, 
internamente estrigiloso, lacínios 3–3,5 × 3–4 
mm, ovais a depresso-ovais, levemente desiguais 
entre si; corola ca. 4 cm, infundibuliforme, alva, 

com máculas acastanhadas, decídua, externamente 
estrigilosa, internamente glabrescente, lobos ca. 0,9 
× 1,8 cm, orbiculares; estames 5, epipétalos, vilosos 
até a metade do seu comprimento, filetes 1,2–1,7 
cm, anteras ca. 3 mm, oblongas; ovário ca. 2 mm, 
subgloboso, disco nectarífero ausente; estilete ca. 
2,8 cm, estigmas ca. 0,2 mm, capitados. Drupa 
1,3–1,9 cm compr. × ca. 1 cm diâm., ovoide, ápice 

a b c

d e f

g h i
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Figura 3 – a-d. Cordia glabrata (Mart.) A.DC. – a. ramo florífero;b. flor; c. seção longitudinal da flor, evidenciando 
androceu e gineceu; d. tricomas simples, face adaxial da folha (L.R. Silva 12). e-h. Cordia rufescens A.DC. – e. ramo 
florífero; f. flor; g. seção longitudinal da flor, evidenciando androceu e gineceu; h. fruto (A.S. Conceição 292). i-m. 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.  – i. ramo florífero; j. flor; k. seção longitudinal da flor, evidenciando 
androceu; l. gineceu; m. tricomas estrelados, face adaxial da folha (D.D. Vieira 97).
Figure 3 – a-d. Cordia glabrata (Mart.) A.DC. – a. fertile branch; b. flower; c. longitudinal section of flower, showing androecium and gynoecium; 
d. simple trichomes, upper surface leaf (L.R. Silva 12). e-h. Cordia rufescens A.DC.  – e. fertile branch; f. flower; g. longitudinal section of flower, 
showing androecium and gynoecium; h. fruit (A.S. Conceição 292). i-m. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. – i. fertile branch; j. flower; k. 
longitudinal section of flower, showing androecium; l. gynoecium; m. stellate trichomes, upper surface leaf (D.D. Vieira 97).
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apiculado, verde a enegrecida quando madura. 
Semente 1, ca. 1,5 cm compr. × 0,8 mm diâm., 
aristada, reticulada.
Material examinado: APA Serra Branca, Baixa Grande, 
Próximo ao povoado de Quelés, 19.III.2009, fl. e fr., 
A.S. Conceição 1556 (HUNEB); Estrada saindo de 
Quelés, sentido Estação Ecológica Raso da Catarina, 
29.VII.2009, fl. e fr., A.S. Conceição 1802 (HUNEB); 
17.VI.2009, fl., D.D. Vieira 01 (HUNEB); 8.IX.2009, fl. 
e fr., M.V.V. Romão 540 (HUNEB); 08.XII.2009, fl., D.D. 
Vieira 52 (HUNEB); Limite entre a APA Serra Branca e 
a Estação Ecológica Raso da Catarina, 17.VI.2009, fl., 
A.S. Conceição 1654 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Barra, 6.IV.1978, 
fl., J.S. Assis et al. 137 (HRB); Entre Cipó e Pombal, 
19.I.1964, fl., A.L. Costa 3500 (ALCB). Euclides da 
Cunha, Fazenda Santa Rosa, 18.VIII.2003, fr., M.L. 
Guedes et al. 10563 (ALCB); Sítio do Jaime, 21.IV.2004, 
fl., M.L. Guedes et al. 11459 (ALCB). Paulo Afonso, 
Estação Ecológica Raso da Catarina, 31.I.2006, fl., 
M.M.M. Lopes et al. 463 (HUEFS). Quixaba, caminho 
para Itupiara a 43 km, 25.I.2001, fl., M.L. Guedes et 
al. 7924 (ALCB). Santa Brígida, Raso da Catarina, 
28.VI.2002, fl., L.P. Queiroz et al. 7278 (HUEFS).
Tucano, Fazenda Boqueirão, 5.I.2006, fl., J.M.O. Santos 
936 (HUEFS); Fazenda Tabuleiro, 17.III.1998, fl., M.A. 
Batista et al. 04 (ALCB); 29.XII.2004, fl., J.M.O. Santos 
190 (HUEFS). Sítio do Mandacaru, 15.IV.2006, fl., D. 
Cardoso & M. Guerreiro 1210 (HUEFS).

Cordia rufescens é endêmica do Brasil, com 
registro para as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul do 
país (Johnston 1930). Na Região Nordeste ocorre 
nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Bahia e Alagoas (Melo et al. 2010). 
Na área de estudo a espécie é abundante, encontrada 
em zona de transição entre a vegetação de caatinga e 
mata, na borda de ambientes de mata e, em áreas em 
processo de regeneração de queimadas. Foi coletada 
com flores entre os meses de junho e dezembro e 
com frutos nos meses de setembro a janeiro. Essa 
espécie possui características bastante distintivas 
das demais espécies encontradas na área, podendo 
ser facilmente reconhecida pelos ramos geralmente 
rufos, folhas crenadas até denteadas apenas na porção 
apical, inflorescências paniculiformes laxas, flores 
com cálice tomentoso, rufo, não costado, corola 
infundibuliforme alva, com máculas acastanhadas, 
decídua e frutos ovoides com ápice apiculado.

1.3. Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud., 
Nom. ed. 2: 419. 1840. Figs. 2c, 3i-m

Árvore, 4–10 m; ramos com fissuras 
longitudinais, tricomas estrelados, lenticelas 
esbranquiçadas. Folhas alternas espiraladas; lâmina 
3–12,7 × 1,2–4,5 cm, cartácea a semicoriácea, 

discolor, oval, elíptica a oboval, ápice agudo a 
acuminado, base atenuada a cuneada, margem 
inteira, face adaxial estrigosa, ferrugínea, 
face abaxial pubescente, ambas com tricomas 
estrelados, mais acentuados nas nervuras; pecíolo 
0,4–1,5 cm, pubescente; venação eucamptódroma. 
Inflorescência 3–14 cm, panícula terminal, 
congesta, pedúnculo 2–6 cm, pubescente, eixo 
com tricomas estrelados densamente distribuídos. 
Flores ca. 1,9 cm; subsésseis, pedicelo ca. 2 
mm; cálice 0,8–1 cm, tubular, costado, verde, 
tomentoso, lacínios 1,4–1,8 × 0,4–1 mm, oval-
lanceolados, ápice mucronado; corola 1,2–1,7 
cm, hipocrateriforme, alva, marrom quando 
passada, marcescente, glabra, lobos ca. 9–4 mm, 
subtruncados; estames 5 (–6), epipétalos, tricomas 
pubescentes, hialinos na base, filetes 0,8–1 cm, 
anteras ca. 3,5 mm, oblongas a lanceoladas; ovário 
ca. 2 mm, subgloboso, disco nectarífero ca. 1 mm; 
estilete ca. 1,1 cm, estigmas ca. 1 mm, foliáceos. 
Fruto não observado.
Material examinado: APA Serra Branca, Estrada de 
acesso ao povoado Quelés, sentido Estação Ecológica 
Raso da Catarina, 28.VII.2009, fl., A.S. Conceição 
1776 (HUNEB); 28.VII.2009, fl., A.S. Conceição 1792 
(HUNEB); Trilha dos Quelés, 22.IX.2010, fl., D.D. 
Vieira 97 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Cícero Dantas, 
28.V.1981, fl., R.P. Orlandi 412 (ALCB). Euclides da 
Cunha, Sítio do Jaime, 21.IV.2004, fl., M.L. Guedes et 
al. 11467 (ALCB). Jeremoabo, estrada entre Jeremoabo 
e Canudos, 27.VI.2007, fl., R.M. Santos et al. 1668 
(HUEFS); Fazenda Natureza, 12.VIII.2005, fl., E.B. 
Miranda et al. 887 (HUEFS). Muro, 18.X.2009, fl., E. 
Melo et al. 6738 (HUEFS). Monte Santo, 21.I.2006, fr., 
M.L. Guedes 12073 (ALCB). Pilão Arcado, 01.III.2000, 
fl., G. Cavalcanti 33 (ALCB). Ribeira Pombal, 
15.X.2003, fl., M.L. Guedes 10507 (ALCB).

Cordia trichotoma possui grande amplitude 
ecológica, podendo ser encontrada nas Regiões 
Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul, em 
vegetação de cerrado, matas de galeria e em 
caatinga (Taroda & Gibbs 1987). Ocorre do Ceará 
até o Rio Grande do Sul, no Nordeste da Argentina, 
no Leste do Paraguai e Bolívia (Maia 2004). Na 
área de estudo, foi coletada com flores em julho 
e setembro, em solo arenoso e areno-argiloso, 
próximo a encostas de morros. Caracteriza-se, 
principalmente, por apresentar inflorescências 
paniculiformes, densas e vistosas, portando flores 
com ca. 1,9 cm, com aroma desagradável, cálice 
tubular costado, corola hipocrateriforme com lobos 
subtruncados, e principalmente pela presença de 
tricomas estrelados.
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2. Heliotropium L., Sp. pl. 1: 130. 1753.
Subarbustos ou ervas, anuais ou perenes, 

eretos a decumbentes, ramos escabrosos a 
estrigosos ou escabrosos a hirsutos. Folhas alternas, 
subopostas ou opostas, pecioladas, persistentes, 
margem inteira ou irregular. Inflorescências 
escorpioides, terminais, falsamente terminais e/ou 
axilares, laxas ou congestas. Flores andróginas, 
subsésseis ou sésseis; cálice parcialmente unido, 
com lacínios diferentes entre si, estrigosos a 
pubescentes; corola alva ou arroxeada, fauce 
amarela, tubular-salverforme ou obcampanulada, 
estrigosa ou híspida, principalmente na fauce, 
internamente pubescente a tomentosa ou híspida; 
lobos suborbiculares a orbiculares. Estames 5, 
subsésseis, epipétalos; anteras livres, introrsas. Ovário 
bilocular, algumas vezes tetralocular pela intrusão 
de um falso septo, óvulos 1 ou 2 por lóculo; estilete 
terminal; estigma inteiro, umbraculiforme ou clavado. 
Fruto esquizocarpo, duas núculas com duas sementes 
cada; cálice persistente e acrescente. Sementes 
oblongas a elípticas ou trígonas, embrião plano.

Heliotropium inclui aproximadamente 
200 espécies, distribuídas nas regiões tropicais, 
subtropicais e temperadas, com centros de 
diversidade na região Turco-iraniana e América 
do Sul. No Brasil, ocorrem nove espécies e duas 
subespécies. Na vegetação de caatinga, ocorrem 
cinco espécies, comuns em outros ambientes (Diane 
et al. 2004; Melo & Semir 2008; Melo et al. 2010).

2.1. Heliotropium angiospermum Murray, 
Prodr. stirp. götting.: 217. 1770.          Figs. 2d, 4a-e

Subarbustos ou ervas de 10–60 cm; ramos 
fistulosos, escabrosos a estrigosos. Folhas alternas, 
subopostas a opostas; lâmina 2,2–9 × 1,3–4,4, 
membranácea, discolor, oval a elíptica, ápice 
agudo a acuminado, margem inteira, ciliada, base 
atenuada, face adaxial estrigosa, face abaxial 
estrigosa a pubescente, principalmente nas 
nervuras; pecíolo 0,4–1,8 cm, sulcado, estrigoso a 
hirsuto; venação eucamptódroma. Inflorescência 
1,2–16 cm, escorpioide, falsamente terminal 
e axilar, laxa a congesta, inteira ou bifurcada; 
pedúnculo 1–6 cm, pubescente. Flores ca. 4 
mm, sésseis; cálice 2–3 mm, verde, estrigoso a 
pubescente, lacínios 1,8–2,2 × 0,3–0,5 mm, 
elípticos a estreitamente elípticos; corola 3–4 
mm, obcampanulada, alva a arroxeada, fauce 
amarela, externamente estrigosa, internamente 
tomentosa, lobos 1,2–2 × 1–1,5 mm, orbiculares; 
estames 5, epipétalos, subsésseis, livres, anteras 

1–1,4 mm, ovais; ovário ca. 0,5 mm, subgloboso, 
disco nectarífero ausente; estigma 0,5–0,8 mm, 
umbraculiforme, séssil. Esquizocarpo 2–3 mm 
compr. × ca. 2 mm diâm., depresso-globoso, verde, 
verruculoso. Sementes 4, ca. 1,5 compr. × ca. 0,6 
mm diâm., oblongas a elípticas.
Material examinado: APA Serra Branca, Fazenda 
Serra Branca, 31.VII.2009, fl. e fr., A.S. Conceição 1862 
(HUNEB). Povoado Quelés, sentido Estação Ecológica 
Raso da Catarina. 19.VI.2009, fl. e fr., A.S. Conceição 
1743 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Campo Formoso, 
21.IV.1981, fl. e fr., W.N. Fonseca 380 (ALCB). Morro 
do Chapéu, 3.IV.2004, fl. e fr., M.L. Guedes et al. 11054 
(ALCB). Paulo Afonso, Raso da Catarina, Baixio do 
Cachimbo, 10.VIII.2005, fl. e fr., E.B. Miranda et al. 
858 (HUEFS). Riacho, 18.V.1981, fl. e fr., G. Pinto 
125 (HRB). Tucano, Bizamum ca. 30 km de Tucano, 
6.II.2004, fl. e fr., L.P. Queiroz et al. 9022 (HUEFS).

Heliotropium angiospermum ocorre desde 
o Sul dos Estados Unidos (Texas e Flórida) e 
América Central, incluindo Antilhas, até o Brasil, 
onde é encontrada em quase toda Região Nordeste 
(com exceção do estado do Maranhão), do litoral 
à caatinga, e na Região Sudeste, nos estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro (Melo & Semir 
2008; Melo et al. 2010, 2012). Na APA, a espécie 
foi coletada com flores e frutos entre os meses de 
junho e setembro, encontrada em ambiente aberto, 
na borda de vegetação arbustiva, próximo a base 
dos troncos de árvores e residências, em solo 
areno-argilosos. Assemelha-se a H. elongatum por 
compartilharem inflorescências escorpioides, com 
corolas alvas a arroxeadas e fauce amarela. No 
entanto, H. angiospermum pode ser diferenciada 
de H. elongatum, por possuir ramos estrigosos 
a escabrosos (vs. escabrosos a hirsutos), corola 
obcampanulada (vs. tubular-salverforme), estigma 
umbraculiforme e fruto depresso-globoso de 
superfície verruculosa (vs. estigma clavado e fruto 
mitriforme de superfície híspida).

2.2. Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst., 
Contr. Gray Herb. Harv. Univ. 81: 18. 1928.             
 Figs. 2e, 4f-i

Erva, ca. 70 cm, ereta a decumbente; ramos 
angulosos, fistulosos, escabrosos a hirsutos. Folhas 
alternas, subopostas a opostas; lâmina 2,5–7 × 
1–5 cm, membranácea, discolor, oval a romboide, 
ápice agudo a acuminado, margem irregular, 
base assimétrica a atenuada, face adaxial bulada, 
estrigosa, entremeada por tricomas maiores, ambos 
aciculiformes, face abaxial estrigosa a tomentosa; 
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Figura 4 – a-e. Heliotropium angiospermum Murray – a. ramo reprodutivo; b. flor; c. seção longitudinal da flor, 
evidenciando androceu; d. gineceu; e. fruto (M.V.V. Romão 550). f-i. Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst. – f. 
ramo reprodutivo; g. flor; h. seção longitudinal da flor, evidenciando androceu e gineceu; i. fruto (D.D. Vieira 05). 
Figure 4 – a-e. Heliotropium angiospermum Murray – a. fertile branch; b. flower; c. longitudinal section of flower, showing androecium; 
d. gynoecium; e. fruit (M.V.V. Romão 550). f-i. Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M.Johnst. – f. fertile branch; g. flower; h. longitudinal 
section of flower, showing androecium and gynoecium; i. fruit (D.D. Vieira 05).

pecíolo 0,7–2 cm, parcialmente alado, hirsuto; 
venação eucamptódroma. Inflorescência 1,5–12,5 
cm, escorpioide, falsamente terminal e axilar, 
congesta; pedúnculo 1,4–4,5 cm, hirsuto, eixo 
estrigoso a hirsuto. Flores 4–7 mm, sésseis; cálice 

1,8–2,5 mm, verde, estrigoso, lacínios 1,5–2 × 
0,2–0,4 mm, estreitamente elípticos; corola 3,5–6,8 
mm, tubular-salverforme, alva ou roxa, fauce 
amarela, híspida, 1–1,2 × 1,5 mm, arredondados; 
estames 5, epipétalos, subsésseis, livres entre si, 
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anteras ca. 1 mm, oblongas a lanceoladas; ovário 
ca. 0,5 mm, subgloboso, disco nectarífero ca. 0,1 
mm; estilete ca. 0,5 mm, estigma ca. 0,4 mm, 
clavado. Esquizocarpo 3,5–4,5 mm compr. × 2,5–4 
mm diâm., mitriforme, verde, híspido; núculas 
costadas, híspidas. Sementes 2 por núcula, ca. 3,5 
mm compr. × ca. 1 mm diâm., trígonas.
Material examinado: Serra Branca, Estrada dos 
Quelés, 8.XII.2009, fl. e fr., T.M.S. Melo 118 (HUNEB); 
22.IX.2010, fl. e fr., D.D. Vieira 100 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Canudos, 
Reserva Biológica de Canudos, 5.I.2002, fl. e fr., M.S. 
Castro 66335 (ALCB); 20.III.2003, fl. e fr., F.H.M. 
Silva 413 (HUEFS). Cruz das Almas, 2.XI.2000, fl., 
A.C.C. Rodrigues 10 (ALCB). Irecê, Barragem de São 
Bento, 25.X.2009, fl. e fr., M.L. Guedes 16094 (ALCB). 
Paulo Afonso, Estação Ecológica Raso da Catarina, 
30.XI.2005, fl. e fr., F. França et al. 5324 (HUEFS).
Rodelas, 22.I.1987, fl. e fr., G.O. Mattos 35 (ALCB).

Esta espécie é endêmica da América do Sul, 
ocorrendo na Bolívia, Brasil, Uruguai, Argentina e 
Paraguai (Johnston 1928). No Brasil é encontrada 
em toda a Região Nordeste e nos estados do Pará, 
Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Melo 
et al. 2012). Na APA foi encontrada com flores e 
frutos em setembro e dezembro, em ambientes 
abertos com solo arenoso, próximo à vegetação 
arbustivo-arbórea, na base de cercas e quintais. 
Heliotropium elongatum pode ser reconhecida por 
apresentar lâmina foliar bulada na face adaxial, 
estigma clavado e, principalmente, pelo fruto 
mitriforme com núculas justapostas.

3. Tournefortia L., Sp. pl. 1: 140. 1753.
Arbustos, eretos ou escandentes, ramos 

glabros, vilosos ou estrigosos, lenticelados. 
Folhas alternas, pecioladas, persistentes, 
margem inteira. Inflorescências escorpioides, 
terminais ou axilares, laxas. Flores andróginas, 
sésseis; cálice parcialmente unido, com lacínios 
levemente desiguais entre si, glabros a estrigosos; 
corola verde ou alaranjada, tubular, serícea, 
internamente glabra a pubescente; lobos lineares, 
involutos. Estames sésseis, epipétalos; anteras 
coerentes pelo ápice, introrsas. Ovário bilocular, 
algumas vezes tetralocular pela intrusão de 
um falso septo, óvulos 2 por lóculo; estilete 
terminal; estigma inteiro, cônico ou subpeltado. 
Fruto drupáceo, 4 pirênios; cálice persistente. 
Sementes 4, suborbiculares ou depresso-
globosas, embrião curvo.

Tournefortia engloba cerca de 150 espécies 
distribuídas nas regiões tropicais, subtropicais e 
temperadas. No Brasil ocorrem 19 espécies, dentre 
as quais sete ocorrem na caatinga (Melo & Sales 
2005; Melo et al. 2010, 2012).

3.1. Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC., Prodr. 
9: 526. 1845. Figs. 2f, 5a-f

Arbusto 1,5–1,7 m; ramos enegrecidos, 
glabros ou estrigosos, lenticelas esbranquiçadas. 
Folhas alternas; lâmina 2,5–10,5 × 0,8–4 cm, 
membranácea, discolor, oval a lanceolada, ápice 
agudo a acuminado, margem inteira, ciliada, base 
obliqua, estrigosa em ambas as faces, tricomas com 
base acentuadamente discoide; pecíolo 0,3–1,1 cm, 
estrigoso; venação eucamptódroma. Inflorescência 
2–5,8 cm, escorpioide, terminal e axilar, laxa; 
pedúnculo 0,7–1,5 cm, estrigoso. Flores ca. 5 mm, 
sésseis, cálice ca. 2–2,5 mm, verde, estrigoso, 
lacínios 1,8–2,2 × 0,2–0,3 mm, lanceolados, 
com tamanhos desiguais entre si, dois maiores e 
três menores; corola 3–4 mm, tubular, constricta 
na metade inferior do tubo, verde a alaranjada, 
externamente serícea, internamente glabra, lobos 
2–2,3 × 0,1–0,2 mm, lineares, involutos; estames 
5, epipétalos, sésseis, anteras 0,6–1 mm, ovais a 
lanceoladas, ápice apiculado, coerentes pelo ápice; 
ovário ca. 1 mm, obclavado, disco nectarífero ca. 
0,2 mm; estilete 1,5–2 mm, estigma ca. 0,5 mm, 
subpeltado, bífido no ápice, pubescente. Fruto 
drupáceo ca. 5 mm compr. × 2–3 mm diâm., 
subgloboso, verde quando jovem, alaranjado quando 
maduro, glabro a hirsuto. Sementes 4, ca. 2,5 mm 
compr. × 1,5 mm diâm., lisas, suborbiculares.
Material examinado: Fazenda Serra Branca, Baixão 
da Serra Branca, 18.IV.2008, fl e fr., A.S. Conceição 
1352 (HUNEB); Trilha do Araçá, 8.V.2008, fl. e fr., 
M.V.V. Romão 115 (HUNEB); Vaca Morta, 16.IV.2008, 
fr., M.V.V. Romão 47 (HUNEB); 17.IV.2008, fr., A.S. 
Conceição 1280 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Glória, Aldeia 
Serrota, 26.IV.2006, fl., M. Colaço et al. 117 (HUEFS); 
Brejo do Burgo, 3.VII.1995, fl. e fr., F.P. Bandeira 
231 (HRB). Jeremoabo, Raso da Catarina, 15.V.1981, 
fr., G. Pinto 105 (HRB). Monte Santo, 12.I.2006, fr., 
M.L. Guedes et al. 12157 (ALCB). Paulo Afonso, 
Reserva Ecológica Raso da Catarina, 26.VI.1982, fl. e 
fr., M.L. Guedes et al. 508 (ALCB). Quixaba, caminho 
para Itupiara, a 43 km, 25.VI.2001, fr., M.L. Guedes 
et al. 7923 (ALCB). Santa Brígida, Raso da Catarina, 
28.VI.2002, fl., L.P. Queiroz 7588 (HUEFS). Tucano, 
Serra do Pai Miguel, 4.I.2006, fl. e fr., D. Cardoso 899 
(HRB). Sítio do Mandacaru, 15.IV.2006, fl. e fr., D. 
Cardoso & M. Guerreiro 1195 (HUEFS).
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Figura 5 – a-f. Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC. – a. ramo reprodutivo; b. flor; c. seção longitudinal da flor, 
evidenciando androceu; d. gineceu; e. fruto; f. tricomas com base discóide, face adaxial da folha (A.S. Conceição 1352).
Figure 5 – a-f. Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC. – a. fertile branch; b. flower; c. longitudinal section of flower, showing andro-
ecium; d. gynoecium; e. fruto; f. trichomes based discoid, upper surface leaf (A.S. Conceição 1352).
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Na América do Sul, a espécie distribui-se 
no Brasil, Bolívia, Paraguai e Norte da Argentina 
(Johnston 1930). No Brasil, ocorre em ambientes 
de caatinga, cerrado e mata, nos estados do 
Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, 

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná (Melo et al. 2010). Na área 
de estudo, está associada à vegetação arbustivo-
arbórea, florescendo e frutificando nos meses de 
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abril e maio. Pode ser facilmente reconhecida 
pelo hábito arbustivo, formando touceiras, folhas 
ovais a lanceoladas apresentando tricomas com 
base acentuadamente discoide, ovário obclavado 
e estigma subpeltado.

3.2. Tournefortia salzmannii DC., Prodr. 9: 524. 
1845.  Fig. 6a-f

Arbusto escandente 1,8–3 m; ramos glabros 
ou vilosos, lenticelas amarronzadas. Folhas alternas; 
lâmina 2,2–5,5 × 1,5–2,6 cm, membranácea, 
discolor, elíptica a oval, ápice agudo a obtuso, 
margem inteira, ciliada, base arredondada, face 
adaxial estrigosa, face abaxial vilosa a tomentosa, 
tricomas com base nunca discoide; pecíolo 0,3–1,0 
cm, viloso; venação broquidódroma. Inflorescência 
3,5–5 cm, escorpioide, terminal, laxa; pedúnculo 
0,5–2 cm, viloso a tomentoso. Flores ca. 5 mm, 
sésseis, cálice 2–2,5 mm, verde, externamente 
viloso e internamente glabro, lacínios 1,5–2 × 
0,2–0,4 mm, lanceolados, levemente desiguais 
entre si; corola 3–4 mm, tubular, constricta na 
metade inferior do tubo, verde, externamente 
serícea, internamente pubescente, lobos 1,8–2 
× 0,1–0,2 mm, lineares, involutos, punctados; 
estames 5, epipétalos, sésseis, anteras 0,5–0,8 mm, 
ovais a lanceoladas, ápice agudo, coerentes pelo 
ápice; ovário ca. 1 mm, cônico-piramidal, disco 
nectarífero ca. 0,2 mm; estilete ca. 1,5 mm, estigma 
ca. 0,5 mm, estreitamente cônico, pubescente. Fruto 
drupáceo 3 mm compr. × 3 mm diâm., globoso, 
verde-claro quando jovem, verde quando maduro, 
glabrescente. Sementes 4, ca. 2 mm compr. × 
1,5 mm diâm., verruculosas, depresso-globosas, 
ventralmente fendidas.
Material examinado: Fazenda Serra Branca, Estrada 
saindo de Quelés, sentido Estação Ecológica Raso da 
Catarina, estrada secundária a direita, 5.V.2011, fl. e fr., 
D.D. Vieira 151 (HUNEB); 17.VI.2011, fr., R.R. Varjão 
130 (HUNEB).

Tournefortia salzmannii distribui-se desde o 
Paraguai, Bolívia e Argentina, alcançando o Brasil 
(Johnston 1930), onde é encontrada do Piauí ao Rio 
de Janeiro associada aos ambientes de caatinga, 
cerrado e mata atlântica (Melo et al. 2010, 2012). 
Na área de estudo, está associada a ambientes 
de transição entre caatinga e mata. Encontrada 
com flores e frutos em maio e com frutos em 
junho. Tournefortia salzmannii diferencia-se 
de T. rubicunda pela presença da lâmina foliar 
elíptica a oval, ovário cônico-piramidal e estigma 
estreitamente cônico.

4. Varronia P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica: 
172. 1756.

Arbustos ou subarbustos, geralmente multi-
ramificados; ramos estrigosos, hirsutos ou velutinos, 
com tricomas simples, lenticelados. Folhas alternas, 
dísticas ou espiraladas, pecioladas ou sésseis, 
persistentes, margem serreada. Inflorescências 
espiciformes ou glomérulo-globosas, terminais 
e internodais, congestas. Flores andróginas ou 
funcionalmente unissexuais, sésseis; cálice 
gamossépalo, geralmente campanulado, às vezes com 
apêndices lineares apicais, glabros, puberulentos, 
estrigosos a hirsutos; corola alva, infundibuliforme 
a salverforme, glabra, lobos ovais a lanceolados, 
truncados ou suborbiculares. Estames 5, com filetes 
desenvolvidos, epipétalos; anteras livres, introrsas 
ou extrorsas. Ovário tetralocular, óvulos 4; estilete 
2 vezes bifurcado; ramos estigmáticos 4, clavados 
ou foliáceos. Fruto drupa, mucilaginoso, cálice 
persistente e acrescente. Semente 1, cônica ou 
ovoide, embrião plano.

Varronia possui aproximadamente 100 
espécies, distribuídas nos trópicos do Novo Mundo 
e regiões áridas do Arizona à Argentina. No Brasil, 
ocorrem 27 espécies, sete delas associadas à 
vegetação de caatinga (Miller & Gottschling 2007; 
Melo et al. 2010). O caráter heterostilia (distilia e 
tristilia) é comum em espécies do gênero Varronia, 
podendo	ser	verificado	a	depender	do	número	de	
indivíduos analisados. Nos espécimes estudados, 
o caráter não foi observado.

4.1. Varronia curassavica Jacq., Enum. Syst. 
Pl.:14. 1760. Figs. 2g, 7a-d

Arbus to  1 ,5–3 ,5  m,  escanden te  a 
subescandente; ramos estrigosos a hirsutos, lenticelas 
amarronzadas. Folhas alternas; lâmina 1,5–8,5 
× 0,5–3 cm, membranácea a cartácea, discolor, 
lanceolada, oval-lanceolada a oblongo-lanceolada, 
ápice agudo, margem serreada, base atenuada, face 
adaxial estrigosa, ocasionalmente puberulenta, 
face abaxial pubescente a tomentosa; pecíolo 3–7 
mm, tomentoso; venação semicraspedódroma. 
Inflorescência 1,7–10,5 cm, espiciforme, terminal e 
internodal, congesta; pedúnculo 1–6 cm, estrigoso, 
eixo estrigoso a hirsuto. Flores 4–7 mm, sésseis; 
cálice 2–4 mm, campanulado, creme a verde-
claro, externamente hirsuto, internamente glabro; 
lacínios 1,5–3 × 1–2 mm, trulados; corola 3–6 mm, 
infundibuliforme a salverforme, alva, glabra; lobos 
2–2,5 × 1,5–2 mm, ovais a lanceolados; estames 
5, epipétalos, pilosos, filetes 1–1,5 mm, anteras 
0,8–1 mm, orbiculares a truladas; ovário ca. 1 mm, 
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Figura 6 – a-f. Tournefortia salzmannii DC. – a. ramo reprodutivo; b. flor; c. corte longitudinal da flor, evidenciando 
androceu; d. gineceu; e. fruto; f. tricomas simples, face adaxial da folha (D.D. Vieira 151).
Figure 6 – a-f. Tournefortia salzmannii DC. – a. fertile branch; b. flower; c. longitudinal cut flower, showing androecium; d. gynoecium; 
e. fruto; f. simple trichomes, upper surface leaf (D.D. Vieira 151).

subgloboso, disco nectarífero ca. 0,2 mm; estilete 
ca. 0,9 mm nas flores brevistilas, 2–4 mm nas flores 
longistilas, estigmas 0,5–0,8 mm, clavados. Drupa 
ca. 5 mm compr., × ca. 3 mm diâm., ovoide, imatura 
verde, matura vermelha, cálice persistente. Semente 
1, ca. 3,5 mm compr. × ca. 2,5 mm diâm., cônica.

Material examinado: APA Serra Branca, Limite da 
Estação Ecológica Raso da Catarina, 17.VI.2009, fl. e fr.,  
A.S. Conceição 1667 (HUNEB); Trilha do Logadouro, 
19.VI.2009, fl.,  A.S. Conceição 1729 (HUNEB); Trilha 
dos Quelés, sentido Estação Ecológica Raso da Catarina, 
19.VI.2009, fl. e fr., A.S. Conceição 1756 (HUNEB); 
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9.XII.2009, fl. e fr., M.V.V. Romão 558 (HUNEB); 
22.IX.2010, fl., D.D. Vieira 96 (HUNEB); Vaca Morta, 
16.IV.2008, fr., M.V.V. Romão 68 (HUNEB); 12.III.2008, 
fl., A.S. Conceição 1218 (HUNEB); 17.IV.2008, fl. e fr., 
A.S. Conceição 1294 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Campo Formoso, 
Poços, 13.IV.2006, fl., R.P. Souza et al. 42 (HUEFS). Cruz 
das Almas, próximo ao Povoado Sapucaia, 3.XI.2000, fl. 
e fr., A.C.C. Rodrigues 17 (ALCB). Euclides da Cunha, 
20.III.2004, fr., M.L. Guedes et al. 10887 (ALCB). 
Jacobina, Caminho para Pingadeira, 6.IV.1996, fl. e 
fr., M.L. Guedes 2849 (HRB). Jequié, Barragem da 
Pedra, 19.X.1997, fl. e fr., M.L. Guedes 5417 (ALCB). 
Jeremoabo, Baixa dos Quelés, 17.X.2009, fl., E. Melo et 
al. 6693 (HUEFS).Muro, 18.X.2009, fl., E. Melo et al. 
6771 (HUEFS); Milagres, 15.IV.1995, fl. e fr., E. Melo 
& F. França 1203 (HUEFS). Rodelas, 21.I.1987, fl., L.B. 
Silva & G.O. Matos e Silva 47 (HRB). Serrinha, beira da 
estrada, 19.III.2005, fl., S.F. Conceição 121 (HUEFS).

A espécie distribui-se do sudeste do México, 
alcançando o Panamá, Antilhas até o Nordeste da 
América do Sul (Gibson 1970). No Brasil, está 
amplamente distribuída em todas as regiões, sendo 
encontrada em diversas formações vegetacionais 
(Melo & Sales 2005; Melo et al. 2010). Na área de 
estudo, foi coletada em vegetação arbustivo-arbórea 
sobre solo arenoso e pedregoso, com flores e frutos 
nos meses de abril, junho, setembro e dezembro. 
A espécie apresenta hábito arbustivo, escandente a 
subescandente, podendo ser reconhecida, sobretudo 
pelas folhas lanceoladas, de base atenuada, 
associada às flores reunidas em inflorescências 
espiciformes com corola infundibuliforme a 
salverforme e ovário subgloboso.

4.2. Varronia globosa Jacq., Enum. Syst. Pl.: 14. 
1760. Figs. 2h, 7e-h

Arbusto, 1,5–3,5 m, ereto; ramos estrigosos 
a escabrosos, lenticelas esbranquiçadas. Folhas 
alternas; lâmina 1,5–4,2 × 0,5–2 cm, membranácea, 
discolor, lanceolada, oval a lanceolada, base 
cuneada a truncada, ápice agudo, margem serreada, 
face adaxial estrigosa a escabrosa, face abaxial 
escabrosa ou tomentosa, pecíolo 0,2–0,8 mm, 
estrigoso a hirsuto; venação semicraspedódroma. 
Inflorescência 0,5–1 cm, glomérulo-globosa, 
terminal e internodal, congesta; pedúnculo 0,5–5 
cm, escabroso a hirsuto. Flores 3–7 mm, sésseis; 
cálice 3–3,5 mm, campanulado, verde, externamente 
estrigoso a hirsuto, internamente glabro, lacínios 
1–1,2 × 1 mm, obovais, ápice filiforme; corola 2,5–5 
mm, infundibuliforme, alva, glabra, lobos 1–2 × 
1–1,5 mm, truncados; estames 5, epipétalos, livres, 

pilosos na base, filetes 1,5 –2 mm, anteras 0,6–1 mm, 
oblongas a lanceoladas; ovário ca. 1,5 mm, piriforme, 
disco nectarífero 0,8–1 mm; estilete ca. 1,2 nas 
flores brevistilas, 2,4–3,5 mm nas flores longistilas, 
estigmas 0,5–0,8 mm, clavados. Drupa ca. 3,5 mm 
compr. × 1,5–2 mm diâm., globosa, vermelha na 
maturidade, glabra, cálice persistente. Semente 1, ca. 
3 mm compr. × ca. 1,5 mm diâm, cônica a ovoide.
Material examinado: APA Serra Branca, Fazenda Serra 
Branca, Baixão da Serra Branca, 18.IV.2008, fl. e fr., A.S. 
Conceição 1322 (HUNEB); Estrada próxima a Serra do 
Navio, 4.XI.2010, fl., R.R. Varjão 07 (HUNEB). Povoado 
Quelés, sentido Estação Ecológica Raso da Catarina, 
16.VI.2009, fl., A.S. Conceição 1747 (HUNEB); Tanque 
de Dentro, 30.X.2008, fl. e fr., M.V.V. Romão 391 
(HUNEB); Vaca Morta, 16.IV.2008, fl., M.V.V. Romão 
71 (HUNEB). 
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Barra dos 
Mendes, 16.XII.2009, fl., E. Melo 7586 (ALCB). 
Canudos, Estação Biológica de Canudos, 27.VI.2002, 
fl., L.P. Queiroz et al. 7215 (HUEFS); 16.II.2003, fl., 
F.H.M. Silva 33 (HUEFS); 17.II.2004, fl. e fr., R.M. 
Harley 54861 (HUEFS). Itiúba, Fazenda Experimental 
da EPABA, 26.V.1983, fl., H.P. Bautista & G.C. Pinto 
750 (HRB). Jeremoabo, estrada entre Jeremoabo e 
Canudos, 27.VI.2007, fl., R.M. Santos 1653 (HUEFS). 
Monte Santo, 11.I.2006, fl. e fr., M.L. Guedes 12075 
(ALCB). Paulo Afonso, Aldeia Serrota, 26.IV.2006, 
fl., M. Colaço 114 (HUEFS); 6.VI.2006, fl., M. Colaço 
135 (HUEFS). Tucano, Distrito de Caldas do Jorro, 
2.III.1992, fl. e fr., A.M. Carvalho & D.J.N. Hind 3885 
(HRB). Bizamum, ca. 30 km de Tucano, 6.II.2004, fl., 
L.P. Queiroz 9013 (HUEFS).

Varronia globosa distribui-se desde o Sul 
dos Estados Unidos (Flórida), México e América 
Central, inclusive nas Antilhas, alcançando 
a Venezuela e o Nordeste da América do Sul 
(Nowicke 1969; Miller 1988). No Brasil, ocorre 
exclusivamente na vegetação de caatinga do Ceará 
a Bahia (Taroda 1984; Melo et al. 2010, 2012). 
Na área de estudo, a espécie foi encontrada em 
vegetação arbustiva, associada aos solos arenosos, 
argilosos e pedregosos, coletada com flores nos 
meses de abril, outubro e novembro. O hábito 
arbustivo, inflorescências glomérulo-globosas, 
cálice campanulado e corola infundibuliforme são 
caracteres compartilhados com V. leucocephala 
(Moric.) J.S.Mill. Contudo, Varronia globosa 
apresenta hábito arbustivo bastante ramificado, 
cálice com lacínios de ápices filiformes e corola de 
2,5–5 mm, diferindo de V. leucocephala, que possui 
hábito subarbusto ou arbusto pouco ramificado, 
cálice com lacínios de ápices agudos e corola com 
2,5–3,5 cm.
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Figura 7 – a-d. Varronia curassavica Jacq. – a. ramo florífero; b. flor; c. seção longitudinal da flor, evidenciando 
androceu e gineceu; d. fruto (A.S. Conceição 246). e-h. Varronia globosa Jacq. – e. ramo florífero; f. flor; g. seção 
longitudinal da flor, evidenciando androceu; h. gineceu (R.R. Varjão 07). i-l. Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill.– 
i. ramo florífero; j. flor; k. seção longitudinal da flor, evidenciando androceu; l. gineceu (A.S. Conceição 1295).
Figure 7 – a-d. Varronia curassavica Jacq. – a. fertile branch; b. flower; c. longitudinal section of flower, showing androecium and  
gynoecium; d. fruit (A.S. Conceição 246). e-h. Varronia globosa Jacq. – e. fertile branch; f. flower; g. longitudinal section of flower, 
showing androecium; h. gynoecium (R.R. Varjão 07). i-l. Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill. – i. fertile branch; j. flower; k. 
longitudinal section of flower, showing androecium; l. gynoecium (A.S. Conceição 1295).
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4.3. Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill., 
Novon 17(3): 374. 2007. Figs. 2i, 7i-l

Arbusto ou subarbusto, ereto, 1–2,5 m; 
ramos velutinos, entremeados por indumento 
híspido, lenticelas esbranquiçadas. Folhas alternas 
dísticas; lâmina 3–9 × 1,1–4,5 cm, membranácea, 
discolor, oval, elíptica a lanceolada, ápice agudo, 
margem serreada, base cuneada a obtusa, face 
adaxial estrigosa, face abaxial pubescente a 
tomentosa; pecíolo 0,2–1,8 cm, estrigoso; 
venação craspedódroma. Inflorescência 5,2–8 cm, 
glomérulo-globosa, terminal, congesta; pedúnculo 
3–11 cm, velutino, tricomas híspidos esparsamente 
distribuídos. Flores 2,5–4 cm, sésseis; cálice 
4–8 mm, campanulado, verde, externamente 
puberulento, internamente glabro, lacínios 1,5–2 
× 0,8–1 mm, denteados, ápice agudo, estrigilosos; 
corola 2,5–3,5 cm, infundibuliforme, alva, glabra, 
lobos suborbiculares; estames 5, epipétalos, livres, 
pilosos na base; filete 0,5–2 mm, anteras ca. 2 mm, 
oblongas; ovário ca. 2 mm, subgloboso, disco 
nectarífero ausente; estilete ca. 1,2 cm, estigmas 
0,8–1 mm, foliáceos. Drupa não observada.
Material examinado: Fazenda Serra Branca, Vaca 
Morta, 23.VIII.2008, fl., M.V.V. Romão 298 (HUNEB); 
17.IV.2008, fl., A.S. Conceição 1295 (HUNEB).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Campo 
Formoso, estrada a Quixaba, 30.III.2004, fl., M.N.S. Stapf 
266 (HUEFS). Canudos, 19.II.2004, fl., R.M. Harley 
54906 (HUEFS); ca. 35,7 km de Canudos, 28.VI.2002, 
fl., L.P. Queiroz 7268 (HUEFS). Euclides da Cunha, 
20.IV.2004, fl., M.L. Guedes et al. 108914 (HRB). 
Glória, Brejo do Burgo, 2.VII.1995, fl., F.P Bandeira 
204 (HUEFS).Raso da Catarina, 5.VI.2004, fl., M.V.M. 
Oliveira 693 (HUEFS). Serra do Cágado, 11.I.1993, fl., 
F.P. Bandeira 112 (ALCB). Monte Santo, 11.I.2006, fl., 
M.L. Guedes et al. 12074 (ALCB). Paulo Afonso, acesso 
próximo a casa nº 1 do Raso da Catarina, 20.VI.1981, 
fl., M.L. Guedes et al. 298 (ALCB); Reserva Ecológica 
Raso da Catarina, 25.VI.1982, fl., L.P. Queiroz & M.L. 
Guedes 369/487 (ALCB). Rodelas, Salgado do Melão, 
3.VIII.1994, fl., M.C. Ferreira 603 (HRB). Santa Brígida, 
24.V.1984, fl., L.C. Oliveira-Filho 177 (ALCB).

Varronia leucocephala é uma espécie restrita 
à vegetação de caatinga dos estados do Piauí, Ceará, 
Paraíba, Pernambuco e Bahia (Taroda & Gibbs 
1986b; Melo et al. 2010). Na área de estudo esta 
associada à caatinga arbustiva e arbustivo-arbórea, 
em solos arenosos, encontrada com flores nos 
meses de abril e agosto. Na área de estudo esta 
espécie pode ser confundida com V. globosa. No 
entanto, a espécie pode ser reconhecida, sobretudo, 
pelas flores apresentando cálice com lacínios de 
ápice agudo e corola com 2,5–3,5 cm.
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Resumo 
Com o objetivo de colaborar com o conhecimento da riqueza de Poaceae em Pernambuco, foi estudado o 
gênero Chloris Sw. As coletas foram realizadas no estado, bem como dados foram coligidos de levantamento 
em herbários da região. Foram registradas sete espécies de Chloris em Pernambuco: C. barbata Sw., C. elata 
Desv., C. exilis Renv., C. gayana Kunth, C. orthonoton Döll, C. pycnothrix Trin. e C. virgata Sw. O gênero 
apresenta distribuição ampla em todas as zonas fitogeográficas do estado. Chloris gayana, C. barbata e C. 
pycnothrix estão citadas na literatura como potenciais forrageiras.
Palavras-chave: Caatinga, Chloridoideae, florística, Nordeste, gramíneas, taxonomia.

Abstract 
Aiming to contribute to a better knowledge of the richness of grasses occurring in Pernambuco, a study of the 
genus Chloris Sw in the state was performed. Field work was conduced in that state and herbarium surveys 
were made. Seven species of the genus Chloris were recorded: C. barbata Sw., C. elata Desv., C. exilis 
Renv., C. gayana Kunth, C. orthonoton Döll, C. pycnothrix Trin. and C. virgata Sw. The genus present a wide 
distribution in all phytogeographical zones in Pernambuco. Chloris gayana, C. barbata and C. pycnothrix 
have been recorded in the literature as potential forage plants.
Key words: Caatinga, Chloridoideae, floristic survey, Northeastern Brazil, grasses, taxonomy.
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Introdução 
A família Poaceae é composta por cerca de 

10.000 espécies agrupadas em aproximadamente 
700 gêneros, amplamente distribuídas por todo o 
planeta, constituindo elementos dominantes em 
uma grande variedade de ambientes (GPWG 2001).

O gênero Chloris Sw. pertence à tribo 
Cynodonteae, subfamília Chloridoideae e destaca-se 
por várias de suas espécies serem utilizadas como 
forrageiras. As 55 espécies conhecidas se encontram 
distribuídas nos trópicos e regiões temperadas de 
ambos os hemisférios (Clayton & Renvoize 1986) 
e se caracterizam por apresentar de 1–4 antécios 
estéreis, sendo o antécio inferior aristado, glumas 
similares, páleas menores que os lemas e lodículas 
geralmente soldadas na base (Molina 1996).

Estudos clássicos ampliaram o conceito de 
Chloris incluindo espécies atualmente reconhecidas 
para Eustachys Desv. (Anderson 1974; Pereira & 

Barreto 1985). No entanto, Molina & Rúgolo-
de-Agrasar (2004) seguem a tendência de manter 
esses gêneros separados (Renvoize 1984; Molina 
1996; Longhi-Wagner 2001), posição também 
adotada neste estudo e que está de acordo com 
as evidências filogenéticas mais modernas 
(Peterson et al. 2010), as quais sugerem que 
Chloris é monofilético ou poderia ser ampliado 
para englobar algumas espécies de Tetrapogon 
Desf. e Lintonia Stapf.

Dada a importância ecológica e econômica 
das espécies de Chloris, o conhecimento da 
diversidade regional deste gênero é imprescindível 
para fundamentar planos de usos dos pastos 
nativos no Brasil. Diante disto, o presente estudo 
tem como objetivo realizar um tratamento 
taxonômico de Chloris em Pernambuco e fornecer 
dados sobre a distribuição e aspectos ecológicos 
do gênero na região. 
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Material e Métodos
Para este trabalho foram realizadas coletas 

de exemplares férteis em diversas regiões 
fitogeográficas de Pernambuco entre os anos de 2002 
e 2011. Dados também foram obtidos no banco de 
dados do Catalogue of New World Grasses-CNWG 
(Soreng et al. 2000) e nas coleções depositadas 
nos herbários ASE, CEN, CPATSA, HST, HUEFS, 
IBGE, IPA, JPB, PEUFR, RB, SP, SPF, UB e UFP 
(acrônimos conforme Thiers 2012, exceto CPATSA, 
Herbário da Embrapa Semi-Árido, e HST, Herbário 
Sérgio Tavares da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco).

A descrição das espécies foi baseada na análise 
morfológica das estruturas sob estereomicroscópio. 
A terminologia morfológica seguiu Longhi-Wagner 
(2001) e a correção nomenclatural seguiu Soreng et 
al. (2000) e Filgueiras (2012). Para a identificação e 
estudo de cada táxon foram empregados exemplares 
previamente identificados por especialistas e a 
literatura específica do gênero (Anderson 1974; 
Longhi-Wagner 2001; Molina & Rúgolo-de-Agrasar 
2004). O material selecionado indicado no texto segue 
o critério de um exemplar por zona fitogeográfica, de 
acordo com a classificação de Andrade-Lima (1960) 
e todo o material examinado para este trabalho está 
relacionado na Lista de exsicatas. As informações 
sobre o potencial forrageiro foram obtidas em 
Nascimento & Renvoize (2001) e Smith et al. (1982).

No trabalho de campo as populações foram 
georreferenciadas e seus habitats avaliados e 
descritos. As informações de distribuição geográfica 
foram complementadas com os dados provenientes 
das etiquetas das coleções de herbário. Amostras de 
herbários sem coordenadas geográficas nas etiquetas 
foram georreferenciadas com coordenadas dos 
topônimos conhecidos ou, na ausência destes, com 
as coordenadas dos municípios. 

Esses dados foram visualizados com o 
software DIVA-GIS (Hijmans et al. 2001). Os mapas 

base foram obtidos na base do ESRI (Enviromental 
Systems Research Institute) e no banco de dados 
DIVA-GIS (< http://www.diva-gis.org/Data.htm>). 
O mapa base fitogeográfico de Pernambuco foi 
digitalizado a partir de Andrade-Lima (1960). 

Os pontos georreferenciados foram marcados 
no mapa fitogeográfico de Pernambuco para análise 
da distribuição das espécies. O número de espécies 
por subzona fitogeográfica foi sumarizado com o 
auxílio do programa DIVA-GIS. Foram criadas 
gradículas de riqueza de espécies com células de 1º 
por 1º, seguindo parcialmente o processo descrito 
por Hijmans & Spooner (2001).

 
Resultados e Discussão

Chloris Sw., Prod. 1, 25. 1788.
Erva anual ou perene; colmo glabro, nós 

glabros. Bainha foliar glabra ou com tricomas 
marginais; lígula membranáceo-ciliada, com 
tricomas nas margens, circundadas por uma linha 
de tricomas híspidos, ou glabras; lâmina foliar 
glabra ou com tricomas esparsos em ambas as 
faces, plana, lanceolada, ápice agudo ou obtuso, 
margens lisas ou serreadas. Panícula vinácea, 
dourada, estramínea, acinzentada ou rósea, com 
4–20 ramos, digitados ou subdigitados, unilaterais, 
espiciformes, eretos, pendentes, flexuosos ou em 
forma de “S”, ramo antecedendo o conjunto às 
vezes presente ou ausente. Espiguetas basítonas 
com 2–6 antécios, todos ou apenas o primeiro 
e o segundo aristados; demais antécios neutros 
e desenvolvidos ou último antécio rudimentar. 
Glumas lanceoladas, ápice agudo, 1–3-nervadas, 
glabras; gluma inferior mútica, mucronada ou 
aristulada, gluma superior mútica ou aristulada. 
Antécio inferior hermafrodita, fértil, aristado; lema 
coriáceo, uni- ou 3-nervado, ápice agudo, piloso 
no dorso e na base, com tricomas marginais mais 
concentrados no ápice, ou piloso nas margens e na 
base; pálea membranácea, pouco menor que o lema. 

Chave de identificação das espécies de Chloris ocorrentes em Pernambuco

1. Lâmina foliar com ápice obtuso.
2. Gluma inferior 1,8–2,5 mm compr., a superior 3–4,5 mm compr.; lâmina foliar 7–20 cm compr.  

 .............................................................................................................................. 5. C. orthonoton
2’. Gluma inferior 3–6 mm compr., a superior 0,5–1 mm compr.; lâmina foliar 1,5–5 cm compr.  ....  

 ..............................................................................................................................  6. C. pycnothrix 
1’. Lâmina foliar com ápice agudo.

3. Ambas as glumas aristuladas; ramos subdigitados ou alternos  .....................................  3.C. exilis
3’. Glumas múticas ou apenas a gluma superior aristulada; ramos digitados.
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4. Lígula circundada por uma linha de tricomas híspidos de até ca. 5 mm compr.; panícula acinzentada   
  ........................................................................................................................................... 4. C. gayana

4’. Lígula glabra ou com tricomas esparsos na margem, atingindo até ca. de 3 mm compr.; panícula vinácea, 
dourada ou estramínea.
5. Gluma superior 3,5–4 mm compr.; ápice do lema inferior com um tufo de tricomas de até ca. 2 

mm compr. .................................................................................................................  7. C. virgata
5’. Gluma superior 1,5–3 mm compr.; ápice do lema com concentração de tricomas marginais.

6. Antécios aristados; ramos eretos ou pendentes; panícula vinácea  ................... 1. C. barbata
6’.	 Apenas	o	terceiro	e	quarto	antécios	múticos;	ramos	flexuosos;	panícula	dourada	 ............... 

 ............................................................................................................................  2. C. elata

1. Chloris barbata Sw., Fl. Ind. Occid. 1: 200. 
1797.  Figs. 1a, 2a

Erva 10–75 cm alt., perene, formando 
touceiras esparsas. Bainha foliar glabra; lígula ca. 
0,4 mm compr., com tricomas esparsos nas margens 
de até ca. 3 mm compr.; lâmina foliar 8–30 × 
0,3–0,5 cm, glabra em ambas as faces, ápice agudo, 
margens lisas. Panícula vinácea com 6–14 ramos, 
2,5–7 cm compr., digitados, eretos ou pendentes, 
ramo antecedendo o conjunto ausente. Espiguetas 
com 3 antécios, todos aristados; segundo e terceiro 
antécios desenvolvidos. Glumas 1-3-nervadas, 
glabras; gluma inferior 1,2–2 mm compr., mútica, 
gluma superior 2–2,7 mm compr., mútica. Antécio 
inferior 2,5–5,5 mm compr., arista 3–5 mm compr.; 
lema 1,8–2,3 mm compr., 1-nervado, piloso no 
dorso e na base, com tricomas marginais mais 
concentrados no ápice, tricomas 0,5–1 mm compr.
Material selecionado: Cabo, Suape, 8.III.1978, fr., D. 
Andrade-Lima et al. 9513 (IPA). Caruaru, 21.XII.1924, 
fl. e fr., B. Pickel 833 (IPA). Petrolina, Fazenda 
Experimental da UNIVASF, 4.II.2009, fl. e fr., J.R. 
Maciel et al. 955 (HVASF). Serra Talhada, 8.V.2002, fl. 
e fr., M.B. Costa-e-Silva et al. 70 (IPA).

C h l o r i s  b a r b a t a  a p r e s e n t a  a m p l a 
distribuição nos trópicos do Velho e Novo Mundo 
(Molina & Rúgolo-de-Agrasar 2004), mas no 
Brasil, Filgueiras (2012) a registrou apenas para 
a Bahia. Em Pernambuco esta espécie pode ser 
encontrada desde o Litoral até o Sertão. Floresce 
e frutifica ao longo de todo o ano na Zona da 
Mata e no período chuvoso na Zona da Caatinga, 
onde é mais rara. É uma forrageira de qualidade, 
mas de produção mediana.

É de fácil caracterização pela inflorescência 
plumosa de ramos eretos e coloração avermelhada. 
Dentre as espécies encontradas em Pernambuco, 
a que mais se aproxima dela é Chloris elata Desv. 
da qual se distingue pela coloração, flexibilidade 
e tamanho dos ramos.

2. Chloris elata Desv., Mém. Soc. Agric. Angers 
1: 177. 1831.  Figs. 1a, 2b

Erva 30–130 cm alt., perene, formando 
touceiras esparsas. Bainha foliar glabra; lígula 
ca. 0,5 mm compr., com tricomas esparsos 
nas margens de até ca. 3 mm compr.; lâmina 
foliar 5–30 × 0,3–1,2 cm, glabra em ambas as 
faces, ápice agudo, margens serreadas. Panícula 
dourada com 5–17 ramos, 5–15 cm compr., 
digitados, flexuosos, ramo antecedendo o 

Figura 1 – a-c. Distribuição das espécies de Chloris 
no estado de Pernambuco – a. C. barbata, C. elata; b. 
C. gayana, C. orthonoton; c. C. pycnothrix, C. virgata.
Figure 1 – a-c. Distribution of the species of Chloris in 
Pernambuco State – a. C. barbata, C. elata; b. C. gayana, C. 
orthonoton; c. C. pycnothrix, C. virgata.

a

b

c
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Figura 2 – a-g. espiguetas das espécies de Chloris ocorrentes em Pernambuco. a. C. barbata (D. Andrade-Lima & 
J. Medeiros-Costa 192); b. C. elata (B. Pickel 768); c. C. exilis (D. Andrade-Lima 9319); d. C. gayana (E. Tenório 
1089); e. C. orthonoton (B. Pickel 692); f. C. pycnothrix (E. Tenório 1042); g. C. virgata (A. Sarmento 377a).
Figure 2 – a-g. spikelets of the Chloris species ocurring in Pernambuco. a. C. barbata (D. Andrade-Lima & J. Medeiros-Costa 192); 
b. C. elata (B. Pickel 768); c. C. exilis (D. Andrade-Lima 9319); d. C. gayana (E. Tenório 1089); e. C. orthonoton (B. Pickel 692); f. C. 
pycnothrix (E. Tenório 1042); g. C. virgata (A. Sarmento 377a).

conjunto ausente. Espiguetas com 3-4 antécios, 
o primeiro e o segundo antécio aristados; 
segundo e terceiro antécios desenvolvidos; 
quarto antécio rudimentar. Glumas lanceoladas, 
ápice agudo, 1-nervadas, com tricomas curtos 
sobre as nervuras; gluma inferior 1,2–2,2 mm 
compr., mútica, gluma superior 1,5–3 mm 
compr., mútica. Antécio inferior 2–4 mm compr., 
arista 2–5 mm compr.; lema 1–2,5 mm compr., 

3-nervado, piloso no dorso e na base, com 
tricomas marginais mais concentrados no ápice, 
tricomas com até ca. 3 mm compr.
Material selecionado: Garanhuns, 18.X.1979, fl., 
D. Andrade-Lima et al. 9560 (IPA). Goiana, Estação 
experimental de Itapirema, 3.X.2006, fl. e fr., J.R. Maciel 
357 (UFP). Gravatá, km 78 da BR-25, 26.VII.1966, fl. 
e fr., E.C. Tenório 133 (IPA). Nazaré da Mata, Mata de 
Alcaparra, 15.III.2002, fr., M.B. Costa-e-Silva et al. 
2847 (IPA).
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Chloris elata ocorre desde os Estados Unidos 
até a Argentina e no Brasil possui distribuição 
ampla nas Regiões Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul (Molina & Rúgolo-de-Agrasar 
2004; Filgueiras 2012). Em Pernambuco pode ser 
encontrada principalmente na Zona da Mata, sendo 
rara na Caatinga. Floresce e frutifica entre os meses 
de julho e dezembro. O potencial forrageiro dessa 
espécie é desconhecido.

Como já mencionado anteriormente, a 
espécie que mais se assemelha a C. elata é C. 
barbata, sendo que as duas se diferenciam com 
facilidade pela coloração da inflorescência, vinácea 
em C. barbata e dourada em C. elata, e pela 
flexibilidade dos ramos, eretos a pendentes em 
C. barbata e flexuosos em C. elata. Além disso, 
contribui para a separação das espécies o fato de 
que C. elata possui espiguetas com antécios mais 
laxos que C. barbata.

  
3.  Chloris exilis Renv., Kew Bulletin 37(2): 323, 
f. 2. 1982.  Fig. 2c

Erva 8–65 cm alt., anual, formando touceiras 
esparsas. Bainha foliar glabra; lígula ca. 0,2 mm 
compr., com tricomas nas margens de até ca. 4 
mm compr.; lâmina foliar 2,5–15 × 0,15–0,5 cm, 
glabra em ambas as faces, ápice agudo, margens 
lisas. Panícula estramínea com 4-8 ramos, 3–9 cm 
compr., subdigitados, eretos, ramo antecedendo 
o conjunto às vezes presente. Espiguetas com 
4–6 antécios, todos aristados; segundo, terceiro, 
quarto e quinto antécios desenvolvidos; sexto 
antécio rudimentar. Glumas 1-nervadas, glabras; 
gluma inferior 2–3,3 mm compr., aristulada, 
arístula 0,2 mm compr.; gluma superior 3,5–4,2 
mm, aristulada, arístula ca. 0,5 mm compr. 
Antécio inferior 5–7,5 mm compr., arista 4–7 
mm compr.; lema 2–3,5 mm compr., 3-nervado, 
piloso nas margens e na base, glabro no dorso, 
ápice glabro. 
Material examinado: Recife-Petrolina, 15.III.1989, fr., 
D. Andrade-Lima et al. 9319 (IPA).

Chloris exilis é endêmica do Brasil e ocorre na 
Caatinga da Bahia e Minas Gerais, segundo registros 
de literatura (Renvoize 1984; Filgueiras 2012), 
mas a imprecisão dos dados coletados não permitiu 
mapear a distribuição da espécie em Pernambuco. 
Aparentemente floresce e frutifica entre novembro 
e maio. Seu potencial forrageiro é desconhecido.

Dentre as espécies aqui tratadas se destaca 
por possuir ramos paucifloros, concentrados no 
ápice da inflorescência, subtendidos por um ramo 

basal, espiguetas achatadas dorsiventralmente, 
antécios com coloração acinzentada e pela presença 
de glândulas no lema, além dos colmos delgados 
e as lâminas foliares lanceoladas e curtas. Renvoize 
(1984) ressalta que C. exilis é muito parecida com 
Enteropogon mollis (Nees) Clayton, porém E. mollis 
é caracterizado por possuir espiguetas com 2 antécios 
e lema inferior fortemente comprimido dorsalmente.

 
4.  Chloris gayana Kunth, Révis. Gramin. 1: 293, 
pl. 58. 1830. Figs. 1b, 2d

Erva 30–135 cm alt., perene, formando 
touceiras densas. Bainha foliar glabra; lígula 
ca. 0,2 mm compr., circundada por uma linha 
de tricomas híspidos de até ca. 5 mm compr.; 
lâmina foliar de 15–30 × 0,2–0,4 cm, glabra em 
ambas as faces, ápice agudo, margens serreadas. 
Panícula acinzentada com 9-20 ramos, 4–10 cm 
compr., digitados, eretos, dispostos aos pares, ramo 
antecedendo o conjunto ausente. Espiguetas com 
(2)3-4 antécios, o primeiro e o segundo antécio 
aristados; segundo e terceiro antécio desenvolvidos; 
quarto antécio rudimentar. Glumas 1-nervadas, 
glabras; gluma inferior 1,2–2 mm, mútica, gluma 
superior 2,5–3,5 mm compr., aristulada, arístula ca. 
0,5 mm compr. Antécio inferior 0,5–2,5 mm compr., 
arista 1,8–5 mm compr.; lema 2,3–3,2 mm compr., 
3-nervado, piloso nas margens e na base, raramente 
no dorso, tricomas de até ca. 1 mm compr.
Material selecionado: Alagoinhas, Fazenda Cajueiro 
Velho, 28.VIII.1995, fl. e fr., M. Alves et al. 19795 
(UFP). São Lourenço da Mata, Tapera, VII.1928, fr., B. 
Pickel 1680 (IPA).

Chloris gayana é nativa da África e foi 
introduzida no Brasil se tornando naturalizada 
e tendo registros para os estados de São Paulo e 
Rio Grande do Sul (Smith et al. 1982; Molina & 
Rúgolo-de-Agrasar 2004; Filgueiras 2012). Em 
Pernambuco, está distribuída desde o litoral até 
o agreste. Floresce e frutifica de julho a janeiro. 
Entre todas as espécies registradas, é a que 
apresenta o maior potencial forrageiro. 

Distingue-se das demais espécies registradas 
neste estudo por formar densas touceiras. Os ramos 
da inflorescência nesta espécie geralmente são 
maiores (4–10 cm compr.) e mais numerosos (9-
20 ramos) que os das demais espécies estudadas. 
Além disso, contribui para sua fácil caracterização 
o fato de os lemas serem curtamente aristados 
(aristas 1,8–5 mm compr.) e devido a isso não 
proporcionarem uma textura plumosa às suas 
inflorescências. 
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5.  Chloris orthonoton Döll, Fl. bras. 2(3): 64. 
1878.  Figs. 1b, 2e

Erva 15–80 cm alt., perene, formando touceiras 
esparsas. Bainha foliar com tricomas marginais; 
lígula ca. 0,2 mm compr., com tricomas marginais 
de até ca. 7 mm compr.; lâmina foliar 7–20 × 0,4–0,6 
cm, com tricomas esparsos em ambas as faces ou 
não, ápice obtuso, margens serreadas. Panícula rósea 
com 4–12 ramos, 2–10 cm compr., digitados, eretos 
ou em forma de “S”, ramo antecedendo o conjunto 
às vezes presente. Espiguetas com 2–3 antécios; o 
primeiro e o segundo antécio aristados; segundo 
antécio desenvolvido; terceiro antécio rudimentar ou 
desenvolvido. Glumas 1-nervadas, glabras; gluma 
inferior 1,8–2,5 mm compr., mucronada, gluma 
superior 3–4,5 mm compr., aristulada, arístula ca. 
1,5 mm compr. Antécio inferior 0,8–1,7 mm compr., 
arista 8–15 mm compr.; lema 3–4 mm compr., 
3-nervado, piloso no dorso, nas margens e na base 
e com tufo de tricomas no ápice, tricomas de até ca. 
2 mm compr. 
Material selecionado: Bonito, Pedra do Rodeador, 
7.XI.2003, fl. e fr., J.R. Maciel & W.C. Campelo 120 
(IPA). Buíque, Vale do Catimbau, 18.VI.2008, fl. e fr., 
M.B. Costa-e-Silva 3663 (IPA). Fernando de Noronha, 
s.l., 18.X.1955, fl. e fr., D. Andrade-Lima 2166 (IPA). 
Goiana, Estação experimental de Itapirema, 3.X.2006, 
fl. e fr., J.R. Maciel 356 (RB). São Lourenço da Mata, 
Tapera, 18.I.1930, fl. e fr., B. Pickel 2299 (IPA).

Chloris orthonoton é endêmica do Brasil, 
onde está registrada para todas as Regiões com 
exceção do Norte do país (Filgueiras 2012). É 
encontrada desde o extremo leste até o oeste de 
Pernambuco. Floresce e frutifica entre agosto e 
janeiro, mas na Caatinga é encontrada produzindo 
flores e frutos nos meses de chuva. Seu potencial 
forrageiro é desconhecido. 

Pode ser confundida com Chloris pycnothrix  
Trin. pois as duas possuem lâmina foliar com ápice 
obtuso e longas aristas vináceas, mas se separam 
facilmente tanto pelos aspectos indicados na chave, 
quanto pelos seguintes caracteres: C. orthonoton 
possui espiguetas com antécios mais imbricados, 
lâmina foliar lanceolada e nós não ramificados, ao 
contrário de C. pycnothrix.

6.  Chloris pycnothrix Trin., Gram. Unifl. Sesquifl. 
234. 1824.  Figs. 1c, 2f

Erva 10–35 cm alt., anual, formando touceiras 
esparsas. Bainha foliar com tricomas marginais; 
lígula ca. 1 mm compr., glabra; lâmina foliar 1,5–5 
× 0,2–0,4 cm, glabra em ambas as faces, ápice 
obtuso, margens serreadas. Panícula estramínea a 

rósea com 5–10 ramos, 4–10 cm compr., digitados, 
flexuosos, ramo antecedendo o conjunto ausente. 
Espiguetas com 2 antécios, ambos aristados; 
segundo antécio rudimentar. Glumas 1-nervadas, 
glabras; gluma inferior 0,3–0,6 mm compr., mútica, 
gluma superior 0,5–1 mm compr., aristulada, 
arístula ca. 0,2 mm compr. Antécio inferior 1–1,7 
mm compr., arista 10–25 mm compr.; lema 1,5–2,2 
mm compr., 3-nervado, piloso na base, tricomas 
0,2–0,4 mm compr.
Material selecionado: Triunfo, 12.IX.1969, fl. e fr., E.C. 
Tenório 1043 (IPA).

Chloris pycnothrix ocorre amplamente nos 
trópicos do Novo e Velho Mundo (Molina & 
Rúgolo-de-Agrasar 2004) e no Brasil, em todas as 
Regiões com exceção do Norte do país (Filgueiras 
2012). Em Pernambuco é encontrada desde a Zona 
da Mata até a Caatinga. Floresce e frutifica de julho 
a janeiro. Apresenta potencial forrageiro mediano, 
pois tem boa qualidade, mas produção foliar média.

Caracteriza-se por apresentar a maior arista 
do lema dentre todas as espécies analisadas, a qual 
pode atingir até 20 mm de comprimento. Suas 
espiguetas são formadas por dois antécios, sendo 
apenas o inferior totalmente desenvolvido. No 
campo assemelha-se muito a C. virgata, mas uma 
análise mais cuidadosa das inflorescências revela 
as diferenças citadas anteriormente.

7.  Chloris virgata Sw., Fl. Ind. Occid. 1: 203. 
1797.  Figs. 1c, 2g

Erva 10–75 cm alt., anual, formando touceiras 
esparsas. Bainha foliar glabra; lígula ca. 0,5 mm de 
compr., glabra; lâmina foliar 2–20 × 0,2–1,2 cm, glabra 
em ambas as faces, ápice agudo, margens serreadas. 
Panícula estramínea com 4–19 ramos, 1,5–10 cm 
compr., digitados, eretos, ramo antecedendo o 
conjunto às vezes presente. Espiguetas com 2-3 
antécios, o primeiro e o segundo aristados; segundo 
antécio desenvolvido; terceiro antécio desenvolvido 
ou rudimentar. Glumas 1-nervadas; gluma inferior 
1,5–2,2 mm compr., mútica, gluma superior 3,5–4 
mm compr., aristulada, ca. 1 mm compr. Antécio 
inferior 5–10 mm compr., arista 5–15 mm compr.; 
lema 1,5–2,2 mm compr., 3-nervado, piloso no dorso, 
nas margens e na base, tufo de tricomas presente no 
ápice, tricomas de até ca. 2 mm compr.
Material selecionado: Araripina, Chapada do Araripe, 
24.III.1970, fr., L. Ferraz (IPA 18475). Belém do São 
Francisco, 21.VII.1967, fl. e fr., E.C. Tenório 356 (IPA). 
Itambé, Estação Experimental do IPA, 5.X.2006, fl. e 
fr., J.R. Maciel 364 (UFP). Mirandiba, Serra do Tigre, 
17.IV.2007, fl. e fr., J.R. Maciel et al. 412 (UFP).



Chloris (Poaceae) em Pernambuco

Rodriguésia 64(1): 169-177. 2013

175

Chloris virgata ocorre amplamente nos trópicos 
do Novo e Velho Mundo (Molina & Rúgolo-de-
Agrasar 2004). No Brasil está registrada para os 
estados do Ceará, Sergipe e Bahia (Filgueiras 2012). 
Em Pernambuco, encontra-se distribuída desde o 
extremo leste ao oeste. Floresce e frutifica ao longo 
de todo ano. Seu potencial forrageiro é desconhecido.

Assemelha-se a C. orthonoton e a C. barbata 
pelo aspecto da inflorescência com ramos floríferos 
concentrados no ápice do colmo e pela textura 
plumosa da inflorescência. No entanto, a espigueta de 
C. virgata é nitidamente mais laxa que as das outras 
duas espécies, que possuem antécios fortemente 
imbricados mesmo após a maturação do fruto.

Riqueza e distribuição
Neste trabalho foram confirmadas sete 

espécies em Pernambuco, sendo elas: Chloris 
barbata, C. elata, C. exilis, C. gayana, C. 
orthonoton, C. pycnothrix e C. virgata. As espécies 
C. exilis e C. gayana não foram registradas para 
Pernambuco por Molina & Rúgolo-de-Agrasar 
(2004). Por sua vez, Filgueiras (2012) citou 
apenas C. elata, C. orthonoton e C. pycnothrix 
para Pernambuco. Dessa forma o presente estudo 
amplia na Lista da Flora do Brasil as ocorrências 
de C. barbata, C. exilis, C. gayana e C. virgata.

Em geral o gênero Chloris mostra uma 
ampla distribuição no contexto fitogeográfico 
pernambucano, como pode ser observado na 
Figura 1. Chloris barbata, C. orthonoton e C. 
virgata podem ser encontradas ocorrendo desde o 
extremo leste até o extremo oeste de Pernambuco. 
Por outro lado, C. elata, C. gayana e C. pycnothrix 
apresentam uma restrição maior na faixa de 
amplitude das suas populações.

Neste estudo, as subzonas fitogeográficas de 
Pernambuco apresentaram um padrão de riqueza de 
espécies similar (Fig. 3a). A riqueza das subzonas 
fitogeográficas variou entre três e cinco espécies, 
sendo que na subzona da mata úmida, e na subzona 
do sertão foram registradas cinco espécies, quatro 
na zona do litoral e três nas subzonas da mata seca, 
da mata serrana e do agreste.

Essa distribuição de riqueza homogênea das 
espécies de Chloris não encontra correspondente 
nos casos registrados na literatura. Maciel et al. 
(2010) e Maciel & Costa-e-Silva (2011) registraram 
para as gramíneas Andropogon L. e Paspalum 
L. respectivamente, uma redução da riqueza de 
espécies no sentido leste-oeste. Segundo os autores, 
a longitude 36º evidencia uma barreira geográfica 

para a colonização de muitas espécies que não 
apresentam adaptações à sazonalidade climática 
encontrada na caatinga, conforme foi descrito por 
Andrade-Lima (1960, 1981). 

No entanto, este padrão de riqueza de espécies 
observado para Andropogon e Paspalum além 
de outros gêneros de famílias distintas, como 
Heliotropium L. (Boraginaceae) (Melo & Sales 
2004), Oxalis L. (Oxalidadaceae) (Abreu et al. 2008), 
Phyllanthus L. (Phyllanthaceae) (Silva & Sales 2007) 
e Staelia Cham. & Schltdl. (Rubiaceae) (Souza & 
Sales 2004), não é aplicável para Chloris (Fig. 3b).

As espécies de Chloris registradas para 
Pernambuco, ocorrem exclusivamente em 
ambientes abertos, o que as caracteriza como 
heliófitas estritas. Os habitats podem ser bordas 
de fisionomias florestais da Floresta Atlântica, 
solos arenosos e pedregosos da Caatinga e 
restingas. Chloris barbata e C. orthonoton são 
duas espécies que apresentam comportamento 
ruderal, sendo mais frequentes em margens de 
estradas, canais, invadindo jardins e plantações. 
Chloris virgata também pode ser encontrada como 
ruderal na Caatinga, onde suas populações são 
mais abundantes.

Figura 3 – Riqueza de espécies de Chloris em 
Pernambuco – a. distribuição da riqueza de Chloris 
com base nos registros de número de espécies por 
subzona fitogeográfica; b. grid de 1° por 1° mostrando 
a distribuição da riqueza de espécies de Chloris com 
base nos registros do número de espécies no estado.
Figure 3 – Richness of the species of Chloris in Pernambuco 
State – a. distribution of richness of Chloris based on records of 
species number by phytogeographic subzone; b. 1° by 1° grid 
showing the richness distribution of Chloris species based on 
records of species number in the State.

a

b
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Resumo
Este trabalho apresenta o levantamento das espécies de Apocynaceae s. str. no Parque Nacional da Serra da 
Canastra, localizado no sudoeste de Minas Gerais. Foram encontradas 30 espécies, distribuídas em 13 gêneros. 
A subfamília Rauvolfioideae está representada por 11 espécies pertencentes a cinco gêneros: Aspidosperma, 
Condylocarpon, Hancornia, Himatanthus e Tabernaemontana, enquanto Apocynoideae está representada por 19 
espécies distribuídas em oito gêneros: Forsteronia, Mandevilla, Mesechites, Odontadenia, Peltastes, Prestonia, 
Secondatia e Temnadenia. São apresentadas chaves analíticas para a identificação de gêneros e espécies, descrições, 
ilustrações e comentários sobre distribuição geográfica.
Palavras-chave: Apocynoideae, campo rupestre, florística, Rauvolfioideae.

Abstract 
A species inventory for the Apocynaceae s. str. occurring in the Serra da Canastra National Park, located in 
southwestern Minas Gerais, is presented in this study. The floristic survey reported 30 species from 13 genera. 
Subfamily Rauvolfioideae is represented by 11 species belonging to five genera: Aspidosperma, Condylocarpon, 
Hancornia, Himatanthus and Tabernaemontana). Subfamily Apocynoideae is represented by 19 species 
belonging to eigth genera: Forsteronia, Mandevilla, Mesechites, Odontadenia, Peltastes, Prestonia, Secondatia 
and Temnadenia. Keys for the identification of the genera and species, descriptions, illustrations, and comments 
on geographical distribution of the species are presented.
Key words: Apocynoideae, campo rupestre, floristics, Rauvolfioideae.
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Introdução
Apocynaceae s. l. é uma das maiores famílias de 

angiospermas. Apresenta 375 gêneros e 5000 espécies 
com distribuição pantropical e algumas espécies 
em regiões temperadas (Endress 2004). No Brasil, 
são registradas 759 espécies (Rapini et al. 2010), 
distribuídas em todos os domínios morfoclimáticos 
brasileiros. Apocynaceae s. l. pertence à ordem 
Gentianales e, recentemente, teve sua circunscrição 
ampliada com a inclusão de Asclepiadaceae. Essa 
delimitação é resultado de estudos em sistemática 
filogenética baseados em caracteres morfológicos 
e moleculares (Judd et al. 1994, Struwe et al. 1994, 
Sennblad & Bremer 2002) e corrobora com a 
primeira circunscrição proposta para a família por 
Jussieu (1789). Atualmente, está subdividida em 
cinco subfamílias: Rauvolfioideae, Apocynoideae, 
Periplocoideae, Secamonoideae e Asclepiadoideae 

(Endress & Bruyns 2000), das quais Rauvolfioideae, 
Apocynoideae e Asclepiadoideae ocorrem no Brasil. 
A citação Apocynaceae s. str. refere-se apenas às 
subfamílias Rauvolfioideae e Apocynoideae. 

O levantamento de Apocynaceae s. str. no 
Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC) 
está inserido no projeto Flora do Parque Nacional 
da Serra da Canastra e, somado ao estudo de 
Farinaccio & Mello-Silva (2004) para a subfamília 
Asclepiadoideae, traz novas informações para o 
conhecimento da diversidade da família no PNSC. 

O objetivo deste trabalho é catalogar e 
descrever a diversidade de Apocynaceae s. str. que, 
junto às demais famílias já estudadas, contribui 
para o conhecimento da flora do PNSC. Em adição, 
objetiva contribuir com o conhecimento da Flora de 
Minas Gerais, assim como dos campos rupestres e 
cerrados brasileiros.
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Material e Métodos
Área de estudo
O PNSC localiza-se na região sudoeste do 

estado de Minas Gerais, nos municípios de São 
Roque de Minas, Delfinópolis, Sacramento, Vargem 
Bonita, São João Batista do Glória e Capitólio, entre 
os meridianos de 46º15’ e 47º00’W e os paralelos 
de 20º00’ e 20º30’S (IBAMA 2005). A área do 
PNSC é de 200.000 ha, proposta pelo Decreto 
n° 70.355, em 3 de abril de 1972. Deste total, 
somente 71.525 ha estão com a situação fundiária 
regularizada. No entanto, os outros 130.000 ha 
permanecem como propriedades particulares ou 
posses. Nesse trabalho, a área de estudo abrange a 
área da proposta original, ampliando a diversidade 
de ambientes e possivelmente a diversidade de 
espécies (Fig. 1).

As cotas altimétricas variam de 900 a 1.200 
m, atingindo a máxima de 1.496 m na Serra 
Brava. O clima regional é caracterizado pela 
sazonalidade com chuvas no verão e inverno seco. 
A temperatura média é de 21°C e a precipitação 
pluviométrica varia de 1.300 a 1.700 mm/ano 
sendo o trimestre de dezembro a fevereiro o mais 
chuvoso (IBDF 1981).

O Parque está localizado no domínio 
fitogeográfico do Cerrado, em formações florestais, 
savânicas e campestres (IBDF 1981). Segundo 
Ribeiro & Walter (1998), as formações florestais 
são compostas por mata seca semidecídua, mata 
ciliar e cerradão. Já as formações savânicas são 
compostas por cerrado s. str. e cerrado rupestre, 
enquanto as formações campestres são compostas 
por campo limpo, campo sujo e campo rupestre. 
Devido ao uso do fogo para manejo de pastagens, 
todas as formações florestais e savânicas existentes 
na região sofreram em diferentes graus algum tipo 
de alteração (IBAMA 2005).

Foram realizadas seis viagens de coleta 
ao PNSC. As coletas foram realizadas de forma 
assistemática, ao percorrer estradas e trilhas 
já existentes no PNSC. Os espécimes foram 
herborizados, identificados e incorporados ao 
herbário UEC e as duplicatas enviadas para o 
herbário ESA, HRCB e HUFU. Para verificar 
outras coletas, foram consultados os seguintes 
herbários, representados pelo acrônimo de acordo 
com Index Herbariorum (Thiers, continuously 
updated): BHCB, ESA, HRCB, HUFU, MBM, 
OUPR, RB, SP, SPF, SPFR, UEC, UPCB, VIC.

As descrições dos gêneros foram baseadas na 
literatura especializada sobre a família, enquanto 
as descrições das espécies foram elaboradas com 
base na análise do material coletado na região 
estudada. No caso da espécie ter sido pouco 
coletada ou estar em estado vegetativo, observou-
se material adicional de outras regiões. Descrições 
de gêneros e chaves para a identificação de 
espécies só são apresentadas para os gêneros 
representados por mais de uma espécie na área de 
estudo. Os termos morfológicos foram baseados 
em Radford et al. (1974) e, para as folhas, em 
Hickey (1973). As medidas foram tomadas sempre 
em órgãos maduros. No caso de comprimento e 
largura, foram utilizadas as respectivas medidas 
separadas por “x”. 

Resultados e Discussão
Dentre as espécies encontradas, as lianas 

somam 40% e estão distribuídas em formações 
florestais: Forsteronia pubescens A. DC., 
Peltastes peltatus (Vell.) Woodson, Prestonia 
coalita (Vell.) Woodson, P. riedelii (Müll. Arg.) 
Markgr., sendo algumas específicas de mata 
ciliar: Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC., 
Prestonia tomentosa R. Br., Secondatia densiflora 
A. DC. No entanto, Forsteronia velloziana (A. 
DC.) Woodson, Mandevilla hirsuta (A. Rich.) 
K. Schum e Mesechites mansoanus (A. DC.) 
Woodson ocorrem tanto em formações florestais 
como em formações savânicas. Temnadenia 
violacea (Vell.) Miers foi observada somente uma 
vez em campo rupestre, sendo bastante comum no 
cerrado s. str., juntamente com Odontadenia lutea 
(Vell.) Woodson. 

Figura 1 – Localização do Parque Nacional da Serra 
da Canastra na América do Sul e em Minas gerais.
Figure 1– Location of Serra da Canastra National Park in South 
America and in Minas Gerais State (Brazil).
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As espécies arbóreas somam 33,3% do 
total. Destas, algumas ocorrem somente em 
formação florestal: Aspidosperma australe 
Müll. Arg., A. cylindrocarpon Müll. Arg., A. 
ramiflorum Müll. Arg., A. spruceanum Müll. Arg., 
Tabernaemontana catharinensis A. DC.; outras 
somente em formação savânica: A. macrocarpon 
Mart., Hancornia speciosa Gomes e Himatanthus 
obovatus (Müll. Arg.) Woodson; enquanto A. 
subincanum Mart. e A. tomentosum Mart. ocorrem 

nas duas formações. O hábito subarbustivo 
corresponde a 26,7% das espécies. Com exceção 
de Prestonia erecta (Malme) J.F. Morales, todas 
pertencem à Mandevilla, ocorrendo no cerrado s. 
str. e, principalmente, em formações campestres: 
M. illustris (Vell.) Woodson, M. longiflora 
(Desf.) Pichon, M. martii (Müll. Arg.) Pichon, 
M. novocapitalis Markgr., M. pohliana (Stadelm) 
Gentry, M. tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, M. 
velame (A. St.-Hil.) Pichon.

Chave para identificação dos gêneros de Apocynaceae s. str. 

1.	 Corola	com	prefloração	contorta	sinistrorsa;	ginostégio	ausente	............................ 	2	(Rauvolfioideae)
2. Lianas; lobos da corola longamente caudados; fruto articulado  ......................  2. Condylocarpon
2’. Árvores a arbustos; lobos da corola não caudados; fruto não articulado  ....................................  3

3. Ovário semi-ínfero  .......................................................................................  4. Himatanthus
3’. Ovário súpero  ......................................................................................................................  4

4. Folhas geralmente alternas; sementes aladas  .....................................  1. Aspidosperma
4’. Folhas opostas; sementes nuas ou ariladas  ..................................................................  5

5. Folha sem nervuras secundárias paralelas entre si; sementes com arilo  ................  
 ...............................................................................................  5. Tabernaemontana

5’. Folha com nervuras secundárias paralelas entre si; sementes sem arilo  ................  
 ........................................................................................................... 3. Hancornia

1’.	 Corola	 com	 prefloração	 contorta	 dextrorsa;	 estames	 adnatos	 à	 cabeça	 do	 estilete	 formando	 um	
ginostégio  .................................................................................................................  6 (Apocynoideae)
6. Folhas peltadas  .......................................................................................................... 10. Peltastes
6’. Folhas não peltadas  .....................................................................................................................  7

7. Corola com anel caloso na fauce  ...................................................................... 11. Prestonia
7’. Corola sem anel caloso na fauce  .........................................................................................  9

8. Corola rotácea a sub-rotácea  ..................................................................  6. Forsteronia
8’. Corola sub-hipocrateriforme a hipocrateriforme, infundibuliforme ou tubulosa  ......  10

9. Lacínias do cálice fortemente desiguais  .......................................  9. Odontadenia
9’. Lacínias do cálice iguais ou similares  ...............................................................  11

10. Cabeça do estilete umbraculiforme com projeções longitudinais  .............  12
1. Cabeça do estilete com 5 projeções longitudinais em toda sua extensão   

 ..........................................................................................  7. Mandevilla
11’. Cabeça do estilete com 5 projeções longitudinais restritas à base  .........  

 ..........................................................................................  8. Mesechites
10’. Cabeça do estilete fusiforme, sem projeções longitudinais  .......................  13

12. Flores brancas, coléteres calicinais alternos na base da face adaxial; látex 
branco  ............................................................................  12. Secondatia

12’. Flores violáceas, coléteres calicinais opostos na base da face adaxial; 
látex incolor  .................................................................. 13. Temnadenia

Subfamília Rauvolfioideae
1. Aspidosperma Mart. & Zucc. Flora 7 (1Beil.):135. 
1824. nom. cons.

Árvores a arbustos. Coléteres nodais 
ausentes. Folhas geralmente alternas; coléteres 
laminares ausentes; nervação broquidódroma 
ou craspedódroma. Inflorescências dicásios 

modificados corimbiformes. Coléteres no cálice 
ausentes. Corola tubular ou hipocrateriforme. 
Ovário súpero, apocárpico; cabeça do estilete 
fusiforme a globosa. Folículos 2. Sementes aladas. 
Gênero neotropical, com 44 espécies distribuídas 
desde o México até a o norte da Argentina, com 
exceção do Chile (Kinoshita et al. 2005).



182 Morokawa, R., Simões, A.O. & Kinoshita, L.S.

Rodriguésia 64(1): 179-199. 2013

Chave de identificação para as espécies de Aspidosperma 

1. Folhas congestas no ápice dos ramos  ..................................................................................................  2
2. Ramos suberosos  .........................................................................................................................  3

3. Frutos 9,3–14 ×	7–9	cm;	flores	1–1,6	cm	compr.;	pecíolo	1,8–3	cm	compr.	 .........................  
 ...............................................................................................................  1.3. A. macrocarpon

3’. Frutos 5–6,6 ×	3,3–3,8	cm;	flores	0,4–0,6	cm	compr.;	pecíolo	menor	que	0,5	cm	compr.	 ....  
 .................................................................................................................  1.7. A. tomentosum

2’. Ramos não suberosos  ..................................................................................................................  4
4. Lobos da corola iguais ou maiores que o tubo  ........................................ 1.7. A. tomentosum
4’. Lobos da corola menores que o tubo ...................................................................................  5

5. Folhas 6,5–12 × 2–3,1 cm, nervação broquidódroma  ............................1.1. A. australe
5’. Folhas 11–17 × 5–5–9 cm, nervação craspedódroma  .....................  1.6. A. subincanum

1’. Folhas não congestas no ápice dos ramos  ...........................................................................................  6
6.	 Inflorescência	ramiflora	 .................................................................................... 1.4. A. ramiflorum
6’.	 Inflorescência	axilar	ou	subterminal	 ...........................................................................................  7

7.	 Inflorescência	axilar.	Fruto	piriforme,	mucronado,	pubescente,	lenticelas	inconspícuas;	plantas	
com látex vermelho  ................................................................................  1.5. A. spruceanum

7’.	 Inflorescência	subterminal.	Fruto	oblongo,	não	mucronado,	glabro,	 lenticelas	conspícuas;	
plantas com látex branco  ...................................................................  1.2. A. cylindrocarpon

1.1. Aspidosperma australe Müll. Arg., in Martius 
& Eichler, Fl. bras. 6(1): 58. 1860.

Árvores 5–10 m alt.; látex branco. Ramos 
não suberosos, lenticelados, jovens pubescentes 
e adultos glabros. Folhas congestas no ápice do 
ramo; pecíolos 1,7–3 cm compr., pilosos; lâminas 
6,5–12 × 2–3,1 cm, elípticas, cartáceas, ápice 
agudo, base cuneada a atenuada, face adaxial 
glabrescente, estrigosa na nervura primária, face 
abaxial estrigosa; nervação broquidódroma. 
Inflorescências subterminais, pubescentes; 
pedúnculo 0,5–2,5 cm compr. Flores ca. 1 cm 
compr., amarelo-acinzentadas; pedicelo ca. 2 mm 
compr. Cálice com lacínias 1,6–2,1 × 0,9–1,2 mm 
deltóides, face adaxial vilosa somente na região 
apical, face abaxial vilosa. Corola hipocrateriforme; 
tubo 5–5,4 × 2–2,5 mm; lobos 1,8–2,2 mm compr., 
deltóides, patentes. Ovário tomentoso; cabeça 
do estilete oblonga. Folículos 5,3–5,7 × 2,6–3,1 
cm, dolabriformes, estipitados, não mucronados, 
lenticelas conspícuas, pubescentes. Sementes 
3–3,7 × 2,0–2,6 cm, elípticas, núcleo seminífero 
central. 
Material examinado: São Roque de Minas, Vão dos 
Cândidos, 6.IX.2008, fr., R. Morokawa et al. 225 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Araguari, Capim Branco II, 24.X.2007, fl., G.M. Araujo 
& A.E. Gusson (UEC 148073).

Distribui-se em matas das Regiões Sudeste e 
Sul do Brasil (Kinoshita et al. 2005). No PNSC, foi 
coletada em áreas de pastagem. Espécie semelhante 

a A. olivaceum, mas diferindo desta por apresentar 
inflorescência com indumento acinzentado, 
enquanto A. olivaceum apresenta indumento 
amarelado. Coletado com frutos em setembro. 
Segundo Simões & Kinoshita (2002), a espécie 
floresce de setembro a dezembro, com frutos 
podendo ser encontrados ao longo de todo o ano.

1.2. Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. in 
Mart., Fl. bras. 6(1): 54. 1860.

Árvores 5–12 m alt.; látex branco. Ramos 
não suberosos, fissurados, lenticelados, quando 
jovens pubescentes e adultos glabros. Folhas 
ao longo do ramo; pecíolos 2–3 cm compr., 
pilosos; lâminas 6,5–12 × 2,3–5,8 cm, elípticas 
ou oblongas, membranáceas, ápice acuminado, 
base obtusa, ambas as faces pilosas somente 
na nervura principal; nervação broquidódroma. 
Inflorescências subterminais, glabras; pedúnculo 
0,5–2,5 cm compr. Flores 0,8–1 cm compr., 
amarelo-esverdeadas; pedicelo 1,2–3 mm compr. 
Cálice com lacínias 0,7–1 × 0,7–0,9 mm; deltóides, 
face adaxial vilosa na região dorsal e apical, 
face abaxial pilosa somente no ápice. Corola 
hipocrateriforme; tubo ca. 2,5 × 1,5 mm; lobos 6,5–
7 mm compr., lanceolados a lineares, suberetos. 
Ovário glabro; cabeça do estilete globosa. 
Folículos 6–8 × 2–2,5 cm, oblongos, curtamente 
estipitados, não mucronados, lenticelas conspícuas, 
glabros. Sementes 4–4,4 × 2,5–2,6 cm, oblongas a 
falciformes, núcleo seminífero lateral. 
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Material examinado: São João Batista do Glória, Mata do 
Engenho, 3.IX.2008, fl., R. Morokawa et al. 218 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Araguari, 
Capim Branco I, 5.X.2005, fl., A.S. Siqueira & V.H.P. 
Rodrigues (UEC 125924). Carrancas, Faz. do Sr. José Pinto, 
1.X.1999, fl.e fr., A.O. Simões et al. 866 (UEC). 

Distribui-se nas Regiões Centro-Oeste, 
Sudoeste e Sul do Brasil, e também na Bolívia, 
Paraguai e Peru (Kinoshita et al. 2005). No 
PNSC foi coletada em área de pastagem. Espécie 
facilmente reconhecida pelos lobos da corola 
longos, lineares, maiores que o tubo da corola; 
frutos oblongos, cilíndricos e sementes com núcleo 
seminífero basal. Coletado com flores em setembro. 
Segundo Kinoshita et al. (2005), a espécie floresce 
principalmente de setembro a novembro.

1.3. Aspidosperma macrocarpon Mart., Flora 7(1), 
Beibl. 4: 136. 1824. Fig. 2a-e

Árvores 3–6 m alt.; látex branco. Ramos 
suberosos, fissurados, lenticelados, quando jovens 
com ápice lanoso. Folhas congestas no ápice do 
ramo; pecíolos 1,8–3 cm compr., lanosos; lâminas 
19–35 × 14–25 cm, elípticas a ovais, coriáceas, ápice 
agudo a obtuso, base obtusa, face adaxial vilosa, 
glabrescente a glabra, face abaxial vilosa; nervação 
broquidódroma. Inflorescências subterminais, 
amarelo-velutinas; pedúnculo 1–3 cm compr. Flores 
1–1,6 cm compr., esbranquiçadas; pedicelo ca. 1 
mm compr. Cálice com lacínias 3–3,6 × 1–1,6 mm, 
estreito-triangulares, face adaxial pilosa e face abaxial 
glabra. Corola hipocrateriforme; tubo 6–8 × 3–4 mm; 
lobos 6–10 mm compr., oblongos, patentes. Ovário 
glabro; cabeça do estilete globosa. Folículos 9,3–14 
× 7–9 cm, piriformes, estipitados, mucronados, 
lenticelas ausentes, velutinos. Sementes 7–8,2 × 
6,7–8 cm, orbiculares, núcleo seminífero concêntrico.
Material selecionado: Delfinópolis, Claro, 14.IX.2000, 
fl., A.C.B. Silva 575 (SPFR); estrada para a Gurita, 
3.XII.2002, fl. e fr., R.L. Volpi et al. 310 (HUFU, UEC); 
Fazenda Zé Antunes, 11.IV.2002, fr., R.A. Pacheco 
et al. 180 (HUFU, UEC); trilha da Escada de Pedra, 
14.IX.2004, fl., C.A. Faria et al. 67 (HUFU, UEC).

Distribui-se no Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil 
(PI, BA, Região Centro-Oeste, MG e SP) em Cerrado 
e Floresta Amazônica (Kinoshita et al. 2005). No 
PNSC foi coletado em campo rupestre e cerrado 
rupestre, é facilmente reconhecida em campo pelos 
ramos suberosos, frutos e folhas grandes de 19–35 cm 
de comprimento. Coletado com flores de setembro 
a dezembro, e com frutos de dezembro a maio. 
Segundo Kinoshita et al. (2005), a espécie floresce 
de julho a novembro, e frutifica de fevereiro a abril.

1.4. Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg. in Mart., 
Fl. bras. 6(1): 55. 1860. Fig. 2f-g

Árvores 10–30 m alt.; látex branco. Ramos 
não suberosos, lenticelados, quando jovens 
pubérulos. Folhas ao longo do ramo; pecíolos 
0,7–1,2 cm de compr., pilosos; lâminas 14,7–16,5 
× 4,2–5,7 cm, elípticas, cartáceas, ápice agudo, base 
aguda a cuneada, face adaxial glabra, pilosa sobre 
a nervura primária, face abaxial glabra; nervação 
broquidódroma. Inflorescências ramifloras, 
tomentosas; apenduculada. Flores 1,0–1,2 cm 
compr., brancas; pedicelo 0–1 mm compr. Cálice 
com lacínias 1,7–1,9 × 1–2 mm, deltóides, 
face adaxial glabra, face abaxial vilosa. Corola 
hipocrateriforme; tubo 9,6 × 3 mm; lobos ca. 1,1 cm 
compr., oblongos, patentes. Ovário viloso; cabeça 
do estilete oblonga. Folículos 7,7–8,4 × 6,4–6,5 cm, 
piriformes, não estipitados, mucronados, lenticelas 
conspícuas, glabros. Sementes não observadas.
Material examinado: São Roque de Minas, Vão dos 
Cândidos, 6.IX.2008, fl. e fr., R. Morokawa et al. 226 
(UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Januária, 
Vale do rio Peruaçu, 20.VII.1997, fl., A. Salino 3264 (UEC). 

Distribui-se em matas das Regiões Sudeste 
e Sul do Brasil e Bolívia (Kinoshita et al. 2005). 
No PNSC foi coletada em mata seca semidecídua. 
Coletado com flores e frutos em setembro. 
Segundo Kinoshita et al. (2005), a espécie floresce 
principalmente de julho a outubro, e frutifica de 
abril a novembro.

1.5. Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. 
Arg. in Mart., Fl. bras. 6(1): 52. 1860. Fig. 2h

Árvores 4–15 m alt.; látex vermelho. Ramos 
não suberosos, lenticelas ausentes nos ramos mais 
jovens, esparso-farinosos. Folhas ao longo do ramo; 
pecíolos 1–2,5 cm compr., pulverulentos; lâminas 
5,5–12 × 2,2–5 cm, elípticas a oblongas, coriáceas, 
ápice agudo a acuminado, base atenuada, face 
adaxial pulverulenta na região da nervura primária, 
face abaxial canescente; nervação craspedódroma. 
Inflorescências axilares, tomentosas; pedúnculo 
3–5 cm compr. Flores 0,6–0,8 cm compr., amarelas; 
pedicelo ca. 1 mm compr. Cálice com lacínias 
1,7–2,2 × 1,2–1,5 mm, deltóides, tomentosas na 
face adaxial e no ápice da face abaxial. Corola 
hipocrateriforme; tubo 3,5 × 1,8 mm; lobos ca. 3 
mm compr., lanceolados, eretos a suberetos. Ovário 
glabro; cabeça do estilete clavada. Folículos 8,8 
× 5,8 cm, piriformes, estipitados, mucronados, 
lenticelas inconspícuas, pubescentes. Sementes 5,2 
× 5,5 cm, orbiculares, núcleo seminífero central. 
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Figura 2 – a-e. Aspidosperma macrocarpon Mart. – a. ramo florífero; b. flor em vista lateral; c. flor em secção longitudinal; 
d. fruto; e. semente com núcleo seminal central. f-g. A. ramiflorum Müll. Arg. – f. ramo florífero; g. fruto. h. A. spruceanum 
Müll. Arg. – h. ramo florífero. i-j. A. subincanum Mart. – i. ramo florífero; j. flor em vista lateral. (a-c Silva 575; d-e Walter 
et al. (UEC52002); f Salino 3264; g Morokawa et al. 226; h-i Marcondes-Ferreira et. al. 875; j-k Morokawa et al. 224).
Figure 2 – a-e. Aspidosperma macrocarpon Mart. – a. flowering branch; b. flower lateral view; c. flower in longitudinal section; d. 
fruit; e. seed with central nucleus seminal. f-g. A. ramiflorum Müll. Arg. – f. flowering branch; g. fruit. h. A. spruceanum Müll. Arg. 
– h. flowering branch. i-j. A. subincanum Mart. – i. flowering branch; j. flower in lateral view. (a-c Silva 575; d-e Walter et al. 
(UEC52002); f Salino 3264; g Morokawa et al. 226; h-i Marcondes-Ferreira et. al. 875; j-k Morokawa et al. 224).
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Material examinado: São Roque de Minas, 21.IX.1996, 
fr., J.N. Nakajima & R. Romero 2061 (HUFU, UEC);  
10.XII.1996, fr., W. Marcondes-Ferreira et al. 875 
(UEC).

Distribui-se do México a São Paulo no 
Brasil (Kinoshita et al. 2005). No PNSC foi 
coletada em mata seca semidecídua. É facilmente 
reconhecida em campo pelo látex vermelho e 
ramos com indumento farinoso. Coletada com 
frutos de setembro a dezembro. Segundo Kinoshita 
et al. (2005), a espécie floresce o ano todo, com 
predominância no período de julho a setembro. 

 
1.6. Aspidosperma subincanum Mart., Fl. bras. 
20(2): 162. 1837. Fig. 2i-j

Árvores 4–11 m de altura; látex branco. 
Ramos não suberosos, lenticelados, tomentosos no 
ápice. Folhas congestas no ápice do ramo, pecíolos 
1,5–3,4 cm compr., seríceos; lâminas 11–17 × 
5–5–9 cm, elípticas a obovais, membranáceas a 
cartáceas, ápice agudo a acuminado, base aguda a 
atenuada, face adaxial pilosa somente na nervura 
principal, face abaxial glabrescente, esbranquiçada; 
nervação craspedódroma. Inflorescências axilares, 
subterminais, tomentosas; pedúnculo 0,3–1,5 
cm compr. Flores ca. 0,5 cm compr., branco-
amareladas; pedicelo 1–1,5 mm compr. Cálice com 
lacínias 1,4–1,7 × 0,9 mm, triangulares, face adaxial 
tomentosa, face abaxial glabra. Corola com tubo ca. 
4,2 × 1,5–2 mm; lobos 2,5–2,8 mm compr., ovais, 
reflexos. Ovário tomentoso; cabeça do estilete 
clavada. Folículos 6–7 × 3,3–4,2 cm, piriformes, 
curtamente estipitados, não mucronados, lenticela 
conspícuas, pulverulentos. Sementes ca. 4 × 3 cm, 
elípticas, núcleo seminífero central. 
Material examinado: São João Batista do Glória, estrada 
da Mata do Engenho para São João Batista do Glória, 
4.IX.2008, fl. e fr. R. Morokawa et al. 224 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS. 
Coromandel, estrada Patrocínio-Coromandel, VIII.1999, 
fr., F.T. Farah 1048 (UEC). Uberlândia, Estação Ecológica 
do Panga, 5.X.1989, fl., G.M. Araújo 586 (UEC). 

Distribui-se no sudeste do Brasil (Kinoshita 
et al. 2005). No PNSC foi coletada em pastagem. 
Aspidosperma subincanum difere de A. tomentosum 
no comprimento dos lobos da corola que vão até 
a metade do tubo da corola e ovário tomentoso; 
enquanto que em A. tomentosum os lobos são de 
igual comprimento ou maiores que o tubo da corola 
e o ovário é glabro. Coletado com flores e frutos 
em setembro. Segundo Woodson (1951) flores de 
setembro a novembro.

1.7. Aspidosperma tomentosum Mart., Flora 7(1), 
Beibl. 4: 135. 1824.

Árvores 1,9–5 m de altura; látex branco. 
Ramos suberosos ou não, fissurados ou não, 
lenticelados, tomentosos na região de inserção das 
folhas, ápice densamente amarelo-viloso. Folhas 
congestas no ápice do ramo; pecíolos menores que 
0,5 cm compr., tomentosos; lâminas 12,5–25,5 × 
4,3–9,4 cm, elípticas ou obovais, membranáceas 
a coriáceas, ápice agudo, base atenuada, face 
adaxial esparso tomentosa, face abaxial tomentosa; 
nervação craspedódroma. Inflorescências axilares, 
subterminais, tomentosas; pedúnculo 1,3–2,1 cm 
compr. Flores 0,4–0,6 cm compr., brancas com 
fauce amarela; pedicelos 0–0,5 mm compr. Cálice 
com lacínias 2,5–4 × 0,9–1,5 mm, lanceoladas, 
densamente tomentosas na face adaxial e no ápice 
da face abaxial. Corola com tubo 3,3–4,3 × 1,5–1,9 
mm; lobos 3,5–6 mm compr., oblongos, patentes. 
Ovário glabro; cabeça do estilete clavada. Folículos 
5–6,6 × 3,3–3,8 cm, piriformes, curtamente 
estipitados, não mucronados, lenticelas conspícuas, 
ferrugíneo-tomentosos quando jovens, glabros 
quando adultos. Sementes 4–4,4 × 2,5–2,6 cm, 
elípticas, núcleo seminífero central. 
Material selecionado: Delfinópolis, Trilha do Zé 
Carlinho, 9.X.2002, fl., J. Nakajima et al. 3202 (HUFU). 
São Roque de Minas, estrada para Retiro de Pedras, 
16.XI.2007, fl., R. Morokawa et al. 127 (UEC). São João 
Batista do Glória, Mata do Engenho, fl., 3.IX.2008, R. 
Morokawa et al. 219 (UEC).

Amplamente distribuída no Brasil e Paraguai 
(Kinoshita et al. 2005). No PNSC foi coletada em 
formações de cerrado e mata seca semidecídua. Os 
espécimes de cerrado possuem ramos suberosos 
enquanto os de mata seca semidecídua apresenta 
ramos não suberosos. Coletado com flores de 
setembro a novembro, e também em maio, e com 
frutos em abril e setembro. Segundo Simões & 
Kinoshita (2002), a espécie floresce de setembro 
a outubro, com frutos podendo ser encontrados ao 
longo de todo o ano.

2. Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC., Prodr. 
8: 381. 1844. 

Lianas. Ramos jovens curto-pubescentes, 
adultos glabros. Folhas verticiladas 3 por nó e 
às vezes opostas; pecíolos 0,6–2,2 cm compr., 
pubérulos; lâminas 4,7–11 × 2,2–5,3 cm, elípticas 
ou obovais, membranáceas a cartáceas, ápice 
acuminado ou cuspidado, base aguda a obtusa, face 
adaxial glabra a esparso pubescente, face abaxial 
esparso pubescente com domácias pilosas nas axilas 
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da nervura primária; nervação broquidódroma. 
Inflorescências tirsiformes, terminais, esparso-
pubescentes; pendúnculo 2,8–5 cm compr. Flores 
0,4–0,5 cm compr., amarelas a alaranjadas; pedicelo 
1–3 mm compr. Cálice com lacínias ca. 0,7 × 0,6 mm, 
amplamente ovais, glabras. Corola hipocrateriforme; 
tubo 1,6–2,4 × 1,2–1,3 mm; lobos ca. 3,4 mm compr., 
oblíquos, longamente caudados no ápice, patentes. 
Ovário súpero, hemissincárpico, glabro; cabeça do 
estilete orbicular. Mericarpos ca. 12 × 0,6–1,6 cm, 
articulados, pubescentes quando imaturos, glabros 
quando maduros. Sementes 0,9–1 cm compr, nuas. 
Material selecionado: Delfinópolis, estrada para Gurita, 
9.III.2003, fr., R. Romero et al. 6703 (HUFU). São Roque 
de Minas, Retiro de Pedras, 13.X.2007, fl., R. Morokawa 
et al. 116 (UEC); trilha para a cachoeira Casca d’anta, 
11.X.2007, fl., R. Morokawa et al. 100 (UEC). 

Distribui-se do Ceará no Brasil até a Argentina 
(Fallen 1983). No PNSC foi coletado em bordas de 
mata ciliar. É facilmente reconhecível em campo 
pelas folhas verticiladas e a presença de domácias 
pilosas nas axilas da nervura primária. Coletado 
com flores em outubro e novembro, e com frutos de 
novembro a março. Segundo Simões & Kinoshita 
(2002), a espécie floresce de setembro a março, e 
frutifica de setembro a dezembro.

3. Hancornia speciosa Gomes, Obs. Bot. Med. 
Bras. Pl. 2:3. 1803. Fig. 3a

Árvores 1,8–5 m alt.; látex branco. Ramos 
não suberosos, lenticelados, glabros. Folhas 
distribuidas ao longo do ramo; pecíolos 0,3–6 cm 
compr., glabros; lâminas 4,4–8,5 × 2,4–3,5 cm, 
oblongas a elípticas, cartácea, ápice agudo, retuso 
e acuminado, base aguda a arredondada, em 
ambas as faces glabra; nervação craspedródoma. 
Inflorescências dicasios, terminais, pubescentes; 
apendunculado. Flores 3,3–4,2 cm compr., 
amarelas; pedicelos 4–10 mm compr. Cálice com 
lacínias 19–27 × 16–18 mm, deltóides, face adaxial 
glabra, face abaxial pubescente. Corola com tubo 
30–35 × 3–4 mm; lobos 13–15 mm de compr, 
oblíquo-lineares, patentes. Ovário súpero, sincárpico, 
glabro; cabeça do estilete oblonga lanceolada. Bagas 
3,2–4 × 2,9–5 cm, globosas, amarelo-alaranjadas, 
pulverulentas em algumas regiões. Sementes 0,7–1,1 
× 0,3–0,6 cm, nuas.
Material selecionado: Delfinópolis, estrada para Gurita, 
7.X.2002, fl. e fr., R. Romero et al. 6402 (HUFU); Fazenda 
Zé Antunes, 26.XI.2003, fl., R. Romero et al. 6956 (HUFU); 
região da Represa de Furnas, 7.XII.2005, fl., J. Nakajima et 
al. 4025 (HUFU); região da Represa de Furnas 29.IX.2005, 
fr., R. Romero et al. 7239 (HUFU, UEC). 

Amplamente distribuída no Brasil do sudoeste 
do Amazonas até o Paraná, principalmente em áreas 
de cerrado (Kinoshita et al. 2005). No PNSC foi 
coletado em campo rupestre e cerrado rupestre. É 
facilmente reconhecível pela folha com numerosas 
nervuras secundárias paralelas entre si e pelo fruto 
do tipo baga. Coletado com flores de outubro 
a dezembro, e com frutos de setembro a maio. 
Segundo Simões & Kinoshita (2002), a espécie 
floresce e frutifica de novembro a fevereiro.

4. Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 25(1): 201. 1938. 
 Fig. 3b-c 

Arvoreta 2–3 m alt. Ramos suberosos, glabros. 
Folhas congestas no ápice dos ramos; pecíolos 0,3–0,6 
cm compr., glabros ou esparso-pubescentes; lâminas 
12–21,5 × 7,3–13,5 cm, ovais a obovais, coriáceas, 
ápice acuminado a agudo, base aguda, face adaxial 
pilosa, face abaxial glabra; nervação broquidódroma. 
Inflorescências cincinios dicotômicos, terminais, 
glabras; pendúnculo 3,5–6 cm compr. Flores 3,2–4 
cm compr., brancas; pedicelos 6,4–7,3 mm compr. 
Cálice com uma lacínia maior 5–6,3 × 2,3–2,5 mm, 
três menores 1,5–2,2 × 1–1,2 mm, e uma bastante 
reduzida ca. 1 mm compr., ovais, glabras. Corola com 
tubo 16–17 × 28–35 mm; lobos 29–33 mm compr., 
elípticos, patentes. Ovário semi-ínfero, apocárpico, 
glabro; cabeça do estilete fusiforme. Folículos 10–21 
× 1,9–2,9 cm, costa proeminente, glabros. Sementes 
3,2–4,5 × 1,8–2,4 cm, aladas.
Material examinado: Capitólio, Região da Represa 
de Furnas, 22.V.2007, fl., J.N. Nakajima et al. 4473 
(HUFU). Delfinópolis, Vale da Babilônia, 10.XII.2008, 
M.F. Silveira et al. 86 (UEC). 
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Uberlândia, 
ca. 35 km da cidade em direção a Uberaba, 15.IV.2001, fl., 
R. Schütz Rodrigues & A. Flores 1173 (UEC).

Distribui-se na Bolívia e Brasil (MA, PI, AL, 
BA, MT, MS, GO, MG e SP) em cerrado, campo 
rupestre, restinga e mata ciliar (Kinoshita et al. 
2005). No PNSC foi coletado em campo rupestre 
e cerrado s. str. É reconhecida em campo por suas 
folhas obovais, e inflorescência robusta e bracteada. 
Coletado com flores em maio e dezembro. Segundo 
Kinoshita et al. (2005), a espécie floresce de 
setembro a abril e frutifica de maio a julho. 

5. Tabernaemontana catharinensis A. DC., Prodr. 
8: 365. 1844. Fig. 3d-e

Árvores 3–6 m alt; látex branco. Ramos 
não suberosos, lenticelados, pubescentes no 
ápice. Folhas ao longo do ramo; pecíolos 0,2–
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Figura 3 – a. Hancornia speciosa Gomes – a. ramo. b-c. Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson – b. tubo da corola 
em secção longitudinal; c. ramo florífero. d-e. Tabernaemontana catharinensis A. DC. – d. ramo florífero; e. fruto. f-h. F. 
pubescens A. DC. – f. ramo florífero; g. fruto; h. flor. i-j. Forsteronia. velloziana (A. DC.) Woodson – i. ramo com fruto; j. flor. 
(a Romero et al. 6402; b-c Schütz Rodrigues & Flores 1173; d Joly et al. 16504; e Rosa et al. 490; f Simões & K. Matsumoto 
703; g Morokawa et al. 153; h, j Rosa et al. 866; i Bernacci et al. 54).
Figure 3 – a. Hancornia speciosa Gomes – a. branch. b-c. Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson – b. corolla tube in longitudinal section; 
c. flowering branch. d-e. Tabernaemontana catharinensis A. DC. – d. flowering branch; e. fruit. f-h. F. pubescens A. DC. – f. branch flowering; 
g. fruit; h. flower. i-j. Forsteronia. velloziana (A. DC.) Woodson - i. branch with furit; j. flower. (a Romero et al. 6402; b-c Schütz Rodrigues & 
Flores 1173; d Joly et al. 16504; e Rosa et al. 490; f Simões & K. Matsumoto 703; g Morokawa et al. 153; h, j Rosa et al. 866; i Bernacci et al. 54).
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0,4 cm compr., tomentosos; lâminas 9–11,5 × 
2–3,5 cm, elípticas, cartáceas, ápice agudo a 
acuminado, base cuneada, face adaxial glabra ou 
com nervura primária pubescente, face abaxial 
glabra ou pubescente; nervação broquidódroma. 
Inflorescências cimosas, axilares, glabras; 
pedúnculo 0,8–1 cm compr. Flores 0,8–1 cm 
compr., brancas; pedicelo 5,2–7 mm compr. 
Cálice com lacínias 3,2–5 × 1–2,1 mm, estreito-
triangulares, pubescentes, coléteres contínuos. 
Corola hipocrateriforme, tubo 8,7–9,3 × 2,6–3,4 
mm; lobos 9–11 mm compr., obliquamente estreito-
olongos, patentes. Ovário súpero, apocárpico, 
glabro; cabeça do estilete cilindrica com 5–10 
projeções na base. Folículos 1,7–2,8 × 1–1,9 cm, 
muricados, glabros. Sementes ca. 0,7 × 0,4 cm, com 
arilo amarelo em frutos imaturos e avermelhados 
em frutos maduros.
Material examinado: Capitólio, região de Furnas, 
20.III.2007, fl., P.O. Rosa et al. 490 (HUFU, UEC).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Brotas, 
beira do rio Jacarei, 26.IV.1984, fr., C.A. Joly et al. 16504 
(UEC). Itú, Praça da Independência, 27.XI.1989, fl., S. 
Bruni (UEC88044).

Distribui-se Brasil (Regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul), Bolívia, Uruguai, Paraguai e 

nordeste da Argentina (Kinoshita et al. 2005). No 
PNSC foi coletada em mata seca semidecídua. 
Espécie facilmente reconhecida quando em 
frutificação, pois os frutos são muricados e 
deiscentes, e pelo arilo laranja-avermelhado 
recobrindo as sementes. Coletado com flores em 
março. Segundo Leeuwenberg (1994), a espécie 
floresce de outubro a novembro, com pico de 
frutificação em maio e junho.

Subfamilia Apocynoideae
6. Forsteronia G. Mey., Prim. Fl. Esseq.: 133. 1818.

Lianas; látex branco. Ramos com coléteres 
nodais, estípulas ausentes. Folhas opostas, raro 
verticiladas, usualmente com domácias pubescentes 
nas axilas da nervura primária; coléteres na base 
da face adaxial da nervura primária; nervação 
broquidódroma. Inflorescências tirsiformes, 
multifloras. Pedicelos retos. Cálice com lacínias 
iguais; coléteres alternos ou opostos às lacínias. 
Corola rotácea a sub-rotácea. Estames inclusos a 
exclusos. Cabeça do estilete fusiforme. Folículos 
2. Sementes elípticas a lineares. Gênero neotropical 
com 46 espécies, no Brasil ocorre 26 espécies 
(Kinoshita et al. 2005). 

Chave de identificação para as espécies de Forsteronia 

1.	 Inflorescência	menor	que	as	folhas	subsequentes;	lacínias	do	cálice	iguais	ou	maiores	que	4	mm	de	
compr.; ápice do folículo não dilatado  ....................................................................... 6.2. F. velloziana

1’.	 Inflorescência	maior	que	as	folhas	subsequentes;	lacínias	do	cálice	menores	que	2	mm	de	compr.;	ápice	
do folículo dilatado  .................................................................................................... 6.1. F. pubescens

6.1. Forsteronia pubescens A. DC., Prodr. 8: 436. 
1844. Fig. 3f-h

Ramos tomentosos quando jovens, glabros 
quando adultos. Folhas opostas; pecíolos 0,4–0,8 
cm compr., tomentosos; lâminas 5,5–12,4 × 
2,3–5,6 cm, elípticas, oblongas, cartáceas, 
ápice acuminado, base obtusa a arredondada, 
face adaxial glabra a pubescente, face abaxial 
tomentosa, com domácias pubescentes nas axilas 
da nervura central. Inflorescências terminais, 
maiores que as folhas subsequentes; pedúnculo 
0,7–1 cm compr.; brácteas 1–2 mm compr., ovais a 
lanceoladas, tomentosas. Flores ca. 0,5 cm compr, 
branco-creme; pedicelos 0,7–0,9 mm. Cálice com 
lacínias 1–1,4 × 0,7–1 mm, deltóides, coléteres 
opostos. Corola sub-rotácea; tubo 0,7–1 × 1,9–2 
mm; lobos 4–5 mm compr., liguliformes, patentes. 

Estames exclusos; anteras oblongas, base sagitada, 
ápice apiculado; filetes conatos. Disco nectarífero 
5-lobado. Ovário pubescente. Folículos 13–20,5 
× 0,4–0,5 cm, submoniliformes, ápice dilatado. 
Sementes 0,9–1,3 × 0,2 cm, cilíndricas, glabras; 
coma 4–5 cm compr.
Material examinado: São Roque de Minas, entrada 
da Usina Jaraguá, 19.XI.2003, fr., S.M. Gomes et al. 
717 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Uberlândia, Capim Branco II, 10.IX.2007, fl., P.O. 
Rosa et al. 866 (UEC). SÃO PAULO: São Paulo, Tietê, 
Instituto Agronômico, 20.VII.1994, fr., L.C. Bernacci 
et al. 544 (UEC).

Amplamente distribuída, do Peru ao norte 
da Argentina e Brasil (CE, BA, MT, MG e SP) 
(Kinoshita et al. 2005). No PNSC foi encontrada 
em cerrado s. str. Coletado com frutos em 
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novembro. Segundo Kinoshita et al. (2005), a 
espécie floresce de setembro a novembro e frutifica 
de novembro a agosto.

6.2. Forsteronia velloziana (A. DC.) Woodson, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 21 (4): 622. 1934. 
 Fig. 3f-g

Ramos  quando  jovens  fe r rúg ineo-
pubescentes. Folhas opostas; pecíolos 0,2–0,4 
cm compr., pubescentes; lâminas 2–5 × 1,2–2,5 
cm, elípticas, obovais, oblongas, membranáceas, 
ápice agudo a acuminado, cuspidado, base obtusa 
ou cordiforme, ambas as faces pubescentes 
principalmente ao longo das nervuras, domácias 
ausentes. Inflorescências terminais, menores 
que as folhas subsequentes; pedúnculo 0,2–0,7 
cm compr.; brácteas 4–7 mm, lanceoladas, 
pubescentes. Flores ca. 0,5 cm compr., branco-
esverdeadas; pedicelos 1,5–2,5 mm compr, retos. 
Cálice com lacínias 4–4,6 × 1–1,5 mm, iguais, 
linear-lanceoladas, coléteres opostos. Corola sub-
rotácea; tubo ca. 1 × 3 mm; lobos 2,8 mm compr., 
oblongos, eretos. Estames parcialmente exclusos; 
anteras lanceoladas, apiculadas, base sagitada; 
filetes não conatos. Disco nectarífero 5-lobado. 
Ovário pubescente. Folículos 7,5–9 × 0,3–0,5 cm, 
cilíndricos a submoniliformes, ápice não dilatado. 
Sementes 0,7–0,9 × 0,2 cm, estreitamente elípticas, 
pubescentes; coma 2–4 cm compr.
Material examinado: São Roque de Minas: trilha da 
parte de cima Casca d’anta, 11.X.2007, fl., R. Morokawa 
et al. 103 (UEC); São José do Barreiro, trilha Casca 
d’anta, 19.XI.2007, fl., R. Morokawa et al. 153 (UEC).

Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Carrancas, Serra de Carrancas, 24.I.1999, fr., A.O. Simões 
e K. Matsumoto 703 (UEC). 

Distribui-se de Minas Gerais a Santa Catarina 
(Hansen 1985). No PNSC foi encontrada em campo 
rupestre, cerrado s. str. e mata ciliar. Coletado com 
flores em outubro e novembro. Segundo Simões & 
Kinoshita (2002), a espécie floresce de setembro a 
novembro, e frutifica de outubro a março.

7. Mandevilla Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 26: pl. 7. 
1840, nom cons.

Lianas, subarbustos, arbustos eretos a 
escandentes; látex branco. Ramos com coléteres 
nodais, estípulas ausentes. Folhas geralmente 
opostas; coléteres presentes na face adaxial da 
lâmina ou ao longo de toda a nervura primária 
ou ausentes; domácias ausentes. Inflorescências 
racemosas. Pedicelos retos. Cálice com lacínias 
iguais a subiguais; coléteres alternos, opostos ou 
contínuos. Corola infudibuliforme, hipocrateriforme, 
subhipocrateriforme ou tubular. Cabeça do estilete 
umbraculiforme, com 5 projeções longitudinais em 
toda sua extensão. Folículos 2. Sementes lineares a 
estreito-elípticas. Gênero neotropical, com cerca de 
150 espécies distribuídas do sudoeste dos Estados 
Unidos à Argentina em uma grande variedade de 
habitats como os desertos, savanas, tepuís, campos 
e florestas (Simões et al. 2006). Recentemente a 
circunscrição de Mandevilla foi ampliada com a 
inclusão de Macrosiphonia Müll.Arg., Quiotania 
Zaruqui e Telosiphonia (Woodson) Herinckson como 
sinônimos (Simões et al. 2006; Simões et al. 2007). 

Chave de identificação para as espécies de Mandevilla 

1.	 Lianas,	flores	amarelas	 ................................................................................................... 7.1. M. hirsuta
1’.	 Subarbustos,	flores	róseas	a	vináceas	ou	brancas	 ...............................................................................  2

2.	 Folhas	albo-lanosas;	flores	brancas	 .............................................................................................  3
3. Folha com ambas as faces albo-lanosas  ........................................................  7.8. M. velame
3’. Folha com apenas a face abaxial albo-lanosa  .....................................................................  4

4.	 Inflorescência	com	até	2	flores	 ..........................................................  7.3. M. longiflora
4’.	 Inflorescência	com	8–18	flores	 ................................................................  7.4. M. martii

2’.	 Folhas	glabras,	pubescente,	tomentosas	ou	velutinas;	flores	róseas	a	vináceas	 ..........................  5
5. Lâmina foliar glabra em ambas as faces, coléter ausente  ...................  7.5. M. novocapitalis
5’. Lâmina foliar pubescente, tomentosa ou velutina em ambas as faces, coléter presente  .....  6

6. Flor ca. 2 cm de comprimento; corola hipocrateriforme  ...................  7.7. M. tenuifolia
6’. Flor 3 a 7 cm de comprimento; corola infundibuliforme  ............................................  7

7. Tubo superior infudibuliforme, 9–15 × 6–15 mm  ......................... 7.2. M. illustris
7’. Tubo superior cilíndrico, 25–30 × 10–15 mm  ............................. 7.6. M. pohliana
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7.1. Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. in Engl. 
& Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(2): 171. 1895.

 Lianas. Ramos hirsutos. Folhas opostas; 
pecíolos 0,4–1,2 cm compr., hirsutos; lâminas 
7–13 × 3–6,5 cm, elípticas a oblongas, cartáceas, 
ápice agudo a acuminado, base lobada, face 
adaxial estrigosa, face abaxial hirsuta; coléteres na 
face adaxial ao longo de toda a nervura primária; 
nervação broquidódroma. Inflorescências axilares, 
5–19-floras; pedúnculo 1–5 cm compr.; brácteas 
16-25 mm compr., elípticas a rombóides, pilosas. 
Flores 6–7,5 cm compr., levemente zigomorfas, 
amarelas com fauce vermelha; pedicelos 2–3 
mm compr. Cálice com lacínias 9–19 × 1,5–2,5 
mm, lanceoladas; coléteres opostos. Corola 
infundibuliforme; tubo inferior 2,1–2,2 × 0,3–0,7 
mm, cilíndrico, levemente giboso na base; tubo 
superior 21–25 × 16–20 mm, infundibuliforme; 
lobos 22–27 mm compr., oval-oblíquos ou deltóides. 
Disco nectarífero 5 lobado. Ovário minutamente 
piloso. Folículos 10–12,5 × 0,5 cm, unidos no ápice, 
levemente torulosos, hirsutos. Sementes ca. 1 × 0,3 
cm, pubescentes; coma ca. 1,5 cm compr.
Material selecionado: Capitólio, região da Represa de 
Furnas, 23.V.2007, fl., J. Nakajima et al. 4510 (HUFU, 
UEC). Delfinópolis, Vale da Babilônia, Pousada Babilônia, 
8.XII.2008, fl. e fr., M.F. Silveira et al. 40 (UEC). São 
Roque de Minas, Cachoeira dos Rolinhos, 29.VI.1997, 
fr., R. Romero et al. 4358 (HUFU, UEC); trilha Casca 
d’anta, 20.XII.2007, fl., R. Morokawa et al. 178 (UEC).

Distribui-se na América Central, incluindo 
Antilhas até o SE do Brasil em mata de encosta, 
restinga, cerrado e campo rupestre (Kinoshita et al. 
2005). No PNSC foi coletada em borda de mata seca 
semidecídua, mata ciliar e campo rupestre. Espécie 
reconhecida em campo pelas flores levemente 
zigomorfas devido à curvatura do tubo inferior e 
pelos frutos unidos no ápice e hisurtos. Coletado 
com flores de maio a dezembro, e com frutos de 
junho a dezembro. Segundo Simões & Kinoshita 
(2002) e Morales (2005a), a espécie pode ser 
coletada com flores e frutos ao longo de todo o ano.

7.2. Mandevilla illustris (Vell.) Woodson, Ann. 
Missouri Bot. Gard. 20(4): 727. 1933. 

Subarbustos eretos, 0,2–0,8 m alt. Ramos 
pubescentes. Folhas opostas; pecíolos 0–4 mm 
compr., pubescentes; lâminas 3,5–10,2 × 2,4–
10,2 cm, elípticas a orbiculares, cartáceas, ápice 
acuminado, base cuneada, ambas as faces pubescentes 
a velutinas; coléteres na base da nervura central na 
face abaxial; nervação boquidódroma. Inflorescências 
terminais, (1–)4–8-flora; pedúnculo 2–8 mm compr.; 

brácteas 5–15 mm compr., estreito-triangulares, 
face adaxial glabra, face abaxial com tricomas 
avermelhados. Flores 3,1–6,3 cm compr., róseas 
com fauce mais escura estendendo-se para os lobos 
em forma de estrela ou fauce branca; pedicelos 
8–19(–33) mm compr. Cálice com lacínias 8–9 
mm compr., estreito-triangulares, coléteres alternos. 
Corola infudibuliforme; tubo inferior 10–14 × 1–4 
mm, cilíndrico; tubo superior 9–15 × 6–15 mm, 
infundibuliforme; lobos 30–31 mm compr., oblíquo-
obovais. Disco nectarífero 2 alternocarpelares. Ovário 
glabro. Folículos 18–26 × 0,3–0,4 cm, livres no ápice. 
Sementes ca. 0,8 × 0,2 cm; coma 4–4,5 cm compr.
Material selecionado: Capitólio, região da Represa de 
Furnas, 25.X.2006, fl., J. Nakajima et al. 4250 (HUFU). 
Delfinópolis, Fazenda Zé Antunes, 26.XI.2003, fl., J. 
Nakajima et al. 3707 (HUFU, UEC). São Roque de 
Minas, Retiro de Pedras, 16.XI.2007, fl., R. Morokawa 
et al. 129 (UEC).

Distribui-se no Brasil (Centro-Oeste, MG, 
SP, PR) e Paraguai em planaltos e montanhas com 
vegetação de cerrado e campo rupestre (Kinoshita 
et al. 2005). No PNSC foi coletada em cerrado 
s. str., campo sujo, campo limpo, mata seca 
semidecídua e mais raramente em campo rupestre. 
A espécie é reconhecida pelo desenho formado na 
fauce da corola de uma estrela rósea, raro ausente. 
Coletado com flores de outubro a janeiro, e com 
frutos de janeiro a julho. Segundo Sales (1993), a 
espécie floresce de outubro a janeiro. 

 
7.3. Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon, Bull. 
Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 2, 20: 107. 1948.

Subarbustos eretos, 0,3–0,7 m alt. Ramos 
albo-lanosos. Folhas opostas; pecíolos 1,5–4 cm 
compr., lanosos; lâminas 1,5–6,5 × 0,5–3 cm, ovais 
a elípticas, cartáceas, ápice acuminado, base obtusa, 
face adaxial esparsamente lanosa, face abaxial 
albo-lanosa; coléteres na base da face adaxial; 
nervação broquidódroma. Inflorescências axilares, 
1–2-flora; pedúnculo 10–24 cm compr.; brácteas 
3–10 mm compr., filiformes, pilosas. Flores 12–17 
cm compr., brancas, esverdeadas a amareladas, 
com fauce amarela; pedicelos 4–7 mm compr. 
Cálice com lacínias 15–25 × 2–3 mm, lanceoladas, 
coléteres contínuos. Corola hipocrateriforme; tubo 
inferior 10–15 × 2–4 cm, cilíndrico; tubo superior 
15–25 × 15–30 mm, campanulado; lobos 22–32 
mm compr., obovais. Disco nectarífero 5 lobado. 
Ovário glabro. Folículos 12–22 cm compr., livres 
no ápice, torulosos, velutinos quando jovens e 
tomentosos quando adultos. Sementes 0,8–1 × 0,3 
cm; coma 1,3–1,8 cm compr.
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Material selecionado: São Roque de Minas, 3 km da 
sede, 16.IV.1994, fr., R. Romero et al. 875 (UEC); estrada 
para Cachoeira dos Rolinhos, 26.IX.1995, fl., R. Romero 
et al. 1860 (HUFU); estrada da portaria de São Roque de 
Minas a Sacramento, 12.X.2007, fl., R. Morokawa et al. 
105 (UEC); Torre de Observação, 1.XI.2004, fl., M.A. 
Farinaccio et al. 189 (HUFU).

Distribui-se na Argentina, Bolívia, Brasil 
(Regiões Centro-Oeste e Sul, MG e SP), Paraguai 
e Uruguai, em cerrado, campo limpo e campo de 
altitude (Barban 1985). No PNSC foi coletada em 
campo limpo e campo rupestre. Coletado com flores 
de setembro a dezembro, e com frutos de novembro 
a abril. Segundo Kinoshita et al. (2005), a espécie 
floresce o ano todo, com predominância nos meses de 
setembro a dezembro, e frutifica de outubro a maio.

7.4. Mandevilla martii (Müll. Arg.) Pichon, Bull. 
Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 2, 20: 107. 1948  
 Fig. 4a

Subarbustos eretos, 0,85–1,16 m alt. Ramos 
albo-tomentosos. Folhas opostas; pecíolos 0,2–1 
cm compr., seríceos; lâminas 4–9 × 2,3–5 cm, ovais 
a oblongas, coriáceas, ápice agudo, mucronado, 
base truncada a lobada, face adaxial tomentosa, 
face abaxial albo-lanosa; coléteres na base da 
nervura primária da face adaxial; nervação 
broquidódroma. Inflorescências terminais, às 
vezes axilares, 8–18-flora; pedúnculo 26–34 cm 
compr.; brácteas 3,5–8,5 mm compr., filiformes, 
tomentosas. Flores 10–14 cm compr., branco-
esverdeadas com fauce amarela; pedicelos 4,5–7 
mm compr., lanosos. Cálice com lacínias 15–25 × 
2–3 mm, estreito-lanceoladas; coléteres opostos. 
Corola hipocrateriforme; tubo inferior 6–8,6 × 
0,3–0,4 cm, cilíndrico; tubo superior 2–3 × 0,8–0,9 
cm, cilíndrico; lobos ca. 2,4–2,8 cm compr., 
obovais. Disco nectarífero 5 lobado. Ovário glabro 
ou piloso. Frutos e sementes não observados.
Material examinado: Delfinópolis, Claro, 10.I.2000, fl., 
A.C.B. Silva & L.R. Reato 864 (SPFR). São Roque de 
Minas, 12.I.1994, fl., A.M. Giulietti et al.  (ESA 23062).
Material adicional: BRASIL. GOIÁS: Catalão, estrada 
para Cristalina, 6.XI.2002, fl., A.O. Simões et al. 1190 
(UEC). Colinas do Sul, estrada para a Serra da Mesa, 
10.XI.2002, fl., A.O. Simões et al. 1229 (UEC). MINAS 
GERAIS: Coromandel, Douradinho, 5.I.1988, fl., A. Reis 
et al. 730 (UEC).

Distribui-se no Brasil (GO, DF e MG), em 
cerrado, campo limpo e campo rupestre (Barban 
1985). No PNSC foi coletada em cerrado s. str. 
Coletado com flores em janeiro. Segundo Kinoshita 
et al. (2005), a espécie floresce de dezembro a 
maio, e frutifica de julho a agosto.

7.5. Mandevilla novocapitalis Markgr., Bradea 
1(8): 49. 1971. Fig. 4b-d

Subarbustos eretos, 10–40 cm alt. Ramos 
esparsamente pubescentes. Folhas opostas, às vezes 
verticiladas; pecíolos 2–3 mm compr., glabros; 
lâminas 4–7,5 × 1–3 cm, ovais, obovais, elípticas 
ou oblongas, cartáceas, ápice agudo a acuminado, 
base aguda a obtusa, face adaxial e abaxial glabra, 
coléteres ausentes; nervação broquidódroma. 
Inflorescências terminais, 4–12-flora; pedúnculo 
5–10 cm compr.; brácteas 2–7,5 × 1–2,5 mm, 
lanceoladas, glabras. Flores 2,8–3,6 cm compr., 
róseas a avermelhadas com fauce amarela. Cálice com 
lacínias 8–11 × 1,5–3,5 mm, lanceoladas, coléteres 
contínuos. Corola sub-hipocrateriforme; tubo inferior 
6–8,5 × 3–4 mm, cilíndrico; tubo superior 13–17 × ca. 
4 mm, cilíndrico, sulcado; lobos 19–21 mm compr.,  
rombóide-oblíquos. Disco nectarífero 5-lobado ou 
livres 2, altenocarpelares. Ovário glabro. Frutos e 
sementes não observados e não descritos na literatura.
Material examinado: São Roque de Minas, estrada de São 
Roque de Minas a Sacramento, 17.XI.2007, fl., R. Morokawa 
et al. 146 (UEC); guarita de Sacramento, 6.XII.1994, fl., R. 
Romero & J.N. Nakajima 1446 (HUFU, UEC).

Distribui-se no DF, GO e MG em Cerrado 
(Sales 1993). No PNSC foi coletada em campo sujo 
e campo limpo, somente na região NO do parque. 
Espécie semelhante a M. pohliana e M. illustris, 
diferindo destas principalmente pela fauce da corola 
estreita e amarela. Coletado com flores de outubro a 
dezembro. Segundo Sales (1993), a espécie floresce 
de setembro a fevereiro, com frutos conhecidos para 
o mês de fevereiro.

 
7.6. Mandevilla pohliana (Stadelm.) A.H. Gentry, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 71(4): 1079. 1985.

Subarbustos eretos, 0,2–1 m alt. Ramos 
pubescentes a velutino-tomentosos. Folhas opostas; 
pecíolos 1–4 mm compr., glabros; lâminas 4–8,6 
× 1,8–4,5 cm, elípticas, obovais, oblongas, ovais, 
cartáceas, ápice obtuso-mucronado, acuminado, 
base arredondada, face adaxial glabra a velutina, face 
abaxial glabra, esparso tomentosa, velutina; coléteres 
na base da face adaxial; nervação broquidódroma. 
Inflorescências terminais, 4–13-flora; pedúnculo 
7,5–14 cm compr.; brácteas 4–7,5 mm compr., 
triangulares, esparso-tomentosas. Flores 4–7 cm 
compr., róseas com a fauce vermelho escuro; 
pedicelos 8–20 mm compr. Cálice com lacínias 7–7,5 
× ca. 2 mm, oval-lanceoladas, coléteres contínuos. 
Corola infudibuliforme; tubo inferior 9–10 × 2,5–4 
mm, cilíndrico; tubo superior 25–30 × 10–15 mm, 
cilíndrico, sulcada; lobos 18–20 mm compr., oboval-
orbiculares. Disco nectarífero 2 alternocarpelares. 
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Figura 4 – a. Mandevilla martii (Müll. Arg.) Pichon – ramo florífero. b-d. M. novocapitalis Markgr. – b. cabeça do 
estilete; c. ramo florífero; d. flor em vista frontal. e-f. M. tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson – e. ramo com frutos; f. flor 
em vista frontal. g. M. velame (A. St.-Hil.) Pichon – ramo com fruto (a Silva & L.R. Reato 864; b-d Morokawa et al. 188; 
e Morokawa et al. 162; f Romero et al. 3887; g Souza 25344).
Figure 4 – a. Mandevilla martii (Müll. Arg.) Pichon – flowering branch. b-d. M. novocapitalis Markgr. – b. style head; c. flowering branch; 
d. flower in frontal view. e-f. M. tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson – e. branch with fruit; f. flower in frontal view. g. M. velame (A. St.-Hil.) 
Pichon – branch with fruit (a Silva & L.R. Reato 864; b-d Morokawa et al. 188; e Morokawa et al. 162; f Romero et al. 3887; g Souza 25344).
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Ovário glabro. Folículos 13–17 × 0,2–0,3 cm, 
cilíndricos, livres no ápice. Sementes não vistas.
Material selecionado: Capitólio, região da Represa de 
Furnas, 7.XII.2005, fl., R. Romero et al. 7339 (HUFU). 
Delfinópolis, Condomínio de Pedra, 28.XI.2003, fl., J.N. 

Nakajima et al. 3747 (HUFU). São Roque de Minas, 
estrada de São Roque de Minas a Sacramento, 17.XI.2007, 
fl., R. Morokawa et al.136 (UEC). 

Amplamente distribuída no Cerrado nas 
Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil 
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e também na Bolívia, Paraguai e Argentina 
(Kinoshita et al. 2005). No PNSC foi coletada 
em campo rupestre, campo limpo, cerrado s. str., 
cerrado rupestre e em áreas de pastagem. Coletado 
com flores de novembro a fevereiro. Segundo Sales 
(1993), a espécie floresce de setembro a março, 
com frutificação estendendo-se até junho e julho.

7.7. Mandevilla tenuifolia (J.C. Mikan) Woodson, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 20: 679. 1933.  
 Fig. 4e-f

Subarbustos eretos ou volúveis, 10–50 cm alt. 
Ramos pubescentes. Folhas opostas; pecíolo ca. 2 
mm compr., glabras ou pilosas; lâminas 1,2–14,2 × 
0,1–1,4 cm, estreito-oblongas, lineares a elípticas, 
membranácea a cartácea, ápice agudo a acuminado, 
base aguda, ambas as faces pubérulas, às vezes 
glabras, coléteres na base da face adaxial; nervação 
broquidódroma. Inflorescências axilares, terminais 
ou subterminais, 1–8-flora; pendúnculo 3–10 cm 
compr.; brácteas ca. 3,5 mm compr., lanceoladas, 
glabras a pubérulas. Flores ca. 2 cm compr., roxas, 
lilases, ou róseas, fauce branca e região central 
amarela; pedicelos 5–10 mm de compr. Cálice com 
lacínias 4–6 × 1–1,5 mm; coléteres alternos. Corola 
hipocrateriforme; tubo inferior 10–15 × 1,4–1,8 
mm, cilíndrico; tubo superior 4,1–5,3 × 2,6–2,8 
mm, cilíndrico; lobos 1–1,45 cm compr., obval-
oblíquos. Disco nectarífero 2 alternocapelares. 
Ovário glabro. Folículos 6,3–7,2 × 0,1–0,2 cm, 
cilíndricos, levemente torulosos. Sementes ca. 0,3 
cm compr.; coma ca. 0,8 cm compr.
Material selecionado: Capitólio, região da Represa de 
Furnas, Cachoeira Feixo da Serra, 24.X.2006, fl., R. Romero 
et al. 7859 (HUFU). Delfinópolis, Fazenda Zé Antunes, 
13.IV.2002, fl., R.L. Volpi et al. 116 (HUFU). São Roque 
de Minas, trilha do Vão dos Cândidos para a Garagem de 
Pedras, 21.XII.2007, fl., R. Morokawa et al. 184 (UEC).

Amplamente distribuída no Brasil, do Pará 
a São Paulo, alcançando o planalto das Guianas 
no Suriname; em afloramentos rochosos (Sales 
& Kinoshita 2005). No PNSC foi coletada em 
campo rupestre, campo limpo, cerrado rupestre, 
cerrado s. str.. Mandevilla tenuifolia é polimórfica, 
apresentando variação nas cores das flores e na 
forma das folhas, algumas possuem aspecto de 
roseta com as folhas congestas na base dos ramos 
e flores róseas quase brancas com manchas lilases, 
enquanto outras apresentam as folhas distribuídas 
regularmente ao longo dos ramos e flores em tom 
róseo ou lilás. O hábito também pode se mostrar 
bastante variável, com plantas eretas ou volúveis. 
Coletado com flores de outubro a março, e com 

frutos de janeiro a abril. Segundo Sales (1993), 
a espécie floresce de novembro a março, e o de 
frutificação se estende de dezembro a maio.

7.8. Mandevilla velame (A. St.-Hil.) Pichon, Bull. 
Mus. Natl. Hist. Nat., sér. 2, 20: 107. 1948. 
 Fig. 4g

Subarbustos eretos, 0,4–0,6 m alt. Ramos 
albo-lanosos. Folhas opostas; pecíolos 0,2–0,8 
cm compr., lanosos; lâminas (2,5)3,1–5,2 × 
1,2–2,8 cm, oblongas, elípticas, ovais, cartáceas, 
ápice acuminado, mucronado, base arredondada, 
ambas as faces albo-lanosas, coléteres na base 
da face adaxial; nervação broquidódroma. 
Inflorescências terminais, 1–6-flora; pedúnculo 
3–9 cm compr.; brácteas ca. 1 cm compr., 
filiformes, albo-lanosas. Flores 12–14 cm 
compr., branco-esverdeadas com fauce amarela; 
pedicelos 2,5–4 mm compr. Cálice com lacínias 
15–30 × 1,6–2,3 mm, lanceoladas, coléteres 
contínuos. Corola hipocrateriforme; tubo inferior 
70–90 × 2–4 mm, cilíndrico; tubo superior 20–30 
× 8–12 mm, cilíndrico; lobos 18–40 mm compr., 
obovais. Disco nectarífero 3–5 lobado. Ovário 
glabro. Folículos 16–26 × 0,4–0,6 cm, torulosos, 
livres no ápice, tomentosos. Sementes 9–11 × 
2–3 mm; coma 1,6–2,7 cm compr.
Material selecionado: Capitólio, estrada Furnas-
Capitólio, 13.II.1998, fl., R. Romero et al. 5159 (UEC). 
São Roque de Minas, 12.I.1994, A.M. Giulietti et al. 
(ESA23093); Retiro de Pedra, 21.III.1996, fl., J.K. 
Nakajima & R. Romero 1673 (HUFU, UEC).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Itú, Área de 
Proteção Ambiental, 17.IV.1987, W.S. Souza 25344 (UEC).

Distribui-se no Brasil (DF, GO, MG, SP e RS) 
e Uruguai, em cerrado aberto e ocasionalmente em 
mata ciliar (Barban 1985). No PNSC foi coletada 
em campo rupestre, campo limpo e cerrado s. str. 
Coletado com flores de novembro a março, e com 
frutos em julho. Segundo Kinoshita et al. (2005), 
a espécie floresce de outubro a abril, e frutifica de 
janeiro a junho.

8. Mesechites mansoanus (A. DC.) Woodson, Ann. 
Missouri Bot. Gard. 20(4): 636-637.1933. 
 Fig. 5a-b

Lianas; látex branco. Ramos glabros a 
pubérulos, coléteres nodais presentes; estípulas 
ausentes. Folhas opostas; pecíolos 0,9–1,8 cm 
compr., pubérulos; lâminas 5,6–11 × 2–4,5 cm, 
elípticas, subcoriáceas, ápice obtuso a acuminado, 
base aguda a obtusa, ambas as faces glabras; 
2–4 coléteres deltóides geralmente bilobados 
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Figura 5 – a-b. Mesechites mansoanus (Vell.) A. DC. – a. ramo com frutos; b. cabeça do estilete. c. Prestonia coalita 
(Vell.) Woodson – frutos. d. P. erecta (Malme) J.F. Morales –  ramo com fruto. e. P. tomentosa  R. Br. – fruto. f-g. 
Secondatia densiflora A. DC. – f. flor em vista lateral; g. ramo florífero. h-i. Temnadenia violacea (Vell.) Miers – h. 
cabeça do estilete; i. ramo florífero. (a-b Bernarcci et al. 1857; c A.O. Simões et al. 149; d Simões et al. 1200; e Castellani 
et al. 161; f-g Kinoshita et al. 02/106; h-i Simões et al. 69). 
Figure 5 – a-b. Mesechites mansoanus (Vell.) A. DC. – a. branch with fruit; b. style head. c. Prestonia coalita (Vell.) Woodson – fruits. 
d. P. erecta (Malme) J.F. Morales – branch with fruit. e. P. tomentosa  R. Br. – fruit. f-g. Secondatia densiflora A. DC. – f.; flower in 
lateral view; g. flowering branch. h-i. Temnadenia violacea (Vell.) Miers – h. style head; i. flowering branch. (a-b Bernarcci et al. 1857; 
c A.O. Simões et al. 149; d Simões et al. 1200; e Castellani et al. 161; f-g Kinoshita et al. 02/106; h-i Simões et al. 69).
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na base da nervura central e ápice do pecíolo; 
domácias ausentes; nervação broquidódroma. 
Inflorescências axilares, 12–16-flora; pedúnculo 
0,5–2,5 cm compr.; brácteas ca. 1 mm compr., 
amplamente ovais, glabras. Flores 2,5–2,7 cm 
compr., branco-esverdeadas; pedicelos 6–8 mm 
compr., retos. Cálice com lacínias 3,1–3,4 × 2–2,5 
mm, iguais, ovais, coléteres contínuos. Corola 
com tubo inferior 12,4–17 × 2,4–2,8 mm; tubo 
superior 8,7–11 × 3,8–4,0 mm; lobos 6,8–7,8 
mm compr., oval-oblíquos. Anteras apiculadas, 
glabras. Cabeça do estilete com 5 projeções 
longitudinais restritas a base. Disco nectarífero 
5 lobado. Folículos (12–)18–23 × 0,3–0,4 cm, 
torulosos, lenticelados. Sementes 5–8 × ca. 1 mm; 
coma 1,9–3,1 cm compr.
Material examinado: Delfinópolis, 9.I.1996, fl., V.C. 
Souza et al. 9885 (ESA). São Roque de Minas, estrada 
de Vargem Bonita a São Roque de Minas, 20.XII.2007, 
fl., R. Morokawa et al. 171 (UEC). 
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Valentim 
Gentil, 18.V.1995, fr., Bernarcci et al. 1857 (UEC).

Distribui-se no sudeste do Brasil chegando 
ao Oeste da Bolívia e Paraguai em áreas de cerrado, 
campo cerrado e campo rupestre (Kinoshita 
et al. 2005). No PNSC foi coletada em borda 
de mata seca semidecídua e campo rupestre. 
Espécie reconhecida em campo pelas folhas que 
apresentam coléteres triangulares na base da 
lâmina e ápice do pecíolo, geralmente com margem 
da lâmina avermelhada, sendo que em exsicatas 
essa margem se apresenta mais clara. Coletado 
com flores em dezembro e janeiro. Segundo 
Morales (2006), a espécie floresce de outubro a 
maio, e são conhecidos espécimes com frutos para 
os meses de abril a junho, e outubro a dezembro.

9. Odontadenia lutea (Vell.) Markgr., Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 20: 24. 1924.

Lianas; látex branco. Ramos pubescentes; 
coléteres nodais presentes; estípula interpeciolar 
lanceolada ou bilobada, 1–5 mm compr., caduca. 
Folhas opostas; pecíolos 3–7 mm compr., pilosos; 
lâminas (5–)7,5–16,5 × 3–8 cm, oblongas a 
ovais, cartáceas a subcoriáceas, ápice cuspidado a 
acuminado, base obtusa a cordada, ambas as faces 
pilosas com aspecto aveludado; domácias ausentes; 
nervação boquidódroma. Inflorescências axilares 
ou terminais, tirsiformes, 6–6-flora; pendúnculo 
0,5–3 cm compr.; brácteas 3–7 mm compr., 
ovais, glabras. Flores 4,5–7 cm compr., branco-
amareladas; pedicelos 1–2,1 cm compr., retos. 
Cálice com lacínias 6–13 × 5–9 mm, desiguais, 

coléteres irregularmente distribuídos. Corola 
infundibuliforme; tubo inferior 20–23 × 4–8 mm, 
cilíndrico; tubo superior 18–23 × 18–2 mm compr., 
infundibuliforme; lobos 18–25 mm compr., oboval-
oblíquos. Anteras 7–8 mm compr. Disco nectarífero 
inteiro. Ovário glabro. Folículos 8,5–10 × 1,4–1,8 
cm, cilíndricos, levemente achatados lateralmente, 
lisos com regiões rugosas, pubescentes a glabros. 
Sementes 8–9 × 2–3 mm; coma 3–4 cm compr.
Material selecionado: Capitólio: região da Represa de 
Furnas, Paraíso Perdido, 16.II.2006, fl., R. Romero et 
al. 7605 (HUFU, UEC). Delfinópolis: trilha Escada de 
Pedra, fl. e fr., R. Romero et al. 6886 (HUFU). São Roque 
de Minas, parte de cima da Casca d’anta, 12.XII.1996, 
fl., W. Marcondes-Ferreira et al. 1431 (UEC).

Distribui-se no NO da Bolívia, oeste do Peru 
(Morales 1999a) e Brasil (MT, MG, PA, RJ e SP), 
em ambientes de campo e cerrado (Kinoshita et 
al. 2005) e Goiás. No PNSC foi coleta em campo 
rupestre, cerrado s. str. e cerrado rupestre. Espécie 
reconhecida pelas estípulas interpeciolares e 
flores alvas. Coletado com flores de dezembro 
a julho, e com frutos de março a julho. Segundo 
Morales (1999a), a espécie floresce de fevereiro a 
novembro, e frutifica de março a outubro.

10. Peltastes peltatus (Vell.) Woodson, Ann. Missouri 
Bot. Gard. 19(4): 376. 1932.

Lianas; látex incolor. Ramos ferrugíneo-
pubescentes quando jovens, glabros quando adultos; 
coléteres nodais intrapeciolares e interpeciolares em 
ramos jovens; estípulas ausentes. Folhas opostas, 
peltadas; pecíolos 2,4–4,6 cm compr., ferrugíneo-
pubescentes; lâminas 10,3–14,2 × 7–11 cm, 
suborbiculares a elíptica-obovais, membranáceas a 
cartáceas, ápice acuminado, base arredondada, face 
adaxial e abaxial pubérulas; domácias ausentes; 
nervação boquidródoma. Inflorescências axilares, 
1–4-flora; pedúnculo 0,5–1,5 cm compr.; brácteas 
12–17 mm compr., elipticas, glabras. Flores 5,8–7 
cm compr.; pedicelos 20–29 mm compr., retos. 
Cálice com lacínias 18–25 × 7–11 mm, iguais, 
oblongo-elípticas, coléteres opostos. Corola com 
tubo superior 21 × 18 mm, cônico-campanulado; 
tubo inferior 20–25 × 8–12 mm cilíndrico; lobos 
30–31 mm compr., elíptico-oblongos. Disco 
nectarífero 5 lobado. Ovário piloso. Folículos 19,5 
× 1,7 cm, lenhosos, falcados, unidos no ápice, 
ferrugíneo-pubescentes. Sementes 1,1 × 0,4 cm; 
coma 4,4–5,4 cm compr.
Material examinado: São Roque de Minas, Retiro de 
Pedras, 13.X.2007, fl., R. Morokawa et al. 117 (UEC); Retiro 
de Pedras, 16.XI.2007, fr., R. Morokawa et al. 128 (UEC).
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Distribui-se na Argentina, Paraguai e Brasil 
(DF, MG, RJ e SP) em matas (Kinoshita et al. 
2005). No PNSC foi coletada em borda de mata 
seca semidecídua. Coletado com flores em 
outubro, e com frutos em novembro. Segundo 
Morales (2005b), a espécie floresce de setembro 
a dezembro, e exemplares com frutos foram 
coletados entre fevereiro e maio.

11. Prestonia R. Br., Asclepiadeae: 58. 1810, nom. 
cons.

Lianas ou subarbustos; látex incolor. 
Coléteres nodais presentes; estípulas ausentes. 

Folhas opostas, coléteres ausentes, domácias 
ausentes, nervação broquidódroma. Cálice com 
lacínias iguais, com um único coléter oposto ou 
alterno. Corola hipocrateriforme; fauce com anel 
caloso conspícuo ou incospícuo. Estames inclusos 
a exclusos; apêndices supraestaminais presentes 
ou ausentes. Cabeça do estilete fusiforme com 
espessamento basal. Cápsulas septicidas ou 
folículos 2. Gênero neotropical, com cerca de 60 
espécies. Ocorre desde as Antilhas até o sul do 
Brasil e norte da Argentina, em matas, cerrados 
e mais raramente em restingas (Kinoshita et al. 
2005).

Chave de identificação para as espécies de Prestonia

1. Subarbustos eretos  .........................................................................................................  11.2. P. erecta
1’. Lianas  ..................................................................................................................................................  2

2. Corola com apêndices supraestaminais; frutos napiformes  ............................. 11.4. P. tomentosa
2’. Corola sem apêndices supraestaminais; frutos cilíndricos a moniliformes  ................................  3

3.	 Fauce	da	corola	com	anel	carnoso	conspícuo;	lobos	da	corola	reflexos	 ....... 11.3. P. riedelii
3’. Fauce da corola sem anel carnoso inconspícuo; lobos da corola patentes  ....  11.1. P. coalita

11.1. Prestonia coalita (Vell.) Woodson, Ann. 
Missouri Bot. Gard. 18: 552. 1931. Fig. 5c 

L ianas .  Ramos  jovens  pubé ru los , 
adultos glabros. Pecíolos 0,5–1,3 cm compr., 
pubescentes; lâminas 7,5–13 × 2,5–4 cm, elípticas, 
membranáceas, ápice agudo a acuminado, base 
aguda a cuneada, face adaxial pilosa somente nas 
nervuras, face abaxial estrigosa. Inflorescências 
axilares, umbeliformes, 5–16-flora; pedúnculo 
0,2–0,5 cm compr.; brácteas 2–2,5 mm compr., 
deltóides a lanceoladas, pubérulas. Flores ca. 
1,5 cm compr., amarelo a amarelo-esverdeadas; 
pedicelos 8–9 mm compr., retos. Cálice com 
lacínias 3,8–5 × 0,7–1,2 mm, lanceoladas, 
coléteres contínuos. Corola sem apêndices supra-
estaminais; fauce com anel caloso inconspícuo, 
não carnoso; tubo inferior 7 × 4,3 mm, cilíndrico a 
urceolado; tubo superior ca. 6 × 3,5 mm, cilíndrico; 
lobos 5,3 × 6 mm compr., oblíquo-obovais, 
patentes. Estames exclusos; anteras glabras. Disco 
nectarífero 5-lobado. Ovário glabro. Cápsulas 
septicidas 16,5–47 × 0,3–0,5 cm, moniliformes. 
Sementes 0,7–1,1 × 0,1–0,2 cm; coma 1,7–2,6 
cm compr.
Material examinado: Delfinópolis, Vale da Babilônia, 
Pousada Babilônia, 8.XII.2008, fl., M.F. Silveira et al. 42 
(UEC). São Roque de Minas, Vão dos Cândidos, Fazenda 
das Posses, 21.XII.2007, fl., R. Morokawa et al. 182 (UEC). 

Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Carrancas, Vargem Grande, 22.VI.1998, fr., A.O. Simões 
et al. 179 (UEC). 

Amplamente distribuída no Brasil (AC, AM, 
BA, CE, GO, MA, MT, PB, PE e na Regiões Sudeste 
e Sul), e no NO da Argentina e Paraguai. Ocorre em 
borda de mata, em formações de cerrado, caatinga e 
mais raramente em restinga (Rio & Kinoshita 2005). 
No PNSC foi coletada em mata seca semidecídua. 
É reconhecida pelas lacínias do cálice escariosas.  
Coletado com flores em dezembro. Segundo 
Simões & Kinoshita (2002), a espécie floresce de 
dezembro a março, com frutos coletados em janeiro 
e fevereiro.

11.2. Prestonia erecta (Malme) J.F. Morales, 
Novon 9: 90. 1999.  Fig. 5d

Subarbustos 0,3–0,6 m alt.. Pecíolos 0,3–0,8 
cm compr., pubescentes; lâminas 5,5–12,5 × 
6,5–12,5 cm, oblongas, ovais a orbiculares, 
subcoriáceas, ápice agudo a acuminado, mucronado, 
base atenuada, face adaxial esparsamente pilosa a 
tomentosa, face abaxial tomentosa. Inflorescências 
terminal, cimosa, 2–16-flora; pedúnculo 2–4,5 
cm compr.; brácteas, 0,9–1,5 cm, oval-oblongas, 
glabras. Flores 1,7–2,0 cm compr.; pedicelos 10–20 
mm compr., retos. Cálice com lacínias 16–27 × 7–17 
mm, ovais a oblongas, coléteres alternos. Corola sem 
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apêndices supra-estaminais, fauce com anel caloso 
conspícuo, amarelo, carnoso; tubo inferior ca. 11 
× 2,8–4,5 mm, cilíndrico; tubo superior 6,5–7,5 
× 2,5–3,7 mm, cilíndrico; lobos 8–11 mm compr., 
oblíquo-ovais, patentes. Anteras glabras. Ovário 
glabro. Folículos 14–15 × 0,7–1,3 cm. Sementes 
0,9–1,2 × 0,2–0,4 cm, coma 8–8,5 cm compr.
Material selecionado: Capitólio, região da Represa de 
Furnas, 25.X.2006, fl., J.N. Nakajima et al. 4213 (HUFU). 
Delfinópolis, Vale da Babilônia, Cachoeira Tamanduá, 
10.XII.2008, fl., M.F. Silveira et al. 96 (UEC). São Roque 
de Minas, estrada de São Roque de Minas a Vargem 
Bonita, 20.XII.2007, fl., R. Morokawa et al. 170 (UEC).

Amplamente distribuída no Brasil, e SE da 
Bolívia e NE do Paraguai (Morales 1999b). Esse 
trabalho segue a proposta de Morales (1999b) 
que inclui o gênero monotípico Rhodocalyx como 
sinônimo de Prestonia devido às similaridades 
morfológicas encontradas, como anel caloso na fauce, 
ausência de coléteres laminares. O estudo filogenético 
molecular para a subfamília Apocynoideae (Livshultz 
et al. 2007) indica que Prestonia não é um gênero 
monofilético e que esta fortemente relacionado com 
Rhodocalyx. No entanto, é necessário um estudo 
filogenético com uma amostragem maior para o 
gênero. No PNSC foi coletada em campo rupestre, 
cerrado rupestre, cerrado s. str. e em ambiente 
antropizado. Prestonia erecta é reconhecível pelas 
flores vináceas e fauce com anel carnoso e amarelo. 
Coletado com flores de outubro a dezembro, e com 
frutos em dezembro. Segundo Simões & Kinoshita 
(2002), a espécie floresce de outubro a fevereiro, e 
frutifica de janeiro a fevereiro. 

11.3. Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr., 
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 20: 26. 1924.

Lianas. Ramos pubescentes. Pecíolos 0,8–2 
cm compr., pubescentes; lâminas 7–14 × 3,8–10,1 
cm, suborbiculares, elípticas, membranáceas, ápice 
agudo a acuminado, base obtusa a arredondada, 
face adaxial pubérula, face abaxial pubescente. 
Inflorescências axilares, racemosas, 6–23 flora; 
pedúnculo 1,4–2,4 cm compr.; brácteas 4–6 mm 
compr., oblongo-lanceoladas, pubescentes. Flores 
1,5–1,7 cm compr., amarelo a amarelo-esverdeadas; 
pedicelos 10–22 mm compr., retos. Cálice com 
lacínias 11–14 × 5–6 mm, elípticas, coléteres 
continuos. Corola sem apêndices supra-estaminais; 
fauce com anel caloso conspícuo, carnoso; tubo 
13–15 × 4–5 mm, cilíndrico, mais anguloso abaixo 
da inserção dos estames, acima lobado, torcido para 
a direita; lobos 13–15 mm compr., oblongo-elípticos, 

reflexos. Estames inclusos; anteras pilosas no terço 
superior da face abaxial. Ovário glabro. Disco 
nectarífero 5-lobado. Folículos 17–22 × 0,5–1 cm, 
cilíndricos a levemente moniliformes, pubérulos. 
Sementes 1,1–1,3 × 0,2 cm; coma 3,5–4 cm compr.
Material examinado: Delfinópolis, Vale da Babilônia, 
Pousada Babilônia, 8.XII.2008, fl. e fr., M.F. Silveira et 
al. 60 (UEC). São João Batista do Glória, estrada para 
cachoeira da Pousada Mata do Engenho, 6.XI.2008, fl., 
L.S. Kinoshita et al. 08-317 (UEC).

Distribui-se no Brasil (Regiões Sul e Sudeste), 
Peru, Bolívia, Paraguai e norte da Argentina em 
floresta estacional semidecídua, regiões degradadas 
e matas ciliares (Rio & Kinoshita 2005). No PNSC 
foi coletada em mata ciliar. Espécie semelhante a P. 
tomentosa diferindo desta pelos lobos das pétalas 
reflexos e anel da fauce amarelo. Coletado com 
flores em novembro e dezembro, e com frutos 
em dezembro. Segundo Kinoshita et al. (2005), a 
espécie floresce de outubro a fevereiro e frutifica 
de abril a julho.

11.4. Prestonia tomentosa R. Br., Mem. Wern. Nat. 
Hist. Soc. 1:70. 1811. Fig. 5e

Lianas. Ramos ferrugíneo-tomentosos. 
Pecíolos 0,5–1 cm compr., tomentosos; lâminas 
9,5–16,5 × 4,5–13,5 cm, amplamente ovais, 
elípticas a amplamente elípticas, cartáceas, ápice 
acuminado, base obtusa a arredondada, face adaxial 
pubescente, face abaxial densamente ferrugíneo-
tomentosa. Inflorescências axilares, umbeliformes, 
9–15-flora; pedúnculo 1,3–2,5 cm compr.; brácteas 
10–14 mm compr., lanceoladas, tomentosas. 
Flores 1,5–2 cm compr., amarelas tornando-se 
mais escura em direção à fauce; pedicelos ca. 8 
mm compr., retos. Cálice com lacínias 14–18 × 
7–10 mm, ovais a oblongas, coléteres contínuos. 
Corola com apêndices supra-estaminais, fauce 
com anel caloso conspícuo, branco, carnoso; tubo 
17–18 × 7–8 mm, não abaulado na base; lobos 
12–14 mm compr., orbicular-oblíquos, patentes. 
Estames parcialmente exclusos. Ovário glabro. 
Disco nectarífero 5-lobado. Folículos 5,5–10 × 
1,2–1,8 cm, napiformes, densamente ferrugíneo-
tomentosos, glabrescentes. Sementes 0,7–1,6 × 
0,2–0,3 cm; coma 2,3–3,3 cm compr.
Material examinado: Delfinópolis, Vale da Babilônia, 
9.XII.2008, fl., M.F. Silveira et al. 73 (UEC). São Roque de 
Minas, distrito de São José do Barreiro, Pousada Recanto da 
Canastra, 18.XI.2007, fl., R. Morokawa et al. 152 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Barretos, Ribeirão Anhumas, 18.III.1997, fr. E.D. 
Castellani et al. 161 (UEC). 
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Amplamente distribuída, ocorre desde a 
Colômbia e Venezuela até Bolívia, Brasil (AC, AM, 
PB, PR, RO e Região sudeste), NE da Argentina 
e Paraguai. Encontrada em borda de floresta 
semidecídua, mata ciliar, cerradão, cerrado e áreas 
de restinga (Rio & Kinoshita 2005). No PNSC foi 
coletada em mata ciliar, é semelhante a P. riedelii, 
diferindo desta por apresentar lobos da corola 
patentes e anel da fauce branco. Coletado com 
flores em novembro e dezembro. Segundo Simões 
& Kinoshita (2002), a espécie floresce de setembro 
a março, e frutifica de março a agosto.

12. Secondatia densiflora A. DC., Prodr. 8: 445. 
1844. Fig. 5f-g

Lianas; látex branco. Ramos glabros; 
coléteres nodais intrapeciolares; estípulas ausentes. 
Folhas opostas; pecíolos 0,9–1,3 cm compr., 
glabros; lâminas 7,3–10 × 3–5 cm, elípticas, ápice 
acuminado a cuspidado, base obtusa a arredondada, 
ambas as faces glabras. Inflorescências terminais, 
tirsóides, 13–24-flora; pedúnculo 1,4–2 cm compr.; 
brácteas 17–25 mm compr, ovais, glabras. Flores 
8–11 cm compr., brancas; pedicelos ca. 3,5 mm 
compr., retos. Cálice com lacínias 1,8–2,7 × 1,2–1,4 
mm, iguais, ovais, coléteres alternos. Corola 
hipocrateriforme; tubo 7,3–8,2 × 1,8–2,0 mm; lobos 
ca. 4 mm compr., obliquamente oval-triangulares. 
Anteras oblongo-lineares, sagitadas, abaxialmente 
tomentosas, apiculadas. Ovário glabro. Disco 
nectarífero 5-lobado. Folículos 14,5–15,5 × 2,4–3 
cm, lenhosos, pendentes, glabros. Sementes 2 cm 
compr., elípticas, curtamente rostradas; coma ca. 
4,8 cm compr. 
Material examinado: Capitólio, Região da Represa de 
Furnas, 13.VII.2006, fl., A.A. Arantes et al. 2006 (HUFU, 
UEC). São João Batista do Glória, Mata do Engenho, 
4.IX.2008, fl. e fr., R. Morokawa et al. 223 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Santana do Riacho, distrito de Cardeal Mota, 24.IX.2002, 
fl., L.S. Kinoshita et al. 02-106 (UEC).

Distribui-se do norte da Colombia e leste da 
Venezuela até o Brasil, Bolívia e Paraguai em várias 
formações vegetacionais, é a espécie mais comum e 
com maior distribuição entre as espécies do gênero 
(Morales 2003). No PNSC foi coletada em mata 
ciliar. Espécie reconhecida no campo por apresentar 
fauce pilosa, e pelos frutos lenhosos, divergentes 
e pendentes. Coletado com flores em julho e 
setembro, e com frutos em setembro. Segundo 
Koch & Kinoshita (1999), a espécie floresce de 
setembro a novembro, e pode ser encontrada com 
frutos principalmente em abril. 

13. Temnadenia violacea (Vell.) Miers, Apocyn. 
S. Amer.: 208. 1878. Fig. 5h-i

Lianas; látex incolor. Ramos adultos glabros, 
com escamas finas esbranquiçadas, jovens hirsutos; 
coléteres nodais intrapeciolares; estípulas ausentes. 
Pecíolos 0,3–0,5 cm compr., hirsutos; lâminas 5,7–11 
× 2,5–5,9 cm, elípticas, ovais a estreitamente ovais, 
membranáceas, face adaxial pubérula, face abaxial 
pubérula com nervuras pubescentes; domácias 
ausentes; nervação broquidódroma. Inflorescências 
axilares, bostricóides, 7–9-flora; pendúnculo 3–4 
mm compr.; brácteas 2–4 mm compr., filiformes, 
glabras. Flores ca. 6 cm compr., violáceas, com fauce 
e tubo interno esverdeado; pedicelos 10–15 mm 
compr., torcidos. Cálice com lacínias 8–9,2 × 3,6–5 
mm, oval-lanceoladas, coléteres alternos. Corola 
infudibuliforme; tubo inferior constrito 1,3–1,5 × 0,6 
mm, triangular, tubo superior 2–2,5 × 1,5–1,8 mm 
obtriangular; lobos 27–30 mm compr., oval-oblíquos. 
Disco nectarífero 5-lobado. Ovário glabro. Cápsulas 
septicidas 12–17,5 × 0,4–0,5 cm, glabras. Sementes 
1,1–1,5 × 0,1–0,2 cm; coma 0,3–0,5 cm compr.
Material examinado: São Roque de Minas, trilha Casca 
d’Anta, 22.XII.2007, fl., R. Morokawa et al., 187 (UEC).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Carrancas, Fazenda Grão-Mogol, 8.I.1998, fl., A.O. 
Simões et al. 69 (UEC); Serra do Moleque, 2.II.1998, 
fr., A.O. Simões et al. 109 (UEC).

Temnadenia violacea é endêmica do Brasil 
(BA, CE, GO, ES, MA, MT, MG, PR, PE e SP 
(Kinoshita et al. 2005). No PNSC foi coletada em 
campo rupestre próximo à mata. Coletado com 
flores em dezembro. Segundo Morales (2005c), a 
espécie floresce de outubro a maio, e frutifica de 
fevereiro a outubro.

 
Agradecimentos
Aos coodenadores do Projeto Flora da Serra 

da Canastra, Jimi Nakajima e Rosana Romero, 
da Universidade Federal de Uberlândia, por nos 
disponibilizar a coleção de Apocynaceae s.str. para 
o presente estudo. Ao CNPq, a bolsa de mestrado 
concedida à primeira autora. Ao IBAMA, a 
autorização de coleta. Aos curadores dos herbários 
consultados. À Anna Pastorek, as ilustrações. 

Referências
Barban, J.R. 1985. Revisão taxonômica do gênero 

Macrosiphonia Muell.-Arg. (Apocynaceae). Dissertação 
de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 142p.

Endress, M.E. 2004. Apocynaceae: brown and now. Telopea 
10: 525-541.



Apocynaceae s. str. do Parque Nacional da Serra da Canastra

Rodriguésia 64(1): 179-199. 2013

199

Artigo recebido em 27/11/2011.  Aceito para publicação em 25/05/2012.

Endress,	M.E.	&	Bruyns,	P.V.	2000.	A	revised	classification	
of the Apocynaceae s.l. Botanical Review 66: 1-56.

Fallen, M.E. 1983. A taxonomic revision of Condylocarpon 
(Apocynaceae). Annals of the Missouri Botanical 
Garden 70: 149-169.

Farinaccio, M.A. & Mello-Silva, R. 2004. Asclepiadoideae 
(Apocynaceae) do Parque Nacional da Serra da 
Canastra, Minas Gerais, Brasil. Boletim de Botânica 
da Universidade de São Paulo 22: 53-92.

Hansen,	B.F.	1985.	A	monografic	revision	of	Forsteronia. 
Tese de Doutorado. University of South Florida. 382p.

Hickey, L.J. 1973. Classification of the architecture of 
dicotyledonous leaves. American Journal of Botany. 
60: 17-33.

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. 2005. Plano de manejo: 
resumo executivo do Parque Nacional da Serra da 
Canastra. MMA/IBAMA. 94p.

IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 
1981. Plano de Manejo. Parque Nacional da Serra da 
Canastra. IBDF, Brasília. 96p.

Judd, W.S.; Sanders, R.W. & Donoghue, M.J. 1994. 
Angiosperm family pairs: preliminary phylogenetic 
analysis. Harvard Papers in Botany 5: 1-51.

Kinoshita, L.S.; Marcondes-Ferreira, W.; Rio, M.C.; 
Sales, M.F. & Simões, A.O. 2005. Apocynaceae. In: 
Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J.; Melhem, T.S.; 
Martins, S.E.; Kirizawa, M. & Giulietti, A.M. (eds.). 
Flora fanerogâmica do estado de São Paulo. Vol. 4. 
RiMa, São Paulo. Pp. 35-91.

Leeuwenberg, A.J.M. 1994. A revision of Tabernaemontana: 
the new world species and Stemnadenia. Vol. 2. Royal 
Botanic Gardens, Kew. Pp. 213-450. 

Livshultz, T.; Middleton, D.J.; Endress, M.E & Williams, J.K. 
2007. Phylogeny of Apocynoideae and the APSA clade 
(Apocynaceae s.l.). Annals of the Missouri Botanical 
Garden 94: 324-359.

Koch, I. & Kinoshita, L.S. 1999. As Apocynaceae s.str. 
da região de Bauru, São Paulo, Brasil. Acta Botanica 
Brasilica 13: 61-86.

Morales, J.F. 1999a. A synopsis of the genus Odontadenia: 
series of revisions of Apocynaceae XLV. Bulletin du 
Jardin Botanique National de Belgique 67: 381-477.

Morales, J.F. 1999b. Rhodocalyx (Apocynaceae), a new 
synonym of Prestonia. Novon 9: 89-91.

Morales, J.F. 2003. Studies in neotropical Apocynaceae III: a 
revision of the genus Secondatia A. DC., with discussion 
of	its	generic	classification.	Candollea	58:	305-319.

Morales, J.F. 2005a. Estudios en las Apocynaceae neotropicales 
XIX: la família Apocynaceae s.str. (Apocynoideae, 
Rauvolfioideae)	de	Costa	Rica.	Darwiniana	43:	90-191.

Morales, J.F. 2005b. Estudios en las Apocynaceae 
neotropicales	XX:	monografia	del	género	Peltastes	

(Apocynaceae, Echiteae), con uma sinopsis de 
Stipecoma. Candollea 60: 289-334.

Morales, J.F. 2005c. Estudios en las Apocynaceae 
neotropicales XIII: revisión del género Temnadenia 
(Apocynaceae, Echiteae). Candollea 60: 207-231.

Morales, J.F. 2006. Estudios en las Apocynaceae neotropicales 
XXIV: uma monografia del género Mesechites 
(Apocynaceae, Mesechiteae). Candollea 61: 215-277.

Radford, A.E.; Dickison, W.C.; Massey, J.R. & Bell, C.R. 
1974. Vascular plant systematics. Harper & Row, 
New York. 

Rapini, A.; Koch, I.; Kinoshita, L.S.; Simões, A.O. & Spina, 
A.P. 2010. Apocynaceae. In: Forzza, R.C. et al. (eds.). 
Lista	de	espécies	da	flora	do	Brasil.	Jardim	Botânico	
do	Rio	de	Janeiro.	Disponível	em	<http://floradobrasil.
jbrj.gov.br/2010/FB000048>.  Acesso em 17 Out 2011.

Ribeiro, J.F. & Walter, B.M.T. 1998. Fitofisionomias 
do bioma cerrado. In: Sano, S.M. & Almeida, S.P. 
(eds.).	Cerrado:	ambiente	e	flora.	EMBRAPA-CPAC,	
Planaltina. Pp. 89-166.

Rio, M.C.S. & Kinoshita, L.S. 2005. Prestonia (Apocynaceae) 
no Sul do Brasil. Hoehnea 32: 233-258.

Sales, M.F. 1993. Estudos taxonômicos de Mandevilla Lindl. 
subgênero Mandevilla (Apocynaceae) no Brasil. Tese 
de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 412p.

Sennblad, B. & Bremer, B. 2002. Classification of 
Apocynaceae s.l. according to a new approach 
combining Linnaean and phylogenetic taxonomy. 
Systematic Biology 51: 389-409. 

Simões, A.O.; Endress, M.E.; Niet, T. & Kinoshita, L.S. 
2006. Is Mandevilla (Apocynaceae, Mesechiteae) 
monophyletic?	Evidence	from	five	plastid	DNA	loci	
and morphology. Annals of the Missouri Botanical 
Garden 93: 565-591.

Simões, A.O. & Kinoshita, L.S. 2002. The Apocynaceae s. 
str. of the Carrancas region, Brazil. Darwiniana. 40: 
127-169.

Simões, A.O.; Kinoshita, L.S. & Endress, M.E. 2007. New 
combinations in Mandevilla Lindley (Apocynaceae). 
Novon 17: 87-90.

Struwe, L.; Albert, V.A. & Bremer, B. 1994. Cladistics and 
family	level	classification	of	the	Gentianales.	Cladistics	
10: 175-206.

Thiers, B. [continuously updated]. Index Herbariorum: a 
global directory of public herbaria and associated staff. 
New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium. 
Disponível em <http://sweetgum.nybg.org/ih/>. Acesso 
em 7 Nov 2011.

Woodson, R.E. 1951. Studies in the Apocynaceae. VIII. An 
Interim Revision of the Genus Aspidosperma Mart. 
& Zucc. Annals of the Missouri Botanical Garden 38: 
119-206.


	00-sumario 64-1
	01 - ID 351
	02 - ID 546
	03 - ID 513
	04 - ID 508
	05 - ID 518
	06 - ID 521
	07 - ID 544
	08 - ID 500
	09 - ID 533
	10 - ID 493
	11 - ID 515
	12 - ID 491
	13 - ID 506
	14 - ID 492
	15 - ID 510
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco

