
Volume 64(2):  201-425     Abril–Junho 2013



INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Jardim Botânico 1008 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-180

 JBRJ
ISSN 0370-6583

Indexação
DOAJ
Scopus
SciELO

Index of Botanical Publications (Harvard University Herbaria)
Latindex

Referativnyi Zhurnal
Review of Plant Pathology

Ulrich’s International Periodicals Directory

Esta publicação afiliada à ABEC-Brasil

Rodriguésia
A revista Rodriguésia uma publicação trimestral do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, a qual foi criada em 1935. A Revista publica artigos científicos originais, de revisão, de 
opinião e notas científicas em diversas áreas da Biologia Vegetal (taxonomia, sistemática e evolução, 
fisiologia, fitoquímica, ultraestrutura, citologia, anatomia, palinologia, desenvolvimento, genética, 
biologia reprodutiva, ecologia, etnobotânica e filogeografia), bem como em História da Botânica e 
atividades ligadas a Jardins Botânicos.

Edição eletrônica
ISSN:  2175-7860

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

Ficha catalográfica

Rodriguésia: revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. -- Vol.1, n.1 (1935) - .- Rio de Janeiro: Instituto 
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro,  1935-

v.  : il. ; 28 cm.

Trimestral
Inclui resumos em português e inglês
ISSN 0370-6583

1. Botânica I. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

                                            CDD - 580
CDU - 58(01)                  



Artigos Originais / Original Papers

Inventário florístico florestal de Santa Catarina: espécies da Floresta Ombrófila Mista 
Flora of the mixed ombrophyllous forest in Santa Catarina state, according of the forest and floristic inventory   
of Santa Catarina
André Luís de Gasper, Lucia Sevegnani, Alexander Christian Vibrans, Marcos Sobral, Alexandre Uhlmann,   
Débora Vanessa Lingner, Morilo José Rigon-Júnior, Marcio Verdi, Anita Stival-Santos, Susana Dreveck   
& Alexandre Korte

Influência de agrupamentos de bambu na dinâmica pós-fogo da vegetação lenhosa de um cerrado típico,  
Mato Grosso, Brasil
Influence of bamboo clumps in post-fire dynamics of the woody vegetation of a typical cerrado, Mato Grosso, Brazil
Henrique Augusto Mews, Divino Vicente Silvério, Eddie Lenza & Beatriz Schwantes Marimon

O gênero Habenaria (Orchidaceae) na Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil
The genus Habenaria (Orchidaceae) in Serra da Canastra, Minas Gerais, Brazil
Bruno Morais de Carvalho, Aline Joseph Ramalho & João Aguiar Nogueira Batista

Flora da Usina São José, Igarassu, Pernambuco: Passifloraceae s.s.
Flora of Usina São José, Igarassu, Pernambuco: Passifloraceae s.s.
Diogo Araújo & Marccus Alves

A importância da luz na ocupação de árvores por lianas 
The importance of light for liana occupation on trees
Julia Caram Sfair, Bruno Roberto Ribeiro, Erlon Pessoni Pimenta, Tamires Gonçalves & Flavio Nunes Ramos

Sapotaceae das Restingas do Espírito Santo, Brasil
Sapotaceae in Sandy Coastal Plain, Espírito Santo, Brazil
Luis Cláudio Fabris & Ariane Luna Peixoto

Leguminosae na Floresta Ombrófila Densa do Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar,  
São Paulo, Brasil
Leguminosae in Ombrophilous Dense Forest of Santa Virgínia Nucleus, Serra do Mar State Park, São Paulo, Brazil
Edson Dias da Silva & Ana Maria Goulart de Azevedo Tozzi

Flora fanerogâmica da Serra Negra, Minas Gerais, Brasil 
Phanerogamic flora of Serra Negra, Minas Gerais, Brazil
Fátima Regina Gonçalves Salimena, Carolina Nazareth Matozinhos, Narjara Lopes de Abreu,    
José Hugo Campos Ribeiro, Filipe Soares de Souza & Luiz Menini Neto

Contribuição ao conhecimento dos gêneros da tribo Ingeae ocorrentes em uma Floresta Nacional   
da Amazônia Brasileira
Contribution to knowledge of Ingeae tribe genera from a Brazilian Amazon National Forest
Francismeire Bonadeu & João Ubiratan Moreira dos Santos

Sumário/ContentS

321

201

285

263

255

247

223

211

311



369

357

379

349

Relação entre bromélias epifíticas e forófitos em diferentes estádios sucessionais
Relationship between epiphytic bromeliads and phorophytes at different successional stages
Marcia Patricia Hoeltgebaum, Maike Hering de Queiroz & Maurício Sedrez dos Reis

Monodominância arbórea e diversidade de samambaias em florestas da transição Cerrado-Floresta 
Amazônica, Brasil
Tree monodominance and diversity of ferns in transitional zone of Cerrado-Amazon forest, Brazil
Mônica Forsthofer, Beatriz Schwantes Marimon, Mariângela Fernandes Abreu, Claudinei Oliveira-Santos,   
Paulo Sérgio Morandi & Ben Hur Marimon-Junior

Influência da distância geográfica na riqueza e composição de espécies arbóreas     
em uma Floresta Ombrófila Densa na Amazônia Oriental
Influence of geographical distance in richness and composition of tree species in a tropical rain forest   
in eastern Amazonia
Darley C. Leal Matos, Leandro Valle Ferreira & Rafael de Paiva Salomão

O gênero Isabelia (Orchidaceae: Laeliinae) no estado do Paraná, Brasil
The genus Isabelia in Paraná state, Brazil
Mathias Erich Engels & Rosângela Capuano Tardivo

Piperaceae em um fragmento de floresta atlântica da Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Brasil
Piperaceae in a fragment of atlantic florest of the Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, Brazil
Daniele Monteiro

Cyanobacteria de pesqueiros da região metropolitana de São Paulo, Brasil
Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo, Brazil
Edna Ferreira Rosini, Célia Leite Sant’Anna & Andréa Tucci

Nota Científica / Short Communication

Bromeliaceae epífitas de uma Área de Conservação da Amazônia brasileira
Epiphytic bromeliads in a Conservation Area of the Brazilian Amazon
Ana Kelly Koch, João Ubiratan Moreira dos Santos & Anna Luiza Ilkiu-Borges

399

337

419



Resumo
Este estudo é resultado da amostragem sistemática da flora da floresta ombrófila mista em Santa Catarina, realizada 
em 155 pontos amostrais em toda a sua extensão e permite atualizar o conhecimento sobre a ocorrência de espécies. 
Foram registradas 925 espécies de espermatófitas, distribuídas em 439 gêneros e 116 famílias botânicas. A 
família com a maior riqueza específica foi Asteraceae (119 espécies), seguida por Myrtaceae (88), Fabaceae (58) 
e Solanaceae (52). Dentre as famílias restantes, 34 apresentaram somente uma e outras 27 tiveram duas espécies 
registradas. Os gêneros com maior número de espécies foram Solanum (31 espécies), Baccharis (27), Eugenia 
(23), Ocotea (21) e Myrcia (19). Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc., 
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer e O. porosa (Nees & Mart.) Barroso são as espécies ameaçadas de extinção 
registradas. Entre todas as espécies do componente arbóreo ou arbustivo/subarbóreo, 56,5% são comuns a ambos 
os componentes e dentre as 194 espécies arbóreas citadas para o planalto catarinense, 157 foram amostradas pelo 
IFFSC. O levantamento florístico extra registrou 474 espécies de angiospermas a mais do que o levantamento nas 
unidades amostrais do IFFSC. O IFFSC amostrou um conjunto significativo das espécies do Domínio Floresta 
Atlântica. Estas coletas georreferenciadas e realizadas com uma amostragem sistemática e consistente, representam 
um importante avanço e atualização do conhecimento da flora de Santa Catarina. Inventários sistemáticos desta 
natureza são necessários às demais regiões no Sul do Brasil, para que se possa compor um banco de dados 
consistente e atualizado e possibilitar a implantação de políticas de conservação e manejo.
Palavras-chave: coleta botânica, diversidade, Floresta de Araucária, lista de espécies, Mata Atlântica.

Abstract
This study is based on a systematic sample of the flora of mixed ombrophilous forest in Santa Catarina, composed by 
155 sample plots located all over it’s geographic extension. We recorded 925 spermatophytes species divided in 439 
genera and 116 botanical families. The family with major specific richness was Asteraceae (119 species), followed by 
Myrtaceae (88), Fabaceae (58) and Solanaceae (52). Among the remaining families, 34 of them had only one species 
and other 27 families obtained only two registered species. The genera with major number of species were: Solanum 
(31 species), Baccharis (27), Eugenia (23), Ocotea (21), and Myrcia (19). Araucaria angustifolia, Butia eriospatha, 
Ocotea odorifera e O. porosa are redlist species. Among all the species of the arboreous and shrubby/subarboreous 
component, 56.5% are common in both components. Among the 194 tree species reported in the literature quoted for 
the altiplano of Santa Catarina, 157 were registered in the present study. The floristic survey in the surroundings of the 
IFFSC sample plots recorded another 474 angiosperm species, besides the species collected within the sample plots. 
The IFFSC sampled a significant number of Atlantic Forest species, held in a georeferred collection that represents an 
important progress for the knowledge about the flora of Santa Catarina. Systematics floristic inventories are necessary 
also in other regions in southern of Brazil to make a consistent and updated database.
Key words: botanical collection, diversity, Araucaria forest, species list, Atlantic Forest.
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Introdução
Recentes convenções e acordos internacionais 

(Canhos et al. 2004) postulam que seus signatários 
formulem suas listas de espécies, para conhecer 
sua biodiversidade. Contudo, coletas de plantas 
estão geralmente associadas à regiões próximas a 
grandes centros de pesquisa e universidades (Schatz 
2002; Sobral & Stehmann 2009), constituindo o 
chamado de efeito-museu (Hopkins 2007) e, em 
outros casos, os dados disponíveis são em geral de 
baixa qualidade (Hortal et al. 2007).

A disponibilização de dados de coleta em 
grandes bancos de dados como o do INCT Herbário 
Virtual da Flora e dos Fungos (INCT 2012), tem 
possibilitado a realização de estudos que envolvem 
grandes análises em níveis global (Kreft & Jetz 
2007; Yesson et al. 2007), regional (Werneck 2011) e 
local (Gasper 2012). Além disso, a disponibilização 
de informações ambientais como as de Hijmans 
et al. (2005) permitem trabalhos com os de 
modelagem de espécies de forma cada vez mais 
precisa (p.ex., Hernandez et al. 2008). Contudo, 
para que isso seja possível, coletas intensificadas e 
padronizadas precisam ser efetuadas. Neste sentido, 
o estado de Santa Catarina, através do Inventário 
Florístico Florestal (IFFSC), tem contribuído 
sobremaneira para melhorar a qualidade dos dados, 
disponibilizando o material fértil para consulta no 
herbário Dr. Roberto Miguel Klein (FURB).

Dentre as regiões fitoecológicas (aqui 
consideradas as propostas por Leite 2002) com maior 
pressão antrópica, e sendo a de maior cobertura 
florestal em Santa Catarina, a Floresta Ombrófila 
Mista (FOM) cobre menos de 25% da sua área 
original (Leite & Klein 1990; Vibrans et al. 2013), 
o que ilustra o elevado grau de alteração de sua 
cobertura original. Sua redução e descaracterização 
resultaram da intensa exploração madeireira, bem 
como da conversão das áreas florestais em áreas 
de agricultura e pecuária (Nascimento et al. 2001; 
Sampaio & Guarino 2007; Vibrans et al. 2011), 
além da contínua exploração, embora em escala 
decrescente, dos fragmentos remanescentes.

Diante deste cenário, o conhecimento sobre 
a flora da FOM é imprescindível, não apenas para 
seu diagnóstico, mas também para direcionar 
estratégias de conservação (Rivers et al. 2010). 
Nessa perspectiva, os estudos conduzidos por 
Klein (1960; 1963; 1984) e os da Flora Ilustrada 
Catarinense (Reitz 1965) contribuíram muito para 
o conhecimento das espécies que compõem a FOM. 
Entretanto, a maioria dos estudos realizados na 
última década é restrita à análise do componente 

arbóreo da floresta (Nascimento et al. 2001; Randon 
Neto et al. 2002; Cordeiro & Rodrigues 2007; 
Lingner et al. 2007; Klauberg et al. 2010), sendo 
raros estudos do componente herbáceo (Citadini-
Zanete et al. 2011), embora forneçam informações 
relevantes no estudo de comunidades florestais, 
principalmente relacionadas à compreensão dos 
mecanismos de regeneração da floresta.

Diante do exposto, fica evidente a necessidade 
de estudos que contemplem todo o espectro de formas 
de vida abrigadas na FOM. Inventários florísticos 
e florestais têm assumido um papel fundamental, 
principalmente quando o material botânico é 
depositado em coleções facilmente acessíveis 
(Guedes-Bruni et al. 2002; Corona et al. 2011). O 
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina – 
IFFSC (Vibrans et al. 2010) realizou um importante 
levantamento quali-quantitativo da FOM, entre 
2008 e 2010, que representa um excelente banco 
de dados para a pesquisa do estado atual da flora, 
devido à sua abrangência territorial e ao seu método 
de amostragem sistemática e uniforme. 

Com base nos dados levantados pelo IFFSC, 
o presente estudo tem por objetivo caracterizar a 
composição florística atual da FOM catarinense, 
contrapondo-a a dados históricos (Reitz 1965), 
além de disponibilizar os dados de forma pública 
e possibilitar aos pesquisadores o conhecimento 
do registro de ocorrência das espécies nesta região 
fitoecológica.

Material e Métodos
A área original de cobertura da FOM em 

Santa Catarina abrange 42.851 km2, equivalente 
a 44,94% do território estadual (Klein 1978), 
ocorrendo predominantemente em áreas situadas 
entre 500 e 1.500 m de altitude (Backes 2009). 
Está sob clima Mesotérmico (Cfb), com chuvas 
regularmente distribuídas ao longo do ano, sem 
estação seca e com até 30 dias de geadas por ano, 
havendo regiões onde neve pode ocorrer em até 
quatro dias em um ano (Backes 2009).

Os dados apresentados neste estudo foram 
coletados durante a execução do Inventário 
Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC). A 
sua metodologia detalhada está descrita em Vibrans 
et al. (2010), que em síntese é constituída por 
uma amostragem com unidades amostrais (UA) 
instaladas em remanescentes florestais de forma 
sistemática, nas interseções de uma grade de 10 
× 10 km, abrangendo todo território catarinense. 
Cada unidade amostral é composta por quatro 
subunidades de 20 × 50 m, localizadas na direção 
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dos quatro pontos cardeais, distando 30 m do ponto 
central, totalizando uma área amostral de 4.000 m². 

Neste estudo foram analisados os dados 
do conjunto de espécies coletadas em 155 
remanescentes amostrados, localizados em altitudes 
entre 514 e 1.560 m, sendo 143 na referida grade e 
12 fora dela, mas em remanescentes considerados 
em melhor estado de conservação (Fig. 1). As 
coletas foram efetuadas de forma estratificada: 
o componente arbóreo (indivíduos com DAP 
≥ 10 cm) foi amostrado na totalidade da UA; o 
componente arbustivo/subarbóreo (indivíduos 
com DAP ≤ 10 cm e altura total ≥ 1,50 m) foi 
amostrado em subparcelas de 100 m2. Além disso, 
buscou-se coletar todo material fértil ao alcance 
das equipes de campo, dentro e nas proximidades 
das UAs, sem obediência aos critérios de tamanho, 
no denominado “levantamento florístico extra” 
(Vibrans et al. 2010). Apenas as espécies de 
gimnospermas e angiospermas (espermatófitas) 
nativas foram analisadas neste estudo.

A identificação do material foi realizada 
em campo, ou então em laboratório, através de 
bibliografia e comparações com a coleção do herbário 

Dr. Roberto Miguel Klein (FURB), ou consultando-
se especialistas. Todo o material botânico fértil 
coletado foi depositado no herbário FURB da 
Fundação Universidade Regional de Blumenau, 
sendo georreferenciado na origem, e doações foram 
distribuídas principalmente para os herbários BHCB, 
MBM, R, ICN e RB (siglas de acordo com Thiers 
2012). Os espécimes testemunho apresentados neste 
trabalho referem-se sempre ao material fértil coletado 
pelo IFFSC, em Santa Catarina. Todas as coletas 
podem ser consultadas na base de dados do INCT 
Herbário Virtual (FURB 2012).

A classificação das famílias de angiospermas 
segue APG III (2009) e para as gimnospermas 
Christenhusz et al. (2011). Com o intuito de evitar 
superestimativas, apenas as coletas identificadas 
até espécie foram contabilizadas, exceto algum 
gênero, caso nenhuma espécie do mesmo tenha 
sido identificada na área de estudo.

Com base nos registros das espécies, foi 
elaborado um mapa de intensidade amostral e 
riqueza acumulada de táxons, em quadrículas de 
20 × 20 km, usando o software ArcGis 10 (ESRI 
2011). 

Figura 1 – Localização das 155 unidades amostrais inventariadas na floresta ombrófila mista em Santa Catarina, Brasil.
Figure 1 – Localization of 155 sample plots within mixed ombrophilous forest in Santa Catarina State, Brazil.
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Resultados
Considerando todos os componentes 

abrangidos pelo presente estudo, foram registradas 
925 espécies, sendo três gimnospermas (Araucaria 
angustifolia, Podocarpus lambertii e P. sellowii) e 
922 angiospermas (ver Apêndice na versão on line 
deste trabalho), distribuídas em 439 gêneros e 116 
famílias botânicas. A família com a maior riqueza 
específica foi Asteraceae (119 espécies), seguida por 
Myrtaceae (88), Fabaceae (58), Solanaceae (52), 
Melastomataceae (43), Lauraceae (39), Orchidaceae 
(37), Rubiaceae (32), Poaceae (28) e Cyperaceae 
e Piperaceae, cada qual com 23 espécies (Fig. 
2). Dentre as famílias restantes, 34 apresentaram 
somente uma espécie registrada e outras 27 tiveram 
duas (Tab. 1). Os gêneros com maior número de 
espécies foram Solanum (31 espécies), Baccharis 
(27), Eugenia (23), Ocotea (21), Myrcia (19), 
Leandra (18), Peperomia (15) e Myrceugenia (15).

Entre as 925 espécies registradas, 450 delas 
foram encontradas nos componentes arbóreo e 
arbustivo/subarbóreo, sendo 56,5% (256 espécies) 
comuns a ambos. Das 194 espécies restantes, 110 
foram registradas exclusivamente no componente 
arbóreo e 84 exclusivamente no arbustivo/
subarbóreo. Com relação às espécies do componente 
arbóreo, ressaltam-se algumas cujos regenerantes 
não foram registrados: Trithrinax brasiliensis, 
Alchornea sidifolia, Albizia niopoides, Apuleia 
leiocarpa, Calliandra foliolosa, Ocotea daphnifolia, 
Ocotea floribunda e Balfourodendron riedelianum.

No levantamento florístico extra, foram 
registradas 770 espécies, sendo 475 espécies 
exclusivas deste levantamento. Das 770 espécies, 
354 são árvores e arbustos, 197 ervas terrícolas, 

70 epífitos e 58 lianas (em alguns casos a mesma 
espécie pode ter sido coletada como epífita ou erva 
terrícola, por exemplo, sendo contada nas duas 
classificações). Do total de espécies, quatro estão 
na lista daquelas ameaçadas de extinção (MMA 
2008): Araucaria angustifolia, Butia eriospatha, 
Ocotea odorifera e O. porosa.

Com relação ao mapa de intensidade amostral 
e riqueza (Fig. 3), baseado no registro das espécies 
nas áreas abrangidas pelo estudo, foi obtida uma 
riqueza média de aproximadamente 100 espécies 
em cada quadrícula de 400 km². 

Discussão
Os resultados obtidos através da análise dos 

componentes florísticos integrantes deste estudo 
propiciaram o registro de 22,7% das 4.116 espécies 
citadas na Flora do Brasil, com ocorrência em Santa 
Catarina (Forzza et al. 2010). Sabe-se, contudo, que 
a maior riqueza de espécies no estado concentra-
se na região da Floresta Ombrófila Densa, que se 
distribui principalmente pelas encostas das Serras 
Geral e do Mar, com grande endemismo e riqueza 
de espécies (Martinelli 2007). Considerando o 
estudo de Stehmann et al. (2009), o presente estudo 
registrou 43% de todas as espécies brasileiras 
citadas para esta região fitoecológica.

Sob uma perspectiva geral, os resultados 
obtidos demonstram que a maior riqueza de 
espécies ocorre nas principais famílias botânicas 
já apontadas por Stehmann et al. (2009) e por 
diversos estudos fitossociológicos e florísticos em 
Santa Catarina (Reitz et al. 1978; Negrelle & Silva 
1992; Formento et al. 2004), com destaque para as 
famílias Myrtaceae e Lauraceae nas áreas de FOM 
no planalto catarinense (Klauberg et al. 2010). 

O fato de Asteraceae ter sido a família 
mais rica neste estudo pode ser explicado pelo 
caráter pioneiro de suas espécies e pelo contato 
da FOM com os campos sulinos, o que facilita o 
estabelecimento destas nas áreas de floresta (Pillar et 
al. 2009). Aliado a isso, o atual estado de degradação 
da FOM, com predominância de ambientes abertos, 
possivelmente contribui para a distribuição e 
abundância destas espécies em Santa Catarina.

Dentre os gêneros com maior riqueza, ressalta-
se a importância de Myrceugenia (15 espécies) na 
composição florística da FOM em Santa Catarina. 
Das 30 espécies citadas para todo o país, metade foi 
registrada neste estudo, fazendo com que a área de 
estudo seja considerada um centro de endemismo para 
o gênero (Sobral 2003; Landrum 1981).

Figura 2 – Síntese do número de espécies e gêneros das 
principais famílias registradas na Floresta Ombrófila 
Mista. Barras pretas correspondem às espécies e barras 
brancas aos gêneros.
Figure 2 – Synthesis of species and genera of the main families 
collected on Mixed Ombrophylous Forest. Black bars correspond 
to the species and white bars to the genera.
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Tabela 1 – Síntese da flora da Floresta Ombrófila Mista e seus ecótonos com a Floresta Estacional Decidual e Estepe 
Ombrófila, amostrada pelo Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina.
Table 1 – Synthesis of flora of Mixed Ombrophylous Forest including ecotones with Seasonal Deciduous Forest and “Campos Naturais”, 
as sampled by IFFSC.

Florística do Inventário Florestal de Santa Catarina no espécies

Total de espécies amostradas 925

Famílias de angiospermas 116

Famílias com 10 ou mais espécies de angiospermas 20

Famílias com uma espécie de angiosperma 34

Total de gêneros de angiospermas 439

Total de espécies do componente arbóreo 366

Total de espécies do componente arbustivo/subarbóreo 340

Espécies exclusivas do componente arbóreo 110

Espécies exclusivas do componente arbustivo/subarbóreo 84

Espécies na lista das ameaçadas de extinção MMA (2008) 4

Espécies arbóreas citadas por Reitz et al. (1978) não encontradas pelo IFFSC 37

Figura 3 – Distribuição da riqueza de espécies registrada na Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina, baseada 
nas coletas feitas pelo Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina.
Figure 3 – Species richness distribution, according to fertile material collected by Floristic Forest Inventory of Santa Catarina.
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Dentre as espécies exclusivas do componente 
arbustivo/subarbóreo, cabe destacar algumas 
espécies de sub-bosque de florestas com dossel 
mais fechado (Wasshausen & Smith 1969; 
Legrand & Klein 1969; Delprete et al. 2004): 
Justicia brasiliana, Ruellia angustiflora, Leandra 
dasytricha, Leandra regnellii, Miconia lymanii, 
Piper hispidum, Dahlstedtia pinnata, Psychotria 
nemorosa, Eugenia kleinii e Ossaea amygdaloides. 
Há também aquelas presentes em clareiras, áreas 
perturbadas ou bordas de florestas, não atingindo 
grandes tamanhos e, portanto, não presentes na 
sinúsia arbórea: Baccharis crispa, Baccharis 
dentata, Baccharis dracunculifolia e Berberis 
laurina (Mattos 1969; Barroso & Bueno 2002).

Leite (2002) cita a ocorrência de 352 espécies 
arbóreas para a FOM, resultado levemente inferior 
ao obtido pelo presente estudo, que foi de 366 
espécies. De acordo com o autor, dentre as espécies 
arbóreas que ocorrem na FOM, 13,3% são exclusivas 
desta região fitoecológica, 45,7% são de ocorrência 
preferencial e outras 41% apresentam-se distribuídas 
preferencialmente nas demais regiões fitoecológicas. 

No âmbito da FOM em Santa Catarina, Reitz 
et al. (1979) citam 194 espécies arbóreas para o 
planalto catarinense, sendo que destas, 157 foram 
amostradas pelo IFFSC. Baseado neste estudo de 
Reitz et al. (1979), 39 espécies citadas para a FOM 
de Santa Catarina não foram registradas pelo IFFSC 
(Tab. 2). Dentre estas, dez espécies foram amostradas 
pelo IFFSC somente na Floresta Ombrófila Densa 
e uma destas e duas outras constam do banco de 
dados SpeciesLink (2012) como coletadas na FOM 
de Santa Catarina nos últimos 20 anos, mas sem 
registros recentes (Tab. 2).

Em vista disso, torna-se imprescindível um novo 
esforço de coleta e, se possível, estudos populacionais, 
para averiguar o grau de vulnerabilidade dessas 
espécies, especialmente frente aos fatores atuais de 
perturbação da FOM. No entanto, essas 29 espécies 
estão com forte indicativo de ameaça, merecendo 
ações que visem ampliação do conhecimento 
e preservação. Ainda com relação a esse tema, 
as espécies Campomanesia hirsuta, Eugenia 
reitziana, Gochnatia velutina, Ocotea spectabilis 
e Symplocos oblongifolia foram citadas para Santa 
Catarina por Reitz et al. (1979), mas os especialistas 
contemporâneos destas famílias não confirmam esta 
informação. Como não há espécimes testemunhos 
citados na referida obra, não é possível confirmar estas 
citações e, segundo a Lista de espécies da flora do 
Brasil (2012), estas espécies não ocorrem neste estado.

À parte das considerações acerca dos 
levantamentos pretéritos na região da FOM, o fato 
atual de que, neste estudo, algumas espécies do 
componente arbóreo não tenham sido registradas no 
componente arbustivo/subarbóreo como indivíduos 
regenerantes, pode estar relacionado a uma série 
de fatores. Alguns deles poderiam levar à extinção 
local de suas populações, tais como a ausência de 
condições ecológicas favoráveis à sua instalação, 
possivelmente resultante do estágio sucessional da 
vegetação (Liebsch et al. 2008; Groeneveld et al. 
2009), ou ainda a existência dos fatores de degradação 
constatados no interior dos fragmentos (Vibrans et 
al. 2011). Outros fatores poderiam estar relacionados 
com problemas de amostragem, em virtude dos 
indivíduos não atenderem aos critérios de inclusão, 
ou ainda, o tamanho da área amostral ser insuficiente 
para abranger populações naturalmente pequenas e 
amplamente distribuídas, como por exemplo, aquelas 
que se distribuem preferencialmente em outras 
regiões fitoecológicas.

Além dos fatores supracitados, a roçada do sub-
bosque e o deslocamento do gado para o interior dos 
remanescentes, técnica conhecida como invernada, 
agrava o desaparecimento de regenerantes de espécie 
arbóreas, como efeito do pastoreio ou mesmo aos 
danos físicos provocados pelo pisoteio no sub-bosque 
florestal (Sampaio & Guarino 2007). 

Acerca do levantamento florístico extra, 
realizado para complementar o registro das espécies 
nas áreas estudadas, o mesmo foi de extrema 
importância, uma vez que possibilitou  grande 
incremento no número de registros, além de 
proporcionar a incorporação de 2.720 exsicatas ao 
Herbário FURB. Essa estratégia permitiu otimizar os 
recursos financeiros e de pessoal, além de resultar em 
ampliação do conhecimento da flora catarinense atual.

Apesar da evidente contribuição do 
levantamento florístico complementar para o 
registro das espécies que ocorrem na FOM em 
Santa Catarina, muitas áreas estão sem coletas (Fig. 
3) pela ausência de florestas ou por se localizarem 
em outras regiões fitoecológicas não abrangidas 
no presente estudo (Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Estacional Decidual e Estepe Ombrófila) 
e, consequentemente, pela ausência de UAs 
implementadas. Esta diversidade por área de 400 km² 
é considerada baixa, demonstrando a necessidade 
de  maior esforço amostral para registrar a total 
biodiversidade da Flora de Santa Catarina. Destacam-
se as quadrículas situadas na região de Alfredo 
Wagner, Anita Garibaldi e Urubici, pela elevada 
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Tabela 2 – Espécies arbóreas citadas por Reitz et al. (1979), para a Floresta Ombrófila Mista, e não encontradas no 
Inventário Florestal de Santa Catarina (IFFSC), nesta região fitoecológica. I - Representa outros registros da espécie, 
conforme segue: D - amostrada em Santa Catarina na Floresta Ombrófila Densa (FOD) ou C - com coleta registrada 
no CRIA nos últimos 20 anos.
Table 2 – Tree species cited by Reitz et al. (1979) to Mixed Ombrophyllous Forest and not found by the Forest Inventory of Santa 
Catarina (IFFSC) in this phytoecological region. I - Represents other records of the species, as follows: D - sampled in Santa Catarina 
in the Dense Rain Forest (FOD) or C - collection recorded in the last 20 years from CRIA.

Família Nome científico Observações I

Apocynaceae Aspidosperma ramiflorum Müll.Arg. frequente D

Aquifoliaceae Ilex chamaedryfolia Reissek muito rara

Ilex pseudobuxus Reissek frequente D, C

Asteraceae Gochnatia velutina (Bong.) Cabrera -

Elaeocarpaceae Crinodendron brasiliense Reitz & L.B.Sm. típica de mata nebular

Erythroxylaceae Erythroxylum argentinum O.E.Schulz frequente C

Escalloniaceae Escallonia farinacea A.St.-Hil. -

Euphorbiaceae Sebastiania schottiana (Müll.Arg.) Müll.Arg. muito frequente C

Fabaceae Mimosa taimbensis Burkart endêmica dos Aparados da Serra

Lauraceae Cinnamomum hatschbachii Vattimo-Gil -

Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez -

Ocotea acutifolia (Nees) Mez frequente

Ocotea spectabilis (Meisn.) Mez -

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. rara D

Monimiaceae Mollinedia elegans Tul. rara D

Myrtaceae Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg possivelmente muito rara

Campomanesia aurea O.Berg muito comum nos campos do planalto

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand muito rara

Campomanesia hirsuta Gardner -

Eugenia blastantha (O.Berg) D.Legrand

Eugenia reitziana D.Legrand raro

Myrceugenia reitzii D.Legrand rara

Myrceugenia rufescens (DC.) D.Legrand & Kausel muito rara D

Myrceugenia scutellata D.Legrand muito rara

Myrcia rupicola D.Legrand rara D

Psidium australe Cambess. bastante rara

Psidium grandifolium Mart. ex DC. -

Psidium salutare (Kunth) O.Berg -

Nyctaginaceae Bougainvillea glabra Choisy rara e característica da FOD D

Proteaceae Roupala asplenioides Sleumer - D

Rhamnaceae Colletia exserta Klotzsch ex Reissek característica e exclusiva do planalto

Rubiaceae Faramea porophylla (Vell.) Müll.Arg. frequente

Machaonia brasiliensis (Humb.) Cham. & Schltdl. -

Salicaceae Prockia crucis P.Browne ex L. - D

Solanaceae Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don característica e exclusiva do planalto D

Symplocaceae Symplocos oblongifolia Casar. -

Symplocos pentandra  (Mattos) Occhioni ex Aranha muito rara

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. -
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riqueza amostrada. Estas regiões são em geral 
compostas por mais de um tipo de formação, como 
no caso de Urubici que engloba o Morro da Igreja, 
ou seja, a Floresta Ombrófila Mista Altomontana e os 
Campos Naturais ou áreas de grande heterogeneidade 
geológica, como a Serra Geral.

Como apontado por Vibrans et al. (2011), 
O. porosa, O. odorifera e A. angustifolia ainda 
estão submetidas à pressão de uso. No entanto, o 
cruzamento dos dados qualitativos aqui apresentados 
com os quantitativos, ainda sob análise, poderão 
informar o grau de raridade em que se encontram as 
espécies da FOM, a exemplo do que foi efetuado por 
Caiafa & Martins (2010), na porção meridional da 
Floresta Ombrófila Densa, e Fontana & Sevegnani 
(2012), para a Floresta Estacional Decidual.

Com o registro de 43% e 22,7% das espécies 
citadas por Stehmann et al. (2009) e Forzza et al. 
(2010), respectivamente, o IFFSC amostrou um 
conjunto significativo das espécies da Floresta 
Atlântica em Santa Catarina e na região abrangida 
pela Floresta Ombrófila Mista. No entanto, muitas 
das espécies apareceram somente em uma ou poucas 
unidades amostrais, fato que torna preocupante sua 
manutenção nos ecossistemas. A riqueza concentrada 
em poucas famílias é uma característica comum em 
levantamentos similares, sendo também esperado 
que, na área de abrangência da Floresta Atlântica, 
haja um grande número de espécies concentrado em 
famílias como Asteraceae, Myrtaceae, Fabaceae, 
Solanaceae, Melastomataceae e Lauraceae.

Este mesmo estudo apontou uma tendência de 
concentração de riqueza nas áreas situadas no leste, 
principalmente nas proximidades das escarpas da 
Serra Geral. Estes dados, portanto, revestem-se de 
grande importância para a formulação de políticas 
públicas que visem à conservação in situ das espécies.
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Resumo
Neste estudo foram avaliadas as mudanças na composição florística e na estrutura da vegetação lenhosa logo após 
incêndio acidental ocorrido em sítios de cerrado típico sem (SB, controle) e com (CB) agrupamentos do bambu 
Actinocladum verticillatum em Nova Xavantina/MT. Foram amostrados todos os indivíduos com diâmetro de 
base (Db

30
) ≥ 3 cm antes e após o fogo em ambos os sítios. A amostragem foi realizada em 30 parcelas de 10 

× 10 m, sendo 15 parcelas em cada sítio. A ocorrência de fogo ocasionou mudanças na composição florística e 
reduções na riqueza e diversidade de espécies lenhosas mais evidentes no sítio CB (perda de 61% das espécies) em 
relação ao SB (perda de 20% das espécies). Entretanto, o incêndio ocasionou perda relativa de indivíduos (67,4% 
e 73,5%) e de área basal (75,6% e 55,2%) semelhante entre os sítios SB e CB, respectivamente, com exceção dos 
indivíduos de pequeno porte, os quais foram mais acentuadamente reduzidos no sítio CB. Queimadas em áreas 
de cerrado com agrupamentos de A. verticillatum podem criar condições de retroalimentação positiva e resultar 
na redução da densidade de indivíduos e na exclusão local de espécies menos tolerantes ao fogo.
Palavras-chave: conservação, ecologia do fogo, espécies lenhosas, savana.

Abstract
The present study aimed to evaluate changes in floristic composition and structure of the woody vegetation 
after an accidental fire occurred in sites of typical “cerrado” without (SB, control) and with (CB) clumps of 
Actinocladum verticillatum bamboo in Nova Xavantina, Mato Grosso state. In both sites we sampled all woody 
individuals with diameter at soil height (Db

30
= 30 cm aboveground) ≥ 3 cm, before and after the fire. Sampling 

was performed in 30 plots of 10 × 10 m, 15 at each site. The fire caused more evident changes in the floristic 
composition and reductions in the richness and diversity of woody species in the CB (loss of 61% of species) than 
in the SB site (loss of 20%). However, the fire caused similar relative loss of individuals (67.4% and 73.5%) and 
basal area (75.6% and 55.2%) in SB and CB sites, respectively, with exception of small individuals, which were 
more markedly reduced in CB site. Fires in cerrado areas occupied with clumps of A. verticillatum may create 
conditions of positive feedback and result in decrease of density and local exclusion of species less tolerant to fire.
Key words: conservation, fire ecology, savanna, woody species.
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Introdução
A ocorrência de fogo é comum na região 

do Cerrado, principalmente em função da 
estacionalidade climática e do acúmulo de 
combustíveis finos na estação seca (Miranda et al. 
2004), o que constitui fator de grande influência 
sobre a vegetação nativa (Moreira 2000; Hoffmann 
& Solbrig 2003). Os efeitos do fogo sobre a 
vegetação lenhosa em fitofisionomias do Cerrado 

têm sido bastante estudados, incluindo análises dos 
danos físicos e de reduções na produtividade de 
frutos e sementes (Landim & Hay 1996; Hoffmann 
1998; Cirne & Miranda 2008), do estabelecimento 
de plântulas (Hoffmann 1996), da reprodução pós-
fogo (Hoffmann 1998), das taxas de mortalidade 
(Medeiros & Miranda 2005; 2008) e dos padrões de 
dinâmica de populações e comunidades (Hoffmann 
& Solbrig 2003; Moreira 2000). É conhecido 
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que as espécies lenhosas de formações savânicas 
de Cerrado apresentam resistência ao fogo por 
possuírem ritidomas espessos e corticosos, presença 
de órgãos subterrâneos de reserva e alta capacidade 
de rebrota (Furley & Ratter 1988; Hoffmann et 
al. 2000; Miranda et al. 2002). No entanto, nem 
todas as espécies apresentam a mesma resistência 
aos incêndios, o que pode promover mudanças na 
composição florística e estrutura das comunidades 
lenhosas, a depender da intensidade e frequência 
dos incêndios (Moreira 2000; Miranda et al. 2002).

Em formações savânicas e campestres do 
Cerrado, a maior parte da biomassa que serve 
de combustível para o fogo na estação seca é 
composta por gramíneas (Miranda et al. 2004), 
abundantemente presentes em tais fitofisionomias 
(Ribeiro & Walter 2008). Estudos conduzidos por 
D’Antonio & Vitousek (1992) e Hoffmann et al. 
(2004), mostraram que o aumento da densidade 
de gramíneas e consequentemente de biomassa 
seca, resulta em incêndios de maior intensidade, 
causando assim maior mortalidade das espécies 
lenhosas. No entanto, ainda são desconhecidos os 
efeitos de queimadas sobre a composição florística, 
a estrutura e a dinâmica da vegetação de Cerrado 
em áreas com densos agrupamentos de espécies 
nativas de bambu.

Os poucos trabalhos conduzidos até o 
momento indicaram que agrupamentos de bambus 
em ambientes tropicais podem alterar a germinação 
de sementes (Silveira 2001), o estabelecimento de 
plântulas (Silveira 2001; Sanquetta et al. 2006) ou 
a composição florística e a estrutura da vegetação 
lenhosa (Silvério et al. 2010). Além disso, os 
bambus produzem grande biomassa, representando 
um incremento no material combustível durante 
a estação seca (Soderstrom 1981). Assim, o 
efeito integrado do adensamento de bambus e 
da intensidade do fogo pode representar ameaça 
adicional à composição florística e estrutura da 
vegetação em áreas nativas de Cerrado.

No Parque Municipal do Bacaba, município de 
Nova Xavantina-MT, ocorrem pequenos, isolados 
e densos agrupamentos da espécie arbustiva de 
bambu Actinocladum verticillatum (Nees) McClure 
ex. Soderstr. (Poaceae), em formações savânicas, 
como o cerrado típico, e florestais, como o cerradão 
(Silvério et al. 2010) e a floresta de galeria 
(Marimon et al. 2010). De acordo com Mendonça 
et al. (2008), A. verticillatum é uma espécie 
nativa do bioma Cerrado, entretanto na presença 
de distúrbios, como incêndios recorrentes, os 

processos demográficos de suas populações podem 
ser afetados, resultando em incremento de sua área 
de abrangência e densidade local (Soderstrom 
1981; Filgueiras & Pereira 1988). Desse modo, 
queimadas em áreas de cerrado com presença de 
A. verticillatum podem produzir mecanismos de 
retroalimentação positiva em função do aumento da 
inflamabilidade e consequentemente da intensidade 
de novas queimadas.

Neste contexto, o objetivo do presente 
estudo foi descrever as mudanças na composição 
florística, na riqueza, na diversidade e na estrutura 
da vegetação lenhosa após queimada acidental 
ocorrida em dois sítios de cerrado típico com o 
mesmo histórico de queimadas nos últimos 20 
anos: um ocupado por bambu (Actinocladum 
verticillatum) e outro sem a presença de bambu, 
em Nova Xavantina, leste do estado de Mato 
Grosso. As hipóteses testadas foram: 1) após a 
queimada, o sítio ocupado por agrupamentos 
de bambu (CB) apresenta maiores mudanças na 
composição florística e maior redução da riqueza e 
diversidade de espécies lenhosas em relação ao sítio 
não ocupado pelo bambu (SB); 2) após a queimada, 
o sítio CB apresenta mudanças estruturais da 
vegetação lenhosa (morte de indivíduos e perda 
em área basal) mais evidentes em relação ao sítio 
sem agrupamentos de bambu (SB).

Material e Métodos
O estudo foi conduzido em área de cerrado típico 

(sensu Ribeiro & Walter 2008) no Parque Municipal do 
Bacaba (14º42’28,8” S e 52º21’03,9” W), uma unidade 
de conservação com área total de 492 hectares e 
altitude média de 348 m, situada no município de 
Nova Xavantina-MT. O Parque apresenta várias 
fitofisionomias e está situado no leste Mato-
grossense em área de tensão ecológica entre os 
biomas Cerrado e Floresta Amazônica (Marimon 
et al. 2006; Silvério et al. 2010). O solo da área 
estudada, classificado como Latossolo Amarelo, 
é predominantemente distrófico, ácido, álico, 
profundo, bem drenado, de textura média e com 
reduzidos níveis de cálcio e magnésio nas camadas 
superficiais (Marimon-Junior & Haridasan 2005). 
O clima da região é do tipo Aw de Köppen, 
apresentando dois períodos bem definidos, sendo 
o seco entre maio e setembro e o chuvoso entre 
outubro e março (Marimon et al. 2001). Segundo 
dados da Estação Meteorológica localizada no 
Parque Municipal do Bacaba (9º Distrito de 
Meteorologia, Ministério da Agricultura, INMET 
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83319-MT), a precipitação média anual calculada 
em um período de 15 anos foi de aproximadamente 
1.536 mm, com médias anuais de temperatura em 
torno de 25ºC (Marimon & Felfili 2006).

Actinocladum verticillatum é uma espécie 
de bambu nativa do Cerrado (Mendonça et al. 
2008) que cresce em touceiras de até quatro metros 
de altura. A espécie é heterofílica, apresentando 
folhas grandes, largas e em número reduzido no 
ápice e nos colmos e folhas verticiladas, estreitas 
e numerosas situadas em complementos de 
ramos lateralmente ao nó (Filgueiras 1988). De 
acordo com Soderstrom (1981), A. verticillatum 
possui rizomas cobertos por duras escamas que a 
protegem contra o dessecamento e o fogo, o que 
maximiza sua capacidade de reprodução vegetativa 
e garante a produção de novos caules aéreos após 
a ocorrência de queimadas.

Para a realização deste estudo, foram 
estabelecidas 30 parcelas permanentes e contíguas 
de 10 × 10 m em área de cerrado típico, sendo 15 
em um sítio sem a presença de bambu (SB) e 15 
em um sítio com cobertura de bambu superior a 
90% (CB). Os sítios SB e CB distam 20 m entre 
si (Silvério et al. 2010) e estão sujeitos ao mesmo 
regime de fogo há 20 anos, o qual tem ocorrido 
em intervalos periódicos de aproximadamente 
cinco anos. O uso de parcelas contíguas neste 
estudo é devido ao fato de o mesmo constituir a 
continuidade do trabalho realizado por Silvério et 
al. (2010), o qual teve suas parcelas permanentes 
estabelecidas em função da ocorrência agrupada 
do bambu. Desta forma, a ocorrência de incêndio 
acidental na área gerou a oportunidade de avaliar, 
de forma inédita, os efeitos do bambu sobre a 
dinâmica pós-fogo da vegetação lenhosa de cerrado 
típico, apesar do desenho amostral não contar com 
réplicas verdadeiras.  

No primeiro inventário, realizado em junho de 
2008, todos os indivíduos lenhosos com diâmetro 
de base medido a 30 cm do solo (Db30) ≥ 3 cm 
tiveram o diâmetro medido, foram identificados 
e receberam plaquetas numeradas (Silvério et al. 
2010). Em setembro de 2008, cerca de dois meses 
após a realização do primeiro inventário, ocorreu 
uma queimada acidental na área de cerrado típico, 
provavelmente iniciada por proprietários de fazendas 
vizinhas, o que levou ao desenvolvimento do 
presente estudo. Em dezembro de 2008, três meses 
após a queimada, as 30 parcelas foram reavaliadas e 
todos os indivíduos lenhosos sobreviventes e mortos 
foram reamostrados. Foram considerados mortos 

todos os indivíduos com mortalidade completa da 
parte aérea, sendo observada para esta constatação 
a ausência de rebrotas, de floema vivo e a perda da 
casca com exposição do caule.

A amostragem realizada após a queimada 
seguiu a mesma metodologia empregada na ocasião 
do primeiro inventário, conduzido antes da queimada 
(Silvério et al. 2010). A identificação do material 
botânico foi realizada por meio de comparações 
com o acervo do Herbário NX (Universidade 
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT) e por 
consultas a bibliografias e especialistas. O sistema 
de classificação adotado foi o APG III - Angiosperm 
Phylogeny Group (APG 2009).

A diversidade de espécies lenhosas de ambos 
os sítios (SB e CB) foi calculada para os inventários 
realizados antes (Silvério et al. 2010) e depois da 
queimada empregando-se o índice de Shannon 
(H’, na base neperiana). Para comparar os valores 
do índice de diversidade entre os inventários 
realizados antes e depois do fogo, dentro de cada 
sítio, utilizou-se o teste t de Hutcheson (Zar 1999). 
A similaridade florística foi avaliada entre os sítios 
(SB e CB) comparando-se os pares de inventários 
realizados antes e os pares de inventários realizados 
depois do fogo. Para a análise, foi utilizado o 
índice qualitativo de Sørensen (CCs) e o índice 
quantitativo de Morisita (IM) (Wolda 1981).

A riqueza de espécies registrada antes e 
após a queimada, dentro de cada sítio (SB e CB), 
foi analisada aplicando-se o método de curvas 
de rarefação de espécies (Kindt & Coe 2005). A 
análise foi realizada com base na aleatorização 
das amostras empregando-se 1.000 aleatorizações 
(Kindt & Coe 2005). Os resultados da acumulação 
de espécies associados ao desvio padrão de 
estimativa, para cada sítio antes e depois do fogo, 
foram apresentados de forma gráfica (Kindt & Coe 
2005). Também por meio do método de rarefação, 
comparou-se a riqueza de espécies entre os 
inventários, dentro de cada sítio, empregando-se o 
programa EcoSim 7.0 (Gotelli & Entsminger 2001), 
o qual permite fixar em uma amostra um número 
de indivíduos menor do que o realmente observado, 
para efeito de ajuste do esforço amostral. Assim, 
a riqueza foi estimada para o inventário realizado 
antes do fogo com a mesma densidade de indivíduos 
que ficaram vivos no segundo inventário, após o 
fogo. A partir da média de espécie e variância 
fornecida pelo programa EcoSim foi calculado um 
valor de “p” com base no teste Z de distribuição 
normal padronizada (Zar 1999).
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Para descrever a estrutura da vegetação 
de ambos os sítios foram contabilizados os 
indivíduos vivos antes do fogo e os sobreviventes 
e mortos após o fogo nos dois sítios. A partir de 
tais informações, foram calculadas as áreas basais 
de indivíduos vivos antes e de sobreviventes e 
mortos após o fogo, para cada espécie e para a 
comunidade de cada sítio (SB e CB). Com base 
nos dados brutos provenientes dos inventários 
realizados antes (Silvério et al. 2010) e depois 
do fogo foram calculadas as perdas absolutas em 
área basal para as espécies e para a comunidade 
de cada sítio (SB e CB), além das porcentagens de 
indivíduos mortos e de perda em área basal para a 
comunidade de cada sítio. O cálculo da porcentagem 
de perda em área basal foi efetuado considerando-se 
a área basal dos indivíduos mortos e o decremento 
(quebra ou perda parcial de tronco) em área basal 
dos sobreviventes. As porcentagens de indivíduos 
mortos e de perda em área basal após a ocorrência 
do fogo foram comparadas entre as comunidades 
de cada sítio (CB e SB) por meio de testes de Qui-
quadrado (Zar 1999).

A distribuição dos indivíduos em classes de 
diâmetro foi efetuada com base na fórmula A/K 
indicada por Spiegel (1976), onde A representa a 
amplitude dos valores de diâmetro e K representa 
uma constante definida pelo algoritmo de Sturges, 
cuja fórmula é 1+3,3×log10n, onde n é o número 
total de indivíduos amostrados. Para comparar as 
distribuições dos inventários conduzidos antes e 
após a ocorrência do fogo, dentro de cada sítio, 
empregou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (Zar 
1999). Com exceção da comparação da riqueza de 
espécies, todas as análises foram realizadas utilizando-
se os pacotes vegan e BiodiversityR do programa R 
(The R Project for Statistical Computing 2011).

Resultados
Antes da queimada foram registradas 93 

espécies lenhosas no sítio sem bambu (SB) e 64 
no sítio com bambu (CB) (Tab. 1; Silvério et 
al. 2010). Após a queimada, a riqueza dos sítios 
SB e CB foi de 74 e 25 espécies (Tab. 1), o que 
representou perdas de 19 (20% do total) e 39 (61%) 
espécies nos sítios SB e CB, respectivamente. 
Considerando as dez espécies mais abundantes 
de cada sítio, observou-se que a sobrevivência 
pós-fogo variou entre 3,3 e 65% no sítio SB e 0 
e 90% no sítio CB. No sítio SB, as espécies que 
apresentaram maior sobrevivência foram Syagrus 
flexuosa (65% de sobrevivência e 8ª em abundância 

de indivíduos) e Davilla elliptica (39,2% e 3ª) e 
as que apresentaram menor sobrevivência foram 
Myrcia lanuginosa (3,3% e 7ª) e Matayba guianensis 
(3,8% e 2ª) (Tab. 1). No sítio CB Qualea grandiflora 
(8ª mais abundante) e Diospyros hispida (10ª) não 
apresentaram indivíduo sobrevivente e C. americana 
(90% e 4ª em abundância) e S. flexuosa (71,4% e 1ª) 
apresentaram maior sobrevivência (Tab. 1).

No sítio SB, dentre as 19 espécies que 
apresentaram 100% de mortalidade após a 
queimada, 11 eram representadas por apenas 
um indivíduo e oito apresentaram entre dois e seis 
indivíduos, ao passo que no sítio CB, dentre as 39 
espécies que apresentaram 100% de mortalidade, 
13 eram representadas por um indivíduo e 26 entre 
dois e oito indivíduos (Tab. 1). Adicionalmente, 
a similaridade florística entre os sítios SB e CB 
amostrados antes do fogo foi mais elevada, tanto em 
termos qualitativos (CCs = 0,77) quanto quantitativos 
(IM = 0,63) quando comparada à similaridade após a 
queimada (CCs = 0,46 e IM = 0,48).

No sítio SB, as curvas de riqueza registradas 
antes e após o fogo indicam que a diferença 
observada entre inventários está relacionada à 
diferença na densidade de indivíduos (Fig. 1a). 
Por outro lado, não há sobreposição das curvas 
para o sítio CB, o que evidencia menor riqueza de 
espécies no inventário conduzido após a ocorrência 
do fogo (Fig. 1b). Considerando o mesmo número 
de indivíduos, para efeito de ajuste do esforço 
amostral, no primeiro inventário (antes do fogo) 
realizado no sítio SB foi estimada riqueza de 
73±8,8 espécies em 309 indivíduos, não diferindo 
da riqueza observada no segundo inventário, após 
a ocorrência do fogo (74 espécies) (z= 0,457; 
p= 0,100). Em contrapartida, para o sítio CB foi 
estimada riqueza de 38,6±6,4 espécies em 68 
indivíduos antes da queimada, sendo esta riqueza 
maior que a observada após a ocorrência do fogo 
(25 espécies) (z= -2,125; p= 0,016).

A diversidade de espécies lenhosas calculada 
para o sítio SB antes (3,98) (Silvério et al. 2010) e 
após o fogo (3,89) não diferiu (t0,05 = 1,19; p > 0,05). 
Em contrapartida, no sítio CB a diversidade de espécies 
do inventário realizado antes do fogo (3,7) (Silvério 
et al. 2010) foi maior que aquela encontrada para o 
mesmo sítio após o fogo (2,91) (t0,05 = 9,45; p < 0,05).

Antes do fogo foram registrados 947 
indivíduos vivos no sítio SB e 257 no sítio CB (Tab. 
1; Silvério et al. 2010). Após o fogo, constatou-se a 
morte de 638 indivíduos no SB e de 189 indivíduos 
no CB, o que resultou em 67,4% de mortalidade 
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Tabela 1 – Alterações nos parâmetros estruturais das espécies lenhosas em sítios sem e com agrupamentos de Actinocladum 
verticillatum antes e após incêndio em cerrado típico, Nova Xavantina-MT, onde NA/ABA e ND/ABD representam 
o número de indivíduos e a área basal (m2/ha) antes e depois do fogo, respectivamente. Espécies dispostas em ordem 
decrescente do NA no sítio sem bambu.
Table 1 – Structural changes of the woody species for sites with and without clumps of Actinocladum verticillatum before and after fire 
in a typical cerrado, Nova Xavantina-MT, where NA/ABA and ND/ABD represent the number of individuals and basal area (m2/ha) 
before and after fire, respectively. Species in descending order of NA in the site without bamboo.

Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson 
  & C.C.Davis Malpighiaceae 76 15 7,13 0,29 - - - -

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae 52 2 3,24 0 2 - 0 -

Davilla elliptica A.St.-Hil. Dilleniaceae 51 20 7,25 1,47 1 - 0 -

Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae 49 13 6,36 2,37 4 - 0,07 -

Roupala montana Aubl. Proteaceae 49 12 6,35 0,82 9 1 0,33 0

Antonia ovata Pohl Loganiaceae 34 10 1,66 0,18 6 - 0,06 -

Myrcia lanuginosa O. Berg. Myrtaceae 30 1 1,15 0 - - - -

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Arecaceae 29 19 2,5 1,17 14 10 0,60 0,28

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Erythroxylaceae 24 6 1,21 0,08 3 - 0,01 -

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Fabaceae 24 7 2,13 0,57 10 2 0,35 0,01

Mimosa laticifera Rizzini & A.Mattos Fabaceae 21 8 1,57 0,24 5 - 0,05 -

Byrsonima pachyphylla A.Juss. Malpighiaceae 19 14 0,96 0,51 4 2 0,07 0,02

Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns Malvaceae 19 10 1,38 0,6 5 5 0,75 0,70

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell Nyctaginaceae 19 8 1,21 0,51 4 - 0,03 -

Byrsonima coccolobifolia Kunth Malpighiaceae 17 10 1,17 0,54 2 2 0,05 0,05

Heisteria ovata Benth. Olacaceae 17 3 0,55 0,04 3 - 0,01 -

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Rubiaceae 16 2 0,32 0 2 - 0 -

Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. Ochnaceae 16 3 0,64 0,04 7 - 0,11 -

Guapira sp. Nyctaginaceae 15 8 0,58 0,24 4 1 0,03 0,01

Kielmeyera rubriflora Cambess. Clusiaceae 15 9 0,78 0,32 3 - 0,06 -

Terminalia argentea Mart. Combretaceae 15 3 0,77 0,08 11 4 0,76 0,16

Aspidosperma multiflorum A.DC. Apocynaceae 14 5 0,29 0,08 1 - 0 -

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 14 4 0,5 0,08 8 - 0,18 -

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Ochnaceae 13 3 0,33 0,05 3 1 0,02 0

Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 11 5 0,42 0,13 6 2 0,44 0,05

Rourea induta Planch. Connaraceae 11 1 0,13 0 2 - 0,01 -

Emmotum nitens (Benth.) Miers. Icacinaceae 10 7 1,49 1,24 13 6 4,51 2,38

Salvertia convallariodora A.St.-Hil. Vochysiaceae 10 7 1,15 0,67 4 4 0,43 0,41

Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae 9 6 0,72 0,44 8 2 0,51 0,06

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae 9 1 0,16 0 7 - 0,11 -

Erythroxylum daphnites Mart. Erythroxylaceae 9 3 0,14 0,02 2 - 0,01 -

Guapira noxia (Netto) Lundel Nyctaginaceae 9 3 0,44 0,08 6 2 0,43 0,05

Espécie Família
Sítio sem bambu Sítio com bambu

NA ND ABA ABD NA ND ABA ABD
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Espécie Família
Sítio sem bambu Sítio com bambu

NA ND ABA ABD NA ND ABA ABD

Magonia pubescens A.St.-Hil. Sapindaceae 9 4 0,31 0,09 5 2 0,18 0,09

Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae 9 6 0,45 0,29 3 - 0,05 -

Connarus suberosus Planch. Connaraceae 8 1 0,09 0 2 - 0,01 -

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Fabaceae 8 2 0,15 0,03 3 - 0,02 -

Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae 8 3 0,24 0,05 2 - 0,02 -

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Burseraceae 8 3 0,14 0,03 5 - 0,03 -

Caryocar brasiliense Cambess. Caryocaraceae 7 1 0,13 0 6 3 0,33 0,08

Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae 6 4 0,2 0,14 1 1 0,02 0,02

Curatella americana L. Dilleniaceae 6 5 0,29 0,29 10 9 1,47 1,35

Erythroxylum engleri O.E.Schulz Erythroxylaceae 6 1 0,1 0,01 - - - -

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae 6 3 0,09 0,03 1 - 0,01 -

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Fabaceae 6 0 0,09 0 - - - -

Dipteryx alata Vogel Fabaceae 5 2 0,07 0,02 1 - 0 -

Leptolobium dasycarpum Vogel Fabaceae 5 1 0,07 0,01 - - - -

Mezilaurus crassiramea (Meisn.) Taub. ex Mez Lauraceae 5 3 0,15 0,05 2 - 0,01 -

Mouriri elliptica Mart. Melastomataceae 5 3 0,09 0,04 1 - 0 -

Myrcia camapuanensis N.Silveira Myrtaceae 5 0 0,05 0 - - - -

Neea theifera Oerst. Nyctaginaceae 5 1 0,07 0,01 2 - 0,01 -

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae 5 1 0,06 0 8 2 0,13 0,01

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. Rubiaceae 4 1 0,03 0 - - - -

Annona coriacea Mart. Annonaceae 4 1 0,03 0,01 6 - 0,11 -

Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae 4 4 0,07 0,06 4 1 0,09 0,02

Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss. Malpighiaceae 4 2 0,03 0,01 4 - 0,04 -

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Clusiaceae 4 1 0,03 0 2 2 0,02 0,02

Lafoensia pacari A.St.-Hil Lythraceae 4 0 0,03 0 4 1 0,04 0,01

Luehea candicans Mart. & Zucc. Malvaceae 4 1 0,07 0,02 1 - 0 -

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns Malvaceae 4 1 0,05 0,01 1 - 0 -

Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae 3 1 0,04 0,01 5 1 0,10 0

Dimorphandra mollis Benth. Fabaceae 3 1 0,05 0,01 5 - 0,08 -

Euplassa inaequalis (Pohl) Engl. Proteaceae 3 2 0,06 0,03 - - - -

Guettarda virburnoides Cham. & Schltdl. Rubiaceae 3 0 0,01 0 - - - -

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Bignoniaceae 3 2 0,12 0,05 - - - -

Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson Apocynaceae 3 0 0,01 0 - - - -

Luetzelburgia praecox (Harms) Harms Fabaceae 3 2 0,02 0,01 2 1 0,02 0

Machaerium acutifolium Vogel Fabaceae 3 1 0,04 0,01 1 - 0,01 -

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Myrtaceae 3 1 0,01 0 1 - 0 -

Psidium sp. Myrtaceae 3 0 0,02 0 1 - 0,01 -

Styrax ferrugineus Ness & Mart. Styracaceae 3 2 0,03 0,01 - - - -
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no SB e 73,5% no CB (Tab. 1), valores que não 
diferiram (χ²1;0,05 = 1,924; p = 0,165).

A área basal registrada antes do fogo no sítio SB 
(58,4 m2) e no sítio CB (12,9 m2) (Silvério et al. 2010) 
apresentou perdas respectivas de 75,6% e 55,2% 
depois do fogo, resultando em áreas basais de 14,27 
m2 e 5,78 m2 nos sítios SB e CB, respectivamente 
(Tab. 1). Os percentuais de perda em área basal, 
entretanto, não diferiram entre os sítios SB e CB 
(χ²1;0,05 = 3,20; p = 0,076) após a ocorrência do fogo.

Antes do fogo, a primeira classe de 
diâmetros (3 a 5,5 cm) era representada por 

583 indivíduos vivos no sítio SB (61,5% do 
total) e 108 indivíduos no CB (42%) (Silvério 
et al. 2010). No entanto, após a queimada houve 
redução evidente no número de indivíduos 
nessa classe diamétrica em ambos os sítios (487 
indivíduos ou 83,53% no sítio SB e 99 indivíduos 
ou 91,67% no CB) (Fig. 2a-b). Em função desta 
redução, a distribuição dos indivíduos em classes 
de diâmetro diferiu entre os inventários realizados 
antes e depois do fogo, tanto para o sítio SB (KS, 
χ2 = 88,22; p < 0,01) quanto para o CB (KS, χ2 = 
18,08; p < 0,01).

Espécie Família
Sítio sem bambu Sítio com bambu

NA ND ABA ABD NA ND ABA ABD

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Rubiaceae 3 1 0,01 0 - - - -

Andira cujabensis Benth. Fabaceae 2 1 0,03 0,01 - - - -

Aspidosperma macrocarpon Mart. Apocynaceae 2 1 0,01 0 - - - -

Aspidosperma subincanum Mart. Apocynaceae 2 2 0,01 0,01 - - - -

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae 2 0 0,01 0 - - - -

Hirtella glandulosa Spreng. Chrysobalanaceae 2 2 0,03 0,03 - - - -

Licania humilis Cham. & Schltdl. Chrysobalanaceae 2 0 0,01 0 - - - -

Peltogyne confertiflora (Mart. ex Hayne) Benth. Fabaceae 2 1 0,02 0,01 - - - -

Simarouba versicolor A.St.-Hil. Simaroubaceae 2 2 0,02 0,02 - - - -

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore Bignoniaceae 2 2 0,01 0,01 1 - 0 -

Bauhinia brevipes Vogel Fabaceae 1 0 0 0 - - - -

Brosimum gaudichaudii Trécul Moraceae 1 0 0 0 - - - -

Cochlospermum regium (Mart. ex Schrank) Pilg. Cochlospermaceae 1 0 0 0 - - - -

Cybianthus detergens Mart. Myrsinaceae 1 0 0 0 - - - -

Dalbergia miscolobium Benth. Fabaceae 1 0 0 0 2 - 0,01 -

Eremanthus sp. Asteraceae 1 0 0,01 0 - - - -

Eugenia aurata O.Berg Myrtaceae 1 0 0 0 - - - -

Fridericia cinnamomea (DC.) L.C.Lohmann Bignoniaceae 1 0 0 0 - - - -

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson Apocynaceae 1 1 0,01 0,01 - - - -

Piptocarpha sp. Asteraceae 1 0 0 0 - - - -

Schefflera distractiflora (Harms) Frodin Araliaceae 1 0 0 0 - - - -

Vochysia rufa Mart. Vochysiaceae 1 1 0,01 0,01 1 - 0 -

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae 1 0 0,01 0 - - - -

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. Chrysobalanaceae - - - - 1 - 0 -

Myrcia sp. Myrtaceae - - - - 2 - 0,01 -

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Fabaceae - - - - 2 1 0,02 0,01

TOTAL 947 309 58,4 14,3 257 68 12,9 5,78
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Discussão
A ocorrência do fogo ocasionou maiores 

mudanças florísticas e reduções na riqueza e 
diversidade de espécies no sítio CB em relação 
ao SB, indicando maior severidade dos efeitos do 
fogo para a vegetação lenhosa em ambientes com 
a presença dos agrupamentos de Actinocladum 
verticillatum. Reforçando esta conclusão, a 
análise de rarefação evidenciou que no sítio 
CB a diferença na densidade de indivíduos não 
foi suficiente para explicar a perda de espécies, 
havendo assim efetiva redução da riqueza neste 
sítio após o fogo, independentemente da relação 
entre esforço amostral e número de espécies 
registradas (Colwell & Coddington 1994). Miranda 
et al. (1993) observaram que a intensidade do fogo 
está diretamente relacionada com a quantidade 
de combustível fino acumulado. No caso do 
cerrado típico estudado, a ocupação do bambu 
A. verticillatum certamente representa grande 
incremento da biomassa inflamável na época 
seca, como já destacado por Soderstrom (1981) e 
sugerido por Silvério et al. (2010).

Desse modo, queimadas em áreas de cerrado 
com agrupamentos de Actinocladum verticillatum, 
cuja capacidade de rebrota e crescimento após 
eventos de fogo é elevada (Soderstrom 1981), 
podem criar condições de retroalimentação 
positiva, ou seja, podem favorecer queimadas mais 
frequentes e com maior severidade. Este processo, 

por sua vez, pode resultar em expressiva redução 
da densidade de indivíduos e consequentemente 
na exclusão local de espécies menos tolerantes 
ao fogo, como é o caso de Qualea grandiflora e 
Diospyros hispida, que estavam entre as 10 espécies 
mais abundantes e tiveram todos os indivíduos 
mortos após o fogo (Tab. 1). Por outro lado, 
este processo pode favorecer competitivamente 
espécies tolerantes ou indiferentes ao fogo, como 
ocorrido para Curatella americana (Tab. 1), 
modificando assim a composição e a estrutura da 
vegetação, como observado por Moreira (2000) 
estudando diferentes fitofisionomias de Cerrado 
no Distrito Federal.

Além disso, a diferença na abundância de 
indivíduos de várias espécies entre os sítios SB 
e CB antes do fogo pode ter contribuído para a 
maior redução da riqueza no sítio CB após o fogo. 
Silvério et al. (2010) mostraram que entre as 64 
espécies comuns a ambos os sítios antes do fogo, 
42 (65%) apresentavam densidade de indivíduos 
mais elevada no sítio SB em relação ao CB, tal 
como constatado para Diplopterys pubipetala, 
Matayba guianensis, Davilla elliptica, Myrcia 
splendens, Roupala montana, entre outras. Neste 
caso, o efeito mais severo do fogo associado à 
baixa densidade das espécies pode contribuir para 
que muitas espécies desapareçam do referido sítio, 
pois a morte de alguns indivíduos pode representar 
a exclusão local da espécie. Assim, áreas de cerrado 

Figura 1 - Curvas de rarefação de espécies baseadas na aleatorização das amostras para os sítios sem (a) e com (b) 
agrupamentos de Actinocladum verticillatum antes (-○-) e após (-●-) incêndio em cerrado típico, Nova Xavantina-
MT. Pontos centrais representam médias e barras verticais representam desvios padrão.
Figure 1 - Species rarefaction curves based on randomization of samples for sites with (a) and without (b) clumps of Actinocladum 
verticillatum before (-○-) and after (-●-) fire in a typical cerrado, Nova Xavantina-MT. Central points represent means and vertical 
bars represent standard deviation.

a b
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ocupadas por esta espécie de bambu podem 
apresentar perdas consideráveis de biodiversidade 
(Silvério et al. 2010), especialmente se o regime 
natural das queimadas for alterado.

Os processos já discutidos indicam que 
a presença do bambu associada à passagem do 
fogo pode resultar na formação de fisionomias 
com menores riquezas e densidades de espécies 
lenhosas. Ademais, as maiores mudanças 
florísticas observadas no sítio CB promoveram 
o desenvolvimento de duas comunidades com 
composição florística diferenciada, o que foi 
evidenciado pela redução da similaridade florística 
entre os sítios SB e CB após a queimada. Moreira 
(2000) já havia observado evidentes efeitos do 
fogo na composição de espécies e na estrutura da 
vegetação, entretanto, o presente estudo indicou 
que as mudanças pós-fogo podem ser ainda mais 
drásticas em áreas com elevada cobertura de 
Actinocladum verticillatum.

Em termos estruturais relativos, as perdas 
de indivíduos e de área basal após o incêndio 
foram semelhantes para ambos os sítios. Neste 
caso, este resultado pode estar relacionado à maior 
suscetibilidade de indivíduos menores aos efeitos 
do fogo (Moreira 2000; Miranda et al. 2002), já 
que antes do fogo o sítio SB apresentava 61,5% 
dos indivíduos na primeira classe de diâmetros (3 
a 5,5 cm), enquanto no sítio CB esta proporção 

era 20% menor (Fig. 2a-b). Assim, a elevada 
mortalidade de indivíduos de pequeno porte 
no sítio SB (Fig. 2a) pode ter contribuído para 
que a mortalidade fosse semelhante em ambos 
os sítios, apesar da aparente maior severidade 
do fogo no sítio CB. Por outro lado, o sítio 
CB, que já apresentava menor proporção de 
indivíduos de pequeno porte (Silvério et al. 
2010), provavelmente apresentou menor perda 
relativa em função da maior representatividade de 
indivíduos maiores, que são mais resistentes ao 
fogo (Frost & Robertson1987; Brando et al. 2011).

 Considerando a amostragem realizada 
antes do fogo, a distribuição dos indivíduos 
nas classes de diâmetro foi semelhante entre 
os sítios SB e CB (Fig. 2a-b), apresentando 
a maioria dos indivíduos na primeira classe 
(Fig. 2a-b, Silvério et al. 2010). No entanto, 
após a queimada tal distribuição foi mais 
afetada no sítio CB, uma vez que neste sítio 
houve redução mais acentuada na proporção de 
indivíduos na primeira classe de diâmetros em 
comparação com o sítio SB (Fig. 2a-b). Apesar 
de Silvério et al. (2010) terem sugerido que o 
estabelecimento de novos indivíduos lenhosos 
no sítio CB poderia estar sendo comprometido 
por diferentes mecanismos relacionados à 
competição interespecífica com o bambu, os 
resultados do presente estudo sugerem que 

Figura 2 - Número de indivíduos por classe de diâmetro para os sítios sem (a) e com (b) agrupamentos de Actinocladum 
verticillatum antes (□) e após (■) incêndio em cerrado típico, Nova Xavantina-MT.
Figure 2 - Number of individuals per diameter classes for sites with (a) and without (b) clumps of Actinocladum verticillatum before 
(□) and after (■) fire in a typical cerrado, Nova Xavantina-MT.

a b
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o fogo também pode atuar como mecanismo 
promotor de divergências estruturais entre áreas 
ocupadas e não ocupadas pelo bambu.

Segundo Frost & Robertson (1987) 
queimadas em savanas têm chamas cujas alturas 
médias variam entre 0,8 e 2,8 m. No sítio SB do 
cerrado aqui estudado, as chamas atingiram alturas 
entre 1 e 2 m (obs. pessoal), enquanto no sítio CB, 
em função da altura das touceiras do bambu que 
atingem em média 4 m (obs. pessoal; Filgueiras 
1988), as chamas alcançaram entre 3 e 4 m (obs. 
pessoal). Neste caso, chamas mais altas podem 
ter causado maiores danos à parte aérea viva das 
espécies lenhosas, resultando em maior densidade 
de mortos no sítio CB.

Ambas as hipóteses formuladas não devem 
ser rejeitadas, pois o conjunto dos resultados 
do presente estudo aponta maiores mudanças 
estruturais e na composição florística, além 
de reduções na riqueza e diversidade de 
espécies lenhosas após o fogo no sítio CB 
quando comparado ao sítio SB. Ressalta-se a 
necessidade da condução de estudos avaliando, 
em longo prazo, os efeitos conjugados das 
queimadas e dos aumentos nas densidades 
populacionais de Actinocladum verticillatum 
sobre a resiliência das comunidades lenhosas 
de cerrado, incluindo principalmente descrições 
sobre a sobrevivência e o estabelecimento de 
novos indivíduos. Tais estudos podem nortear 
estratégias de monitoramento da expansão 
populacional do bambu A. verticillatum e 
de manejo do fogo para a manutenção da 
composição, estrutura e diversidade florística 
de áreas nativas.
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Resumo
A Serra da Canastra está localizada no sudoeste de Minas Gerais e situa-se dentro do domínio do Cerrado. Os 
estudos florísticos na região começaram na década de 1990, mas ainda estão incompletos e Orchidaceae é uma 
das famílias que não foram estudadas. Neste trabalho é apresentado um inventário do gênero Habenaria na 
Serra da Canastra. Foram registradas 28 espécies para a região, sendo que H. canastrensis e H. pseudoculicina 
são endêmicas restritas a área de estudo. A Serra da Canastra, com 30% do total de espécies registradas 
para Minas Gerais é uma das cinco unidades de conservação com maior diversidade do gênero no estado. 
Ocorrem na área de estudo principalmente espécies de ampla distribuição, bem como algumas espécies 
típicas do planalto central e outras típicas do Espinhaço, mas nenhuma espécie típica dos campos de altitude 
do domínio da Mata Atlântica.
Palavras-chave: Cerrado, inventário florístico, taxonomia.

Abstract
The Serra da Canastra is located in the southwestern part of Minas Gerais within the Cerrado Biome. The 
floristic studies of the region began in the 1990’s but are incomplete and Orchidaceae is one of the families 
that were not studied yet. This work presents a survey of the genus Habenaria in Serra da Canastra. 28 species 
were recorded for the region, two of which, H. canastrensis and H. pseudoculicina, are endemics from the 
study area. 30% of the Habenaria recorded for Minas Gerais occur in Serra da Canastra and the area is one 
of five conservation units with the highest diversity of the genus in the state. In the study area occur mainly 
species with broad distribution, as well as some species typical of the central plateau or typical of the Espinhaço 
range, but none species typical of high altitude grasslands of the Atlantic Forest domain.
Key words: Cerrado, floristic survey, taxonomy.
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Introdução
Em Minas Gerais as regiões com maior 

diversidade conhecida de plantas estão localizadas 
em áreas montanhosas, sendo a Cadeia do Espinhaço 
a região mais estudada (ver Rapini et al. 2002, 2008; 
Drummond et al. 2005; Versieux & Wendt 2007). 
Entre outras áreas de interesse especial destaca-
se a Serra da Canastra localizada no sudoeste do 
estado, entre o planalto central ao norte, e a Serra 
da Mantiqueira, ao sul e leste. Em um primeiro 
inventário florístico nesta região foram registradas 
101 famílias de angiospermas e 768 espécies, das 
quais 45 (pertencentes a 11 famílias) endêmicas 
da região (Romero & Nakajima 1999). Todavia, 

famílias importantes e bem representadas em 
campos rupestres como Eriocaulaceae, Fabaceae, 
Malpighiaceae, Myrtaceae e Orchidaceae, não 
foram incluídas nos resultados apresentados 
nesse estudo. Posteriormente foram publicados 
tratamentos taxonômicos para alguns grupos 
específicos, incluindo Asteraceae (Nakajima 
& Semir 2001), Melastomataceae (Romero & 
Martins 2002), Apocynaceae-Asclepiadoideae 
(Farinaccio & Mello-Silva 2004), Bignoniaceae 
(Scudeller 2004), Annonaceae (Pontes & Mello-
Silva 2005), Leguminosae-Papilionoideae 
(Filardi et al .  2007) e Chrysobalanaceae 
(Hemsing & Romero 2010).
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Orchidaceae apresenta distribuição cosmopolita 
e compreende cerca de 850 gêneros e 24.500 espécies 
(Dressler 2005). No Brasil ocorrem aproximadamente 
235 gêneros e 2.419 espécies, sendo 67 gêneros e 
1.620 espécies endêmicas do país (Barros et al. 2010).

Habenaria Willd., com 153 a 163 espécies 
(Barros et al. 2010; Batista et al. 2011a), é o maior 
gênero em número de espécies para a família no Brasil, 
sendo Minas Gerais (com 93 espécies) (Batista et al. 
2011a, b) o estado com a maior representatividade, 
destacando-se o domínio do Cerrado como principal 
centro de diversidade, incluindo os campos rupestres 
do planalto central e da região sudeste. 

Apesar  da importância  f lor ís t ica e 
da representatividade de Habenaria para a 
biodiversidade brasileira, e para o estado de Minas 
Gerais, são poucos os inventários regionais ou 
locais que tratam do gênero, particularmente nas 
regiões mais ricas em espécies (Brade 1951; Leoni 
1990; Felix 1996; Batista et al. 2004, 2008a) e o 
gênero normalmente está sub-representada nas 
listagens de floras locais. No inventário florístico 
da Serra do Cipó, Minas Gerais, Barros (1987) 
registrou 13 espécies de Habenaria, enquanto 
um inventário mais recente indica que ocorrem 
aproximadamente 49 espécies na região (Batista, com. 
pessoal). No Parque Estadual do Itacolomi, também em 
Minas Gerais, Alves (1990) registrou 40 espécies de 
Orchidaceae incluindo quatro de Habenaria. Em um 
inventário do gênero Habenaria no parque, Batista et 
al. (2004) aumentaram esse número para 15 espécies, 
tornando o gênero o maior em número de espécies e um 
dos mais representativos das Orchidaceae do parque. 

Trabalhos de florística geral são importantes, 
mas geralmente não representam a totalidade 
da flora de uma região, particularmente entre as 
espécies herbáceas de hábito sazonal. Nesses casos, 
somente um esforço de coleta direcionado é capaz 
de revelar a verdadeira riqueza de espécies. Neste 
contexto, este trabalho teve como objetivo realizar 
um inventário de Habenaria na Serra da Canastra, 
em Minas Gerais, uma das áreas do estado com 
maior potencial para sua ocorrência uma vez que 
as condições locais de clima, relevo e vegetação 
são propícios às espécies do gênero.

Material e Métodos
Área de estudo
O Parque Nacional Serra da Canastra (PNSC) 

está localizado no sudoeste de Minas Gerais nos 
municípios de Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, 
São João Batista do Glória, São Roque de Minas e 

Vargem Bonita, abrangendo uma área de 200.000 
hectares (ICMBio 2011). A paisagem da região 
apresenta basicamente uma alternância de platôs, 
encostas escarpadas e vales encaixados. Podem 
ser distinguidos dois grandes platôs, o Maciço da 
Canastra que constitui a fisionomia predominante, 
e a região da Chapada da Babilônia, de relevo 
mais acidentado. O Parque situa-se dentro do 
domínio do Cerrado e apresenta praticamente todas 
as fitofisionomias do bioma, com predominância de 
formações campestres e savânicas, que dominam a 
paisagem nos platôs, seguido em menor proporção de 
formações florestais. No bioma Cerrado a área da Serra 
da Canastra está compreendida em duas ecorregiões, 
São Francisco - Velhas e Serra da Canastra. O clima da 
região é caracterizado pela sazonalidade, com chuvas 
no verão e inverno seco. A temperatura média do mês 
mais frio é inferior a 18º C, e a do mês mais quente não 
ultrapassa 22º C. A pluviosidade anual oscila de 1.000 
a 1.500 mm. O trimestre de dezembro a fevereiro é o 
mais chuvoso (ICMBio 2011).

Inventário florístico
O inventário florístico do gênero foi realizado 

através de coletas dos autores e do exame de 
material herborizado de outros coletores. No 
total foram realizadas três expedições de coletas 
pelos autores, concentradas no Chapadão da 
Canastra e principalmente nas vias de acesso 
principais, como a parte da estrada que atravessa 
o PNSC entre São Roque de Minas e Sacramento 
e a estrada de acesso ao topo da Cachoeira da 
Casca D’Anta. Foram examinadas as coleções 
de 67 herbários nacionais e estrangeiros, mas 
foram encontradas amostras provenientes da 
área de estudo apenas nos herbários BHCB, 
CEN, EAN, HUFU, MBM, PAMG, SP, SPF 
e UEC (acrônimos segundo Thiers 2012). As 
coletas foram concentradas durante os meses de 
dezembro a abril, período de chuvas no estado 
de Minas Gerais, que corresponde ao período 
de floração da grande maioria das espécies de 
Habenaria. O material coletado pelos autores 
foi incorporado aos herbários da Universidade 
Federal de Minas Gerais (BHCB) e do Centro 
Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia 
(CEN). Duplicatas foram distribuídas entre 
vários herbários. A autorização para a coleta no 
Parque foi concedida pelo IBAMA. O período 
de floração apresentado para cada espécie 
corresponde apenas ao observado no material 
da área de estudo.
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Estudo taxonômico
A identificação das espécies foi feita 

por comparação com as descrições originais e 
com os tipos ou imagens destes. Os principais 
trabalhos consultados foram os de Lindley 
(1830–1840), Reichenbach f. (1847, 1881), 
Barbosa Rodrigues (1877, 1882), Cogniaux 
(1893–1896, 1906), Kränzlin (1892, 1911), 
Schlechter (1919), Schlechter & Hoehne (1921, 
1926), Catling (1987), Renz (1992), Batista & 
Bianchetti (2010) e Batista et al. (2008b, 2010). 
Foram examinadas amostras ou imagens dos 
herbários AMES, BHCB, BM, BR, C, CEN, HB, 
K, M, MBM, MPU, NY, P, R, RB, RENZ, S, SP, 
U, UPS, US e W. Os dados de distribuição das 
espécies foram obtidos de Batista & Bianchetti 
(2002) e Batista et al. (2011a, b). Nestes trabalhos 
os dados de distribuição são baseados no exame e 
identificação de quase todo material herborizado 
do gênero disponível no país e em vários herbários 
no exterior. Não foi considerada a distribuição 
apresentada para Habenaria na Lista de Espécies 
da Flora do Brasil (Barros et al. 2010) uma 
vez que, na opinião do autores, ao menos para 
Habenaria, esse trabalho consiste em grande 
parte em uma compilação de dados da literatura, 
necessitando de atualização. Para a montagem das 
figuras dos periantos, os segmentos florais foram 
dissecados, distendidos e fixados sobre uma ficha 
de cartolina branca com fita adesiva Scotch (3M). 
As fichas foram digitalizadas com um scanner HP 
G4050 e as imagens editadas usando o programa 
Adobe Photoshop CS3. Todas as fotos são de 
autoria dos autores.

Resultados e Discussão
Foram registradas 28 espécies e 91 coletas 

de Habenaria para a área de estudo. Em relação 
a Minas Gerais, estão presentes na Serra da 
Canastra 30% do total de 93 espécies de Habenaria 
registradas para o estado (Batista et al. 2011a, b). 
A Serra da Canastra é uma das cinco unidades 
de conservação com maior riqueza do gênero no 
estado (Tab. 1). O número de espécies encontradas 
na área de estudo é similar ao de outras áreas do 
estado, como as regiões de Poços de Caldas, Ouro 
Preto e o Parque Estadual do Rio Preto, também 
com aproximadamente 28 espécies cada, mas 
inferior às áreas mais ricas como as serras do 
Cipó e do Caraça, com aproximadamente 49 e 38 
espécies, respectivamente (Batista, com. pessoal; 
Mota 2006).

Os inventários florísticos e estudos botânicos 
para a área de estudo ainda são poucos. Há registros 
da passagem do naturalista francês Auguste Saint-
Hilaire no século XIX (Saint-Hilaire 1847), mas 
não foram encontrados coletas de Habenaria desta 
época. A coleta de Habenaria mais antiga encontrada 
para a região foi feita por G. J. Shepherd em 1978. O 
esforço de coleta do gênero para a região (3,2 coletas 
por espécie) é similar ao de outras regiões bem 
amostradas para o gênero no estado (média de 3,1 
coletas/espécie), mas as coletas estão concentradas 
em poucos locais, principalmente ao longo da 
estrada entre a portaria de São Roque e a estrada 
para Sacramento, no chapadão da Canastra (Fig. 1). 
Considerando o número de coletas, a espécie mais 
frequente na região é H. magniscutata Catling, com 
oito coletas (8,8% do total), seguida de H. caldensis 

Tabela 1 – Dados de Habenaria para as principais Unidades de Conservação de Minas Gerais com registros do gênero.
Table 1 – Habenaria data for the main conservation units of Minas Gerais with records of the genus.

Unidade de Conservação No 
espécies

No 
coletas

No coletas/
espécies

Nº espécies 
endêmicas de 
Minas Gerais

Nº espécies restritas 
a uma localidade em 

Minas Gerais

Área 
(ha)

Referência

P.N. da Serra do Cipó 49 375 7,8 12 4 63.466 Este trabalho
R.P.P.N. do Caraça 38 159 4,2 14 1 11.233 Mota 2006; este 

trabalho
P.N. da Serra da Canastra 28 91 3,2 2 4 198.380 Este trabalho
P.E. do Rio Preto 28 74 2,6 8 0 10.755 Este trabalho
P.N. das Sempre Vivas 24 26 1,1 7 0 124.555 Este trabalho
P.E. da Serra do Intendente 23 40 1,8 6 0 13.508 Este trabalho
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Kraenzl., com sete coletas (7,7%), H. brevidens 
Lindl., H. canastrensis J.A.N.Bat. & B.M.Carvalho, 
H. crucífera Rchb.f. & Warm., H. guilleminii 
Rchb.f. e H. psammophila J.A.N.Bat., Bianch. & 
B.M.Carvalho com seis coletas cada (6,6% cada), 
H. subviridis Hoehne & Schltr. com cinco coletas 
(5,5%), H. melanopoda Hoehne & Schltr., H. 
montis-wilhelminae Renz, H. parviflora Lindl. e 
H. pseudoculicina J.A.N.Bat. & B.M.Carvalho 
com quatro coletas cada (4,4% cada). Essas 12 
espécies com quatros ou mais coletas correspondem 
a 43% do total de coletas, enquanto seis espécies 
(21%) são conhecidas para a região por duas ou 
três coletas, e outras dez espécies (36%) por apenas 
uma coleta. Considerando que várias espécies são 
conhecidas de um ou poucos registros, e parecem 

ser localmente raras ou possuir distribuição local 
restrita, espera-se que ainda venham a ser feitos 
novos registros para a região, principalmente nas 
áreas ou formações vegetais que ainda não foram 
adequadamente amostradas, como o Chapadão da 
Babilônia, as formações florestais, as escarpas da 
serra e o entorno da serra.

Foram registradas duas espécies de Habenaria 
endêmicas da área de estudo: H. canastrensis e H. 
pseudoculicina. Outras duas espécies, H. montis-
wilhelminae e H. psammophila, embora não sejam 
endêmicas de Minas Gerais, são conhecidas para o 
estado apenas da Serra da Canastra. Em termos de 
endemismos de Habenaria para Minas Gerais, o 
número de espécies endêmicas encontradas na Serra 
da Canastra é menor do que o encontrado em outras 

Figura 1 – Mapa de distribuição das coletas de Habenaria da Serra da Canastra p. A área do parque está sombreada. 
Áreas com altitudes acima de 800 m estão indicadas por linhas. O trecho da estrada entre São Roque de Minas e 
Sacramento que atravessa o PNSC está indicado por uma linha tracejada. Foi incluída apenas uma coleta por localidade.
Figure 1 – Distribution map of the Habenaria collections from Serra da Canastra p. The park area is shaded. Areas above 800 m are 
indicated by lines. Part of the road between São Roque de Minas and Sacramento inside PNSC is indicated by a dotted line. Only one 
collection was plotted for each locality.
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áreas do estado (Tab. 1). Na Cadeia do Espinhaço 
ocorrem 25 das 30 espécies de Habenaria endêmicas 
de Minas Gerais, sendo 23 restritas a essa cadeia de 
montanhas. Apenas na Serra do Cipó, por exemplo, 
ocorrem 12 das espécies de Habenaria endêmicas 
de Minas Gerais. Todavia, o Espinhaço apresenta 
extensão muito maior do que a Serra da Canastra e 
as espécies restritas ao Espinhaço raramente estão 
limitadas a uma única localidade (Batista, com. 
pessoal). Considerando o número de espécies, 
endêmicas ou não, em Minas Gerais com registros 
restritos a uma única localidade, ou seja, no estado 
conhecidas de apenas um local, a Serra da Canastra 
equipara-se a Serra do Cipó, cada uma com quatro 
espécies (Tab. 1).

A composição de espécies da Serra da Canastra 
é bastante singular, sendo encontradas tanto espécies 
típicas do planalto central, como H. psammophila, 
quanto espécies típicas do Espinhaço, como H. 
mystacina Lindl. Em termos de distribuição as 
espécies da região podem ser agrupadas em: 
amplamente distribuídas (H. hamata Barb.Rodr., 
H. montis-wilhelminae, H. obtusa Lindl., H. 
parviflora, H. petalodes Lindl., H. secundiflora 
Barb.Rodr.); Planalto das Guianas e cerrados 
brasileiros (H. ayangannensis Renz, H. leprieurii 
Rchb.f., H. macilenta (Lindl.) Rchb.f.); Regiões 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, Paraguai, 
Argentina, Uruguai e Bolívia (H. balansae Cogn., 
H. guilleminii, H. imbricata Lindl., H. johannensis 
Barb.Rodr., H. melanopoda); distribuição restrita 
ou concentrada no cerrado, campo rupestre ou 
campos de altitude das Regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste do Brasil (H. alpestris Cogn., H. 

brevidens, H. caldensis, H. ciliatisepala J.A.N.Bat. & 
Bianch., H. crucifera, H. jaguariahyvae Kraenzl., H. 
magniscutata, H. cf. nuda Lindl., H. psammophila, 
H. subviridis, H. Tamanduensis Schltr.); Cadeia do 
Espinhaço (H. mystacina); e endêmicas de Minas 
Gerais restritas a Serra da Canastra (H. canastrensis, 
H. pseudoculicina). Nenhuma das espécies de 
Habenaria típicas dos campos de altitude ou 
formações florestais da Serra da Mantiqueira, como 
H. paranaensis Barb.Rodr. e H. umbraticola Barb.
Rodr., ocorre na Serra da Canastra, o que reforça a 
afinidade florística da região com o cerrado.

As coletas realizadas pelos autores nas 
formações campestres da região também revelaram 
a ocorrência de espécies dos gêneros Cleistes Rich. 
ex Lindl., Cyanaeorchis Barb.Rodr., Cyrtopodium 
R.Br., Epidendrum L., Galeandra Lindl., Gomesa 
R.Br., Liparis Rich., Lyroglossa Schltr., Malaxis 
Sol. ex Sw., Platythelys Garay e Veyretia Szlach. 
Com exceção de Epidendrum, Gomesa e Malaxis 
estes gêneros também estão bem representados 
em outras regiões do país com predominância de 
formações campestres, como o Distrito Federal 
(Batista & Bianchetti 2003). Como ainda não há 
um inventário completo da família para a Serra da 
Canastra não é possível avaliar a representatividade 
do gênero Habenaria para as Orchidaceae da região. 
Provavelmente o gênero deve ser localmente o 
maior de Orchidaceae em número de espécies, como 
ocorre em outras regiões do país onde predominam 
formações campestres (Warming 1892; Barros 
1987; Toscano-de-Brito 1995; Munhoz & Proença 
1998; Batista & Bianchetti 2003; Toscano-de-Brito 
& Queiroz 2003; Batista et al. 2004).

Chave de identificação para as espécies de Habenaria da Serra da Canastra

1. Labelo inteiro, sem projeções laterais.
2. Pétala oblongo–espatulada, ápice truncado, mais largo que a base; calcar 1,9–2,7 cm compr.  .....   

 ..............................................................................................................................  23. H. petalodes
2’. Pétala oblonga, ápice agudo ou obtuso, base mais larga que o ápice; calcar (2,6–)3,5–12 cm compr.

3. Brácteas imbricadas, cobrindo a raque; sépala dorsal 0,7–1,1 cm compr.; labelo 1–1,8 cm 
compr., calcar coberto pelas brácteas, reto, (2,6–)3,5–4,5(–5,5) cm compr. .... 21. H. obtusa

3’. Brácteas não imbricadas, não encobrindo a raque; sépala dorsal 1,2–1,6 cm compr.; labelo 
2,5–3,6 cm compr.; calcar livre, sinuoso ou hamoso, 8–12 cm. compr. .........  10. H. hamata

1’. Labelo tripartido, segmentos laterais mais curtos, do mesmo comprimento ou mais longos que o segmento 
mediano.
4. Calcar maior ou igual a 3 cm compr.

5. Calcar maior ou igual a 10 cm compr.; segmentos laterais das pétalas e do labelo 24–47 mm 
compr.  ......................................................................................................  13. H. johannensis

5’. Calcar menor que 5 cm compr.; segmentos laterais das pétalas e do labelo 5–16 mm compr.
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6. Calcar com aproximadamente o dobro do comprimento do ovário e pedicelo, livre das brácteas  ...... 
 .........................................................................................................................................  5. H. caldensis

6’. Calcar mais curto ou aproximadamente do mesmo comprimento do ovário e pedicelo, encoberto 
pelas brácteas.
7. Sépala dorsal (12–)16–20 mm compr.; segmento posterior da pétala rombóide, 6–10 mm 

larg.  ......................................................................................................  12. H. jaguariahyvae
7’. Sépala dorsal 4–12 mm compr.; segmento posterior da pétala oblongo a lanceolado, 1–2 mm larg.

8. Corola amarelada; sépala dorsal 9,5–12 mm compr.; calcar levemente clavado, ca. 2 mm 
larg. no ápice, geralmente pouco mais curto que o ovário e pedicelo  .......  15. H. macilenta

8’. Corola branca; sépala dorsal 4–6 mm compr.; calcar linear, ápice agudo, ca. 1 mm larg., 
de mesmo comprimento ou pouco mais longo que o ovário e pedicelo  ............................  
 ............................................................................................................ 28. H. tamanduensis

4’. Calcar menor ou igual a 1,5 cm compr.
9. Pétalas inteiras ou segmentos anteriores pouco desenvolvidos, sempre com menos da metade do 

comprimento do segmento posterior.
10. Calcar 1–2 mm compr.  ................................................................................ 9. H. guilleminii
10’. Calcar 4–11 mm compr.

11. Folhas lineares, limbo adpresso ao caule ao longo de quase toda sua extensão, com as 
plantas parecendo áfilas. 
12. Segmentos laterais do labelo 2–4 mm compr.  ............. 18. H. montis-wilhelminae
12’. Segmentos laterais do labelo (6–)7,5–10(–12) mm compr.  ........... 8. H. crucifera

11’. Folhas elípticas, lanceoladas ou lineares, patentes, limbo pouco ou não adpresso ao caule.
13. Folhas lanceoladas, distribuídas ao longo do caule; margem das sépalas ciliadas; 

segmentos laterais do labelo eretos, formando um ângulo perpendicular ou obtuso 
com o segmento mediano  .........................................................  7. H. ciliatisepala

13’. Folhas elípticas ou lineares, geralmente concentradas na parte inferior do caule; 
margem das sépalas glabra; segmentos laterais do labelo deflexos, formando um 
ângulo agudo com o segmento mediano.
14. Folhas lineares; sépalas laterais 3,5–5 mm compr.; labelo convexo, segmento 

mediano (2–)2,5–3–(3,7) mm compr.  .................................  22. H. parviflora
14’. Folhas elípticas; sépalas laterais 6–7(–8) mm compr.; labelo plano, segmento 

mediano 4–7 mm compr.  ....................................................... 4. H. brevidens
9’. Pétalas conspicuamente bipartidas, segmento anterior com mais da metade do comprimento do 

segmento posterior.
15. Folhas oblongas, elípticas ou lanceoladas, patentes, limbo pouco adpresso ou não adpresso 

ao caule, concentradas na parte inferior do caule.
16. Brácteas não imbricadas, não encobrindo a inflorescência; 0,8 flores/cm inflorescência; 

lobo mediano do rostelo projetado para fora dos lóculos da antera, ápice com um 
prolongamento linear, rijo, deflexo  ............................................... 16. H. magniscutata

16’. Brácteas imbricadas, encobrindo total ou parcialmente a inflorescência; 1,7–2,6 flores/cm 
inflorescência; lobo mediano do rostelo completamente compreendido entre os lóculos 
da antera, ápice arredondado ou obtuso, sem projeções.
17. Flores medianas; sépala dorsal 6–8 × 4–6 mm; sépalas laterais 7–9 × 3–4 mm .....  

 ...................................................................................................... 27. H. subviridis
17’. Flores pequenas; sépala dorsal 3–4 × (2–)2,5–3(–3,5) mm; sépalas laterais 4–5(–6) 

× 1,5–2(–2,5) mm  ........................................................................ 11. H. imbricata
15’. Folhas filiformes ou lineares, geralmente inconspícuas e adpressas ao caule.

18. Pedicelo conspícuo, aproximadamente do mesmo comprimento ou mais longo do que 
o ovário.
19. Folhas 3–16(–30) × 0,4–1,3 cm; ovário e pedicelo pouco arqueados; pedicelo 5–8(–12) 

mm, aproximadamente do mesmo comprimento que o ovário; segmento anterior das 
pétalas geralmente mais curto do que o segmento posterior, ocasionalmente do mesmo 
comprimento; labelo linear, convexo, reflexo  ............................ 17. H. melanopoda
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19’. Folhas 2,5–6,5(–8) × 0,2–0,5 cm; ovário e pedicelo fortemente arqueados; pedicelo (8–)10–13(–17) 
mm, do mesmo comprimento ou mais longo do que o ovário; segmento anterior das pétalas do 
mesmo comprimento ou mais longo do que o segmento posterior; labelo ligeiramente espatulado, 
côncavo, não reflexo  .............................................................................................. 3. H. balansae

18’. Pedicelo inconspícuo, sempre com menos da metade do comprimento do ovário.
20. Flores medianas, sépala dorsal 7–9 mm compr.

21. Segmento anterior da pétala inserido 1–2 mm da base do segmento posterior; segmentos 
laterais do labelo deflexos, formando um ângulo agudo com o segmento mediano  ..............
 .................................................................................................................. 26. H. secundiflora

21’. Segmento anterior da pétala inserido na base do segmento posterior; segmentos laterais do 
labelo eretos, formando um ângulo perpendicular ou obtuso com o segmento mediano  ......  
 ........................................................................................................................  20. H. cf. nuda

20’. Flores pequenas, sépala dorsal menor ou igual a 6 mm compr.
22. Segmento anterior das pétalas e segmentos do labelo densamente pilosos  ....... 19. H. mystacina
22’. Segmentos das pétalas e do labelo glabros.

23. Calcar 3–5 mm compr.
24. Folhas conduplicadas, papiráceas, limbo patente, não adpresso ao caule; segmento 

anterior das pétalas (5–)6–8(–9,5) mm compr.; segmentos laterais do labelo 
(6–)7–10(–11) mm compr. ......................................................24. H. psammophila

24’. Folhas planas, membranáceas, limbo geralmente adpresso ao caule ao longo da 
maior parte de sua extensão; segmento anterior das pétalas, 3,6–5,3 mm comp; 
segmentos laterais do labelo 3–5 mm compr. ...........................  6. H. canastrensis

23’. Calcar 7–12 mm compr.
25. Flores patentes, afastando-se da raque; ovário e pedicelo formando na base um 

ângulo de aproximadamente 45º com a raque; brácteas ovadas, sempre mais curtas 
do que o ovário e pedicelo, mesmo nas flores mais basais da inflorescência; calcar 
geralmente livre das brácteas, projetado para frente  ............. 2. H. ayangannensis

25’. Flores mais ou menos adpressas a raque, pouco destacadas; pedicelo e base do 
ovário paralelos a raque; brácteas elípticas a lanceoladas, alongadas, sempre mais 
longas do que ovário e pedicelo nas flores mais basais da inflorescência; calcar 
geralmente envolvido pelas brácteas.
26. Segmento anterior das pétalas 5–6,5 mm compr., mais longo do que o segmento 

posterior  ......................................................................  25. H. pseudoculicina
26’. Segmento anterior das pétalas 2–5 mm compr., pouco mais curto ou do mesmo 

comprimento do segmento posterior.
27. Pedicelo 3–5 mm compr., corola branca; sépalas laterais 1,6–2,1 mm 

larg.  .................................................................................. 1. H. alpestris
27’. Pedicelo inconspícuo, ca. 1 mm compr.; corola verde; sépalas laterais 

0,7–1,2 mm larg.  ........................................................... 14. H. leprieurii

1. Habenaria alpestris Cogn., Mart., Fl. bras. 3(4): 
74. 1893. Figs. 3a, 4a
Material selecionado examinado: São Roque de 
Minas, PNSC, 30 km a partir da portaria principal de São 
Roque de Minas, 20°15’29,5”S, 46°33’09,4”W, 1399 m, 
10.I.2007, fl., J.A.N. Batista et al. 1816 (BHCB).

Habenaria alpestris parece ser pouco 
comum na área de estudo sendo conhecida apenas 
por duas populações com poucos exemplares. 
Em campo é facilmente distinguida de espécies 
morfologicamente próximas, como H. heptadactyla 

Rchb.f. e H. leprieurii, pela corola branca (vs. verde 
em H. leprieurii e amarela em H. heptadactyla). 
Também é similar a H. schwackei Barb.Rodr., 
que apresenta a corola branca, mas distinta pelas 
flores menores (sépala dorsal 3–4 mm compr.) e 
pedicelo mais curto (2–5 mm compr.), enquanto 
em H. schwackei as flores geralmente são um 
pouco maiores (sépala dorsal 4–5(–6) mm compr.) 
e o pedicelo mais longo (8–10(–13) mm compr.). 
Habenaria schwackei apresenta ampla distribuição, 
do sul do Brasil a Colômbia, e ocorre em ambientes 
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similares aos encontrados na área de estudo, sendo 
provável a sua ocorrência na região de estudo.

Distribui-se pelo Centro-Oeste e Sudeste do 
Brasil (DF, ES, GO, MG, SP). Em campo limpo seco 
e campo limpo estacionalmente úmido, geralmente 
associados a campo rupestre (Fig. 2). Floração em 
janeiro.

2. Habenaria ayangannensis Renz, Candollea 
47(2): 490, fig. 1. 1992. Figs. 3b, 4b
Material examinado: São Roque de Minas, PNSC, 0,7 km 
após a entrada para a Cachoeira Casca D’Anta a partir da 
estrada São Roque de Minas/Sacramento, 12.III.2000, fl., 
J.A.N. Batista & A.R.C. Lemos 1067 (CEN).

Habenaria ayangannensis é conhecida por 
apenas um registro e parece ser pouco comum 
localmente, embora os campos limpos úmidos 
da região sejam propícios à sua ocorrência. 
Caracteriza-se pelas folhas lineares, graminóides, 
flores pequenas (sépala dorsal 3,3–3,6 mm 
compr.), pouco numerosas, espaçadas, inseridas 
na inflorescência em ângulo de aproximadamente 
45º, e brácteas mais curtas do que o ovário e 
pedicelo. Ao longo de toda sua área de dispersão H. 
ayangannensis floresce no final da estação chuvosa. 
Em outras localidades H. ayangannensis é comumente 
encontrada crescendo junto com H. subfiliformis Cogn., 
que também floresce no final das chuvas. Como essa 
ultima espécie apresenta ampla distribuição e ocorre em 
ambientes similares aos encontrados na área de estudo, 
a sua ocorrência na região é provável.

Distribui-se pelo Centro-Oeste e Sudeste 
do Brasil (DF, GO, MG), Guiana e Venezuela. 
Ocorre em campo limpo estacionalmente úmido. 
Floração em março.

3. Habenaria balansae Cogn., Bull. Soc. Roy. Bot. 
Belgique 43: 271. 1906. Figs. 3c, 4c
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 37 km a partir da portaria principal de São Roque 
de Minas, em direção a Sacramento, 20°10’49,4”S, 
46°39’44,8”W, 1343 m, 12.XII.2007, fl., J.A.N. Batista 
& B.M. Carvalho 2336 (BHCB).

Habenaria balansae é morfologicamente 
similar a H. melanopoda, que também ocorre na 
região, sendo muitas vezes difícil diferenciá-las. De 
modo geral, H. balansae diferencia-se pelas folhas 
quase completamente adpressas ao caule (vs. mais 
destacadas em H. melanopoda), inflorescência mais 
laxa (vs. geralmente mais congesta e com as flores 
sobrepostas), o pedicelo mais desenvolvido, com 
aproximadamente o mesmo comprimento do ovário 
(vs. mais curto do que o ovário), a pétala posterior e 

o segmento mediano do labelo com ápice obtuso (vs. 
agudo), segmento anterior das pétalas geralmente 
mais longo do que o segmento posterior (vs. mais 
curto), e o segmento mediano do labelo côncavo ou 
plano, voltado para frente (vs. convexo e reflexo).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul do Brasil (DF, GO, MG, PR, RS, SC, SP) e 
Paraguai. Ocorre em campo limpo úmido. Floração 
em dezembro e janeiro.

4. Habenaria brevidens Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 314. 1835. Figs. 3d, 4d
Material examinado: São Roque de Minas, PNSC, 
estrada para Sacramento, 12.I.1995, R. Romero et al. 1750 
(HUFU); São José do Barreiro, estrada para a Babilônia, 
3.I.1998, R.S. Bianchini & S. Bianchini 1212 (SP). Tapira, 
cerca de 10 km N da cidade na estrada de terra em direção 
a Serra da Canastra, 11.III.2000, fl., J.A.N. Batista & 
A.R.C. Lemos 1056 (CEN). Delfinópolis, estrada para Casa 
Branca, Fazenda Paraíso, Sete Cidades, 20°21’S, 46°44’W, 
1178 m, 10.IV.2002, R. Romero et al. 6236 (HUFU).

Habenaria brevidens é bem caracterizada 
pelas folhas elípticas a lanceoladas, concentradas na 
parte inferior do caule, segmento anterior das pétalas 
geralmente reduzido a uma projeção dentiforme, 
labelo tripartido e calcar com aproximadamente 
metade do comprimento ou pouco menor do que 
o ovário e pedicelo. Todavia, o porte das plantas, 
tamanho e cor das flores são bastante variáveis ao 
longo de sua área de distribuição. As populações da 
Região Centro-Oeste apresentam invariavelmente o 
perianto com coloração verde, enquanto em Minas 
Gerais, além do perianto verde, ocorrem populações 
com o perianto variando de creme a alaranjado. 
Habenaria brevidens apresenta morfologia vegetativa 
e floral similar a H. guilleminii, mas distingue-se desta 
pelas flores maiores e o calcar mais desenvolvido (5–7 
mm vs. 1–2 mm em H. guilleminii).

Distribui-se pelo Centro-Oeste e Sudeste do 
Brasil (DF, GO, MG, SP). Ocorre em cerrado, campo 
sujo, campo limpo seco e campo de altitude. Floração 
de janeiro a abril.

5. Habenaria caldensis Kraenzl., Bot. Jahrb. Syst. 
16: 128. 1892. Figs. 3e, 4e
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 30 km a partir da portaria principal de São 
Roque de Minas, próximo a entrada da Casca D’Anta, 
20°15’29,5”S, 46°33’09,4”W, 1399 m, 10.I.2007, fl., 
J.A.N. Batista et al. 1818 (BHCB).

Habenaria caldensis é frequente nos campos 
úmidos da região formando grandes populações. É 
também uma das espécies do gênero mais comuns 
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Figura 2 – Habitats de Habenaria Willd. Orchidaceae na Serra de Canastra, MG – a. vista geral da Serra da 
Canastra durante a estação chuvosa em janeiro de 2007, com predomínio de diversos tipos de campos nas áreas 
mais planas e afloramentos rochosos nas áreas mais acidentadas; b. campo limpo inundável (permanentemente 
úmido) com capão de mata ao fundo; c. campo rupestre quartzítico; d. campo limpo estacionalmente úmido; e. 
campo limpo estacionalmente úmido com água acumulada sobre a superfície do solo, em área queimada durante 
a seca; f. campo limpo seco com grande concentração de H. magniscutata durante o período chuvoso, em janeiro 
de 2007, em área queimada durante a seca.
Figure 2 – Habitats of Habenaria Willd. Orchidaceae in Serra de Canastra, MG – a. general view of Serra da Canastra during 
the rainy season in January 2007, with predominance of different types of fields in the flatter areas and rock outcrops in the 
escarpments; b. perennially flooded meadow (campo limpo inundável permanentemente úmido) with a small forest patch 
(capão de mata) in the background; c. quartzite rocky field (campo rupestre); d. seasonally humid grassy field (campo limpo 
estacionalmente úmido); e. seasonally humid grassy field with water over the surface, in an area burned during the dry season; 
f. dry grassy field (campo limpo seco) with a large number of H. magniscutata during the rainy season, in January 2007, in an 
area burned during the dry season.

c

e f

d

a b



232 Carvalho, B.M.; Ramalho, A.J. & Batista, J.A.N.

Rodriguésia 64(2): 223-245. 2013

Figura 3 – a-l. bráctea floral, ovário, pedicelo, coluna e perianto das espécies de Habenaria da Serra da Canastra – a. H. alpestris 
(Barros 1315); b. H. ayangannensis (Batista & Lemos 1067); c. H. balansae (Batista & Carvalho 2336); d. H. brevidens (Batista 
& Lemos 1056); e. H. caldensis (Batista et al. 1382); f. H. canastrensis (Batista & Carvalho 2344); g. H. ciliatisepala (Batista 
& Lemos 1065); h. H. crucifera (Batista & Lemos 1069); i. H. guilleminii (Batista & Lemos 1071); j. H. hamata (Batista 297); 
k. H. imbricata (Batista et al. 1381); l. H. jaguariahyvae (Batista & Lemos 1059). Escala = 1 cm.
Figure 3 –  a-l. floral bract, ovary, pedicel, column and perianth of Habenaria species from Serra da Canastra. a. H. alpestris (Barros 
1315); b. H. ayangannensis (Batista & Lemos 1067); c. H. balansae (Batista & Carvalho 2336); d. H. brevidens (Batista & Lemos 
1056); e. H. caldensis (Batista et al. 1382); f. H. canastrensis (Batista & Carvalho 2344); g. H. ciliatisepala (Batista & Lemos 1065); 
h. H. crucifera (Batista & Lemos 1069); i. H. guilleminii (Batista & Lemos 1071); j. H. hamata (Batista 297); k. H. imbricata (Batista 
et al. 1381); l. H. jaguariahyvae (Batista & Lemos 1059). Scale bar = 1 cm.
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Figura 4 – a-i. Flores de espécies de Habenaria que ocorrem na Serra da Canastra. a. H. alpestris (Batista 2721); b. H. 
ayangannensis (Batista et al. 2835); c. H. balansae (Batista & Carvalho 2336); d. H. brevidens (Batista & Lemos 1056); 
e. H. caldensis (Batista et al. 1818); f. H. canastrensis (Batista & Carvalho 2344); g. H. ciliatisepala (Batista & Bianchetti 
2726); h. H. crucifera (Batista et al. 1823); i. H. guilleminii (Batista et al. 1795).
Figure 4 – a-i. Flowers of Habenaria species from Serra da Canastra. a. H. alpestris (Batista 2721); b. H. ayangannensis (Batista et al. 2835); c. 
H. balansae (Batista & Carvalho 2336); d. H. brevidens (Batista & Lemos 1056); e. H. caldensis (Batista et al. 1818); f. H. canastrensis (Batista 
& Carvalho 2344); g. H. ciliatisepala (Batista & Bianchetti 2726); h. H. crucifera (Batista et al. 1823); i. H. guilleminii (Batista et al. 1795).
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nos campos rupestres úmidos e campos de altitude de 
Minas Gerais. Informações mais detalhadas sobre sua 
distribuição geográfica podem ser encontradas em 
Batista et al. (2004). Diferencia-se das outras espécies 
de Habenaria da região pelas flores de tamanho 
mediano (sépala dorsal 5–6,3 mm compr.), corola 
branca, e calcar livre, não encoberto pelas brácteas, 
com aproximadamente o dobro do comprimento 
(32–40 mm) do ovário e pedicelo (17–21 mm).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Nordeste e 
Sudeste (BA, GO, MG). Ocorre em campo limpo 
úmido e campo rupestre. Floração de janeiro a março.

6. Habenaria canastrensis J.A.N.Bat. & B.M.Carvalho, 
Phytotaxa 13: 34. 2010. Figs. 3f, 4f
Material selecionado examinado: São Roque de 
Minas, PNSC, 14,4 km após a entrada da Casca 
D’Anta em direção a Sacramento, 20°11’53,2”S, 
46°38’47,4”W, 1349 m, 13.XII.2007, fl., J.A.N. Batista 
& B.M. Carvalho 2344 (BHCB).

Habenaria canastrensis é conhecida até 
o momento apenas da Serra da Canastra, sendo 
comum na região e formando grandes populações 
em algumas localidades. Pode ser confundida 
com H. pseudoculicina, também restrita a área 
de estudo, que ocorre nos mesmos ambientes 
e floresce aproximadamente na mesma época, 
entretanto H. canastrensis apresenta ovário e 
pedicelo mais curtos (7–10,5 mm vs. 12–15 mm 
compr.), segmento anterior das pétalas mais curto 
(3,5–5,3 mm vs. 5–7,5 mm compr.) e calcar mais 
curto (3,7–4,8 mm vs. 8–11,7 mm compr.).

Distribuição restrita a Serra da Canastra. 
Ocorre em campo limpo estacionalmente úmido e 
campo rupestre. Floração de dezembro a janeiro.

7. Habenaria ciliatisepala J.A.N.Bat. & Bianch., 
Kew Bull. 63(3): 449. 2008. Figs. 3g, 4g
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, entre a portaria principal a partir de São Roque de 
Minas e a nascente do Rio São Francisco, 20°15’40,7”S, 
46°25’37,3”W, 1370 m, 8.I.2007, fl., J.A.N. Batista et 
al. 1803 (BHCB).

Habenaria ci l iat isepala é bastante 
distinta, sendo caracterizada pela inflorescência 
geralmente congesta, flores pequenas (sépala 
dorsal 2,5–4 mm compr.), pétalas inteiras, labelo 
tripartido e margem das sépalas glanduloso-ciliada. 
Informações adicionais sobre a morfologia, ecologia 
e distribuição da espécie podem ser encontrados 
em Batista et al. (2008b). Embora os registros para 
a região sejam poucos, a espécie é relativamente 
comum nos campos limpos secos no alto da serra. 

Até o momento esta espécie é conhecida em Minas 
Gerais apenas das Serras da Canastra e do Caraça.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Nordeste e 
Sudeste (BA, DF, GO, MG). Ocorre em campo 
limpo seco, frequentemente associado a campo 
rupestre. Floração de janeiro a março.

8. Habenaria crucifera Rchb.f. & Warm., Otia 
Bot. Hamb. 2: 80. 1881. H. aphylla Barb.Rodr., 
Gen. Sp. Orchid. 1: 158. 1877. Figs. 3h, 4h
Material selecionado examinado: Delfinópolis, subida 
da Serra da Canastra, 14 km da ponte sobre o Rio Grande, 
22º12’30”S, 47º06’16”W, 1000 m, 14.I.2003, T.B. Cavalcanti 
et al. 3074 (CEN). São Roque de Minas, PNSC, entre a 
portaria principal a partir de São Roque de Minas e a nascente 
do Rio São Francisco, 20°15’40,7”S, 46°25’37,3”W, 1370 m, 
8.I.2007, fl., J.A.N. Batista et al. 1802 (BHCB).

Habenaria crucifera é similar a H. montis-
wilhelminae e as duas pertencem a um complexo 
de espécies caracterizado pelas folhas lineares, 
graminóides, adpressas ao caule, flores medianas, 
verdes, pétalas simples ou com o segmento anterior 
reduzido e labelo tripartido, distribuído das Guianas 
ao sul do Brasil (Batista & Bianchetti 2010). 
Entretanto, em Habenaria crucifera os segmentos 
laterais do labelo são do mesmo comprimento ou 
mais longos do que o segmento mediano, enquanto 
em H. montis-wilhelminae os segmentos laterais 
são mais curtos. Embora a espécie seja localmente 
conhecida por seis coletas, é pouco comum e aparece 
na forma de populações pequenas e restritas.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Nordeste e 
Sudeste (BA, DF, GO, MG, SP). Ocorre em campo 
limpo úmido, campo estacionalmente úmido e 
campo limpo associado a campo rupestre. Floração 
de janeiro a março.

9. Habenaria guilleminii Rchb.f., Linnaea, 19: 
375. 1847. Figs. 3i, 4i
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, entre a portaria principal a partir de São Roque de 
Minas e a nascente do Rio São Francisco, 20°15’40,7”S, 
46°25’37,3”W, 1370 m, 8.I.2007, fl., J.A.N. Batista et 
al. 1795 (BHCB).

Habenaria guilleminii caracteriza-se pelas 
flores pequenas (sépala dorsal 3–4 mm compr.), 
verdes, segmento anterior das pétalas reduzido a 
uma projeção dentiforme e calcar muito curto (1–2 
mm compr.). A espécie é morfologicamente similar 
a H. brevidens, mas esta última apresenta o calcar 
mais desenvolvido (5–7 mm compr.). Todavia, ao 
longo da área de distribuição das duas espécies 
ocasionalmente ocorrem plantas com calcar de 
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comprimento intermediário entre ambas que são 
particularmente difíceis de identificar. Habenaria 
guilleminii é comum nos campos de altitude e 
campos rupestres de Minas Gerais.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
do Brasil (DF, GO, MG, PR, RS, SC, SP), Argentina, 
Paraguai e Uruguai. Ocorre em campo limpo úmido 
e campo rupestre. Floração de janeiro a março.

10. Habenaria hamata Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 1: 162. 1877. Figs. 3j, 5a
Material examinado: São Roque de Minas, no caminho 
de subida entre São Roque de Minas e a portaria “São 
Roque” do PNSC, 12.III.2000, fl., J.A.N. Batista & 
A.R.C. Lemos 1060 (CEN).

Habenaria hamata é conhecida de um único 
registro em área antropizada e parece ser rara na 
área de estudo. A espécie apresenta morfologia 
similar a H. obtusa, que também ocorre na área 
de estudo, mas distingue-se pelas flores maiores 
(sépala dorsal 11,8–15,7 mm compr.), calcar mais 
longo (8–12 cm compr.), sinuoso ou em forma de 
anzol, livre, não encoberto pelas brácteas, enquanto 
H. obtusa apresenta flores menores (sépala dorsal 
7–11 mm compr.) e calcar menor ((26)35–45(55) mm 
compr.), completamente encoberto pelas brácteas.

Distribui-se de forma ampla, no Centro-
Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste do Brasil (AP, 
BA, DF, GO, MG, PA, PB, PE, PI, SP, TO) e Guiana 
Francesa. Na Serra da Canastra foi observada em 
área antropizada à margem de estrada. Geralmente 
ocorre em campo limpo seco, campo limpo 
estacionalmente úmido, campo sujo e cerrado. 
Floração em março.

11. Habenaria imbricata Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 313. 1835. Habenaria graciliscapa Barb.Rodr., 
Gen. Sp. Orchid. 1: 155. 1877. Figs. 3k, 5b
Material examinado: PNSC, estrada São Roque de 
Minas - Sacramento, na direção de Sacramento, 7 
km após a entrada para a Cachoeira Casca D’Anta, 
12.III.2000, fl., J.A.N. Batista & A.R.C. Lemos 1075 
(CEN).

Habenaria imbricata é conhecida para a 
área de estudo por apenas uma coleta e um único 
exemplar e parece ser rara localmente. A espécie 
caracteriza-se pelas folhas imbricadas, flores 
pequenas (sépala dorsal 3,8–5 mm compr.) e 
brácteas imbricadas, encobrindo completamente a 
inflorescência (Batista et al. 2004).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
do Brasil (DF, GO, MG, RS, SP). Ocorre em campo 
limpo úmido. Floração em março. 

12. Habenaria jaguariahyvae Kraenzl., Kongl. 
Svenska Vetenskapsakad. Handl. 46(10): 13, t. 1, 
fig. 5. 1911. Figs. 3l, 5c
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 30 km a partir da portaria principal de São Roque 
de Minas, em direção a Sacramento, 20°15’58,3”S, 
46º33’09,4”W, 1409 m, 10.I.2007, fl., J.A.N. Batista et 
al. 1824 (BHCB).

Habenaria jaguariahyvae apresenta morfologia 
similar a H. trifida Kunth, mas diferencia-se 
pelo segmento posterior das pétalas romboidal 
a assimetricamente trulado (vs. lanceolado a 
estreitamente elíptico). Dentre as espécies do gênero 
da área de estudo, H. jaguariahyvae diferencia-se 
pelas flores grandes (sépala dorsal (12–)16–20 mm 
compr.), corola branca, segmento posterior das pétalas 
romboidal, largo (6–10 mm larg.) e pedicelo longo 
(4–6 cm compr.).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
do Brasil (GO, MG, PR, SP). Ocorre em campo sujo 
seco e campo limpo seco. Floração de janeiro a março.

13. Habenaria johannensis Barb.Rodr., Rev. Eng. 
3: 74, est. 2, fig. B. 1881. Figs. 5d, 6a
Material examinado: São Roque de Minas, 17 km 
da cidade em direção a Piumhi, arredores da ponte do 
ribeirão Cachoeira, 20°19’46”S, 46°17’79”W, 780 m, 
14.I.1994, V.C. Souza et al. 5063 (SPF).

Habenaria johannensis é conhecida de 
apenas um registro, próximo à área de estudo, entre 
Piumhi e São Roque de Minas, a 780 m de altitude. 
Todavia, uma vez que há registros para a espécie 
em altitudes acima de 1000 m é provável que ocorra 
na área de estudo. Esta é a única espécie da seção 
Macroceratitae (Batista et al. 2006) com registro 
para a região. Comparativamente a outras espécies 
da área de estudo, Habenaria johannensis pode 
ser identificada pelas flores grandes (sépala dorsal 
14–22 mm compr.), verdes, segmento posterior das 
pétalas oblongo, largo (4–7 mm larg.), calcar longo 
(11–13,5 cm compr.), lobos do estigma separados, 
longos (13–14 mm compr.) com margem involuta.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Nordeste, 
Sudeste e Sul do Brasil (BA, DF, ES, GO, MG, MS, 
PR, RJ, RS, SP, SC), Bolívia e Paraguai. Ocorre em 
brejos e campo limpo inundável. Floração em janeiro.

14. Habenaria leprieurii Rchb.f., Linnaea 19: 376. 
1846. Figs. 5e, 6b
Material examinado: PNSC, estrada São Roque de 
Minas - Sacramento, na direção de Sacramento, 7 km após 
a entrada para a Cachoeira Casca D’Anta, 12.III.2000, 
J.A.N. Batista & A.R.C. Lemos 1074 (CEN, HUFU, SP).
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Figura 5 – a-i. Flores de espécies de Habenaria que ocorrem na Serra da Canastra – a. H. hamata (Batista et al. 2812); 
b. H. imbricata (Batista 1831); c. H. jaguariahyvae (Batista et al. 1824); d. H. johannensis (Batista et al. 2781); e. H. 
leprieurii (Batista et al. 1937); f. H. macilenta (Batista & Proite 2354); g. H. magniscutata (Batista et al. 1793); h. H. 
melanopoda (Batista et al. 1810); i. H. montis-wilhelminae (Batista & Carvalho 2335).
Figure 5 – a-i. Flowers of Habenaria species from Serra da Canastra – a. H. hamata (Batista et al. 2812); b. H. imbricata (Batista 1831); c. H. 
jaguariahyvae (Batista et al. 1824); d. H. johannensis (Batista et al. 2781); e. H. leprieurii (Batista et al. 1937); f. H. macilenta (Batista & Proite 
2354); g. H. magniscutata (Batista et al. 1793); h. H. melanopoda (Batista et al. 1810); i. H. montis-wilhelminae (Batista & Carvalho 2335).
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Figura 6 – a-p. Bráctea floral, ovário, pedicelo, coluna e perianto das espécies de Habenaria da Serra da Canastra – a. H. johannensis 
(Batista & Bianchetti 908); b. H. leprieurii (Batista & Lemos 1074); c. H. macilenta (Batista et al. 446); d. H. magniscutata (Batista 
& Lemos 1070); e. H. melanopoda (Batista & Lemos 1073); f. H. montis-wilhelminae (Batista & Carvalho 2335); g. H. mystacina 
(Batista & Bianchetti 912); h. H. cf. nuda (Batista & Lemos 1063); i. H. obtusa (Batista et al. 759); j. H. parviflora (Bertioli 14); k. 
H. petalodes (Batista & Lemos 1055); l. H. psammophila (Batista & Lemos 1064); m. H. pseudoculicina (Batista & Lemos 1062); n. 
H. secundiflora (Batista & Lemos 1057); o. H. subviridis (Batista & Lemos 1068); p. H. tamanduensis (Batista 520). Escala = 1 cm.
Figure 6 – a-p. Floral bract, ovary, pedicel, column and perianth of Habenaria species from Serra da Canastra – a. H. johannensis (Batista & Bianchetti 
908); b. H. leprieurii (Batista & Lemos 1074); c. H. macilenta (Batista et al. 446); d. H. magniscutata (Batista & Lemos 1070); e. H. melanopoda (Batista 
& Lemos 1073); f. H. montis-wilhelminae (Batista & Carvalho 2335); g. H. mystacina (Batista & Bianchetti 912); h. H. cf. nuda (Batista & Lemos 1063); 
i. H. obtusa (Batista et al. 759); j. H. parviflora (Bertioli 14); k. H. petalodes (Batista & Lemos 1055); l. H. psammophila (Batista & Lemos 1064); m. 
H. pseudoculicina (Batista & Lemos 1062); n. H. secundiflora (Batista & Lemos 1057); o. H. subviridis (Batista & Lemos 1068); p. H. tamanduensis 
(Batista 520). Scale bar = 1 cm.
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Habenaria leprieurii foi registrada apenas uma 
vez para a área de estudo, mas é comum e muitas vezes 
forma grandes populações em outras áreas com campos 
de altitude e campos rupestres nos estados de Minas 
Gerais e Goiás. É caracterizada pela folhas lineares, 
adpressas ao caule, inflorescência laxa, pauciflora, 
geralmente secundiflora, flores pequenas (sépala 
dorsal 2,7–3,5 mm compr.), cálice e corola verdes, 
ovário e pedicelo retos, paralelos a inflorescência, e 
as sépalas laterais muito estreitas (0,7–1,2 mm larg.). 
Habenaria leprieurii é morfologicamente similar a H. 
alpestris, mas diferencia-se pelos caracteres citados 
para essa ultima espécie.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Norte e Sudeste 
do Brasil (AP, DF, GO, MG, MT, PA, RR, SP, TO), 
Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Trinidad & 
Tobago, e Venezuela. Ocorre em campo limpo 
estacionalmente úmido. Floração de janeiro a abril.

15. Habenaria macilenta (Lindl.) Rchb.f., Flora 48: 
180. 1865. Habenaria staminodiata Schltr., Beih. Bot. 
Centralbl. 42(2): 74. 1925. Figs. 5f, 6c
Material examinado: São Roque de Minas, PNSC, 
estrada São Roque - Sacramento, segundo afloramento, 
próximo à torre de observação, 22.XI.1996, R. Romero 
& J.N. Nakajima 3811 (HUFU).

Habenaria macilenta parece ser pouco 
comum na área de estudo, sendo conhecida por 
apenas uma coleta. Diferencia-se das outras 
espécies do gênero pelas folhas pouco destacadas, 
adpressas ao caule, poucas flores (1–2(–4)) de 
tamanho mediano (sépala dorsal 9,8–12 mm 
compr.) e corola amarela. Ao longo de toda sua 
área de distribuição esta espécie floresce no 
início da estação chuvosa. São conhecidos apenas 
três registros da espécie para Minas Gerais, que 
representa o limite sul de sua distribuição.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Norte e 
Sudeste do Brasil (DF, GO, MG, MT, PA, RR, TO), 
Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Venezuela. 
Ocorre em campo limpo estacionalmente úmido 
e campo limpo associado a afloramento rochoso. 
Floração de novembro a dezembro.

16. Habenaria magniscutata Catling, Taxon 36(4): 
760. 1987. Habenaria rostrata Pabst, Anais XIV 
Congr. Soc. Bot. Brasil: 11, t. 1, fig. A. 1964.  
 Figs. 5g, 6d
Material selecionado examinado: PNSC, entre Piumhi e 
Araxá, ca. 80 km de Piumhi, 1400 m, 21.II.1978, G.J. Shepherd 
et al. 7176 (UEC). São Roque de Minas, PNSC, próximo a 
entrada da Casca D’Anta, 20°15’29,5”S, 46°33’09,4”W, 1399 
m, 10.I.2007, J.A.N. Batista et al. 1817 (BHCB).

Habenaria magniscutata é, provavelmente, a 
espécie do gênero mais frequente na área de estudo, 
formando grandes populações. Também é comum 
nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço 
em Minas Gerais e da Chapada dos Veadeiros em 
Goiás. Curiosamente, foi descrita apenas em 1964. 
A estrutura da coluna de Habenaria magniscutata 
é bastante distinta, com o lobo mediano do rostelo 
projetado para fora dos lóculos da antera e o ápice 
apresentando uma projeção linear, rija, deflexa, 
que aparentemente divide a abertura do calcar em 
duas entradas. Mais informações sobre a taxonomia 
da espécie e a morfologia da coluna, incluindo 
ilustrações, podem ser encontradas em Catling (1987).

Distribui-se pelo Centro-Oeste e Sudeste do 
Brasil (GO, MG). Ocorre em campo limpo úmido e 
campo rupestre. Floração de janeiro a março.

17. Habenaria melanopoda Hoehne & Schltr., 
Anexos Mem. Inst. Butantan, Secc. Bot. 1(2): 20, 
t. 2, fig. 1. 1921. Figs. 5h, 6e
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 3,5–4 km após a nascente do Rio São Francisco, 
20°13’9,1”S, 46°27’50,4”W, 1423 m, 9.I.2007, fl., J.A.N. 
Batista et al. 1810 (BHCB).

Habenaria melanopoda apresenta a morfologia 
floral bastante similar a H. balansae, mas diferenciam-
se pelos caracteres citados para essa última. Habenaria 
melanopoda também pode ser confundida com H. 
pseudoculicina, mas diferencia-se por apresentar 
folhas mais largas (5–12 mm larg. vs. 2–4 mm), 
flores ligeiramente maiores (sépala dorsal (3,5)4–5 
× 3–4 mm compr. vs. 2,7–4 × 2,5–3 mm compr.), 
pedicelo mais longo (7–13 mm compr. vs. 2,7–5 
mm compr.), segmento anterior da pétala do mesmo 
comprimento ou mais curto do que o segmento 
posterior (vs. 1,7 vezes o comprimento do segmento 
posterior), segmentos laterais do labelo do mesmo 
comprimento ou ligeiramente mais curtos do que o 
segmento mediano (vs. 1,3–1,4 vezes o comprimento 
do segmento mediano), e calcar mais longo (12–16 
mm compr. vs. 8–11,7 mm compr.).

Distribui-se pelo Sudeste e Sul do Brasil (MG, 
PR, RJ, RS, SC, SP). Ocorre em campo limpo úmido, 
campo limpo estacionalmente úmido, campo inundável 
e campo rupestre. Floração de janeiro a março.

18. Habenaria montis-wilhelminae Renz, 
Candollea 47(2): 500, fig. 2. 1992. Figs. 5i, 6f
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 16,1 km após a entrada da Casca D’Anta em direção 
a Sacramento, 20°10’49,4”S, 46°39’44,8”W, 1343 m, 
12.XII.2007, J.A.N. Batista & B.M. Carvalho 2335 (BHCB).
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Habenaria montis-wilhelminae apresenta 
distribuição bastante ampla (Batista et al. 2011b), 
mas os únicos registros conhecidos para Minas Gerais 
são da Serra da Canastra. É localmente ocasional, 
sendo encontrada com alguma frequência nos campos 
limpos saturados de água. No hábito, tamanho e 
morfologia geral das flores H. montis-wilhelminae 
assemelha-se a H. crucifera, mas diferencia-se pelos 
segmentos laterais do labelo mais curtos com menos 
da metade do comprimento do segmento mediano 
(2–3,5(–5) mm vs. (6–)7,5–10(–12) mm compr. em 
H. crucifera) e morfologia da coluna com os canais 
dos lóculos da antera mais longos (1,3–2 mm vs. 
1–1,3 mm compr.), caudículos mais longos (2–2,5 
mm vs. 1,3–1,5 mm compr.) e os viscídios mais 
espaçados (1,8–2,8 mm de distância um do outro vs. 
1,2–1,5 mm) (Batista & Bianchetti 2010).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste, Sul do 
Brasil (DF, GO, MG, PR, RS) e Guianas, Suriname 
e Guiana Francesa. Ocorre em campo limpo úmido 
inundável e campo limpo estacionalmente úmido. 
Floração de dezembro a janeiro.

19. Habenaria mystacina Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 312. 1835. H. lasioglossa Cogn., Mart., Fl. bras. 
3(6): 526, tab. 107, fig. 1. 1906. Figs. 6g, 7a
Material examinado: São Roque de Minas, PNSC, 3,5–4 
km após a nascente do Rio São Francisco, 20°12’59,4”S, 
46°27’48,1”W, 1423 m, 9.I.2007, fl., J.A.N. Batista et al. 
1812 (BHCB).

A Serra da Canastra e o Parque Estadual do 
Ibitipoca são as únicas localidades com registros 
para esta espécie fora da Cadeia do Espinhaço 
(Batista, com. pessoal). Habenaria mystacina é 
uma espécie bastante distinta, caracterizada pelas 
folhas lineares, adpressas ao caule em quase toda 
sua extensão, inflorescência curta, congesta, flores 
pequenas (sépala dorsal (2,5)3–4 mm compr.), com 
os segmentos anteriores das pétalas e segmentos 
laterais do labelo densamente recobertos por 
tricomas. Informação adicional sobre a morfologia 
e taxonomia de H. mystacina e comparação com 
outras espécies brasileiras com tricomas pode ser 
encontrada em Batista & Bianchetti (2006).

Distribui-se pelo Sudeste e Nordeste do 
Brasil (BA, MG). Ocorre em campo limpo 
estacionalmente úmido e campo rupestre. Floração 
de janeiro a março (junho).

20. Habenaria cf. nuda Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 312. 1835. Figs. 6h, 7b
Material examinado: PNSC, estrada São Roque de 
Minas - Sacramento, em direção à Sacramento, 4 km após 
a portaria São Roque, 12.III.2000, J.A.N. Batista & A.R.C. 
Lemos 1063 (CEN).

Esta espécie faz parte de um complexo que 
inclui H. nuda Lindl. (Lindley 1830–1840), H. 
fluminensis Hoehne (Hoehne 1939), H. nasuta 
Rchb.f. & Warm. (Reichenbach f. 1881), H. 
rodriguesii Cogn. (Cogniaux 1893–1896), H. 
rolfeana Schltr. (Schlechter 1930), H. setacea Lindl. 
(Lindley 1830–1840), H. trichoceras Barb.Rodr. 
(Barbosa Rodrigues 1882), e outros táxons ainda 
não identificados em nível específico. Habenaria 
nuda foi descrita por Lindley (1830–1840) a partir 
de material coletado por Martius no estado de Minas 
Gerais, em localidade não especificada. Como o 
tipo encontra-se em mal estado de conservação e 
a descrição não permite a identificação inequívoca 
da espécie e sua diferenciação de outros táxons 
próximos, a identidade exata da espécie e desses 
táxons similares ainda é incerta.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
do Brasil (GO, MG, PR, SP). Ocorre em campo 
limpo seco, campo limpo úmido e campo rupestre. 
Floração de março a maio.

21. Habenaria obtusa Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 
315. 1835. H. ornithoides Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 1: 162. 1877. Figs. 6i, 7c
Material selecionado examinado: Delfinópolis, 
Fazenda Águas da Serra, trilha das cachoeiras, 
13.III.2003, J.N. Nakajima et al. 3483 (HUFU).

Habenaria obtusa é morfologicamente 
similar a H. hamata, mas diferencia-se pelas flores 
menores (sépala dorsal 7–11 mm vs. 11,8–15,7 mm 
compr.), calcar mais curto ((2,6)3,5–4,5(5,5) cm vs. 
8–12 cm compr.), reto, e completamente encoberto 
pelas brácteas (vs. sinuoso ou em forma de gancho, 
livre, não encoberto pelas brácteas).

Distribuição ampla no Centro-Oeste, Norte, 
Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil (BA, DF, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, SE, SP, 
TO), Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 
Suriname e Venezuela. Ocorre em campo limpo seco, 
campo sujo, campo rupestre e cerrado. Floração de 
janeiro a março.

22. Habenaria parviflora Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 314. 1835. Fig. 6j
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 3,5–4 km após a nascente do Rio São Francisco, 
20°12’59,4”S, 46°27’48,1”W, 1423 m, 9.I.2007, fl., 
J.A.N. Batista et al. 1813 (BHCB).

Habenaria parviflora é a espécie mais 
frequente do gênero nas Regiões Sudeste e Sul do 
Brasil, principalmente em localidades sob o domínio 
atlântico (Batista, com. pessoal), no entanto, na área 
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Figura 7 – a-i. Flores de espécies de Habenaria que ocorrem na Serra da Canastra – a. H. mystacina (Batista et al. 
1812); b. H. cf. nuda (Batista & Lemos 1063); c. H. obtusa (Batista et al. 2599); d. H. petalodes (Batista 1971); e. 
H. psammophila (Batista et al. 1794); f. H. pseudoculicina (Batista et al. 1808); g. H. secundiflora (Batista et al. 
1903); h. H. subviridis (Batista 2605); i. H. tamanduensis (Batista et al. 2350).
Figure 7 – a-i. Flowers of Habenaria species from Serra da Canastra – a. H. mystacina (Batista et al. 1812); b. H. cf. nuda (Batista & Lemos 
1063); c. H. obtusa (Batista et al. 2599); d. H. petalodes (Batista 1971); e. H. psammophila (Batista et al. 1794); f. H. pseudoculicina (Batista 
et al. 1808); g. H. secundiflora (Batista et al. 1903); h. H. subviridis (Batista 2605); i. H. tamanduensis (Batista et al. 2350).
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de estudo é pouco comum, sendo conhecida por 
apenas três registros. Encontrada com frequência em 
barrancos, beiras de estradas, pastos, charcos e outros 
locais com alguma umidade, embora também possa 
crescer, com menor frequência, em locais secos. 
Habenaria parviflora pertence a um complexo de 
espécies e, embora, táxons como H. brachyphyton 
Schltr. e H. paulensis Porsch sejam aceitos por alguns 
autores como espécies distintas (Garay 1976; Batista 
et al. 2011a, b), a separação exata entre eles ainda não 
está completamente esclarecida. Na área de estudo, 
H. parviflora diferencia-se de outras espécies do 
gênero pelas flores muito pequenas (sépala dorsal 
2,7–3,9 mm compr.), segmento anterior das pétalas 
mais curto do que o posterior, e labelo convexo, com 
os segmentos laterais mais curtos do que o mediano.

Distribuição ampla no Centro-Oeste, Norte, 
Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil (BA, DF, ES, GO, 
MG, PR, RJ, RR, RS, SC, SP), Argentina, Colômbia, 
Equador, Guiana, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 
Ocorre em campo limpo úmido, campo limpo 
estacionalmente úmido e áreas brejosas. Floração 
de dezembro a março.

23. Habenaria petalodes Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 316. 1835. Figs. 6k, 7d
Material examinado: Delfinópolis, estrada para a Babilônia, 
24.V.1996, R. Romero & J.N. Nakajima 3431 (HUFU).

Habenaria petalodes é facilmente identificada 
pelas pétalas e labelo inteiros, sem projeções laterais, 
e a pétala oblongo-espatulada. Apresenta distribuição 
geográfica bastante ampla, mas é particularmente 
frequente no estado de Minas Gerais, onde é uma 
das espécies mais comuns do gênero. Também é uma 
das poucas espécies de Habenaria que se beneficia 
das modificações humanas nos ambientes naturais, 
sendo encontrada com frequência principalmente na 
margem de estradas e ocasionalmente em pastos e 
outras áreas antropizadas.

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Norte, Nordeste 
e Sudeste do Brasil (BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, 
MS, PA, PB, PE, RJ, SE, SP) e Paraguai. Ocorre em 
campo limpo seco, campo rupestre, borda de mata e 
áreas antropizadas. Floração de janeiro a maio.

24. Habenaria psammophila J.A.N.Bat., Bianch. 
& B.M.Carvalho, Phytotaxa 13: 28. 2010.  
 Figs. 6l, 7e
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, entre a portaria principal a partir de São Roque de 
Minas e a nascente do Rio São Francisco, 20°15’40,7”S, 
46°25’37,3”W, 1370 m, 8.I.2007, J.A.N. Batista et al. 
1794 (BHCB).

Habenaria psammophila é comum na 
área de estudo, formando, por vezes, grandes 
populações, sendo a Serra da Canastra a única 
localidade de Minas Gerais com registro da espécie. 
Entre as espécies locais com folhas lineares e 
flores pequenas H. psammophila diferencia-se 
pelas folhas eretas, rijas, não membranáceas, 
conduplicadas, patentes e separadas do caule ao 
longo de quase toda sua extensão. No hábito, H. 
psammophila é similar a H. cultellifolia Barb.
Rodr., uma espécie extremamente rara conhecida 
atualmente apenas de uma população da Chapada 
dos Veadeiros, em Goiás. Entretanto, as duas 
espécies diferenciam-se pelo comprimento do 
ovário e pedicelo (7–11 mm vs. 14–19 mm compr. 
em H. cultellifolia) e do calcar (3–4,5 mm vs. 10–15 
mm compr.).

Distribui-se pelo Centro-Oeste e Sudeste do 
Brasil (DF, GO, MG). Ocorre em campo limpo 
úmido, campo limpo estacionalmente úmido, 
campo limpo associado a campo rupestre e campo 
rupestre. Floração de janeiro a março.

25. Habenaria pseudoculicina J.A.N.Bat. & 
B.M.Carvalho, Phytotaxa 13: 32. 2010 
 Figs. 6m, 7f
Material selecionado examinado: São Roque de Minas, 
PNSC, 1,1–1,3 km após a nascente do Rio São Francisco, 
20°13’54,5”S, 46°26’36,2”W, 1422 m, 9.I.2007, J.A.N. 
Batista et al. 1808 (BHCB).

Habenaria pseudoculicina é, juntamente 
com Habenaria canastrensis, uma das espécies 
de Habenaria endêmicas da Serra da Canastra 
(Batista et al. 2010). Seguindo os critérios da 
IUCN (IUCN 2001) a espécie pode ser classificada 
como “Em Perigo” (EN), devido à distribuição 
geográfica restrita. Habenaria pseudoculicina 
é localmente ocasional, sendo encontrada com 
alguma frequência nos habitats descritos abaixo. 
Na morfologia geral das plantas e flores H. 
pseudoculicina assemelha-se a H. canastrensis, 
diferenciando-se pelo comprimento do ovário e 
pedicelo (12–15 mm compr. na primeira vs. 7–10,5 
mm compr. na segunda) e do calcar (8–11,7 mm 
vs. 3,7–4,8 mm compr.). Habenaria pseudoculicina 
também é similar a H. melanopoda, mas diferencia-
se pelas características citadas para essa última.

Distribui-se pelo Sudeste do Brasil, endêmica 
da Serra da Canastra (MG). Ocorre em campo 
limpo úmido, campo limpo estacionalmente úmido, 
campo limpo associado a campo rupestre. Floração 
de janeiro a março.
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26. Habenaria secundiflora Barb.Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 2: 252. 1882. Figs. 6n, 7g
Material selecionado examinado: Tapira, 31 km N da 
cidade na estrada de terra em direção a Serra da Canastra, 
11.III.2000, J.A.N. Batista & A.R.C. Lemos 1057 (CEN). 
São Roque de Minas, PNSC, entre a portaria principal 
a partir de São Roque de Minas e a nascente do Rio 
São Francisco, 20°15’40,7”S, 46°25’37,3”W, 1370 m, 
8.I.2007, J.A.N. Batista et al. 1804 (BHCB).

Habenaria secundiflora destaca-se, dentre 
as espécies locais com folhas lineares, adpressas 
ao caule e flores pequenas, por apresentar o 
segmento anterior da pétala inserido cerca de 2 mm 
acima da base do segmento posterior, enquanto em 
todas as outras espécies locais, e na quase totalidade 
das espécies neotropicais do gênero, o segmento 
anterior está inserido na base do posterior. Ao 
longo de toda a distribuição geográfica da espécie 
no Brasil, a morfologia geral e o tamanho das 
flores são bastante conservados, mas algumas 
populações das Regiões Sudeste e Centro-Oeste 
apresentam flores consistentemente maiores. Na 
Serra da Canastra são encontrados os dois padrões. 
Ainda não está claro qual dos padrões corresponde 
exatamente à descrição original de Barbosa 
Rodrigues (1882) e se o outro padrão deve ser 
formalmente reconhecido como um táxon distinto.

Distribuição ampla no Centro-Oeste, Norte, 
Sudeste e Sul do Brasil (DF, GO, MG, PA, PR, SP), 
Colômbia, Guiana Francesa, Guiana e Venezuela. 
Ocorre em campo limpo seco, campo limpo úmido, 
campo limpo estacionalmente úmido, campo limpo 
associado a campo rupestre. Floração de janeiro 
a março.

27. Habenaria subviridis Hoehne & Schltr., Arch. 
Bot. São Paulo 1(3): 176, t. 1, fig. 1. 1926.  
 Figs. 6o, 7h
Material selecionado examinado: Capitólio, MG-
050, 20°64’35”S, 46°26’46”W, 750 m, 24.II.2000, T.B. 
Cavalcanti et al. 2530 (CEN). São Roque de Minas, 
PNSC, 3,5–4 km após a nascente do Rio São Francisco, 
20°13’42,3”S, 46°26’44,8”W, 1447 m, 9.I.2007, J.A.N. 
Batista et al. 1814 (BHCB).

Habenaria subviridis é particularmente 
frequente nos campos de altitude da Região 
Sudeste brasileira, ocorrendo também em algumas 
localidades das regiões Centro-Oeste, Sul e 
Nordeste (Batista, com. pessoal). No aspecto geral 
do hábito H. subviridis assemelha-se a H. imbricata. 
Nas duas espécies as folhas mais desenvolvidas 
são imbricadas e estão concentradas na parte 
inferior do caule, mas H. subviridis diferencia-se 

pelas flores maiores (sépala dorsal 5,5–8,3 mm 
compr.), brácteas menos imbricadas, não cobrindo 
a inflorescência e por ocorrer em locais secos. Já H. 
imbricata tem flores menores (sépala dorsal 3,8–5 
mm compr.), brácteas cobrindo completamente a 
inflorescência, e ocorre em locais permanentemente 
úmidos. Habenaria subviridis foi identificada 
equivocadamente como H. rupicola Barb.Rodr. 
por Hoehne (1940) e o equívoco foi seguido por 
alguns autores posteriores (Pabst & Dungs 1975).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Nordeste, 
Sudeste e Sul do Brasil (BA, GO, MG, PR, RJ, SC, 
SP). Ocorre em campo limpo seco, campo limpo 
úmido, campo sujo e campo rupestre. Floração de 
janeiro a março.

28. Habenaria tamanduensis Schltr., Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 16: 251. 1919. Figs. 6p, 7i
Material examinado: Sacramento, Serra da Canabrava, 
24.XI.1988, M. Brandão 14662 (PAMG).

Habenaria tamanduensis é típica do bioma 
Cerrado, ocorrendo em cerrado sensu stricto, campo 
sujo e campo limpo seco, mas ocasionalmente 
também ocorre em campos estacionalmente úmidos. 
Caracteriza-se pelas folhas lanceoladas, patentes, 
imbricadas, inflorescência geralmente multiflora, 
flores sobrepostas, de tamanho mediano (sépala 
dorsal 4,6–5,8 mm compr.), pedicelo longo (19–26 
mm compr.), calcar com ápice agudo, encoberto 
pelas brácteas, com aproximadamente o mesmo 
comprimento (33–44 mm) do ovário e pedicelo 
(28–39 mm). Esta espécie é morfologicamente 
similar a H. longipedicellata Hoehne, da região 
Amazônica, e H. rodeiensis Barb.Rodr., das regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e a separação entre 
os três táxons ainda não está muito bem definida. 
Material de H. tamanduensis foi identificado 
equivocadamente como H. goyazensis Cogn. por 
Hoehne (1940) e o equívoco foi seguido por alguns 
taxonomistas posteriores (Pabst & Dungs 1975).

Distribui-se pelo Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul do Brasil (DF, GO, MG, MS, PR, TO). Ocorre 
em cerrado, campo limpo seco, campo sujo seco 
e, ocasionalmente, campo limpo estacionalmente 
úmido. Floração de novembro a fevereiro.
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Resumo
Passifloraceae s.s. compreende cerca de 16 gêneros e 700 espécies. No Brasil ocorrem quatro gêneros. Destes, 
o mais representativo é Passiflora, com mais de 130 espécies. O presente estudo contribui com o conhecimento 
da flora dos remanescentes florestais ocorrentes na porção norte da Floresta Atlântica sendo parte da série de 
monografias elaboradas para a Usina São José (USJ), além de atualizar as informações sobre a diversidade 
da família na região. Foram registradas dez espécies pertencentes ao gênero Passiflora e são apresentadas 
chave de identificação, descrições, ilustrações e comentários para cada táxon.
Palavras-chave: florística, trepadeiras, liana, Mata Atlântica, taxonomia.

Abstract
Passifloraceae s.s. comprise more than 700 species and 16 genera. In Brazil four genera are registered and 
Passiflora L. is the most representative with over than 130 species. This study contributed to knowledge of 
the flora of Passiflora from Usina São José (USJ), updating the information about the diversity of this genus 
in the Northeast. We recorded ten species of Passiflora. Identification key, descriptions, illustrations and 
comments on each taxon are presented here.
Key words: Atlantic rainforest, floristic, liana, vine, taxonomy.
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Introdução
Após a  inclusão de Turneraceae e 

Malesherbiaceae, a família Passifloraceae s.l. 
passou a somar 935 espécies divididas entre 27 
gêneros, distribuídas principalmente nas zonas 
tropicais e subtropicais do mundo, em especial na 
América e África (APG III 2009). A subfamília 
Passifloroideae (Passifloraceae sensu stricto) é a 
mais diversa em espécies e engloba 16 gêneros e 
mais de 700 espécies de distribuição pantropical. 
Segundo Cervi et al. (2011), no Brasil ocorrem 
quatro gêneros: Ancistrothyrsus Harms (1 sp.) 
e Dilkea Mast. (3 spp.), restritos à Amazônia, 
Mitostemma Mast. (2 spp.), endêmico do Brasil 
e Passiflora L. (135 spp.) o mais representativo e 
amplamente distribuído. São plantas encontradas 
preferencialmente em formações florestais úmidas, 
além da Caatinga e do Cerrado.

Os esforços científicos em Passiflora L. estão 
mais relacionados ao aumento da produtividade 
de espécies cultivadas, tanto alimentícias como 

ornamentais (Ulmer & MacDougal 2004). No Brasil, 
conhecidas como “maracujás”, diversas espécies são 
comestíveis e apreciadas regionalmente. Também 
são amplamente conhecidas pelo seu efeito calmante 
devido à ação da passiflorina (Yoshikawa et al. 
2000), de estrutura química muito similar à morfina 
(Yoshikawa et al. 2000). Entretanto, apenas P. edulis 
Sims é cultivada em larga escala.

O presente estudo vem a contribuir para a 
identificação das espécies do gênero no complexo 
de fragmentos florestas da Usina São José (USJ) 
em continuidade à série de grupos taxonômicos 
monografados para a área (Alves-Araújo & Alves 
2010; Melo et al. 2010; Pontes et al. 2010; Buril 
& Alves 2011; Amorim & Alves 2011; Pessoa & 
Alves, no prelo).

Material e Métodos
O estudo foi realizado em seis fragmentos 

de Floresta Atlântica da USJ, localizados 
no município  de  Igarassu,  Pernambuco 
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(7°40’21,25’’– 7°55’50,92’’S e 34°54’14,25’’–
35°05’21,08’’W) e imersos em uma matriz de 
cana-de-açúcar (Alves-Araújo et al. 2008, Araújo 
& Alves 2010). 

As coletas foram realizadas entre fevereiro de 
2007 e junho de 2011, sendo as amostras botânicas 
processadas de acordo com técnicas usuais em 
taxonomia vegetal (Mori et al. 1985) e depositadas 
no herbário UFP, com duplicatas distribuídas para 
o IPA, CEPEC, RB e HVASF.

O s  e s t u d o s  t a x o n ô m i c o s  f o r a m 
complementados com análise do acervo dos 
herbários UFP, IPA, HST, PEUFR, CEPEC, RB, JPB 
e MAC e as identificações realizadas com o auxílio 
de bibliografia específica (Killip 1938; Cervi 1997; 
Deginani 2001; Ulmer & MacDougal 2004; Nunes & 
Queiroz 2006). Para a terminologia morfológica foi 
utilizado Gonçalves & Lorenzi (2007), bem como a 
bibliografia específica citada anteriormente. O modelo 
de apresentação dos resultados segue o adotado nas 
monografias anteriores realizadas para a área (Alves-
Araújo & Alves 2010; Melo et al. 2010; Pontes et al. 
2010; Buril & Alves 2011; Amorim & Alves 2011). 

Resultados e Discussão
De acordo com Cervi et al. (2011), são 

conhecidas 15 espécies da família Passifloraceae 
para Pernambuco, sendo 11 delas referidas para a 
Floresta Atlântica. Dez táxons foram registrados na 
USJ, todos pertencentes à Passiflora, adicionando 
uma espécie (Passiflora foetida L.) ao inventário 
de trepadeiras realizado na área por Araújo & Alves 
(2010), além de duas novas ocorrências para a 
Floresta Atlântica do estado: P. silvestris Vell. e P. 
watsoniana Mast. Passiflora silvestris representa 
uma nova ocorrência para o estado, elevando 
para 16 o número de espécies de Passifloraceae 
conhecidas para Pernambuco.

A maioria das espécies é amplamente 
distribuída na Floresta Atlântica Nordestina, 
ocorrendo em bordas de mata e expostas ao sol, 
como P. cincinnata Mast. e P. watsoniana Mast.; 
à sombra, no interior dos fragmentos, como P. 
contracta Vitta e P. misera Kunth; além de áreas 
de capoeira ou fortemente associadas à presença 
humana, como P. edulis Sims. e P. foetida L. 
Algumas espécies, como P. alata Curtis e P. 
suberosa L. , podem ser consideradas raras no 
local devido a baixa incidência de coletas apesar 
do continuo esforço amostral.

Tratamento taxonômico
Passiflora L.

Trepadeiras herbáceas ou lenhosas. 
Estípulas lineares, linear-subuladas ou foliáceas, 
persistentes ou caducas. Pecíolo com ou 
sem glândulas, sésseis ou estipitadas. Folhas 
inteiras a 2–5-lobadas, às vezes com glândulas 
na margem ou nos sinus. Pedúnculos axilares, 
solitários ou pareados, 1–2-floros, raro racemos 
7-floros; brácteas alternas ou verticiladas. 
Sépalas e pétalas semelhantes na forma, sépalas 
cartáceas a coriáceas, externamente verdes e 
internamente da mesma cor das pétalas; pétalas 
membranáceas, raro ausentes. Corona 1-a 
multisseriada, membranosa ou filamentosa, 
filamentos frequentemente claviformes; opérculo 
membranáceo, às vezes ausente; límen anelar, 
soldado ou não ao androginóforo ou cupuliforme, 
membranáceo ou coriáceo, raro ausente; anel 
nectarífero em geral presente; androginóforo 
alongado, raro inconspícuo; ovário 3–4-carpelar, 
estiletes 3–4. Frutos bagas, placentação parietal; 
sementes múltiplas, foveoladas, reticuladas ou 
alveoladas, as vezes transversalmente sulcadas, 
arilo mucilaginoso.

Chave de Identificação para Passifloraceae da Usina São José

1. Pecíolo eglanduloso.
2. Tricomas glandulares no caule, estípulas, lâmina foliar e brácteas; folhas 3-lobadas  ...................   

 .....................................................................................................................................  6. P. foetida
2'. Tricomas glandulares ausentes; folhas 2–3 lobadas, lobo central sempre reduzido  ......... 7. P. misera

1'. Pecíolo glanduloso.
3. Glândulas peciolares sésseis.

4. Folhas inteiras.
5. Caule 4-angulado, estípulas foliáceas oblongo-lanceoladas a oval-lanceoladas ............  

 ........................................................................................................................  1. P. alata
5'. Caule cilíndrico; estípulas lineares a linear-subuladas.

6. Folhas de margem serreada; Flores solitárias  ...................................... 5. P. edulis
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1. Passiflora alata Curtis, Bot. Mag. 2: pl. 66. 
1788.  Figs. 1a-b, 2a

Caule 4-angulado. Estípulas foliáceas, 
oblongo-lanceoladas a oval-lanceoladas, margem 
inteira, persistentes. Pecíolo 2–4-glanduloso, 
glândulas sésseis, globosas, amarelas a alaranjadas, 
centro-apicais. Folhas cartáceas, inteiras, glabras, 
ovais a oval-oblongas, ápice agudo, raro emarginado, 
base cordada a truncada, margem inteira. Flores 
pêndulas, solitárias; brácteas verticiladas, verdes, 
ovadas, 2-glandulosas na margem, persistentes; 
hipanto campanulado; sépalas corniculadas; pétalas 
avermelhadas; corona 4–6-seriada, filamentosa, 
rósea, séries externas 2, variegadas, ápice ondulado, 
internas 2–4, claviformes; opérculo de margem 
denticulada; límen anelar, soldado ao androginóforo, 
membranáceo; androginóforo reto; ovário elipsoide 
a obovoide, glabro; estiletes 3. Fruto obovoide a 
piriforme, glabro; sementes cordiformes, alveoladas.
Material examinado: Mata de Zambana, 19.X.2007, 
fr., A. Alves-Araújo et al. 687 (UFP, IPA, HVASF); Mata 
de Piedade, 21.11.2002, fr., G.J. Bezerra 110 (UFP); 
26.II.2003, fl., G.J. Bezerra 122 (UFP).

Ocorre no centro-leste da América do Sul, 
sendo amplamente distribuída no Brasil (Ulmer & 
MacDougal 2004). Na USJ tem registro em bordas 
florestais de solo argiloso e inundável. Floresce entre 
abril e janeiro e frutifica de setembro a dezembro.

Pode ser confundida com P. quadrangularis 
L. devido ao caule 4-angulado, porém, se distingue 
pelo número de glândulas peciolares, 2–4, enquanto 
P. quadrangularis possui 6.

 
2. Passiflora cincinnata Mast., Gard. Chron. 37: 
966. 1868.  Figs. 1c, 2b-c

Caule cilíndrico, glabro. Estípulas linear-
subuladas, persistentes. Pecíolo 2-glanduloso, 
glândulas sésseis, pateliformes, basais. Folhas 

membranáceas, 3–5-lobadas, glabras, ápices 
agudos, mucronados, base aguda, margem inteira. 
Flores eretas, solitárias; brácteas verticiladas, 
verdes, oval-lanceoladas, convexas, persistentes, 
2-glandulosas na base; hipanto curto-campanulado, 
sépalas corniculadas; pétalas violáceas; corona 
multi-seriada, filamentosas, cerúlea, séries externas 
2, ápice ondulado, variegadas, séries intermediárias 
curtas, purpúreas, séries internas 2, claviformes; 
opérculo liso, margem filamentosa; límen anelar, 
livre; androginóforo reto; ovário globoide, glabro; 
estiletes 3. Fruto globoide, glabro; sementes 
ovaladas, reticulado-foveoladas.
Material examinado: Mata de Zambana, 28.VII.2007, 
fl. e fr., N. Albuquerque 457 (IPA).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Riacho das Neves, São José do Rio Branco, 12.III.2010, 
fl., K. Yoshida-Arns et al. BHRG-465 (UFP). 

Amplamente distribuída na América do 
Sul, inclusive no Brasil, onde ocorre em florestas 
estacionais, caatingas e cerrados (Nunes & 
Queiroz 2006). Na USJ foi registrada em bordas 
de fragmentos, ocorrendo em áreas de cultivo 
adjacentes. Floresce e frutifica o ano inteiro.

Passiflora caerulea L. (que não ocorre 
na área estudada) pode ser confundida com P. 
cincinnata por ambas possuírem folhas 5-lobadas. 
No entanto, a primeira possui pecíolo 4-glanduloso 
e brácteas não convexas. 

3. Passiflora contracta Vitta, Brittonia 56(1): 89-
95. 2004.  Fig. 2d

Caule cilíndrico, glabro. Estípulas linear-
subuladas, caducas. Pecíolo 2-glanduloso, glândulas 
sésseis, elípticas, negras, basais. Folhas cartáceas, 
inteiras, glabras, elípticas a elíptico-oblongas, ápice 
acuminado, base aguda, margem inteira. Flores sésseis, 
eretas, em racemos pêndulos, às vezes caulifloros; 

6'. Folhas de margem inteira; Flores dispostas em racemos  ............................... 3. P. contracta
4'. Folhas lobadas.

7. Folhas 3–5-lobadas; glândulas do pecíolo basais; corona inteiramente cerúlea, variegada ...  
 ........................................................................................................................ 2. P. cincinnata 

7'. Folhas 3-lobadas; glândulas dos pecíolos apicais; corona cerúlea na metade basal, não 
variegada  .............................................................................................................. 5. P. edulis

3'. Glândulas peciolares estipitadas.
8. Caule e folhas pubescentes  ..................................................................................... 9. P. suberosa
8'. Caules e folhas glabros.

9. Folhas inteiras  .................................................................................................  8. P. silvestris
9'. Folhas 3-lobadas.

10. Brácteas róseas, obovadas a espatuladas, persistentes  ..........................  4. P. edmundoi
10'. Brácteas verdes, lineares, caducas  .................................................... 10. P. watsoniana
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Figura 1 – a-b. Passiflora alata – a. flor; b. fruto imaturo. c. P. cincinnata – flor. d. P. edulis – flor. e. P. misera – 
flor. f. P. silvestris – fruto imaturo. g. P. watsoniana – fruto. h. P. suberosa – flor. (a Alves-Araújo 687, b Bezerra 
122, c Albuquerque 457, d Araújo 577, e Araújo 348, f Araújo 478, g Araújo 197, h Irapuan 21).
Figure 1 – a-b. Passiflora alata – a. flower; b. immature fruit. c. P. cincinnata – flower. d. P. edulis – flower. e. P. misera – flower. f. 
P. silvestris – immature fruit. g. P. watsoniana – fruit. h. P. suberosa – flower. (a Alves-Araújo 687, b Bezerra 122, c Albuquerque 457, 
d Araújo 577, e Araújo 348, f Araújo 478, g Araújo 197, h Irapuan 21).

brácteas verticiladas, verdes, lineares, eglandulosas, 
persistentes; bractéolas inconspícuas, na junção 
pedúnculo-pedicelo; hipanto cupuliforme; sépalas, 
não corniculadas, pétalas brancas; corona 2-seriada, 
série externa membranosa, série interna filamentosa, 
filiforme; opérculo plicado, margem filamentosa; 
límen anelar, crasso, livre androginóforo; anel 

nectarífero ausente; androginóforo recurvado; ovário 
oblongo-elipsoide, hirsuto; estiletes 4. Fruto ovoide, 
glabro; sementes elípticas, oblongas, reticuladas.
Material examinado: Mata dos Macacos, 15.VI.2007, 
fl., D. Araújo et al. 310 (UFP, IPA); Mata de Piedade, 
26.III.2008, fl., fr., A. Melo 237 (UFP); 29.VII.2007, fl., D. 
Araújo et al. 388 (UFP); Mata de Zambana, 22.XII.2007, 
fr., D. Araújo et al. 576 (UFP, IPA).

a b

d

f g

c

e

h
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Figura 2 – a. Passiflora alata – semente. b-c. P. cincinnata – b. semente; c. base do pecíolo. d. P. contracta – semente. e-f. P. 
edulis – e. ápice do pecíolo; f. semente. g. P. foetida – semente. h-i. P. misera – h. semente; i. detalhe da semente. j. P. silvestris 
– semente. k. P. suberosa – ápice do pecíolo. l-m. P. watsoniana – l. pecíolo; m. semente. (a Alves-Araújo 687, b-c Albuquerque 
457, d Araújo 576, e-f Araújo 56, g Araújo 139, h-i Machado (UFP 48029), j Araújo 478, k Irapuan 21, l-m Araújo 197).
Figure 2 – a. Passiflora alata – seed. b-c. P. cincinnata – b. seed; c. petiole basis. d. P. contracta – seed. e-f. P. edulis – e. petiole apex; f. seed. g. P. 
foetida – seed. h-i. P. misera – h. seed; i. detail of seed. j. P. silvestris – seed. k. P. suberosa – petiole apex. l-m. P. watsoniana – l. petiole; m. seed. (a Alves-
-Araújo 687, b-c Albuquerque 457, d Araújo 576, e-f Araújo 56, g Araújo 139, h-i Machado (UFP 48029), j Araújo 478, k Irapuan 21, l-m Araújo 197).

Endêmica da Floresta Atlântica do Espírito 
Santo até Pernambuco (Vitta & Bernacci 2004). 
Na USJ foi encontrada no interior dos fragmentos. 
Floresce e frutifica o ano inteiro. 

Pode ser confundida com P. ovalis Vell. por 
possuir 4 estiletes, porém esta pode ser diferenciada 
pelas flores pediceladas.

4. Passiflora edmundoi Sacco, Sellowia 18: 3-5. 1966.
Caule cilíndrico. Estípulas foliáceas, 

reniformes, mucronadas, margem levemente 
serreada, persistentes. Pecíolo 4-glanduloso, 

glândulas estipitadas, filiformes, dispersas. 
Folhas membranáceas, 3-lobadas, glabras, 
ápices emarginados a agudos mucronados, base 
subpeltada, margem inteira a levemente serreada, 
glândulas-2–4 em cada sinus. Flores eretas, 
solitárias; brácteas alternas, róseas, obovadas a 
espatuladas, eglandulosas, persistentes; hipanto 
cilíndrico, base dilatada, sépalas e pétalas reflexas 
na ântese; sépalas corniculadas; pétalas vermelhas; 
corona 2-seriada, série externa filamentosa, raro 
membranosa, série interna membranosa, tubulosa; 
opérculo plicado, filamentoso no ápice; límen 
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anelar, soldado ao androginóforo; androginóforo 
reto; ovário elipsoide a fusiforme; estiletes 3. Fruto 
elipsoide, glabro; sementes oblongas, alveoladas.
Material examinado: Mata de Piedade, fl., A. Silva 
(IPA-61585). 

Endêmica do Brasil, ocorre no Piauí, Bahia, 
Goiás, Minas gerais e Rio de Janeiro (Cervi 1997). 
É possivelmente cultivada como ornamental nos 
arredores da USJ, com ocorrência espontânea nos 
fragmentos florestais adjacentes. No estado de 
Pernambuco floresce e frutifica etre outubro e maio.

É frequentemente confundida com P. kermesina 
Link & Otto, restrita à Região Sudeste. Porém, esta 
se diferencia por possuir corona 3–4-seriada com 
todas as séries filamentosas.

5. Passiflora edulis Sims., Bot. Mag. 45: tab. 1989. 
1818.  Figs. 1d, 2e-f

Caule cilíndrico, glabro a glabrescente. Estípulas 
lineares, caducas. Pecíolo 2-glanduloso, glândulas 
sésseis, circulares, verdes, apicais. Folhas cartáceas, 
nítidas, 3-lobadas, raro inteiras, glabras, ápices e base 
agudos, margem serreada, glândulas na margem e nos 
sinus. Flores eretas, solitárias; brácteas verticiladas, 
verdes, ovais a oblongas, 2-glandulosas, persistentes; 
hipanto campanulado; sépalas corniculadas, glândulas 
2, sésseis no ápice; pétalas brancas; corona 5-seriada, 
filamentoso-filiforme, séries externas 2, cerúleas na 
metade basal, brancas na metade apical, séries internas 
3; opérculo membranoso, margem filamentosa; límen 
cupuliforme, crasso; androginóforo reto; ovário 
ovoide-elipsoide, velutino; estiletes 3. Fruto globoide, 
glabro; sementes ovadas, reticuladas a foveadas.
Material examinado: Mata de Piedade, 10.I.2008, fl., 
D. Araújo et al. 577 (UFP, IPA).
Mater ia l  ad ic iona l  examinado :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Buíque, Vale do Catimbau, 28.I.2006, 
fl.e fr., D. Araújo 56 (UFP).

Nativa do Brasil, sendo amplamente distribuída 
e cultivada extensivamente em muitos países 
tropicais (Nunes & Queiroz 2006). Na USJ, foram 
observados indivíduos espontâneos nas bordas 
florestais e possivelmente originários de cultivos nos 
arredores. Floresce e frutifica o ano inteiro.

Raras amostras de P. edulis apresentam folhas 
inteiras e neste caso podem ser confundidas com 
P. alata, mas diferenciam-se pelo caule cilíndrico 
e margem foliar serreada.

6. Passiflora foetida L., Sp. pl. 2: 959. 1753.   
 Fig. 2g

Caule cilíndrico, glabrescente a hirsuto, 
tricomas simples e glandulares. Estípulas foliáceas, 

reniformes, pinatissectas, tricomas glandulares, 
persistentes. Pecíolo eglanduloso. Folhas 
membranáceas, 3-lobadas, pilosas, ápice agudo, 
base cordada, margem serreada, glandular-ciliada. 
Flores eretas, solitárias ou aos pares; brácteas 
verticiladas, verdes, pinatissectas, tricomas simples e 
glandulares na margem, persistentes; hipanto curto-
campanulado; sépalas corniculadas; pétalas brancas 
a branco-esverdeadas; corona 5-seriada, filamentosa, 
séries externas 2, filiformes, brancas, base vinácea 
a purpúrea, séries internas 3, claviformes; opérculo 
membranoso, margem denticulada, verrucosa; límen 
cupuliforme, membranáceo; androginóforo reto; 
ovário globoide, hirsuto, raro glabrescente; estiletes 
3. Frutos globoide a elipsoide, piloso; sementes 
oblongas, achatadas dorsiventralmente, alveoladas.
Material examinado: Mata de Piedade, 26.XI.2010, fl., 
D. Araújo 1138 (UFP).
Material adicional: Ibateguara, Usina Serra Grande, 
VII.2006, fl. e fr., D. Araújo 139 (UFP).

Amplamente distribuída na América tropical, 
assim como no Brasil (Deginani 2001). Na USJ foi 
registrada em áreas de capoeira e frequentemente 
como invasora de cultivo. Apresenta alta plasticidade 
fenotípica, o que dificulta a delimitação morfológica 
de entidades infraespecíficas (Araújo & Alves 2007). 
Floresce e frutifica o ano inteiro.

Passiflora foetida é única, entre as espécies 
estudadas, que possui estípulas e brácteas 
pinatissectas e tricomas glandulares.

7. Passiflora misera Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 136. 
1817.  Figs. 1e, 2h-i

Caule achatado, glabro a pubescente. Estípulas 
linear-subuladas, caducas. Pecíolo eglanduloso. 
Folhas membranáceas, 2–3-lobadas, glabrescentes, 
lobo central reduzido, ápice retuso a levemente 
acuminado, lobos laterais de ápices agudos, base 
truncada a aguda, subpeltada, margem inteira, 
manchas ocelares-10, 2 basais, 8 ao longo das 
nervuras secundárias. Flores eretas, solitárias; brácteas 
alternas, verdes, lineares a setáceas, eglandulosas, 
caducas; hipanto curto-campanulado; sépalas, corno 
ausente; pétalas brancas a verde-claras; corona 
2-seriada, filamentosa, série externa filiforme, 
violácea, série interna linear, ápice atenuado, branco-
esverdeados; opérculo membranoso, plicado, margem 
filamentosa; límen ausente; androginóforo reto; 
ovário oblongoide a elipsoide, glabro; estiletes 3. 
Fruto ovoide a elipsoide, glabro; sementes ovaladas, 
transversalmente sulcadas.
Material examinado: Mata da Zambana, 17.VII.2007,  
fl., D. Araújo et al. 348 (UFP, IPA).
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Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: Recife, 
Jardim Botânico do Recife, 2.IV.1996, fl. e fr., I.C.S. 
Machado (UFP 48029).

Amplamente distribuída no Neotrópico e 
no Brasil ocorre em todas as regiões, em baixas 
altitudes (Nunes & Queiroz 2006). Na USJ é 
comumente encontrada nas bordas florestais 
parcialmente expostas ao sol. Floresce e frutifica 
de outubro a junho.

É confundida com P. rubra L., No entanto, 
esta espécie pode ser diferenciada pelo caule 
cilíndrico e frutos avermelhados.

8. Passiflora silvestris Vell.,  Fl. Flumin. Ícones 9, 
Tab. 74. 1827.   Figs. 1f, 2j

Caules cilíndrico, entrenós curtos no ápice, 
glabro. Estípulas foliáceas, oval-lanceoladas, 
persistentes. Pecíolo biglanduloso, glândulas 
estipitadas, orbiculares, verde-escuras, centro-
apicais. Folhas membranáceas a subcoriáceas, 
inteiras, glabras, oblongo-lanceoladas, ápice obtuso-
mucronado, base arredondada a cordada, margem 
inteira. Flores eretas, solitárias; brácteas verticiladas, 
verdes, oblongo-lanceoladas a oval-lanceoladas, 
eglandulosas, persistentes; hipanto cilíndrico-
campanulado; sépalas corniculadas; pétalas brancas; 
corona 2-seriada, filamentosa, branca, série externa 
filiforme, série interna claviforme; opérculo liso, 
margem filamentosa; límen cupuliforme, crasso; 
androginóforo reto; ovário elipsoide, glabro; estiletes 
3. Fruto obovoide-elipsoide, glabro; sementes 
obovadas, alveoladas ou reticuladas.
Material examinado: Mata da Piedade, 05.IX.2007, fl. 
e fr., D. Araújo et al. 478 (UFP, IPA).

Endêmica do Brasil, ocorrendo desde a Paraíba 
até o Rio de Janeiro, em áreas de Caatinga, Floresta 
Atlântica e Cerrado (Nunes & Queiroz 2006). Na 
USJ, foi encontrada em bordas de mata ou clareiras 
sempre associadas a corpos d’água. Floresce e 
frutifica o ano inteiro.

Passiflora silvestris em estado vegetativo pode 
ser confundida com P. contracta, que também possui 
folhas inteiras, mas diferenciam-se pelos ramos 
congestos no ápice, flores solitárias e 3 estiletes.

9. Passiflora suberosa L., Sp. pl. 2: 958. 1753.  
 Figs. 1h, 2k

Caule cilíndrico a achatado, suberoso, 
pubescente .  Est ípulas  l inear-subuladas, 
persistentes. Pecíolo biglanduloso, glândulas 
estipitadas, côncavas, verdes, apicais. Folhas 
membranáceas, inteiras a 3-lobadas, pubescentes, 

linear-lanceoladas a oval-lanceoladas, ápices 
agudos, base cuneada a cordada, margem inteira. 
Flores eretas, pareadas; brácteas alternas, verdes, 
linear-setáceas, eglandulosas, caducas; hipanto 
curto-campanulado; sépalas não corniculadas; 
apétalas; corona 2-seriada, filamentosa; série 
externa filiforme, verde-amarelada; série interna 
claviforme, verde-vinácea; opérculo membranáceo, 
plicado, margem denticulada; límen anelar, livre; 
androginóforo reto; ovário globoide ou ovoide, 
glabro; estiletes 3. Fruto globoide ou ovoide, 
glabros; sementes reticuladas.
Material examinado: Mata dos Macacos, 18.IV.2008, 
fl., J. Irapuan 21 (IPA).

Amplamente distribuída nos Neotrópicos 
(Nunes & Queiroz 2006), inclusive no Brasil. Na 
USJ, foi coletada em áreas de vegetação secundária 
e solo pedregoso. Floresce e frutifica o ano inteiro.

Facilmente reconhecida pelo caule suberoso 
e flores apétalas.

10. Passiflora watsoniana Mast., Gard. Chron. 26: 
648. 1886.  Figs. 1g, 2l-m

Caule cilíndrico, glabro. Estípulas foliáceas, 
reniformes, margem serreada, persistentes. Pecíolo 
2–4 glanduloso, glândulas estipitadas, orbiculares, 
verdes, apicais. Folhas membranáceas, 3-lobadas, 
glabras, ápices obtusos, base subpeltada, margem 
inteira, glândulas-4 nos sinus. Flores eretas, 
solitárias; brácteas alternas, verdes, lineares, 
eglandulosas, caducas; hipanto campanulado; sépalas 
corniculadas; pétalas lilás; corona multisseriada, 
filamentosa, séries externas 2, filiformes, lilás, séries 
internas claviformes, vináceas, filiformes; opérculo 
liso, margem filamentosa; límen cupuliforme, 
membranáceo; androginóforo reto; ovário ovoide, 
glabro; estiletes 3. Frutos globoide, glabros; 
sementes ovaladas, alveolado-foveadas.
Material examinado: Mata do Pezinho, 11.I.2008, fl., 
D. Araújo 591 (UFP, IPA). Mata de Piedade, 01.II.2007, 
fr., D. Araújo 150 (UFP, IPA); 22.III.2007, fr., D. Araújo 
197 (UFP, IPA); Mata de Zambana, 21.III.2007, fr., D. 
Araújo 187 (UFP, IPA).

Endêmica da Floresta Atlântica e segundo 
Cervi et al. (2011) com ocorrência da Paraíba até 
Minas Gerais. Na USJ é a espécie mais abundante, 
com ocorrência na borda dos fragmentos florestais 
estudados. Floresce de novembro a abril e frutifica 
de dezembro a maio.

Pode ser confundida com P. amethystina 
J.C. Mikan., mas diferencia-se pela margem foliar 
serreada.
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Resumo 
Lianas interagem de forma negativa com as árvores, uma vez que aumentam suas taxas de mortalidade. 
Seria esperado, portanto, que árvores apresentassem possíveis caracteres que as defenderiam contra lianas. 
O objetivo desse estudo foi testar se os seguintes caracteres das árvores limitam sua infestação por lianas: 
1) baixa altura; 2) tronco com ramificações altas (fuste alto); 3) casca lisa; 4) casca esfoliante, e 5) menor 
índice de iluminação da copa. O estudo foi realizado em um fragmento de Floresta Estacional Semidecídua 
no município de Alfenas (MG) no qual foi amostrado em 0,1 ha, todas as árvores com diâmetro na altura do 
peito maior do que 3 cm. Para cada árvore registrou-se os caracteres citados anteriormente, bem como foi 
estimada a porcentagem de cobertura de lianas na copa. Encontrou-se que quanto maior a altura e o índice de 
iluminação da copa, maior a sua ocupação por lianas. Essas árvores, apesar de atingirem o dossel da floresta 
e, portanto, adquirirem mais luz para crescimento e reprodução, estão também mais sujeitas à ocupação por 
lianas. Apesar disso, supõe-se que as árvores não investem em estruturas que poderiam diminuir a ocupação 
por lianas, provavelmente porque a competição com outras plantas da vizinhança pode ser também intensa.
Palavras-chave: competição, comunidade vegetal, Floresta Estacional Semidecídua, trepadeira.

Abstract 
Lianas (woody climbers) interact negatively with trees, increasing their mortality rates. We expect, therefore, 
that trees have developed supposed traits that would defend them against lianas. The aim of this paper was 
test if these tree traits limit their liana occupation: 1) smaller height; 2) taller free bole height; 3) smooth bark; 
4) exfoliating bark, and 5) low crown illumination. This study was carried out in a fragment of a seasonal 
semideciduous forest in Alfenas (Minas Gerais; Southeastern Brasil). We sampled in 0.1 ha all trees with 
diameter at breast height larger than 3 cm. For each tree we noted the traits previously cited, as well as we 
estimated the percentage of liana occupation on the tree crowns. We found that, for taller trees and trees with 
higher crown illumination, the probability of a tree to carry lianas was higher. These trees, in spite of reaching 
the forest canopy, and, therefore, acquire more light for reproduction and growth, they are also more prone 
to liana occupation. In spite of that, we suppose that the trees do not invest on traits that could decrease the 
liana occupation, probably because the competition with neighbor’s plants may also be intense.
Key words: competition, plant community, Semideciduous Forest, climber.
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Introdução
Lianas ou trepadeiras lenhosas, de acordo 

com terminologia de Gerwing et al. (2006), 
interagem de maneira negativa com as árvores, 
diminuindo sua produção de frutos (Kainer et 
al. 2006; Fonseca et al. 2009) e crescimento 
(Campanello et al. 2007). Consequentemente, 
algumas espécies de forófitos (plantas hospedeiras) 

possuem maior taxa de mortalidade do que árvores 
sem lianas (Grogan & Landis 2009). Esses efeitos 
negativos sobre o forófito poderiam explicar a 
presença de supostos caracteres defensivos das 
árvores contra lianas (Hegarty 1991). 

Hegarty (1991) cita diversas estruturas que 
as árvores possuem que poderiam diminuir a sua 
ocupação por lianas. Dentre essas estruturas há 
troncos com casca esfoliante ou lisa (Hegarty 
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1991). A casca esfoliante está relacionada à perda 
da estabilidade no local de aderência da liana 
(Hegarty 1991), enquanto que as com cascas lisas 
possuem menos pontos de aderência para lianas, 
comparadas às de cascas rugosas; estas últimas 
conferem maior área para lianas se agarrarem 
(Talley et al. 1996). 

A arquitetura e o tamanho da árvore também 
podem dificultar a ocupação por lianas (Hegarty 
1991). Por exemplo, sabe-se que árvores maiores 
tendem a ter mais lianas (Clark & Clark 1990; 
Ding & Zang 2009; Jiménez-Castillo & Lusk 2009; 
Homeier et al. 2010). Uma explicação é que essas 
árvores mais altas atingem o dossel da floresta e, 
portanto, recebem mais luz na copa (Malizia & 
Grau 2006). Dessa maneira, espera-se que copas 
mais iluminadas também possuam mais lianas, 
como observado por Malizia & Grau (2006). 
Outra variável relacionada à ocupação por lianas 
é a altura do fuste ou o tamanho relativo do caule 
sem ramificações (Campbell & Newbery 1993; 
Muthuramkumar & Parthasarathy 2001; Reddy & 
Parthasarathy 2006). Quanto menos ramificações ou 
galhos baixos uma árvore possui, menor o número 
de locais em que uma liana pode se fixar. Além disso, 
com o crescimento da árvore, há a queda de galhos 
mais baixos, que podem conter lianas (Campbell & 
Newbery 1993). Dessa maneira, árvores com muitos 
galhos em alturas relativamente baixas teriam mais 
lianas do que árvores com maior porção do tronco 
sem galhos (Reddy & Parthasarathy 2006).

Tendo em vista os efeitos negativos que 
as lianas exercem sobre as árvores, algumas das 
estruturas que as árvores possuem limitariam a 
sua colonização por trepadeiras lenhosas (Hegarty 
1991). Dessa maneira, o objetivo do presente estudo 
foi responder se os seguintes caracteres das árvores 
estão relacionados à sua ocupação por lianas: altura 
total; altura do fuste em relação à altura total; tipo 
de casca do tronco, e índice de iluminação da copa.

Esperamos que árvores baixas, com 
ramificações altas em relação à altura total, com 
casca lisa e com baixo índice de iluminação da copa 
sejam menos ocupada por lianas (Hegarty 1991), 
uma vez que seriam caracteres das árvores que 
limitariam sua ocupação pelas mesmas.

Material e Métodos
Realizamos o estudo em um fragmento de 

Floresta Estacional Semidecídua localizado no 
município de Alfenas (Minas Gerais). A região 
possui temperatura média anual em torno de 

23°C e precipitação média anual de 1.513 mm 
(Costa 1998). O fragmento (21°33’44,68”S e 
45°56’12,80”O; 870 m de altitude) possui área 
total de 49,68 ha e está imerso em uma matriz 
de cultura de café, possuindo muitas clareiras, e, 
consequentemente, lianas e bambus. Seu histórico 
de perturbação não é conhecido. 

Distribuímos cinco parcelas de 10 × 20 m, 
totalizando 1.000 m² de área amostral (0,1 ha). 
As parcelas foram colocadas distantes pelo menos 
200 m entre si, de maneira a amostrarmos porções 
independentes estatisticamente da floresta (Legendre 
& Fortin 1989). As parcelas foram alocadas em 
pontos de floresta menos perturbados no interior 
do fragmento, de forma a evitar a amostragem em 
clareiras. Clareiras podem atrapalhar a coleta e as 
análises de dados, uma vez que possuem grande 
quantidade de bambus e de lianas, bem como 
uma baixa densidade de árvores. Em cada parcela 
amostramos todas as árvores com diâmetro na altura 
do peito maior ou igual a 3,0 cm, uma vez que o 
dossel da floresta amostrada é bastante baixo (altura 
máxima das árvores é de 15 m; Fig. 1). Seguindo 
o protocolo proposto por Gerwing et al. (2006) e 
Schnitzer et al. (2008), amostramos todas as lianas 
com diâmetro na altura do peito maior ou igual a 
1,0 cm. Observamos também qual porção da árvore 
a liana ocupava: tronco, copa ou ambos. As árvores 
e as lianas não foram identificadas até a categoria 
taxonômica de espécie; tampouco registramos o 
método de escalada de lianas.

Registramos os seguintes caracteres das 
árvores que poderiam influenciar sua ocupação 
por lianas: altura total, altura do fuste (primeira 
ramificação da árvore), casca do tronco lisa ou 
rugosa, casca do tronco esfoliante ou persistente e 
o índice de iluminação da copa (IIC). A altura total 
e a altura do fuste foram estimadas visualmente, 
utilizando como parâmetro, o tamanho da tesoura de 
alta poda, que possuía 6 m de altura. Consideramos 
a razão entre a altura do fuste e a altura total como 
sendo a proporção do tronco livre de galhos. Quanto 
maior a proporção (mais próxima de 1), maior a 
porção do caule sem galhos e, portanto, menor a 
probabilidade da árvore ter lianas. A categorização 
em casca lisa ou rugosa e em casca esfoliante ou 
persistente foram adaptadas de Torres et al. (1994).

O IIC é uma estimativa visual e está 
relacionado à quantidade e localização da luz na 
copa da árvore. A vantagem da sua utilização é 
a possibilidade de ser aplicado pelo pesquisador 
visualmente e no chão da floresta (Clark & 
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Clark 1992), bem como para árvores que perdem 
totalmente as folhas, desde que a área da copa seja 
possível de ser estimada. Utilizamos o método de 
Dawkins & Field (1978), adaptado por Clark & 
Clark (1992), em que a copa da árvore pode receber 
luz de diferentes modos: 1 - sem luz direta vertical 
ou lateralmente; 1,5 - pouca luz lateral; 2 - média 
luz lateral; 2,5 - muita luz lateral; 3 – 10 - 90% da 
copa exposta à luz vertical, mas menos de 10% 
da copa exposta à luz lateral; 4 - mais de 90% 
da copa exposta à luz vertical e até 90% de luz 
lateral; 5 - copa completamente exposta, lateral 
e verticalmente (Clark & Clark 1992). Dessa 
maneira, há um gradiente de exposição de copa, 
que vai de copas totalmente sombreadas (IIC = 1) 
até aquelas totalmente expostas (IIC = 5). 

Os testes estatísticos referentes à casca rugosa 
e à casca esfoliante levaram em consideração 
a presença ou ausência de lianas no tronco no 
momento da amostragem, enquanto que os testes 
referentes à altura da árvore, à proporção do tronco 
livre de galhos e ao IIC levaram em consideração 
a estimativa de cobertura de lianas na copa das 
árvores no momento da amostragem. Estimamos 
essa cobertura seguindo as seguintes classes: 0 - 
0%; 1 - 1 a 25%; 2 - 26 a 50%; 3 - 51 a 75%; 4 - 76 a 
100% da copa das árvores coberta por lianas (classe 
de cobertura). Utilizamos o teste de qui-quadrado 
para verificar a diferença no número de árvores 
entre essas classes. 

Aplicamos análise de variância (ANOVA) 
para verificar se árvores mais altas possuem 

mais lianas. Optamos pela ANOVA porque os 
dados possuíam distribuição normal e eram 
homocedásticos, ou seja, possuíam variâncias 
homogêneas entre grupos (Zar 2010). Nestes testes, 
comparamos as alturas das árvores em diferentes 
categorias correspondentes à porcentagem de 
cobertura de lianas. Empregamos o teste de Tukey 
HSD a posteriori para verificar as diferenças 
significativas entre as médias dos pares de 
categorias. Para verificar se havia diferença na 
classe de cobertura de lianas em árvore com 
diferentes proporções do tronco livre de galhos, 
utilizamos o teste de Kruskal-Wallis. Esse teste 
não-paramétrico foi empregado como alternativa 
à ANOVA, pois estes dados não possuíam 
distribuição normal e as variâncias mantiveram-
se heterogêneas mesmo após transformações 
matemáticas para normalizar os dados (Zar 2010).

Para verificar se árvores com casca lisa 
possuem menos lianas em relação às árvores com 
casca rugosa, utilizamos o teste de qui-quadrado, que 
também empregamos para verificar a diferença no 
número de árvores que possuíam casca esfoliante e 
que possuíam casca persistente em relação ao número 
de lianas no caule. Para os dois testes consideramos 
apenas troncos que possuíam ou não lianas.

Utilizamos a correlação não-paramétrica 
de Kendall para verificar se há um aumento na 
classe de cobertura de lianas na árvore conforme o 
aumento no valor de IIC. A correlação de Kendall 
é indicada quando o número de observações é 
pequeno (Zar 2010). Empregamos esse mesmo 
teste estatístico para averiguar se árvores com 
IIC maior são mais altas. Realizamos todos os 
testes estatísticos no ambiente de programação R 
(R Development Core Team 2011) e se basearam 
nas recomendações presentes em Zar (2010). 
Realizamos as análises de Kendall por meio do 
pacote “Kendall” (McLeod 2011).

Resultados
Encontramos 136 indivíduos de árvores e 215 

indivíduos de lianas. A altura média das árvores foi 
de 7,18 m (± 2,68 m), sendo que a maior árvore 
possuía altura de 15 m (Fig. 1) e altura do fuste de 
12 m e a menor, 2,8 m de altura e 0,4 m de fuste. 
A porcentagem de cobertura de lianas na copa da 
árvore variou (χ²= 14,81, p = 0,005), sendo que a 
maioria das árvores não carregou lianas ou possuía 
de 1 a 25% ou de 51 a 75% de lianas na copa (Fig. 2). 

As árvores com maior cobertura de lianas 
em suas copas (classe 4) apresentaram as maiores 

Figura 1 - Distribuição das alturas das árvores de acordo 
com o valor de índice de iluminação da copa (IIC). Quanto 
maior o IIC, maior a exposição da copa à luz.
Figure 1 – Distribution of tree height according to the canopy 
illumination index (CII). Higher CII indicates more exposition 
of the canopy by light.
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alturas e as árvores sem liana (classe 0), as menores 
(F4, 131 = 5,56, p < 0,001; Fig. 3). Árvores maiores 
possuem copas mais iluminadas (τ = 0,43, p < 
0,001; Fig. 1) e, quanto maior sua iluminação 
(maior IIC), maior a porcentagem de cobertura de 
lianas (τ = 0,34, p < 0,001). 

Não houve diferenças significativas entre: (i) as 
classes de cobertura da copa por lianas com relação à 
altura do tronco livre de galhos (KS4 = 4,20, p = 0,38; 
Fig. 4); (ii) no número de lianas em árvores com casca 
lisa e árvores com casca rugosa (χ²4 = 3,77, p = 0,44); 
e (iii) entre árvores com casca persistente e com casca 
esfoliante (χ²4 = 3,80, p = 0,43).

Discussão
Nesse estudo mostramos que a altura e a 

iluminação da copa de uma árvore estão relacionadas 
à ocupação por lianas, de maneira que, quanto maior 
a iluminação da copa e a altura da árvore, maior a 
sua probabilidade de ser colonizada por lianas. Há 
três explicações possíveis para a relação positiva 
entre altura e número de lianas: a. essas árvores 

Figura 2 - Proporção do número de árvores de acordo 
com a classe de porcentagem de cobertura de lianas (0 
- 0% ; 1 - 1 a 25%; 2 - 26 a 50%; 3 - 51 a 75%; 4 - 76 a 
100% da copa das árvores coberta por lianas).
Figure 2 – Proportion of the number of trees according to the 
class of lianas coverage percentage (0 - 0% ; 1 - 1 to 25%; 2 
- 26 to 50%; 3 - 51 to 75%; 4 - 76 to 100% of the tree canopy 
covered by lianas).

Figura 3 - Distribuição das alturas das árvores de acor-
do com a classe de porcentagem de cobertura de lianas 
na copa (0 - 0% ; 1 - 1 a 25%; 2 - 26 a 50%; 3 - 51 a 
75%; 4 - 76 a 100% da copa das árvores coberta por 
lianas). As letras indicam as diferenças nas classes de 
acordo com teste de Tukey.
Figure 3 – Distribution of tree height according to the class 
of lianas coverage percentage (0 - 0% ; 1 - 1 to 25%; 2 - 26 to 
50%; 3 - 51 to 75%; 4 - 76 to 100% of the tree canopy covered 
by lianas). The letters indicate the differences between classes 
according to Tukey test.

Figura 4 - Distribuição da altura relativa do fuste (altura 
do tronco livre de galhos) em relação à altura total da 
árvore de acordo com a porcentagem de cobertura de 
lianas (0 - 0%; 1 - 1 a 25%; 2 - 26 a 50%; 3 - 51 a 75%; 
4 - 76 a 100% da copa das árvores coberta por lianas).
Figure 4 – Distribution of free bole height in relation to the total 
height of the tree according to the percentage of tree covered by 
lianas (0 - 0% ; 1 - 1 to 25%; 2 - 26 to 50%; 3 - 51 to 75%; 4 - 76 
to 100% of the tree canopy covered by lianas).
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seriam supostamente mais velhas e, portanto, 
forneceriam mais tempo para a colonização de 
lianas (Pérez-Salicrup et al. 2001; Malizia & Grau 
2006; Campanello et al. 2007); b. uma vez que uma 
liana atinge a copa da árvore, outras lianas seriam 
favorecidas por esse atalho, em um processo que 
poderia ser considerado “facilitação” (Pinard & 
Putz 1994),e c. essas árvores mais altas atingem 
o dossel da floresta e, portanto, receberiam mais 
luz na copa (Malizia & Grau 2006). A primeira 
explicação provavelmente não é satisfatória, pois 
árvores menores podem ser tão ou até mais velhas 
que as árvores altas, o que as tornariam também 
muito favorecidas à ocupação por lianas (Balfour 
& Bond 1993; Chittibabu & Parthasarathy 2001; 
Carsten et al. 2002). Essas árvores pequenas podem 
ainda servir de atalhos para as lianas ocuparem as 
árvores maiores e também poderiam ser tão ou mais 
infestadas por lianas quanto árvores maiores. A 
segunda explicação não pôde ser comprovada com 
os dados coletados nesse estudo, pois a facilitação 
poderia apenas ser comprovada para lianas volúveis 
e escandentes: lianas com gavinhas perdem essas 
estruturas à medida que sobem ao dossel da floresta. 
Acreditamos que para comprovar a facilitação, seria 
necessário acompanhar o crescimento da liana e a 
perda de suas gavinhas ao longo do tempo. 

Apenas a terceira explicação relaciona-se 
aos resultados encontrados nesse estudo, uma vez 
que árvores mais altas tendem a ter copas mais 
iluminadas e, consequentemente, mais lianas. 
Dessa maneira, acreditamos que há uma correlação 
entre o fato da árvore ser alta, atingir o dossel da 
floresta, receber mais luz e ter maior porcentagem 
da copa ocupada por lianas.

As plantas são limitadas por luz e sua 
disponibilidade é fundamental para explicar a 
diversidade taxonômica e funcional entre as plantas 
em uma floresta tropical (Ghazoul & Sheil 2010). 
Uma maior iluminação permite que as plantas 
adquiram mais energia para crescer, autorrepararem 
em caso de dano e se reproduzirem (Ghazoul & 
Sheil 2010). Dessa maneira, árvores que atingem 
o dossel da floresta teriam a possibilidade de 
adquirir mais luz e, consequentemente, possuiriam 
vantagens competitivas em relação a árvores que 
recebem menos luz. Entretanto essas árvores que 
atingem o dossel da floresta estão mais propensas 
a serem ocupadas por lianas, tendo seu vigor 
adaptativo reduzido devido à diminuição da sua 
taxa de crescimento (Campanello et al. 2007) e 
de fecundidade (Kainer et al. 2006; Fonseca et al. 

2009). Há, portanto, uma compensação (trade-off) 
para a árvore ao atingir o dossel da floresta, pois 
ao mesmo tempo em que ela pode adquirir mais 
luz, também está mais propensa à ocupação por 
lianas, que possuem uma relação negativa com 
as árvores (Kainer et al. 2006; Campanello et al. 
2007; Fonseca et al. 2009; Grogan & Landis 2009).

A ocorrência de caracteres que inibem a 
colonização por lianas poderia, portanto, ajudar a 
diminuir a probabilidade de uma árvore ser ocupada 
por lianas. Entretanto, os caracteres das árvores 
considerados neste estudo (casca esfoliante, casca 
lisa e maior porção do tronco livre de galhos) 
pareceram não ser suficientes para evitar a ocupação 
por lianas. A interação negativa entre forófito e 
liana pode não ser tão intensa. Há um consenso 
entre pesquisadores que a interação entre árvores 
e lianas seria do tipo competição (por exemplo, 
Schnitzer et al. 2005 e Chen et al. 2008). Muitos 
dos experimentos sobre competição entre árvores 
e lianas desconsideram a interação entre outras 
plantas da vizinhança, utilizando experimentos em 
casa de vegetação (como o estudo de Chen et al. 
2008) ou em campo, mas de forma controlada, ou 
seja, isolando variáveis. Por exemplo, Schnitzer et 
al. (2005) plantaram indivíduos jovens de árvores 
na floresta e esperaram que lianas ocupassem os 
pequenos forófitos para ver o efeito da competição 
entre esses hábitos de vida acima e abaixo do 
solo. Entretanto, essas árvores jovens plantadas 
estavam distantes pelo menos 3 m de outras árvores 
(Schnitzer et al. 2005). Em um ambiente não 
controlado na floresta, essa árvore competiria por 
nutrientes, água e luz não somente com a liana, mas 
com outras plantas próximas a ela. Dessa maneira, a 
presença de estruturas que inibiriam a ocupação por 
lianas poderia ser um investimento pouco eficiente 
para a árvore, e a competição com as outras plantas 
da vizinhança poderia ser igualmente importante. 

Provavelmente a limitação de luz na 
floresta é um fator mais importante que os 
caracteres das árvores para evitar lianas. Lianas 
são plantas heliófilas que necessitam de luz para 
se reproduzir, uma vez que a maioria floresce e 
frutifica apenas no dossel da floresta (Campbell & 
Newbery 1993). Dessa maneira, sua abundância 
está intimamente relacionada ao regime de luz 
e à dinâmica de clareiras. Madeira et al. (2009) 
relataram que a abundância de lianas é maior em 
estádios intermediários de sucessão ecológica, 
uma vez que nessa etapa há tanto a luz quanto a 
disponibilidade de suporte.
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Apesar das árvores do dossel apresentarem 
maior probabilidade de crescimento e reprodução, 
elas estão mais propensas a serem ocupadas por 
lianas, que podem diminuir sua taxa de crescimento 
e fecundidade e o forófito poderia investir em 
estruturas que diminuiriam a probabilidade 
de ocupação por lianas, como a presença de 
casca esfoliante (Hegarty 1991). Entretanto não 
encontramos relação entre a presença dessas 
estruturas nas árvores e a menor probabilidade de 
ocupação por lianas. Provavelmente a competição 
com outras árvores na floresta é forte o suficiente 
para que o investimento em caracteres que inibiram 
lianas seja irrelevante para o potencial forófito.
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Resumo 
Sapotaceae, uma família de plantas lenhosas, está representada no Brasil por 11 gêneros e cerca de 230 espécies, 
muitas das quais com madeira e látex explorados comercialmente. As Restingas com grande variedade de 
formações vegetais ocupam quase toda a extensão da costa do Espírito Santo. O estudo procurou responder às 
seguintes questões: quais são as espécies de Sapotaceae estabelecidas sobre as Restingas do Espírito Santo e 
quais os ambientes preferenciais de ocorrência de suas populações? A pesquisa envolveu coletas e observações 
de exemplares, bem como a análise de coleções depositadas em herbários. Foram identificados 18 táxons 
pertencentes a cinco gêneros: Pouteria Aubl. (9), Manilkara Adans. (4), Chrysophyllum L. (3), Micropholis 
(Griseb.) Pierre (1) e Sideroxylon L. (1). São apresentadas descrições dos táxons, chave de identificação, 
caracteres diagnósticos em campo, comentários e ilustrações. Duas espécies são citadas pela primeira vez 
para o Espírito Santo e uma, conhecida até então para as Florestas de Tabuleiros, é citada para as Restingas. 
Frutos de três espécies até então desconhecidos são caracterizados e ilustrados. A família está representada 
em sete diferentes formações de Restinga, sendo a Floresta Arenosa Litorânea a que detém maior número 
de táxons (17) seguida das formações aberta de Ericaceae (3) e pós-praia (2). As Restingas do litoral Norte 
apresentam maior número de táxons (15), seguido do litoral Centro-sul (12) e Sul (6).
Palavras-chave: flora do Brasil, Floresta Atlântica, florística, Planície costeira, taxonomia. 

Abstract
Sapotaceae is a family of woody plants. In Brazil, it comprises 11 genera and about 230 species, many of which 
are commercially exploited for timber and latex. The Coastal plain (Restinga), presents a variety of vegetation 
types and, occupies almost the entire length of the coast of Espírito Santo. This study sought to answer the 
following questions: 1. Which Sapotaceae species have become established in the coastal plain vegetation 
of Espirito Santo state? 2. Which are their preferred environments of occurrence? This study involved the 
collection and observation of specimens, as well as examination of collections deposited in herbaria. A total 
of 18 taxa belonging to five genera were identified: Pouteria Aubl. (9), Manilkara Adans. (4), Chrysophyllum 
L. (3), Micropholis (Griseb.) Pierre (1) and Sideroxylon L. (1). Taxon descriptions, identification key, 
character identification in the field, comments and illustrations are presented. Two species are cited for the 
first time for Espírito Santo and another one, known so far for tableland forests (Tabuleiro), is cited for the 
Restinga vegetation. Fruits of three species, unknown so far, are characterized and illustrated. The family is 
represented in seven different formations of Restinga. The coastal sand forest holds the largest number of 
taxa (17), followed by the open formations of Ericaceae (3) and post-beach formations (2). The North Coast 
have a higher number of taxa (15), followed by the South Central Coast (12) and South Coast (6).
Key words: flora of Brazil, Atlantic rainforest, floristics, Coastal plain vegetation, taxonomy.

Sapotaceae das Restingas do Espírito Santo, Brasil
Sapotaceae in Sandy Coastal Plain, Espírito Santo, Brazil

Luis Cláudio Fabris1,3 & Ariane Luna Peixoto2

Rodriguésia 64(2): 263-283. 2013

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Instituto Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Escola Nacional de Botânica Tropical, R. Pacheco Leão 2010, 22460-030, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
2 Instituto Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, R. Pacheco Leão 915, 22460-038, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
3 Autor para correspondência: luiscfabris@uol.com.br 

Introdução 
Sapotaceae é uma família de plantas 

lenhosas com cerca de 1.100 espécies no mundo, 
distribuídas em 53 gêneros, das quais cerca de 
400 ocorrem na região neotropical (Pennington 

1990, 1991). Para o Brasil são registrados 11 
gêneros e 231 espécies (Carneiro et al. 2012). 
Engloba árvores ou arbustos latescentes, com 
folhas simples, inteiras, de nervação pinada, 
apresentando como sinapomorfia da família 



264 Fabris, L.C. & Peixoto, A.L.

Rodriguésia 64(2): 263-283. 2013

os laticíferos bem desenvolvidos, os tricomas 
2-ramificados, o fruto baga e a semente com testa 
dura, brilhante e com hilo alongado (Judd et al. 
2009). Sapotaceae pertence à ordem Ericales, 
clado Asterídea (APG III 2009). 

Pennington (1991) trata as Sapotaceae 
em cinco tribos: Mimusopeae, Isonandreae, 
Sideroxyleae, Chrysophylleae e Omphalocarpeae, 
com base no tipo do cálice (verticilos), número de 
estames em relação aos lobos da corola, presença 
ou ausência de estaminódios, apêndices do lobo 
da corola e posição da cicatriz das sementes. 
Esta organização taxonômica foi utilizada como 
base para alguns estudos de filogenia, incluindo 
aquele que propôs a divisão da família em três 
subfamílias: Sarcospermatoidae, Sapotoidae e 
Chrysophylloidae (Swenson & Anderberg 2005) 
dentro das quais os autores procuram enquadrar 
as referidas tribos.

No Brasil, espécies de Sapotaceae são 
conhecidas pelos nomes comuns de abiu, 
maçaranduba, parajú, dentre outros, e o potencial 
econômico, sobretudo madeireiro, encontra-se 
assinalado em diversas publicações (Paula & 
Alves 1997; Rizzini 2000; Lorenzi 1992; Parrota 
et al. 1995), o que pode por em risco de extinção 
aquelas com populações menores. 

As Restingas,  entendidas como um 
ecossistema associado à Mata Atlântica e 
compostas de diversas comunidades estabelecidas 
sobre a planície quaternária costeira, ocupam 
quase toda a extensão da costa do Espírito 
Santo. A orientação geomorfológica do litoral 
capixaba, associada a outros fatores, contribuiu 
para o estabelecimento de diferentes comunidades 
vegetais, desde formações herbáceas até florestais 
(Pereira 1990; Araújo 1992).

Estudos botânicos realizados em diferentes 
trechos das Restingas capixabas produziram listas 
florísticas contemplando comunidades arbustivas 
e/ou arbóreas (Fabris & César 1996; Fabris & 
Pereira 1998; Assis et al. 2004b; Colodete & 
Pereira 2007, entre outros). De forma mais ampla, 
Pereira & Araujo (2000) bem como o sítio <http://
www.restinga.net> forneceram uma listagem de 
espécies para todo o litoral. Entretanto, estudos 
sobre grupos taxonômicos específicos para as 
Restingas capixabas são ainda muito escassos. 
Apenas Orchidaceae foi inventariada por Fraga 
& Peixoto (2004) que abordaram também as suas 
formas de vida e a similaridade entre as formações 
vegetais de ocorrência das espécies.   

Estudos florísticos e fitossociológicos 
realizados em floresta de Restinga no município 
de Guarapari, região centro-sul do Espírito Santo, 
mostraram que Sapotaceae é uma das famílias de 
maior destaque em riqueza e Valor de Importância 
(Fabris & César 1996; Assis et al. 2004a), 
apontando oito e nove espécies para a família, 
respectivamente. Entretanto, não foi feito ainda 
um estudo sobre o conjunto de espécies da família 
para as Restingas capixabas. 

O presente trabalho teve como objetivo 
inventariar e caracterizar as espécies de Sapotaceae 
ocorrentes nas Restingas do Espírito Santo, assim 
como detectar seus ambientes preferenciais de 
ocorrência. 

Material e Métodos
Considera-se aqui Restinga como um 

ecossistema associado à Mata Atlântica em seu 
sentido amplo (Fundação SOS Mata Atlântica et 
al. 1998). No estado do Espírito Santo a Restinga 
acompanha a linha de costa com cerca de 430 
km de extensão, o limite norte estabelecido 
nas coordenadas 39º30’W–18º28’S, e o limite 
sul nas coordenadas 41º00’W–21º15’S (Fig. 
1). É formada por sedimentos arenosos do 
quaternário, sob influência predominantemente 
ou exclusivamente marinha, delimitados para 
o interior por platôs terciários formados pelos 
sedimentos continentais da Formação Barreiras 
ou pela região serrana composta por rochas 
cristalinas pré-cambrianas. 

Duas tipologias geologicamente distintas no 
litoral capixaba foram reconhecidas por Silveira 
(1964), o litoral oriental, com a presença da 
Formação Barreiras atingindo a linha de maré, 
moldando praias estreitas ao sopé de falésias, 
e o litoral sudeste ou das escarpas cristalinas, 
com a presença da formação das escarpas do 
Planalto Atlântico mais próximas ao mar, além 
de ser característico lagunas e baías poucos 
reentrantes. Em função das características 
das unidades geomorfológicas e ao maior 
ou menor desenvolvimento dos depósitos 
quaternários Martin et al. (1997) reconheceram 
três padrões morfológicos na costa capixaba: (a) 
o Litoral Norte, com três setores distintos, porém 
delimitados para o interior pelos platôs terciários 
da Formação Barreiras, limitando-se da divisa 
com a Bahia até Tubarão, na entrada da Baia de 
Vitória; (b) o Litoral Centro-sul, delimitado para 
o interior por afloramentos de rochas cristalinas 



Sapotaceae das Restingas

Rodriguésia 64(2): 263-283. 2013

265

pré-cambrianas, com depósitos quaternários bem 
desenvolvidos nas porções côncavas e ausentes 
nas partes convexas, estendendo-se da Baia de 
Vitória até a foz do rio Itapemirim, onde são 
encontrados alguns afloramentos da Formação 
Barreiras, porém pouco desenvolvidos; (c) o 
Litoral Sul, da foz do rio Itapemirim até a divisa 
com o Rio de Janeiro, com fraco desenvolvimento 
devido à formação de falésias na linha de praia, 
no município de Marataízes, porém é extenso nos 
vales entalhados na Formação Barreiras, próximo 
a foz do rio Itabapoana (Fig. 1).

As condições climáticas entre as regiões 
norte e centro-sul do Espírito Santo são tratadas 
por Pezzopane et al. (2004, 2006), que verificaram 
temperaturas médias anuais e valores de 
deficiências hídricas mais elevadas na porção 
norte em relação ao restante do litoral. Do ponto 
de vista biótico, através de inventário florístico e 
análise fitogeográfica em Orchidaceae, Fraga & 
Peixoto (2004) também apresentam indicativos de 
diferenças nos padrões da flora entre as regiões 
do litoral capixaba.  

Para a conceituação das formações de 
Restinga no Espírito Santo seguiu-se Pereira 
(2008), considerando-se, desta forma, 11 
tipologias: halófila-psamófila reptante, formação 
herbácea não inundável, formação arbustiva 
fechada não inundável, formação arbustiva 

fechada inundável, formação arbustiva fechada 
degradada não inundada, formação arbustiva 
aberta não inundável, formação arbustiva aberta 
inundável, formação florestal inundável, formação 
florestal inundada, formação florestal não 
inundada, formação herbácea inundável.

Expedições às Restingas capixabas para 
observação, coleta e documentação fotográfica 
de exemplares foram realizadas entre os anos de 
2007 a 2009. Foram analisadas as coleções de 
Sapotaceae das Restingas dos herbários CEPEC, 
CVRD, GFJP, MBML, RB, VIC e VIES, além 
de consultas aos herbários internacionais K, MO, 
NY (acrônimos dos herbários citados segundo 
Thiers 2012). Os procedimentos para coleta 
e herborização seguiram Mori et al. (1985), 
sendo os locais de coleta georreferenciados. Os 
exemplares coletados encontram-se depositados 
no herbário VIES com duplicatas no herbário RB. 
Optou-se por citar apenas um exemplar de cada 
município de ocorrência dos espécimes, como 
material selecionado. O conjunto de exsicatas 
examinadas, citado pelo número do coletor, 
encontra-se ao final do texto. 

A terminologia morfológica utilizada nas 
descrições das espécies seguiu Pennington (1990), 
utilizando-se como literatura auxiliar Hickey 
(1973), Rizzini (1977), Stearn (1983), Barroso 
et al. (1999), Gonçalves & Lorenzi (2007). 
Para informações de distribuição geográfica das 
espécies fora dos limites do Espírito Santo seguiu-
se Pennington (1990) e Carneiro et al. (2012). As 
observações sobre o ambiente onde as espécies 
ocorrem estão restritas às Restingas e utilizou-
se, além das observações de campo, anotações 
disponíveis nas etiquetas dos exemplares das 
coleções botânicas. 

As imagens e ilustrações são apresentadas 
apenas para os táxons cuja informação é escassa 
e/ou de novas ocorrências para as restingas do 
Espírito Santo. Para ilustrações dos demais táxons, 
ver Pennington (1990).

Resultados e Discussão
Foram reconhec idos  18  táxons  de 

Sapotaceae nas Restingas do Espírito Santo. 
Destes, cinco (Chrysophyllum lucentifolium 
Cronquist, Micropholis venulosa (Mart. & 
Eichler) Pierre, Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlk., Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni 
subsp. robusta (Mart. & Eichler) T. D. Penn., 
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 

Figura 1 – Regiões litorâneas do Espírito Santo (a. Litoral 
Norte, b. Litoral centro-sul, e c. Litoral Sul) e municípios 
do litoral do estado.
Figure 1 – Coastal regions of the Espirito Santo (a. North Coast, 
b. South Central Coast, and c. South Coast) and municipal 
districts of the coast of the State.
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T.D.Penn. subsp. obtusifolium) têm ampla 
distribuição neotropical (Manilkara rufula 
(Miq.) Lam.) tem ocorrência na caatinga e no 
cerrado do nordeste brasileiro, e é agora citado 
para a restinga do Espírito Santo. Os demais 
são endêmicos da Mata Atlântica, ocorrendo 
amplamente na faixa atlântica, do nordeste ao 
sul (Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam, 
Pouteria grandiflora (A. DC.) Baehni); nordeste 
(além da Bahia) / sudeste (além do Espírito 
Santo) (Chrysophyllum splendens Spreng., 
Pouteria psammophila (Mart.) Radlk.); sudeste/
sul (Manilkara subsericea (Mart.) Dubard). 
Existem, ainda, táxons restritos a Bahia, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro (Pouteria coelomatica 
Rizzini, Pouteria macahensis T.D.Penn.), a 
Bahia e Espírito Santo (Manilkara longifolia 
(A.DC.) Dubard,  Pouteria peduncularis 
(Mart. & Eichler) Baehni), e ao Espírito Santo 
e Rio de Janeiro (Chrysophyllum januariense 
Eichler). Uma espécie é endêmica do Espírito 
Santo (Pouteria pachycalix T.D.Penn.). Ficou 
excluída desta análise de distribuição geográfica 
Pouteria aff. macrophylla (Lam.) Eyma por 
não se lhe atribuir um binômio perfeitamente 
definido, ainda que se reconheça como próxima 
de Pouteria macrophylla.

Dos 14 municípios do estado que tem 
faixa litorânea (Fig. 1), táxons da família estão 
representados nas Restingas em 10 deles, 
estando ausentes apenas em Fundão, Piuma, 
Serra e Marataizes, municípios com litoral pouco 
extenso ou muito urbanizado. Por outro lado, 
Guarapari, Conceição da Barra e Linhares são 
os municípios com maior diversidade de táxons, 
com dez no primeiro e nove nos dois últimos. 
As Restingas do litoral Norte apresentam maior 
número de táxons (15), seguidas do litoral Centro-
sul (12) e Sul (6). Das 11 Unidades de Conservação 
(UCs) estabelecidas em áreas de Restinga ou que 
têm Restingas dentro de seus limites (Pereira 
2008), seis encontram-se estabelecidas no litoral 
Norte e cinco no litoral Centro-sul. Além de 
apresentar maior quantitativo, algumas UCs do 
litoral Norte estão entre as de maior tamanho e de 
uso mais restritivo. O maior número de táxons no 
litoral Norte pode ser um reflexo da contribuição 
destas áreas, com maior grau de proteção, para a 
manutenção das populações das espécies estudadas. 
De forma semelhante, na região Centro-sul, a 
presença de uma UC de uso mais restritivo – O 
Parque Estadual Paulo César Vinha – contribui 

para um elevado número de táxons de Sapotaceae 
encontrados nesta região litorânea, ao passo que 
o litoral sul, sem UCs estabelecida, apresenta um 
menor número de táxons neste estudo.

A família está representada em sete diferentes 
formações de Restinga, sendo a formação florestal 
não inundada a que detém maior número de 
táxons (17) seguida da formação arbustiva aberta 
inundável (3) e arbustiva fechada não inundável (2). 

A família Sapotaceae compreende árvores ou 
arbustos latescentes, látex branco, com tricomas 
bi-ramificados, denominados malpiguiáceos, nas 
partes vegetativas e florais, ramos espinescentes, 
nas espécies estudadas, apenas em Sideroxylon 
obtusifolium subsp. obtusifolium. As folhas são 
alternas, raramente opostas ou verticiladas, muitas 
vezes agrupadas no ápice dos ramos, simples, 
inteiras, de nervação pinada. As flores geralmente 
encontram-se reunidas em fascículos axilares, 
podendo apresentar ramifloria ou caulifloria, são 
bissexuadas ou unissexuadas, actinomorfas, com 
4–8(–11) sépalas livres ou levemente conadas 
na base, dispostas em 1–2 verticilos, 4–8 pétalas 
conadas, imbricadas, com tubo menor, igual 
ou maior que o lobo que apresenta-se inteiro 
ou dividido; estames 4–35(–43), epipétalos, 
raramente livres, exsertos ou inclusos, geralmente 
alternando com estaminódios; estaminódios 
0–8(–12), epipétalos, inteiros, lobados ou 
profundamente divididos, ou petalóides; disco 
ausente ou rodeando a base do ovário que é 
súpero, uni a plurilocular, com um óvulo por 
lóculo, raramente mais, placentação axilar ou, 
menos frequente, base-ventral ou basal; estilete 
simples incluso ou exserto, com estigma simples 
ou lobado; fruto baga, com 1 a várias sementes, 
usualmente com testa brilhante, dura e hilo 
alongado; embrião usualmente livre, com ou sem 
endosperma. 

Segundo Govaerts et al. (2001), os gêneros 
mais bem representados na América são Pouteria 
Aubl. (com cerca de 180 espécies), seguido por 
Sideroxylum L. (51), Chrysophyllum L. (43), 
Micropholis (Griseb.) Pierre (38) e Manilkara 
Adans. (30). Pennington (1991) lista como 
nativos 11 gêneros e 204 espécies para o Brasil 
assinalando 22 espécies para o Espírito Santo. 
Carneiro et al. (2012) citam 11 gêneros e 231 
espécies para o Brasil, apontando para o Espírito 
Santo 9 gêneros e 44 espécies. No presente 
trabalho são reconhecidos para as Restingas do 
Espírito Santo 5 gêneros e 18 espécies.
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Chave para identificação das espécies de Sapotaceae das Restingas do Espírito Santo

1.	 Plantas	espinescentes;	flores	5-mera,	 lobo	da	corola	3-segmentado;	estaminódios	5,	desenvolvidos;	
semente com cicatriz basal  ......................................  18. Sideroxylon obtusifolium subsp. obtusifolium

1’.	 Plantas	 inermes;	 flores	 4–8-mera,	 lobo	 da	 corola	 indivisa	 ou	 3-segmentado;	 estaminódios	 0–8,	
desenvolvidos ou inconspícuos; semente com cicatriz base-ventral ou adaxial.
2. Folhas com venação craspedódroma, nervuras secundárias e terciárias distinguíveis entre si apenas 

sob maior aumento  .................................................................................  8. Micropholis venulosa
2’. Folhas com venação broquidódroma, eucamptódroma ou ambas, nervuras secundárias e terciárias 

sempre distinguíveis entre si a olho nu.
3. Flores 6-mera; corola com lobos 3-segmentados; estaminódios 6; ovário glabro; sementes 

1–2, com cicatriz base-ventral.
4. Folhas com estrias paralelas às nervuras secundárias na face adaxial.

5. Folhas jovens com a face abaxial esparso-pilosas, tricomas brancos e cinzas, 
eventualmente marrons  ..................................................  7. Manilkara subsericea

5’. Folhas jovens com a face abaxial glabras a sub-glabras, tricomas, quando presentes, 
marrons  ........................................................................... 6. Manilkara salzmannii

4’. Folhas sem estrias na face adaxial.
6. Folhas 1,3–6,3 × 0,5–2,5 cm, ápice emarginado, raro truncado, face abaxial 

tomentosa, nervuras secundárias 12–14 pares  ...............  5. Manilkara rufula
6’. Folhas 12,5 –20,5 × 3,7–5,5 cm, ápice de agudo a acuminado até obtuso a 

arredondado, face abaxial densamente áureo-serícea, nervuras secundárias 
25–45 pares  .............................................................. 4. Manilkara longifolia 

3’. Flores 4–8-mera; corola com lobos indivisos; estaminódios 0–8; ovário indumentado; sementes 
1-várias, com cicatriz adaxial.
7. Flores 5-mera; estaminódios ausentes; ovário 5-locular.

8. Folhas alternas espiraladas, glabras; anteras glabras; fruto glabro; semente várias  
 ...............................................................................2. Chrysophyllum lucentifolium

8’. Folhas alternas dísticas, pilosas ao menos na face abaxial; anteras com indumento; 
fruto pubérulo ou viloso; semente solitária.
9. Folhas com base truncada a sub-cordada, margem revoluta, face abaxial 

ferrugíneo-vilosa, nervuras secundárias 7–12 pares; fruto elipsóide, densamente 
brúneo-viloso ................................................... 1.Chrysophyllum januariense

9’. Folhas com base atenuada, cuneada ou obtusa, margem plana, face abaxial 
ferrugíneo-serícea ou argênteo-serícea, nervuras secundárias 12–17 pares; 
fruto lageniforme, esparsamente ferrugíneo-pubérulo ....................................
 ............................................................................3. Chrysophyllum splendens

7’. Flores 4–8-mera; estaminódios ausentes ou presentes, desenvolvidos ou inconspícuos; 
se estaminódios ausentes, então, ovário nunca 5-locular.

10. Estaminódios 0–2, desenvolvidos e/ou inconspícuos; ovário 2-locular; semente 
solitária ............................................... 11. Pouteria cuspidata subsp. robusta

10’. Estaminódios 4–8, desenvolvidos; ovário 1–10-locular; semente 1-várias.
11. Sépalas 4, em número menor do que o de pétalas; ovário 6–10-locular; 

fruto segmentado.
12. Folhas espaçadas ou laxamente agrupadas no ápice dos ramos, 4,5–18 

× 1,5–5 cm, oblongas, elípticas ou oblanceoladas, glabras em ambas 
as faces; pecíolo 0,7–2 cm compr.  .......... 12. Pouteria grandiflora

12’. Folhas agrupadas no ápice dos ramos, 15–25 × 5,5–8,5 cm, 
oblanceoladas ou obovadas, pilosa ao longo da nervura central em 
ambas as faces, face abaxial pubérula; pecíolo 1,5–3 cm compr. ...  
 .................................................................. 15. Pouteria pachycalyx
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1. Chrysophyllum januariense Eichler, Vidensk. 
Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjobenhavn 
1870: 206. 1870.                                                                

Árvore 5–17m alt., tronco cilíndrico, base 
reta, ritidoma cinza-esverdeado, escamoso, 
fissuras longitudinais presentes, casca externa 
marrom, casca interna róseo-alaranjada, látex 
abundante; ramos densamente ferrugíneo-vilosos, 
não lenticelados, os mais velhos acinzentados, 
lenticelas ausentes, glabros, rugosos e levemente 
fissurados. Folhas alternas dísticas, espaçadas 
ao longo dos ramos, 4,5–14 × 2–6 cm, oblongo-
lanceoladas a elíptico-lanceoladas, base truncada 
a sub-cordada, ápice agudo a levemente atenuado, 
margem revoluta, face adaxial glabrescente, 
face abaxial densamente ferrugíneo-vilosa 
principalmente ao longo das nervuras; venação 
eucamptódromo-broquidódromo, nervura central 
canaliculada na face adaxial, fortemente saliente 
na face abaxial, nervuras secundárias 7–12 
pares, paralelas, impressas na face adaxial, 
intersecundárias de moderadas a desenvolvidas, 
terciárias reticuladas; pecíolo 4–6 mm compr., 
ferrugíneo-viloso. Flores em fascículos axilares, 
verdes in vivo, 5-mera, pedicelo 3–7 mm compr., 

ferrugíneo-viloso; sépalas 2–2,5 mm compr., 
livres, ovadas, ápice obtuso ou arredondado, face 
abaxial vilosa, face adaxial glabra a ferrugíneo-
pilosa; pétalas 2–2,5 mm compr., tubo do mesmo 
tamanho do lobo ou pouco menor, ovadas, ápice 
obtuso ou arredondado, glabras, indivisas; estames 
5, inseridos próximo ao ápice do tubo, filetes 
0,5–0,8 mm compr., glabros, anteras 0,8–1 mm 
compr., ovadas a lanceoladas, apiculadas, pilosas; 
estaminódios ausentes; ovário ca. 0,5 mm compr., 
cônico, ferrugíneo-piloso, 5-locular, 1 óvulo por 
lóculo, placentação axilar; estilete ca. 1 mm compr., 
glabro, estigma simples a levemente lobado. Fruto 
marrom in vivo, 3–3,5 cm compr., elipsoide, ápice e 
base arredondados a obtusos, densamente bruneo-
viloso, epicarpo enrugado longitudinalmente 
quando seco, mesocarpo carnoso. Semente 
solitária, 2–2,5 cm compr., elipsoide, ápice e 
base arredondadas a obtusas, não comprimida 
lateralmente, cicatriz adaxial, ca. 2 cm larg., ao 
longo de todo o comprimento.
Material selecionado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 24.IX.1992, fr., L.C. Fabris et al. 
708 (VIES). Presidente Kennedy, Praia das Neves, 
26.VII.1996, fr., J.M.L. Gomes et al. 2154 (VIES). Vila 

11’. Sépalas 4 ou 5, em número igual ao de pétalas; ovário 1–5-locular; fruto não segmentado.
13. Flores 4-mera; ovário 4-locular.

14. Folhas 1,3–11,5 × 0,7–4,5 cm, venação eucamptódromo-broquidódromo; pecíolo 0,2–0,7 cm 
compr.; pedicelo 0–1,5 mm compr.; fruto elipsoide, ovoide ou globoso, ferrugíneo-pubescente; 
semente 1–3, cicatriz lisa  ........................................................................ 9. Pouteria caimito

14’. Folhas 9,5–31 × 3–9 cm, venação eucamptódroma; pecíolo 1,8–5 cm compr.; pedicelo 1–5 
mm compr.; fruto globoso, glabro; semente solitária, cicatriz rugosa  ...................................  
 ...................................................................................................... 17. Pouteria psammophila

13’. Flores 5-mera; ovário 1–2 ou 5-locular.
15. Folhas glaucas na face abaxial; corola com tubo mais longo que os lobos; ovário 5-locular .  

 ..................................................................................................14. Pouteria aff. macrophylla
15’. Folhas glaucas ou não na face abaxial; corola com tubo igual ou mais curto que os lobos; 

ovário 1–2-locular.
16. Folhas glaucas na face abaxial, nervuras secundárias 6–9 pares; pedicelo 12–22 mm 

compr. ...................................................................................  16. Pouteria peduncularis
16’. Folhas não glaucas na face abaxial, nervuras secundárias 8–16 pares; pedicelo 1,5–4 

mm compr.
17. Folhas glabras ou esparsamente ferrugíneo-pubérulas em ambas as faces; 

inflorescências	em	sub-rácemos	dispostas	em	eixos;	sépalas	fundidas	na	base;	corola	
com tubo do mesmo tamanho dos lobos; ovário 2-locular .....................................  
 ........................................................................................  13. Pouteria macahensis

17’. Face foliar adaxial glabra ou com tricomas esparsos na nervura central, face abaxial 
densamente	serícea;	inflorescências	em	fascículos	axilares;	sépalas	livres;	corola	com	
tubo mais curto que os lobos; ovário 1-locular  ................ 10. Pouteria coelomatica
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Velha, Reserva Ecológica Jacarenema, 28.VI.2000, fr., 
O.J. Pereira 6226 (VIES). Vitória, Restinga de Camburi, 
15.VI.2008, fr., J.M.L. Gomes  3158 (VIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITO SANTO: 
Linhares, Reserva Florestal de Linhares, 12.III.1972, fl., 
D. Sucre 8655 (RB). RIO DE JANEIRO: Laranjeiras, fl., 
A.F.M. Glaziou 2558 (isolectótipo, RB).

Chrysophyllum januariense é restrita ao 
Brasil, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito 
Santo.  No Espírito Santo ocorre nos Municípios 
de Linhares, Vitória, Vila Velha, Guarapari e 
Presidente Kennedy, na formação florestal não 
inundada das restingas, exceto em Linhares onde 
cresce na floresta de tabuleiro.  

Chrysophyllum januariense pode ser 
reconhecida em campo pelo caule fissurado 
longitudinalmente com casca externa marrom e 
casca interna rósea-alaranjada, pelas folhas alternas 
dísticas espaçadas, ferrugíneo-vilosas, sobretudo 
na face abaxial bem como nos ramos jovens, além 
da base foliar truncada ou sub-cordada e margem 
revoluta e pelos frutos elipsoides, densamente 
bruneo-vilosos. Os espécimes das restingas 
capixabas diferem da descrição apresentada por 
Pennington (1990) pelas folhas com base sub-
cordada (além de truncada) e margem revoluta. Este 
autor não teve oportunidade de observar frutos e 
sementes que são descritos. 

2. Chrysophyllum lucentifolium Cronquist, Bull. 
Torrey  Fl. Club  73: 304. 1946. 

Árvore 2–10 m alt., DAP 4,8–17,8 cm, 
tronco cilíndrico, base reta, ritidoma verde 
acinzentado, áspero, laminado, casca externa 
marrom, casca interna amarela, látex escasso; 
ramos, estriados, lenticelados, pubérulos a seríceos, 
depois glabros, tricomas dourados. Folhas alternas, 
espiraladas, agrupadas no ápice dos ramos, 3–18,5 
× 1–6,5 cm, elípticas a oblanceoladas, raramente 
obovadas ou ovais, base atenuada, ápice atenuado, 
acuminado, agudo ou arredondado, decorrente 
no pecíolo, margem plana, glabras, cartáceas a 
levemente coriáceas, venação eucamptódroma, 
raro broquidódroma, nervura central plana na 
face adaxial e na face abaxial com crista central 
longitudinal proeminente, nervuras secundárias 
8–21 pares, paralelas, salientes em ambas as 
faces, venação reticulada, saliente em ambas as 
faces; pecíolo 0,3–1,5 cm compr., canaliculado 
pela base decorrente da folha, ao menos na porção 
distal, glabro. Flores em fascículos axilares, albo-
esverdeadas in vivo, 5-mera, pedicelo 1–3 mm 
compr., seríceo, com tricomas ferrugíneos; sépalas 

1,5–3 mm compr., livres, elípticas, ovadas, ápice 
agudo a arredondado, indumento seríceo-ferrugíneo 
na face abaxial e glabras na face adaxial, ciliadas; 
pétalas 2,5–3 mm compr., tubo 0,5–1 mm compr., 
mais curto que os lobos, ovados, auriculados na 
base, ápice obtuso, raro agudo, glabras, indivisas; 
estames 5, inclusos, inseridos próximos ao ápice 
do tubo, filetes 0,8–1,5 mm compr., glabros, 
anteras ca. 1 mm compr., lanceoladas a ovadas, 
glabras; estaminódios ausentes; ovário, ca. 1,5 mm 
compr., cônico, densamente seríceo, tricomas longos, 
5-locular, 5-ovular, 1 óvulo por lóculo;  placentação 
axilar; estilete 1–1,5 mm compr., pubescente, glabro 
próximo ao estigma, estigma simples. Fruto amarelo 
in vivo, marrom-escuro a preto quando maduro, 0,8–2 
cm compr., ovado, obovado ou subgloboso, ápice 
arredondado, truncado ou retuso (no fruto seco), base 
arredondada a truncada, glabro, epicarpo enrugado 
ou liso in sicco. Semente várias, ca 1,3 cm compr., 
elipsoide, ápice e base arredondada, comprimidas 
lateralmente, cicatriz adaxial, ca. 0,3 cm larg., ao 
longo de todo o comprimento.
Material selecionado: Aracruz, Restinga de Comboios, 
3.VII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 3607 (VIES). Guarapari, 
Parque Estadual Paulo César Vinha, 30.VI.1998, fl., 
A.M. Assis et al. 531 (RB, VIES).Linhares, Fazenda 
Glória, 17.XII.1996, fr., O.J. Pereira et al. 5908 (VIES). 
Presidente Kennedy, Praia das Neves, 27.IV.1997, fl., 
O.J. Pereira et al. 5843 (VIES). São Mateus, Restinga de 
Guriri, 9.III.2008, fr., R.F.A. Martins et al. 177 (VIES). 
Vila Velha, Restinga da Reserva Ecológica de Jacarenema, 
13.V.1989, fl., L.D. Thomaz et al. 497 (VIES).

Chrysophyllum lucentifolium  possui 
distribuição ampla na região neotropical, sendo 
citada para o Panamá, Colômbia, Venezuela, 
Equador, Peru, Bolívia e Brasil. No Brasil ocorre 
nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. No Espírito Santo ocorre nos 
Municípios de São Mateus, Linhares, Aracruz, 
Guaraparí, Vila Velha e Presidente Kennedy, na 
formação florestal não inundada.

 Chrysophyllum lucentifolium pode ser 
reconhecida em campo pelas folhas com venação 
reticulada, saliente em ambas as faces e nervura 
central, na superfície adaxial, com uma crista 
ao longo de quase todo o seu comprimento. 
Pennington (1990) distingue duas subespécies: 
Chrysophyllum lucentifolium subsp. lucentifolium e 
Chrysophyllum lucentifolium subsp. pachycarpum 
Pires & T. D. Penn., com distribuição geográfica 
distintas: a primeira restrita ao Brasil, nos estados 
da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro e a 
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segunda, com distribuição mais ampla na região 
neotropical, ocorrendo no Panamá, Colômbia, 
Venezuela, Equador, Peru, Bolívia e norte do 
Brasil. As subespécies são reconhecidas também 
por Carneiro et al. (2012). 

Optou-se por não utilizar no presente estudo, 
a denominação infra-específica, uma vez que a 
distinção entre os táxons baseia-se no formato e 
tamanho do fruto, que, no material examinado, 
apresenta-se com variações em um mesmo indivíduo, 
evidenciando não ser este um bom caráter diagnóstico. 

3. Chrysophyllum splendens Spreng., Syst. veg. 
1: 666. 1825.

 Árvore 5–7 m alt., tronco cilíndrico, de 
base reta, ritidoma cinzento, escamoso, casca 
externa cinzenta, casca interna roseo-clara, com 
anéis verticais, látex escasso; ramos, marrons, 
não lenticelados, densamente ferrugíneo-seríceos, 
os mais velhos acinzentados, com leves ranhuras 
verticais, lenticelados, ferrugíneos-pilosos, 
tricomas tornando-se prateados a esbranquiçados 
ou caducos. Folhas alternas, dísticas, espaçadas, 
5,3–18 × 2–9,5 cm, elípticas a lanceoladas, ápice 
atenuado, cuspidado ou acuminado, base atenuada, 
cuneada a obtusa, margem plana, face adaxial verde 
escura in vivo, glabra ou pilosa nas folhas jovens, às 
vezes com indumento residual ao longo da nervura 
principal, especialmente na base, face abaxial 
densamente ferrugíneo-serícea ou argênteo-serícea, 
tricomas persistentes, tornando-se prateados a 
esbranquiçados nas folhas adultas e encobrindo a 
venação (terciárias e inferiores); venação do tipo 
eucamptódromo-broquidódromo, nervura central 
canaliculada na face adaxial, fortemente saliente 
na face abaxial, nervuras secundárias 12–17 
pares, paralelas entre si, levemente impressas 
na face adaxial e proeminentes na face abaxial, 
terciárias paralelas às secundárias e descendentes 
das margens, inconspícuas pelo encobrimento do 
indumento; pecíolo 0,5–2 cm compr., canaliculado, 
densamente seríceo-ferrugíneo, tornando-se argenteo 
posteriormente. Flores em fascículos axilares, 
esverdeadas in vivo, 5-mera, pedicelo 4–18 mm 
compr., seríceo; sépalas 2–3 mm compr., livres, 
ovadas, ápice obtuso, face abaxial densamente 
serícea, face adaxial bruneo-serícea, exceto na 
porção basal, que é glabra; pétalas ca. 3 mm 
compr., glabras, indivisas, tubo aproximadamente 
do mesmo tamanho do lobo, ovado a oblongo, 
ápice obtuso a arredondado; estames inseridos no 
terço inferior ou na região mediana do tubo, filetes 

0,5–1 mm compr., glabros, anteras 0,7–1 mm 
compr., lanceoladas, com alguns tricomas longos 
e enrolados entre si; estaminódios ausentes; ovário 
cônico, densamente bruneo-seríceo, 5-locular, um 
óvulo por lóculo, placentação axilar; estilete 1–1,5 
mm compr., glabro na porção superior, estigma 
5-lobado. Fruto imaturo com cálice persistente, 1–2 
× 0,3-0,8 cm, lageniforme, vermelho a nigrescente, 
esparsamente ferrugíneo-pubérulo, mesocarpo 
carnoso. Semente imatura solitária. 
Material selecionado: Conceição da Barra, Restinga 
Área 135 da Aracruz Celulose, 21.IX.1993, fl. e fr., 
O.J. Pereira et al. 4883 (RB, VIES). Linhares, Areal, 
14.XI.1991, fl., O.J. Pereira et al. 2442 (VIES).

Chrysophyllum splendens é restrita à costa 
atlântica brasileira, nos estados de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro. No Espírito Santo ocorre nos Municípios 
de Conceição da Barra e Linhares na formação 
florestal não inundada. 

Chrysophyllum splendens  conhecida 
popularmente como bapeba, pode ser reconhecida 
em campo pelas folhas alternas dísticas, espaçadas 
ao longo dos ramos, com indumento ferrugíneo 
persistente na face abaxial, dando um aspecto 
brilhante, além dos frutos lageniformes. 

4. Manilkara longifolia (A.DC.) Dubard, Ann. 
Inst. Fl.-Geol. Colon. Marseille, sér. 3, 3: 22. 
1915. Fig. 2a-b

Árvore 6–11 m alt., tronco cilíndrico, ritidoma 
cinza, com placas lenhosas, sulcado, casca externa 
marrom escura, suberosa, casca interna vinho-
escuro, látex abundante; ramos cinzentos, com 
lenticelas, inicialmente pilosos, depois glabros, 
estriados a fissurados, com cicatrizes foliares 
proeminentes. Folhas alternas espiraladas, agrupadas 
no ápice do ramo, 12,5–20,5 × 3,7–5,5 cm, 
oblanceoladas, ápice de agudo a acuminado até 
obtuso a arredondado, base cuneada a atenuada, 
face adaxial glabra e face abaxial densamente 
áureo-serícea, depois esbranquiçadas, coriáceas; 
venação broquidódroma, nervura central levemente 
elevada na face adaxial percorrendo um sulco foliar 
longitudinal, fortemente saliente na face abaxial, 
nervuras secundárias 25–45 pares, paralelas, 
intersecundárias longas, descendentes da margem, 
quaternárias areoladas e visíveis na face adaxial, 
venação impressa na face adaxial; pecíolo 2–3,5 
cm compr., levemente canaliculado, tornando-se 
plano na porção basal, áureo-tomentoso, tricomas 
tornando-se esbranquiçados. Flores em fascículos 
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axilares, 6-mera, pedicelo 1,5–2,5 cm compr., 
tomentoso; sépalas em 2 verticilos, 3 externas e 3 
internas,  6–7 mm compr., livres, triangulares, ápice 
agudo, face abaxial ferrugíneo-tomentosa, face 
adaxial glabra, com poucos tricomas marginais; 
pétalas 2,5–5 mm compr., tubo 0,8–1 mm compr., 
lobos glabros, 3-segmentados, segmento mediano 
navicular, envolvendo o estame, ápice arredondado, 
ligeiramente maior do que os laterais, que são oblongo-
lanceolados; estames 6, inseridos próximo ao ápice 
do tubo, filetes 1–1,5 mm, glabros, anteras 1,5–2 mm 
compr., oblongo-lanceoladas a lanceoladas, glabras; 
estaminódios 6, 1,5–2 mm compr., bífidos ou 
variadamente segmentado, glabros; ovário ovóide, 
ca. 2 mm compr., glabro, 10–13-locular, 1 óvulo por 
lóculo; placentação axial; estilete ca 2 mm compr., 
glabro, estigma simples. Fruto verde-amarelado 
quando maduro, ca. 2 × 2,5 cm, globoso a discoide, 
ápice e base arredondados, glabro, mesocarpo 
carnoso, fortemente latescente, estilete e cálice 
persistente, reflexo. Semente 1–2, 1 × 0,5 cm, 
elipsoide, comprimida lateralmente,  cicatriz base-
ventral, 4–6 × 1,5–3 mm, áspera.
Material selecionado: Linhares, Degredo, 24.X.2008, 
fl. e fr., L.C. Fabris et al. 866 (VIES).
Material adicional examinado: Linhares, Rio Doce, 
Goitacazes, 26.IX.1930, fr., J.G. Kuhlmann 396 (RB).

Manilkara longifolia é restrita à costa leste 
brasileira, nos estados da Bahia e Espírito Santo. 
No Espírito Santo ocorre no Município de Linhares, 
na formação florestal não inundada.

Conhecida popularmente como paraju, M. 
longifolia pode ser reconhecida em campo pelo 
caule com ritidoma formando placas lenhosas, 
casca interna vinoso-escura, com abundante látex; 
pelos ramos robustos com cicatrizes foliares 
proeminentes; pelas folhas longas dispostas no 
ápice dos ramos, douradas na superfície abaxial, 
com grande quantidade de nervuras secundárias 
paralelas conspícuas; pelos frutos globosos a 
discoides, de mesocarpo carnoso fortemente 
latescente, com cálice reflexo e estilete persistente. 

Pennington (1990) não observou indumento 
nas folhas dessa espécie, entretanto relata, em 
nota, ter visto material estéril oriundo do Espírito 
Santo com folhas pilosas, que acreditou estar 
relacionado a esta espécie, o que é confirmado 
aqui. Posteriormente identificou espécimes sob 
esse binômio, oriundos da Bahia, com folhas 
pilosas. A espécie é agora referenciada para as 
Restingas do Espírito Santo, ampliando-se, porém, 
a sua caracterização para incluir espécimes com 

indumento dourado na superfície abaxial da 
folha, que apresentam menor número de nervuras 
secundárias, menor tamanho das folhas, pecíolo, 
pedicelo e peças florais bem como ovário com 
maior número de lóculos e frutos com menor 
número de sementes.

5. Manilkara rufula (Miq.) Lam., Blumea 4(2): 
356. 1941.                       

Árvore 12 m alt., ramos cinzentos a marrons, 
lenticelados, pilosos a glabros, os mais velhos 
acinzentados, pouco lenticelados e levemente 
estriados verticalmente, esparso-pilosos a glabros. 
Folhas opostas ou verticiladas, agrupadas ao 
longo dos ramos terminais, 1,3–6,3 × 0,5–2,5 cm, 
obovada a oblanceolada, ápice emarginado, raro 
truncado, base aguda a atenuada, face adaxial 
glabrescente, com indumento residual ao longo da 
nervura principal, face abaxial tomentosa, tricomas 
marrons, tornando-se acinzentados a prateados nas 
folhas adultas, coriáceas; venação broquidódroma, 
nervura central plana a canaliculada na face adaxial 
e saliente na face abaxial, nervuras secundárias 
12–14 pares, não aparentes, paralelas, ascendentes, 
levemente impressas na face adaxial, venação 
reticulada; pecíolo 2–6 mm compr., pubescente, 
depois glabro, canaliculado. Flores em fascículos 
axilares, 6-mera, pedicelo 3–11 mm compr., denso-
tomentoso; sépalas em 2 verticilos, 3 externas 
e 3 internas, 2–3 mm compr. (no botão), livres, 
oblongas a oblanceoladas até ovadas a lanceoladas, 
ápice arredondado a agudo (no botão), face abaxial 
bruneo-tomentosa a serícea, face adaxial glabra; 
pétalas 1–1,3 mm compr., tubo de 0,2–0,3 mm 
compr. (no botão), lobos glabros, 3-segmentados, 
segmento mediano navicular, envolvendo o 
estame, ápice obtuso, de mesmo comprimento 
dos laterais, lanceolados, ápice agudo; estames 
6, inseridos próximo ao ápice do tubo, filetes ca. 
1 mm, glabros (no botão), anteras 0,5–0,8 mm, 
lanceoladas, glabras; estaminódios 6, 0,8–1 mm 
compr., bífidos, com segmentos, lobos ou divisões 
variáveis na porção apical, glabros; ovário ca. 0,5 
mm compr., glabro, 8–10-locular, 1 óvulo por 
lóculo, comprimido lateralmente; placentação 
axial a basi-axial; estilete ca. 1 mm compr., glabro 
(no botão), estigma simples. Fruto alaranjado in 
vivo, cálice e estilete persistentes, 1,2–2 × 1–1,7 
cm, globoso, ápice e base arredondados, glabro. 
Semente solitária, ca. 1,5 × 0,8 cm, comprimida 
lateralmente, testa marrom, cicatriz base-ventral, 
ca. 8 × 4 mm.
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Figura 2 – Sapotaceae das Restingas do Espírito Santo – a-b. Manilkara longifolia – a. ramo com fruto; b. tronco mostrando 
ritidoma com sulcos longitudinais (Fabris 866). c-d. Pouteria coelomatica – c. tronco mostrando nodosidades e ritidoma escamoso 
(Fabris 858); d. ramo com folhas e frutos (Pereira et al. 5178); e-f. Pouteria pachycalix – e. detalhe de ramo com frutos; f. ramos 
com folhas dispostas no ápice e frutos, no detalhe a semente (Fabris 905). 
Figure 2 – Sapotaceae in Coastal plains of the Espírito Santo – a-b. Manilkara longifolia  – a. branch with fruit; b. stem showing rhytidome with longitudinal 
furrows (Fabris 866). c-d. Pouteria coelomatica – c. stem showing nodule and squamous rhytidome (Fabris 858); d. branch with leaves and fruits (Pereira 
et al. 5178); e-f. Pouteria pachycalix – e. detail of branch with fruits; f. branch with leaves disposed in the apex and fruits, in detail the seed (Fabris 905). 
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Material selecionado: Conceição da Barra, Restinga 
Área 126 da Aracruz Celulose, 3.XII.1992, fl. e fr., O.J. 
Pereira et al. 4336 (VIES).

Manilkara rufula é restrita ao Brasil, 
distribuída em todos os Estados do Nordeste, exceto 
Maranhão, é citada agora para o Sudeste, ocorrendo 
no Município de Conceição da Barra, Espírito 
Santo, na formação florestal não inundada, sendo 
essa a área de ocorrência mais ao sul da espécie.

Manilkara rufula ,  conhecida como 
maçaranduba, pode ser reconhecida em campo pelas 
folhas opostas ou verticiladas, dispostas ao longo 
de ramos terminais, pecíolo canaliculado, lâmina 
obovada a oblanceolada, de ápice emarginado, 
dourado-tomentosa a prateado-tomentosa na face 
abaxial. Pode ser confundida com M. triflora 
(Allem.) Monach., com ocorrência na região norte 
e nordeste do Brasil, da qual difere, principalmente, 
pelas folhas glabras desta última.  

6. Manilkara salzmannii (A. DC.) H.J. Lam, 
Blumea 4 (2): 356. 1941.

Arbusto ou árvore 1–8 m alt., tronco com 
ritidoma cinzento, sulcado, casca externa marrom, 
casca interna vermelha, látex abundante; ramos, 
cinzentos a marrons, lenticelados, glabros, os 
mais velhos estriados verticalmente, com algumas 
fissuras transversais. Folhas alternas, espiraladas, 
agrupadas no ápice dos ramos, 4–19 × 2,5–7,7 
cm, obovadas a oblanceoladas ou elípticas, ápice 
obtuso a arredondado, emarginado, base aguda a 
atenuada, face adaxial glabra, face abaxial glabra 
a sub-glabra, tricomas, quando presentes, marrons, 
coriáceas; venação broquidódroma, nervura central 
plana a canaliculada na face adaxial e saliente na 
face abaxial,  nervuras secundárias 10–18 pares, 
paralelas, ascendentes,  levemente impressas na 
face adaxial, venação reticulada a areolada, com 
estrias paralelas à nervura secundária, visíveis na 
face adaxial; pecíolo 0,8–3 cm compr., canaliculado, 
glabro. Flores em fascículos axilares, amareladas 
in vivo, 6-mera, pedicelo 8–20 mm compr., 
glabrescente a glabro; sépalas 6, em 2 verticilos, 
3 externas e 3 internas, 4–7 mm compr., livres, 
lanceoladas, ápice agudo, face abaxial densamente 
ferrugíneo-pilosa, face adaxial esparso-pilosa a 
glabra; pétalas 4–6 mm compr., tubo ca. 1 mm 
compr., lobos 6, glabros, 3-segmentados, segmento 
mediano navicular, envolvendo o estame, ápice 
obtuso a arredondado, de mesmo comprimento 
dos laterais que são lanceolados ou oblongos, 
ápice agudo ou obtuso a arredondado; estames 6, 

inseridos próximo ao ápice do tubo, filetes 2–2,5 
mm compr., glabros, anteras 1,5–2 mm compr., 
lanceoladas, glabras; estaminódios 6, 1,5–2,5 mm 
compr., bífidos, glabros; ovário 0,5–1mm compr., 
glabro, 7–9-locular, 1 óvulo por lóculo; placentação 
axilar; estilete 2,5–5 mm compr., glabro, estigma 
simples. Fruto alaranjado in vivo, 1,5–2 × 1–2 cm, 
globoso, ápice e base arredondados, glabro, estilete 
e cálice persistentes. Semente 1–2, 1,2–1,3 × 0,6–
0,7 cm, comprimida lateralmente, testa marrom, 
cicatriz base-ventral, ca. 6 × 3 mm.
Material selecionado: Aracruz, Restinga de Comboios, 
28.VII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 3628 (VIES). 
Conceição da Barra, Laginha, 5.VII.2007, fl., L.F.T. 
Menezes et al. 1714 (VIES). Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 1.XII.1994, fr., O.J. Pereira et al. 
5319 (VIES). Presidente Kennedy, Restinga da Praia das 
Neves, 2.XI.1987, fl. e fr., J.M.L. Gomes 169 (VIES). São 
Mateus, Bairro Liberdade, 16.I.2008, fr., A.G. Oliveira 
et al. 195 (VIES). Vila Velha, Restinga de Interlagos, 
1.IX.2007, fl., F.B.C. Souza et al. 52 (VIES).

Manilkara salzmannii é restrita ao Brasil, 
nos estados do Nordeste, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e Paraná. No Espírito Santo ocorre no 
Município de Linhares, Conceição da Barra, 
São Mateus, Aracruz, Vila Velha, Guarapari e 
Presidente Kennedy; nas Restingas capixabas, na 
formação florestal não inundada em Conceição da 
Barra, São Mateus, Aracruz e Presidente Kennedy, 
formação arbustiva aberta não inundável em 
Conceição da Barra, formação arbustiva fechada 
degradada não inundada em Guarapari e transição 
entre formação arbustiva fechada não inundável 
e formação herbácea inundável em Vila Velha.

Mani l kara  sa l zmann i i ,  conhec ida 
popularmente como maçaranduba, pode ser 
reconhecida em campo pelas folhas alternas 
espiraladas agrupadas no ápice dos ramos, 
obovadas a oblanceoladas de ápice emarginado 
e com estrias paralelas às nervuras secundárias, 
visíveis na face adaxial, pecíolo canaliculado. 
Manilkara salzmannii e M. subsericea (Mart.) 
Dubard compartilham muitas características 
morfológicas entre si. As diferenças e discussões 
são comentadas a frente em M. subsericea.

7. Manilkara subsericea (Mart.) Dubard, Ann. 
Inst. Fl.-Géol. Colon. Marseille, ser. 3, 3:22. 1915.

Arbusto ou árvore 0,5–10 m alt., tronco 
cilíndrico, ritidoma cinzento, sulcado, casca 
externa marrom, casca interna vermelha com 
listras verticais mais claras, látex abundante, odor 
adocicado; ramos marrons, lenticelados, indumento 
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marron ou branco os mais velhos cinzentos, 
glabros, estriados, descamantes. Folhas alternas, 
espiraladas, congestas, agrupadas no ápice dos 
ramos, 2–10 × 1–4,5 cm, oblanceoladas a obovadas, 
ápice obtuso, arredondado a emarginado, base 
aguda, atenuada a cuneada, face adaxial glabra a 
glabrescente, face abaxial esparso-pilosa, depois 
glabra, tricomas brancos e cinzas, eventualmente 
marrons, coriáceas, venação broquidódroma, 
nervura central canaliculada na face adaxial, 
algumas vezes com uma arista central longitudinal, 
saliente na face abaxial, nervuras secundárias 
10–20 pares, paralelas, impressas na face adaxial, 
inter-secundárias paralelas, venação reticulada e 
areolada, com estrias paralelas à nervura secundária, 
visíveis na face adaxial; pecíolo 0,3–1,5 cm compr., 
canaliculado, pubérulo, depois glabro. Flores em 
fascículos axilares, alvo-esverdeadas a amareladas 
in vivo, 6-mera, pedicelo 2–12 mm, glabrescente 
a glabro; sépalas 6, em 2 verticilos, 3 externas e 3 
internas, 2–6 mm compr., livres, lanceoladas, ápice 
agudo, face abaxial ferrugíneo-serícea, face adaxial 
glabra; pétalas ca 5 mm compr., tubo de 1–1,5 mm de 
compr., lobos 6, glabros, 3-segmentados, segmento 
mediano navicular, ápice obtuso, de mesmo 
comprimento dos laterais, lanceolados, de ápice 
agudo; estames 6, opostos aos segmentos medianos 
dos lobos, filetes 2–3 mm compr., glabros, anteras 
ca. 1,5–2 mm compr., oblongas a lanceoladas, 
glabras; estaminódios 6, 2–3 mm compr., bífidos 
a segmentados, glabros; ovário ca. 1 mm compr., 
glabro, 8–9-locular, 1 óvulo por lóculo; placentação 
axilar a basal-axilar; estilete 4–5 mm compr., 
glabro, estigma simples. Fruto maduro alaranjado 
in vivo, 0,5–1,5 × 0,5–1 cm, elipsoide ou globoso, 
ápice e base arredondados, glabro, estilete e cálice 
persistentes. Semente 1–2, ca. 0,9 cm. compr., 
comprimida lateralmente, testa marrom, cicatriz 
base-ventral, ca. 5 × 2 mm.
Material selecionado: Anchieta, Restinga Área da 
Cia. Florestal Santa Bárbara, 16.IX.1998, fl., J.M.L. 
Gomes 2481(VIES). Aracruz, Restinga de Comboios, 
31.VII.1986, fl., O.J. Pereira et al. 515 (VIES). 
Conceição da Barra, Restinga Área 126 da Aracruz 
Celulose, 2.XII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4320 
(VIES). Guarapari, Parque Estadual Paulo César Vinha, 
30.X.1992, fr., L.C. Fabris et al 725 (VIES). Linhares, 
Restinga de Pontal do Ipiranga, 01.IX.1990, fl., P.C. 
Vinha 1124 (VIES). Presidente Kennedy, Praia das 
Neves, 7.VIII.1990, fl., J.M.L. Gomes 1306 (VIES). 
Vila Velha, Restinga de Itaparica, 21.X.1994, fl. e fr., 
M. Simonelli 120 (VIES). Vitória, Reserva Ecológica de 
Camburi, 5.X.2008, fr., L.C. Fabris et al. 863 (VIES).

Manilkara subsericea é restrita ao Brasil, 
ocorrendo nos estados do Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, Paraná e Santa Catarina. No Espírito Santo 
ocorre nos Municípios de Conceição da Barra, 
Linhares, Aracruz, Vitória, Vila Velha, Guarapari, 
Anchieta e Presidente Kennedy, na formação 
florestal não inundada, formação arbustiva aberta 
inundável, arbustiva aberta não inundável e 
formação arbustiva fechada não inundável. 

Manilkara subsericea pode ser reconhecida 
em campo pelo caule com ritidoma sulcado e 
estriado, com casca interna avermelhada; pelas 
folhas agrupadas no ápice dos ramos, oblanceoladas 
a obovadas, de ápice emarginado apresentando 
estrias paralelas às nervuras secundárias, visíveis 
na face adaxial. 

Pennington (1990) já observara a relação 
próxima entre esta espécie e M. salzmannii, 
separando-as pela presença de tricomas brancos 
ou acinzentados, subseríceos, na superfície 
abaxial da folha e estaminódios profundamente 
bífidos e menores ou do mesmo tamanho que 
os estames em M. subsericea. Entretanto, com 
base no material examinado no presente estudo, 
não foram verificadas tais diferenças quanto à 
morfologia dos estaminódios e estames, só restando 
o caráter do indumento na superfície abaxial da 
folha para diferenciar as espécies. A diferenciação, 
entretanto, não é simples visto que em ambos os 
táxons, as folhas tornam-se glabras na maturidade 
e em exemplares herborizados pode ocorrer perda 
de tricomas. Isto demonstra a insuficiência e a 
fragilidade dos caracteres diagnósticos para a 
distinção entre estes táxons sem que se tenham 
examinado exemplares em campo. São táxons nos 
quais são necessários estudos complementares para 
uma melhor circunscrição. 

8. Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre, 
Not. fl. 40. 1891.

Árvore 6–12 m alt., tronco cilíndrico, 
ritidoma cinzento, escamoso, sulcado, casca 
externa marrom, casca interna rósea a vermelha, 
látex escasso; ramos estriados, pouco lenticelados, 
inicialmente densamente ferrugineo-pilosos, 
depois glabrescentes a glabros, tricomas tornado-
se acinzentados; Folhas alternas, dísticas ou 
espiraladas, espaçadas, 3–9 × 1–2,5 cm, elípticas, 
raro lanceoladas, ápice acuminado, caudado ou 
atenuado, base atenuada, algumas vezes cuneada, 
sub-glabras, venação craspedódroma, nervura 
central proeminente em ambas as faces, na face 
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adaxial de convexa a biconvexa, face abaxial 
glabrescente, com indumento residual ao longo 
da nervura principal, tricomas  ferrugíneos, 
nervura marginal nitidamente marcada, nervuras 
secundárias, inter-secundárias e terciárias paralelas 
e distinguíveis entre si apenas com lente; pecíolo 
2–7 mm compr., canaliculado, indumentado a 
glabro, indumento ferrugíneo. Flores em fascículos 
axilares, amarelo-esverdeadas a verde-claras in vivo, 
5-mera, pedicelo 2,5–7 mm compr., ferrugíneo-
pilosos; sépalas 1,5–2 mm compr., ovadas, ápice 
arredondado a obtuso, indumento mais denso na 
face abaxial e menos denso na face adaxial; pétalas 
2,5–3 mm compr., glabras, indivisas, tubo 1,25–2 
mm compr., do mesmo tamanho ou mais longo 
que os lobos, campanulados, tubulares, ovados 
ou deltóides, ápice arredondado a obtuso; estames 
5, inclusos, inseridos na base do lobo da corola, 
com traços de filete que levam até a base do tubo, 
filetes 0,2–0,5 mm compr., glabros, anteras ca. 
0,5 mm compr., ovadas a lanceoladas, glabras; 
estaminódios 5, 0,5–0,75 mm compr., ovados a 
lanceolados, glabros, disco ausente; ovário ovoide, 
densamente indumentado, com tufos de tricomas 
longos, tipo cerdas, 5-locular, um óvulo por lóculo, 
placentação axilar, estilete 1–1,5 mm compr., 
glabro, estigma levemente lobado. Fruto marrom, 
1–1,5cm compr., subgloboso, oval a obovoide, 
ápice agudo a arredondado, tornado-se cuspidado 
pela presença do estilete persistente, base aguda 
a cuneada, glabro, com tricomas próximo à base 
do estilete. Semente solitária, ca. 0,7 × 0,3 cm, 
comprimida lateralmente, testa rugosa, cicatriz 
adaxial, ca. 1 mm larg.
Material selecionado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 5.X.1992, fl., L.C. Fabris 711 (RB, 
VIES). São Mateus, Bairro Liberdade, 29.IX.2007, fr., 
M.B. Faria 84 (VIES).

Micropholis venulosa ocorre na região 
neotropical no Panamá, Guiana, Guiana Francesa, 
Suriname, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru e 
Brasil. No Brasil está presente no Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Distrito Federal, Maranhão, Bahia, 
Minas Gerais e Espírito Santo, onde ocorre nos 
Municípios de São Mateus e Guarapari na formação 
florestal não inundada.   

Micropholis venulosa pode ser reconhecida 
em campo pelas folhas brilhosas, de venação 
craspedódroma, com ápice acuminado, caudado 
ou atenuado, bem como pelos frutos marrons 
quando maduros. 

9. Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk., 
Sitzungsber. Math. Phys. Cl. Königl. Akad. Wiss. 
München 12: 33. 1882.

Árvore 5–12 m alt., tronco cilíndrico, base 
reta a levemente digitada, ritidoma esverdeado 
a acinzentado, escamoso, com placas lenhosas, 
sulcado, casca externa marrom, casca interna 
amarela a alaranjada, látex de escasso a abundante; 
ramos marrom-escuros, seríceos a glabros, tricomas 
dourados, os mais velhos acinzentados, glabros, 
fissurados, levemente descamantes, levemente 
estriados. Folhas alternas, espiraladas, dispostas 
na porção distal dos ramos, 1,3–11,5 × 0,7–4,5 
cm, oblanceolada ou elíptica, ápice de atenuado a 
agudo e de obtuso a arredondado, base de aguda 
a fracamente atenuada e de obtusa e arredondada 
a truncada, algumas sub-cordadas e assimétricas, 
discolores in sicco, folhas jovens indumentadas em 
ambas as faces, tricomas especialmente ao longo 
da nervura central, tornando-se glabras quando 
adultas; venação eucamptódromo-broquidódromo, 
nervura central plana a levemente elevada na 
face adaxial e saliente na face abaxial, nervuras 
secundárias 8–10–(16) pares, nervuras terciárias e 
quaternárias conspicuamente reticuladas; pecíolo 
0,2–0,7cm compr., indumentado a glabro. Flores 
em fascículos axilares ou ramifloros, brancas 
esverdeadas in vivo, 4-mera, pedicelo 0–1,5 mm 
compr., seríceo; sépalas 3,5–4,5 mm compr., em 2 
verticilos, 2 mais externas e 2 mais internas, ovadas 
ou elípticas, ápice agudo a obtuso, face abaxial 
serícea a estrigosa, tricomas marroms, face adaxial 
glabra; pétalas 5–6 mm compr., tubo 3–4 mm 
compr., mais longo que os lobos, ovais, oblongos 
a sub-orbicular, ápice arredondado a truncado, 
ciliados nas margens, indivisos, porém levemente 
recortados; estames 4, inseridos na porção média 
do tubo, filetes 1,5–2 mm compr., glabros, anteras 
ca. 1 mm compr., lanceoladas a ovadas, glabras; 
estaminódios 4, 1–1,5 mm compr., inseridos 
próximo ao ápice do tubo, lineares e subulados ou 
lanceolados, glabros, disco ausente; ovário ovoide, 
densamente estrigoso, tricomas dourados, 4-locular, 
1 óvulo por lóculo, placentação axilar;  estilete 
2,5–6 mm compr., exserto, glabro, estigma simples. 
Fruto maduro amarelo, 1–1,8 cm compr., elipsoide, 
ovoide ou globoso, ápice agudo a arredondado, 
base arredondada, truncada a levemente retusa, 
ferrugíneo-pubescente, mesocarpo fibroso, marrom 
in sicco. Semente 1–3, ca. 1,3 cm compr., elipsoide 
a ovada, comprimida lateralmente, cicatriz adaxial, 
ao longo de seu comprimento, 1–2 mm larg, lisa.
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Material selecionado: Aracruz, Comboios, 28.VII.1992, 
fl., O.J. Pereira 3616 (VIES). Conceição da Barra, Área 
157 da Aracruz Celulose, 20.IX.1993, fl., O.J. Pereira et 
al. 4860 (RB, VIES). Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 29.VII.1992, fl., L.C. Fabris 836 (VIES).
Linhares, Restinga de Povoação, 25.X.2008, fl., L.C. 
Fabris et al. 867 (VIES). Vitória, Restinga de Camburi, 
15.X.2008, fl., L.C. Fabris  et al. 862 (VIES).
Material Adicional examinado: Rio de Janeiro, 
Araruama, 13.VIII.1978, fl., D.S.D. Araujo et al. 2140 
(GUA).  

Pouteria caimito ocorre nos neotrópicos na 
Costa Rica, Panamá, Guiana, Guiana Francesa, 
Suriname, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, 
Bolívia e Brasil. Neste último está presente 
nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Paraná. No Espírito Santo ocorre nos Municípios 
de Conceição da Barra, Linhares, Aracruz, Vitória 
e Guarapari, na formação florestal não inundada.

Pouteria caimito, conhecida popularmente 
como abiu ou abiurana, pode ser reconhecida 
em campo pelo ritidoma descamante e foliáceo, 
pelas folhas oblanceoladas ou elípticas, com as 
nervuras terciárias e quaternárias conspicuamente 
reticuladas. É uma espécie muito próxima à Pouteria 
torta (Mart.) Radlk. e Pouteria guianensis Aubl., 
com as quais é facilmente confundida, sobretudo 
pela sobreposição de caracteres morfológicos 
vegetativos, como forma das folhas e disposição das 
nervuras na lâmina. Tal fato leva a identificações 
errôneas em coleções herborizadas. Através de 
uma combinação de caracteres pode-se distinguir 
estes táxons, estando entre as principais diferenças 
morfológicas vegetativas: o tamanho das folhas 
(menores e mais estreitas em P. caimito e maiores e 
mais largas em P. torta e P. guianensis) e o número de 
nervuras secundárias (menor número em P. caimito 
e maior número em P. torta e P. guianensis).

 
10. Pouteria coelomatica Rizzini, Rodriguésia 28: 
174. 1976. Fig. 2c-d

Árvore 3–15 m alt., tronco cilíndrico a 
acanalado, nodoso, base dilatada a digitada, 
ritidoma marrom, escamoso e sulcado, casca externa 
alaranjada, casca interna amarela, odor adocicado, 
látex de escasso a abundante; ramos estriados, 
densamente seríceos, principalmente nos ramos 
jovens, tricomas dourados, depois esbranquiçados. 
Folhas alternas, agrupadas no ápice dos ramos, 4–22 
× 1,3–7,5 cm, elípticas a oblongas, ápice acuminado, 

base atenuada a cuneada, discolores, face adaxial 
glabra ou com tricomas esparsos e residuais ao 
longo da nervura central, face abaxial densamente 
serícea, tricomas dourados, esbranquiçados 
posteriormente; venação eucamptódroma, nervura 
central impressa na face adaxial e saliente na 
face abaxial, nervuras secundárias 8–15 pares, 
ascendentes, venação finamente reticulada; pecíolo 
1–3 cm compr., estriado, canaliculado, inicialmente 
piloso, depois glabro, tricomas dourados. Flores 
em fascículos axilares, marrom-esverdeadas a 
marrom-avermelhadas, 5-mera, pedicelo 2–4 mm 
compr., bruneo-seríceo; sépalas ca 2 mm compr., 
livres, ovadas, ápice agudo a arredondado, com 
alas laterais ciliadas, bruneo-seríceas externamente, 
pétalas 3–3,5 mm compr., tubo 1–2 mm compr. 
(no botão), mais curto que os lobos, arredondados, 
glabros, indivisos; estames 5, inseridos próximos ao 
ápice do tubo, filetes ca. 0,5 mm compr., glabros, 
anteras ca. 0,8 mm compr., glabras; estaminódios 
5, ca 1 mm compr., inseridos próximo ao ápice do 
tubo, lanceolado-subulados, ápice agudo, glabros; 
disco ausente; ovário ca. 3mm compr., estriado 
longitudinalmente, densamente seríceo-ferrugíneo, 
1-locular, 1-ovular;  estilete ca. 0,5 mm compr., 
glabro, estigma capitado. Fruto amarelo in vivo, 
1,5–2 cm compr., oval, ápice cuspidado pela 
presença do estilete persistente, base arredondada, 
pubérulo-ferrugíneo, mesocarpo fibroso, cálice 
persistente. Semente solitária, ca. 1,3 cm compr., 
elipsoide a ovada, pouco comprimida lateralmente, 
testa lisa, brilhante, cicatriz adaxial, ao longo do 
comprimento, 0,3–0,5 cm larg.
Material selecionado: Conceição da Barra, Área 157 da 
Aracruz Celulose, 25.X.1993, fl., O.J. Pereira et al. 5144 
(RB, VIES). Guarapari, Parque Estadual Paulo César 
Vinha, 24.IX.1992, fr., L.C. Fabris 811 (RB, VIES). 
Linhares, Restinga de Degredo, 19.XII.2008, fl., L.C. 
Fabris et al. 874 (VIES). Presidente Kennedy, Praia das 
Neves, 27.IV.1997, fr., O.J. Pereira et al. 5847 (VIES). 
São Mateus, Complexo do Rio Doce, 10.I.2008, fr., 
L.F.T. Menezes et al. 1817 (VIES). Vila Velha, Restinga 
Interlagos, 11.X.1996, fl., fl., O. Zambom 304 (VIES).
Material Adicional examinado: BAHIA, Itamarajú, 
Fazenda Boa Vista, VII.1971, fl., M.T. Monteiro 23500 
(RB, holótipo).

Pouteria coelomatica ocorre na Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Espírito Santo, 
ocorre nos Municípios de Conceição da Barra, São 
Mateus, Linhares, Vila Velha, Guarapari e Presidente 
Kennedy, na formação florestal não inundada, em 
todos os municípios citados e na formação arbustiva 
aberta inundável em Conceição da Barra.
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Pouteria coelomatica, conhecida como 
bapeba-branca, pode ser reconhecida em campo 
pelo caule nodoso com ritidoma marrom, pelas 
folhas alternas, agrupadas no ápice dos ramos, 
discolores, douradas na face abaxial. Os frutos 
não foram descritos pelos autores que trataram 
antes a espécie e são agora descritos e ilustrados 
pela primeira vez, juntamente com as sementes. 
Estudos fitossociológicos realizados por Fabris 
& César (1996) e Assis et al. (2004a) em uma 
comunidade vegetal na planície quaternária 
costeira do Município de Guarapari, Espírito Santo, 
revelaram ser P. coelomatica a espécie de maior 
valor de importância (VI) na comunidade vegetal.

11. Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni subsp. 
robusta (Mart. & Eichler) T.D.Penn., Flora 
Neotropica 52: 321-352. 1990.                                                                

Árvore 8–23 m alt.; ramos marrons, não 
lenticelados, seríceos-ferrugíneos os mais velhos 
acinzentados, lenticelados, glabros, levemente 
descamantes. Folhas alternas, espiraladas, 
espaçadas, 8,5–18 × 4–6,5 cm, elípticas, oblongas 
ou obovadas, ápice agudo a levemente cuspidado, 
arredondado a retuso, base pouco atenuada, 
algumas revolutas, frequentemente coriáceas, face 
adaxial glabra, face abaxial seríceo-esbranquiçada; 
venação broquidódroma, nervura central saliente 
na face adaxial percorrendo uma leve concavidade 
foliar, fortemente saliente na face abaxial, nervuras 
secundárias 14–23 pares, paralelas, impressas na 
face adaxial, intersecundárias frequentemente 
desenvolvidas, estendendo-se até à margem, 
terciárias pouco aparentes; pecíolo 0,8–1,5 cm 
compr., plano ou fracamente canaliculado, glabro 
ou com indumento esbranquiçado a marrom. Flores 
em fascículos axilares, amarelo-esverdeadas, 
pedicelo 3–10 mm compr., pubérulo; sépalas 
4–6, 2,5–3,5 mm compr., livres, ovadas, de ápice 
agudo, face abaxial serícea, face adaxial esparso-
pilosa, indumento ferrugíneo; pétalas 5–8, 2,5–3,5 
mm compr., glabras ou com tricomas na base da 
face abaxial, indivisas, tubo 1–1,5 mm compr., 
ovadas a lanceoladas, ápice agudo, obtuso a 
arredondado; estames 5–8, inseridos na metade 
superior do tubo, filetes quase nulos ou até ca. 
0,7 mm compr., glabros, anteras ca. 1 mm compr., 
ovadas a lanceoladas, glabras; estaminódios 0–2, 
inconspícuos ou desenvolvidos, de 0,7–1 mm 
compr., lanceolados, glabros; ovário cônico ou 
ovoide, pubescente-ferrugíneo, 2-locular, um óvulo 
por lóculo, placentação axilar; estilete ca. 1 mm 

compr., pubérulo na base e glabro na parte superior, 
estigma simples a levemente lobado. Fruto imaturo 
globoso, ápice e base arredondada, pubérulo, 
tricomas marrons a ferrugíneos, quando maduro 
2–2,5 cm compr., oblongo, elipsoide a ovoide, ápice 
agudo, base obtusa, apresso-pubérulo, tricomas 
marrons. Semente solitária, ca. 1 cm compr., 
elipsoide a oblonga, ápice e base arredondadas a 
obtusas, comprimida lateralmente, cicatriz adaxial 
ao longo de todo o comprimento, sem endosperma.
Material selecionado: Conceição da Barra, Restinga 
Área 157 da Aracruz Celulose, 10.IX.1992, fr., O.J. 
Pereira et al. 3867 (RB, VIES).
Material adicional examinado: São Mateus, Km 86 
da BR 101, 12.I.2008, fl., L.F.T. Menezes 1816 (VIES).

Pouteria cuspidata subsp. robusta tem 
ocorrência descrita nos neotrópicos para o Panamá, 
Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, 
Peru e Brasil. Neste último, nos estados do Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia e Espírito Santo. No 
Espírito Santo no Município de Conceição da 
Barra, tanto na formação florestal não inundada 
como na formação florestal inundável. Esta 
subespécie apresenta disjunção, com populações 
na América Central e norte da América do Sul e 
no Espírito Santo.

Pouteria cuspidata subsp. robusta pode ser 
reconhecida em campo pelas folhas coriáceas, 
de disposição espiralada, espaçadas ao longo 
dos ramos, além dos frutos imaturos globosos e 
maduros elipsoides, ovoides ou oblongos. 

12. Pouteria grandiflora (A. DC.) Baehni, 
Candollea  9: 391. 1942. 

Árvore 3–7 m alt., látex abundante; ramos 
marrons, estriados verticalmente, seríceos, 
tricomas brancos ou dourados, os mais velhos 
cinzentos ou marrons, levemente descamantes, 
glabros. Folhas alternas, espiraladas, espaçadas 
ou laxamente agrupadas no ápice dos ramos, 
4,5–18 × 1,5–5 cm, oblongas, elípticas ou 
oblanceoladas, ápice acuminado, atenuado ou 
agudo, raramente obtuso ou arredondado, base 
atenuada, discolores, face adaxial com manchas 
in sicco, margens revolutas, coriáceas, glabras 
em ambas as faces; venação eucamptódroma, 
nervura central plana a levemente elevada na 
face adaxial e saliente na face abaxial, nervuras 
secundárias 10–16 pares, ascendentes, impressas 
na face adaxial, intersecundárias não aparentes, 
terciárias oblíquas ou reticuladas; pecíolo 0,7–2 
cm compr., não canaliculado, piloso na base, 
glabro acima, tricomas usualmente brancos. 
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Flores em fascículos axilares, esverdeadas in 
vivo, pedicelo 4–7 mm compr., seríceo; sépalas 4, 
0,9–1,1 cm compr., livres, elípticas a ovadas, ápice 
agudo a arredondado, em 2 verticilos, 2 externas e 
2 internas, as 2 externas seríceas na face abaxial e 
glabras a sub-glabras na face adaxial, as 2 internas 
com faixa central serícea na face abaxial e glabras 
a sub-glabras na face adaxial, margens ciliadas, 
tricomas marrons; pétalas 5–7, 0,8–1,5 cm compr., 
glabras a esparso-pilosas na face abaxial, papilosas, 
indivisas, tubo 0,5–1 cm compr., mais longo que 
os lobos, elípticos a oblongos, ápice agudo a 
obtuso; estames 5–7, inseridos no ápice do tubo da 
corola, filetes 1–1,5 mm compr., glabros,  anteras 
ca. 2 mm compr., lanceoladas a ovadas, glabras; 
estaminódios 5–7, 2–3,5 mm compr., lanceolados 
a subulados, glabros, papilosos, inseridos no ápice 
do tubo da corola, disco ausente; ovário globoso, 
pubescente-ferrugíneo, 6–8-locular, 1 óvulo por 
lóculo, placentação axial; estilete 5–9 mm compr., 
piloso na metade inferior, glabro acima, estigma 
capitado ou levemente lobado. Fruto 2,8–3 × 5 cm, 
globoso deprimido, levemente segmentado, ápice 
e base truncada a retusa, piloso, com tricomas  
ferrugíneos persistentes na porção basal, a glabro, 
cálice persistente. Semente 2-várias, ca. 2,5 cm 
compr., globosas ou variando conforme o número 
de sementes no fruto, até 1 mm de espessura, 
cicatriz adaxial, ca 1,5 mm compr.
Material selecionado: Conceição da Barra, Área 214 da 
Aracruz Celulose, 24.VIII.1993, fl. e fr., O.J. Pereira et al. 
4742 (RB, VIES). São Mateus, Restinga do complexo do 
Rio Doce, 10.I.2008, fr., L.F.T. Menezes et al. 1799 (VIES). 

Pouteria grandiflora é restrita à Mata 
Atlântica, ocorrendo do Rio Grande do Norte à 
Santa Catarina (exceto Alagoas). No Espírito Santo 
ocorre nos Municípios de Conceição da Barra e 
São Mateus, na formação florestal não inundada.

Pouteria grandiflora, popularmente  conhecida 
como bapeba, pode ser reconhecida em campo 
pelas folhas oblanceoladas ou elípticas, discolores, 
glabras, brilhantes na face superior, de margens 
revolutas e pelos frutos grandes, segmentados. 

13. Pouteria macahensis T.D.Penn., Flora 
Neotropica 52:321. 1990.

Árvore 4 m alt., ramos novos marrom-
escuros, pubérulos a glabros, lenticelados, os 
mais velhos acinzentados a amarronzados, 
glabros, ligeiramente descamantes. Folhas alternas 
espiraladas, espaçadas, 6–15 × 2–5,7 cm, elípticas 
ou oblanceoladas, ápice agudo, ocasionalmente 

arredondado, base aguda a atenuada, margem 
levemente revoluta, glabras ou esparsamente 
ferrugíneo-pubérulas em ambas as faces; venação 
do tipo eucamptódromo-broquidódromo, nervura 
central plana a levemente sulcada na face adaxial, 
fortemente saliente na face abaxial, nervuras 
secundárias 13–16 pares, paralelas, intersecundárias 
estendendo-se às margens, terciárias poucas, 
reticuladas, pouco aparentes; pecíolo 1–2 cm 
compr., não canaliculado, pubérulo, depois glabro, 
tricomas marrons. Flores em inflorescências sub-
racemosas composta de fascículos arranjados ao 
longo de eixos axilares ou laterais de até 3 cm 
compr., amarelas in vivo, 5-mera, pedicelo 1,5–3 
mm compr., pubérulo; sépalas ca. 1,5 mm compr., 
fundidas na base, lanceoladas, de ápice agudo, face 
abaxial serícea, face adaxial pubérulo-ferrugínea 
na porção mediana; pétalas ca. 1,5 mm compr., 
glabras, indivisas, tubo da corola do mesmo 
comprimento dos lobos, suborbiculares, ápice 
obtuso a arredondado; estames 5, inseridos no 
ápice do tubo, filetes 0,2–0,3 mm compr., glabros, 
anteras 0,4–0,5 mm compr., orbicular a suborbicular, 
glabras; estaminódios 5, 0,4–0,6 mm compr., 
lanceolado-subulados, glabros; ovário ovoide, 
pubescente-ferrugíneo, 2-locular, 1 óvulo por 
lóculo, placentação axilar; estilete ca. 0,5 mm 
compr., adpresso-pubérulo na base e glabro acima, 
estigma simples. Fruto não observado.
Material selecionado: Linhares, restinga na jazida 
Payer, fl., O.J. Pereira et al. 5959 (VIES).

Pouteria macahensis é uma espécie endêmica 
da costa leste brasileira, nos estados da Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Espírito Santo 
ocorre no Município de Linhares, na formação 
arbustiva aberta inundável.

Pouteria macahensis pode ser reconhecida 
em campo pelas folhas alternas espiraladas, 
laxamente dispostas, revolutas, com nervuras 
intersecundárias conspícuas estendendo-se 
até as margens. Pelas inflorescências sub-
racemosas, com flores dispostas em eixos ao 
longo dos ramos foliares.

14. Pouteria aff. macrophylla (Lam.) Eyma, 
Recueil Trav. Fl. Néerl. 33: 164. 1936. 

Árvore 9 m alt., tronco cilíndrico, base 
tabular, com sapopema, ritidoma cinzento, com 
fissuras verticais, casca externa marrom, casca 
interna rósea, látex com odor de amêndoa; ramos 
cinzentos, levemente descamantes, estriados 
verticalmente, densamente lenticelados, glabros ou 
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indumento esparso, tricomas brancos ou dourados, 
os mais velhos, descamantes, glabros. Folhas 
alternas espiraladas, espaçadas ou frouxamente 
agrupadas no ápice dos ramos, 1,8–9 × 0,6–3,8 
cm, obovadas a oblanceoladas, raro elípticas, 
ápice agudo a cuspidados, raramente arredondado, 
base atenuada, glabras, com tricomas residuais 
ao longo da nervura central, face abaxial glauca; 
venação eucamptódroma, nervura central plana a 
levemente elevada na face adaxial e saliente na face 
abaxial, nervuras secundárias 8–12 pares, paralelas, 
ascendentes, levemente arqueadas e salientes em 
ambas as faces, terciárias oblíquas a paralelas, 
quaternárias reticuladas, salientes em ambas as 
faces; pecíolo 0,2–1 cm compr., pubescente, 
depois glabro. Flores em fascículos axilares, 
amarelo-esverdeadas in vivo, 5-mera, pedicelo 1–2 
mm compr., seríceo; sépalas 0,2–0,3 cm compr., 
livres, ovadas, ápice arredondado, face abaxial 
pilosa, face adaxial glabra a sub-glabra, tricomas 
marrons; pétalas tubulares, 0,8–0,9 cm compr., 
glabras ou puberulas na face abaxial, indivisas, 
papilosas nas margens apicais, tubo 0,5–0,6 cm 
compr., mais longo que os lobos, que são oblongos 
a ovados, ápice arredondado a obtuso; estames 5, 
inseridos no ápice do tuboda corola, filetes ca. 1 
mm compr., glabros, anteras ca. 1 mm compr., 
lanceoladas a ovadas, glabras; estaminódios 5, 
1,5–2 mm compr., lanceolados a subulados, glabros, 
papilosos, inseridos no ápice do tubo, disco ausente; 
ovário globoso, seríceo, sendo os tricomas longos e 
dourados, 5-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação 
axilar; estilete 7–8 mm compr. após a antese, piloso 
na base, exserto, estigma simples a levemente 
lobado. Fruto não encontrado.
Material selecionado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 30.X.1998, fl., A.M. Assis 658 (RB, VIES).

No Espírito Santo, Pouteria aff. macrophylla 
ocorre no Município de Guarapari, na formação 
florestal não inundada.

Pouteria aff. macrophylla pode ser reconhecida 
em campo pelo odor de amêndoa da casca interna e 
do látex, pela presença de sapopemas, pelas folhas 
glaucas com venação reticulada e conspícua na 
face abaxial. Difere da caracterização apresentada 
por Pennington (1990) para Pouteria macrophylla 
pelo menor tamanho das folhas, pecíolos e 
pedicelos, pela presença de tricomas somente 
ao longo da nervura central, pelo menor número 
de nervuras secundárias, pelo menor tamanho 
dos filetes, anteras e estaminódios e pelo maior 
tamanho do estilete. Optou-se por circunscrevê-lo 

dentro de P. macrophylla, embora com ressalvas, 
devido as características florais serem congruentes 
com a apresentada por aquele autor (exceto 
dimensão), descartando outras possibilidades de 
enquadramento. No entanto, as características 
foliares apresentam-se pouco consistentes com a 
descrição mencionada, não restando dúvida, por 
outro lado, em pertencer à seção Rivicoa, com 
possibilidade de ser uma espécie inédita. A ausência 
de frutos e sementes também dificultou uma melhor 
definição e circunscrição da espécie.

15. Pouteria pachycalyx T.D.Penn., Flora 
Neotropica 52: 409. 1990. Fig. 2e-f

Árvore 7 m alt., tronco cilíndrico, ritidoma 
cinza-esverdeado, fissurado, casca externa marrom, 
casca interna rósea; ramos marrons, estriados, 
seríceos, tricomas brancos ou dourados, os 
mais velhos cinzentos, lenticelados, levemente 
descamantes e estriados verticalmente, glabros a 
pilosos. Folhas alternas, espiraladas, agrupadas 
no ápice dos ramos, 15–25 × 5,5–8,5 cm, 
oblanceoladas ou obovadas, ápice agudo, obtuso 
a arredondado, base atenuada, margem revoluta, 
coriáceas, ambas as faces pilosas ao longo da 
nervura central, face adaxial glabra e brilhante, face 
abaxial pubérula, tricomas dourados ou brancos; 
venação eucamptódroma, nervura central plana 
com crista central longitudinal proeminente na 
face adaxial e saliente na face abaxial, nervuras 
secundárias 10–16 pares, ascendentes, planas a 
salientes na face adaxial, intersecundárias ausentes, 
terciárias oblíquas; pecíolo 1,5–3 cm compr., não 
canaliculado, densamente marrom-pubescente. 
Flores em fascículos axilares, pedicelo 0,9–1 cm 
compr., densamente pubescente; sépalas 4, em 
2 verticilos, 1–1,3 cm compr., livres, elípticas a 
orbiculares, ápice arredondado, face abaxial das 
sépalas externas densamente pubescente e face 
adaxial serícea, face abaxial das sépalas internas 
com faixa central pubescente e margens glabras, 
face adaxial sub-glabra; pétalas 8, ca 1,5 cm 
compr., glabras, indivisas, papilosas, tubo 0,9–1 
cm compr., mais longo que os lobos, lanceolados 
ou oblongos, ápice agudo a obtuso; estames 8, 
inseridos no ápice do tuboda corola, filetes ca. 2 mm 
compr., geniculados no ápice, glabros, anteras ca. 
1,5 mm compr., lanceoladas, glabras; estaminódios 
8, 2–2,5 mm compr., lanceolados, papilosos, 
glabros, disco ausente; ovário cilíndrico de ápice 
truncado,  densamente pubescente, 10-locular, 
um óvulo por lóculo; estilete ca. 1,3 cm compr., 
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piloso na porção basal, estigma capitado. Fruto 
amarelo quando maduro, 4–5 cm compr., ca. 5 cm 
diâm., globoso, em geral 10-segmentado, ápice e 
base truncada a retusa, inicialmente ferrugíneo-
pubescente, depois glabro, tricomas persistentes 
na porção basal, mesocarpo amarelo, carnoso, de 
intenso odor e sabor adocicado, cálice persistente. 
Semente várias, 2,5–2,8 cm compr., comprimida 
lateralmente, elipsoide, testa lisa, brilhante, cicatriz 
adaxial ca. 2,5 × 1 cm. 
Material selecionado: Aracruz, estrada entre Vila do 
Riacho e Regência, 26.XI.2009, fl. e fr., L.C. Fabris et al. 
905 (VIES). Vitória, Restinga de Camburi, Reserva Ecológica 
de Camburi, 15.X.2008, fr., L.C. Fabris et al. 861 (VIES). 
Material adicional examinado: Linhares, Reserva Natural 
da Vale, 19.I.1978, fl., J. Spada 26 (CVRD, holótipo).

Pouteria pachycalyx é endêmica do Espírito 
Santo, conhecida anteriormente apenas na 
localidade tipo, no Município de Linhares, na 
floresta de tabuleiro, e agora registrada para a 
Restinga, no Município de Vitória, na formação 
florestal não inundada.

Pouteria pachycalyx pode ser reconhecida 
em campo pelas folhas oblanceoladas ou obovadas, 
brilhantes na face superior, de margens revolutas e 
pelos frutos grandes, segmentados e amarelos quando 
maduros, com mesocarpo carnoso, adocicado. 

Na descrição da espécie, Pennington (1990) 
não obteve frutos e sementes para caracterizá-los. 
Os frutos e sementes aqui descritos são muito 
semelhantes aos de P. grandiflora com a qual 
pode ser confundida. Entretanto, esta tem folhas 
glabras dispostas ao longo dos ramos ou laxamente 
nos ápice dos ramos e P. pachycalyx tem folhas 
pilosas principalmente ao longo da nervura central 
e congestamente agrupadas no ápice dos ramos.   

16. Pouteria peduncularis (Mart. & Eichler) 
Baehni, Candollea 9: 357. 1942. 

Árvore 8 m alt., tronco cilíndrico, base 
digitada, ritidoma marrom-acinzentado, com 
fissuras longitudinais, levemente descamante, 
casca externa marrom, casca interna rósea; ramos 
pilosos, tricomas brancos a dourados, os mais 
velhos cinzentos, lenticelados, longitudinalmente 
estriados, glabros a pilosos. Folhas alternas, 
espiraladas, agrupadas no ápice dos ramos, 
2–8 × 0,8–4 cm, oblanceoladas, raro obovadas, 
ápice obtuso a arredondado, mais raro agudo, 
base atenuada a cuneada, glabras a pubescentes 
em ambas as faces, principalmente ao longo 
da nervura central, discolores, face abaxial 
glauca; venação eucamptódromo-broquidódromo, 

nervura central plana na face adaxial e saliente 
na face abaxial, nervuras secundárias 6–9 pares, 
arqueadas e convergentes, intersecundárias poucas 
ou ausentes, venação reticulada; pecíolo 0,2–1 cm 
compr., pubescente, depois glabro, canaliculado. 
Flores em fascículos axilares, 5-mera, pedicelo 
12–22 mm compr., piloso; sépalas 1,5–2 mm 
compr. (no botão), livres, ovadas ou suborbicular, 
ápice arredondado, pilosas em ambas as faces, 
margem ciliada; pétalas 1,5–2 mm compr. (no 
botão), glabras ou puberulas, indivisas, tubo 
0,3–0,7 mm compr., mais curto que os lobos, 
ovados a suborbiculares, ápice arredondado; 
estames 5, inseridos no ápice do tubo, filetes ca. 
0,5 mm compr. (no botão), glabros, anteras ca. 1 
mm compr., lanceoladas, glabras ou com tricomas 
apicais esparsos; estaminódios 5, 0,8–1 mm 
compr., lanceolados, glabros, inseridos no ápice 
do tubo, disco ausente; ovário cônico a discoide, 
alargado na base, densamente piloso, tricomas 
longos e dourados, 2-locular, 1 óvulo por lóculo, 
placentação axilar; estilete ca. 1 mm compr. (no 
botão), glabro ou piloso na base, estigma simples 
a levemente lobado. Fruto 0,6–0,8 cm compr., 
elipsoide a oblongo, ovoide ou globoso, ápice 
agudo ou acuminado pela presença do estilete 
persistente, base truncada a arredondada, seríceo-
ferrugíneo na porção basal e apical, mesocarpo 
fibroso, cálice persistente. Semente solitária, 
0,3–0,4 cm compr., elipsoide a ovada, comprimida 
lateralmente, testa lisa, brilhante, cicatriz adaxial, 
ao longo do comprimento, ca. 1 mm larg.
Material selecionado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 11.XII.1990, fl., L.V. Rosa et al. 72 
(RB, VIES). Linhares, Degredo, 15.III.2007, fr., L.F.T. 
Menezes et al. 1640 (VIES).

Pouteria peduncularis é endêmica da Mata 
Atlântica, restrita à Bahia e ao Espírito Santo, onde 
ocorre nas Restingas dos Municípios de Linhares 
e Guarapari na formação florestal não inundada.

Pouteria peduncularis pode ser reconhecida 
em campo pelas folhas discolores, glaucas na face 
abaxial, pecíolos canaliculados e pelas flores e 
frutos longo-pedicelados (12–22 mm compr.). 

17. Pouteria psammophila (Mart.) Radlk., 
Sitzungsber. Math. Phys. Cl. Konigl. Bayer. Akad. 
Wiss. Munchen 12: 333. 1882.

Árvore 5–10 m alt., tronco cilíndrico, base 
reta, ritidoma marrom, estriado a escamoso, 
casca externa vinosa, casca interna amarelo-
alaranjada, látex escasso; ramos marrom-escuros, 
pubérulo-ferrugíneos, não lenticelados, os mais 
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velhos acinzentados a amarronzados, glabros ou 
pubérulos, com sulcos horizontais, fissurados, com 
cicatrizes foliares. Folhas alternas, espiraladas, 
agrupadas no ápice dos ramos, 9,5–31 × 3–9 
cm, elípticas ou oblanceoladas, ápice agudo a 
atenuado ou arredondado, base atenuada a aguda, 
marrom-escuras quando secas, face adaxial glabra 
e brilhante, as vezes pilosas ao longo das nervuras 
central e secundárias, tricomas esbranquiçados a 
dourados, face abaxial pubérulas, principalmente 
ao longo das nervuras, depois glabras, tricomas 
marrons; venação eucamptódroma, nervura central 
com crista central longitudinal proeminente na 
face adaxial, fortemente saliente na face abaxial, 
nervuras secundárias 8–14 pares, paralelas, 
intersecundárias ausentes, terciárias oblíquas, 
conspícuas, quaternárias em ângulo reto com as 
terciárias; pecíolo 1,8–5 cm compr., canaliculado, 
marrom-pubérulo. Flores em fascículos axilares, 
cremes in vivo, 4-mera, pedicelo 1–5 mm compr., 
seríceo a tomentoso, indumento marrom; sépalas 
4–5 mm compr., livres, em 2 verticilos, as 2 externas 
ovadas, de ápice obtuso, face abaxial serícea, as 2 
internas elípticas, de ápice arredondado, com faixa 
serícea na porção mediana da face abaxial, margens 
glabras, ciliadas, face interna glabra; pétalas 4–5 
mm compr., glabras, indivisas, tubo 2–2,5 mm 
compr., lobos 2–2,5 mm compr., oblongos, ápice 
obtuso a arredondado, ciliados; estames 4, inseridos 
na região mediana do tubo, filetes ca. 1,5 mm compr., 
glabros, anteras 1,5–2 mm compr., lanceoladas, 
apiculadas, com tufos de tricomas na porção apical 
ou anteras atrofiadas; estaminódios 4, ca. 1,5 mm 
compr., inseridos no ápice do tubo da corola, 
oblongos a lanceolados, ápice arredondado, longo-
ciliados, disco ausente; ovário globoso, densamente 
estrigoso, tricomas marrons a esbranquiçados, 
4-locular, 1 óvulo por lóculo, placentação axilar; 
estilete 2–4 mm compr., estrigoso no ápice, estigma 
simples a levemente 4-lobado. Fruto amarelo in vivo, 
ca. 3 cm compr., globoso, ápice e base arredondados, 
glabro. Semente solitária, ca. 2,2 cm compr., 
elipsoide, ápice e base arredondada, levemente 
comprimida lateralmente, testa dura, aderente ao 
pericarpo, cicatriz adaxial ca. 2 × 0,7 cm, rugosa. 
Material selecionado: Conceição da Barra, Restinga 
Área 126 da Aracruz Celulose, 2.XII.1992, fl., O.J. 
Pereira et al. 4270 (VIES). Itapemirim, restinga entre 
Itaoca e Barra de Itapemirim, 1.IV.2009, fr., L.C. Fabris 
et al. 877 (VIES). Linhares, Degredo, 19.XII.2008, fl. e 
fr., L.C. Fabris et al. 876 (VIES). 

Pouteria psammophila é endêmica na 
Mata Atlântica e ocorre nos estados do Ceará, 

Pernambuco, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Espírito Santo. Neste último é encontrada 
nos Municípios de Conceição da Barra, Linhares 
e Itapemirim na formação florestal não inundada. 

Pouteria psammophila pode ser reconhecida 
em campo pelo longo pecíolo e pela nervação 
eucamptódroma com nervuras secundárias 
proeminentes na face abaxial e terciárias oblíquas. 
A circunscrição de P. psammophila é difícil, 
especialmente considerando-se a plasticidade 
morfológica. Apesar das diferenças morfológicas 
encontradas entre alguns exemplares das Restingas 
capixabas, optou-se por incluir todos sob o binômio 
P. psammophila, ainda que alguns apresentem 
indícios de espécie inédita quando consideradas 
as suas características florais.

18. Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 
T.D.Penn. subsp. obtusifolium, Flora Neotropica 
52:114-116. 1990.

Arbusto ou árvore 1,5–5 m alt., tronco 
cilíndrico, espinescente, base reta a digitada, 
ritidoma marrom acinzentado, sulcado, escamoso, 
casca externa marrom-escuro, suberosa, casca 
interna vinosa, látex escasso; ramos espinescentes, 
marrom-acinzentados, seríceos, tricomas brancos 
ou dourados, com ou sem lenticelas, os mais 
velhos estriados, glabros ou pubérulos. Folhas 
opostas, alternas espiraladas ou fasciculadas ao 
longo dos ramos, 1,5–7 × 0,8–3 cm, oblanceoladas, 
obovadas ou elípticas, ápice emarginado a 
retuso ou obtuso a arredondado, base atenuada, 
levemente revoluta, decorrente no pecíolo, glabras 
a pubérulas, tricomas brancos a ferrugíneos, 
cartáceas a coriáceas, venação broquidódroma, 
nervura central levemente sulcada na face adaxial 
e saliente na face abaxial, nervuras secundárias 
6–9 pares, paralelas, salientes em ambas as 
faces, intersecundárias longas, venação às vezes 
reticulada, saliente em ambas as faces; pecíolo 
0,2–1,2 cm compr., frequentemente canaliculado, 
pubérulo. Flores em fascículos axilares, inclusive 
nos ramos espinescentes, alvo-esverdeadas, de 
odor intenso, 5-mera, pedicelo 2–5 mm compr., 
ferrugíneo-seríceo; sépalas 1–2,5 mm compr., 
ovadas a elípticas, ápice obtuso a arredondado, 
face abaxial pilosa, ao menos na porção basal, face 
adaxial glabra, margens membranáceas; pétalas 
3–5 mm compr., glabras, tubo 0,5–1,5 mm compr., 
lobos 3-segmentados, margens lobadas a dentadas 
ou inteiras, sendo o mediano maior, oblongo, 
ovado, elíptico, ou obovado, de ápice obtuso a 
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arredondado, laterais lanceolados a oblongos, 
de ápice agudo, 2,5–3,5 mm comp.; estames 5, 
opostos aos lobos medianos, inseridos no ápice 
do tubo, filetes 1,5–3 mm compr., glabros, anteras 
1,5–2 mm compr., lanceoladas a sagitadas, glabras; 
estaminódios 5, 2–3 mm compr., lanceolados, 
elípticos ou oblongos, margem lobada, dentada 
raro laciniadas, glabros; ovário ca. 1,5 mm compr., 
tricomas longos, sobretudo na porção basal, 
5-locular, 1 óvulo por lóculo; placentação basal; 
estilete 3–3,5 mm compr., glabro, exserto, estigma 
simples. Fruto vinoso, tornando-se atropurpúreo, 
0,8–1,3 cm compr., obovado ou subgloboso, ápice 
e base arredondados, glabro, cálice e estilete 
persistentes. Semente solitária, 0,7–1 cm compr., 
não comprimida lateralmente, costada, cicatriz 
basal arredondada, 2–4 mm diâmetro.
Material selecionado: Aracruz, Santa Cruz, Estação 
de Biologia Marinha, 16.V.1989, fr., O.J. Pereira et al. 
1976 (VIES). Guarapari, Restinga de Setiba, Lagoa do 
Caraís, 13.IX.1988, fl., O.J. Pereira et al. 1808 (VIES). 
Itapemirim, Ilha dos Franceses, IX.2003, fr., A. Ferreira 125 
(VIES). Presidente Kennedy, Restinga da Praia das Neves, 
2.XI.1987, fl., J.M.L. Gomes 163 (VIES). Vitória, Restinga 
de Camburi, 15.X.2008, fl., L.C. Fabris 864 (VIES).

Sideroxylon obtusifolium subsp. obtusifolium 
se distribuí nos neotrópicos na Venezuela, Equador, 
Peru, Bolívia, Brasil, Paraguai e Argentina. 
Amplamente distribuída no Brasil, exceto na região 
norte onde é citada apenas para o Tocantins. No 
Espírito Santo, ocorre nos Municípios de Aracruz, 
Serra, Vitória, Guarapari, Itapemirim e Presidente 
Kennedy, com registro nas Restingas capixabas 
para todos os municípios acima, exceto Serra, 
na formação florestal não inundada e formação 
arbustiva fechada não inundável.

Sideroxylon obtusifolium subsp. obtusifolium, 
conhecida como quixabeira, pode ser reconhecida 
em campo pelos ramos espinescentes, folhas de ápice 
obtuso a arredondado ou retuso a emarginado e pelos 
frutos vinosos a atropurpúreos quando maduros. 

Pennington (1990) sinonimizou diversos 
táxons sob S. obtusifolium, reconhecendo apenas 
duas subespécies: a espécie tipo e S. obtusifolium 
(Roem. & Schult.) T. D. Penn. subsp. buxifolium 
(Roem. & Schult.) T. D. Penn., não considerando 
a ocorrência da segunda subespécie no Brasil. 
Ainda assim, reconhece que há similaridades 
morfológicas entre elas, que as tornam de difícil 
separação. Alguns exemplares aqui estudados 
apresentam, de fato, características intermediárias 
entre as duas subespécies.
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Resumo 
O presente estudo traz o levantamento florístico das espécies de Leguminosae que ocorrem em uma área 
de Floresta Ombrófila Densa do litoral norte do estado de São Paulo, em altitudes que variam de 16 a 1168 
metros de altitude. O levantamento florístico envolveu coletas de plantas arbóreas, arbustivas, herbáceas e 
lianas. A família Leguminosae está representada na Floresta Ombrófila Densa do Núcleo Santa Virgínia 
por 82 espécies.  Vinte e sete espécies encontradas são endêmicas da Floresta Atlântica. Além de uma lista 
de gêneros e espécies com suas respectivas chaves de identificação também são apresentadas ilustrações e 
informações sobre distribuição geográfica.
Palavras-chave: Fabaceae, Floresta Atlântica, leguminosas, levantamento florístico.

Abstract 
This study present the floristic survey of the Leguminosae species occurring in an area of Ombrophilous 
Dense Forest from the north coast of the state of São Paulo, in altitudes that varying from 16 to 1,169 meters 
of altitude. The floristic survey involved the collecting of herbs, shrubs, trees and lianas. The Leguminosae 
family is represented in the Ombrophilous Dense Forest of Santa Virgínia Nucleus by 82 species. Twenty 
seven species are endemic to the Atlantic Forest. Besides a genera and species list with their corresponding 
identification keys, illustrations, information on geographical distribution are also presented. 
Key words: Fabaceae, Atlantic Forest, leguminosas, floristic survey.
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Introdução
Considerada a quinta área mais ameaçada e 

rica em espécies no mundo, a Floresta Atlântica 
está atualmente reduzida a pequenos fragmentos 
florestais, que representam apenas 7,6% da 
formação original. Infelizmente, a exploração 
de vários tipos de madeira e a substituição da 
mata nativa por plantações de cana-de-açúcar, 
café, cacau ou pasto tem reduzido a floresta a 
pequenos remanescentes (Mori et al. 1981; Leitão-
Filho 1994). A maior parte dos remanescentes 
contínuos de Floresta Atlântica está localizada 
principalmente na costa do estado de São 
Paulo e do Paraná, no sudeste do Brasil, devido 
principalmente ao relevo irregular da Serra do Mar 
e Serra de Paranapiacaba (Leitão-Filho 1994). Em 

São Paulo, onde há apenas 5% de florestas nativas 
com pouca ação antrópica, destaca-se as regiões 
serranas, principalmente a fachada da Serra do 
Mar (Kronka et al. 2003).

L e g u m i n o s a e ,  c o n s t i t u í d a  p o r 
aproximadamente 727 gêneros e 19.327 espécies 
(Lewis et al. 2005), é a segunda maior família 
de eudicotiledôneas em número de espécies e 
a segunda mais importante economicamente 
no mundo ficando atrás apenas de Poaceae. É 
composta por três subfamílias: Caesalpinioideae 
que é formada por quatro tribos, 171 gêneros 
e 2.250 espécies; Mimosoideae, constituída de 
quatro tribos, 78 gêneros e 3.270 espécies e 
Papilionoideae (= Faboideae), que é a maior das 
três subfamílias, compreende 28 tribos de 478 
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gêneros e 13.800 espécies (Lewis et al. 2005). 
Para o Brasil foram catalogados cerca de 212 
gêneros e 2.720 espécies de Leguminosae (Lima 
et al. 2012), cuja ocorrência é muito significativa 
na maioria dos tipos vegetacionais, em especial da 
Floresta Atlântica, onde a família possui elevada 
representatividade entre os elementos do estrato 
arbóreo (Lima 2000). Estimativas recentes de Lima 
et al. (2009) listam 945 espécies de Leguminosae 
para a Floresta Atlântica, sendo 394 exclusivas.

Levantamentos florísticos e estudos 
fitossociológicos realizados em várias regiões da 
Floresta Atlântica já atestaram a importância da 
família Leguminosae na composição e estrutura 
desse bioma. Em estudos realizados no estado 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (Tab. 1) 
Leguminosae está entre as três famílias mais bem 
representadas em número de espécies. Para a 
Floresta Atlântica do estado de São Paulo, onde 

é expressiva a representatividade da família, no 
entanto, são escassos os levantamentos florísticos 
realizados em diferentes áreas remanescentes, 
especialmente levantamentos das subfamílias 
Caesalpinioideae e Mimosoideae. O objetivo deste 
trabalho foi apresentar o levantamento florístico 
das espécies de Leguminosae que ocorrem em uma 
área de Floresta Ombrófila Densa do litoral norte 
do estado de São Paulo.

Material e Métodos
A área de estudo está localizada na região 

nordeste do estado de São Paulo, no Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual Serra do Mar 
(Fig. 1). A área do Núcleo abrange atualmente 
os municípios de São Luiz do Paraitinga (70%), 
Cunha (20%) e Ubatuba (10%). Os locais de coleta 
estão situados próximos à Sede do Núcleo Santa 

Tabela 1 – Levantamentos florísticos e fitossociológicos realizados na Floresta Ombrófila Densa nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Paraná ressaltando a presença da família Leguminosae entre as famílias com maior número 
de espécies. * indica onde as três subfamílias de Leguminosae foram consideradas como famílias distintas.
Table 1 – Floristic and phytosociological surveys carried out in the Ombrophilous Dense Forest in São Paulo, Rio de Janeiro and Paraná 
highlighting the presence of the Leguminosae family among families with the greatest number of species. * indicates when the three 
subfamilies of Leguminosae were regarded as distinct families.

Autores
Estudo Resultado de  interesse

natureza local altitude
nº spp. de 

Leguminosae
famílias com maior 

nº espécies

Silva & Leitão 
Filho (1982)

Florística e 
fitossociologia
(árvores)

mata atlântica de encosta, 
Ubatuba, SP.

20–90 m e 
160–190 m

10
Myrtaceae (16); 
Lauraceae (12);  

Leguminosae (10)

Barros et al. 
(1991)

Florística
(todos os hábitos)

Ilha do Cardoso, Cananéia, SP. 0 a 800 m 63 
Orchidaceae (118); 

Myrtaceae (70); 
Leguminosae (63)

Marques (1997) 
Florística e 
fitossociologia (todos 
os hábitos)

Área de Proteção Ambiental de 
Cairuçu, Parati, RJ. 

nível do mar a 
1320 m

60  
Myrtaceae (71); 

Leguminosae (63); 
Rubiaceae (52)

Silva (1998)
Florística e 
fitossociologia
(árvores e arbustos)

planície costeira da Ilha do 
Mel, Paranaguá, PR.

33
Leguminosae (33)*; 

Myrtaceae (24), 
Asteraceae (19)

Lacerda (2001)
Florística e 
fitossociologia 
(árvores)

Picinguaba, SP. 
2, 100, 300, 

600 e 1000 m
29

Myrtaceae (60); 
Leguminosae (29); 

Rubiaceae (26)*

Mamede et al. 
(2004)

Florística (árvores)  Serra da Juréia, Iguape, SP. 5 a 300 m 28
Myrtaceae (52); 

Leguminosae (28); 
Rubiaceae (25)

Schmidlin (2005) Florística (árvores)
Ilha Superagui, Guaraqueçaba, 
PR.

19
Myrtaceae (9); 
Lauraceae (6);   

Leguminosae (19)*
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Virgínia (23º21’06”S e 45º07’58”W), em altitudes 
que variam de 850 a 1100 m; próximas a Base de 
Vargem Grande (23º26’17”S e 45º14’41”W) a 
819 m altitude até a vegetação do topo do Morro 
do Corcovado (23º26’46”S e 45º11’22”W) com 
aproximadamente 1.168 m altitude e próximos 
a cidade de Ubatuba em altitudes que variam de 
16 m, na Fazenda Capricórnio (23º23’55”S e 
45º04’03”W), até a vegetação do topo do Morro 
da Seringa (23º21’14”S e 45º04’56”W) a 1.090 
m altitude. Também foram realizadas coletas ao 
longo da Rodovia Oswaldo Cruz, que liga cidade 
de Ubatuba à Sede do Núcleo Santa Virgínia, no 
alto da Serra do Mar. 

 O levantamento florístico envolveu coletas 
de plantas herbáceas, subarbustivas, arbustivas, 
arbóreas e lianas percorrendo trilhas nas diferentes 
formações vegetais. A classificação quanto ao 
hábito seguiu o proposto por Whittaker (1975). 
As viagens à área de estudo foram realizadas 
mensalmente entre 2006 e 2009 percorrendo trilhas 
nas diferentes fitofisionomias: Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa 
Submontana e Floresta Ombrófila Densa Montana 
de acordo com o sistema de classificação proposto 
por Veloso et al. (1991).

Todo o material coletado está incorporado 
ao acervo do Herbário UEC. A listagem final foi 
complementada com coletas dos seguintes herbários 

(acrônimos segundo Thiers, continuamente 
atualizado): ESA, HB, HRCB, MBM, NY, R, 
RB, SP, SPF e US. A lista com todo material 
examinado em visitas pessoais aos herbários 
citados está disponível para consulta on line no 
endereço eletrônico <http://www.bibliotecadigital.
unicamp.br/document/?code=000625263&opt=4>. 
Também foram consultadas as coletas de outros 
pesquisadores participantes do projeto temático 
Biota Gradiente, no qual este projeto estava 
inserido. 

A terminologia utilizada nos frutos está 
baseada em Barroso et al. (1999). Após o nome 
do gênero acompanhado da obra principal, 
sempre que possível, é fornecida uma referência 
adicional, geralmente um trabalho de revisão 
taxonômica desse gênero. No presente trabalho, 
não foram adotadas categorias infraespecíficas 
principalmente devido ao fato de que em gêneros 
como Senna, Chamaecrista e Mimosa há um 
grande número de táxons infraespecíficos, os 
quais geralmente apresentam problemas de 
circunscrição. Assim, as identificações estão 
no nível de espécie. Os dados de distribuição 
geográfica são resultados da coleta de informações 
contidas em revisões e teses, material de herbário 
e sites que contenham informações de distribuição 
geográfica (Lima et al. 2012; Ilds 2012; Species 
Link 2012).

Figura 1 – Mapa da área de estudo no Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar.
Figure 1 – Map of study area in Santa Virgínia Nucleus, Serra do Mar State Park.
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Resultados e Discussão
Leguminosae Juss., Gen. Pl., 345. 1789
Bentham (1862), Barroso (1965), Cowan (1981), 
Elias (1981), Polhill (1981), Barroso et al. (1986), 
Barneby & Heald (2002a e 2002b), Grimes (2002) 
e Lewis et al. (2005).

A maioria  das  espécies  da famíl ia 
Leguminosae apresenta folhas compostas, alternas 

com pulvino desenvolvido e estípulas, o que 
facilita o seu reconhecimento no campo quando 
em estado vegetativo. Em geral, é possível 
separar os membros das três subfamílias, a partir 
da combinação de alguns caracteres. A maioria 
das espécies de Mimosoideae apresenta folhas 
bipinadas (Fig. 2a) com nectários no pecíolo, raque 
ou folíolo e flores actinomorfas, agregadas em 
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Figura 2 – a. Abarema langsdorffii (Silva 714); b. Senegalia lacerans (Silva 629); c. Mimosa scabrella (Silva 364); d. Inga 
hispida (Silva 1169); e. Chamaecrista desvauxii (Silva 1109); f. Chamaecrista glandulosa (Silva 1068); g. Chamaecrista 
nictitans (Silva 1078); h. Senna macranthera (Silva 709); i. Crotalaria vitellina (Silva 986); j. Dalbergia frutescens (Silva 
1110); k. Crotalaria micans (Silva 610); l. Dioclea rufescens (Silva 1117); m. Cochliasanthus caracalla (Silva 1144).
Figure 2 – a. Abarema langsdorffii (Silva 714); b. Senegalia lacerans (Silva 629); c. Mimosa scabrella (Silva 364); d. Inga hispida (Silva 1169); e. Chamaecrista 
desvauxii (Silva 1109); f. Chamaecrista glandulosa (Silva 1068); g. Chamaecrista nictitans (Silva 1078); h. Senna macranthera (Silva 709); i. Crotalaria vitellina 
(Silva 986); j. Dalbergia frutescens (Silva 1110); k. Crotalaria micans (Silva 610); l. Dioclea rufescens (Silva 1117); m. Cochliasanthus caracalla (Silva 1144).
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inflorescências espiciformes (Fig. 2b), glomérulos 
(Fig. 2c) ou em racemos subglobosos (Fig. 2d). 
Grande parte das espécies de Caesalpinioideae 
possui folhas pinadas (Fig. 2e) e geralmente sem 
nectários, flores na maioria zigomorfas, às vezes 
com uma pétala superior sobreposta pelas demais 
(Fig. 2f-h). Espécies de Papilionoideae podem ser 
reconhecidas por apresentar folhas principalmente 
trifolioladas (Fig. 2i) ou pinadas (Fig. 2j), flores 
zigomorfas, com a pétala superior formando o 
vexilo ou estandarte (Fig. 2k-m).

 Na área de estudo foram encontradas 82 
espécies e 35 gêneros de Leguminosae. Existem 

representantes das quatro tribos de Caesalpinioideae, 
três tribos de Mimosoideae, a maioria composta de 
espécies de hábito arbóreo (Tab. 2) e sete tribos de 
Papilionoideae. Os gêneros mais representativos são: 
Inga (9 spp.), Machaerium (7 spp.), Mimosa (5 spp.) e 
Crotalaria (5 spp.). As tribos mais bem representadas 
são: Dalbergieae (5 gêneros, 15 spp.), Ingeae (3 
gêneros, 13 spp.) e Mimoseae (4 gêneros, 11 spp.).

Das 82 espécies encontradas na área de estudo, 
17 são pantropicais e amplamente distribuídas, 
15 são exclusivamente sulamericanas e 37 são 
endêmicas do Brasil, sendo vinte e sete encontradas 
apenas na Floresta Atlântica.

Chave para os gêneros de Caesalpinioideae  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas bipinadas.
2. Folíolos das pinas opostos; fruto obovado, valvas não torcidas na deiscência, semente única  .....  

 ................................................................................................................................... Schizolobium
2'. Folíolos das pinas alternos; fruto oblongo, valvas torcidas na deiscência, mais de uma semente  ....  

 ...................................................................................................................................  Poincianella
1'. Folhas pinadas, unifolioladas (ou aparentemente unifolioladas pelo concrescimento dos folíolos) ou 

bifolioladas.
3. Folhas unifolioladas ou bifolioladas.

4. Folhas unifolioladas, folíolos sem pontuações translúcidas; fruto legume ou legume samaróide.
5. Árvores, ramos sem gavinhas  ........................................................................  Bauhinia 
5. Lianas, ramos com gavinhas  ...........................................................................  Phanera

4'. Folhas bifolioladas, folíolos com pontuações translúcidas; legume nucóide  ........  Hymenaea 
3'. Folhas pinadas.

6. Folíolos alternos, com pontuações translúcidas; flor apétala; legume com valvas côncavas   
 ................................................................................................................................ Copaifera  

6'. Folíolos opostos, sem  pontuações translúcidas;  flor  com  pétalas, legume com valvas retas 
ou enrolando-se na deiscência,  folículo ou sâmara.
7. Fruto sâmara, semente única; filetes pilosos na base  .....................................  Tachigali

 táxons hábitos
 tribos gêneros espécies subarbustivo-arbustivo arbóreo liana
Caesalpinioideae 4 9 16 5 9 2
Mimosoideae 3 8 27 2 21 4
Papilionoideae 7 18 39 13 15 11

total 14 35 82 20 45 17

Tabela 2 – Número de táxons de Leguminosae ocorrentes no Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do 
Mar e seus respectivos hábitos.
Table 2 – Number of taxa of  Leguminosae occurring in the Santa Virgínia Nucleus, Serra do Mar State Park and their habits.

Subfamília Caesalpinioideae 
Na área de estudo foram encontradas 16 

espécies pertencentes a nove gêneros e quatro 
tribos, sendo nove de hábito arbóreo, cinco 

subarbustivo-arbustivo e duas lianas. Seus 
gêneros podem ser reconhecidos a partir da chave 
apresentada a seguir, na qual estão ilustrados os 
principais caracteres diagnósticos (Fig. 3. a-g):
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Chave de identificação das espécies de Chamaecrista no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas 2–4-folioladas, folíolos obovados.
2. Folhas 4-folioladas, pecíolo com nectário extrafloral presente  .................................  C. desvauxii
2. Folhas 2-folioladas, pecíolo com nectário extrafloral ausente  ..............................  C. rotundifolia

1'. Folhas com mais de 4 folíolos, folíolos oblongos.
3. Nervura principal do folíolo fortemente excêntrica, pecíolo com nectário extrafloral séssil, planta 

frequentemente monopodial  ........................................................................................ C. nictitans
3'. Nervura principal do folíolo central ou levemente deslocada para a margem, pecíolo com nectário 

extrafloral estipitado, planta simpodial  ................................................................... C. glandulosa 

7'. Fruto legume, folículo ou outro tipo de fruto indeiscente (não sâmara), mais de uma semente; filetes 
glabros na base.
8. Bractéolas ausentes; fruto indeiscente, deiscente através de uma única margem (folículo) ou, se 

deiscente por ambas as margens (legume), valvas não torcidas na deiscência  ...................  Senna
8'. Bractéolas 2; legume com deiscência elástica, valvas torcidas na deiscência  ........ Chamaecrista

1. Bauhinia L., Sp. Pl. 1: 374. 1753.
Referências: Vaz 1979, 1993; Fortunato 1986.

1.1 Bauhinia forficata Link, Enaum. Hort. 
Berol. Alt. 1: 404. 1821. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
17.XI.2007, fl., E.D. Silva 989 (UEC).

Distribuição geográfica: América do Central e do 
Sul. Brasil (Sul, Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

2. Chamaecrista Moench, Methodus 272. 1794.
Referências: Irwin & Barneby 1982b, Camargo & 
Miotto 2004.

2.1. Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip, 
Brittonia 3(2): 165. 1939.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
22.V.2008, fl. e fr., E.D. Silva 1109 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

2.2 Chamaecrista glandulosa Greene, Pittonia 4: 
28. 1899.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
28.I.2008, fl., E.D. Silva 1068 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia e Mata Atlântica.

2.3 Chamaecrista nictitans (L.) Moench, Methodus 
(Moench) 272. 1794.

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
28.I.2008, fl. e fr., E.D. Silva 1078 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

2.4 Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene, 
Pittonia 4: 31. 1899.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
28.I.2008, fl., E.D. Silva 1072 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul com 
disjunção na África. Brasil (todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga,  Cerrado,  Mata Atlântica,  Pampa e 
Pantanal.

3. Copaifera L., Sp. Pl. 1: 557. 1762.

Chave de identificação das espécies de Copaifera  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folíolos falcado-lanceolados, 3,5–8,5 × 2–3,5 cm, pilosos em ambas as faces ...............C. langsdorffii
1. Folíolos trapeziformes, 1–2 × 0,5–0,8 cm, pilosos apenas ao longo da nervura central da face abaxial  

  ..................................................................................................................................C. trapezifolia
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Figura 3 –  a. Schizolobium parahyba (Silva 546); b. Poincianella pluviosa (Silva 1207); c. Bauhinia forficata 
(Silva 1122); d. Phanera angulosa (Silva 647); e. Hymenaeae courbaril (Silva 1194); f. Copaifera langsdorffii 
(Silva 1030); g. Tachigali denudata (Scobar 154); h. Inga sessilis (Silva 366); i. Mimosa diplotricha (Silva 
1111); j. Piptadenia adiantoides (Silva 1146); k. Anadenanthera colubrina (Silva 1155); l. Pseudopiptadenia 
leptostachya (Silva 1040); m. Albizia pedicellaris (Silva 315); n. Zornia curvata (Silva 1081); o. Desmodium 
uncinatum (Silva 764).
Figure 3 – a. Schizolobium parahyba (Silva 546); b. Poincianella pluviosa (Silva 1207); c. Bauhinia forficata (Silva 1122); d. Phanera 
angulosa (Silva 647); e. Hymenaeae courbaril (Silva 1194); f. Copaifera langsdorffii (Silva 1030); g. Tachigali denudata (Scobar 
154); h. Inga sessilis (Silva 366); i. Mimosa diplotricha (Silva 1111); j. Piptadenia adiantoides (Silva 1146); k. Anadenanthera 
colubrina (Silva 1155); l. Pseudopiptadenia leptostachya (Silva 1040); m. Albizia pedicellaris (Silva 315); n. Zornia curvata (Silva 
1081); o. Desmodium uncinatum (Silva 764).
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3.1 Copaifera langsdorffii Desf., Mem. Mus. Hist. 
Nat. 7: 377. 1821. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 23.V.2008, E.D. Silva 1030 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

3.2 Copaifera trapezifolia Hayne, Getreue 
Darstell. Gew. 23. 1825. 

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba,  Parque Estadual  da Serra  do Mar, 
Fazenda Capricórnio, 11.VII.2007, E.D. Silva 
883 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil 
(Sul, Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga,  Cerrado,  Mata Atlântica,  Pampa e 
Pantanal.

4. Phanera Lour., Fl. Cochinch. 1: 37. 1790.

1. Ramos jovens com gavinhas duplas, folhas dimórficas, fruto legume  ..............................  P. angulosa
1'. Ramos jovens com gavinhas simples, folhas não dimórficas, legume samaróide  ....... P. microstachya

4.1. Phanera angulosa (Vogel) Vaz, Rodriguésia 
61: 36. 2010.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Ubatuba, 
Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda Capricórnio, 
28.I.2007, fr., E.D. Silva 647 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

4.2 Phanera microstachya (Raddi) L.P. Queiroz, 
Neodiversity 1(1): 6. 2006.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 26.I.2008, E.D. Silva 1035 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Caatinga 
e Mata Atlântica.

5. Poincianella Britton & Rose, N. Amer. Fl. 23(5): 
327. 1930. Referência: Ulibarri 1996, Queiroz 2009.

5.1 Poincianella pluviosa (DC.) L. P. Queiroz, 
Legum. Caatinga 126. 2009. 

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
16.X.2006, fl., E.D. Silva 769 (UEC). 
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

6. Hymenaea L., Sp. Pl. 2: 1192. 1753.

6.1 Hymenaea courbaril L., Sp. Pl. 2: 1192. 
1753.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 10.I.2007, fl., E.D. Silva 1045 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

7. Senna Mill., Gard. Dict. Abr. 4. 1754.
Referências: Irwin & Barneby 1982a, 1982b; 
Rodrigues  et al. 2005.

Chave de identificação das espécies de Senna  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Arbustos; folhas com 4 pares de folíolos  ............................................................................... S. tropica
1'. Árvores; folhas  com 2 ou10–20 pares de folíolos 

2. Folhas com 2 pares de folíolos; folíolos assimétricos, falcado-lanceolados, 6,5–14 cm compr., com 
a face adaxial glabra; flores 3,5–4 cm compr  .......................................................  S. macranthera

2'. Folhas com 10 a 20 pares de folíolos; folíolos oblongos, oblongo-elípticos ou obovados, 2–4 cm 
compr., pubérulos em ambas as faces; flores 1,5–1,8 cm compr  ............................... S. multijuga

7.1. Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S. 
Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 
181. 1982. 

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Ubatuba, 
Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda Capricórnio, 
10.III.2007, fl., E.D. Silva 709 (UEC, MBM, RB).
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Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.

7.2. Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35: 492. 1982.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
11.III.2007, fl., E.D. Silva 712 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

7.3. Senna tropica (Vell.) H.S. Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35: 368. 1982.

Espécie de difícil identificação pela semelhança 
que apresenta com Senna septemtrionalis (Viv.) H. 
S. Irwin & Barneby e S. araucarietorum H. S. Irwin 
& Barneby.

Irwin & Barneby (1982a)  separam 
Senna tropica de S. septemtrionalis e de S. 
araucarietorum pela presença de anteras com 
ápice proeminentemente 2-umbonado, ovário 
66–96-ovulado e sementes bisseriadas. 

Apesar de considerarmos o táxon encontrado 
como sendo S. tropica, estudos recentes que 
apontem para a correta separação dessas espécies 
ainda são necessários.
Material examinado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
17.XI.2007, fl., E.D. Silva 987 (UEC). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul e 
Sudeste).

Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

8. Schizolobium Vogel, Linnaea 11: 399. 1837.

8.1. Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, 
Contr. U.S. Natl. Herb. 20(7): 240. 1919. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 7.09.2006, fr., E.D. Silva 546 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Sul, 
Sudeste, Norte e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia e Mata 
Atlântica.

9. Tachigali Aubl., Hist. Pl. Guiane 372 (t. 143). 
1775. Referência: Dwyer 1958.

9.1. Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho, 
Cat. Árvores Nativas Minas Gerais, 140. 2006. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, parcela G, 7.11.2006, J. A. M. A. Gomes 
438 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul e 
Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

Subfamília Mimosoideae
Na área de estudo foram encontradas 27 

espécies de Mimosoideae pertencentes a oito 
gêneros e três tribos, sendo 21 de hábito arbóreo, 
duas subarbustivo-arbustivo e quatro lianas.  Seus 
gêneros podem ser reconhecidos a partir da chave 
apresentada a seguir, na qual estão ilustrados os 
principais caracteres diagnósticos (Fig. 3h-m):

Chave para os gêneros de Mimosoideae  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas pinadas, nectário foliar entre todos os pares de folíolos ..................................................... Inga
1'. Folhas bipinadas, nectário foliar no pecíolo e/ou entre alguns pares de foliólulos. 

2. Androceu até 10 estames livres.
3. Fruto craspédio   ........................................................................................................  Mimosa
3'. Outro tipo de fruto, não craspédio.

4. Legumes com valvas membranáceas ou papiráceas, não lenhosas, com ambas as margens 
retas ou quase  ............................................................................................... Piptadenia  

4'. Legumes com valvas coriáceas, com ambas ou pelo menos uma das margens onduladas, 
ou folículo.
5. Inflorescência em glomérulos globosos; fruto folículo, margens levemente constritas 

entre as sementes  ..........................................................................  Anadenanthera
5'. Inflorescência em espigas cilíndricas ou subglobosas; fruto legume, pelo menos 

uma margem muito constrita entre as sementes ......................... Pseudopiptadenia
2'.  Androceu mais de 10 estames.

6. Árvores; ramos inermes; fruto folículo ou legume com valvas torcidas ou espiraladas
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1. Abarema Pittier, Trab. Mus. Comercial 
Venezuela. 86. 1927. Referência: Barneby & 
Grimes 1996, Iganci & Morim 2012.

1.1 Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & 
J.W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 
95. 1996.  
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
17.XI.2007, fl., E.D. Silva 990 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

2.  Albizia Durazz., Mag. Tosc. 3(4): 13. 1772.
Referência: Barneby & Grimes 1996.

2.1. Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico, Novon 
9(4): 555. 1999.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 

7. Folículo lenhoso, com estrias transversais, endocarpo não avermelhado, valvas retas, semente com 
funículo caduco  .................................................................................................................. Albizia

7'. Legume coriáceo, sem estrias transversais, endocarpo avermelhado, valvas torcidas ou espiraladas, 
semente com funículo persistente  ................................................................................... Abarema

6'. Lianas; ramos aculeados, legume com valvas retas  ..............................................................  Senegalia

Capricórnio, 28.I.2007, fl., E.D. Silva 649 (UEC, MBM). 
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.

3. Anadenanthera Speg., Physis. (Buenos Aires) 
6: 313. 1923. Referência: Altschul 1964.

3.1. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, 
Kew Bull. 10(2): 182. 1955. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.V.2008, fr., E.D. Silva 1155 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste, Norte e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica.

4. Inga Mill., Gard. Dict. Abrid. 2: (4). 1754.
Referências: Pennington 1997, Garcia 1998.

Chave de identificação das espécies de Inga  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folíolos glabros a levemente pubérulos.
2. Folhas com 5–9 pares de folíolos, fruto espiralado  .................................................. I. schinifolia
2'. Folhas com 2–4 pares de folíolos, fruto reto a encurvado.

3. Raque foliar alada, inflorescência cilíndrica  ....................................................   I. marginata
3'. Raque foliar cilíndrica a marginada, inflorescência subglobosa  a globosa .

4. Folhas 2(3) pares de folíolos, cálice 3–9 mm compr., flores sésseis  ............. I. capitata
4'. Folhas 2–4 pares de folíolos, cálice 1–2,5 mm compr., flores pediceladas (2–3 mm 

compr.),   .................................................................................................... I. lanceifolia
1'. Folíolos tomentosos a híspidos, pelo menos em uma das faces.

5. Raque foliar cilíndrica ou levemente alada no ápice (raro), ovário 1–2 carpelos  .........   I. hispida
5'. Raque foliar alada, ovário unicarpelar.

6. Nectário longo estipitado (3–6 mm compr.)  .........................................................  I. barbata
6'. Nectário séssil a curto estipitado (até 1,5 mm compr.).

7. Nectário comprimido transversalmente, frutos longo-cilíndricos  ....................  I. edulis
7'. Nectário não comprimido transversalmente, frutos plano-compressos a retangulares 

8. Cálice estriado, glabrescente, fruto com margens expandidas, estrias longitudinais 
presentes, conspícuas  ..............................................................................  I. striata

8'. Cálice sem estrias, piloso, fruto com margens não expandidas, estrias longitudinais 
ausentes ou, se presentes, inconspícuas.

9. Flores 8 cm compr., fruto muito encurvado, denso-velutino  .................  I. sessilis
9'. Flores até 3 cm compr., fruto reto a levemente encurvado, glabro, tomentoso ou híspido

10. Folíolos tomentosos em ambas as faces, fruto glabro a tomentoso  ...............  
 .................................................................................................  I. mendoncaei

10'. Folíolos glabros a glabrescentes na face adaxial, fruto híspido  ....  I. vulpina
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4.1. Inga barbata Benth., London J. Bot. 4: 605. 
1845.

Inga barbata é muito semelhante à Inga 
vulpina, inclusive quando em estado reprodutivo. 
Pennington (1997) separa as duas espécies a partir 
do número de folíolos, tamanho das estípulas e 
tamanho do cálice e corola. 

As principais diferenças observadas entre 
Inga barbata e Inga vulpina na área estudada 
estão relacionadas ao tamanho e forma das 
estípulas, tamanho do nectário, tamanho das flores 
e indumento do cálice. Inga barbata apresenta 
estípulas com 6–8 mm compr., largo-lanceoladas, 
nectário longo-estipitado (3–6 mm compr.), flores 
2,5–3 cm compr. e cálice subglabro, enquanto 
Inga vulpina possui estípulas com 4 mm compr., 
oblongas, nectário séssil a curto-estipitado (1 
mm compr.), flores 1,5–2,5 cm compr. e cálice 
adpresso-piloso.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
22.V.2008, fr., E.D. Silva 1112 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul e 
Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

4.2. Inga capitata Desv., J. Bot. Agric. 3: 71. 
1814. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 11.VIII.2007, E.D. Silva 882 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil 
(Sudeste, Norte e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia e Mata 
Atlântica.

4.3. Inga edulis Mart., Flora 20(2): 113. 1837. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
17.XI.2007, fr., E.D. Silva 983 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

4.4 Inga hispida Schott ex Benth., Trans. Linn. 
Soc. London 30(3): 625. 1875. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do 
Mar, 7.IX.2008, fl., E.D. Silva 1169 (UEC, MBM, 
RB).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste 
e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

4.5. Inga lanceifolia Benth., Trans. Linn. Soc. 
London 30: 606. 1875. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
7.IX.2008, fr., E.D. Silva 1170 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

4.6. Inga marginata Willd., Sp. Pl., 4(2): 1015. 
1806. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
11.III.2007, fl., E.D. Silva 711 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.

4.7. Inga mendoncaei Harms, Notizbl. Konigl. 
Bot. Gart. Berlin 6: 300. 1915. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 9.IX.2007, fr., E.D. Silva 951 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

4.8. Inga schinifolia Benth., London J. Bot. 4: 
584. 1845. 

Devido ao número e a forma dos folíolos pode 
ser confundida com Inga tenuis (Vell.) Mart., quando 
em estado vegetativo, no entanto, Inga schinifolia 
possui frutos espiralados e Inga tenuis frutos retos.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, s.d., fr., E.D. Silva 877 (UEC). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

4.9. Inga sessilis (Vell.) Mart., Flora 20(2): 114. 1837. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
19.VII.2006, fl. e fr., E.D. Silva 366 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste, Norte, Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.

4.10. Inga striata Benth., London J. Bot. 4: 608. 1845. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
17.XI.2007, fr., E.D. Silva 985 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.
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4.11. Inga vulpina Mart. ex Benth., Trans. Linn. 
Soc. London 30(3): 625. 1875.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra 
do Mar, 8.IX.2008, fl .  e fr. ,  E.D. Silva 1178 
(UEC).

Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata Atlântica.

5. Mimosa L., Sp. Pl. 1: 516. 1753. Referência: 
Barneby 1991.

Chave de identificação das espécies de Mimosa  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Árvore.
2. Ramos inermes, ásperos, indumento formado por tricomas estrelados e/ou setosos; flores amarelas, 

fruto rugoso  ...............................................................................................................  M. scabrella
2'. Ramos aculeados, lanosos a subglabros, flores brancas, fruto liso.

3. Pecíolo 0,8–1,4 cm compr., foliólulos 15–25 pares, oblongo-lineares, 5–11 × 0,8–1,8 mm, 
presos à raque com a sua porção lateral, face abaxial glabra  ......................  M. bimucronata

3'. Pecíolo 1,5–2,5 cm compr., foliólulos 8–14 pares, oblongos a assimétricos, 8–11 × 3–5 mm, 
presos à raque com a sua porção central, face abaxial adpresso-pilosa  .................................  
 ........................................................................................................ Mimosa aff. bimucronata

1'. Subarbusto a arbusto.
4. Folhas com 6 a 8 pares de pinas, foliólulos 16–21 pares, ramos pilosos a glabros, acúleos 

enfileirados  .............................................................................................................  M. diplotricha
4'. Folhas com 1 par de pinas, foliólulos 27–29 pares, ramos com indumento de tricomas híspido-

amarronzados, longos, alternando com tricomas levemente tomentoso-esbranquiçados, curtos; 
acúleos dispersos  .................................................................................................  M. ramosissima

5.1. Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze, Gen. Pl. 
1: 198. 1891. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
11.III.2007, fl., E.D. Silva 713 (UEC). 
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste, Norteste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata 
Atlântica.

5.2. Mimosa diplotricha Wright in Sauvalle, 
Anales Acad. Ci. Med 5: 405. 1868.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. 
Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra 
do Mar, 22.V.2008, fl. e fr., E.D. Silva 1111 (UEC, 
MBM, RB). 
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.

5.3. Mimosa ramosissima Benth., Trans. Linn. Soc. 
London 30(3): 394. 1875.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
10.IX.2006, fr., E.D. Silva 392 (UEC, MBM, RB).

Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul e 
Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

5.4. Mimosa scabrella Benth., J. Bot., 4(31): 387. 
1841. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
18.VII.2006, fl. e fr., E.D. Silva 364 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Endêmica Brasil (Sul e 
Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

5.5. Mimosa aff. bimucronata (DC.) Kuntze, Gen. 
Pl. 1: 198. 1891.

Espécime com algumas características 
morfológicas semelhantes a M. bimucronata, mas 
a ausência de material com flores não permitiu a 
determinação definitiva ao nível específico.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
19.VII.2006, fr., E.D. Silva 369 (UEC).

6. Piptadenia Benth., J. Bot. 2: 135. 1840. 
Referência: Tamashiro 1989.
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6.1. Piptadenia adiantoides (Spreng.) J. F. Macbr., 
Contr. Gray Herb. 59: 17. 1919. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.V.2008, fr., E.D. Silva 1146 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil 
(Sudeste, Norte e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica.

6.2. Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr., 
Contr. Gray Herb. 59: 17. 1919. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 28.I.2007, fl., E.D. Silva 653 (UEC).

Distribuição geográfica: Améria do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata Atlântica.

6.3. Piptadenia paniculata Benth., J. Bot. 4(31): 
338. 1841. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
27.I.2007, fl., E.D. Silva 631 (UEC, MBM). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata Atlântica.

7. Pseudopiptadenia Rauschert, Taxon 31(3): 559. 
1982. Referência: Lewis & Lima 1991. 

Chave de identificação das espécies de Piptadenia  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Lianas ou arvoretas escandentes, inflorescências avermelhadas  ...................................  P. adiantoides
1'. Árvores, inflorescências branco-amareladas.

2. Caule com cristas longitudinais conspícuas; ramos geralmente aculeados; foliólulos 30–49 pares, 
linear-falcados, 4–9 × 0,8–1 mm; ovário glabro; legumes 9–16 × 2–2,3 cm  ......  P. gonoacantha

2'. Caule sem cristas longitudinais; ramos geralmente inermes; foliólulos 5–9 pares, 1,8–4,4 × 0,9–1,9 
cm, falcado-lanceolados; ovário piloso; legumes 18,5–23 × 2,5–3,9 cm  ................  P. paniculata

Chave de identificação das espécies de Pseudopiptadenia  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas com 2–4 pares de pinas; foliólulos 5–11 pares, 1–2,9 × 0,4–1 cm, glabros em ambas as faces; 
frutos 1,1–1,4 cm larg., encurvados, estipitados (5 mm compr.)  ..................................  P. leptostachya  

1'. Folhas com 5–8 pares de pinas; foliólulos 10–25 pares, 4–11 × 1–3 mm, face abaxial levemente adpresso-
pilosa; frutos retos, 3,3–4 cm larg., longo-estipitados (4,5 cm compr.)  ............................ P. warmingii 

7.1. Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) 
Rauschert, Taxon 31(3): 559. 1982. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.V.2008, fr., E.D. Silva 1158 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

7.2. Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P. 
Lewis & M.P. Lima, Arquivos do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro 30: 54. 1991. 

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 23.V.2008, E.D. Silva 1138 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

8. Senegalia Raf., Sylva Tellur. 119. 1838.
Referências: Seigler et al. 2006, Rico-Arce 2007, 
Barros 2011.

Chave de identificação das espécies de Senegalia no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Inflorescência espiga cilíndrica  ...........................................................................................  S. lacerans
1'. Inflorescência espiga subglobosa.

2. Foliólulos com nervura principal muito excêntrica; ovário denso-piloso  ................  S. paniculata
2'. Foliólulos com nervura principal central ou levemente excêntrica; ovário glabro a levemente 

piloso  ...................................................................................................................... S. martiusiana
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8.1. Senegalia lacerans (Benth.) Seigler & 
Ebinger, Phytologia 88(1): 55. 2006.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
26.I.2007, fl., E.D. Silva 629 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

8.2. Senegalia tenuifolia Britton & Rose, N. Amer. 
Fl. 23(2): 118. 1928.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Ubatuba, 
Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda Capricórnio, 
23.II.2008, fl., E.D. Silva 1096 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

8.3. Senegalia martiusiana (Steud.) Bocage & L.P. 
Queiroz, Neodiversity 1(2): 12. 2006 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
19.VII.2006, fr., E.D. Silva 365 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga e Mata 
Atlântica.

Subfamília Papilionoideae
Na área de estudo foram encontradas 39 espécies 

pertencentes a 18 gêneros e sete tribos, sendo 15 de 
hábito arbóreo, 13 subarbustivo-arbustivo e 11 lianas. 
Seus gêneros podem ser reconhecidos a partir da 
chave apresentada a seguir, na qual estão ilustrados os 
principais caracteres diagnósticos (Figs. 3o-n, 4a-o):

Chave para os gêneros de Papilionoideae  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas simples, unifolioladas a trifolioladas.
2. Fruto lomento.

3. Folhas bifolioladas, lomento aculeado  .......................................................................  Zornia
3'. Folhas trifolioladas, lomento sem acúleos.

4. Estípulas com ápice bipartido; Inflorescência congesta, flores amarelas; fruto inconspícuo 
com apenas um artículo fértil  ....................................................................  Stylosanthes

4'. Estípulas com ápice não bipartido; Infloresência laxa, flores róseas, azuladas ou lilases; 
fruto conspícuo com mais de um artículo fértil  .........................................  Desmodium

2'. Fruto legume ou drupa.
5. Árvore; fruto drupa  ................................................................................................  Zollernia
5'. Arbusto subarbusto ou liana; fruto legume.

6. Legume subinflado a fortemente inflado.
7. Anteras uniformes, fruto com septos oblíquos entre as sementes  ............ Cajanus 
7'. Anteras dimorfas, fruto sem septos oblíquos entre as sementes  ..........  Crotalaria

6'. Legume com outras características.
8. Legume linear, carena com ápice fortemente tubuloso, estilete barbado  ...............  

 .......................................................................................................  Cochliasanthus 
8'. Legume oblongo, largo-oblongo ou semi-orbicular, ápice da carena não tubuloso 

ou levemente tubuloso, estilete não barbado.
9. Legume com estrias longitudinais salientes e indumento de tricomas urticantes, 

inflorescência pêndula, pedúnculo flexível  ......................................  Mucuna
9'. Legume sem estrias longitudinais salientes, glabros ou com indumento não 

urticante, inflorescência ereta a subereta, pedúnculo rígido  .............  Dioclea
1'. Folhas pinadas.

10. Corola não papilionácea, formada por 5 pétalas semelhantes entre si, ou reduzida a uma pétala 
vexilar ou apétala.
11. Folíolos com glândulas, fruto sâmara  ................................................................ Myrocarpus
11'. Folíolos sem glândulas, fruto nucóide  ....................................................................  Swartzia

10'. Corola papilionácea formada por 5 pétalas diferentes entre si.
12. Fruto sâmara ou legume samaróide.

13. Fruto sâmara.
14. Sâmara com ala apical, ramos aculeados ou inermes  ........................ Machaerium
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Figura 4 – a. Stylosanthes guianensis (Silva 1154); b. Zollernia ilicifolia (Silva & Piacentini 374); c. Cajanus cajan 
(Santos 577); d. Crotalaria junceae (Silva 1148); e. Cochliasanthus caracalla (Silva 1210); f. Mucuna urens (Silva 
335); g. Swartzia langsdorffii (Silva 1082); h. Myrocarpus frondosus (Dias et al. 44); i. Machaerium nictitans (Silva 
1156); j. Pterocarpus rohrii (Silva 486); k. Lonchocrpus cultratus (Aguirre et al. 68); l. Dalbergia frutescens (Silva 
1110); m. Andira fraxinifolia (Silva 835); n. Ormosia arborea (Figueiredo & Rodrigues 14403); o. Dahlstedtia 
pinnata (Silva 708).
Figure 4 – a. Stylosanthes guianensis (Silva 1154); b. Zollernia ilicifolia (Silva & Piacentini 374); c. Cajanus cajan (Santos 577); d. 
Crotalaria junceae (Silva 1148); e. Cochliasanthus caracalla (Silva 1210); f. Mucuna urens (Silva 335); g. Swartzia langsdorffii (Silva 
1082); h. Myrocarpus frondosus (Dias et al. 44); i. Machaerium nictitans (Silva 1156); j. Pterocarpus rohrii (Silva 486); k. Lonchocrpus 
cultratus (Aguirre et al. 68); l. Dalbergia frutescens (Silva 1110); m. Andira fraxinifolia (Silva 835); n. Ormosia arborea (Figueiredo 
& Rodrigues 14403); o. Dahlstedtia pinnata (Silva 708).

a

1 
cm

b c d

e f

g h i

k j l

m n o

2 
cm

2 
cm

1,
5 

cm

2 
cm

10
 c

m

1 
cm

2 
cm

2 
cm

1 
cm

1 
cm 3 

cm

1 
cm

1 
cm

2,
5 

cm



300 Silva, E.D. & Tozzi, A.M.G.A. 

Rodriguésia 64(2): 285-309. 2013

1. Andira Juss., Gen. Pl. 363. 1789. Referência: 
Pennington 2003.

14'. Sâmara com ala circular, ramos inermes  ...........................................................  Pterocarpus
13'. Legume samaróide.

15. Folíolos opostos, fruto com nervuras marginais proeminentes  ......................  Lonchocarpus
15'. Folíolos subopostos a alternos, frutos sem nervuras marginais  ............................ Dalbergia

12'. Fruto drupáceo, legume ou legume nucóide.
16. Fruto drupáceo ou legume com valvas côncavas e semente bicolor, corola não tubulosa

17. Fruto drupáceo, semente com uma única cor  .............................................................  Andira
17'. Legume com valvas côncavas, semente bicolor  .....................................................  Ormosia

16'. Legume nucóide; corola tubulosa  ..............................................................................  Dahlstedtia

Chave de identificação das espécies de Andira  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folíolos pubérulos na face abaxial, flores 1,3–1,6 cm compr.  ........................................ A. fraxinifolia
1'. Folíolos tomentosos na face abaxial, flores 2–2,3 cm compr. .......................................  A. ormosioides

1.1. Andira fraxinifolia Benth., Commentat. 
Legum. Gen. 44. 1837.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Fazenda Capricónio, 30.I.2006, fr., E.D. Silva 
835 (UEC). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica.

1.2. Andira ormosioides Benth., Commentat. 
Legum. Gen. 44. 1837.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Fazenda Capricónio, 7.IX.2007, E.D. Silva 
912 (UEC). 
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste 
e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

2. Cajanus Adans., Fam. Pl. 2: 326, 529. 1763.

2.1. Cajanus cajan (L.) Millsp., Publ. Field 
Columbian Mus., Bot. Ser. 2(1): 53. 1900.

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
22.V.2008, fl., E.D. Silva 1118 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

3. Cochliasanthus Trew, Pl. Rar. 41, t. 10. 1763.
Referência: Moreira 1997, Delgado-Salinas et al. 2011.

3.1. Cochliasanthus caracalla (L.) Trew, Pl. Rar. 
41, t. 10. 1763.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
23.III.2009, fr., E.D. Silva 1210 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

4. Crotalaria L., Sp. Pl. 2: 714. 1753. Referências: 
Flores & Miotto 2001, Flores 2004. 

Chave de identificação das espécies de Crotalaria  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas simples.
2. Estípulas não decurrentes nos ramos  ............................................................................. C. juncea 
2'. Estípulas decurrentes nos ramos  ............................................................................... C. breviflora 

1'. Folhas trifolioladas.
3. Folíolos linear-elípticos a linear-lanceolados, estípulas ausentes, cálice 4 mm compr., lacínias 

muito menores que o tubo, legume estreito-oblongo  ............................................... C. lanceolata 
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3'. Folíolos lanceolados ou elípticos, estípulas presentes, cálice 9–10 mm compr., lacínias maiores que o 
tubo, legume oblongo a largo-oblongo.
4. Pecíolo 5,5–7,5 cm compr., estípulas 3–11 mm, folíolos com até 2,1 cm larg., brácteas e bractéolas 

7–9 mm compr., flores ca. 2 cm compr., legume 0,9–1,2 cm larg.  ...............................  C. micans 
4'. Pecíolo 2–5,5 cm compr., estípulas 2–3 mm compr., folíolos  1,2–4,5 cm larg., brácteas e bractéolas 

1–2 mm compr., flores ca. 1,2 cm compr., legume 0,5–0,8 cm larg.  .............................................  
 ......................................................................................................................................  C. vitellina

4.1. Crotalaria breviflora DC., Prodr. 2: 127. 
1825.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
19.VII.2006, fl, E.D. Silva 375 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica.

4.2. Crotalaria juncea L., Sp. Pl. 2: 714. 1753. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.V.2008, fl. e fr., E.D. Silva 1148 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

4.3. Crotalaria lanceolata E. Mey., Comm. Pl. 
Afr. Austr. 1: 24. 1836. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
28.I.2008, fl. e fr., E.D. Silva 1071 (UEC, MBM). 
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

4.4. Crotalaria micans Link, Enum. Hort. Berol. 
Alt. 2: 228. 1822. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
18.XII.2006, fl., E.D. Silva 610 (UEC, RB).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.

4.5. Crotalaria vitellina Ker Gawl., Bot. Reg. 6: 
447. 1820. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
17.XI.2007, fl., E.D. Silva 986 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica.

5. Dahlstedtia Malme, Ark. Bot. 4(9): 4. 1905.
Referências: Malme 1905, Burkart 1957, Teixeira 
& Gabrielli 2000, Teixeira & Ranga 2004, Silva 
et al. 2012.

5.1. Dahlstedtia pinnata Malme, Ark. Bot. 4(9): 
4. 1905. 

Espécie muito semelhante à Dahlstedtia 
pentaphylla (Taub.) Burkart, motivo pelo qual 
muitos autores às consideravam como uma única 
espécie. A presença de inflorescência ereta, 
lenticelas inconspícuas nos ramos florais e flores 
com corola púrpura são caracteres que podem 
auxiliar na identificação de D. pinnata. Apesar das 
duas espécies ocorrerem no estado de São Paulo, 
D. pinnata tem sua distribuição mais ao norte 
ocorrendo também no Rio de Janeiro enquanto D. 
pentaphylla está distribuída mais ao sul, nos estados 
do Paraná e Santa Catarina. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 10.III.2007, fl., E.D. Silva 708 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

6. Dalbergia L. f., Suppl. Pl. 52. 1782. Referências: 
Hoehne 1941, Carvalho 1997.

Chave de identificação das espécies de Dalbergia  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Árvores; ramos sem gavinhas ou ganchos; folhas ereto-patentes; folíolos com margens claramente 
revolutas  ......................................................................................................................... D. brasiliensis

1'. Arbustos, lianas ou arvoretas escandentes; extremidades dos ramos com gavinhas ou ganchos; folhas 
pendentes; folíolos com margens planas ou levemente revolutas.
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6.1. Dalbergia brasiliensis Vogel, Linnaea 11: 
198. 1837.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Parque 
Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia, 
27.I.2008, E.D. Silva 1054 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul e 
Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata 
Atlântica.

6.2. Dalbergia frutescens (Vell.) Britton, Bull. 
Torrey Bot. Club 16: 324. 1889. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba-São Luiz do Paraitinga, Parque Estadual da 
Serra do Mar, 22.V.2008, fr., E.D. Silva 1110 (UEC, 
MBM, RB). 

Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

6.3. Dalbergia lateriflora Benth., J. Linn. Soc. 
Bot. 4: 37. 1860. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 11.VIII.2007, E.D. Silva 876 (UEC)
Distribuição geográfica: Emdêmica do Brasil (Sudeste 
e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

7. Desmodium Desv., J. Bot. Agric., 1: 122. 1813.
Referência: Azevedo 1991.

2. Folhas 6–11 folioladas; folíolos 2,4–7 × 1,7–3,2 cm, ovado-lanceolados, face abaxial pubérula; peciólulo 
2–4 mm compr.  ................................................................................................................  D. frutescens

2'. Folhas 15–23 folioladas; folíolos 1,3–1,9 × 0,5–0,9 cm, oblongos, face abaxial adpresso a patente-pilosa; 
peciólulo 1 mm compr.  ....................................................................................................  D. lateriflora

Chave de identificação das espécies de Desmodium  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folíolos orbiculares a obovados com no máximo 3 cm compr.  ..................................... D. adscendens
1'. Folíolos elípticos a ovados com até 6,5 cm compr.

2. Artículos do lomento com uma margem reta e a outra levemente obtusa, ramos viscosos  ...........  
 ..................................................................................................................................  D. uncinatum 

2'. Artículos do lomento com um da margem reta e a outra arredondada, ramos não viscosos 
3. Estípulas adnatas, pecíolo com até 2,6 cm compr.  .............................................  D. incanum 
3'. Estípulas livres, pecíolo com até 6 cm compr.  .......................................................   D. affine 

7.1. Desmodium adscendens DC., Prodr., 2: 
332. 1825. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Parque 
Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia, 
19.XII.2006, fl., E.D. Silva 615 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical (Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa.

7.2. Desmodium affine Schltdl.,Schltdl., Linnaea 
12: 312. 1838.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Parque 
Estadual da Serra do Mar-Núcleo Santa Virgínia, 
19.XII.2006, fl. e fr., E.D. Silva 616 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

7.3. Desmodium incanum DC., Prodr., 2: 332. 
1825.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Ubatuba, 
Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda Capricórnio, 
14.X.2006, fl., E.D. Silva 462 (UEC)
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

7.4. Desmodium uncinatum (Jacq.) DC., (Jacq.) 
DC., Prodr.  2: 331. 1825.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 12.III. 
2007, fl, E.D. Silva 719 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado, 
Mata Atlântica e Pampa.
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8. Dioclea Kunth, Nov. Gen. 5: 437. 1823.

8.1. Dioclea grandistipula L.P. Queiroz, Novon 
8(4): 433. 1998.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
6.XI.2008, E.D. Silva 1166 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

8.2. Dioclea rufescens Benth., Comm. Legum. 
Gen. 69. 1837. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO. Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
19.XII.2006, fl., E.D. Silva 1117 (UEC, MBM).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil 
(Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

9. Lonchocarpus Kunth, Nov. Gen. Sp. 6: 300. 
1824.Referências: Tozzi 1989, Neubert & Miotto 
1996, Silva et al. 2012.

9.1. Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G. Azevedo 
& H.C. Lima, Acta Bot. Brasil. 9: 128, 141. 1995.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 26.I.2008, fl., E.D. Silva 1033 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

10. Machaerium Pers., Syn. Pl. 2 (2): 276. 1807.
Referências: Hoehne 1941b, Sartori & Tozzi 1998, 
Mendonça-Filho 2002.

Chave de identificação das espécies de Dioclea  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folíolos glabros em ambas as faces  ............................................................................ D. grandistipula
1'. Folíolos com a face abaxial canescente-velutina ou híspido-tomentosa ...........................  D. rufescens

Chave de identificação das espécies de Machaerium  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas 15–35 folioladas.
2. Lianas; acúleos uncinados. 

3. Ramos jovens glabros; acúleos 1,5–2 mm compr.; folhas 17–21 folioladas; folíolos 0,5–1,3 
cm larg., oblongos a obovados; flores creme  ..................................................  M. uncinatum 

3'. Ramos jovens fortemente tomentosos, acúleos 4 mm comp.; folhas 27–35 folioladas; folíolos 
0,4–0,5 cm larg., linear-oblongos; flores lilases  ..............................................  M. aculeatum 

2'. Árvores; acúleos eretos a levemente encurvados.
4. Ramos jovens levemente tomentosos; acúleos 7–9 mm compr.; folhas 15-21 folioladas; 

folíolos elípticos  ............................................................................................  M. scleroxylon 
4'. Ramos jovens fortemente tomentosos; acúleos 5–17 mm compr.; folhas 19-29 folioladas; 

folíolos oblongos a levemente elípticos  .............................................................  M. nictitans 
1'. Folhas 5–9  folioladas.

5. Nervação craspedódroma, folíolos com a face abaxial serícea  ..............................  M. declinatum
5'. Nervação broquidódroma, folíolos glabros em ambas as faces ou face abaxial pubérula.

6. Folíolos lanceolados, folíolos glabros em ambas as faces, ramos sem gavinhas  ...................  
 .......................................................................................................................  M. lanceolatum 

6'. Folíolos elípticos, face abaxial pubérula, gavinhas aculeadas ocasionalmente presentes nos 
ramos  ....................................................................................................................... M. debili 

10.1. Machaerium aculeatum Raddi, Mem. Mat. 
Fis. Soc. Ital. Sci. Modena 18: 398. 1820.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 8.IX.2007, E.D. Silva 921 (UEC).

Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal.
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10.2. Machaerium declinatum (Vell.) Stellfeld, 
Tribuna Farm. 12: 131. 1944. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 11.VIII.2007, E.D. Silva 910 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

10.3. Machaerium debile (Vell.) Stellfeld, Tribuna 
Farm. 12: 131. 1944. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.V.2008, fr., E.D. Silva 1145 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

10.4. Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F. Macbr., 
Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13, 3: 281. 1943. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 8.IX.2007, E.D. Silva 918 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata 
Atlântica.

10.5. Machaerium nictitans (Vell.) Benth., 
Commentat. Legum. Gen. 34. 1837. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
25.V.2008, fr., E.D. Silva 1156 (UEC, MBM, RB).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata 
Atlântica.

10.6. Machaerium scleroxylon Tul., Arch. Mus. 
Hist. Nat. 4: 93. 1844. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.II.2008, E.D. Silva 1102 (UEC).

Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata 
Atlântica.

10.7. Machaerium uncinatum Benth., Commentat. 
Legum. Gen. 34. 1837.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
21.V.2007, E.D. Silva 831 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

11. Mucuna Adans., Fam. Pl. 2: 325. 1763.

11.1. Mucuna urens (L.) Medik., Vorles. Churpfälz. 
Phys.-Öcon. Ges. 2: 399. 1787. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 17.XII.2006, fl., E.D. Silva 605 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia e Mata 
Atlântica.

11. Myrocarpus Allem., Diss. 1847. Referência: 
Sartori & Tozzi 2004.

12.1. Myrocarpus frondosus Allem., Diss. 1848. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
13.VIII.2007, E.D. Silva 901 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

13. Ormosia Jacks., Trans. Linn. Soc. London, 
10(2): 360. 1811. Referência: Rudd 1965.

Chave para as espécies de Ormosia no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folíolos oblongo-lanceolados, venação da face abaxial fortemente proeminente, flor vinácea a púrpura 
  .............................................................................................................................................. O. arborea

1'. Folíolos elípticos a obovados, venação da face abaxial não proeminente, flor lilás  ............... O. minor 

13.1. Ormosia arborea (Vell.) Harms, Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 19: 288. 1924.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 23.V.2008, E.D. Silva 1127 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).

Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata 
Atlântica.

13.2. Ormosia minor Vogel, Linnaea 11:405.1837.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
19.XII.2006, fr., E.D. Silva 617 (UEC).
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Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil 
(Sudeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

14. Pterocarpus Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist. 
283. 1763.

14.1. Pterocarpus rohrii Vahl, Symb. Bot. 2: 
79. 1791. 

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Ubatuba, 
Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda Capricórnio, 
17.I.2006, fr., E.D. Silva 486 (UEC).
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.

15. Stylosanthes Sw., Prodr. 7: 108. 1788. Referências: 
Ferreira & Costa 1979, Costa 1982, Fortuna-Perez et al. 2011.

Chave para identificação das espécies de Stylosanthes  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Subarbusto bastante ramificado, ramos fortemente híspido-glandulares, folhas pouco distanciadas (2–3 cm, 
aproximadamente)  ..................................................................................................................  S. viscosa

 1'. Subarbusto pouco ramificado, ramos tomentosos ou levemente híspido-glandulares, glabrescentes, 
folhas muito distanciadas (4–6 cm, aproximadamente)  ...................................................  S. guianensis

15.1. Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw., Kongl. 
Vetensk. Acad. Nya Handl., 10: 301. 1789. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
24.V.2008, fl., E.D. Silva 1154 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Todas as 
regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Cerrado e Mata Atlântica.

15.2. Stylosanthes viscosa (L.) Sw.,  Prodr. 108. 
1788. 

Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
8.IX.2008, fl., E.D. Silva 1182 (UEC).
Distribuição geográfica: Pantropical. Brasil (Todas 
as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.

16. Swartzia Schreb., Gen. Pl. 2: 518. 1791.
Referência: Cowan 1968, Mansano & Tozzi 1999.

Chave de identificação das espécies de Swartzia  no Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo

1. Folhas 5–7 folioladas, raque marginada a alada, folíolos glabros em ambas as face  ..... S. langsdorffii
1'. Folhas 17–27 folioladas, raque cilíndrica a levemente marginada, folíolos pilosos em pelo menos uma das faces

2. Folhas 17–19 folioladas, ramos glabros  .......................................................................... S. oblata 
2'. Folhas 23–27 folioladas, ramos ferrugíneo-tomentosos  ...........................................  S. flaemingii

16.1. Swartzia flaemingii Raddi, Mem. Moden. 
18(2): 397. 1820. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
7.IX.2008, fl., E.D. Silva 1174 (UEC, MBM, RB)
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste, 
Norte e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, Cerrado 
e Mata Atlântica.

16.2. Swartzia langsdorffii Raddi, Mem. Mod. 
18(2): 396. 1820. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: Núcleo 
Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do Mar, 
26.I.2008, fl., E.D. Silva 1082 (UEC, MBM). 

Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sudeste, 
Centro-Oeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

16.3. Swartzia oblata R.S. Cowan, Brittonia 33(1): 
11. 1981. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 23.II.2008, fl., E.D. Silva 1094 (UEC).
Distribuição geográfica: Endêmica do Brasil (Sul, 
Sudeste e Nordeste).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Mata Atlântica.

17. Zollernia Maximil. & Nees, Nova Acta Phys.-
Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13(2): 13. 
1827. Referência: Mansano et al. 2004.
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17.1. Zollernia ilicifolia (Brongn.)Vogel, Linnaea 
11: 166. 1837. 
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Fazenda 
Capricórnio, 26.I.2008, E.D. Silva 1047 (UEC).
Distribuição geográfica: América do Sul. Brasil 
(Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica.

18. Zornia J. F. Gmel., Sist. nat., 2 (2): 1076. 1792.
Referências: Mohlenbrock 1961, Sciamarelli & 
Azevedo-Tozzi 1996, Perez 2009.

18.1. Zornia curvata Mohlenbr., Webbia, 16: 
132. 1961.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Núcleo Santa Virgínia, Parque Estadual da Serra do 
Mar, 28.I.2008, fr., E.D. Silva 1081 (UEC). 
Distribuição geográfica: América Central e do Sul. 
Brasil (Todas as regiões).
Domínio fitogeográfico brasileiro: Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

A família Leguminosae está bem representada 
na Floresta Ombrófila Densa do Núcleo Santa 
Virgínia quando comparamos os dados obtidos 
na área de estudo com os resultados apresentados 
em levantamentos realizados em outras áreas 
da Floresta Atlântica nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Paraná (Tab. 1), ressalvadas 
as diferenças que dificultam as comparações 
entre as áreas, como: metodologia empregada 
no estudo, tamanho da área amostral, níveis de 
preservação de cada área, dificuldade de acesso 
aos locais de coleta, delimitação dos parâmetros 
de inclusão do indivíduo na amostragem, entre 
outros. A diversidade de tribos e gêneros de 
Leguminosae encontrada na área de estudo sugere 
que esses táxons desempenham papel importante 
na composição dessa floresta. Gêneros neotropicais 
como Machaerium e Inga, bem representados 
em número de espécies em Santa Virgínia, 
revelam a importante contribuição da família na 
formação das florestas brasileiras, em especial da 
Floresta Atlântica. O número elevado de espécies 
ocorrentes na área de estudo indica que a presença 
da família nas formações florestais do litoral norte 
de São Paulo é ainda mais significativa do que o 
anteriormente estimado. A diferença observada no 
número de espécies amostradas em levantamento 
florísticos comparado aos fitossociológicos 
talvez realce a necessidade dos levantamentos 

fitossociológicos de formações naturais serem 
precedidos e complementados por levantamentos 
florísticos, como já observado por Rodrigues & 
Shepherd (1992) em levantamento realizado na 
Serra do Japi. O número de espécies endêmicas 
da Floresta Atlântica encontrado na área de estudo 
(27) mostra que, apesar da capacidade da família 
em ocupar diversos habitats, muitas leguminosas 
desenvolvem-se apenas em áreas restritas de 
fitofisionomias específicas. Em função do atual 
declínio das formações florestais brasileiras, 
principalmente em decorrência da expansão urbana 
e agrícola, a afirmação de que determinadas áreas 
são importantes centros de endemismo de várias 
famílias de plantas pode sustentar decisões que 
visem a definição de estratégias de conservação 
para uma região, visto que espécies com distribuição 
restrita requerem atenção especial para preservação. 
Conhecer as espécies ocorrentes em remanescentes 
de florestas, principalmente aquelas de distribuição 
restrita, é de fundamental importância para o 
desenvolvimento de estratégias de conservação 
que dependem, em especial, do conhecimento 
da diversidade biológica de uma área. Este 
conhecimento tem sido valorizado nos programas 
estabelecidos pelas políticas públicas, evidenciando 
a necessidade de qualificar, quantificar e modelar 
sua biodiversidade. Neste sentido, é relevante a 
associação da composição florística com dados 
de distribuição geográfica das espécies, e esses 
dados contribuirão, indubitavelmente, para um 
maior conhecimento dos padrões de distribuição 
e ecologia das famílias, como também servirão de 
apoio a futuras medidas preservacionistas.
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo caracterizar a flora fanerogâmica da região da Serra Negra localizada no 
sul da Zona da Mata de Minas Gerais, entre os municípios de Lima Duarte, Rio Preto, Santa Bárbara do Monte 
Verde e Olaria. Embora considerada de importância biológica alta, esta região não possui nenhum registro 
anterior de dados florísticos, o que levou ao desenvolvimento deste levantamento, durante o período de 2003 a 
2010. A vegetação é caracterizada por um mosaico de formações florestais e campestres onde se destacam os 
campos rupestres e florestas nebulares em altitudes que variam de 1300 a ca. 1700 m. Um total de 1033 espécies 
foi encontrado, distribuídas em 469 gêneros e 121 famílias sendo as mais representativas Orchidaceae (115 spp.), 
Asteraceae 54 spp.), Melastomataceae (56 spp.), Myrtaceae (53 spp.), Fabaceae, Poaceae e Rubiaceae (48 spp. 
cada), Bromeliaceae (43 spp.), Solanaceae (38 spp.) e Piperaceae (33 spp). Novos registros e endemismos para 
a flora mineira foram encontrados e 58 espécies estão citadas na lista de espécies ameaçadas de Minas Gerais.
Palavras-chave: campo rupestre, Floresta Atlântica, floresta nebular, Serra da Mantiqueira, Zona da Mata Mineira.

Abstract
The present study aims to characterize the phanerogamic flora of the region of Serra Negra, located in the 
southern of Zona da Mata of Minas Gerais, between the municipalities of Lima Duarte, Rio Preto, Santa 
Bárbara do Monte Verde and Olaria. Although this region is considered of high biological importance, it has no 
previous record of floristic data, which led to the development of this survey, during the period 2003 to 2010. 
The vegetation is characterized by a mosaic of forests and grassland, especially cloud forests and “campos 
rupestres” (rocky grasslands), occurring at altitudes between 1300 to 1700 m. A total of 1033 species was 
recorded, distributed in 469 genera and 121 families. The most representative families are Orchidaceae (115 
spp.), Asteraceae 54 spp.), Melastomataceae (56 spp.), Myrtaceae (53 spp.), Fabaceae, Poaceae e Rubiaceae (48 spp. 
cada), Bromeliaceae (43 spp.), Solanaceae (38 spp.) and Piperaceae (33 spp). New records and endemic species 
to flora of Minas Gerais were found and 58 species are cited in the list of endangered species of Minas Gerais.
Key words: Atlantic forest, “campo rupestre”, cloud forest, Mantiqueira Range, Zona da Mata of Minas Gerais.
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Introdução 
A Floresta Atlântica é a segunda maior 

floresta pluvial tropical do continente americano e 
uma das maiores do planeta, considerada Reserva 
da Biosfera pela UNESCO e hotspot de diversidade 
(Myers et al. 2000; Mittermeier et al. 2004; Silva 
& Casteleti 2005; Tabarelli et al. 2005). Juntamente 
com a Caatinga e o Cerrado, a Floresta Atlântica 
é responsável pela grande variedade de paisagens 

encontradas em Minas Gerais, favorecendo o 
elevado grau de riqueza florística do Estado 
(Mendonça & Lins 2000; Drummond et al. 2005). 
Hoje restam apenas cerca de 8% da cobertura 
vegetacional original da Floresta Atlântica, 
resultado da ocupação desordenada do território, 
atividades agropecuárias, extrativismo vegetal, 
produção mineral e ação antrópica (Câmara 2005; 
Costa & Herrmann 2006; Scolforo & Carvalho 2006). 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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As maiores  extensões  de f lores tas 
remanescentes em Minas Gerais são encontradas 
na Serra da Mantiqueira, maior e mais importante 
cadeia montanhosa do sudeste mineiro (Costa 
& Herrmann 2006). Toda esta região serrana é 
considerada como área de importância biológica 
alta, devido à sua destacada diversidade, da qual 
há reduzido conhecimento científico (Drumonnd et 
al. 2005; Stehmann & Sobral 2009). Neste sentido, 
os inventários biológicos são parte fundamental 
no entendimento dessa riqueza, constituindo-
se, ainda nos dias de hoje, uma prioridade das 
pesquisas no Estado. De modo geral, ambientes 
montanos, como os encontrados na Serra da 
Mantiqueira, comumente apresentam mosaicos 
de vegetação campestre e florestal, abrigando alta 
diversidade e numerosos endemismos. Esta riqueza 
é freqüentemente atribuída a fatores climáticos e 
geológicos e às respectivas adaptações das espécies 
a condições extremas, porém o conhecimento 
aprofundado sobre a biodiversidade de tais 
ambientes é considerado escasso no território 
brasileiro (Martinelli 2007).

A região da Serra Negra integra o corredor 
sudeste do Complexo da Mantiqueira, o qual reúne 
remanescentes primários do domínio atlântico 
que apresentam alta conectividade, incluindo 
as florestas urbanas de Juiz de Fora e as áreas 
prioritárias de Bom Jardim de Minas, de Bocaina 
de Minas, de Monte Verde-APA Fernão Dias e do 
Parque Estadual do Ibitipoca (do qual dista cerca 
de 28 km). Esta região é amplamente explorada 
tanto pela atividade agropecuária quanto pelo 
reflorestamento de Pinus L. e Eucalyptus L'Her., 
além da especulação imobiliária (Drummond et al. 
2005). A despeito desta comprovada importância, 
é preocupante a quase inexistência de unidades 
de conservação nesta região, exceção feita a duas 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs), sendo uma na face sul da Serra, no 
Vilarejo do Funil, no município de Rio Preto (RPPN 
São Lourenço do Funil) e a outra na face norte, no 
município de Lima Duarte (RPPN Serra Negra).

O reconhecimento da importância biológica 
da Serra Negra como parte do Complexo da 
Mantiqueira no sul da Zona da Mata de Minas 
Gerais, corroborada por estudos decorrentes de um 
amplo levantamento florístico, realizado até 2010 
(Abreu et al. 2007, 2011; Batista et al. 2008; Menini 
Neto et al. 2009; Abreu & Menini Neto 2010; 
Assis & Mello-Silva 2010; Feliciano & Salimena 
2011; Matozinhos & Konno 2011; Valente et al. 

2011; Dutra et al. (2012); Blaser et al. (2012); 
Mezzonato-Pires et al. (2013)), além de um sítio 
virtual de divulgação da riqueza florística desta área 
(<http://www.ufjf.br/floraserranegra/>), levou ao 
desenvolvimento deste inventário a partir de 2003.

O presente trabalho tem como objetivos 
apresentar inventário florístico das fanerógamas 
ocorrentes na Serra Negra, caracterizar a vegetação 
ocorrente e discutir a conservação da área e a relação 
desta com outras áreas de vegetação predominantemente 
campestre no estado de Minas Gerais. 

Material e Métodos
Área de estudo
A Serra Negra localiza-se no sul da Zona 

da Mata (21º58’11”S, 43º53’21”W), integrando 
o Complexo da Mantiqueira, sob o Domínio 
Atlântico. Está limitada pelos municípios de 
Lima Duarte (ao norte), Rio Preto (ao sul), Santa 
Bárbara do Monte Verde (a leste) e Olaria (a 
oeste), posicionando-se a leste da Área de Proteção 
Ambiental da Serra da Mantiqueira, próximo à 
divisa com o estado do Rio de Janeiro (Fig. 1).

Apresenta altitudes entre 800 e ca. 1700 m e o 
relevo é marcadamente montanhoso (Fig. 2a) com 
escarpas íngremes e vales encaixados, apresentando 
cristas e picos elevados que ultrapassam 1400 m 
de altitude, destacados do domínio geomorfológico 
predominante de morros e colinas rebaixadas 
que caracteriza a porção mais dissecada do 
sopé da vertente sul da Mantiqueira (Heilbron 
et al. 2000). A geologia da região é composta 
predominantemente pelo Grupo Andrelândia, com 
solos do tipo Latossolo Amarelo Distrófico Típico 
e Latossolo Amarelo Distrófico Argissólico, 

Figura 1 – Localização da Serra Negra, Minas Gerais, Brasil.
Figure 1 – Location of Serra Negra, Minas Gerais, Brazil.
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além da presença de material arenoso (quartzito), 
tendo como característica baixa fertilidade natural 
(Olszevski et al. 2008). A unidade geológica deste 
grupo inclui rochas metassedimentares de idade 
pré-cambriana, cuja geomorfologia cárstica vem 
sendo estudada nos últimos anos com a descrição de 
quartzito grosseiro, quartzito fino e gnaisse bandado 
na região (Avelar et al. 2006; Uagoda et al. 2006).

O clima da região é do tipo Cwb (Köppen) 
com média de precipitação anual de 1.886 mm 
(EMATER 2003).

Metodologia 
Foram realizadas expedições de coleta entre 

os anos de 2003 e 2010, que buscaram cobrir a 
maior área possível da Serra Negra, por trilhas 
preexistentes e outras abertas na área de estudo. 
Os exemplares férteis foram fotografados em 
campo, coletados segundo a metodologia proposta 
por Mori et al. (1990) e os dados relevantes 
para cada espécime, como coloração, hábito e 
ambiente de ocorrência, foram anotados em campo. 
Os espécimes foram herborizados segundo a 
metodologia usual e depositados no herbário CESJ, 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (acrônimo 
de acordo com Thiers (2011)) e duplicatas enviadas 
a diversos herbários pertencentes ao programa de 
permuta do herbário CESJ.

As identificações foram feitas por comparação 
com exemplares do acervo do herbário CESJ e 
consulta à bibliografia especializada. Os nomes 
de espécies e autores foram conferidos através 
de consulta ao sítio The Plant List (<http://www.
theplantlist.org/>) e as famílias estão de acordo com 
APG III (2009). Não foram consideradas categorias 
subespecíficas. Os dados das espécies ameaçadas de 
extinção no estado de Minas Gerais foram obtidos 
no sítio da Fundação Biodiversitas (<http://www.
biodiversitas.org.br/listas-mg>).

Resultados e Discussão
Caracterização da vegetação
A vegetação é formada por um mosaico 

de fragmentos com fisionomias florestais, 
arbustivas, campestres e áreas antrópicas (estas 
últimas representadas principalmente por 
estradas, pastagens e plantações). Historicamente 
a área foi utilizada para extração de madeiras 
e criação de gado leiteiro (atividade que se 
encontra em declínio), explicando, assim, a 
ocorrência das pastagens com gramíneas (Uagoda 
et al. 2006). 

Os fragmentos florestais foram caracterizados 
por Valente et al. (2011) como: Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Densa Montana 
e Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana (Floresta 
Nebular). Além destas tipologias, podem ser 
encontrados também fragmentos de Floresta 
Estacional Semidecidual em algumas áreas em 
torno de 900–1000 m de altitude.

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial é 
representada pelo fragmento localmente conhecido 
como Mata de Cambuí. É uma floresta a cerca 
de 900 m de altitude, sazonalmente inundável 
pela elevação do lençol freático do Ribeirão do 
Funil. Apresenta dossel com monodominância 
de Myrciaria tenella (DC.) O.Berg (Myrtaceae) 
(“cambuí”) (Fig. 2b). Observam-se extensos 
trechos do interior da mata de cambuí em que 
o sub-bosque é inexistente, havendo somente 
uma vegetação herbácea rasteira composta 
principalmente por Lithachne horizontalis 
Chase (Poaceae) e pelas samambaias Asplenium 
martianum C.Chr. (Aspleniaceae) e Thelypteris 
spp. (Thelypteridaceae). Há também a presença 
de algumas epífitas, como Hatiora salicornioides 
(Haw.) Britton & Rose e Rhipsalis baccifera 
(J.S.Muell.) Stearn (Cactaceae), Sophronitis 
cernua Lindl. (Orchidaceae), Microgramma tecta 
(Kaulf.) Alston e trepadeiras como Lygodium 
volubile  Sw. (Lygodiaceae) e Mendoncia 
velloziana Mart. (Acanthaceae).

Ao longo de toda a Serra, até os 1500 m de 
altitude ocorrem fragmentos de Floresta Ombrófila 
Densa Montana que apresentam a predominância 
de árvores de médio a grande porte, formando 
um dossel contínuo de até 20 m de altura, com 
algumas espécies emergentes (Fig. 2c). Destaca-
se um fragmento de aproximadamente 0,9 ha 
conhecido na região como Cânion do Funil, devido 
à expressiva riqueza de espécies vasculares não-
arbóreas, sobretudo epífitas (Menini Neto et al. 
2009). A partir de 1500 m a Floresta Ombrófila 
Densa Alto-Montana (Fig. 2d), apresenta dossel 
mais baixo em relação à Floresta Ombrófila Densa 
Montana e alta umidade. Destaca-se a ocorrência de 
espécies arbóreas de Myrtaceae, Melastomataceae, 
Lauraceae, Rubiaceae, Solanaceae e Nyctaginaceae 
e abundância de epífitos, principalmente 
Orchidaceae, Bromeliaceae, Cactaceae e 
Piperaceae (como representantes de Angiospermas) 
e Polypodiaceae (entre as samambaias) (Fig. 2e). A 
Floresta Estacional Semidecidual ocupa as encostas 
da Serra, entre aproximadamente 800 e 1100 m 
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Figura 2 – a-g. tipo de vegetação encontrada na Serra Negra – a. vista panorâmica da face sul da Serra Negra; b. Floresta 
Ombrófila Densa Aluvial (“Cambuí”); c. Floresta Ombrófila Densa Montana; d-e. Floresta Ombrófila Densa Altomontana 
(Floresta Nebular), d. vista geral, e. vista do interior, com detalhe de ocorrência de epífitas. f-g. Floresta Estacional Semidecidual.
Figure 2 – a-g. vegetation types occurring in Serra Negra – a. panoramic view of southern side of Serra Negra; b. Alluvial Dense 
Rainforest (“Cambuí”); c. Montane Dense Rainforest; d-e. High Montande Dense Rainforest (Cloud Forest), d. general view, e. interior 
view, with detail on epiphytic plants. f-g. Seasonal Semidecidual Forest.
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de altitude (Fig. 2f-g). As espécies arbóreas mais 
representativas pertencem às famílias Fabaceae, 
Melastomataceae e Myrtaceae.

A vegetação com fisionomia arbustiva está 
presente ao longo de toda a área, sobretudo nas 
encostas da serra, sobre afloramentos de rochas 
quartzíticas e mais comumente sobre areia branca 
resultante da erosão destas rochas. Predominam 
arbustos de até 1,8 m altura, ocorrendo em diferentes 
graus de adensamento e em grande parte da área 
são encontradas amplas populações entremeadas 
de “candeias” (Eremanthus erythropappus (DC.) 
MacLeish e E. glomerulatus Less., Asteraceae) 
(Fig. 3a-b). Ocorrem ainda algumas epífitas e um 
estrato composto por muitas herbáceas, musgos e 
liquens, que no entanto não é contínuo. São comuns 
espécies de Aquifoliaceae, Celastraceae, Fabaceae, 
Malpighiaceae, Melastomataceae e Myrtaceae, 
dentre outras. Esta fisionomia é equivalente ao 
escrube segundo Eiten (1979) ou ao arbustal 
latifoliado segundo classificação proposta por 
Oliveira-Filho (2009).

A outra fisionomia não florestal é representada 
pelos campos rupestres, que ocorrem de forma 
esparsa por toda a área em afloramentos quartzíticos, 
associados à areia branca (Fig. 3c-f). São comuns 
principalmente espécies de Poaceae, Cyperaceae e 
Eriocaulaceae. Ocorrem em maiores extensões nas 
cumeeiras da Serra, apresentando frequentemente 
estrato herbáceo contínuo, interrompido em alguns 
pontos por afloramentos de rocha nua, composto 
principalmente por gramíneas e presença de 
alguns arbustos e raras arvoretas, além de extensa 
população de Chusquea riosaltensis L.G.Clark 
(Poaceae) (Fig. 3g-h).

Florística
Foram coletados cerca de 2700 exemplares 

de fanerógamas neste estudo, sendo registradas 
1033 espécies, distribuídas em 469 gêneros e 121 
famílias, sendo 119 de Angiospermas e apenas duas 
de Gimnospermas (Apêndice), representadas por 
uma espécie cada e encontradas de forma esporádica 
na região estudada: Araucariaceae (Araucaria 
angustifolia (Bertol.) Kuntze) e Podocarpaceae 
(Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl.). 

A família de maior riqueza específica na 
Serra Negra é Orchidaceae (115 spp.) seguida 
por Asteraceae (54 spp.), Melastomataceae (56 
spp.), Myrtaceae (53 spp.), Fabaceae, Poaceae e 
Rubiaceae (48 spp. cada), Bromeliaceae (43 spp.), 
Solanaceae (38 spp.) e Piperaceae (33 spp). Assim, 

apenas 10 famílias somam um total de 536 espécies, 
equivalente a cerca de 52% da flora fanerogâmica 
da área de estudo.

Estas famílias, de modo geral, são também 
as mais representativas em estudos realizados 
em áreas com predominância de fisionomia 
campestre no estado de Minas Gerais como: 
Serra do Cipó (Giulietti et al. 1987), Grão Mogol 
(Pirani et al. 2003), Parque Estadual da Serra do 
Brigadeiro (Leoni & Tinte 2004), Serra de São 
José (Alves & Kolbek 2009) e Parque Estadual 
do Ibitipoca (Forzza et al. dados não publicados). 
Cinco aparecem entre as dez mais ricas em todos 
estes estudos: Orchidaceae (monocotiledônea), 
Asteraceae, Fabaceae, Melastomataceae e 
Rubiaceae (eudicotiledôneas). Com exceção 
de Melastomataceae, estas são as famílias de 
angiospermas de maior riqueza específica em 
termos globais e também as mais representativas 
na flora do Brasil, ficando Melastomataceae, neste 
caso, na sexta posição (Forzza et al. 2010).

Os gêneros mais ricos foram Solanum 
L. (Solanaceae) com 22 espécies, seguido por 
Myrcia DC. (Myrtaceae) com 21 spp., Piper 
L. (Piperaceae) com 19 spp., Miconia Ruiz & 
Pav. (Melastomataceae) com 16 spp., Eugenia 
L. (Myrtaceae) com 15 spp., Vriesea Lindl. 
(Bromeliaceae) e Peperomia Ruiz & Pav. 
(Piperaceae) com 14 spp. cada, Leandra Raddi 
(Melastomataceae) e Epidendrum L. (Orchidaceae) 
com 13 spp. cada, Psychotria L. (Rubiaceae) com 
12 spp., Passiflora L. (Passifloraceae) com 11 spp. 
e Oncidium s.l. Sw. (Orchidaceae) com 10 spp.

A partir de coletas feitas neste estudo 
espécies novas foram descritas, como Habenaria 
pseudoglaucophylla J.A.N.Batista, R.C.Mota 
& N.L.Abreu (Orchidaceae) (Batista et al. 
2008), Ocotea colophanthera L.C.S.Assis & 
Mello-Silva e O. rupestris L.C.S.Assis & Mello-
Silva (Lauraceae) (Assis & Mello-Silva 2010) 
e Macroditassa mantiqueirae Matozinhos & 
T.U.P.Konno (Apocynaceae) (Matozinhos & 
Konno 2011), e exemplares pertencentes aos 
gêneros Anthurium Schott (Araceae), Passiflora L. 
(Passifloraceae), Plinia L. (Myrtaceae) e Solanum 
L. (Solanaceae) encontram-se em estudo, podendo 
também representar novas espécies para a ciência.

O conhecimento da distribuição geográfica de 
algumas espécies foi ampliado, com novos registros 
de ocorrência feitos para o estado de Minas Gerais, 
como: Maxillaria bradei Schltr. ex Hoehne e 
Pabstia jugosa (Lindl.) Garay (Orchidaceae) 
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(Abreu et al. 2007), Eugenia moonioides O.Berg 
(Myrtaceae) e Heterocondylus jaraguensis 
(B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. (Asteraceae). Em 
menor escala, houve a ampliação do conhecimento 
de distribuição de espécies antes restritas ao Parque 
Estadual do Ibitipoca, do qual a Serra Negra dista 
cerca de 28 Km: Chusquea riosaltensis (Poaceae), 
Hindsia ibitipocensis Di Maio (Rubiaceae) e 
Vriesea cacuminis L.B.Sm. (Bromeliaceae).

Até o momento, são consideradas endêmicas 
da região da Serra Negra Aechmea bruggeri Leme 
(Bromeliaceae), Macroditassa mantiqueirae, 
Ocotea rupestris, Vanhouttea brueggeri Chautems 
e V. hilariana Chautems (Gesneriaceae).

Dentre as fanerógamas registradas na 
Serra Negra, 58 são citadas na lista de espécies 
ameaçadas de Minas Gerais (<http://www.
biodiversitas.org.br/listas-mg>) nas categorias, 
“Em Perigo” (EN) (17 spp.), “Vulnerável” 
(VU) (14 spp.), “Deficiente de Dados” (DD) 
(13 spp.), “Criticamente em Perigo” (CR) (oito 
spp.) e “Quase Ameaçada” (NT) (seis spp.), 
distribuídas em 25 famílias, das quais se destacam 
Orchidaceae (10 spp.), Bromeliaceae (sete spp.) e 
Gesneriaceae (quatro spp.). Estes dados reforçam a 
importância do estabelecimento de alguma forma de 
proteção na região, uma vez que as únicas Unidades 
de Conservação são duas RPPN’s responsáveis 
por resguardar apenas uma pequena parcela da 
biodiversidade existente na Serra Negra. Outras 33 
espécies encontradas na Serra Negra são consideradas 
como “Não ameaçadas” (LC), pois seu status foi 
revisado em relação à lista vermelha apresentada por 
Mendonça & Lins (2000) (ver Apêndice na versão on 
line deste trabalho).

Embora os campos rupestres sejam ambientes 
mais freqüentemente encontrados na Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais e Bahia (Giulietti 
et al. 1987, 2000), algumas disjunções podem 
ser observadas em Goiás e nas regiões sudoeste 
(Serra da Canastra), sul e sudeste de Minas Gerais 
(incluindo, por exemplo, a Serra de Carrancas, 
Serra de São José, Serra do Ibitipoca, Serra de 
Santa Maria do Baependi) (Romero 2002; Alves 
& Kolbek 2009; Ferreira & Forzza 2009). 

A região da Serra Negra aparentemente atua 
como uma área de tensão ecológica ou ecótono, 
pois é possível reconhecer em nível genérico ou 
específico elementos florísticos exclusivos ou 
predominantemente distribuídos tanto nos campos 
rupestres ao norte, quanto nos campos de altitude 
ao sudoeste e leste da área.

Alguns destes elementos florísticos 
encontrados, por exemplo, na Serra do Ibitipoca, 
Serra de São José ou em campos rupestres da 
Cadeia do Espinhaço (Giulietti et al. 1987, Pirani 
et al. 2003, Alves & Kolbek 2009) são os que 
seguem: Ditassa mucronata Mart. (Apocynaceae) 
Eremanthus erythropappus, E. glomerulatus 
(Asteraceae), Vriesea cacuminis (Bromeliaceae), 
Arthrocereus melanurus (K.Schum.) Diers, 
P.J.Braun & Esteves (Cactaceae), Paepalanthus 
manicatus Poulsen ex Malme (Eriocaulaceae), 
Cambessedesia hilariana DC., Microlicia 
fulva (Spreng.) Cham. (Melastomataceae), 
Hoffmannseggella crispata (Thunb.) H.G.Jones, 
Bulbophyllum exaltatum Lindl. (Orchidaceae), 
Hindsia ibitipocensis (Rubiaceae), Barbacenia 
flava Mart. ex Schult. f. e Barbacenia tomentosa 
Mart. (Velloziaceae).

Quanto aos táxons compartilhados com os 
ambientes campestres dos campos de altitude ou 
áreas florestais associadas na região Sudeste do Brasil, 
como Serra do Brigadeiro, Macaé de Cima e Itatiaia 
(Brade 1956; Lima & Guedes-Bruni 1996, Leoni & 
Tinte 2004), podem ser citados, dentre outros: Ditassa 
conceptionis Fontella, Mandevilla pendula (Ule) 
Woodson (Apocynaceae), Scybalium glaziovii Eichler 
(Balanophoraceae), Siphocampylus longepedunculatus 
Pohl (Campanulaceae), Ormosia altomontana 
J.E.Meireles & H.C.Lima (Fabaceae), Behuria 
parvifolia Cogn., Huberia nettoana Brade, Meriania 
claussenii (Naudin) Triana (Melastomataceae), Xyris 
fusca L.A.Nilson (Xyridaceae).

Ainda, algumas espécies registradas na Serra 
Negra são encontradas em ambientes montanos 
tanto nos campos rupestres quanto nos campos 
de altitude (Safford 2007, Garcia & Pirani 2005), 
destacando-se Clethra scabra Pers. (Clethraceae), 
Lamanonia ternata Vell. (Cunoniaceae), Fuchsia 
regia (Vell.) Munz (Onagraceae), Podocarpus 
lambertii Klotzsch ex Endl. (Podocarpaceae) e 
Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae), sendo 
que as angiospermas são consideradas elementos 
de origem andina.

Deste modo, a vegetação da Serra Negra 
recebe influências das floras de outras localidades 
contíguas da região Sudeste do Brasil e, embora 
não exista uma análise de similaridade entre estas 
áreas empregando a flora completa, alguns estudos 
com grupos específicos realizados na Serra Negra 
reforçam esta conclusão.

As pteridófitas apresentaram alta similaridade, 
entre 0,59 e 0,64, com a Serra do Caraça, Parque 



317 Salimena, F.R.G. et al

Rodriguésia 64(2): 311-320. 2013

Figura 3 – a-b. Vegetação arbustiva (escrube ou arbustal latifoliado); c-h. Campo rupestre.
Figure 3 – a-b. Shrubby vegetation (scrub or broadleaved scrub); c-h. “Campo rupestre” (rocky grassland).
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Estadual de Ibitipoca e Parque Estadual do 
Itacolomi (nesta ordem) conforme apresentado 
por Souza et al. (2012). De modo semelhante 
Abreu et al. (2011) em estudo das Orchidaceae 
da Serra Negra obtiveram maior similaridade com 
o Parque Estadual de Ibitipoca (0,64) e Serra do 
Caraça (0,54). Em ambos os casos, a similaridade 
é maior com áreas predominantemente campestres 
que apresentam florestas entremeadas em maior ou 
menor extensão.

No entanto, para a família Apocynaceae 
estudada por Matozinhos (2010) descreve 
maior similaridade foi com áreas de fisionomia 
exclusivamente florestal, Reserva Biológica 
da Represa do Grama (composta por Floresta 
Estacional Semidecidual, município de Descoberto, 
Minas Gerais) e Parque Estadual das Fontes do 
Ipiranga (composto por Floresta Ombrófila Densa, 
no municípío de São Paulo). Para Solanaceae 
houve maior similaridade (embora não tão alta, 
com índice de ca. 0,4) com um grupo formado pelo 
Parque Estadual das Fontes de Ipiranga e Parque 
Nacional do Itatiaia (sendo este último composto 
predominantemente por campo de altitude), 
sugerindo influência variada na composição da 
família na Serra Negra (Feliciano 2008).

Nos estudos supracitados incluindo as 
famílias Apocynaceae, Orchidaceae e Solanaceae 
análises específicas sugerem que características 
ambientais como o tipo vegetacional, altitude e 
clima exercem influência sobre a similaridade 
florística entre as áreas. No caso de Orchidaceae, a 
análise de autocorrelação espacial demonstrou que 
distância geográfica não influenciou a similaridade 
florística entre as áreas analisadas. Os resultados 
obtidos para as pteridófitas parecem apontar para 
a mesma conclusão, embora, neste caso, nenhuma 
análise tenha sido feita neste sentido.

Por conseguinte, as relações florísticas entre a 
área estudada e as demais áreas da Região Sudeste do 
Brasil ainda não estão completamente esclarecidas e 
poderão ser mais bem entendidas com a realização 
de um estudo fitogeográfico mais aprofundado e 
abrangente e incluindo análises que contemplem 
variação altitudinal, latitudinal, pluviométrica e de 
interiorização das áreas, potencialmente importantes 
na interpretação destas relações.
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Resumo
No trabalho apresenta-se tratamento taxonômico sobre as espécies dos gêneros Abarema Pittier, Calliandra 
Benth., Enterolobium Mart., Hydrochorea Barneby & J. W. Grimes, Macrosamanea Britton & Rose ex Britton 
& Killip e Zygia P. Brawne que ocorrem na Floresta Nacional de Caxiuanã, acompanhado de chave taxonômica, 
descrições, ilustrações e comentários morfológicos e taxonômicos, além de dados de distribuição geográfica 
e períodos de floração e frutificação das espécies estudadas. Abarema foi o gênero com maior riqueza de 
espécies (3 spp.), seguido por Zygia (2 spp.), sendo os demais gêneros representados por uma espécie cada. 
As espécies A. auriculata (Benth.) Barneby & J.W. Grimes, C. surinamensis Benth., H. corymbosa (Rich.) 
Barneby & J.W. Grimes, M. pubiramea (Steud.) Barneby & J.W. Grimes var. pubiramea e Z. latifolia var. 
lasiopus (Benth.) Barneby & J.W. Grimes são novas ocorrências para a área de estudo.
Palavras-chave: Amazônia, Caxiuanã, Leguminosae, taxonomia.

Abstract
The study presents a taxonomic survey of Abarema Pittier, Calliandra Benth., Enterolobium Mart., 
Hydrochorea Barneby & J. W. Grimes, Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip and Zygia P. 
Brawne species from the Caxiuanã National Forest, followed by an identification key, descriptions, illustrations, 
comments on morphology and taxonomy, geographic distribution and periods of flowering and fruiting. 
Abarema was the most representative genus (3 spp.) followed by Zygia (2 spp.). The remaining genera had 
one species each. The species A. auriculata (Benth.) Barneby & J.W. Grimes, C. surinamensis Benth., H. 
corymbosa (Rich.) Barneby & J.W. Grimes, M. pubiramea (Steud.) Barneby & J.W. Grimes var. pubiramea 
and Z. latifolia var. lasiopus (Benth.) Barneby & J.W. Grimes are new records in the study area.
Key words: Amazon, Caxiuanã, Leguminosae, taxonomy.
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Introdução
A família Leguminosae Adans. possui cerca 

de 727 gêneros e 19.325 espécies, sendo considerada 
a terceira maior família de angiospermas e 
subdividida em três subfamílias: Caesalpinioideae, 
Mimosoideae e Papilionoideae (Lewis et al. 
2005). Mimosoideae compreende quatro tribos 
(Acacieae Dumort., Ingeae Benth., Mimoseae 
Bronn e Mimozygantheae Burkart), 78 gêneros 
e aproximadamente 3.270 espécies (Lewis et al. 
2005). Lewis & Rico Arce (2005) reconheceram 
para a tribo Ingeae 36 gêneros, sendo 21 destes 
endêmicos do Novo Mundo, e 935 a 966 espécies.

Ingeae possui distribuição pantropical, 
ocorrendo nas regiões tropicais e subtropicais 
da América Central, América do Sul, África e 
Ásia-Austrália; no neotrópico, estende-se desde 
a América Central, distribuindo-se por toda a 
América do Sul (Pennington 1997). No Brasil, sua 
ocorrência é notada em todos os estados (Lima et 
al. 2010). Os gêneros de Ingeae somam 355 táxons 
para o Brasil, com 101 espécies, 17 variedades e 
quatro subespécies ocorrendo no estado do Pará 
(Garcia 2010; Garcia & Fernandes 2010; Garcia et 
al. 2010; Iganci & Morim 2010; Iganci 2010a-c; 
Lima 2010; Morim 2010a-e; Souza 2010; Souza 
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comentários taxonômicos, além de dados sobre 
período de florescimento e frutificação e de 
distribuição geográfica das espécies.

Material e Métodos
O estudo foi realizado na Flona de Caxiuanã, 

área com aproximadamente 323.717,7 ha., 
localizada na região noroeste do estado do 
Pará, a 400 km da capital. Os locais de coleta 
foram na grade do Programa de Pesquisa em 
Biodiversidade (PPBio), em uma área de 25 km2, 
dividida em 30 parcelas permanentes de 250 × 40 
m, georeferenciadas, no município de Portel e em 
Melgaço, na área de entorno da Estação Científica 
Ferreira Penna (ECFPn-MEPG) (Fig. 1). 

O clima predominante na região é do tipo 
AMi, segundo Köppen, caracterizado por um clima 
tropical úmido, com precipitação pluviométrica 
excessiva durante alguns meses, e de um a dois 
meses (outubro e novembro) com pluviosidade 
inferior a 60 mm. O total anual de chuva fica entre 
2.000 a 2.500 mm; a temperatura média anual é em 
torno de 26º C e a umidade média relativa do ar é 
de 85% ao ano (Almeida et al. 1993). A cobertura 
vegetal da Flona é bastante diversificada, com 
ecossistemas típicos de florestas representados por 
áreas de terra firme e alagadas (igapó e várzea), 
além de manchas de vegetação secundária e 
vegetação não florestal, semelhantes a savanas 
(Lisboa & Ferraz 1999).

A coleta do material botânico ocorreu de 
março a junho e de agosto a setembro de 2009, 
de acordo com as técnicas de Fidalgo & Bononi 
(1984), através de escaladas com peconha, uso de 
podão e tesoura de poda para auxiliar na coleta do 
material. No sítio do PPBio coletou-se material a 
20 m de cada lado da parcela. Na ECFPn-MPEG 
as coletas foram realizadas através de caminhadas 
ao longo da floresta (Filgueiras et al. 1994). Para 
as descrições das espécies, além do material 
coletado, contou-se também com o empréstimo 
de exsicatas das coleções dos herbários do Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MG) e da Embrapa 
Amazônia Oriental (IAN). 

A abreviatura dos nomes dos autores dos 
táxons está de acordo com Brummitt & Powell 
(1992), os nomes e obras príncipes adotados 
seguiram Barneby & Grimes (1996; 1997), 
Barneby (1998) e Tropicos (2010). Para as siglas 
dos herbários seguiu-se Holmgren et al. (1990).

A terminologia utilizada para as descrições 
das estruturas morfológicas seguiu Barneby & 
Grimes (1996; 1997) e Barneby (1998), para 

& Lima 2010). Em Ingeae são reconhecidos dois 
grupos: um com folhas pinadas, representado 
pelo gênero Inga, outro com folhas bipinadas, 
constituído pelos demais gêneros (Romero 2005). 

Segundo Luckow et al. (2003), Ingeae 
caracteriza-se por apresentar número indefinido de 
estames soldados na base. Elias (1981) considerou 
Mimoseae parafilética, a partir do qual Acacieae 
e Ingeae são derivadas. Estudos moleculares 
recentes (Luckow et al. 2000; Luckow et al. 2003) 
mostram que Ingeae, juntamente com Acaceae são 
grupos derivados de Mimoseae, porém Ingeae 
e Acaceae não estão bem sustentados, sendo 
necessárias mudanças no futuro em relação às 
circunscrições dos táxons desses dois grupos.  

Nos trabalhos sobre Ingeae para as Américas, 
destacam-se os de Barneby & Grimes (1996), que 
trataram os gêneros Abarema, Albizia e gêneros 
afins; Barneby & Grimes (1997) trataram os 
gêneros Phitecellobium, Cojoba e Zygia e o de 
Barneby (1998), que tratou Calliandra. 

Luckow et al. (2003) realizaram análise 
filogenética para Mimosoideae (analisando 
17 dos 36 gêneros reconhecidos para a tribo 
Ingeae), e mostraram que apesar da subfamília 
ser monofilética, nenhuma das suas tradicionais 
tribos (com exceção de Mimozygantheae) são 
sustentadas como monofiléticas. Para Lewis et 
al. (2005), o esclarecimento das relações dos 
gêneros dentro da tribo Ingeae ainda sofre de 
escassez de dados moleculares, devido a falta de 
material apropriado para a extração de material 
genético dos gêneros descritos recentemente e 
reintegrados.

Na Floresta Nacional de Caxiuanã (Flona), o 
gênero Inga é até o momento, o melhor estudado 
para a área. No levantamento realizado por 
Almeida et al. (1993), o gênero foi representado 
por 20 espécies. Lisboa et al. (1997) listaram 
14 espécies para o gênero na área, e mais 
recentemente, Bonadeu (2010) reconheceu 17 
espécies de Inga para a Flona e apresentou um 
estudo taxonômico para as espécies. Para toda a 
tribo, Amaral et al. (2009) encontraram 11 espécies 
na área, no entanto, por se tratar de um estudo de 
espécies com potencial madeireiro, esse número 
foi provavelmente subestimado. A falta de estudos 
taxonômicos para os demais gêneros da tribo 
Ingeae motivaram o presente estudo. Assim sendo, 
aqui é apresentado um tratamento taxonômico 
dos demais gêneros da tribo, acompanhado de 
chave de identificação, descrições, ilustrações e 
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Figura 1 ‒ Localização da área de estudo. Fonte: 
UAS/MPEG.
Figure 1 ‒ Localion of study area. Source: UAS/MPEG.

hábito, ramos e caracteres da flor; Grimes (1999), 
para inflorescência; Garcia (1998), para nectários 
foliares; Gonçalves & Lorenzi (2007), para venação, 
forma, ápice e base dos foliólulos e indumentos e 
Barroso et al. (1999), para fruto e sementes.

Os dados de distribuição geográfica, de 
floração e frutificação e ocorrência em diferentes 
formações vegetacionais foram obtidos das 
etiquetas dos exemplares examinados dos herbários 
MG e IAN, das observações em campo, da lista de 
espécies do Brasil (<http://www.floradobrasil.jbrj.
gov.br/2010>) e das obras de revisões dos gêneros. 
A denominação das formações vegetacionais 
seguiu o conceito de Veloso et al. (1991).

Resultados e Discussão
Foram registradas nove espécies para a Flona 

de Caxiuanã distribuídas nos gêneros Abarema 
(com três espécies), Zygia (com duas espécies), 
Calliandra, Enterolobium, Hydrochorea e 
Macrosamanea (ambos com uma espécie cada). 
Destas, cinco espécies são novas ocorrências 
para a área de estudo (Abarema auriculata 
(Benth.) Barneby & J.W. Grimes, Calliandra 
surinamensis (Benth.), Hydrochorea corymbosa 
(Rich.) Barneby & J.W. Grimes, Macrosamanea 
pubiramea (Steud.) Barneby & J.W. Grimes var. 
pubiramea e Zygia latifolia var. lasiopus (Benth.) 
Barneby & J.W. Grimes).

Chave para a identificação das espécies de Abarema, Calliandra, Enterolobium, Hydrochorea, 
Macrosamanea e Zygia na Flona de Caxiuanã

1. Legumes.
2.	 Parafilídeo	ausente;	flores	com	dimorfismo.

3.	 Nectários	extraflorais	ausentes;	flor	central	com	disco	intraestaminal	presente.
4. Foliólulos elípticos, margem não ciliada, ápice atenuado; bractéolas espatuladas, 

tomentosas; flor periférica pedicelada, pedicelo com ca. 2 mm compr., cálice 
campanulado, não estriado, lobos obtusos; corola glabra, estriada  ................................
 ................................................................................................  3. Abarema mataybifolia

4’. Foliólulos rômbicos ou rômbico-lanceolados, margem ciliada, ápice arredondado ou 
acuminado;	bractéolas	deltóides,	pubescentes;	flor	periférica	séssil,	cálice	tubular,	estriado,	
lobos cuneados; corola pubescente, não estriada  ................  4. Calliandra surinamensis

3’.	 Nectários	extraflorais	presentes;	flor	central	com	disco	intraestaminal	ausente.
5.	 Estípulas	lineares,	tomentosas	a	pubescentes;	folhas	com	5‒7	pares	de	pinas;	pecíolo	e	

raque	foliar	não	canaliculados;	nectários	extraflorais	entre	os	foliólulos	cupuliformes,	
estipitados; foliólulos, rômbico-elípticos ou rômbico-ovais; ovário glabro; frutos 
pedunculados, ápice arredondado, base cuneada  ........................  1. Abarema auriculata

5’.	 Estípulas	lanceoladas,	velutinas;	folhas	com	2‒3	pares	de	pinas;	pecíolo	e	raque	foliar	
canaliculados,	nectários	extraflorais	entre	os	foliólulos	pateliformes,	sésseis;	foliólulos	
rômbicos; ovário densamente hirsuto; frutos sésseis, ápice acuminado ou cuneado, base 
aguda  .......................................................................  2. Abarema jupunba var. jupunba

2’.	 Parafilídeo	presente;	flores	sem	dimorfismo.
6. Folhas com 2 pares de pinas; raque foliar ausente; foliólulos elípticos ou oval-elípticos, ápice 

acuminado	ou	levemente	mucronado;	bractéolas	cimbiformes,	pubescentes;	flor	com	cálice	
estriado; ovário estipitado, tomentoso ................................... 8. Zygia latifolia var. laciopus
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1. Abarema auriculata (Benth.) Barneby & J. W. 
Grimes. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 62. 
1996.  Fig. 2a-f

Árvore 10 m alt. Ramos velutinos. Estípulas 
3-5 mm compr., lineares, tomentosas a pubescentes. 
Folhas 5–7 pares de pinas; pecíolo cilíndrico, 
não canaliculado, 1–0,5 cm compr., velutino; 
raque foliar cilíndrica, não canaliculada 1–10 cm 
compr., velutina; nectários extraflorais ausentes 
no pecíolo, presentes entre os folíolos, ca. 1 mm 
diâm., pateliformes, sésseis e entre os 1–2 pares de 
foliólulos terminais, ca. 0,5 mm diâm., cupuliformes, 
estipitados; foliólulos 5–13 pares, parafilídeo 
ausente, 0,8–2 × 0,5–0,6 cm, rômbico-elípticos ou 
rômbico-ovais, membranáceos, glabros em ambas 
as faces, nervura principal pubescente na face 
adaxial, margem ciliada, ápice arredondado ou 
cuneado, base aguda. Inflorescências capituliformes; 
pedúnculo 2,5–3,5 cm compr., pubescentes; raque 
floral ca. 2 mm compr.; bractéolas 2–3 mm compr., 
lineares ou lanceoladas, pubescentes. Flores com 
dimorfismo. Flor periférica com pedicelo, ca. 0,2 
mm compr., cálice infundibuliforme, ca. 2 mm 
compr., pubescente, não estriado, lobos agudos, ca. 
1 mm compr.; corola infundibuliforme, ca. 4 mm 
compr., pilosa, não estriada, lobos agudos, ca. 1 mm 
compr. Flor central séssil, cálice infundibuliforme, 
ca. 2 mm compr., pubescente, não estriado, lobos 
agudos, ca. 1 mm compr.; corola infundibuliforme, 
ca. 4 mm compr., pilosa a glabra, não estriada, 
lobos agudos, ca. 1 mm compr. Estames 1,5–2 
cm compr., tubo estaminal incluso, filetes ca. 1 
mm acima do tubo da corola, disco intraestaminal 
ausente; ovário estipitado, ca. 1 mm compr., glabro. 
Fruto do tipo legumes, com pedúnculo ca. 2 mm 
compr., 15 × 2 × 0,3 cm, espiralados, glabros, 
ápice arredondado, base cuneada; faces coriáceas, 
convexas, reticuladas; margem ca. 3 mm esp. 
Sementes não vistas.

Material examinado: Melgaço, Caxiuanã, margem direita 
do Rio Curuá, 2.II.1991, fr., S. Almeida et al. 403 (MG). 
Material adicional: BRASIL. MANAUS: Itacoatiara, 
Colônia Santo Antônio, 8.IX.1966, fl., G.T. Prance et 
al. 2220 (MG). PARÁ: Porto Trombetas, fl. e fr., S.M. 
de Farria et al. 1042 (MG). 

Segundo Iganci & Morim (2010), a espécie 
é endêmica do domínio amazônico, ocorrendo 
nos estado do Pará, Amazonas e Acre. Na área de 
estudo a espécie foi coletada com frutos no mês de 
fevereiro em uma floresta aluvial (várzea), sendo 
um novo registro para a Flona de Caxiuanã. 

Abarema auriculada apresenta estípulas 
lineares, tomentosas a pubescentes, folhas 5–7 
pares de pinas, pecíolo e raque não canalicilados, 
nectários extraflorais entres os foliólulos 
cupuliformes, estipitados, foliólulos 5–13 pares, 
rômbico-elípticos ou rômbico-ovais, flores com 
cálice e corola infundibuliformes, ovário estipitado 
e glabro, frutos pedunculados, espiralados, ápice 
arredondado e base acuneada. Assemelha-se a A. 
jupunba var. jupunba (Willd.) Britton & Killip 
pelos frutos espiralados, diferindo por apresentar 
pecíolo e raque foliar não canaliculados, de 
5–13 pares de foliólulos, nectários extraflorais 
pedicelados entre os foliólulos, frutos pedunculados 
de ápice arredondado e base cuneada. Já A. jupunba 
var. jupunba possui o pecíolo e a raque foliar 
são canaliculados, com 4–7 pares de foliólulos, 
nectários extraflorais sésseis entre os foliólulos, 
frutos sésseis de ápice acuminado ou cuneado e 
base aguda. De acordo com Barneby & Grimes 
(1996), as flores de A. auriculata apresentam 
diferença no tamanho, sendo a flor central séssil e 
maior que a flor periférica pedicelada, porém no 
presente estudo não foi observada diferença no 
tamanho das flores, mas a flor central apresentou-
se séssil e a periférica pedicelada como citado 
pelos autores.

6’. Folhas com 4–6 pares de pinas; raque foliar presente; foliólulos rômbico-lanceolados, ápice 
mucronado	a	mucronado-emarginado;	bractéolas	ovais,	tomentosas;	flor	com	cálice	não	estriado;	
ovário glabro, séssil  .........................................................................................  9. Zygia racemosa

1’. Legumes nucóides, lomentos drupáceos ou folículos
7. Foliólulos oblongos; frutos curvados; com faces lenhosas  ..........  5. Enterolobium schomburkgii
7’. Foliólulos rômbico-lanceolados ou rômbico-ovais; frutos retos; com faces coriáceas ou cartáceas

8. Árvore;	foliólulos	com	4–7	pares,	coriáceos,	ápice	obtuso;	flores	com	dimorfismo;	frutos	com	
ápice apiculado, base atenuada  .................................................  6. Hydrochorea corymbosa

8’. Arbusto; foliólulos com 9–20 pares, membranáceos, ápice cuneado, agudo ou arredondado; 
flores	sem	dimorfismo;	frutos	com	ápice	arredondado	ou	truncado,	base	cuneada	 ...............  
 ........................................................................ 7. Macrosamanea pubiramea var. pubiramea
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Figura 2 – Abarema auriculata: a. folha; b. nectário foliar; c. flor periférica; d. ovário; e. flor central; f. fruto (a-b, 
f S. Almeida 403; c-e G.T. Prance 2220). A. jupunba var. jupunba: g. folha; h. nectário foliar; i. flor periférica; j. 
ovário da flor periférica; l. fruto; m. flor central; n. ovário da flor central (g-h, l A.S.L. da Silva & M.C. da Silva 
2414; i-j, m-n MG 41840).
Figure 2 – Abarema auriculata: a. leaf; b. petiolar nectary; c. peripheral flower; d. ovary; e. central flower; f. fruit (a-b, f S. Almeida 
403; c-e G.T. Prance 2220). A. jupunba var. japunba: g. leaf; h. petiolar nectary; i. peripheral flower; j. ovary of the peripheral flower; 
l. fruit; m. central flower; n. ovary of the central flower (g-h, l A.S.L. da Silva & M.C. da Silva 2414; i-j, m-n MG 41840).
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2. Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. 
jupunba, Ann. New York Acad. Sci. 35(3): 126. 
1936. Fig. 2g-n

Árvore 4–8 m alt. Ramos velutinos a glabros. 
Estípulas 3–4 mm comp., lanceoladas, velutinas. 
Folhas com 2–3 pares de pinas; pecíolo canaliculado, 
1,3–2 cm compr., velutino a pubescente; raque 
foliar canaliculada, 1,3–2,2 cm compr., pubescente; 
nectários extraflorais ausentes no pecíolo, presentes 
entre folíolos, 1–1,5 mm diâm., cupuliformes, sésseis 
e entre os foliólulos ca. 1 mm diâm., pateliforme, 
sésseis; foliólulos 4–7 pares, parafilídeo ausente, 
0,9–3,7 × 0,6–2 cm, rômbicos, membranáceos, 
face abaxial pubescente, face adaxial glabra, 
nervura principal pubescente, margem ciliada, 
ápice arredondado, base aguda, assimétrica. 
Inflorescências capituliformes; pedúnculo 4,3–5,5 
cm compr., pubescente; raque floral ca. 2 mm 
compr.; bractéolas ca. 1,25 mm compr., espatuladas, 
tomentosas. Flores com dimorfismo. Flor periférica 
com pedicelo, ca. 0,25 mm compr., cálice tubular, 
ca. 2 mm compr., tomentoso, não estriado, lobos 
agudos, ca. 0,25 mm compr.; corola tubular, ca. 4 
mm compr., tomentosa, não estriada, lobos agudos, 
ca. 1 mm compr.; estames ca. 2,4 cm compr., tubo 
estaminal incluso ou exserto, filetes 1,5–2,2 mm 
acima da corola, disco intraestaminal ausente; 
ovário ca. 1 mm compr., estipitado, densamente 
hirsuto. Flor central séssil, cálice campanulado, 
ca. 2 mm compr., tomentoso, não estriado, lobos 
agudos, ca. 1 mm compr.; corola tubular, ca. 7 mm 
compr., tomentosa, não estriada, lobos agudos, ca. 
1,25 mm compr.; estames ca. 1,8 cm compr., tubo 
estaminal exserto, filetes 5–8 mm acima da corola, 
disco intraestaminal ausente; ovário séssil, ca. 1,5 
mm compr., densamente hirsuto. Frutos do tipo 
legumes, sésseis, 8,8–9,4 × 1 × 0,2 cm, espiralados, 
pilosos, ápice acuminado ou cuneado, base aguda; 
faces coriáceas, convexas, não reticuladas; margem 
ca. 1 mm esp. Sementes 8–10, ovóides, 7 × 5–6 mm. 
Material examinado: Melgaço, Caxiuanã próximo ao 
Igarapé Puraquequara, 15.X.1991, fl., A.S.L. da Silva & 
M.C. da Silva 2.414 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Santa Isabel, 
Região Bragantina, 1970, fr. (MG 41840).

No Brasil ocorre nos estados do Pará, 
Amazonas, Acre, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Bahia, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo (Iganci 
& Morim 2010). No presente estudo a espécie foi 
coletada com flores no mês de outubro em uma 
floresta ombrófila densa no município de Melgaço. 
Segundo Iganci (2008), a espécie floresce de junho 
a fevereiro e frutifica de fevereiro a outubro.

Abarema jupunba var. jupunba é reconhecida 
por suas estípulas lanceoladas, velutinas, 
folhas 2–3 pares de pinas, pecíolo e raque 
canaliculados, nectários extraflorais entre os 
foliólulos pateliformes, sésseis, foliólulos 4–7 
pares, rômbicos de margem ciliada, ovário 
densamente hirsuto, frutos do tipo legumes, sésseis, 
espiralados, ápice acuminado ou cuneado, base 
aguda e sementes ovóides. No estudo realizado por 
Barneby & Grimes (1996), A. jupunba var. jupunba 
apresentou ovário densamente pubescente, o que 
está em desacordo com a espécie aqui estudada, 
pois apresenta o ovário densamente hirsuto.

Abarema jupunba apresenta duas variedades, 
A. jupunba var. jupunba caracterizada por 
apresentar foliólulos entre (1,3–)1,6–3,5(3,6) × 
1,0–1,9(–2,1) cm e com distribuição disjunta para o 
Brasil (entre a Amazônia e o litoral), já A. jupunba 
var. trapezifolia (Vahl) Barneby & J.W. Grimes 
apresenta foliólulos entre (3,4–)3,5–6,5(–7,0) × 
1,9–3,6 cm, com distribuição restrita a Amazônia 
(Barneby & Grimes 1996). A espécie aqui estudada 
foi classificada como A. jupunba var. jupunba por 
apresentar as dimensões dos foliólulos (0,9–3,7 × 
0,6–2 cm) mais próximo no observado por Barneby 
& Grimes (1996) para a variedade citada.

3. Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & 
J. W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 
78. 1996. Fig. 3a-e

Árvore 7–23 m alt. Ramos pilosos a glabros. 
Estípulas não visualizadas. Folhas com 1–2 pares de 
pinas; pecíolo cilíndrico, não canaliculado, 1,1–3,2 
cm compr., glabro; raque foliar ausente; nectários 
extraflorais ausentes no pecíolo e entre folíolos e 
foliólulos; foliólulos 2–3 pares, parafilídeo ausente, 
4,6–11,1 × 2,1–4,4 cm, elípticos, membranáceos, 
glabros, margem não ciliada, ápice atenuado, 
base atenuada. Inflorescências capituliformes; 
pedúnculo 2–4,6 cm compr., pubescente; raque 
floral ca. 3 mm compr.; bractéolas ca. 1,5 mm 
compr., espatuladas, tomentosas. Flores com 
dimorfismo. Flor periférica com pedicelo ca. 2 
mm compr., cálice campanulado, 1–1,25 mm 
compr., pubescente, não estriado, lobos obtusos, 
ca. 1 mm compr., pubescentes; corola tubular, ca. 
3 mm compr., glabra, estriada, lobos agudos, ca. 
2 mm compr., pubescentes; estames ca. 2,5 cm 
compr., tubo estaminal exserto, filetes ca. 2 cm 
acima da corola, disco intraestaminal ausente. 
Flor central séssil, cálice campanulado, ca. 2 mm 
compr., pubescente, não estriado, lobos obtusos, ca. 
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Figura 3 – Abarema mataybifolia: a. ramo com inflorescência; b. flor periférica; c. ovário; d. flor central; e. fruto 
(a-d M.A. Freitas 1192; e U.N. Maciel 433). Calliandra surinamensis: f. ramo com inflorescência; g. flor periférica; 
h. ovário da flor periférica; i. flor central; j. disco intraestaminal e ovário da flor central; l. fruto (f-l F. Bonadeu 347).
Figure 3 – Abarema mataybifolia: a. branch and inflorescence; b. peripheral flower; c. ovary; d. central flower; e. fruit (a-d M.A. Freitas 
1192; e U.N. Maciel 433). Calliandra surinamensis: f. branch and inflorescence; g. peripheral flower; h. ovary of the peripheral flower; 
i. central flower; j. intrastaminal disc and ovary of the central flower; l. fruit (f-l F. Bonadeu 348).
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0,75 mm compr., tomentosos; corola tubular, ca. 8 
mm compr., glabra, não estriada, estriada, lobos 
agudos, ca. 1 mm compr., pubescentes; estames 
1,7 cm compr., tubo estaminal exserto, filetes 

ca. 1 cm acima da corola, disco intraestaminal 
ausente. Ovário séssil, ca. 1-2 mm compr., glabro. 
Frutos do tipo legumes, com pedúnculo 5–7 mm 
compr., 9–16,2 × 1,8–2,2 × 0,3–0,4 cm, curvados 
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ou espiralados, glabros, ápice arredondado ou 
cuneado, base cuneada; faces coriáceas, convexas, 
reticuladas; margem 1–2 mm esp. Sementes 7–13, 
ovóides, 1–1,1 × 0,8–1 cm.
Material examinado: Melgaço, Caxiuanã, próximo 
a oficina da ECFPn, 3.XII.2003, fl., M.A. Freitas 988 
(MG); 27.XI.2004, fl., M.A. Freitas 1192 (MG); próximo 
à base física, 23.IX.1994, fl., D.C. Costa et al. 41 (MG).
Portel, Caxiuanã, grade do PPBio, 24.IV.2009, fr., F. 
Bonadeu et al. 243 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Paragominas, 
Itinga do Pará, fazenda Caboré, 4.XII.1979, fr., U.N. 
Maciel et al. 433 (MG).

No Brasil ocorre do nordeste do Pará até o 
oeste do Amazonas (Barneby 1998). Na área de 
estudo foi coletada em floresta ombrófila densa nos 
municípios de Melgaço e Portel, sendo registrada 
pela primeira vez para Portel. No presente estudo 
a espécie foi coletada com flores no mês de 
setembro, novembro e dezembro e com frutos em 
abril, em floresta ombrófila densa nos municípios 
de Melgaço e Portel. 

Abarema mataybifolia caracteriza-se por seus 
foliólulos elípticos, com margem não ciliada, ápice 
atenuado, bractéolas espatuladas e tomentosas, 
flor periférica pedicelada (pedicelo ca. 2 mm 
compr.), com cálice campanulado, pubescente, não 
estriado, lobos obtusos e corola tubular, glabra, 
estriada. Segundo Barneby & Grimes (1996), A. 
mataybifolia apresenta dimorfismo nas bractéolas, 
sendo as proximais triangulares ou lanceoladas 
e as apicais elípticas, elípticas-espatuladas ou 
espatuladas. Em Caxiuanã não foi observado esse 
dimorfismo entre as bractéolas, sendo encontradas 
apenas bractéolas espatuladas.

4. Calliandra surinamensis Benth., London J. Bot. 
3: 105. 1844. Fig. 3f-l

Arbusto 3–5 m alt. Ramos pubescentes a 
glabros. Estípulas 0,2–1 cm compr., lanceoladas, 
pubescentes a pilosas, estriadas. Folhas com 1 
par de pina; pecíolo cilíndrico, não canaliculado, 
0,2–1,3 cm compr., pubescente; raque foliar 
ausente; nectários extraflorais ausentes no pecíolo 
e entre folíolos e foliólulos; foliólulos 7–13 
pares, parafilídeo ausente, 0,5–2,5 × 0,1–1,1 cm, 
rômbicos ou rômbico-lanceolados, membranáceos, 
glabros em ambas as faces, com nervura principal 
pilosa na face adaxial, margem ciliada, ápice 
arredondado ou acuminado, base assimétrica. 
Inflorescências capituliformes; pedúnculo 1–1,6 
cm compr., pubescente; raque 2–3 mm compr.; 
bractéolas 1–2 mm compr., deltóides, pubescentes. 

Flores com dimorfismo, sésseis. Flor periférica 
com cálice tubular, ca. 3 mm compr., pubescente, 
estriado, lobos cuneados, ca. 0,75 mm compr., 
pubescentes; corola tubular, 7–9 mm compr., 
pubescente, não estriada, lobos agudos, ca. 2 mm 
compr., pubescentes; estames 3–4,7 cm compr.; 
tubo estaminal incluso, filetes 2–3,8 cm compr. 
acima da corola, disco intraestaminal ausente; 
ovário séssil, ca. 2 mm compr., pubescente apenas 
no ápice. Flor central com cálice tubular, 3–4 mm 
compr., pubescente, estriado, lobos cuneados ou 
agudos, ca. 1 mm compr., pubescentes; corola 
tubular, 0,9–1 cm compr., pubescente, não estriada, 
lobos agudos, ca. 2 mm compr., pubescentes; 
estames ca. 4,6 cm compr., tubo estaminal exserto, 
filetes ca. 3,5 cm compr. acima da corola, disco 
intraestaminal presente; ovário estipitado, ca. 2 
mm compr., pubescente. Frutos do tipo legumes, 
sésseis, 6,3–13,4 × 0,7–1,2 × 0,2–0,4 cm, retos, 
pilosos, ápice e base agudos; faces lenhosas, retas, 
com nervuras reticuladas proeminentes; margem 
2–3 mm esp. Sementes 3–7, elipsóides, 0,8–1,1 
× 0,9–1 cm.
Material examinado: Melgaço, Estação Científica 
Ferreira Penna, 12.XII.1999, fl. e fr., A.S.L. da Silva 
3692 (MG); 3.XI.2003, fl. e fr., A.S.L. da Silva 4375 
(MG); 27.IV.2009, fl. e fr., F. Bonadeu et al. 347 (MG).

Segundo Souza (2010), a espécie só ocorre 
nos estados do Pará, Amazonas e Acre. No entanto, 
Barneby (1998) cita a espécie para os estados 
de Rondônia, Roraima e Maranhão. No litoral 
paraense é comum em florestas de restinga (Sousa 
et al. 2009). No presente estudo foi coletada em 
área antropizada no município de Melgaço e é um 
novo registro para a Flona de Caxiuanã e floresce e 
frutifica nos meses de abril, novembro e dezembro.

Calliandra surinamensis caracteriza-se 
por seu hábito arbustivo, foliólulos rômbicos ou 
rômbico-lanceolados, glabros em ambas as faces 
(exceto na nervura principal), margem ciliada, 
ápice arredondado ou acuminado, bractéolas 
deltóides, pubescentes, flor periférica séssil, 
cálice tubular, estriado, lobos cuneados, corola 
pubescente, não estriada, presença na flor central 
de disco intraestaminal e ovário estipitado. Souza 
et al. (2009) descreveram tanto a flor periférica 
quanto a central com ovário glabro. Nos espécimes 
aqui estudados, ambas as flores apresentaram 
ovário pubescente, sendo a flor periférica coberta 
por indumento apenas no ápice do ovário. Segundo 
Barneby (1998), a presença de pubescência na 
flor central de C. surinamensis muitas vezes é um 
indicativo de que o ovário foi fecundado. 
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5. Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth., 
Trans. Linn. Soc. London 30(3): 599. 1875. 
 Fig. 4a-i

Árvore 10–30 m alt. Ramos tomentosos a 
glabros. Estípulas 0,7–1,5 cm compr., lanceoladas, 
tomentosas. Folhas com 14–21 pares de pinas; 
pecíolo cilíndrico, não canaliculado, 1,2–2,4 cm 
compr., tomentoso a pubescente; raque foliar 
cilíndrica, não canaliculada, 5,5–19 cm compr., 
tomentosa; nectários extraflorais presentes no 
pecíolo, ca. 5 mm diâm., pateliformes, sésseis e 
entre os últimos pares de folíolos, ca. 1 mm diâm., 
pateliformes, sésseis, ausentes entre os foliólulos; 
foliólulos 20–50 pares, parafilídeo ausente, 1,5–6 
× 1 mm, oblongos, cartáceos, glabros em ambas 
as faces, margem ciliada, ápice arredondado, 
base assimétrica. Inflorescências capituliformes; 
pedúnculo 0,5–2,1 cm compr., tomentoso; raque 
floral ca. 2 mm compr.; bractéolas ca. 2 mm compr., 
espatuladas, tomentosas. Flores com dimorfismo. 
Flor periférica com pedicelo ca. 1 mm compr., 
cálice tubular, ca. 2 mm compr., tomentoso, não 
estriado, lobos agudos, ca. 1 mm compr.; corola 
tubular, ca. 4 mm compr., tomentosa, não estriada, 
lobos regulares, agudos, ca. 1 mm compr; estames 
ca. 8 mm compr., tubo estaminal incluso, filetes 
ca. 4 mm acima da corola, disco intraestaminal 
ausente; ovário séssil, ca. 1 mm compr., tomentoso. 
Flor central séssil, cálice campanulado, ca. 3 mm 
compr., tomentoso, não estriado, lobos agudos, 
ca. 1 mm compr.; corola tubular, 5–6 mm compr., 
tomentosa, não estriada, lobos agudos, ca. 1 mm 
compr.; estames ca. 1 cm compr., tubo estaminal 
exserto, filetes ca. 5 mm acima da corola, disco 
intraestaminal presente, ovário séssil, ca. 1 mm 
compr., tomentoso. Frutos do tipo legumes 
nucóides, com pedúnculo 0,5–2,1 cm compr., 13,5–
16,7 × 4,6–5,7 × 0,6–0,8 cm, curvados, levemente 
pubescentes, ápice arredondado, base truncada; 
faces lenhosas, retas, reticuladas; margem 1–5 mm 
esp. Sementes 22–30, ovóides ou obovóides, 1–1,2 
× 0,4–0,6 cm.
Material examinado: Melgaço, Estação Científica 
Ferreira Penna, base física, 27.IV.2009, fr., F. Bonadeu 
et al. 244 (MG).
Material adicional: BRASIL. PARÁ: Almeirim, 
Reserva genética do Jari, 18.VIII.1986, fl., J.M. Pires 
& N.T. Silva 1355 (MG).

No Brasil a ocorrência da espécie é registrada 
nos estados de Roraima, Pará, Amazonas, Acre, 
Rondônia, Maranhão, Piauí e Mato Grosso 
(Mesquita 1990) e ainda para o Amapá (Morim 
2010a). Sua distribuição está circunscrita aos 

domínios Amazônico e Cerrado. Na área de estudo 
a espécie foi coletada em área antropizada, com 
resquício de floresta ombrófila e foi coletado com 
frutos no mês de abril.

Enterolobium schomburgkii é reconhecida 
por apresentar foliólulos oblongos diminutos 
(1,5–6 mm compr.) e em grande número (de 
14–21 pares), presença de nectários extraflorais 
nos pecíolos, frutos do tipo legumes nucóides, 
curvados, com faces lenhosas e com muitas 
sementes (22–30), ovóides ou obovóides. Ramos 
& Ferraz (2008) classificaram o fruto de E. 
schomburgkii como legume nucóide, plano, com 
ápice e base arredondados e com 4–22 sementes 
por fruto. Esses resultados concordam com os 
registrados no presente estudo, com exceção da 
base e do número de sementes (truncada e 22–30 
sementes, respectivamente).

6. Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J. 
W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 27. 
1996. Fig. 5a-f

Árvore 4–8 m alt. Ramos glabros. Estípulas não 
visualizadas. Folhas com 2–3 pares de pinas; pecíolo 
cilíndrico, não canaliculado, 1,4–2,4 cm compr., 
pubescente; raque foliar cilíndrica, não canaliculada, 
0,8–2 cm compr., pubescente; nectários extraflorais 
ausentes no pecíolo e entre os folíolos, presentes 
entre os foliólulos, 0,7–1 mm diâm., cupuliformes, 
sésseis; foliólulos 4–7 pares, parafilídeo ausente, 
1–2,2 × 0,6–1,4 cm, rômbico-lanceolados ou 
rômbico-ovais, coriáceos, face adaxial glabra, face 
abaxial pubescente, ferrugínea, margem ciliada, ápice 
obtuso, base levemente assimétrica. Inflorescências 
capituliformes; pedúnculo 4,5–6,3 cm compr., 
pubescente a glabro; raque floral 5–8 mm compr.; 
bractéolas 0,7–1 mm compr., lineares nas flores 
periféricas e linear-elípticas nas flores centrais, 
pubescentes. Flores com dimorfismo. Flor periférica 
com pedicelo 5–8 mm compr., cálice campanulado, 
1–1,7 mm compr., pubescente, não estriado, lobos 
agudos, ca. 0,2 mm compr.; corola infudibuliforme, 
ca. 5 mm compr., glabrescente, estriada, lobos agudos, 
1–2 mm compr., pubescentes; estames ca.1,1 cm 
compr., tubo estaminal incluso, filetes ca. 6 mm 
acima da corola, disco intraestaminal ausente; ovário 
estipitado, ca. 1,5 mm compr., tomentoso no ápice. 
Flor central séssil, cálice tubular, ca. 3 mm compr., 
pubescente, não estriado, lobos agudos, ca. 1 mm 
compr.; corola infundibuliforme, ca. 7 mm compr., 
glabrescente, estriada, lobos agudos, ca. 2 mm 
compr., pubescentes; estames ca. 1,6 mm compr., tubo 
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Figura 4 – Enterolobium schomburgkii: a. ramo; b. nectário foliar do pecíolo; c. nectário foliar entre os folíolos; d. fruto; e. foliólulo; 
f. flor periférica; g. ovário da flor periférica; h. flor central; i. disco intraestaminal e ovário da flor central (a-e F. Bonadeu et al. 244; 
f-i J.M. Pires & N.T. Silva 1355).
Figure 4. Enterolobium schomburgkii: a. branch; b. petiolar nectary; c. petiolar nectary between the leaflets; d. fruit; e. leaflet; f. peripheral flower; g. ovary 
of the peripheral flower; h. central flower; i. intrastaminal disc and ovary of the central flower (a-e F. Bonadeu 244 et al.; f-i J.M. Pires & N.T. Silva 1355).
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esp. Sementes não vistas.
Material examinado: Melgaço, Caxiuanã, margem do 
Rio Caxiuanã, 14.X.1991, fr., A.S.L. da Silva & M.C. 
Silva 2408 (MG).

Material adicional: BRASIL. PARÁ: Ilha de Mosqueiro, 
16.VI.1975, fl., R.R. Santos & G.S. Pinheiro (IAN 148515).

Barneby & Grimes (1996) afirma que 
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Figura 5 – Hydrochorea corymbosa: a. ramo com frutos; b. nectário foliar; c. flor periférica; d. ovário da flor periférica; e. 
flor central; f. ovário da flor central (a-b A.S.L. da Silva & M.C. da Silva 2408; c-f R.R. Santos & G.S. Pinheiro IAN 148515). 
Macrosamanea pubiramea var. pubiramea: g. ramo com inflorescência; h. fruto; i. flor; j. disco intraestaminal e ovário (g, i-j 
M.M. Félix-da-Silva 302; h M.M. Félix-da-Silva 364).
Figure 5 – Hydrochorea corymbosa: a. branch and fruit; b. foliar nectary; c. peripheral flower; d. ovary of the peripheral flower; e. central flower; f. 
ovary of the central flower (a-b A.S.L. da Silva & M.C. da Silva 2408; c-f R.R. Santos & G.S. Pinheiro IAN 148515). Macrosamanea pubiramea var. 
pubiramea: g. branch and inflorescence; h. fruit; i. flower; j. intrastaminal disc and ovary (g, i-j M.M. Félix-da-Silva 302; h M.M. Félix-da-Silva 364).
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novo registro para a Flona de Caxiuanã, coletada 
com frutos no mês de outubro.

Hydrochorea corymbosa apresenta como 
características diagnósticas hábito arbóreo, 

foliólulos com 4–7 pares, rômbico-lanceolados 
ou rômbico-ovais, coriáceos, com face abaxial 
ferrugínea, ápice obtuso, flores com dimorfismo, 
flor periférica com pedicelo longo em relação às 
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demais espécies aqui estudadas, alcançando 5–8 
mm compr. e frutos do tipo lamentos drupáceos, 
com ápice apiculado, base atenuada. Segundo 
Barneby & Grimes (1996) a flor central de H. 
corymbosa apresenta-se séssil ou pedicelada (1 
mm compr.) e sua corola campanulada ou cilindro-
campanulado. Para a área de estudo o espécime 
apresentou flor central séssil e com cálice tubular. 

7. Macrosamanea pubiramea (Steud.) Barneby 
& J. W. Grimes var. pubiramea, Mem. New York 
Bot. Gard.74(1): 194. 1996.  Fig. 5g-j

Arbusto ca. 1,5 m alt. Ramos pubescentes 
a glabros. Estípulas 2–5 mm comp., lanceoladas, 
tomentosas a pubescentes. Folhas com 3–9 pares 
de pinas; pecíolo cilíndrico, não canaliculado, 
0,7–2,5 cm compr., tomentoso a pubescente; raque 
foliar cilíndrica, canaliculada, 6,8–14 cm compr., 
tomentosa; nectários extraflorais presentes no 
pecíolo, ca. 2 mm diâm. e entre os folíolos, ca. 1 mm 
diâm., pateliformes, ausentes entre os foliólulos; 
foliólulos 9–20 pares, parafilídeo ausente, 
0,6–2,8 × 0,2–0,7 cm, rômbico-lanceolados, 
membranáceos, face adaxial pubescente ou 
glabra, face abaxial glabra, margem ciliada, ápice 
cuneado, agudo ou arredondado, base assimétrica. 
Inflorescências espiciformes; pedúnculo 1,7–5,4 
cm compr., pubescente; raque floral ca. 5 mm 
compr.; bractéolas não visualizadas. Flores sem 
dimorfismo, sésseis; cálice infundibuliforme, 
7–8 mm compr., pubescente, não estriado, lobos 
agudos, ca. 2 mm compr.; corola tubular, 1,5–2,2 
cm compr., pubescente, estriada, lobos agudos, 
2–4 mm compr.; estames 4–5,4 cm compr., tubo 
estaminal exserto, filetes 0,8–1,3 cm acima do tubo 
da corola, disco intraestaminal presente; ovário 
estipitado, 2–3 mm compr., glabro. Frutos do tipo 
folículos, pedunculados ou sésseis, com pedúnculo 
2–3 mm compr., 8,2–11,5 × 1,6–2,6 × 0,1–0,2 cm, 
retos, glabros, ápice arredondado ou truncado, 
base cuneada; faces cartáceas, retas, reticuladas; 
margem ca. 1 mm esp. Sementes não vistas.
Material examinado: Melgaço, Caxiuanã, próximo 
igarapé Puraquequara, 15.X.1991, fr., A.S.L. da Silva & 
M.C. da Silva 2415A (MG); 29.X.1999, fl., A.S.L. da Silva 
& M.C. da Silva 3643 (MG); 15.X.1991, fr., A.S.L. da 
Silva & M.C. da Silva 2415B (MG); margem rio Curuá, 
16.X.1991, A.S.L. da Silva & M.C. da Silva 2434 (MG); 
3.XI.2003, fr., A.S.L. da Silva & M.C. da Silva 4376 
(MG); 18.V.2002, fl., J. Oliveira et al. 396 (MG); margem 
igarapé Laranjal, 19.X.1997, fl., A. Lins et al. 709 (MG); 
23.VII.2007, fl., M.M. Félix-da-Silva et al. 302 (MG); 
11.XI.2007, fr., M.M. Félix-da-Silva et al. 364 (MG).

No Brasil ocorre nos estados do Amapá, 
Pará, Amazonas e Acre, apresentando distribuição 
restrita ao domínio Amazônico (Morim 2010c). 
Ocorre no município de Melgaço em floresta 
ombrófila densa, é um novo registro para a área 
de estudo. Coletada com flores nos meses de maio, 
julho e outubro e frutos de outubro a novembro.

Macrosamanea puberamea var. puberamea 
caracteriza-se por possui hábito arbustivo, raque 
foliar canaliculada, foliólulos com 9–20 pares, 
rômbico-lanceolados, membranáceos, ápice 
cuneado, agudo ou arredondado, flores sem 
dimorfismo, nectário extrafloral no pecíolo, corola 
estriada e frutos do tipo folículos, com ápice 
arredondado ou truncado, base cuneada, com faces 
cartáceas. Barneby & Grimes (1996) descreveram 
para a variedade, foliólulos lanceolados ou 
rômbico-oblongos. Entretanto, o espécime aqui 
estudado possui foliólulos rômbico-lanceolados.

8. Zygia latifolia var. lasiopus (Benth.) Barneby & 
J. W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(2): 
120. 1997. Fig. 6a-d

Árvore ou arbusto escandente 3–10 m alt. 
Ramos pubescentes a glabros. Estípulas 1–2 
mm compr., lanceoladas, pubescentes, estriadas. 
Folhas com 2 pares de pinas; pecíolo cilíndrico, 
não canaliculado, 0,2–1 cm compr., pubescente 
a glabrescente; raque foliar ausente; nectários 
extraflorais ausentes no pecíolo e entre os folíolos, 
presentes entre os foliólulos, ca. 1 mm diâm., 
pateliformes; foliólulos 2–3 pares, sendo 1 par 
formado pelo parafilídeo, 1–7,2 × 0,6–2,7 cm, 
elípticos ou oval-elípticos, membranáceos, glabros, 
com nervura principal pubescente, margem não 
ciliada, ápice acuminado ou levemente mucronado, 
base cuneada, levemente assimétrica. Inflorescências 
espiciformes; pedúnculo 2–7 mm compr., pubescente; 
raque floral ca. 1 mm compr.; bractéolas ca. 0,2 mm 
compr., cimbiformes, pubescentes. Flores sem 
dimorfismo, sésseis; cálice campanulado, 0,2–1 mm 
compr., pubescente, estriado, lobos obtusos, ca. 0,2 
mm compr., pubescentes; corola tubular, 4–7 mm 
compr., glabrescente, não estriada, lobos agudos, 
1–2 mm compr.; estames 1,5–2,5 cm compr., tubo 
estaminal exserto, filetes 1–1,5 cm acima do tubo 
da corola, disco intraestaminal presente; ovário 
estipitado, ca. 1 mm compr., tomentoso. Frutos 
do tipo legumes, sésseis, 3–6 × 1,5–1,8 × 0,1 cm, 
retos ou levemente curvados, pubescentes, ápice 
arredondado ou cuspidado, base aguda; faces 
coriáceas, retas ou convexas, reticuladas; margem 
ca. 1 mm esp. Sementes não vistas.
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Figura 6 – Zygia latifolia var. lasiopus: a. ramo com inflorescência; b. flor; c. disco intraestaminal e ovário; d. fruto (a-c C.A. 
Cid 1999; d S.S. de Almeida 430). Zygia racemosa: e. fruto; f. folha g. nectário foliar; h. flor; i. ovário (e-g F. Bonadeu 242; 
h-i M.M. Félix-da-Silva 140).
Figura 6 – Zygia latifolia var. lasiopus: a. branch and inflorescence; b. flower; c. intrastaminal disc and ovary; d. fruit (a-c C.A.Cid 1999; d S.S. de 
Almeida 430). Zygia racemosa: e. fruit; f. leaf; g. foliar nectary; h. flower; i. ovary (e-g F. Bonadeu 242; h-i M.M. Félix-da-Silva 140).
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Material examinado: Melgaço, Caxiuanã, margem do 
Rio Curuá, 2.II.1991, fr., S.S. de Almeida et al. 430 (MG).
Material adicional: BRASIL. AMAZONAS: Rio 
Negro entre Ilha Uabetuba e Ilha da Silva, 14.X.1971, 
fl., G.T. Prance et al. 15250 (MG). Manaus, Rio Urubu, 

13.VIII.1974, fl., G.T. Prance et al. 21648 (MG). São 
Luiz, Rio Negro, 28.VI.1979, fl., L. Alencar 123 (MG). 
PARÁ: Oriximiná, rio Paru do Oeste, 4.IX.1980, fl., C.A. 
Cid et al. 1999 (MG); rio Trombetas, 2.VII.1980, fl., A. 
Cid et al. 1239 (MG).
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No Brasil ocorre nos estados de Roraima, 
Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso 
(Garcia et al. 2010). A espécie foi coletada em 
floresta aluvial (várzea) e é um novo registro para 
a área de estudo, na qual foi coletada em fase de 
frutificação no mês de fevereiro. 

Zygia latifolia var. lasiopus é reconhecida por 
apresentar dois pares de pinas, raque foliar ausente, 
foliólulos elípticos ou oval-elípticos, de ápice 
acuminado ou levemente mucronado, presença de 
bractéolas cimbiformes, flor com cálice estriado 
e ovário estipitado, tomentoso. Assemelha-se a Z. 
racemosa por apresentarem parafilídeos, estípulas 
lanceoladas e estriadas e frutos do tipo legume, 
porém difere-se desta pela ausência de raque foliar 
e por possuir disco intraestaminal. 

9. Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J. W. 
Grimes, Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 1: 14. 
1915. Fig. 6e-i

Árvore 7–18,7 m alt. Ramos glabros. Estípulas 
5–8 mm comp., lanceoladas, pubescentes, estriadas. 
Folhas com 4–6 pares de pinas; pecíolo cilíndrico, 
canaliculado, 0,8–1,9 cm compr., tomentoso; raque 
foliar cilíndrica, canaliculada, 4,6–11,8 cm compr., 
tomentosa; nectários extraflorais ausente no pecíolo 
e entre os folíolos, presentes entre os foliólulos, 
0,7–1 mm diâm., pateliformes ou cupuliformes, 
sésseis, presentes entre o primeiro e os dois últimos 
pares; foliólulos 5–15 pares, sendo 1 par formado 
pelo parafilídeo, 0,5–2 × 0,3–0,6 cm, rômbico-
lanceolados, membranáceos, glabros, margem não 
ciliada, ápice mucronado, mucronado-emarginado, 
base assimétrica. Inflorescências espiciformes; 
pedúnculo 5–6 mm compr., tomentoso a pubescente; 
raque floral ca. 3 mm compr.; bractéolas ca. 0,25 mm 
compr., ovais, tomentosas. Flores sem dimorfismo, 
sésseis; cálice tubular, ca. 0,25 mm compr., não 
estriado, pubescente, lobos agudos ou obtusos, 
ca. 0,25 mm compr.; corola infundibuliforme, 
ca. 2 mm compr., pubescente, não estriada, lobos 
agudos, ca. 2 mm compr.; estames ca. 1 cm compr., 
tubo estaminal exsertos, filetes 5–8 mm acima 
do tubo da corola, disco intraestaminal ausente; 
ovário séssil, ca. 1,25 mm compr., glabro. Frutos 
do tipo legumes com pedúnculo 2–9 mm compr., 
3–11 × 0,6–1 × 0,2–0,3 cm, levemente curvados ou 
curvados, velutinos, ápice arredondado ou cuneado, 
base aguda, faces lenhosas, convexas; margem ca. 2 
mm esp. Sementes 2–13, ovóides, 3–5 × 2–5 mm.
Material examinado: Melgaço, Caxiuanã, Estação 
Científica Ferreira Penna, 1.XII.2003, fr., M.A. Freitas 966 
(MG); base física, 3.XI.2003, fr., A.S.L. da Silva 4374 (MG); 

5.IV.2009, fr., F. Bonadeu et al. 242 (MG). Portel, Caxiuanã, 
grade do PPBio, 31.I.2007, fl., M.M. Félix-da-Silva et al. 
140 (MG); 17.XI.2007, fl., M.M. Félix-da-Silva 406 (MG).

Amplamente distribuída na Amazônia 
Brasileira, presente no Amapá, Pará, Amazonas, 
Rondônia, Maranhão e Mato Grosso, ocorrendo 
em florestas de terra firme, de solo argiloso (Silva 
2008). Segundo Barneby & Grimes (1997) pode 
ocorrer em campina. Na área de estudo foi coletada 
na borda e no interior de floresta ombrófila densa, 
com flores nos meses de janeiro e outubro e frutos 
em maio, outubro e novembro.

Zygia racemosa caracteriza-se por apresentar 
folhas com 4–6 pares de pinas, raque foliar 
presente, foliólulos rômbico-lanceolados, ápice 
mucronado ou mucronado-emarginado, bractéolas 
ovais, tomentosas, flor com cálice não estriado, 
ovário séssil, tomentoso. Essa espécie apresenta 
grande importância madeireira, conhecida no Brasil 
como “angelim-pedra”, “angelim-rajado”, “ingá-
rana” e “urubuzeiro” (Barneby & Grimes 1997).
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Resumo 
O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre as bromélias epifíticas e a vegetação arbustiva e arbórea 
registrada em diferentes estádios sucessionais da Floresta Ombrófila Densa, com o intuito de detectar forófitos po-
tenciais à colonização por bromélias. Os forófitos foram selecionados por meio do método de quadrantes centrados, 
e verificada a relação entre as suas características morfológicas com a ocorrência de bromélias, por meio da análise 
de Correlação de Spearman e teste de qui-quadrado. Foram registradas 27 espécies bromélias epifíticas pertencentes 
a oito gêneros, e 85 espécies forofíticas. O diâmetro foi a variável que apresentou maior influência na riqueza das 
bromélias. Forófitos com cascas persistentes e com textura rugosa apresentaram maior frequência de bromélias. 
Palavras-chaves: árvore hospedeira, bromeliaceae, epífitas, Floresta Ombrófila Densa.

Abstract
The main objective of this study was to identify the relationship between epiphytic bromeliad species and their 
associated native forest vegetation (trees and shrubs) at different successional stages in the southern coastal Atlantic 
Rainforest. This study also characterized potential colonization of phorophytes in identified epiphytic bromeliads 
species. The phorophytes were selected by the phytosociological sampling point-centered quarter method. The 
relationship between the phorophytes morphological characteristics and epiphytic bromeliads species occurrence 
was analyzed using a Spearman Correlation and chi-square tests. Twenty-seven epiphytic bromeliads species 
representing eight genera were found on eighty-five phorophytes. The variable phorophyte diameter presented 
the greatest influence on the abundance of epiphytic bromeliads species found. Phorophytes with a persistent 
bark and rough texture showed higher frequency of bromeliads.
Key words: host tree, bromeliaceae, epiphytes, Atlantic Rainforest.
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Introdução
A família Bromeliaceae destaca-se por sua 

ocorrência em uma extensiva diversidade de hábitats 
e por sua capacidade em ocupar ambientes com baixa 
disponibilidade de água e nutrientes (Pittendrigh 
1948). As adaptações morfológicas, fisiológicas e 
anatômicas presentes nesta família, possibilitaram 
sua independência do solo, contribuindo desta forma, 
para o pronunciado epifitismo observado entre suas 
espécies (Benzing & Renfrow 1974; Akinsoji 1990).

 As bromélias constituem um dos componentes 
mais marcantes das florestas tropicais americanas, 
contribuindo significativamente para a manutenção 
da diversidade biológica e o equilíbrio interativo 
entre as espécies (Benzing 2000). A riqueza e 

abundância dessas espécies em um determinado 
lugar podem ser utilizadas para estimar o status 
de conservação do ambiente (Leme & Marigo 1993), 
uma vez que respondem com diferenças na composição 
e abundância de espécies em diferentes formações 
florestais e também sobre os forófitos que as suportam 
(Ter Steege & Cornelissen 1989; Hietz 1997).  

A importância e a contribuição dos forófitos 
para a riqueza e a distribuição espacial de epífitas têm 
sido relatadas em estudos que buscam elucidar fatores 
ecológicos e processos que conduzem a padrões de 
diversidade observados no componente epifítico (Hirata 
et al. 2009). Diversos autores demonstram que epífitas 
diferem em abundância entre forófitos (Benzing 1981; 
Bennett 1986; Ter Steege & Cornelissen 1989; Migenis 
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& Ackerman 1993; Dejean et al. 1995; Kernan & 
Fowler, 1995; Fontoura et. al 2009). Segundo Benzing 
(1995a), estudos localizados eventualmente podem 
demonstrar preferências de epífitos por forófitos. Tal 
comportamento foi encontrado em alguns trabalhos 
(Zimmerman & Olmsted 1992; Hietz-Seifert et al. 
1996; Callaway et al. 2002). Contudo, os resultados 
obtidos na maioria dos estudos demonstram que a 
presença e abundância de epífitas estão associadas a 
características das espécies hospedeiras (Frei & Dodson 
1972; Schlesinger & Marks 1977; Medeiros & Jardim 
2011), como arquitetura, textura e estabilidade da casca 
(Gentry & Dodson 1987; Hietz & Hietz-Seifert 1995; 
Fontoura et al. 1997; Nieder et al. 2000; Kersten  et 
al. 2009), e também pelo tempo em que eles estão 
disponíveis à colonização no ambiente (Benzing 1995a; 
Bonnet et al. 2007). Hirata et al. (2009) sugerem que 
o tamanho, estabilidade, e qualidade do hospedeiro 
são igualmente importantes na determinação da 
colonização epífitas. Entretanto, quando se considera 
a família Bromeliaceae, pouco se analisou sobre 
possíveis especificidades e relações com os forófitos 
e suas características.

O conhecimento da diversidade das bromélias 
epifíticas em diferentes estádios da sucessão da 
floresta e um melhor entendimento das condições 
forofíticas específicas para a sua colonização, podem 
contribuir para o aprimoramento dos trabalhos de 
restauração ambiental, nos quais seu uso ainda 
não é empregado. Assim, o presente estudo teve 
como objetivo analisar a relação entre as bromélias 
epifíticas e a vegetação arbustiva e arbórea registrada 
em diferentes estádios da sucessão da floresta, com o 
intuito de detectar forófitos potenciais à colonização 
por bromélias.

Material e Métodos
Área de estudo
O presente estudo foi desenvolvido no ano de 

2002, no Parque Botânico do Morro Baú, localizado 
nos municípios de Ilhota e Luiz Alves (26º47’10” e 
26º50’15”S e 48º55’33” e 48º57’25”W), estado de 
Santa Catarina. O clima da região é tropical úmido, 
com uma temperatura média anual de 20ºC (Gaplan 
1986). A precipitação média anual está entre 1.800 e 
2.000 mm com chuvas bem distribuídas ao longo do 
ano, sem período de seca e com maior intensidade no 
verão. A umidade relativa do ar é muito elevada, com 
valores entre 84 a 86% conseqüência dos frequentes 
nevoeiros que mantém a parte superior do Morro 
Baú encoberta (Klein 1980). A região do Parque 
encontra-se sobre a Formação Baú, que pertence 

ao Grupo Itajaí do Complexo Luiz Alves, parte do 
Escudo Catarinense (Gaplan 1986; Possamai 1989). 
O solo é do tipo Cambissolo Álico, não hidromórfico, 
de baixa fertilidade e de textura argilosa, com relevo 
ondulado e montanhoso (Gaplan 1986).

A área constitui um mosaico de formações em 
diversos estádios sucessionais da Floresta Ombrófila 
Densa montana e alto montana (Klein 1980), resultado 
de cortes seletivos e rasos efetuados em diferentes 
momentos da história da área. A delimitação dos 
diferentes estádios sucessionais e Floresta Primária 
seguiu os critérios propostos por Klein (1980). Foram 
delimitados em: a) Capoeirinha - área em 268 m de 
altitude, caracteriza-se pela dominância de plantas 
arbustivas como Baccharis dracunculifolia DC 
(Asteraceae), Tibouchina pilosa Cogn. e T. urvilleana 
(DC) Cogn. (Melastomataceae); encontram-se ainda 
plantas herbáceas e indivíduos jovens de espécies 
arbóreas de estádios mais avançados como Myrsine 
coriacea Nad. e Miconia cinnamomifolia Cambess. 
A área foi anteriormente utilizada para o plantio 
de aipim e cana por cerca de 10 anos consecutivos 
e estava abandonada há dois anos. Segundo a 
Resolução nº 04/94 do CONAMA equivale ao estágio 
inicial de regeneração; b) Capoeira - área em 281 m 
de altitude, vegetação com componente herbáceo 
menos expressivo e domínio marcante de Myrsine 
coriacea (Myrsinaceae) acompanhada por Clusia 
criuva (Clusiaceae). A regeneração da floresta nesta 
área teve início há 10 anos e equivale ao estágio 
médio de regeneração;  c) Capoeirão – área em 275 
m de altitude, com vegetação caracterizada pela 
instalação e domínio de Miconia cinnamomifolia 
(DC.) Naud. (Melastomataceae), acompanhada por 
M. cabucu W. Hoehne (Melastomataceae), Alchornea 
triplinervia Muell. Arg. (Euphorbiaceae), entre 
outras. A área estudada possui cerca de 20 anos de 
idade. É denominado pelo CONAMA como estágio 
avançado de regeneração; d) Floresta Secundária 
- área em 338 m de altitude, onde destacam-se as 
espécies: Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae), 
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (Meliaceae), 
Hieronyma alchorneoides Fr. All. (Euphorbiaceae), 
Sloanea guianensis Benth. (Elaeocarpaceae) e, 
no estrato médio podem ser encontrados vários 
indivíduos de Euterpe edulis Martius entre outras 
espécies típicas desta fase sucessional (Klein 1980; 
Queiroz 1994). A área sofreu intenso corte seletivo 
de praticamente todas as espécies madeiráveis há 
cerca de 50 anos; e) Floresta Primária - área em 542 
m de altitude, sem registro de interferência antrópica; 
vegetação com espécies típicas para estas formações 
como Ocotea catharinensis Mez (Lauraceae) e 
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Sloanea guianensis Benth. (Eleoacarpaceae) com 
elevado DAP (diâmetro à altura do peito) e estrutura 
semelhante à descrita por Klein (1980).

Amostragem
Cada forófito foi considerado uma unidade 

amostral, definido pelo método de quadrantes 
centrados (Mueller-Dombois & Ellenberg 1974; 
Krebs 1999). Foram amostrados 15 pontos em 
cada estádio, distribuídos a cada 10 m ao longo de 
transectos demarcados paralelamente a 20 metros 
de distância entre si, totalizando 60 forófitos por 
ambiente de estudo (Waechter 1992). O critério para 
inclusão do forófito foi o diâmetro à altura do peito 
(DAP) ≥ 5 cm para o estádio Capoeira e Capoeirão, 
≥10 cm para a Floresta Secundária e ≥15 cm para 
a Primária. Para espécies não arbóreas do primeiro 
estádio foram inclusos os indivíduos com o diâmetro 
à altura do solo (DAS) ≥ 2 cm. Foi registrada a altura 
total dos forófitos amostrados e estes, caracterizados 
quanto à aspereza e persistência da casca, conforme 
classificação proposta por Waechter (1992) e Torres et 
al. (1994) em: lisa, áspera, rugosa e fissurada, e, ainda, 
em: persistente ou descamante. Em cada unidade 
amostral, foram registradas as espécies de bromélias 
presentes, bem como a presença de plântulas. Para 
as espécies forofíticas amostradas, foram calculadas 
a frequência absoluta (Nai = 100 (Nfi/Nfa) e relativa 
(Nri = 100 (Nfi/åNfi)) (Mueller-Dombois & Ellenberg 
1974; Braun-Blanquet 1979; Martins 1993).

Os ramos dos forófitos e as bromélias férteis 
foram depositados no Herbário da Universidade 
Federal de Santa Catarina - (FLOR). Para a 
determinação das espécies, contou-se com a ajuda de 
especialistas e consulta em bibliografias específicas. 
Para registro e identificação das bromélias, foi 
utilizado, quando necessário, binóculo (7 × 35 mm) 
e técnicas de arvorismo. A altura dos forófitos foi 
mensurada com régua dendrométrica até cerca de 12 
m de altura e quando o forófito excedia esta medida, 
as mesmas foram estimadas.

As espécies epifíticas foram caracterizadas 
quanto ao estágio de desenvolvimento, sendo 
categorizadas como plântulas todas as bromélias 
epífitas jovens, morfologicamente diferentes da espécie 
adulta e que não puderam ser identificadas no nível 
genérico (Bonnet & Queiroz 2006) e como adultas, as 
espécies identificáveis e já diferenciadas das plântulas.

Análise estatística 
Para avaliar a potencialidade dos forófitos 

à colonização foi verificada a relação entre 

bromélias epifíticas (plântulas e adultas) com as 
características morfológicas do forófito (DAP, 
altura e padrão de casca). A relação entre o número 
de espécies epifíticas e o diâmetro, e a altura do 
forófito foi avaliada pela de análise de Correlação de 
Spearman (Sokal & Holf 1969). Preferências entre a 
presença de bromélias epifíticas e o padrão de casca, 
foram testadas pelo qui-quadrado, utilizando tabela 
de contingência (Zar 1996).

Resultados
Foi registrado um total de 27 espécies de 

bromélias pertencentes a oito gêneros e a duas 
subfamílias: Tillandsioideae com 16 espécies (59%) 
e Bromelioideae com 11 espécies (41%) (Tab. 1). O 
gênero com o maior número de táxons foi Vriesea. 

Houve diferenças na riqueza de bromélias nos 
diferentes estádios da regeneração florestal. A Floresta 
Primária apresentou o maior número de espécies 
(24). Na Floresta Secundária foram registradas 19 
espécies e no Capoeirão, apenas 11 espécies. Na 
Capoeira foram registradas apenas plântulas enquanto 
que na Capoeirinha não foi constatada a presença de 
bromélias adultas e nem de plântulas.

A vegetação arbustiva e arbórea amostrada nas 
áreas estudadas apresenta diferentes características, 
conforme as espécies que as constituem e o estádio 
sucessional em que ocorrem. O aumento do diâmetro 
e da altura dos forófitos amostrados evidencia-se em 
direção à Floresta Primária, onde se encontram as 
espécies de maior porte bem como o maior número de 
espécies registradas (Tab. 2). Os forófitos amostrados 
foram representados por 85 espécies (Tab. 3). 

Considerando a relação das bromélias epifíticas 
com parâmetros forofíticos, os valores obtidos pela 
análise de correlação indicam que em todas as 
formações com ocorrência de bromélias epifíticas, 
a relação entre o DAP e o número de espécies de 
bromélias é mais forte comparado com a altura 
(Tab. 4). Os valores de correlação foram maiores 
nos estádios mais avançados de estádio sucessional. 

Com relação aos padrões de casca, a persistência, 
principalmente para o estabelecimento de plântulas, 
e a rugosidade foram os que apresentaram maior 
frequência de bromélias. Estes padrões são os 
encontrados nas espécies forofíticas mais frequentes 
em cada estádio (Tab. 5).

Discussão
O número de bromélias epifíticas amostradas 

neste estudo é bastante significativo, quando 
considerados outros levantamentos realizados 
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Tabela 1 – Bromélias epifíticas amostradas pelo método de quadrantes centrados nos diferentes estádios sucessionais 
da Floresta Ombrófila Densa, Parque Botânico do Morro Baú-Ilhota/SC. (CAP1= Capoeirinha; CAP2= Capoeira; 
CAP 3 = Capoeirão; FS = Floresta Secundária e FP = Floresta Primária).
Table 1 –  Epiphytic bromeliads sampled by the point-centered quarter method procedure at different successional stages in the Atlantic 
Rainforest at Morro do Baú Botanical Park (Ilhota, Santa Catarina State - Brazil).(CAP1= Capoeirinha; CAP2= Capoeira; CAP3= 
Capoeirão; FS = Secundary Forest e FP = Primary Forest).

Espécies CAP1 CAP2 CAP3 FS FP
Subfamília Bromelioideae
Aechmea blumenavii Reitz
Aechmea caudata Lindman
Aechmea cylindrata Lindman
Aechmea nudicaulis (Linnaeus) Griseb.
Aechmea ornata (Gaudichaud) Baker
Bilbergia amoena (Loddiges) Lindley
Edmundoa lindenii (Regel) Leme
Nidularium innocentii Lemaire
Nidularium procerum Lindman
Wittrockia smithii Reitz
Wittrockia superba Lindman
Subfamília Tillandsioideae
Racinaea  spiculosa (Grisebach) M.A.Spencer & L.B. Smith
Tillandsia gardneri Lindley
Tillandsia geminiflora Brongniart
Tillandsia stricta Solander
Tillandsia tenuifolia Linnaeus
Vriesea altodaserrae L. B. Smith
Vriesea cf atra Mez.
Vriesea carinata Wawra.
Vriesea erythrodactylon E. Morren ex Mez
Vriesea flammea L. B. Smith
Vriesea gigantea Gaudichaud
Vriesea incurvata Gaudichaud
Vriesea philippocoburgii Wawra
Vriesea platynema Gaudichaud
Vriesea rodigasiana E. Morren
Vriesea vagans (L. B. Smith) L. B. Smith
Plântulas

na região de domínio da Floresta Atlântica 
(Waechter 1992; Gatti 2000; Bonnet et al. 2007), 
e no território catarinense (Matos 2000; Rogalski 
2002; Tiepo 2005; Bonnet & Queiroz 2006). As 
diferenças encontradas na riqueza e composição 
das espécies entre as áreas amostradas evidenciam 
a sensibilidade das bromélias às mudanças e 
perturbações ambientais que ocorrem em cada 

estádio sucessional de regeneração da floresta 
amostrada e também o tempo em que os substratos 
estão disponíveis a colonização. 

Dentre as características morfológicas dos 
forófitos, o diâmetro foi a variável que apresentou 
maior influência na riqueza das bromélias em todos 
os estádios com registro de bromélias epifíticas. 
A relação positiva registrada entre a riqueza de 
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Tabela 2 – Alturas médias e máximas, diâmetro médio à altura do solo e do peito e número de espécies forofíticas 
amostradas nos diferentes estádios sucessionais da Floresta Ombrófila Densa do Parque Botânico do Morro Baú/
Ilhota - SC. (n = 60). (DAS = diâmetro à altura do solo; DAP = diâmetro à altura do peito). 
Table 2 –  Dendometric measurements (heights and DBH) and quantification of the phorophytes sampled at different sucessional stages 
of the Atlantic Rainforest at the Botanical Park of Morro Baú (Ilhota, Santa Catarina State - Brazil). (n = 60). (DSL = diameter at soil 
level; DBH = diameter at breast height).

Estádio Altura média (m)        
e desvio padrão 

Altura máxima (m) DAS /DAP médio (cm)      
e desvio padrão 

Nº espécies 
forofíticas

Capoeirinha 3,13 ± 0,89 7,35 4 ± 2,05 15
Capoeira 7,83 ± 3,15 12,60 8,9 ± 3,15 9
Capoeirão 12,72 ± 2,84 18 17,38± 5,71 18
Floresta Secundária 14,07 ± 3,87 25 22,53± 14,34 32
Floresta Primária 17,82 ± 3,37 27 36,77± 22,57 36

Tabela 3 – Frequência absoluta e relativa e padrão de casca das espécies forofíticas amostradas nos estádios 
sucessionais da Floresta Ombrófila Densa do Parque Botânico do Morro Baú/Ilhota-SC. (ai= nº de pontos que a 
espécie ocorre; FA= frequência absoluta; FR= frequência relativa; A= áspera; L= lisa; R= rugosa; F= fissurada; P= 
persistente; D= descamante; * = número de indivíduos da espécie com o padrão de casca correspondente) 
Table 3 – Occurrence frequencies (absolute and relative) and bark assessment of the phorophytes sampled at different successional 
stages of the Atlantic Rainforest at the Botanical Park of Morro Baú (Ilhota, Santa Catarina State – Brazil).  (ai = number of occurring 
spots;  FA = Absolute frequency;  FR = Relative frequency; A= rough; L= smooth; R=  rugged; F= fissured; P= persistent; D= peeling; 
* = number of individuals with bark assessment)

FAMÍLIAS ESPÉCIES ai FA FR PADRÃO CASCA

CAPOEIRINHA

ASTERACEAE Baccharis dracunculifolia DC. 8 53,33 19,05 A/P(12)*

Baccharis cf semiserrata Aug. DC 3 20,00 7,14 A/P(5)

Vernonia tweedieana Baker 1 6,67 2,38 A/P(1)

Eupatorium intermedium DC. 1 6,67 2,38 A/P(1)

EUPHORBIACEAE Hyeronima alchorneoides Fr.  All. 1 6,67 2,38 A/P(1)

FABACEAE Machaerium sp. 1 6,67 2,38 L/P(1)

Platymiscium floribundum Vog.-Zuber 1 6,67 2,38 L/P(1)

MELASTOMATACEAE Leandra dasytricha (A.Gray.) Cogn. 1 6,67 2,38 A/P(2)

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud. 1 6,67 2,38 L/P(1)

Ossaea confertiflora (DC.) Triana 1 6,67 2,38 A/P(1)

Tibouchina pilosa Cogn. 9 60,00 21,43 L/P(16)

Tibouchina  urvilleana (DC) Cogn. 7 46,67 16,67 L/P(11)

MYRSINACEAE Myrsine coriacea Nad. 5 33,33 11,90 L/P(5)

PIPERACEAE Piper mosenii C. DC. 1 6,67 2,38 L/P(1)

SAPINDACEAE Cupania vernalis Cambess. 1 6,67 2,38 L/P(1)

CAPOEIRA
CLORANTHACEAE Hedyosmum brasiliense Mart. 5 33,33 12,50 A/P(5)*

CLUSIACEAE Clusia criuva Cambess 10 66,67 25,00 A/P(15) L/P(2)

EUPHORBIACEAE Hyeronima alchorneoides Fr. All. 2 13,33 5,00 R/P(2)

FABACEAE Albizia austrobrasilica A. Burkart 2 13,33 5,00 A/P(2)
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FLACOURTICACEAE Casearia decandra Jacq. 1 6,67 2,50 A/P(1)

MELASTOMATACEAE Miconia cabucu W. Hoehne 2 13,33 5,00 F/P(2)

MYRSINACEAE Myrsine coriacea Nad. 14 93,33 35,00 A/P(27)

MYRTACEAE Myrcia rostrata DC. 1 6,67 2,50 A/D(1)

Psidium guajava L. 3 20,00 7,50 L/D(3)

CAPOEIRÃO
ASTERACEAE Piptocarpha tomentosa Baker 1 5,56 2,38 R/D(3) F/D(1)*

CECROPIACEAE Cecropia glazioui Snethlage 1 5,56 2,38 L/P(1)

CYATHEACEAE Cyathea schanschin Mart. 1 5,56 2,38 A/P(1)

EUPHORBIACEAE Hyeronima alchorneoides Fr. All. 8 44,44 19,05 R/P(9) A/P(1)

FABACEAE Platymiscium floribundum Vog.-Zuber 1 5,56 2,38 A/P(1)

FLACOURTIACEAE Casearia decandra Jacq. 1 5,56 2,38 A/P(1)

Casearia sylvestris Sw. 6 33,33 14,29 R/P(7) A/P(1)

LAURACEAE Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbride 1 5,56 2,38 L/P(1)

Nectandra membranacea Griseb. 1 5,56 2,38 R/P(1)

Nectandra sp. 1 5,56 2,38 R/P(1)

MELASTOMATACEAE Miconia cinnamomifolia Naud. 11 61,11 26,19 F/P(14) R/P(4)

MELIACEAE Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 1 5,56 2,38 A/P(1)

Cedrela fissilis Vell. 2 11,11 4,76 F/P(2)

MIRISTICACEAE Virola bicuhyba Warb. 1 5,56 2,38 F/P(1)

MYRSINACEAE Myrsine coriacea Nad. 2 11,11 4,76 A/P(4)

MYRTACEAE Myrcia rostrata DC. 1 5,56 2,38 R/P(2)

SAPINDACEAE Matayba guianensis Aubl. 1 5,56 2,38 R/P(1)

SOLANACEAE Solanum pseudoquina A.St.Hil. 1 5,56 2,38 R/P(1)

FLORESTA SECUNDÁRIA
ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 4   12,5 8 F/D(1) R/D(1)*  R/P(2)

APOCYNACEAE Aspidosperma olivaceum Muell Arg. 1 3,13 2 A/P(1)

ARECACEAE Euterpe edulis Mart. 4 12,5 8 A/P(8)

CYATHEACEAE Cyathea cf. phalerata Mart. 1 3,13 2 A/D(1)

Alsophila setosa Kaulf.. 1 3,13 2 R/D(1)

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis Benth. 1 3,13 2 R/P(1)

EUPHORBIACEAE Hyeronima alchorneoides Fr. All. 1 3,13 2 R/D(1)

Pausandra morisiana  (Casar.) Radlk. 2 6,25 4 A/P(2)

Pera glabrata (Schott) Baill. 1 3,13 2 A/D(1)

FABACEAE Abarema langsdorffii Benth 1 3,13 2 R/P(1)

HUMIRIACEAE Vantanea compacta (Schnizl.) Cuatr. 2 6,25 4 R/P(1) R/D(1)

LAURACEAE Aniba firmula (Nees) Mez. 2 6,25 4 R/P(2)

Ocotea acyphilla (Ness) Mez. 1 3,13 2 A/P(1)

Ocotea catharinensis Mez. 1 3,13 2 R/D(1)

MELASTOMATACEAE Miconia cabucu W. Hoehne 1 3,13 2 R/P(1)

Miconia cf budlejoidesTriana 1 3,13 2 R/P(1)

MELIACEAE Trichilia cf lepidota Mart. 1 3,13 2 A/P(1)

MONIMIACEAE Mollinedia cf schottiana Perkins. 1 3,13 2 R/P(1)

MYRISTICACEAE Virola bicuhyba Warb. 4 12,5 8 R/P(4) F/P(1)

MYRSINACEAE Rapanea acuminata Mez 1 3,13 2 R/P(1)

MYRTACEAE Calyptranthes strigipes O. Berg. 1 3,13 2 A/D(1) A/P(1)

Eugenia cereja D. Legrand 1 3,13 2 A/D(1)

FAMÍLIAS ESPÉCIES ai FA FR PADRÃO CASCA
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Eugenia melanogyna (D. Legrand) Sobral 1 3,13 2 A/D(1)

Eugenia obovata O. Berg. 2 6,25 4 A/D(1) A/P(1) R/P(1)

Marlierea parviflora O. Berg. 1 3,13 2 R/D(1)

Myrcia pubipetala Miq. 1 3,13 2 A/D(1)

Myrcia spectabillis DC. 1 3,13 2 A/D(1)

NYCTAGINACEAE Guapira opposita (Vell.) Reitz 4 12,5 8 L/P(1) A/P(4)  R/P(1)

RUBIACEAE Bathysa australis K. Schum. 3 9,38 6 A/D(4)

Psychotria carthagenensis Jacq. 1 3,13 2 R/P(1)

SABIACEAE Meliosma sellowii Urb. 1 3,13 2 R/P(1)

SAPOTACEAE Pouteria cf venosa (Mart.) Baehni 1 3,13 2 R/P(1)

FLORESTA PRIMÁRIA
COMBRETACEAE Buchenavia kleinii M.Exell 1 2,78 1,75 A/P(1)

CHRYSOBALANACEAE Hirtella hebeclata Moric. ex  A.DC. 2 5,56 3,51 A/P(2)

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis Benth 2 5,56 3,51 R/P(1), A/P(1)

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia Muell. Arg. 3 8,33 5,26 R/P(1), R/D(1), F/P(1)

FABACEAE Copaifera trapezifolia Hayne 1 2,78 1,75 A/P(1)

Machaerium cf aculeatum Raddi 1 2,78 1,75 R/D(1)

Ormosia arborea (Harnu) 1 2,78 1,75 A/D(1)

Platymiscium floribundum Vog.-Zuber 2 5,56 3,51 F/P(1), R/P(1)

FLACOURTIACEAE Casearia decandra Jacq. 1 2,78 1,75 A/P(1)

HIPPOCRATEACEAE cf Salacia elliptica G.Don 1 2,78 1,75 R/D(1)

HUMIRIACEAE Vantanea compacta (Schnitzl.) Cualr 1 2,78 1,75 F/P(1)

LAURACEAE Cryptocaria aschersoniana Mez 1 2,78 1,75 A/D(1), R/D(1)

Endicleria paniculata (Spreng) Macbride 1 2,78 1,75 A/P(2)

Ocotea catharinensis Mez 2 5,56 3,51 R/P(2)

LECYTHIDACEAE Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 2 5,56 3,51 F/P(1), R/P(1)

MALPHIGHIACEAE Byrsonima ligustrifolia Jussieu 2 5,56 3,51 R/P(2)

MELASTOMATACEAE Mouriri chamisoana Cogn. 2 5,56 3,51 A/D(2)

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. 1 2,78 1,75 F/P(1)

MONIMIACEAE Mollinedia sp. 1 2,78 1,75 R/P(1)

MYRTACEAE Calyptranthes strigipes O.Berg 2 5,56 3,51 A/D(2)

Eugenia handroana D. Legrand 1 2,78 1,75 A/P(1)

Eugenia obovata O.Berg 2 5,56 3,51 A/P(2)

Marlieria silvatica Kiaersk. 1 2,78 1,75 A/P(1)

Marlierea tomentosa Cambess. 3 8,33 5,26 R/D(1), A/D(1)

Myrcia richardiana (O. Berg) Kiaersk. 1 2,78 1,75 R/P(1)

Myrcia rostrata DC. 1 2,78 1,75 A/P(1)

NYCTAGINACEAE Guapira opposita(Vell.) Reitz 2 5,56 3,51 A/P(2)

OLACACEAE Heisteria silvianii Schwacke 7 19,4 12,3 R/P(4), A/P(2), R/D(2)

OLEACEAE Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S. Green 1 2,78 1,75 R/P(1)

RUBIACEAE Bathysa australis K.Schum. 1 2,78 1,75 R/P(1)

Chomelia sp. 1 2,78 1,75 A/P(1)

Posoqueria latifolia Roem. & Schult. 1 2,78 1,75 A/P(1)

SAPINDACEAE Cupania vernalis Cambess. 2 5,56 3,51 R/P(2)

SAPOTACEAE Crysophyllum dusenii Cronquist 1 2,78 1,75 R/P(1)

Pouteria venosa (Mart.) Baehni 1 2,78 1,75 A/D(1)

VERBENACEAE Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B.Smith 1 2,78 1,75 R/P(1)

FAMÍLIAS ESPÉCIES ai FA FR PADRÃO CASCA
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Tabela 4 – Relação entre o número de espécies 
de bromélias epifít icas,  o DAP (diâmetro à 
altura do peito =1,30m) e altura, obtida pela 
Correlação de Spearman, nos diferentes estádios 
sucessionais  da Floresta  Ombrófi la  Densa, 
Parque Botânico do Morro Baú - Ilhota/SC. 
(*significativo p<0,05; n=60).
Table 4 – Relationship between the number of epiphytic 
bromeliad species with height and DBH obtained by 
Spearman Correlation at different successional stages of 
the Atlantic Rainforest at the Botanical Park of Morro 
Baú (Ilhota, Santa Catarina State - Brazil). (*significant 
p<0,05; n=60).

Estádios DAP Altura
Correlação Correlação

Capoeirão 0,32* 0,20*

Floresta Secundária 0,60* 0,56*

Floresta Primária 0,74* 0,60*

bromélias, o diâmetro e altura dos forófitos indica 
uma possível influência do tempo em que os 
forófitos se encontram disponíveis à colonização, 
a disponibilidade de espaço colonizável e com 
os gradientes microclimáticos que podem ser 
oferecidos ao longo de todo o forófito (Benzing 
1995a). O aumento desta correlação ocorre 
progressivamente em direção à Floresta Primária, 
local onde há maior expressividade dos forófitos, 
tanto em diâmetro quanto em altura, e também 
por apresentar um maior número de árvores mais 
antigas em comparação a outros estádios. De igual 
modo, resultados positivos entre riqueza e DAP 
também foram encontrados por Dias (2009), onde 
demonstrou que ambientes com maior quantidade 
de árvores possuem mais locais de estabelecimento 
para epífitas, e que ambientes com árvores de 
grande porte estão a mais tempo suscetíveis 
ao estabelecimento de propágulos de espécies 
epifíticas. Consequentemente, estes locais tendem 
a ter maior abundância e riqueza de epífitas que 
ambientes com regeneração recente. Igualmente 

Tabela 5 – Padrão de casca com maior freqüência de bromélias e forófitos mais frequentes por estádio sucessional 
e por estágio de desenvolvimento das bromélias epífitas em ambientes de Floresta Ombrófila Densa no Parque 
Botânico do Morro Baú/Ilhota – SC.
Table 5 – Bark assessment with a higher bromeliads frequency and phorophytes frequently by sucessional stage and stage 
epiphytic bromeliads development in Atlantic Rainforest environments at the Botanical Park of Morro do Baú (Ilhota, Santa 
Catarina State - Brazil).
Estádio Sucessional Estágio 

Bromélia 
Padrão de Casca com maior frequencia de bromélias Forófitos mais frequentes/ Tipo 

de Casca

Capoeirão

Adulta Rugosa e Fissurada
(X2rugosa x fissurada = 1,16; GL = 1; p>0,05)

Miconia cinnamomifolia - fissurada
Hyeronima alchorneoides - rugosa
Casearia silvestris - rugosa
 

Plântula Rugosa e Fissurada 
(X2rugosa x fissurada = 0,05; GL=1; p>0,05)
Persistente 
(X2persistente x descamante = 28;3 GL=1; p<0,05)

Floresta Secundária

Adulta Áspera e Rugosa 
(X2áspera x rugosa = 0,58; GL=1; p>0,05) 

Euterpe edulis - áspera
Guapira opposita - áspera
Virola bicuhyba - áspera
 

Plântula Áspera e Rugosa 
(X2áspera x rugosa = 0,32; GL=1; p>0,05)
Persistente 
(X2persistente x descamante = 5,0; GL=1; p<0,05)

Floresta Primária
Adulta Áspera e Rugosa

(X2áspera x rugosa = 0,30; GL=1; p>0,05)
Heisteria silvianii - rugosa

Plântula Áspera e Rugosa 
(X2áspera x rugosa = 0,30; GL=1; p>0,05)
Persistente 
(X2persistente x descamante = 30; GL=1; p<0,05)
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Bonnet et al. (2007) destacam as dimensões e o 
tempo de exposição dos forófito como elementos 
fundamentais na definição da riqueza de bromélias 
epifíticas nos estádios mais avançados da sucessão. 
Flores-Palacios & Garcia-Franco (2006) também 
afirmam existir relação positiva e linear entre o 
tamanho dos forófitos e a riqueza de epífitas que 
suportam. 

A preferência da ocorrência de bromélias 
em forófitos com cascas ásperas e rugosas indica 
que espécies arbóreas de casca lisa são as menos 
adequadas à colonização por epífitas. Em geral, 
quanto maior a rugosidade presente na casca das 
árvores, maior a capacidade de retenção de umidade 
e também de matéria orgânica (Ter Steege & 
Cornelissen 1989; Benzing 1990). Já a estabilidade 
do substrato pode interferir não só no processo 
de estabelecimento dos diásporos, mas também 
sobre plântulas já estabelecidas, dependendo, é 
claro, do grau de descamação da espécie e do 
local de fixação da bromélia. Segundo Kersten 
(2010), a capacidade de retenção de umidade pela 
casca influencia o estabelecimento de plântulas, 
para os quais pequenas quantidades de água são 
suficientes. Já a morfologia da casca influencia 
o estabelecimento dos diásporos, a umidade e a 
quantidade de nutrientes (Benzing 1995b). 

Desse modo, em trabalhos de recuperação 
de áreas degradadas, o uso de espécies com casca 
persistente e rugosa/fissurada pode facilitar a 
fixação e o desenvolvimento de bromélias epifíticas 
na área, favorecendo o aumento da biodiversidade e 
umidade local, e consequentemente o aparecimento 
de outras espécies da fauna e da flora.
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Resumo  
Testamos a hipótese de que a baixa diversidade de espécies lenhosas em uma floresta monodominante e possíveis 
fatores ambientais associados influenciam a ocorrência de samambaias na transição Cerrado-Floresta Amazônica. 
O objetivo foi analisar e comparar a riqueza florística, cobertura de dossel e aspectos ecológicos das samambaias 
em florestas de transição. As samambaias foram amostradas em uma floresta monodominante de Brosimum 
rubescens Taub. (MO) e uma floresta estacional mista (MI) em Nova Xavantina-MT. O substrato terrícola, a forma 
de vida hemicriptófita e o hábito herbáceo foram predominantes. A diversidade de espécies lenhosas foi superior 
à de samambaias, que apresentaram um total de 304 indivíduos, sete espécies, quatro gêneros e duas famílias. A 
família de maior riqueza foi Pteridaceae, representada por cinco espécies (71%). A floresta MI apresentou seis 
espécies, destacando-se Adiantum tetraphyllum Willd. com 209 indivíduos. Na MO foram encontradas apenas duas 
espécies, corroborando a hipótese de que a baixa diversidade de lenhosas influencia na diversidade de samambaias. 
Provavelmente, a cobertura do dossel, a qualidade da serapilheira e/ou fatores edáficos podem estar relacionados 
com a baixa diversidade de samambaias na MO, uma vez que tais condições podem atuar como filtro de espécies 
no ambiente monodominante, favorecendo somente as mais competitivas e adaptadas.
Palavras-chave: cobertura do dossel, filtro de espécies, floresta monodominante, luz.

Abstract
We tested the hypothesis that the low tree diversity in a monodominant forest and possible associated environmental 
factors influenced the ferns occurrence in the Cerrado-Amazon forest transition zone. The objective was to analyse 
and compare species richness, canopy cover and ecological aspects of ferns in the transitional forests. The ferns 
were sampled in a Brosimum rubescens Taub. monodominant forest (MO) and a seasonal mixed forest (MI). The 
terrestrial substrate, hemicryptophytes life form and herbaceous habit were prevalent. The diversity of woody 
species was higher than that of ferns, which had a total of 304 individuals, seven species, four genera and two 
families. The richest family was Pteridaceae, represented by five species (71%). MI forest presented six species 
and Adiantum tetraphyllum Willd. was the principal, with 209 individuals. Only two species were registered in the 
MO forest, supporting the hypothesis that low tree diversity and associated environmental conditions influences 
the diversity of ferns. Probably the canopy cover, the quality of the litter layer and/or edaphic factors may be 
related to the low diversity of ferns in the MO, since such conditions may act as an environmental filter of species, 
favoring only the most competitive and adapted to such conditions.
Key words: canopy cover, filter of species, monodominant forest, light.
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Introdução
As florestas tropicais monodominantes são 

vegetações raras onde uma única espécie arbórea 
ocupa mais de 50% do número de indivíduos ou 

da área basal total da floresta (Connell & Lowman 
1989). Em geral, estas florestas apresentam 
dossel fechado e uniforme, camada espessa de 
serapilheira, e a espécie dominante é tolerante à 
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sombra, apresenta sementes grandes e frutificação 
maciça (Torti et al. 2001; Marimon & Felfili 2006; 
Peh et al. 2011). Outra característica importante é a 
predominância de fatores edáficos restritivos, como 
a relação Ca/Mg invertida (Marimon et al. 2001a; 
Marimon-Junior 2007), que pode atuar como filtro 
de espécies, selecionando as mais adaptadas aos 
ambientes edaficamente extremos (e.g. Villela & 
Proctor 1999). Até o momento, não se sabe o quanto 
estas condições restritivas se estendem também às 
comunidades de plantas herbáceas.

Os primeiros estudos realizados em florestas 
monodominantes de Brosimum rubescens Taub. 
(Moraceae) foram conduzidos por Felfili et al. (1988; 
1998), que descreveram a ocorrência de uma “mata 
seca com fisionomia homogênea”, onde os indivíduos 
de B. rubescens predominavam amplamente sobre 
as demais espécies. Posteriormente, Marimon et 
al. (2001a, b; 2008), Marimon (2005), Marimon & 
Felfili (2006) e Marimon-Junior (2007) realizaram 
estudos detalhados sobre a regeneração, dinâmica 
e estrutura da comunidade de espécies lenhosas, 
além de estudos sobre a chuva de sementes, ciclos 
biogeoquímicos e ecofisiologia de algumas espécies 
desta floresta monodominante. Entretanto, jamais 
foram realizados trabalhos investigando o estrato 
herbáceo e a flora de samambaias e licófitas da 
floresta de B. rubescens e sua contraparte adjacente 
(floresta mista ou não-monodominante).

O total de samambaias e licófitas estimadas 
para o mundo é de 13.600 espécies (Moran 2008), 
das quais cerca de 3.250 ocorrem nas Américas 
(Tryon & Tryon 1982), sendo 37,3% encontradas 
no Brasil (Forzza et al. 2012), onde as regiões 
Sul e Sudeste são consideradas um dos centros de 
diversidade e endemismo (Tryon & Tryon 1982). 
As samambaias são ecologicamente bastante 
adaptáveis e frequentemente associam-se ao sub-
bosque florestal, sendo também encontradas em terras 
áridas ou em superfícies recém-expostas (Mehltreter 
et al. 2010). Portanto, é esperado que ocorram 
também, mas de forma diferenciada, em ambientes 
naturais de filtragem de espécies, como nas florestas 
monodominantes (e.g. restrições edáficas).

A luz incidente no sub-bosque de uma floresta 
exerce influência nas variáveis ambientais, sendo 
que a variação no regime de radiação é dependente 
da abertura de dossel e determinante na ocorrência 
e distribuição de muitas espécies herbáceas (Brown 
1993). Os ambientes com maior incidência luminosa, 
apesar de fornecerem mais energia para a fotossíntese, 
tendem a ser menos úmidos e, neste caso, as 
samambaias, que dependem da umidade para a 

reprodução, podem ser suscetíveis ao ressecamento 
(Tryon 1989). Entretanto, pouco se sabe ainda sobre a 
influência relativa da luz (determinada pela estrutura 
do dossel) na distribuição das espécies de samambaias 
em comunidades florestais dos trópicos (Zuquim et 
al. 2007), especialmente na zona de transição entre 
os biomas Cerrado e Floresta Amazônica. Da mesma 
forma, não existem trabalhos verificando a influência 
da baixa diversidade arbórea das florestas tropicais 
monodominantes sobre o estrato herbáceo, muito 
menos em relação às samambaias e licófitas. 

O objetivo do presente estudo foi testar 
a hipótese de que a monodominância arbórea 
afeta a ocorrência de samambaias do sub-bosque, 
determinando a distribuição de espécies entre 
dois tipos de floresta (monodominante e mista). O 
presente estudo visa contribuir com o preenchimento 
da lacuna acerca do conhecimento ecológico 
das plantas vasculares sem sementes no Brasil, 
analisando a riqueza florística e os aspectos 
ecológicos das samambaias ocorrentes em florestas 
da transição entre os dois maiores biomas brasileiros. 
Esta foi a primeira vez que samambaias foram 
incluídas em um estudo ecológico sobre florestas 
tropicais monodominantes.

 
Material e Métodos
A área de estudo localiza-se em uma 

floresta estacional semidecidual monodominante 
de Brosimum rubescens (MO) (14º50’47’’S e 
52º08’37’’W) e uma floresta estacional semidecidual, 
não-monodominante ou mista (MI) (14º49’32’’S e 
52º06’20’’W) adjacente à primeira, na Fazenda Vera 
Cruz, município de Nova Xavantina-MT, sendo que 
as florestas estão 800 m distantes entre si (Marimon 
et al. 2001a; Marimon 2005).

O clima da região é do tipo Aw, de acordo 
com a classificação de Köppen, com dois períodos 
bem definidos: um chuvoso, de outubro a março e 
outro seco de abril a setembro, com precipitação 
média anual de 1.536 mm e temperatura média 
anual de 24,4ºC, de acordo com dados coletados 
por Marimon et al. (2008) na estação meteorológica 
de Nova Xavantina (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Instituto Nacional de 
Meteorologia, 9º Distrito de Meteorologia), distante 
20 km da área de estudo, em linha reta. No entorno 
da área estudada ocorre um mosaico de formações 
florestais, onde a floresta MO constitui uma extensa 
mancha com aproximadamente 5.000 hectares, 
seguida da floresta estacional semidecidual, 
florestas de galeria, entre outras (Marimon 2005). 



Monodominância arbórea e diversidade de samambaias

Rodriguésia 64(2): 349-356. 2013

351

Os solos nas duas florestas são do tipo Plintossolo, 
álicos, distróficos, rasos e com concreções lateríticas 
aflorando (Marimon-Junior 2007).

Os dados foram coletados nos períodos seco e 
chuvoso de 2010, em parcelas permanentes de 10 × 10 
m, sendo 60 na floresta MO e 60 parcelas na floresta MI 
adjacente (Marimon et al. 2001a; Marimon & Felfili 
2006). Todas as parcelas de ambas as florestas foram 
minuciosamente revisadas em busca de samambaias 
e licófitas (sobre o solo e na vegetação) seguindo a 
metodologia proposta por Windisch (1992). O sistema 
de classificação adotado foi o de Smith et al. (2006), 
sendo os exemplares de cada espécie incorporados ao 
acervo do Herbário NX, Campus de Nova Xavantina, 
Universidade do Estado de Mato Grosso.

Para estimar a riqueza acumulada de espécies nas 
duas comunidades, utilizou-se o programa EstimateS 
8.0, com 1.000 aleatorizações e oito diferentes 
estimadores (ICE, Chao 1, Chao 2, Jack 1, Jack 2, 
Bootstrap, MMRuns e MMMeans) (Colwell 2008; 
Gotelli & Colwell 2001). A escolha do melhor estimador 
foi feita com base na análise de correlação de Spearman 
entre valores observados e estimados para cada área, 
sendo a medida de precisão do estimador baseada no 
valor máximo da correlação (Brose et al. 2003).

Para comparar a incidência de luz abaixo 
do dossel entre as duas florestas, foi estimada a 
porcentagem de cobertura da copa para cada parcela 
através de um densiômetro esférico côncavo (D) 
(Lemmon 1957), posicionado a norte, sul, leste e oeste, 
a 1 m do solo, em cada ponto, com leituras efetuadas 
sempre pela mesma pessoa. A cobertura de copa foi 

estimada de acordo com as seguintes classes: 1) copa 
com cobertura de folhas entre 1 e 25%; 2) entre 26 e 
50%; 3) entre 51 e 75% e 4) entre 76 e 100%.

A diversidade florística das florestas estudadas 
foi determinada pelo índice de diversidade de Shannon 
(H’), utilizando-se o programa R (R Development 
Core Team. 2009). Os resultados de H’ das espécies de 
samambaias de cada floresta foram comparados entre 
si e também com os resultados de H’ da comunidade 
lenhosa (árvores, arbustos, lianas e palmeiras com 
DAP> 5 cm) de ambas as florestas, a partir de um 
levantamento realizado em 2011 (Marimon et al. em 
revisão), utilizando-se o teste t de Hutcheson (Zar 
2010). A similaridade florística das samambaias entre 
as florestas (MO e MI) foi determinada através dos 
índices de Sørensen e Jaccard (Zar 2010).

Os parâmetros ecológicos determinados 
durante o trabalho em campo, tais como preferências 
por tipos de substratos, formas de vida e hábito das 
espécies amostradas, foram analisados e comparados 
entre as florestas seguindo o modelo proposto por 
Mynssen (2000) e Athayde Filho & Windisch (2006), 
bem como a partir de consultas a bibliografias 
especializadas, quando necessário.

 
Resultados e Discussão
Para as duas comunidades foram registrados no 

total 304 indivíduos, sete espécies de samambaias, 
quatro gêneros e duas famílias (Tab. 1). Apenas 
duas espécies ocorreram na floresta MO, ambas 
do gênero Adiantum e com o mesmo número de 
indivíduos, contra seis espécies na floresta MI, sendo 

Tabela 1 – Samambaias em uma floresta monodominante de Brosimum rubescens (MO) e Floresta mista adjacente 
(MI), Nova Xavantina, MT. AE: Aspectos Ecológicos; TS: tipo de substrato; FV: forma de vida; HB: hábito; EpR: 
epífita reptante; HmE: hemiepífita escandente; HcR: hemicriptófita reptante; GR: geófita rizomatosa; H: herbáceo; 
T: terrícola e C: corticícola.
Table 1 – Ferns in Brosimum rubescens monodominant forest (MO) and adjacent mixed forest (MI), Nova Xavantina, MT. AE: Ecological 
aspects; TS: Type of substract, FV: live form, HB: habit, EpR: epiphyte repent; HmE: hemiepiphyte scandent; HcR: hemicryptophyte 
repent; GR: geophyte rhizomatous; H: herbaceous; T: terrestrial and C: corticicolous.

Espécie Família MO MI
AE

TS FV HB

Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae 0 2 T HcR H

Adiantum argutum Splitg. Pteridaceae 0 32 T HcR H

Adiantum intermedium Sw. Pteridaceae 5 0 T HcR H

Adiantum serratodentatum Willd. Pteridaceae 0 8 T GR H

Adiantum tetraphyllum Willd. Pteridaceae 5 209 T HcR H

Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota Polypodiaceae 0 20 C HmE H

Pleopeltis polypodioides (L.) Andrews & Windham Polypodiaceae 0 23 C EpR H
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Figura 1 – Curva de rarefação (Sobs Mao Tau) do número 
de indivíduos por espécies de samambaias amostradas 
nas florestas MO (____) e MI (-----), Nova Xavantina, MT.
Figure 1 – Rarefaction curve (Sobs Mao Tau) of the number of 
individuals per species of ferns sampled in the MO (____) and MI 
(-----) forests, Nova Xavantina, MT.

que apenas uma foi comum às duas comunidades 
(Tab. 1). Nenhuma espécie de licófita foi registrada 
na área de estudo, sendo que as florestas da região 
normalmente apresentam poucas espécies de licófitas 
(Athayde Filho & Agostinho 2005; Athayde Filho & 
Felizardo 2007; 2010).

A diversidade florística (H’) de samambaias 
foi de 0,99 nats/ind. na MI e apenas 0,69 na floresta 
MO, diferindo entre si (Teste t de Hutcheson= 
6,20, v= 6, p< 0,05) e caracterizando a baixa 
diversidade na comunidade monodominante. 
Quando comparados os valores de H’ entre as 
samambaias e as espécies lenhosas inventariadas 
no mesmo período nas duas florestas, verificou-se 
na MO maior diversidade de espécies lenhosas do 
que de samambaias (t= 38,50, v= 40, p< 0,05). 
Em contrapartida, a diversidade de espécies de 
samambaias e lenhosas da MI não diferiu (t= 
-40,74, v= 12,2, p< 0,05), indicando que a redução 
na diversidade das samambaias na MO foi drástica, 
seguindo uma tendência não-linear quando 
comparada com sua contraparte de alta diversidade 
(MI). Estes resultados corroboram a hipótese do 
presente estudo, de que a baixa diversidade de 
espécies lenhosas e a alta dominância de Brosimum 
rubescens no dossel afetam a diversidade de 
samambaias, com redução evidente no número de 
indivíduos e espécies (Tab. 1) em relação à floresta 
MI adjacente (contraparte natural da MO).

Não houve estabilização na curva de rarefação 
da floresta MO devido ao pequeno número de 
espécies e indivíduos amostrados. Já para a MI, 

onde foi registrado um número maior de indivíduos, 
a curva de rarefação apresentou uma forte tendência 
à estabilização (Fig. 1). Como até a presente 
data este foi o primeiro estudo que investigou a 
ocorrência de samambaias (e licófitas) em floresta 
monodominante, não existem parâmetros de 
comparação para levantamento de espécies.

Na floresta MI a espécie que se destacou 
foi Adiantum tetraphyllum Willd., com 209 
indivíduos ocorrendo em quatro parcelas (Tab. 
1). A predominância dessa espécie parece 
estar relacionada ao seu padrão reprodutivo-
vegetativo, provavelmente ajustado às condições 
de luminosidade de uma cobertura de dossel entre 
26 e 50% nas parcelas onde a espécie ocorreu. 
Neste caso, os valores de cobertura de dossel 
das parcelas de ocorrência de A. tetraphyllum 
foram menores do que os registrados na MO e na 
maior parte das parcelas da MI (cobertura entre 
51–75%). De acordo com Pietrobom & Barros 
(2002), essa espécie tem preferência por ambientes 
com maior incidência luminosa. Por outro lado, a 
predominância de indivíduos de A. tetraphyllum 
registrada na MI também pode estar relacionada 
com efeitos alelopáticos das folhas desta espécie, 
que podem inibir a germinação e o desenvolvimento 
de outras espécies (Melos et al. 2007).

A riqueza de samambaias estimada através 
do Bootstrap (melhor estimador, r= 0,999) foi de 
aproximadamente três espécies para a MO e sete 
para a MI, sendo superiores aos valores observados 
nas duas florestas (MO= 2 e MI= 6). Apesar das 
formações monodominantes em regiões tropicais 
ainda serem pouco estudadas, já existem algumas 
evidências sobre os fatores que atuam em algumas 
destas comunidades, fazendo com que poucas 
espécies lenhosas se estabeleçam (Nascimento & 
Nunes da Cunha 1989; Hart 1990; Parolin et al. 2002; 
Marimon et al. 2001a, b). Entretanto, os fatores que 
controlam a monodominância podem variar entre 
as florestas (Connell & Lowman 1989; Hart 1990; 
Peh et al. 2011), sendo ainda desconhecido até que 
ponto as condições ambientais físicas, químicas 
e bióticas das florestas monodominantes podem 
influenciar na comunidade de plantas herbáceas 
e samambaias, trazendo consequências como a 
diminuição na diversidade de espécies do estrato 
rasteiro, da mesma forma com que ocorre no sub-
bosque da MO (Marimon 2005).

Em relação ao ambiente físico, Marimon et al. 
(2008) observaram que a radiação fotossinteticamente 
ativa que atinge o sub-bosque da MO é inferior 
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a 3,5%, sendo que um dos fatores que explicam 
esta baixa luminosidade é o padrão homogêneo 
e fechado do dossel dominado por Brosimum 
rubescens. Em relação ao ambiente químico, 
Marimon et al. (2001a) e Marimon-Junior (2007) 
registraram no solo desta floresta elevada relação 
na concentração Ca/Mg, elevados níveis de Fe e 
excesso de concreções lateríticas (petroplintitas 
hidromórficas). A absorção de Ca pela planta passa 
a ser prejudicada quando as concentrações de Mg 
são mais altas que as de Ca no complexo sortivo 
do solo, podendo ocorrer deficiências nutricionais 
(Moore et al. 1961; Malavolta 2006). Efeito restritivo 
ao desenvolvimento vegetal também ocorre com as 
concreções lateríticas de Fe, que formam densos 
impedimentos ao sistema radicular no solo. Além 
destes fatores edáficos restritivos, Marimon-Junior 
(2007) verificou que B. rubescens, uma espécie 
acumuladora de Mn, contribui para elevar a 
concentração deste elemento a níveis considerados 
fitotóxicos na camada de serapilheira da floresta MO.

Neste caso, tais condições ambientais podem 
estar restringindo o estabelecimento de algumas 
espécies de samambaias na MO, uma vez que 
condições adversas funcionam como um filtro de 
espécies, permitindo somente o estabelecimento das 
mais aptas aos fatores extremos e ao ambiente de 
restrição à luz provocado pela monodominância. Por 
exemplo, Villela & Proctor (2002) observaram que 
em uma floresta monodominante na Ilha de Maracá 
na Amazônia brasileira as condições edáficas 
estariam limitando a ocorrência de outras espécies 
lenhosas. Neste caso, estudos para avaliar os efeitos 
de elementos químicos do solo e possíveis ações 
alelopáticas ou outros efeitos no estrato herbáceo são 
essenciais para determinar o padrão de ocorrência 
de samambaias na floresta estudada.

A ocorrência de apenas duas espécies de 
samambaias na floresta MO também pode estar 
relacionada à abertura de clareiras por queda 
natural de árvores em duas parcelas da floresta, 
onde a média da porcentagem de cobertura de copa 
ficou entre 26–50%. Esta condição proporcionou 
a abertura do dossel e um ambiente favorável para 
o estabelecimento de Adiantum intermedium Sw. 
e A. tetraphyllum, uma vez que estas espécies 
são reconhecidas pela preferência por ambientes 
mais abertos (Pietrobom & Barros 2002). Na 
Amazônia, Jones et al. (2006) também registraram 
o favorecimento da abertura de dossel sobre 
a ocorrência de samambaias, tanto para dados 
quantitativos quanto para qualitativos.

A família mais rica em espécies nas duas 
florestas foi Pteridaceae, representada por cinco 
espécies (71% do total), enquanto Polypodiaceae 
apresentou apenas duas espécies (29%) (Tab. 1). 
Pteridaceae é uma família de grande importância 
e representatividade nos trópicos (Tryon & Tryon 
1982), possuindo distribuição quase cosmopolita, 
com 35 gêneros, dos quais 22 ocorrem nas Américas 
(Windisch 1992). O gênero mais representativo no 
presente estudo foi Adiantum, com quatro espécies 
(57% do total) (Tab. 1). De acordo com os referidos 
autores, este gênero apresenta ampla distribuição nos 
neotrópicos, podendo ser encontrado com frequência 
em áreas florestais.

Dentre as sete espécies registradas nas 
florestas, seis são reconhecidas por Forzza et 
al. (2012) e Prado (2011) como de ocorrência 
no Cerrado, cinco na Mata Atlântica e quatro na 
Amazônia, todas nativas e três endêmicas do Brasil. 
A ocorrência destas espécies nos três maiores biomas 
brasileiros confirma o padrão transicional desta 
composição florística e a localização geográfica das 
florestas estudadas, na transição entre o Cerrado e a 
Floresta Amazônica.

Em relação ao substrato preferencial, das sete 
espécies registradas neste estudo, cinco se portaram 
como terrícolas e duas como corticícolas (Tab. 1). 
A preferência por substrato terrícola é evidenciada 
em diferentes ambientes, como observado em outros 
trabalhos (Athayde Filho & Felizardo 2010; 2007; 
Melo & Salino 2002; Colli et al. 2004a,b,c). Isso 
mostra o quanto a preferência do substrato terrícola 
é comum entre as samambaias, principalmente 
por ocorrer em diferentes formações florestais de 
diferentes biomas no país e também na Floresta 
Amazônica extrabrasileira. Em parte, esta situação 
se explica porque as samambaias necessitam da água 
para sua reprodução, preferindo ambientes que retém 
umidade suficiente, ao menos parte do ano, apesar 
de existirem espécies adaptadas aos mais diversos 
habitats (Windisch 1992).

Como a maioria das espécies prefere substrato 
terrícola, outra explicação para a baixa diversidade de 
samambaias na floresta MO pode estar relacionada 
à qualidade da camada de serapilheira que recobre 
o solo. A alta concentração de Mn na camada de 
serapilheira resulta em pulsos de liberação deste 
elemento durante o período chuvoso (Marimon-
Junior 2007), o que pode prejudicar plantas de 
pequeno porte que se desenvolvem neste estrato da 
floresta. Tal condição, aliada à baixa diversidade 
do material que compõe a camada de serapilheira 
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(mais de 50% composto exclusivamente por folhas 
de B. rubescens) podem ser fatores limitantes para a 
ocorrência de espécies de samambaias na MO, que 
apresentou apenas uma espécie em comum com a 
MI, resultando em uma baixa similaridade entre as 
duas comunidades (Sørensen= 0,25 e Jaccard= 0,14). 
Neste caso, é possível que a reduzida diversidade de 
espécies lenhosas da MO também esteja se refletindo 
no estrato herbáceo e na comunidade de samambaias, 
sendo necessário investigar o quanto tal condição 
está relacionada a fatores abióticos, como a relação 
invertida de Ca/Mg no solo, ou bióticos, como a 
influência de B. rubescens sobre a qualidade da 
camada de serapilheira (e.g. Villela & Proctor 2002).

Quanto à forma de vida, quatro espécies 
foram registradas como hemicriptófitas reptantes, 
uma como hemiepífita escandente, uma geófita 
rizomatosa e uma epífita reptante (Tab. 1). A forma 
de vida hemicriptófita das samambaias também 
tem sido registrada em diversos ecossistemas 
brasileiros (Athayde Filho & Felizardo 2010; 2007; 
Athayde Filho & Agostinho 2005; Athayde Filho & 
Windisch 2003; Melo & Salino 2002), confirmando 
um padrão tropical para estas samambaias. O hábito 
herbáceo foi registrado para as sete espécies (Tab. 
1), sendo este também o tipo predominante em 
outros trabalhos realizados no Cerrado e na Floresta 
Amazônica (Athayde Filho & Felizardo 2010; 2007; 
Souza et al. 2005) e predominante entre as espécies 
de samambaias, independente do substrato em que 
elas se encontram.

Conclusão
As samambaias apresentaram baixa 

diversidade de espécies na floresta MO, seguindo o 
mesmo padrão registrado para as espécies lenhosas, 
corroborando a hipótese de que a baixa diversidade 
de espécies lenhosas e a alta dominância de 
Brosimum rubescens podem afetar a diversidade 
das herbáceas. Tais efeitos sobre a biodiversidade 
vegetal, especialmente do estrato rasteiro, podem 
ser decorrentes de fatores edáficos restritivos e 
da estrutura homogênea do dossel e da camada de 
serapilheira, que podem afetar a luminosidade no 
interior da comunidade e a quantidade e qualidade de 
habitats para as samambaias. Neste caso, os efeitos 
restritivos podem estar funcionando como um filtro 
de espécies, inibindo a ocorrência de determinadas 
espécies de samambaias na floresta MO.

Para verificar quais os fatores estão 
influenciando na ecologia das samambaias nas 
duas florestas, sugerimos estudos relacionados ao 

crescimento dessas espécies em diferentes substratos 
e condições de luminosidade, a fim de observar 
possíveis efeitos inibidores do dossel, do solo ou da 
serapilheira (e.g. alelopatia e níveis tóxicos de Mn) 
da espécie monodominante. 
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Resumo
Duas teorias em ecologia explicam a distribuição de espécies em florestas tropicais: a Teoria Neutra e a Teoria do 
Nicho. Na primeira a distribuição de espécies está relacionada a processos como dispersão, enquanto a segunda 
prediz que é devido às interações competitivas entre as espécies. Estudos demonstram que a similaridade de 
espécies de uma comunidade vegetal diminui com a distância geográfica nas regiões tropicais. O objetivo deste 
estudo foi identificar se a distância influencia nos padrões de riqueza e composição de espécies de árvores dentro 
e entre seis platôs em uma floresta ombrófila densa na Floresta Nacional Sacará-Taquera, Pará, Brasil. Esses 
platôs são explorados para a extração da bauxita, onde a cobertura florestal é totalmente removida. O número de 
parcelas (10 × 250 m) analisadas nesse estudo, em cada platô variou de 18 a 22. Houve uma correlação negativa 
da similaridade de espécies em relação à distância, tanto dentro como entre os platôs. Não houve correlação da 
riqueza de espécies em relação à distância, dentro e entre os platôs, com exceção do platô Aramã. Os resultados 
desse estudo corroboram a Teoria Neutra e têm grandes implicações para a conservação. 
Palavras-chave: complementaridade, Floresta tropical, Platô, Teoria Neutra, Teoria do Nicho.

Abstract
Two theories in ecology explain species distribution in tropical forests: the Neutral Theory and Niche Theory. 
The first predicts the species distribution is related to processes such as dispersion, and the second predicts 
that species distribution is related to competitive interactions between species. Studies have shown that the 
species similarity in a plant community decreases according to the geographical distance in the tropics. The 
aim of this study was to assess the influence of the distance on tree species richness and composition within 
and among six plateaus in a tropical rain forest at the Sacará-Taquera National Forest, Pará, Brazil. These 
plateaus are exploited for the bauxite extraction where the forest cover is completely removed. In this study, 
the number of plots used in each plateau ranged from 18 to 22. There was a negative correlation of the species 
similarity to the distance, whithin and among the plateaus. There was no correlation of species richness to 
distance (whithin and among the plateaus), except for the plateau Aramã. The results of this study support 
the Neutral Theory and have important implications for the conservation as well.
Key words: complementarity, Tropical forest, Plateau, Neutral Theory, Niche Theory. 
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Introdução
A distribuição das espécies no espaço 

é base para o desenvolvimento de teorias em 
ecologia de comunidades, como a Teoria Neutra 
de Hubbell (2001) e a Teoria do Nicho (Macarthur 
& Levins 1964; Wight 2002; Kneitel & Chase 
2004) que propõem os mecanismos condutores 

da abundância e distribuição de espécies em 
comunidades. 

A Teoria Neutra assume que todos os 
indivíduos de uma comunidade são funcionalmente 
equivalentes, apresentam a mesma probabilidade 
de migrar, reproduzir e morrer, e que a abundância 
de espécies é dependente do acaso e não da 
superioridade competitiva de um indivíduo. A 
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coexistência das espécies em diferentes escalas 
é resultado de um equilíbrio entre imigração 
e extinção em escala local e entre as taxas de 
especiação e extinção em escala regional. A teoria 
prediz que a similaridade florística diminui com 
o aumento da distância geográfica entre locais, 
independentemente das diferenças ambientais 
entre eles, mas sim por causa da limitação de 
dispersão no espaço. Assim, os mecanismos que 
geram diferenças nos padrões de composição das 
espécies estão ligados à capacidade de dispersão 
dos indivíduos (Hubbell 2001; 2006).

As predições da teoria neutra são opostas à 
teoria tradicional de assembléias de nichos a qual 
assume que as espécies diferem entre si exibindo 
certa diferenciação de nicho, de forma que os 
recursos são utilizados diferencialmente por cada 
espécie. Para coexistirem em uma comunidade, 
as espécies apresentam trade-offs, ou seja, a 
especialização na obtenção de um determinado 
tipo de recurso normalmente vem acompanhada de 
uma diminuição na eficiência com relação a outro 
(Mikkelson 2005; Condit et al. 2006; Giacomini 
2007). Dessa forma, o padrão de composição das 
espécies deve ser determinado por características 
ambientais que relacionam as espécies capazes de 
se estabelecer em certo local.

Diversos estudos mostram que a distância 
geográfica influencia na distribuição de plantas 
em regiões tropicais (Scudeller et al. 2001; Condit 
et al. 2002; Ruokolainen & Tuomisto 2002; 
Carneiro & Valeriano 2003), e atribuem a variação 
de riqueza e composição de espécies entre locais 
basicamente à limitação de dispersão. Esses 
estudos corroboram a Teoria Neutra devido à 
similaridade de espécies diminuir com o aumento 
da distância entre parcelas. 

Muitos outros estudos mostram que a 
variação na riqueza e composição de espécies está 
associada à distribuição descontínua de fatores 
ambientais, tais como, tipos de solo, topografia, 
altitude e clima, sendo esta variação dependente 
da escala (Tuomisto et al. 1995; Tuomisto & 
Poulsen 1996; Ruokolainen & Tuomisto 2002). 
Com o aumento da distância há um decréscimo 
na similaridade ambiental entre locais, formando 
gradientes de condições ambientais (Nekola & 
White 1999). Nestes casos as comunidades são 
estruturadas pelo nicho, e a distribuição das 
espécies de plantas está relacionada à distribuição 
heterogênea dos fatores ambientais no espaço 
(Pyke et al. 2001; Zumquim 2007). 

As florestas tropicais, especialmente a 
Amazônia, são caracterizadas pela alta riqueza de 
espécies e baixa similaridade de espécies entre locais, 
tanto em escala local como em escalas regionais 
(Nekola & White 1999; Tuomisto et al. 2003), sendo 
isto associado ao pequeno número de espécies comuns 
entre locais. A diferença na riqueza e composição 
de espécies entre locais é atribuída à diversidade 
beta, resultante da heterogeneidade de habitats e da 
limitação de dispersão das espécies (Ter Steege et al. 
2000; Tuomisto et al. 2003; Costa et al. 2005).

A variação da riqueza e composição de 
espécies em comunidades vegetais em diferentes 
escalas espaciais também é importante para explicar 
porque as regiões tropicais são caracterizadas pela 
alta riqueza e baixa similaridade de espécies 
(Mazancourt 2001).

Na Floresta Nacional (FLONA) de Sacará-
Taquera na Amazônia, município de Oriximiná no 
estado do Pará, existem diversos platôs situados 
a diferentes distâncias, recobertos por floresta 
ombrófila densa primária (Veloso et al. 1991). 
Nos platôs a variação na riqueza e composição de 
espécies de plantas pode ser testada em escala local 
(dentro dos platôs) e regional (entre os platôs). 
Ferreira et al. 2011 encontrou uma correlação 
negativa da similaridade com a distância em 179 
parcelas de 10 × 250 m instaladas no Platô Bela 
Cruz na Flora Sacará-Taquera, demonstrando que 
mesmo em nível local o aumento da distância 
limita a dispersão das espécies diminuindo a 
similaridade entre parcelas próximas. Assim, este 
estudo tem como objetivo identificar se a distância 
geográfica influencia nos padrões de riqueza 
e composição de espécies de árvores dentro e 
entre platôs em uma Floresta Ombrófila Densa 
na Amazônia Oriental. 

Neste estudo, foram avaliadas as seguintes 
questões: a) a distância influencia no padrão de 
distribuição das espécies arbóreas entre e dentro 
dos platôs? b) a similaridade florística aumenta ou 
diminuiu à medida que a distância aumenta entre 
as parcelas; c) existe algum padrão espacial da 
riqueza de espécies nos platôs?

Material e Métodos
Área de estudo
Este estudo foi realizado na Floresta Nacional 

(FLONA) Sacará-Taquera (01º21’–6º22’W), 
localizada no município de Oriximiná, Pará. Nesta 
FLONA está inserido o projeto de mineração de 
bauxita da Mineração Rio do Norte (MRN) (Fig. 1).



 Influência da distância geográfica na riqueza e composição de espécies 

Rodriguésia 64(2): 357-367. 2013

359

O processo de exploração da bauxita ocorre 
em platôs bem definidos, recobertos pela Floresta 
Ombrófila Densa (RadamBrasil 1976). Antes 
da exploração ocorre um inventário botânico 
dos platôs, como subsídio para a obtenção da 
licença de desmatamento para extração do 
minério. O inventário botânico possibilita o 
aproveitamento da madeira comercial e subsidia as 
ações de recuperação florestal das áreas desmatadas 
(Salomão et al. 2007).

Nos platôs inventariados neste estudo, a 
variação dos fatores abióticos é relativamente 
pequena. O clima da região é o Af segundo a 
classificação Köppen, caracterizado como Tropical 
Úmido, que apresenta precipitação pluviométrica 
média anual variando entre 2.500 mm e 3.000 
mm. Predominam na área o Latossolo Amarelo 
distrófico, textura muito argilosa e o Latossolo 
Amarelo distrófico textura argilosa, que são solos 
profundos e normalmente sem problemas de 
drenagem, sob floresta densa de relevo tabular de 
topo plano (RadamBrasil 1976). A elevação varia 
de 50 a 120 m, e a altitude de 150 a 200 m (Salomão 
et al. 2007). A distância entre os platôs varia de 5,3 

(entre o platô Aviso e Bela Cruz) a 23,7 km (entre 
o platô Bacaba e Teófilo).

Coleta de dados
Neste estudo foi utilizado um banco de dados 

pré-existente de seis inventários florestais realizados 
nos platôs Aramã, Aviso, Bacaba, Bela Cruz, Saracá-
oeste e Teófilo (Salomão et al. 2007). Em cada platô 
foram distribuídas sistematicamente parcelas de 10 
× 250 metros cobrindo toda área do platô. 

Dentro de cada parcela todos os indivíduos 
(árvores, palmeiras e cipós) com DAP (diâmetro 
a 1,30 m do solo) ≥ 10 cm foram medidos e 
identificados, com coleta de material botânico 
para confirmação de identificação e herborização 
no Herbário João Murça Pires do MCT/Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MG).

Para este estudo foi utilizado um critério de 
escolha das parcelas baseado na distância entre 
as parcelas dentro dos platôs, sendo escolhidos 
grupos de parcelas localizadas nas extremidades 
e no centro de cada platô (Fig. 2). O número de 
parcelas analisadas em cada platô variou de 18 a 
22, totalizando 123 parcelas. 

Figura 1 – Localização do estado do Pará (A), da Floresta Nacional Sacará-Taquera no município de Oriximiná (B), 
e a localização dos seis platôs utilizados neste estudo (Fonte: Mineração Rio do Norte, 2005).
Figure 1 – Location of Pará State (A), the National Forest Sacará-Taquera in the city of Oriximiná (B), and the location of the six 
plateaus used in this study (Image from Mineração Rio do Norte, 2005)..
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Figura 2 – Distribuição das parcelas analisadas no platô Aramã, Aviso, Bacaba, Bela Cruz, Sacará-oeste e Teófilo para este estudo.
Figure 2 – Distribution of plots analyzed in the plateau Aramã, Aviso, Bacaba, Bela Cruz, Sacará-oeste and Teófilo for this study.

Análise de dados
Os dados de diversidade e composição 

de espécies foram obtidos no programa Mata 
Nativa 2 (Cientec 2006). O índice de diversidade 
utilizado foi o de Shannon (Magurran 1988), 
e a similaridade de espécies dentro e entre 

platôs foi calculada pelo índice de similaridade 
de Sorensen (Krebs 1999). Uma matriz de 
similaridade florística das parcelas dentro e 
entre os platôs foi gerada no programa Mata 
Nativa (Cientec 2006), utilizando o índice de 
similaridade de Sorensen.
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Uma matriz de riqueza de espécies foi 
obtida utilizando a distância euclidiana para os 
valores de riqueza das parcelas dentro e entre os 
platôs, usando o programa PCORD 4 (Mccune & 
Mefford 1999).

  A área dos platôs foi obtida através do mapa 
de desmatamento produzido pela Mineração Rio do 
Norte (MRN), Projeto Trombetas, e analisada no 
programa Arcview 3.3 (Esri 2006). As distâncias das 
parcelas dentro e entre os platôs foram calculadas 
com a extensão “Distance Matrix of Point Features”, 
usando o programa Arcview 3.3 (Esri 2006). 

As curvas cumulativas de espécies e dos 
estimadores de riqueza foram feitas no programa 
Estimates 8 (Statiscal Estimation of species Richness 
and Shared Species form Samples) (Cowell & 
Coddington 1996). Foi utilizado o estimador não 
paramétrico Jackknife de 1ª ordem, pois este 
possibilita estimar o número total de espécies 
utilizando o número de espécies que ocorrem em 
apenas uma amostra (Colwell 1997; Krebs 1999), 
ou seja, estima a riqueza total somando a riqueza 
observada (número de espécies coletado) a um 
parâmetro calculado a partir do número de espécies 
raras (aquelas que ocorreram em uma amostra). 

Diagramas de dominância (Whittaker 
1965) foram feitos ordenando as espécies, das 
mais comuns para as mais raras. As abundâncias 
das espécies foram transformadas utilizando 
log10(n+1) (Magurran 2004).

Para testar a correlação das matrizes de 
similaridade e riqueza de espécies em relação à 
distância dentro e entre os platôs foi utilizado o 
teste de Mantel (Manly 1994), sendo a significância 
das correlações testada através do teste de Monte 
Carlo com 1.000 permutações aleatórias, usando 
o programa PCORD 4 (Mccune & Mefford 1999). 

Resultados 
Riqueza e diversidade de espécies 
entre platôs
Foram identificadas 929 espécies nas 123 

parcelas amostradas e analisadas nos seis platôs. 
O número de espécies variou de 259 no platô 
Aramã a 401 espécies no platô Aviso. O índice de 
diversidade variou de 4,2 no platô Bacaba, a 5,02 
no platô Saracá-Oeste (Tab. 1). 

As curvas cumulativas de espécies não 
exibiram tendência de assíntota nos seis platôs 
analisados. Contudo, a proporção entre o número 
de espécies observadas em relação às obtidas pelo 

estimador Jackknife 1 variou de 61,9% a 79,2%, 
demonstrando que o número de parcelas usadas 
neste estudo conseguiu abranger mais de 50% da 
riqueza estimada (Fig. 3 e Tab. 2).

Distribuição de abundância e de 
freqüência 
Em escala local, a distribuição de abundância 

das espécies nos seis platôs mostrou que poucas 
espécies são abundantes, sendo a maioria das espécies 
representadas por poucos indivíduos (Fig. 4).

Em escala regional, do total de 929 espécies 
encontradas nos seis platôs, 753 (81% do total) 
ocorreram em menos de 10% do total de parcelas, 
sendo desta forma consideradas espécies de baixa 
freqüência (Fig. 5).

Tabela 1 – Área total, número de espécies e índice de 
diversidade (H ') nos seis platôs analisados neste estudo.
Table 1 – Total area, species number and diversity index (H’) in 
the six plateaus analyzed in this study.

Nome do platô Área total 
(hectares)

Nº de 
espécies

H’ 
(Índice de 
Shannon)

Aramã 416 259 4,59

Aviso 1436 401 5,01

Bacaba 284 277 4,2

Bela Cruz 1601 379 4,84

Saracá-oeste 364 320 5,02

Teófilo 784 325 4,74

Tabela 2 – Número estimado de espécies, e a propor-
ção da riqueza observada com a riqueza estimada por 
Jackknife 1 para os seis platôs analisados neste estudo.
Table 2 – Estimated number of species and the proportion of 
richness observed with richness estimated by Jackknife 1 to six 
plateaus analyzed in this study.

Platôs
Riqueza total 
nas parcelas 
analisadas

Nº de espécies 
estimadas 

Jackknife 1

% de 
espécies

Aramã 259 327 79,20
Aviso 401 516 77,71
Bacaba 277 382 72,51
Bela Cruz 379 508 74,61
Saracá-oeste 320 413 77,48
Teófilo 325 525 61,90
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Análise de autocorrelação espacial
Houve uma correlação negativa entre a 

similaridade de espécies e a distância geográfica 
entre as parcelas dentro dos seis platôs. Assim 
como ocorreu entre as parcelas dentro de cada 
platô, houve também correlação significativa 
negativa entre a similaridade florística e a distância 
geográfica entre os platôs (Tab. 3).

Houve uma correlação negativa significativa 
entre a riqueza e a distância entre as parcelas do 
platô Aramã. Nos demais platôs e entre eles não 
houve correlação (Tab. 3).

Discussão
A correlação negativa da similaridade de 

espécies em relação à distância em escala local 
(dentro) e regional (entre) nos platôs analisados neste 
estudo corrobora com a Teoria Neutra de Hubbell 
(2001), que prediz que a similaridade de espécies 
diminui com o aumento da distância entre locais, ou 
seja, quanto mais distantes as parcelas mais distintas 
elas são em nível de composição florística, e isto é 
resultado de limitações na dispersão (Hubbell 2001; 
Condit et al. 2002; Matos, 2009).

A dispersão das espécies é influenciada pela 
distância e escala com que os organismos utilizam 
a paisagem e pela capacidade de dispersão de cada 
espécie (Kalkhoven et al. 1993). Parece claro que, 
quanto menor for à capacidade de dispersão das 
espécies, maior será a influência da distância em 
variações na composição de espécies em escalas 
locais e regionais (Hubbell 1999), porque há um 
decréscimo nas trocas de indivíduos entre locais.

Organismos dotados de maior habilidade 
na dispersão tendem a contribuir para uma 
maior distribuição de espécies no ambiente, 
podendo aumentar a similaridade de espécies 
entre locais (Bell 2001).

Uma das explicações para a correlação 
negativa da similaridade de espécies em relação à 
distância, tanto dentro como entre os platôs, está 
provavelmente associada ao grande número de 
espécies raras, com baixa densidade e freqüência nos 
platôs analisados neste estudo, sendo este um padrão 
comumente encontrado nas florestas da Amazônia 
(Oliveira et al. 2008; Ferreira et al. 2011).

A Teoria Neutra prediz que haverá um declínio 
(quantitativamente estimável) na similaridade da 
comunidade ao longo do espaço, porque espécies 
se extinguirão e ocasionalmente serão substituídas 
por imigrantes de outras espécies, e isto depende 
da taxa de dispersão das espécies de fora da 
comunidade e nas restrições da dispersão dos 
organismos. Esse  mecanismo explicaria o grande 
número de espécies raras em florestas tropicais, e, 
como estas têm grande propensão à extinção local, 
são substituídas mais lentamente na comunidade 
do que espécies comuns (Hubbell 2001; Maurer 
& Macgill 2004; Volkov et al. 2005). Dessa 
forma, processos probabilísticos na colonização 
e extinção dos indivíduos nos habitats podem 
explicar as diferenças de composição e abundância 
das espécies nos platôs.

Como as espécies de plantas em uma 
comunidade aparecem e desaparecem aleatoriamente 
como resultado da imigração e extinção locais 
(Hubbell 2001), espera-se que a variação na 
abundância de uma determinada espécie apresente 
forte correlação espacial devido às limitações de 
dispersão. Como resultado, as comunidades de 
plantas na Amazônia são caracterizadas pelo grande 
número de espécies e elevada proporção de espécies 
raras (Ferreira et al. 2011).

A Teoria Neutra tende a explicar bem os 
padrões de composição de organismos residentes 
como plantas, pois estas apresentam maiores 
restrições quanto à dispersão, o que torna a 
dispersão um fator mais importante na composição 
das comunidades (Hubbell 1999; Chave 2004).

A alta diversidade encontrada nas parcelas 
analisadas nos seis platôs neste estudo demonstra 
o esperado para as florestas ombrófilas densas 
não alagáveis na Amazônia, onde o índice de 
diversidade (Shannon) varia de 3,83 a 5,85 

Tabela 3 – Índice de correlação e o valor da significân-
cia, da similaridade de espécies e da riqueza em relação 
à distância dentro e entre parcelas dos platôs analisados. 
Table 3 – Correlation coefficient and significance value, of the 
species similarity and richness with distance between and inside 
plots the plateaus analyzed.

Similaridade Riqueza
Platô r p r p
Aramã -0,57 0,0001 -0,21 0,013
Aviso -0,28 0,0001 -0,042 0,563
Bacaba -0,47 0,0001 -0,164 0,056
Bela Cruz -0,51 0,0001 -0,073 0,294
Saracá oeste -0,46 0,0001 -0,074 0,335
Teófilo -0,39 0,0001 -0,046 0,5
Entre platôs -0,49 0,0001 -0,178 0,625
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Figura 3 – Curva cumulativa de novas espécies (valor observado) e curvas do estimador de riqueza (Jackknife 1) 
nas parcelas avaliadas.
Figure 3 – The species-accumulation curve (observed value) and curves of the estimator of richness (Jackknife 1) in the plots evaluated.

(Campbell et al. 1986; Oliveira et al. 2008). Os 
resultados deste estudo confirmam a alta riqueza e 
diversidade de espécies em escala local (cada platô) 
e regional (todos os platôs).

Neste estudo não houve correlação 
significativa entre riqueza e distância nos platôs e 
entre platôs, com exceção do platô Aramã em que 
a riqueza foi negativamente correlacionada com a 
distância entre parcelas.

Apesar da variação de alguns fatores abióticos 
ser relativamente pequena nos platôs, variações 
micro-ambientais no espaço que caracterizam 
habitats pontuais, tais como, a distribuição de 
água no solo, incidência de luz, fertilidade, 

clareiras,  topografia dentre outros, não analisados 
neste estudo, podem ser variáveis que estariam 
interferindo na variação da riqueza de espécies no 
platô Aramã. Assim, as espécies de plantas podem 
estar percebendo a heterogeneidade espacial em 
termos de seleção de micro habitats, estando também 
a variação de riqueza relacionada ao nicho ocupado.

Tuomisto et al. (2003) relatam que tanto as 
plantas como o ambiente pode ser estruturado 
espacialmente. A variação espacial causada 
pelas variáveis ambientais é aleatória, porém, 
autocorrelacionada, explicando porque locais 
próximos são mais similares em condições 
ambientais do que aqueles mais distantes. Além 
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Figura 4 – Diagrama de dominância mostrando a distribuição de abundância das espécies arbóreas nos seis platôs analisados.
Figure 4 – Dominance diagram showing the distribution of tree species abundance in the six plateaus analyzed.

disso, diferentes espécies se especializam a diferentes 
porções do gradiente ambiental (Wilson 2000). 

Vários estudos demonstram que muitas espécies 
de plantas tropicais são distribuídas de acordo com as 
variações das condições ambientais em várias escalas 
(Costa et al. 2005; Jones et al. 2006; Zumquim 2007).

A similaridade de espécies pode diminuir com 
a distância também devido ao efeito compartilhado 
de limitações na dispersão e autocorrelação espacial 
das características ambientais (Bell 2001). 

Chust et al. (2006) estudaram espécies de 
árvores em uma floresta tropical no Panamá 
e observaram que 22% da variação florística 
foi explicada pela distância, 12% foi explicado 
exclusivamente pelas variáveis ambientais e 16% foi 

compartilhado, sendo que a maior parte da variação 
(49%) permaneceu não explicada.

Estudos já foram feitos no intuito de compreender 
os efeitos da limitação de dispersão na composição de 
espécies nos trópicos (Condit et al. 2002). No entanto, 
a maioria da variação na composição de espécies 
em florestas tropicais não é explicada somente pela 
distância ou pelo ambiente (Duivenvoorden et al. 
2002). Dessa forma, há necessidade de mais estudos 
antes de compreendermos os eventos que determinam 
a distribuição e a riqueza de espécies em florestas 
tropicais. 

A variação na composição de espécies entre os 
seis platôs está relacionada à influência da diversidade 
beta, que é uma medida de dissimilaridade biológica 
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entre ambientes e podem resultar da ação, em maior 
ou menor grau, de fatores ambientais, processos 
históricos e relações espaciais (Legendre et al. 
2008). 

Muitos estudos mostram a importância da 
dispersão e de fatores ambientais na variação de 
riqueza e composição de espécies em florestas 
tropicais, porém esses fatores variam de região para 
região e de acordo com escalas diferentes dentro de 
uma mesma região (Potts et al. 2002). Determinar 
a influência desses fatores na riqueza e composição 
das comunidades de plantas tem importante aplicação 
para a conservação (Pearman & Weber 2007).

A manutenção da diversidade em várias 
escalas é muito debatida e diversas hipóteses já 
foram propostas (Janzen 1970; Hubbell 2001; 
Uriarte & Reeve 2003; Tilmam 2004). A maioria 
das estratégias de conservação da biodiversidade em 
regiões tropicais é limitada devido ao reduzido nível 
de conhecimento sobre a distribuição das espécies. 

O planejamento de estratégias de conservação 
na FLONA Saracá-Taquera deve considerar não 
somente a riqueza e diversidade locais de espécies, 
mas principalmente a conservação das espécies 
raras, pois, sem isto, corre-se o risco da eliminação 
da variação de espécies em escala regional.

Uma estratégia para a conservação da flora dos 
platôs na Flona Sacará-Taquera é ter vários platôs com 
tamanhos variados, mas com flora complementar, do 
que preservar somente um platô e perder a variação 
da composição de espécies de outros platôs. Por 
exemplo, na FLONA Sacará-Taquera, no platô Aviso, 
as porções leste e oeste foram deixados intactos. Esta 
pode ser uma estratégia importante para garantir a 
conservação dos platôs.

Outra alternativa seria preservar alguns platôs da 
Flona Sacará-Taquera, os que estiverem mais distantes 

entre si e que ainda não foram explorados, já que platôs 
mais distantes são mais distintos entre si em relação à 
composição de espécies como mostrado neste estudo.
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Resumo
Isabelia Barb. Rodr. é endêmico da América do Sul, constituído por três espécies e um nototáxon. No Brasil, 
são encontrados todos os táxons, distribuídos nos domínios fitogeográficos do Cerrado e da Mata Atlântica, 
nas Regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste. Um estudo taxonômico do gênero Isabelia foi realizado no 
Paraná e os resultados revelaram a ocorrência de todas as espécies descritas: Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van 
den Berg & M.W. Chase; Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & M.W. Chase, Isabelia virginalis Barb. 
Rodr. e do nototáxon Isabelia × pabstii (Leinig) Van den Berg & M.W. Chase. São apresentadas chave de 
identificação, descrições morfológicas, mapa de distribuição geográfica, comentários, status de conservação 
e ilustrações dos táxons estudados.
Palavras-chave: América do Sul, flora do Paraná, nototáxon, taxonomia.

Abstract
Isabelia Barb. Rodr. is a South-american endemic genus, formed by three species and a nototaxon. All taxa are 
found in Brazil, distributed in the phytogeografic domain of the Cerrado and of the Atlantic Forest, in the South, 
Southeast, Center-west and in the Northeast regions. A taxonomic study of the Isabelia was presented in Paraná 
and the results revealed the occurrence of all the described species: Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg 
& M.W. Chase; Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & M.W. Chase, Isabelia virginalis Barb. Rodr. and the 
nototaxon Isabelia × pabstii (Leinig) Van den Berg & M.W. Chase. Identification key, morphological descriptions, 
geographic distribution, comments, status of conservation and illustration are presented of each species.
Key words: South-America, flora of Paraná, nototaxon, taxonomic study.
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Introdução
Orchidaceae A. Juss. ocorre em todo o 

globo, e é considerada uma das maiores entre as 
Angiospermas, sendo conhecidas 25.971 espécies, 
mas com estimativa de ca. 30.000 (Joppa et al. 
2010). Para o Brasil são citados 236 gêneros e 2.432 
espécies e para o estado do Paraná são citados 127 
gêneros e 588 espécies (Barros et al. 2012). Embora 
seja encontrada em todos os biomas brasileiros, 
a Mata Atlântica é o que abriga a maior riqueza 
específica (Pabst & Dungs 1975).

A etimologia do nome Isabelia é um 
tributo que João Barbosa Rodrigues paga a sua 
Alteza Imperial D. Isabel, Condessa d`Eu, como 
reconhecimento de ser protetora da ciência e 
floricultura (Rodrigues 1877). 

Na sistemática atual, Isabelia Barb. Rodr. está 
enquadrada na subfamília Epidendroideae Lindley, 

com uma antera fértil, rostrada e incumbente, e a 
presença de polínias; na tribo Epidendreae Humb., 
Bonpl. & Kunth por possuir polínias ceróides e 
desprovidas de estipe; e na Subtribo Laeliinae 
Benth. pelas polínias achatadas lateralmente. 
Juntamente com Constantia  Barb. Rodr., 
Pseudolaelia Porto & Brade, Loefgrenianthus 
Hoehne e Leptotes Lindl., Isabelia faz parte de um 
pequeno grupo basal em Laeliinae, constituído por 
aproximadamente 28 espécies. As características 
deste grupo são: pequenas flores em relação ao 
restante da subtribo, coluna curta em relação ao 
labelo e estigma bastante largo comparado com o 
comprimento da coluna (van den Berg et al. 2009). 
Os gêneros monoespecíficos Neolauchea Kraenzl., 
Sophronitella Schltr. e  × Isanitella Leinig foram 
sinonimizados sob Isabelia, baseado em dados 
moleculares (van den Berg et al. 2000; van den 
Berg & Chase 2001).
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Isabelia é constituído por três espécies, I. 
pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & M.W.Chase; 
I. violacea (Lindl.) Van den Berg & M.W. Chase, 
I. virginalis Barb. Rodr. e um nototáxon, Isabelia 
× pabstii (Leinig) Van den Berg & M.W. Chase 
(Pabst & Dungs 1975; Pridgeon et al. 2005; 
Govaerts 2011; Barros et al. 2012). Este último é 
um híbrido natural entre I. pulchella e I. violacea, 
coletado pela primeira vez por Leinig em 1969 nos 
arenitos do Parque Estadual de Vila Velha, Ponta 
Grossa, Paraná (Leinig 1971).

Isabelia é endêmico da América do Sul, 
ocorrendo nos domínios fitogeográficos da Mata 
Atlântica e do Cerrado, podendo ser encontrado no 
nordeste da Argentina (Misiones) e no Brasil, nas 
Regiões Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul), Sudeste (Minas Gerais, São Paulo e Rio de 
Janeiro), Centro-oeste (Goiás e Distrito Federal) e 
Nordeste (Bahia) (Govaerts 2011; Barros et al. 2012).

O presente trabalho trata do estudo florístico 
e taxonômico de Isabelia no estado do Paraná, com 
descrições, ilustrações, chave de identificação e 
dados de distribuição geográfica, bem como fornece 
dados do status de conservação dos táxons estudados.

Material e Métodos
Foram realizadas expedições nas unidades 

fitogeográficas do Paraná entre março de 2008 
a outubro de 2011: Floresta Ombrófila Densa 
(Floresta Atlântica), Floresta Ombrófila Mista 
(Floresta com Araucária), Floresta Estacional 
Semidecidual Subxérica (Floresta Estacional), 
Estepe Ombrófila (Campos Gerais) e Savana 
Estacional Subxérica (Cerrado), classificadas de 
acordo com Veloso et al. (1991).

Os exemplares férteis foram coletados 
e herborizados segundo as técnicas usuais da 
taxonomia vegetal (Fidalgo & Bononi 1989) e 
as exsicatas foram depositadas no Herbário da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG).

Além do material coletado, foram estudadas 
as coleções dos herbários EFC, HB, HUEM, 
HUPG, MBM, RB, SP, UPCB, cujos acrônimos 
estão de acordo com Thiers, na versão online 
do Index Herbariorum disponível em <http://
sweetgun.nybg.org/ih/>.

A terminologia morfológica adotada está 
de acordo com Vidal & Vidal (1972) e Gonçalves 
& Lorenzi (2011). Os nomes aceitos e sinônimos 
foram utilizados segundo Govaerts (2011) e Barros 
et al. (2012). O estado de conservação dos táxons 
foi baseado em critérios e categorias estabelecidos 

pela IUCN (2010), sendo também examinado a 
Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de Extinção 
no Estado do Paraná (Hatschbach & Ziller 1995).

A descrição de Isabelia × pabstii foi baseada 
no typus, descrições do autor (Leinig 1971, 1976) e 
material vegetativo e frutificado coletado em campo.

Resultados e Discussão
Isabelia Barb.Rodr., Gen. Spec. Orchid. 1: 75. 
1877. Typus: Isabelia virginalis Barb. Rodr., Gen. 
Spec. Orchid. 1: 76. 1877. Neolauchea Kraenzl., 
Bull. Herb. Boissier 5: 110. 1897. Sophronitella 
Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 
76. 1925. × Isanitella Leinig, Amer. Orchid Soc. 
Bull. 40: 710. 1971.

Erva epífita ou rupícola, simpodial. Raízes 
cilíndricas, originadas do rizoma, castanhas 
ou alvacentas. Rizoma cilíndrico, levemente 
achatado ou não, escandente ou não, prostrado ou 
pendente. Pseudobulbos heteroblásticos, oblongos 
ou obovados, lisos a enrugados, sulcados ou não, 
1–2-foliados, dispostos de forma laxa ou congesta 
no rizoma, verdes a castanhos, protegidos por 
catafilos. Catáfilos orbiculares, amplexicaules, 
quando senis assemelham-se a fibras, fibras 
entrelaçadas ou não, alvacentos a castanho-claros. 
Folhas apicais, conduplicadas, oblongo-lanceoladas 
ou filiformes, coriáceas ou carnosas, verdes. 
Inflorescência terminal, 1–3-flora; pedúnculo 
inconspícuo ou não; brácteas do pedúnculo e 
florais lanceoladas, ampletivas. Flor calcarada; 
pedicelo inconspícuo ou não, verde; calcar ligado 
ao ovário, formado pela base das sépalas laterais 
e labelo, alvacento ou castanho a violáceo; 
sépalas lanceoladas com ápice agudo ou oblongas 
com ápice obtuso, róseas ou violáceas; pétalas 
lanceoladas com ápice agudo ou elípticas com 
ápice obtuso, alvas ou violáceas; labelo espatulado 
a lanceolado ou obovado, margem lisa, ondulada-
crenada a levemente crespa ou inconspicuamente 
crenulada, ápice agudo mucronado, retuso ou 
retuso apiculado, alvo ou violáceo, calo na base; 
calo inconspicuamente bilobado ou em par, alvo; 
coluna violácea ou alva e violácea, com alas ou 
não, quando presentes 2, uma em cada lateral, 
na região da antera, violáceas; antera apical, 
violácea; polínias 8, translucidas, azul-alvacentas 
ou amareladas; ovário e pedicelo verde a castanho. 
Fruto cápsula 3-locular, verde. 

Através de estudos moleculares, as relações 
entre os táxons em Laeliinae estão sendo esclarecidas 
(van den Berg et al. 2000; van den Berg et al. 2009). 
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Chave para as espécies de Isabelia

1.	 Folhas	filiformes,	pedúnculo	da	inflorescência	inconspícuo	 .......................................... 3. I. virginalis
1’.	 Folhas	oblongo-lanceoladas,	pedúnculo	da	inflorescência	0,8–3,5	cm	compr.

2. Pseudobulbos dispostos de forma laxa no rizoma; labelo com margem ondulada a crenada, ápice 
retuso; calcar ca. 4 mm compr.  ...............................................................................  1. I. pulchella

2’. Pseudobulbos dispostos de forma congesta no rizoma; labelo com margem lisa, ápice agudo, 
mucronado; calcar ca. 1–2 mm compr.  ....................................................................  2. I. violacea

Neolauchea Kraenzl. foi sinonimizado sob Isabelia 
por van den Berg & Chase (2001), alegando que 
a mesma combinação realizada em 1968 por 
Senghas & Teuscher era inválida por não seguir as 
normas do Código Internacional de Nomenclatura 
Botânica. Sophronitella Schltr. também foi 
sinonimizado sob Isabelia por van den Berg & 
Chase (2001), sendo esta combinação suportada 

por dados moleculares, uma análise cladística, 
bem como pela existência de um hibrido natural 
entre I. pulchella e I. violacea. Consequentemente 
o nototáxon I. × pabstii  também foi enquadrado 
sob Isabelia. Os táxons I. pulchella f. alba Nunes 
ex Van den Berg & M.W.Chase e I. violacea f. alba 
(Barb.Rodr.) F.Barros também foram combinadas 
(van den Berg & Chase 2001; Barros 2003).

1. Isabelia pulchella (Kraenzl.) Van den Berg & 
M.W.Chase, Lindleyana 16: 109. 2001. Basionimo: 
Neolauchea pulchella Kraenzl., Bull. Herb. 
Boissier 5: 110. 1897. Meiracyllium wettsteinii 
Porsch, Oesterr. Bot. Z. 55: 160. 1905.  Isabelia 
pulchella (Kraenzl.) Senghas & Teusch., Amer. 
Orchid Soc. Bull. 37: 502. 1968. nom. illeg. 
Isabelia pulchella var. alba Nunes, Bol. CAOB 
3(3): 41. 1991. Isabelia pulchella f. alba Nunes ex 
Van den Berg & M.W.Chase, Lindleyana 16: 109. 
2001. Figs. 2a-g, 3a-d, 4a

Erva epífita ou rupícola. Raízes ca. 0,6–9 × 
0,1 cm, castanhas ou alvacentas. Rizoma 10–112 × 
0,1–0,2 cm, não achatado, escandente, prostrado ou 
pendente, 0,6–4 cm entre os pseudobulbos, ca. 2–3 
nós entre os pseudobulbos. Pseudobulbos 4–14 × 
2–8 mm, obovados, lisos a enrugados, não sulcados, 
unifoliados, dispostos de forma laxa no rizoma, 
castanhos. Catáfilos envolvem os pseudobulbos 
ca. duas vezes o compr., fibras não entrelaçadas, 
castanho-claros. Folhas 1,4–10,5 × 0,1–0,3 cm, 
oblongo-lanceoladas, coriáceas. Inflorescência 
uniflora; pedúnculo 1,2–3,4 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo ca. 2 × 1 mm; bráctea floral ca. 2 × 1 
mm. Flor violácea; pedicelo ca. 5 × 1 mm; calcar ca. 
4 × 2 mm, castanho-violáceo; sépalas lanceoladas, 
ápice agudo; sépala dorsal 7–10 × 3–4 mm; sépalas 
laterais 7–9 × 3–4 mm; pétalas 8–12 × 2 mm, 
lanceolada, ápice agudo; labelo 8–12 × 6–7 mm, 
obovado, margem ondulado-crenada a levemente 
crespa, ápice retuso; calo em par; coluna ca. 4 × 
3 mm, violácea; alas da coluna ca. 1 mm compr., 

bastante delgadas; antera ca. 1 × 1 mm; polínias 
ca. 0,3 mm compr., translúcidas; ovário e pedicelo 
11–12 × 1 mm, verde-escuros. Fruto ca. 14 × 7 mm.
Material selecionado: Balsa Nova, Serra de São Luiz 
do Purunã, 12.VII.2004, fl., R.A. Kersten 898 (UPCB). 
Bocaiúva do Sul, Carijó, 16.VI.1953, fl., G. Hatschbach 
3294 (HB, MBM); Serra S'Ana, 6.VII.1971, fl., G. 
Hatschbach 26834 (MBM). Carambeí, Catanduva de 
Fora, 26.V.2008, fl., M.E. Engels 6 (HUPG). Contenda, 
12.VIII.2004, fl., R. Kersten 906 (UPCB). Curitiba, 
VI.1944, fl., A. Guimarães s.n. (RB 53198); Bariguí, Santa 
Felicidade, 15.V.1958, fl., M.G. Leinig 33 (HB); Parque 
Bariguí, V.1996, fl., V.A.O. Dittrich et al. s.n. (UPCB 
27434). Jaguariaíva, Parque Estadual do Vale do Codó, 
5.X.2011, fr., M.E. Engels 295 (HUPG). Mandirituba, 
Colônia Parque Verde, VII.1971, fl., L.T. Dombrowski 
& Y.S. Kuniyoshi 2794 (HB). Mauá da Serra, 2009, fl., 
M.A. Guttiere 10 (HUEM). Pinhais, 26.VII.2005, fr., 
R. Kersten 1073 (EFC). Piraquara, 25.VI.1944, fl., G. 
Hatschbach 106 (MBM). Ponta Gossa, Balneário São 
Jorge, 21.VI.2011, fl., M.E. Engels et al. 274 (HUPG); 
Cachoeira da Mariquinha, 18.V.2011, fl., M.E. Engels et 
al. 275 (HUPG); Fazenda escola da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa, 24.VI.1994, fl., R. Kaczmarech 438 
(HUPG); Parque Estadual de Vila Velha, 7.VII.2011, fl. 
e fr., M.E. Engels 281 (HUPG). Porto Amazonas, Rio 
Iguaçú, 7.VI.1977, fl., G. Hatschbach 39979 (MBM). 
São José dos Pinhais, Guatupê, 29.V.1987, fl., J. Cordeiro 
& J.M. Silva 437 (MBM, UPCB). São Mateus do Sul, 
Tezoura, 25.VI.1969, fl., G. Hatschbach & C. kozicki 
21668 (HB, MBM). Tibagí, Ilha Bowman, 8.IX.2006, fr., 
A. Bonnet 71280 (UPCB); Parque Estadual do Guartelá, 
12.VII.2011, fl. e fr., M.E. Engels 284 (HUPG). Tijucas do 
Sul, Represa de Vossoroca, 25.VII.1988, fl., R. Kummrow 
3035 (MBM, UPCB).
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2. Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & 
M.W.Chase, Lindleyana 16: 109. 2001. Basionimo: 
Sophronitis violacea Lindl., Edwards's Bot. Reg. 
26(Misc.): 18. 1840. Sophronia violacea (Lindl.) 
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 681. 1891. Sophronitella 
violacea (Lindl.) Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. Beih. 35: 76. 1925. Sophronitis violacea var. 
alba Barb.Rodr., Gen. Spec. Orchid. 2: 160. 1882. 
Isabelia violacea f. alba (Barb.Rodr.) F.Barros, 
Hoehnea 30: 182. 2003. Figs. 2h-o, 3e-h, 4b 

Erva epífita ou rupícola. Raízes 17–155 × 
0,5–2 mm, castanhas ou alvacentes. Rizoma ca. 2 
mm de espessura, não achatado, não escandente, 
prostrado, 5–10 mm entre pseudobulbos, ca. 1 nó 
entre os pseudobulbos. Pseudobulbos 12–32 × 2–12 
mm, oblongos, lisos, sulcados, unifoliados, dispersos 
de forma congesta no rizoma, verdes a castanhos. 
Catáfilos envolvem os pseudobulbos, estes com 
mesmo comp., fibras não entrelaçadas, alvacentos 
a castanho-claros. Folhas 1,8–7,9 × 0,2–0,6 cm, 
oblonglo-lanceoladas, coriáceas. Inflorescência 1–3 
flora; pedúnculo 0,8–3,5 cm compr.; brácteas do 
pedúnculo ca. 5–10 × 3–5 mm; brácteas florais ca. 
9–15 × 3–5 mm. Flor violácea; pedicelo ca. 15 × 1 
mm; calcar ca. 1–2 mm compr., violáceo; sépalas 
lanceoladas, ápice agudo; sépala dorsal 7–23 × 
2–6 mm; sépalas laterais 9–23 × 2–5,5 mm; pétalas 
8–23 × 4–7 mm, lanceolada, ápice agudo; labelo 
12–23 × 5–9 mm, espatulado a lanceolado, margem 
lisa, ápice agudo-mucronado, base alva; calo 1, 
inconspicuamente bilobado; coluna ca. 5 × 2–3 mm, 
violácea mais escura que o perianto; alas da coluna, 
ca. 2 × 1–15 mm; antera  ca. 1 × 1 mm; polínias ca. 0,3 
× 0,1 mm, azul-alvacentas; ovário e pedicelo 15–23 × 
15–25 mm, castanho. Fruto 11–15 × 2–6 mm.
Material selecionado: Campo Largo, Serra S`Ana, 
29.VI.1966, fl., G. Hatschbach 14512 (MBM). Cerro 
Azul, Morro Grande, VI.1957, fl., G. Hatschbach 
4120 (HB, MBM). Guaratuba, Divisa, 3.VIII.1969, 
fl., G. Hatschbach 22083 (MBM). Jaguariaíva, Parque 
Estadual do Cerrado, 5.X.2011, fr., M.E. Engels 297 
(HUPG). Ponta Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 
7.VII.2011, fl. e fr., M.E. Engels 280 (HUPG). Tibagí, 
Parque Estadual do Guartelá, 1.VIII.2011, fl., M.E. 
Engels 286 (HUPG).

I. violacea é endêmica do Brasil (Bahia, Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul), ocorrendo nos domínios fitogeográficos Mata 
Atlântica e Cerrado (Barros et al. 2012). No Paraná 
foram coletados 13 espécimes, em seis municípios 
(Fig. 1), em Cerrado e Mata Atlântica (Floresta 
Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista). 

I. pulchella é endêmica do Brasil (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul), ocorrendo no domínio 
fitogeográfico da Mata Atlântica (Barros et al. 
2012). No Paraná foram coletados 26 espécimes, 
em 16 municípios (Fig. 1), na Floresta Ombrófila 
Mista.

Segundo os critérios da IUCN (2010), 
I. pulchella se enquadra na categoria pouco 
preocupante (LC), pois a espécie é amplamente 
distribuída, ocorrendo em grande número de 
localidades, não sendo uma espécie ameaçada.

Isabelia pulchela diferencia-se das demais 
espécies por possuir rizoma escandente com 
disposição laxa dos pseudobulbos, labelo com 
margem ondulada-crenada a levemente crespa, 
com ápice retuso. Ocorre como epífita ou 
rupícola, em capões, floresta contínua, de galeria 
e ripárias, podendo formar densas touceiras. 
Corresponde a espécie mais comum no estado. 
Geralmente exibe uma competição por espaço 
acarretando o desenvolvimento pendente de 
frentes de crescimento (Fig. 3c). É considerada 
por Bonnet et al. (2011) como epífita indicadora 
de boa qualidade ambiental, por ser encontrada 
em áreas ripárias mais bem conservadas. Esta 
espécie é tanto simpátrica quanto sincrônica com 
I. violacea e I. virginalis. Coletada com flores no 
Paraná entre os meses de maio a julho. Maturação 
dos frutos com deiscência das sementes no início 
de outubro.

Figura 1 – Mapa de distribuição geográfica de Isabelia 
no estado do Paraná (mapa modificado de IPARDES 
2011). ( =  I. pulchella; ¨ = I. violacea; ¡ = I. 
virginalis;  = Isabelia × pabstii ).
Figure 1 – Geographic distribution map of Isabelia in Parana State 
(map modifield of IPARDES 2011). ( =  I. pulchella; ¨ = I. 
violacea; ¡ = I. virginalis; = Isabelia × pabstii ).
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Figura 2 – Táxons de Isabelia encontrados no Paraná – a-g. Isabelia pulchella (M.E. Engels 006) – a. hábito; b. verticilos 
florais, de cima para baixo: sépala dorsal, pétala, sépala lateral, labelo; c. coluna, vista ventral; d-e. antera, vista dorsal e 
ventral, respectivamente; f-g. fruto, vista lateral e dorsal, respectivamente. h-o. Isabelia violacea (M.E. Engels & W.S. 
Mancinelli 182) – h. hábito; i. verticilos florais, de cima para baixo: sépala dorsal, pétala, sépala lateral, labelo; j. base do 
labelo, evidenciando calos; k-l. coluna, vista lateral e dorsal, respectivamente; m. antera, vista ventral; n-o. fruto, vista 
lateral e dorsal, respectivamente. p-u. Isabelia virginalis (M.E. Engels 011) – p. hábito; q. bráctea do pseudobulbo; r. flor, 
vista lateral; s. verticilos florais, de cima para baixo: sépala dorsal, pétala, sépala lateral, labelo; t-u. fruto, vista lateral e 
dorsal, respectivamente. v-y. Isabelia × pabstii  (M. Leinig HB 57196; M.E. Engels 294) – v-x. hábito; y. fruto, vista lateral.
Figure 2 – Taxa of Isabelia found in Parana State. a-g. Isabelia pulchella (M.E. Engels 006) – a. habit; b. floral verticils, up-down: dorsal 
sepal, petal, lateral sepal, label; c. colunn, ventral view; d-e. anter, frontal and dorsal view, respectively; f-g. fruit, lateral and dorsal view, 
respectively.  h-o. Isabelia violacea (M.E. Engels & W.S. Mancinelli 182) – h. habit; i. floral verticils, up-down: dorsal sepal, petal, lateral 
sepal and label; j. label basis with callus in evidation; k-l. collun, lateral and dorsal view, resptively. p-u. Isabelia virginalis (M.E. Engels 
011) – p. habit; q. pseudobulbs bract; r. flower, lateral view; s. floral verticils, up-down dorsal sepal, petal, lateral petal, label; t-u. fruit, lateral 
and dorsal view respectively. v-y. Isabelia × pabstii (M. Leinig HB 57196; M.E. Engels 294) – v-x. habit; y. fruit, lateral vision.
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Figura 3 – a-d. Isabelia pulchella – a. flor, vista frontal; b. flor, vista lateral; c. hábito, evidenciando rizoma escandente 
e frente de crescimento pendente; d. hábito. e-h. Isabelia violacea – e. flor, vista frontal; f. flor, vista lateral; g-h. hábito. 
i-l. Isabelia virginalis – i. flor, evidenciando morfologia dos verticilos florais; j. flores, vista geral; k. brácteas dos 
pseudobulbos; l. hábito. m-p. Isabelia × pabstii – m. flor (M. Leinig HB 57196); n. hábito, forma de vida rupícola em 
arenito, evidenciando fruto cenil; o-p. hábito, forma de vida rupícola em arenito.
Figure 3 – a-d. Isabelia pulchella – a. flower, frontal view;  b. flower, lateral view; c. habit, in evidence (escantente) rizom and  pending growth; 
d. habit. e-h. Isabelia violacea – e. flower, frontal view; g-h. habit. i-l. Isabelia virginalis – i. flower, in evidence the verticils morphology; 
j. flowers general view; k. pseudobubals bracts; l. habit. m-p. Isabelia × pabstii – m. flower; n. habit, rupicol life form  in arenitics rocks, in 
evidence the old fruit; o-p. habit, rupicol life form in arenitics rocks.
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Encontrada em abundância no Parque Estadual de 
Vila Velha, Ponta Grossa, nas formações areníticas 
e na associação dos relictos de Cerrado com capões 
de Floresta com Araucária.

Isabelia violacea, segundo os critérios da 
IUCN (2010), se enquadra na categoria pouco 
preocupante (LC), pois a espécie é amplamente 
distribuída, ocorrendo em grande número de 
localidades, não sendo uma espécie ameaçada.

Isabelia violacea diferenciando-se das 
demais espécies por possuir pseudobulbos sulcados 
e possuir o ápice do labelo agudo-mucronado. 
Ao contrário de I. pulchella e I. virginalis, sua 
inflorescência não é exclusivamente uniflora. 
Ocorre como epífita ou rupícola em floresta de 
galeria, mata ripária e afloramentos rochosos, em 
locais bem iluminados. Esta espécie é simpátrica 
com I. pulchella e I. virginalis, sendo sincrônica 
com I. pulchella. Coletada com flores no Paraná 
entre julho a agosto. Maturação dos frutos com 
dispersão das sementes no início de outubro.

3. Isabelia virginalis Barb.Rodr., Gen. Spec. 
Orchid. 1: 76. 1877. Tipo: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Caldas, 30.IV.1877, J. Barbosa Rodrigues 
s.n. (perdido). Lectotypus (aqui designado): 
ilustração original de Barbosa Rodrigues, de sua 
obra “Iconographie des Orchideés du Brésil 6 tab. 
270”, depositado na biblioteca do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro e reproduzido por Sprunger et 
al. (1996, v.1, t.398). Figs. 2p-u, 3i-l

Erva epífita ou rupícola. Raízes 5–80 × 0,5–1 
mm, alvacentas. Rizoma 1–2 mm de espessura, 
levemente achatado, não escandente, prostrado, 
ca. 5 mm entre os pseudobulbos, ca. 1–2 nós 

entre os pseudobulbos. Pseudobulbos 3–11 × 2–7 
mm, obovados, lisos a levemente enrugados, não 
sulcados, unifoliados, dispostos de forma congesta 
no rizoma, verdes a castanhos. Catáfilos envolvem 
os pseudobulbos ca. 1 vez e meia o seu compr., fibras 
entrelaçadas, castanho-claros. Folhas 14–78 × 0,5–1 
mm, filiformes, carnosas. Inflorescência uniflora; 
pedúnculo inconspícuo; bráctea do pedúnculo ca. 
1–2 mm compr.; bráctea floral 1 ca. 2–5 mm compr. 
Flor róseo-clara e alva; pedicelo inconspícuo; calcar 
2–2,5 × 1–2 mm, alvacente; sépalas lanceoladas, 
ápice agudo, róseo-claras; sépala dorsal 5–7 × 3–4 
mm; sépalas laterais 6–7 × 3 mm; pétalas 5–6 × 
1–1,5 mm, lanceoladas, ápice agudo, alvas; labelo 
5–6 × 5–6 mm, obovado, margem inconspicuamente 
crenulada, ápice retuso, apiculado, alvo; calos em 
par; coluna ca. 3 × 2 mm, alva e violácea, alas 
ausentes; antera ca. 1 mm compr.; polínias ca. 5 
× 2,5 mm, amareladas; ovário e pedicelo 2–5 mm 
compr., verdes. Fruto ca. 12 × 5 mm.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, Sítio 
do Belizário, 3.VIII.1967, veg., G. Hatschbach 16879 
(MBM). Carambeí, Catanduva de Fora, 24.V.2011, fl., 
M.E. Engels 277 (HUPG). Curitiba, Capão da Imbuia, 
6.II.1968, fl., Y.S. Kuniyoshi & L.T. Dombrowski (MBM 
250489). Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, 
27.V.1997, fl., A.C. Cervi et al. 6286 (UPCB). Ponta 
Grossa, Parque Estadual de Vila Velha, 29.V.1951, fl., 
G. Hatschbach 2266 (MBM, SP). Quedas do Iguaçú, Rio 
das Cobras, 14.VI.1999, fl., J. Carneiro 694 (MBM). 
Sengés, Morro Pelado, 16.VI.1971, fl., G. Hatschbach 
26772 (MBM). Tibagí, Parque Estadual do Guartelá, 
16.V.2011, fl., M.E. Engels & W.S. Mancinelli 276 
(HUPG).

 I. virginalis ocorre na Argentina (Misiones) 
e no Brasil (Minas Gerais, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Paraná) no domínio fitogeográfico da Mata 
Atlântica (Govaerts 2011; Barros et al. 2012). No 
Paraná foram coletados 13 espécimes, em oito 
municípios (Fig. 1), em Floresta Ombrófila Mista 
e Floresta Estacional Semidecidual.

De acordo com Hatschbach & Ziller (1995), 
I. virginalis está em perigo de extinção no estado 
do Paraná. Contudo, segundo os critérios da IUCN 
(2010), se enquadra na categoria pouco preocupante 
(LC), pois a espécie é amplamente distribuída, 
ocorrendo em grande número de localidades, não 
sendo uma espécie ameaçada.

Isabelia virginalis pode ser identificada 
facilmente pela morfologia vegetativa devido a 
suas folhas filiformes e catafilos semelhantes a 
fibras entrelaçadas. Também pode ser diferenciada 
das demais espécies pelo pedúnculo inconspícuo, 

Figura 4 – Comparação da morfologia floral entre Isabelia 
× pabstii e seus parentais – a. I. pulchella. b. I. violacea. c. 
Isabelia × pabstii. (modificado de Pabst & Dungs 1975).
Figure 4 – Comparation of flower morphology between Isabelia 
pabstii and its parental – a. I. pulchella. b. I. violacea . c. I. pabstii 
(modified of Pabst & Dungs 1975).
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flores róseo-claras com labelo alvo, este com ápice 
retuso e apiculado. Segundo Rodrigues (1877), 
esta espécie é bastante diferenciada pela presença 
das brácteas fibrosas e reticuladas que cobrem os 
pseudobulbos e que após a queda das folhas lhe dão 
o aspecto de “lagartas peludas” (Fig. 3k). Ocorre 
como epífita e rupícola em capões, matas ripárias e 
de galeria, em locais bem iluminados, normalmente 
no estrato superior e nas bordas. É considerada por 
Bonnet et al. (2011) como epífita indicadora de boa 
qualidade ambiental, devido a ser encontrada em 
áreas ripárias mais bem conservadas. Esta espécie 
é simpátrica com I. pulchella e I. violacea, sendo 
sincrônica com I. pulchella. Coletada com flores 
no Paraná de maio a junho. Maturação dos frutos 
com deiscência das sementes no início de outubro, 
sendo que os frutos caem logo em seguida.

4. Isabelia × pabstii (Leinig) Van den Berg & 
M.W.Chase, Lindleyana 16: 109. 2001. Typus: 
BRASIL. PARANÁ: Ponta Grossa, Vila Velha, 
VI.1970, M. Leinig (Holotypus HB 57196!). 
Basionimo: × Isanitella pabstii Leinig, Bradea 2: 
63. 1976. Figs. 2v-x, 3m-p, 4c

Erva rupícola. Raízes 10–80 × 0,5–1 mm, 
alvacentas. Rizoma 1–2 mm de espessura, não 
achatado, não escandente, prostrado, 3–12 mm 
compr. entre os pseudobulbos, ca. 2 nós entre 
pseudobulbos. Pseudobulbos 8–25 × 3–7 mm, 
fusiforme-oblongos, enrugados, não sulcados, 
1–2-foliados, dispersos de forma congesta no 
rizoma, verdes a castanhos. Catáfilos envolvem 
os pseudobulbos, estes com mesmo comp., fibras 
não entrelaçadas, castanho-claros. Folhas 2,5–14 
× 0,1–0,5 cm, oblongo-lanceoladas, coriáceas. 
Inflorescência 1–2-flora; pedúnculo 0,7–2,5 cm 
compr.; brácteas do pedúnculo ca. 2 x 5 mm; 
brácteas florais ca. 2 × 6 mm. Flor róseo-violácea; 
pedicelo ca. 6 × 1 mm compr.; calcar 1–3 × 1 mm, 
róseo-violáceo; sépalas oblongas, ápice obtuso; 
sépala dorsal 6,5–13 × 5,5 mm; sépalas laterais 
6,5–13 × 5,5 mm; pétalas 7–13 × 2 mm, elípticas, 
ápice obtuso; labelo ca. 9 × 6 mm, obovado, 
margem ondulada-crenada, ápice retuso; calos em 
par; coluna violácea, alas presentes; polínias não 
observadas; ovário e pedicelo 1,5–2 × 0,1 cm. Fruto 
ca. 10 × 7 mm. 
Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Ponta Grossa, 
Parque Estadual de Vila Velha, VI.1970, fl., M. Leinig 
(HB 57196); 30.IX.2011, fr., M.E. Engels 294 (HUPG).

Ocorre sobre os arenitos do Parque Estadual de 
Vila Velha (P.E.V.V.), Ponta Grossa, Paraná (Fig. 1).

Isabelia × pabstii, segundo os critérios da 
IUCN (2010), se enquadra na categoria perigo 
crítico (CR), ocorrendo em apenas uma localidade 
no estado do Paraná (D1).

Isabelia × pabstii é hibrido natural entre 
I. pulchella e I. violacea coletado por Leinig em 
1969 no P.E.V.V. Deste período até o atual não 
havia registro de novas coletas deste nototáxon. No 
entanto, nas expedições realizadas ao P.E.V.V., foram 
encontradas colônias de Isabelia × pabstii vegetando 
sobre arenitos em áreas bastante ensolaradas (Fig. 
3n-p). Este nototáxon possui forma intermediária 
entre seus parentais: pseudobulbos com o tamanho 
assemelhado aos de I. violacea, contudo não 
sulcados e sim enrugados, como em I. pulchella; os 
pseudobulbos podem apresentar duas folhas (Fig. 
3p), o que não é observado em nenhuma das espécies 
parentais; as folhas possuem tamanho intermediário 
aos dos parentais; o rizoma não escandente se 
assemelha ao de I. violacea; o fruto é semelhante ao 
dos parentais (Fig. 3n), contudo, o pedicelo possui 
aproximadamente o mesmo comprimento que o 
fruto, como em I. pulchella. De acordo com Leinig 
(1971) o calcar, a coluna e o labelo possuem formas 
intermediárias entre os parentais e as pétalas e 
sépalas possuem maior semelhança com I. pulchella 
(Fig. 4a), floresce em junho.
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Resumo
A Serra Negra localiza-se em Minas Gerais (21°58’24”S e 43°53’15”W), entre as Serras do Ibitipoca e o Maciço 
do Itatiaia, abrangendo uma área da Serra da Mantiqueira considerada prioritária para a conservação e investigação 
científica. Com o objetivo de ampliar o conhecimento florístico da região, foi realizado o tratamento florístico das 
Piperaceae ocorrentes. Foram registradas 34 espécies da família, a grande maioria em formações florestais, incluindo 
cânions. Contribuíram para a identificação dos táxons o hábito, presença ou ausência de tricomas, filotaxia, forma, 
dimensão e padrão de nervação foliar, tipo de inflorescência, número de estames e carpelos, presença de estilete, além 
da forma da bractéola e fruto. Piper pauciramosum, endêmico de Minas Gerais e até o momento conhecido apenas 
pelo material tipo, foi encontrado na região e precisa ter o estado de conservação reavaliado, assim como outras 10 
espécies consideradas raras. A ocorrência desses táxons e de outros com distribuição restrita aumentam a importância 
de região e a necessidade de implantação de unidades de conservação.
Palavras-chave: Florística, Peperomia, Piper, Serra Negra, Taxonomia.

Abstract
Located in Minas Gerais (21°58’24”S e 43°53’15”W), between Ibitipoca and Itatiaia ranges, Serra Negra covers an 
area considered priority for conservation and scientific research at Serra da Mantiqueira. Continuing the studies at the 
area aiming to increase floristic knowledge of the region, the taxonomic treatment of Piperaceae was held. Thirty four 
species of the family were recorded, most of them in forested formations, including canyons. The taxa are distinguished 
by habit, presence or absence of trichomes, phyllotaxis, leaf size, form and venation, type of inflorescence, number 
of stamens and carpels, presence of style, shape of bracteoles and fruits. Piper pauciramosum, endemic to Minas 
Gerais and only known from type material was collected and needs a re-evaluation of its conservation status, as well 
as 10 other species considered to be rare. The occurrence of these taxa and others species with restricted distribution 
highlights the importance of this region and points out the great need of new conservation units at the area.
Key words: Floristic, Peperomia, Piper, Serra Negra.
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Introdução
Piperaceae possui cerca de 3.600 espécies 

(Smith et al. 2008) com distribuição pantropical, 
sendo a América do Sul um dos maiores centros de 
diversidade (Yuncker 1958). Em todo o mundo, várias 
espécies são cultivadas como ornamentais ou utilizadas 
tradicionalmente na alimentação e na medicina caseira 
(Guimarães et al. 1992; Pessini et al. 2003), bem 
como nas indústrias farmacêuticas, de cosméticos e 
de inseticidas (Silva & Machado 1999). Atualmente 
são reconhecidos cinco gêneros, subdivididos em 

três subfamílias: Verhuellia Miq. (Verhuellioideae), 
Zippelia Blume e Manekia Trel. (Zippelioideae), Piper 
L. e Peperomia Ruiz & Pav. (Piperoideae), que são os 
dois maiores gêneros em número de representantes, 
com aproximadamente 1500 espécies cada (Samain 
et al. 2008). Os três últimos gêneros são encontrados 
no Brasil, principalmente em florestas úmidas nos 
domínios amazônico e atlântico (Yuncker 1972, 1973, 
1974; Guimarães et al. 2011).

A Serra Negra representa um remanescente de 
floresta atlântica, situado em uma área da Serra da 
Mantiqueira considerada prioritária para a conservação 
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intensificadas as coletas de exemplares férteis de 
Piperaceae nos três últimos anos. Os materiais 
foram depositados no herbário CESJ e as duplicatas 
enviadas a outras instituições.

Foram produzidas descrições e comentários 
sobre utilidades, denominações populares e 
distribuição geográfica das espécies, além de 
uma chave para identificação de todos os táxons, 
apresentados em ordem alfabética, assim como os 
municípios citados no material examinado.

Para as ilustrações foram priorizados táxons 
pouco conhecidos e/ou pobremente ilustrados. 

Resultados e Discussão
Foram registradas 34 espécies de Piperaceae 

na Serra Negra, das quais 14 são de Peperomia e 20 
pertencem ao gênero Piper. Os representantes de Piper 
apresentam-se na região como arbustos aromáticos, 
com nós bem marcados e profílos persistentes 
ou caducos. As folhas são alternas, com venação 
geralmente pinada (acródroma em P. amalago L.), 
e as inflorescências são opostas às folhas, com as 
flores possuindo 2–6 estames, caducos e muitas vezes 
de difícil visualização em material herborizado. Os 
carpelos são de 3–4, podendo o estilete estar ou não 
presente. As espécies de Peperomia caracterizam-se 
como ervas frequentemente carnosas e estoloníferas, 
terrestres, epífitas ou rupícolas. Possuem folhas 
alternas, opostas ou verticiladas, dois estames, 
dispostos lateralmente na base do pistilo, e ovário 
unicarpelar, unilocular, com um único estigma. O 
único padrão de venação foliar observado foi do tipo 
acródromo-basal, com nervuras variando de 3–7, 
e as bractéolas florais são arredondado-peltadas, 
glandulosas e glabras.

Todas as espécies de Piper foram observadas 
em formações florestais, enquanto as de Peperomia 
foram encontradas em sua maioria em áreas de 
floresta úmida, incluindo cânions (fragmentos de 
floresta perenifólia rupícola), e em afloramentos 
quartizíticos (Peperomia augescens Miq., P. blanda 
(Jacq.) Kunth, P. galiodes Kunth e duas variedades 
de P. tetraphylla (G. Forst) Hook & Arn.). O Cânion 
do Funil, Ninho da Égua, Marciano e Serra da 
Caveira D’Anta, no município de Rio Preto, e a 
RPPN Fazenda Serra Negra, em Lima Duarte, estão 
entre as principais áreas onde foram coletados táxons 
da família. Com o Parque Estadual de Ibitipoca 
(Medeiros & Guimarães 2007) e o Parque Nacional 
de Itatiaia (Monteiro & Guimarães 2008, 2009), 
com quem a Serra Negra parece formar um corredor 
florístico, possui em comum duas e 13 espécies da 

Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo: Serra 
Negra (círculo), entre o Parque Estadual de Ibitipoca 
(triangulo) e o Parque Nacional do Itatiaia (quadrado).
Figure 1 – Location map of the study area: Serra Negra (circle), 
between the Parque Estadual do Ibitipoca (triangle), and the 
Parque Nacional do Itatiaia (square).

e indicada para a implantação de unidades de 
conservação e investigação científica (Costa et al. 
1998; Drummond et al. 2005). Localizada na Zona da 
Mata de Minas Gerais (21°58’24”S e 43°53’15”W), 
suas serras abrangem parte de cinco municípios (Bom 
Jardim de Minas, Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e 
Santa Bárbara do Monte Verde – mapa em Menini-
Neto et al. 2009), formando um corredor florístico entre 
a Serra de Ibitipoca e o Maciço do Itatiaia (Fig. 1), além 
de ser adjacente à APA da Mantiqueira (Menini Neto et 
al. 2009; Valente et al. 2011). Sua vegetação é formada 
por campos com afloramentos quartizíticos e florestas 
(aluvial periodicamente inundável, ombrófila densa 
montana e alto montana), em gradientes altitudinais 
variando de 960 a 1698 m (Valente et al. 2011).

Este trabalho teve como objetivo ampliar o 
conhecimento florístico da Serra Negra, através 
do estudo taxonômico das espécies de Piperaceae 
ocorrentes, dando continuidade às investigações 
científicas que vem sendo realizadas na região 
(Menini Neto et al. 2009; Abreu & Menini Neto 
2010; Abreu et al. 2011; Feliciano & Salimena 
2011; Valente et al. 2011).

Material e Métodos
Expedições de campo foram realizadas de 

2003 a 2010, pela equipe do herbário Leopoldo 
Krieger (CESJ), para amostragem de espécies 
vegetais ocorrentes na área de estudo, tendo sido 
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família respectivamente; outras 12 espécies são 
comuns às três áreas.

Entre os táxons que possuem distribuição 
restrita, Piper cubataonum C.DC., P. duartei E.F. 
Guim. & M. Carvalho-Silva, P. pseudopothifolium 
C.DC. e P. claussenianum (Miq.) C.DC. ocorrem 
apenas no Sudeste do Brasil. Peperomia augescens, 
P. corcovadensis Gardner, P. diaphanoides Dahlst., 
P. mandioccana Miq., P. pseudoestrellensis C.DC. 
e Piper lhotzkyanum Kunth são encontrados no 
Sudeste e Sul do país, enquanto Piper anisum 
(Spreng.) Angely nas Regiões Nordeste e Sudeste. 
Peperomia martiana Miq. e P. trinervis Ruiz & Pav. 
ocorrem de forma disjunta nas regiões amazônica 
e atlântica. Os demais táxons se estendem por três 
ou mais regiões brasileiras ou possuem ampla 
distribuição.

Piper pauciramosum Yunck., endêmica de Minas 
Gerais e até o momento conhecida apenas na localidade 
típica, ressalta a importância da área de estudo, assim 
como a presença de táxons raros que precisam ter 
o estado de conservação reavaliado, para inclusão 
nas listas de espécies ameaçadas de extinção, como 
Peperomia augescens Miq., P. diaphanoides Dahlst., 
P. mandioccana Miq., P. pseudoestrellensis C.DC., 
P. trinervis Ruiz & Pav., Piper claussenianum (Miq.) 
C.DC., P. duartei E.F. Guim. & M. Carvalho-Silva, 
P. coccoloboides Kunth, P. pauciramosum Yunck. e 
P. viminifolium Trel. Peperomia urocarpa Fisch & 
C.A. Mey, ao contrário, foi citada na lista de espécies 
ameaçadas de extinção de Minas Gerais, porém possui 
ampla e expressiva distribuição, sendo bastante comum 
em florestas úmidas, recomendando-se aqui a exclusão 
do táxon da lista de espécies ameaçadas.

Chave para identificação dos gêneros e espécies de Piperaceae ocorrentes na Serra Negra

1. Ervas, 1 estigma  ................................................................................................................... Peperomia
2. Folhas alternas.

3. Ramos glabros.
4. Folhas mais concentradas no ápice dos ramos, ápice obtuso a arredondado, emarginado  

 .................................................................................................................  9. P. martiana
4’. Folhas distribuídas por todo o ramo, ápice agudo ou acuminado, não emarginado.

5. Folhas da base geralmente diferentes das do ápice, ápice cerdoso e contraído  .....  
 ........................................................................................................ 2. P. augescens

5’. Folhas da base iguais as do ápice, ápice ciliado, não contraído.
6. Ramos alados; folhas com mais de 5 cm compr.  ...........................  1. P. alata
6’. Ramos não alados; folhas com menos de 5 cm compr.  .......  5. P. diaphanoides

3’. Ramos com tricomas.
7. Folhas com mais de 2,5 cm compr.

8. Folhas ovadas, pubescentes; pedúnculo 2–3 cm compr.  ..............  14. P. urocarpa
8’. Folhas elíptico-lanceoladas, vilosas; pedúnculo até 1 cm compr.  ...... 13. P. trinervis

7. Folhas com menos de 2,5 cm compr.
9. Ramos longo-vilosos; folhas com ápice obtuso a arredondado, emarginado; fruto 

com ápice oblíquo, sem pseudocúpula basal  ............................  11. P. rotundifolia
9’. Ramos hirtos, hirtelos ou curto-vilosos; folhas com ápice agudo, não emarginado; 

fruto com ápice agudo e pseudocúpula basal.
10. Folhas glabras em ambas as faces  .................................... 8. P. mandioccana
10’. Folhas com tricomas em uma ou ambas as faces.

11. Folhas com mais de 5 mm larg.; espigas 2,5–4 cm compr.  ....................  
 .................................................................................  4. P. corcovadensis

11’. Folhas até 5 mm larg.; espigas com menos de 1 cm compr.  ..................  
 .........................................................................  10. P. pseudoestrellensis

2’. Folhas opostas ou verticiladas.
12. Planta vilosa.

13. Folhas com mais de 1 cm compr., as da base diferentes das do ápice; espigas 5–12 cm 
compr.; fruto com ápice oblíquo, sem pseudocúpula basal  ......................... 3. P. blanda

13’. Folhas até 1 cm compr., iguais da base ao ápice; espigas ca. 1,5 cm compr.; fruto com 
ápice agudo e pseudocúpula basal  ............................................................  7. P. glazioui
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12’. Planta hirta ou hirtela.
14. Folhas oblongas a oblongo-lanceoladas; espigas quatro vezes mais longas do que as folhas; 

raque glabra; fruto com ápice oblíquo, sem pseudocúpula basal  ...................  6. P. galioides
14’. Folhas rômbico-ovadas a rômbico-elípticas; espigas duas vezes mais longas do que as folhas; 

raque pilosa; fruto com ápice agudo e pseudocúpula basal  ....................... 12. P. tetraphylla
1’. Arbustos, 3–4 estigmas  ................................................................................................................  Piper

15. Folhas com nervação acródroma-basal  .................................................................  15. P. amalago
15’. Folhas com nervação camptódroma ou broquidódroma, ou eucamptódroma.

16.	 Inflorescências	em	racemo.
17. Folhas glabras em ambas as faces  ................................................  23. P. corcovadensis
17’. Folhas com tricomas, em uma ou ambas as faces.

18. Folhas glabras na face adaxial e hirtelas ao longo das nervuras na face abaxial; 
racemos com mais de 6 cm compr.  .................................................. 16. P. anisum

18’. Folhas vilosas em ambas as faces; racemos com menos de 6 cm compr.  ..............  
 ........................................................................................................... 25. P. duartei

16’.	 Inflorescências	em	espiga.
19. Folhas com nervuras secundárias dispostas até o ápice.

20. Folhas simétricas a ligeiramente assimétricas na base; fruto trigonal ou ovóide.
21. Folhas ovadas; pecíolo com mais de 2 cm compr., com bainha alada em toda 

sua extensão; espigas 5–7 cm compr.  ...............................  32. P. solmsianum
21’. Folhas lanceoladas ou oblongo-lanceoladas; pecíolo com menos de 2 cm 

compr., sem bainha alada; espigas até 5 cm compr.
22. Ramos e folhas com glândulas castanhas; bractéola franjada na com 

glândulas castanhas, margem; fruto ovóide com estilete curto  ..............
 ........................................................................................  18. P. caldense

22’. Ramos e folhas sem glândulas castanhas; bractéola glabra; fruto trigonal; 
estilete ausente  .........................................................  34. P. viminifolium

20’. Folhas fortemente assimétricas na base; fruto oblongo.
23. Ramos glabros  ............................................................. 31. P. richardiifolium
23’. Ramos com tricomas.

24. Folhas com mais de 10 cm larg., ovado-elípticas, elípticas.
25. Face adaxial das folhas tomentoso-vilosa, abaxial vilosa  ..............  

 .......................................................................  22. P. coccoloboides
25’. Face abaxial das folhas tomentoso-pubescente, adaxial glabra ......   

 ................................................................................  19. P. cernuum
24’. Folhas com menos de 10 cm larg., lanceoladas.

26. Ramos pubérulos; espigas 6–8 cm compr., eretas  ..........................  
 ........................................................  17. P. arboreum var. hirtellum

26’. Ramos vilosos; espigas 13–21 cm compr., pêndulas  ......................  
 ................................................................  30. P. pseudopothifolium

19’. Folhas com nervuras secundárias dispostas até a porção mediana.
27. Ramos e folhas glabros; fruto com estilete  .............................  27. P. lhotzkyanum
27’. Ramos e folhas com tricomas; fruto sem estilete.

28. Pecíolo até 1,5 cm compr.
29. Folhas 3–4 vezes mais longas do que largas; frutos glabros.

30. Folhas revolutas, buladas, com a base obtusa em ambos os lados 
e face abaxial com tricomas não adpressos; pedúnculo 1–1,5 cm 
compr.  ....................................................  20. P. chimonanthifolium

30’. Folhas não revolutas, não buladas, com a base aguda em um dos 
lados e face abaxial com tricomas adpressos; pedúnculo ca. 1 cm 
compr.  .....................................................  26. P. gaudichaudianum

29’. Folhas até 2 vezes mais longas do que largas; frutos com tricomas.
31. Folhas ásperas ao toque e buladas quando envelhecida.

32. Ramos vilosos, não retrosos; face abaxial da folha sem tricomas 
adpressos  ..............................................  21. P. claussenianum
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1. Peperomia alata Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 31, 
tab. 48, fig. b. 1798.

Rupícola ou terrestre, glabra; ramos 
decumbentes, alados. Folhas alternas, distribuídas 
por todo o ramo, iguais da base ao ápice, 5–10 
× 2–3,5 cm, elípticas a ovado-lanceoladas, base 
aguda, ápice acuminado, ciliado, não emarginado, 
não contraído; nervuras 3–5; pecíolo 0,5–1 cm 
compr.; Espigas 7–13 cm compr., axilares ou 
terminais, 1–2, eretas; pedúnculo 0,5–1,5 cm 
compr.; raque foveolada, lisa. Fruto globoso-
ovóide, com ápice oblíquo e estigma subapical.
Material selecionado: Rio Preto, Vilarejo do Funil, 
Cânion Ribeirão do Funil, 21.V.2004, fl., F.R.G. 
Salimena et al. 1285 (CESJ, RB); 10.XI.2005, fr., K. 
Antunes et al. 193 (CESJ, RB).

Peperomia alata já teve seus caracteres 
diagnósticos ilustrados (Monteiro & Guimarães 
2008), sendo facilmente reconhecida pelos ramos 
decumbentes e alados, folhas alternas com ápice 
acuminado, ciliado e pelas espigas tão longas quanto 
as folhas. Possui ampla distribuição, ocorrendo da 
América Central até o Sul do Brasil (Guimarães 
1999). Na Serra Negra foi encontrada a ca. 900 m 
altitude, em interior de mata úmida e sombreada. 
Floresce e frutifica praticamente todo o ano.

2. Peperomia augescens Miq., Arch. Neerl. 6: 
171. 1871.

Epífita ou terrestre, glabra; ramos eretos ou 
ascendentes, vináceos. Folhas alternas, distribuídas 
por todo o ramo, as da base do ramo diferentes 
das do ápice, 2–5 × 1,3–2,5 cm, rômbico-ovadas, 
ovadas, ovado-oblongas, lanceoladas, lanceolado-
oblongas, lustrosa na face adaxial, vinácea na 
abaxial, base cuneada, ápice agudo-acuminado, 
contraído, cerdoso, não emarginado; nervuras 3, 
impressas na face adaxial; pecíolo 0,5–1 cm compr. 
Espigas 10–16 cm compr., terminais, 1–4, eretas ou 
flexuosas, verde-claras; pedúnculo 1–2 cm compr.; 
raque foveolada, lisa. Fruto globoso-ovóide com 
ápice oblíquo e estigma subapical.

Material selecionado: Lima Duarte, estrada para 
Monte Verde de Cima, 21º56’33”S 43º44’27”W, 
15.X.2008, fl., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 
2763 (CESJ). Olaria, Serrinha, Sítio do Rinaldo, 
28.VII.2009, fl. e fr., F.S. Souza et al. 743 (CESJ). Rio 
Preto, Ninho da Égua, trilha para o Cânion do Funil, 
3.II.2009, fl., D. Monteiro et al. 498 (CESJ); trilha atrás 
da Gruta do Funil, 3.II.2009, fl. e fr., D. Monteiro et 
al. 504 (CESJ); trilha para a Cachoeira do Marciano, 
4.II.2009, fl., D. Monteiro et al. 508 (CESJ); trilha 
para o Ninho da Égua, 2.V.2009, fl. e fr., D. Monteiro 
et al. 535 (CESJ).

Peperomia augescens, ilustrada recentemente 
(Medeiros & Guimarães 2007), diferencia-se das 
demais espécies estudadas pelas folhas alternas, 
com ápice cerdoso e contraído, sendo as da base 
geralmente diferentes das do ápice, e pelo tamanho 
das espigas, frequentemente três vezes maiores 
do que as folhas. É uma planta rara que ocorre 
de forma esparsa em Goiás e em algumas regiões 
do Sudeste e Sul do Brasil (Guimarães et al 2007; 
Monteiro & Guimarães 2008). Na área de estudo foi 
encontrada no interior de mata úmida e também em 
áreas de transição para campo com solo quartizítico. 
Floresce e frutifica praticamente todo o ano.

3. Peperomia blanda (Jacq.) Kunth, Nov. Gen. 
Sp. 1: 67. 1816.

Terrestre ou rupícola; ramos eretos, vináceos, 
densamente vilosos, tricomas 0,5–1 mm compr. 
Folhas opostas a 3-verticiladas, as da base 
diferentes das do ápice, 2,5–5,5 × 1,3–2,5 cm, 
elípticas, eliptico-lanceoladas, rômbico-elipticas, 
obovadas, base aguda, decorrente, ápice agudo a 
acuminado raramente obtuso, vilosa em ambas as 
faces, vináceas na face abaxial; margem ciliada 
na metade superior; nervuras 5–7; pecíolo 0,5–1 
cm compr., densamente viloso. Espigas 5–12 
cm compr., axilares e terminais, 1–3, eretas; 
pedúnculo 1–2 cm compr., viloso; raque foveolada, 
ligeiramente verrucosa, glabra. Fruto globoso-
ovóide, com ápice oblíquo e estigma subapical, 
sem pseudocúpula basal.

32’. Ramos retrorso-pubescentes; face abaxial da folha com tricomas adpressos  ........................  
 ..............................................................................................................  29. P. pauciramosum

31’. Folhas sedosas ao tato, não buladas quando envelhecidas   .............................  28. P. mollicomum
28’. Pecíolo mais de 1,5 cm compr.

33. Ramos longo-vilosos; espigas até 6 cm compr.; bractéola glabra; fruto trigonal, glabro  ..............  
 ..........................................................................................................................  24. P. cubataonum

33’. Ramos pubescentes; espigas acima de 8 cm compr.; bractéola franjada; fruto oblongo, 
pubescente  .....................................................................................................  33. P. tectoniifolium
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Material selecionado: Rio Preto, trilha para a 
Cachoeira do Marciano, 21.IV.2005, fr., K. Antunes 
et al. 156 (CESJ, RB); Cânion do Funil, IV.2006, fl., 
N.L. Abreu et al. 71 (CESJ); trilha para a Cachoeira da 
Água Amarela, 17.III.2007, fl., N.L. Abreu et al. 156 
(CESJ, RB); trilha para o Ninho da Égua, 2.V.2009, fl. 
e fr., D. Monteiro et al. 534 (CESJ). Santa Bárbara do 
Monte Verde, Fazenda Cachoeira Alta, 21º57’57”W, 
43º50’21”S, 1072 m., 10.II.2007, fr., F.R.G. Salimena 
& P.H. Nobre 2395 (CESJ, RB).

Peperomia blanda caracteriza-se pelos 
tricomas vilosos, espigas longas e folhas opostas 
que variam quanto à forma e tamanho no mesmo 
ramo. Distribui-se nas Américas Central e do 
Sul. No Brasil ocorre comumente em Roraima, 
Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito 
Federal e em todos os estados das Regiões Sudeste 
e Sul (Monteiro & Guimarães 2008; CRIA 2009, 
SpeciesLink). Na Serra Negra foi encontrada em 
borda, interior de mata e em campo com solo 
arenoso ou quartizítico. Floresce e frutifica de 
janeiro a maio. Ilustração em Steyermark (1984).

4. Peperomia corcovadensis Gardner, London J. 
Bot. 1: 187. 1842.

Epífita; ramos ascendentes, hirtelos a 
glabrescentes. Folhas alternas, 1–2,3 × 0,7–1,2 cm, 
ovado-elípticas, elíptico-lanceoladas, base aguda, 
ápice agudo, não emarginado, face adaxial glabra, 
lustrosa, abaxial glabrescente a hirtela ao longo da 
nervura central; nervuras 3; pecíolo 2–5 mm compr., 
hirtelo. Espigas 2,5–4 cm compr., terminais, 
solitárias, eretas; pedúnculo 1,5–2 cm compr., 
hirtelo; raque foveolada, verrucosa e glabra. Fruto 
elíptico-ovóide, com ápice agudo, estigma apical 
e pseudocúpula basal.
Material selecionado: Lima Duarte, RPPN Fazenda 
Serra Negra, 25.X.2008, fl. e fr., D. Monteiro et al. 385 
(CESJ). Rio Preto, Burro de Ouro, 27.VII.2006, fl. e fr., 
C.N. Matozinhos et al. 289 (CESJ).

Peperomia corcovadensis  pode ser 
reconhecida pelo pequeno porte, ramos hirtelos, 
folhas sempre alternas, geralmente ovadas e espigas 
eretas. Diferencia-se de P. mandioccana Miq. pela 
filotaxia e presença de tricomas na face abaxial 
das folhas; de P. pseudoestrellensis C.DC. difere 
por possuir maiores o comprimento das espigas e 
a dimensão das folhas. Ocorre apenas nas Regiões 
Sudeste e Sul do Brasil, sendo bastante frequente 
(Guimarães 1994). Na região é facilmente 
encontrada no interior de mata, florescendo e 
frutificando de julho a outubro.

5. Peperomia diaphanoides Dahlst., Kongl. 
Svenska Vetensk. Acad. Handl. 33(2): 112, tab 10, 
fig. 3,4. 1900.

Epífita, glabra; ramos eretos, não alados. 
Folhas alternas, distribuídas por todo o ramo, as 
da base iguais as do ápice, 3,5–4 × 1,7–2,5 cm, 
ovadas, ovado-elípticas, base aguda a obtusa, ápice 
agudo-acuminado, não emarginado, não contraído; 
margem ciliada na metade superior; nervuras 3–5; 
pecíolo ca. 1 cm compr. Espigas 6–10 cm compr., 
terminais, 1–3, eretas; pedúnculo 1–1,5 cm compr.; 
raque foveolada, lisa. Fruto globoso-ovóide, 
oblíquo no ápice e estigma subapical.
Material examinado: Rio Preto, trilha para o Ninho da 
Égua, 27.I.2007, fl., L. Menini Neto et al. 281 (CESJ, 
RB); trilha para a cachoeira do Marciano, 4.II.2009, fl. 
e fr., D. Monteiro et al. 506 (CESJ).

Peperomia diaphanoides, ilustrada em 
Monteiro & Guimarães (2008), caracteriza-se 
por ser totalmente glabra, exceto pela presença 
de tricomas na metade superior da margem 
das folhas, que são sempre alternas. Pode ser 
confundida com P. augescens, da qual difere pelas 
folhas ciliadas com ápice não contraído, sendo 
iguais em todo o ramo; de P. alata diferencia-se 
pelos ramos não alados e folhas menores. Trata-
se de planta rara, encontrada de forma esparsa 
em algumas áreas do Sudeste e Sul do Brasil 
(Monteiro & Guimarães 2008).

6. Peperomia galioides Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 
71, tab. 17. 1816.

Terrestre; ramos eretos ou ascendentes, di-
tricotomicos, vináceos, hirtelos a glabrescentes. 
Folhas 3–7 verticiladas, 1–2 × 0,3–0,5 cm, 
oblongas, oblongo-lanceoladas, base aguda, ápice 
obtuso, ciliado, glabra em ambas as faces; nervuras 
3; pecíolo ca. 1 mm compr., hirtelo. Espigas 4–8 
cm compr., terminais, 1–5, flexuosas; pedúnculo 
3–5 mm compr., hirtelo; raque foveolada, lisa, 
glabra. Fruto ovóide, oblíquo no ápice, com estigma 
subapical, sem pseudocúpula basal.
Material selecionado: Rio Preto, Cânion do Funil, 
3.II.2009, fl. e fr., D. Monteiro et al. 497 (CESJ); trilha 
para o ninho da égua, 2.V.2009, fl. e fr., D. Monteiro 
et al. 533 (CESJ).

Peperomia galioides é facilmente reconhecida 
pelos ramos eretos, di-tricotomicamente 
ramificados e hirtelos, folhas 3–7 verticiladas e 
espigas até quatro vezes mais longas do que as 
folhas, como recentemente ilustrado (Medeiros 
& Guimarães 2007). Possui ampla distribuição, 
ocorrendo do México até o Sul do Brasil (Monteiro 
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& Guimarães 2008). Na Serra Negra foi encontrada 
apenas em áreas de campo sobre solo quartizítico. 
Floresce e frutifica todo o ano.

7. Peperomia glazioui C.DC., Linnaea 37: 380. 
1872.

Epífita, longo-vilosa, tricomas 0,5–1 mm 
compr; ramos ascendentes, quadrangulares, 
articulados, com sulcos profundos quando secos 
e nós densamente vilosos. Folhas opostas, as da 
base iguais as do ápice, 5–10 × 6–9 mm, ovado-
orbiculares, obovado-elípticas, base obtusa, ápice 
obtuso a arredondado, face abaxial vilosa com 
tricomas mais concentrados na base, face adaxial 
glabra; margem ciliada; nervuras 3; pecíolo ca. 1 
mm compr., viloso. Espigas ca. 1,5 cm compr., 
terminais, solitárias, eretas; pedúnculo 1–1,4 
cm compr., esparso viloso a glabrescente, raque 
foveolada, verrucosa, glabra. Fruto elíptico com 
ápice agudo, estigma apical e pseudocúpula basal.
Material examinado: Rio Preto, Pousada Fazenda Mato 
limpo, Gruta dos Macacos, 28.II.2007, fl. e fr., N.L. 
Abreu et al. 136 (CESJ); cachoeira da Água Amarela, 
17.III.2007, fl., N.L. Abreu et al. 147 (CESJ, RB).

Peperomia  g laz iou i  possu i  r amos 
quadrangulares, articulados e longo vilosos, folhas 
opostas, ovado-orbiculares a obovado-elípticas 
e espigas curtas, como ilustrado em Monteiro & 
Guimarães (2008). É pouco frequente e possui 
distribuição restrita às florestas úmidas das Regiões 
Sudeste e Sul do Brasil (Guimarães et al. 1984).

8. Peperomia mandioccana Miq., Linnaea 20: 
125. 1847.

Epífita ou rupícola; ramos 10–15 cm alt., 
eretos, hirtelos. Folhas alternas na base, opostas 
a ocasionalmente ternadas no ápice, 1,3–1,7 × 
0,7–1,2 cm, ovadas a ovado-elípticas, base aguda 
a obtusa, ápice agudo, não emarginado, glabra em 
ambas as faces; margem ciliada; nervuras 3; pecíolo 
4–6 mm compr., hirtelo. Espigas 2–3 cm compr., 
terminais, solitárias, eretas; pedúnculo 0,7–1,3 cm 
compr., hirtelo; raque verrucosa, foveolada, glabra. 
Fruto oblongo com ápice agudo, estigma apical e 
pseudocúpula basal.
Material examinado: Rio Preto, Burro de Ouro, 
21º58’11”S 43º53’21”W, 20.V.2006, fl. e fr., P.L. Viana 
2056 (CESJ); trilha da cachoeira do Marciano, 4.II.2009, 
fr., D. Monteiro et al. 515 (CESJ).

Peperomia  mandioccana  pode  se r 
reconhecida pelo porte pequeno e filotaxia 
alterna na base e oposta a ternada no ápice, como 
ilustrado recentemente (Mederios & Guimarães 

2007). Assemelha-se morfologicamente a P. 
corcovadensis diferindo por apresentar filotaxia 
variada no mesmo ramo, folhas ciliadas, porém 
glabras em ambas às faces, além de espigas 
e pedúnculos ligeiramente menores. Pode ser 
considerada rara por ocorrer de forma esparsa em 
florestas úmidas de alguns estados do Sudeste do 
Brasil (Monteiro & Guimarães 2008).

9. Peperomia martiana Miq., Syst. Piperac. 1: 
189. 1843.

Epífita ou rupícola, glabra; ramos eretos. 
Folhas alternas, mais concentradas no ápice dos 
ramos, 1,5–2 × 1–1,5 cm, obovadas, elíptico-
obovadas, base decorrente, ápice obtuso a 
arredondado, emarginado, cerdoso; nervuras 5, 
impressas na face adaxial; pecíolo 4–10 mm compr. 
Espigas ca. 2 cm compr., terminais, solitárias, 
eretas; pedúnculo ca. 2 cm compr.; raque lisa, 
foveolada, glabra. Fruto globoso a ovóide, com 
ápice oblíquo e estigma subapical.
Material selecionado: Rio Preto, Funil, Serrote de São 
Gabriel, 2.VI.2006, fl., F.R.G. Salimena et al. 1359 
(CESJ, RB); Cânion do Funil, 3.II.2009, fl. e fr., D. 
Monteiro et al. 501 (CESJ).

Peperomia martiana diferencia-se facilmente 
das demais espécies ocorrentes na região por ser 
uma erva glabra com folhas alternas e obovadas, 
com ápice emarginado, mais concentradas no ápice 
dos ramos. Ocorre de forma disjunta, da Nicarágua 
até o Peru e nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil, 
onde é pouco frequente (Monteiro & Guimarães 
2008). Na Serra Negra foi encontrada no interior 
de mata úmida, próximo a riacho. Coletada com 
flor em fevereiro, abril e junho, e com fruto em 
fevereiro. Ilustração em Steyermark (1984).

10. Peperomia pseudoestrellensis C.DC., Annuaire 
Conserv. Jard. Bot. Genève 2: 277. 1898.

Epífita, hirta a curto vilosa, tricomas ca. 0,2 
mm compr.; ramos delicados, hirtos. Folhas alternas, 
ca. 1 × 0,5 cm, lanceoladas a elíptico-lanceoladas, 
base aguda, ápice agudo, não emarginado, hirta 
em ambas as faces; margem ciliada; nervuras 3; 
pecíolo 1–3 mm compr., curto-viloso. Espigas 
5–7 mm compr., terminais, solitárias; pedúnculo 
6–9 mm, hirto; raque foveolada, verrucosa, glabra. 
Fruto elíptico-ovado a elíptico, com ápice agudo, 
estigma apical e pseudocúpula basal.
Material examinado: Rio Preto, Cânion do Funil, 
21.V.2004, fl. e fr., F.R.G. Salimena et al. 1340 (CESJ, RB).

Peperomia pseudoestrellensis é pequena 
e delicada, difícil de ser visualizada e coletada. 
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Possui como caracteres diagnósticos os tricomas 
hirtos, distribuídos por toda a planta, as folhas 
pequenas, alternas, e lanceoladas, além das espigas 
e pedúnculos curtos, como ilustrado em Monteiro 
& Guimarães (2008). É rara e pouco frequente, 
possuindo distribuição restrita as Regiões Sudeste 
e Sul do Brasil (Guimarães & Giordano 1997). Na 
área de estudo foi coletada apenas no Cânion do 
Funil, florescendo e frutificando em maio.

11. Peperomia rotundifolia (L.) Kunth, Nov. 
Gen. Sp. 1: 65. 1815.

Epífita, reptante, delicada; ramos longo 
vilosos, tricomas 0,5–1 mm compr. Folhas alternas, 
5–10 × 3–5 mm, elíptico-obovadas, elíptico-
arredondadas, base aguda a obtusa, ápice obtuso a 
arredondado, emarginado, vilosa em ambas as faces; 
margem ciliada, nervuras 3; pecíolo 2–5 mm compr., 
viloso a glabrescente;. Espigas 1–1,5 cm compr., 
axilares ou terminais, solitárias; pedúnculo ca. 5 
mm compr., glabrescente; bráctea peduncular 1–1,5 
mm compr., basal, espatulada, vilosa, membranácea, 
glandulosa; raque foveolada, verrucosa, glabra. 
Fruto elíptico-ovóide, com ápice oblíquo e estigma 
subapical, sem pseudocúpula basal.
Material selecionado: Rio Preto, Vilarejo do Funil, 
21.V.2004, fl., F.R.G. Salimena et al. 1335 (CESJ, RB); 
Cânion do Funil, 19.IV.2009, fl. e fr., L. Menini Neto et 
al. 663 (CESJ).

Peperomia rotundifolia é uma erva epífita, 
delicada, vilosa, com folhas elíptico-obovadas a 
elíptico-arredondadas, de ápice emarginado. O táxon 
teve estes e outros caracteres diagnósticos ilustrados 
recentemente, possuindo ampla distribuição 
(Monteiro & Guimarães 2008). Na região foi 
coletada em área de mata úmida e sombreada. 
Floresce e frutifica de novembro a maio.

12. Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & 
Arn., Bot. Beechey Voy. 97. 1832.

Epífita ou terrestre; ramos ascendentes ou eretos, 
hirtos a glabrescentes, tricomas ca. 0,2 mm compr. 
Folhas 4-verticiladas, 6–13 × 4–9 mm, rômbico-
ovadas a rômbico-elípticas, base obtusa, ápice 
agudo a obtuso, às vezes contraído e cerdoso, hirta a 
glabrescente em ambas as faces; margem por vezes 
ciliada; nervuras 3; pecíolo ca. 2 mm compr. hirto a 
glabrescente;. Espigas 1,5–2,5 cm compr., terminais 
ou axilares, 1–3 eretas; pedúnculo 1–2 cm compr., 
hirto; raque densamente pilosa. Fruto elíptico, com 
pseudocúpula basal, ápice agudo e estigma apical.

Peperomia tetraphylla é de fácil reconhecimento 
pela filotaxia 4-verticilada, folhas rômbicas e coriáceas, 
raque pilosa e frutos com pseudocúpula basal. Na área 
de estudo foram encontradas três variedades, cujos 
principais caracteres diagnósticos, presença e tipo 
de tricoma nos ramos e folhas, foram recentemente 
ilustrados (Medeiros & Guimarães 2007).

Chave de identificação para as variedades de P. tetraphylla ocorrentes na Serra Negra

1. Lâmina foliar glabra em ambas as faces, cerdosa no ápice ou ciliada apenas na metade superior  .......  
  ................................................................................................ 12.3. P. tetraphylla var. valantoides

1’. Lâmina foliar com tricomas em uma ou ambas as faces, ciliada em toda a margem.
2. Ramos com tricomas hirtos da base até o ápice  ....................  12.2. P. tetraphylla var. tetraphylla
2’. Ramos com tricomas hirtos no ápice e longo vilosos na base  .......................................................  

 .......................................................................................................  12.1. P. tetraphylla var. tenera

12.1. Peperomia tetraphylla var. tenera (Miq.) 
Yunck., Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3: 179. 1966.
Material examinado: Rio Preto, trilha para o Ninho 
da Égua, 2.V.2009, fl., D. Monteiro et al. 529 (CESJ).

Peperomia tetraphylla var. tenera caracteriza-
se pelos ramos com tricomas hirtos no ápice e longo 
vilosos na base, medindo 0,5–1 mm compr., e pelas 
folhas hirtas em ambas as faces e ciliada em toda a 
margem. Esta variedade é registrada apenas para as 
Regiões Sudeste e Sul do Brasil (Monteiro & Guimarães 
2008). Na Serra Negra foi encontrada com flor em maio, 
em interior de mata, próximo a cachoeiras.

12.2. Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook & 
Arn. var. tetraphylla, Bot. Beechey Voy. 97. 1832.
Material examinado: Rio Preto, trilha para a Cachoeira 
do Marciano, 14.X.2008, fl., N.L. Abreu & C.N. 
Matozinhos 293 (CESJ).

Peperomia tetraphylla var. tetraphylla é 
reconhecida pela presença de tricomas hirtos da 
base até o ápice dos ramos e pela lâmina foliar hirta 
a glabrescente em ambas as faces, ciliada em toda a 
margem. Possui ampla distribuição, ocorrendo em 
países paleotropicais e neotropicais (Monteiro & 
Guimarães 2008). No Brasil é facilmente encontrada 
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em formações florestais e campestres. Na Serra 
Negra foi coletada com flor em outubro, apenas em 
campo com solo quartizítico.

12.3. Peperomia tetraphylla var. valantoides 
(Miq.) Yunck., Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3: 178. 
1966.
Material examinado: Rio Preto, Burro de Ouro, 
21º58’11”S 43º53’21”W, 20.V.2006, fl., P.L. Viana et 
al. 2052 (CESJ, RB); Ninho da Égua, 14.X.2007, fl. e 
fr., S.A. Roman et al. 36 (CESJ).

Peperomia tetraphylla var. valantoides difere 
da variedade típica por possuir ramos esparsamente 
hirtos a glabrescentes e lâmina foliar glabra em 
ambas as faces, cerdosa no ápice ou ciliada apenas 
na metade superior. Ocorre apenas no Sudeste e Sul 
do Brasil (Monteiro & Guimarães 2008). Na área 
de estudo foi encontrada em interior de mata e em 
campo com solo quartizítico. Floresce e frutifica 
todo o ano.

13. Peperomia trinervis Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 1: 
32, tab. 50, fig. b. 1798.

Epífita; ramos ascendentes, vilosos, tricomas 
ca. 0,5 mm compr., alinhados. Folhas alternas, 
3–4,5 × 1–1,3 cm, elíptico-lanceoladas, base 
aguda, decurrente, ápice acuminado, ciliado, face 
adaxial glabra a esparsamente vilosa, abaxial 
vilosa; nervuras 3; pecíolo ca. 7 mm compr., com 
linha de tricomas vilosos. Espigas 7–9 cm compr., 
axilares ou terminais, 1–3, eretas; pedúnculo 7–10 
mm compr., glabro; raque foveolada, verrucosa, 
glandulosa, glabra. Fruto globoso-ovóide, com 
ápice oblíquo e estigma subapical.
Material examinado: Rio Preto, Cânion do Funil, 
10.XI.2005, fl., K. Antunes et al. 209 (CESJ, RB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Passa Quatro, Estrada para Toca do Lobo, 21.VII.2005, 
fl. e fr., L.D. Meireles et al. 1889 (RB, UEC).

Peperomia trinervis pode ser reconhecida 
pelos tricomas vilosos, folhas alternas, eliptico-
lanceoladas e espigas longas. Assemelha-se a P. 
diaphanoides, diferindo pela presença de tricomas 
nos ramos e nas folhas que são mais elípticas e 
pelo pedúnculo ligeiramente menor. Assim como 
P. martiana, ocorre de forma disjunta, nas Regiões 
Sudeste e Sul do Brasil, onde é rara e pouco 
frequente, e em áreas de floresta amazônica fora 
do país (Monteiro & Guimarães 2008). Na Serra 
Negra foi coletada com flor em novembro, em 
área úmida e sombreada. Ilustração em Monteiro 
& Guimarães (2008).

14. Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey., Index 
Seminum (St. Petersburg) 4: 42. 1838.

Terrestre ou rupícola; ramos pubescentes, 
tricomas ca. 0,5 mm compr. Folhas alternas, 2,5–4 
× 2–3,5 cm, ovadas, base obtusa a arredondada, 
ápice agudo, pubescente em ambas as faces; 
margem ciliada; nervuras 5; pecíolo 1,5–3,5(–4) 
cm compr., pubescente;. Espigas (2,5–)4–6 cm 
compr., eretas, 1–2, terminais ou opostas às folhas; 
pedúnculo 2–3 cm compr., pubescente; bráctea 
peduncular ca. 4,5 mm compr., falcado-lanceolada, 
glandulosa, pubescente, cerdosa no ápice; raque 
foveolada, lisa, glabra. Fruto elíptico, com ápice 
rostrado e estigma subapical.
Material selecionado: Rio Preto, Funil, 17.IV.2006, 
fl. e fr., K. Antunes et al. 216 (CESJ, RB); interior do 
Cânion do Funil, 27.I.2007, fl., C.N. Matozinhos et al. 
316 (CESJ, RB).

Peperomia urocarpa se distingui facilmente 
pelos tricomas pubescentes, folhas alternas, 
ovadas, com a base obtusa a arredondada, e pelos 
frutos rostrados no ápice, como recentemente 
ilustrado (Monteiro & Guimarães 2008). Possui 
ampla distribuição sendo encontrada do México 
até a Argentina; no Brasil ocorre em todas as 
Regiões, com mais frequência no Sudeste e Sul, 
sendo bastante comum em florestas úmidas 
(Carvalho-Silva 2008). Foi citada na lista de 
espécies ameaçadas de extinção do estado de 
Minas Gerais como quase ameaçada (anexo VIII, 
Biodiversitas 2007), porém como a espécie possui 
ampla e expressiva distribuição e este estado de 
conservação não foi confirmado na revisão das 
espécies brasileiras de Rhynchophorum (Carvalho-
Silva 2008), recomenda-se aqui a retirada do nome 
deste táxon da lista. Na região foi encontrada em 
mata úmida e sombreada, florescendo e frutificando 
de janeiro e abril.

15. Piper amalago L., Sp. Pl. 1: 29. 1753.
Arbusto ca. 2,5 m alt.; ramos glabrescentes 

em direção a base. Folhas 5,5–8,5 × 2,5–5, 
ovadas, rômbico-ovadas a elíptico-ovada, base 
simétrica, aguda a obtusa, ápice agudo, face 
adaxial glabra, abaxial pubérula ao longo das 
nervuras; acródroma-basal, nervuras 5; pecíolo 
0,8–1,2 cm compr., pubérulo. Espigas 4,5–7,5 
cm compr., eretas; pedúnculo 2–2,5 cm compr., 
pubérulo a glabrescente; raque pubérula; bractéola 
arredondado-peltada, franjada na margem inferior. 
Fruto ovóide, lateralmente anguloso-sulcado, 
agudo no ápice, glabro; estilete ausente.
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Material examinado: Lima Duarte, Serra Negra, estrada 
para Monte Verde de Cima, 21º55’20”S 43º47’30”W, 
15.XI.2008, fl. e fr., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 
2742 (CESJ).

Piper amalago é facilmente reconhecida 
pelas folhas ovadas de tamanho médio, com todas 
as nervuras partindo de um mesmo ponto na base 
e se dirigindo ao ápice, e pelas espigas eretas. A 
espécie foi ilustrada na flora da Venezuela e ocorre 
em países paleotropicais e neotropicais (Steyermark 
1984). Possui vários nomes populares e usos como 
medicinal, na forma de banhos e chás (Guimarães 
& Valente 2001; Guimarães & Giordano 2004). 
É comum e amplamente distribuída em todas as 
Regiões do Brasil sendo encontrada em matas de 
galeria circundadas por cerrado, clareiras e bordas 
de mata e rios das florestas estacional decidual, 
ombrófila mista, ombrófila densa e restingas (Falcão 
et al. 1977; Guimarães & Valente 2001; Guimarães 
et al. 2007). Na área de estudo foi coletada em 
interior de mata com flor e fruto em novembro.

16. Piper anisum (Spreng.) Angely, Flora Descritiva 
do Paraná 2: 387. 1978.  Fig. 2a-b

Arbusto 1–2,5 m alt.; ramos glabrescentes. 
Folhas 11–17 × 3–6 cm, elíptico-oblongas a 
elíptico-lanceoladas, base obtusa a cordada, 
ligeiramente assimétrica, um lado diferindo 
do outro 1–2 mm, ápice agudo, face adaxial 
glabra, abaxial hirtela ao longo das nervuras; 
broquidódroma, nervuras secundárias 10–12 
pares dispostos até o ápice; pecíolo 4–10 mm 
compr., hirtelo. Racemos 6,5–10 cm compr., 
eretos; pedúnculo 5–7 mm compr., glabro; raque 
estriada, papilosa; pedicelo papiloso; bractéola 
sacado-galeada, glabra. Fruto ovóide, tetragonal, 
lateralmente anguloso-sulcado, agudo no ápice, 
glabro; estilete ausente.
Material selecionado: Lima Duarte, RPPN Fazenda 
Serra Negra, 25.X.2009, fl., S.M. Dutra et al. 13 (CESJ). 
Rio Preto, Serra da Caveira D’anta, Fazenda Tiririca, 
15.XI.2003, fr., F.R. Salimena et al. 1203 (CESJ, RB); 
Gruta do Funil, 10.XI.2005, fl., K. Antunes et al. 191 
(CESJ); trilha para o Ninho da Égua, 2.V.2009, fl. e fr., 
D. Monteiro et al. 532 (CESJ).

Piper anisum pode ser reconhecida pelas 
dimensões e forma elíptico-oblonga a elíptico-
lanceolada das folhas, hirtela ao longo das 
nervuras da face abaxial, e pelos racemos com 
raque e pedicelo papilosos, caracteres que a 
difere de P. corcovadensis. É encontrada apenas 
no Sudeste e em alguns estados do Nordeste do 
Brasil, ocorrendo de forma esparsa em áreas 

de floresta ombrófila densa, em diferentes 
gradientes altitudinais; mais raramente habita 
áreas com influencia fluviomarinhas (Guimarães & 
Giordano 1997; Guimarães et al. 2011). Conhecida 
popularmente como jaborandi, é ritualística e 
possui ações anestésica e diurética (Guimarães 
& Monteiro 2006). Na região foi coletada em 
floresta altomontana, florescendo e frutificando 
praticamente todo o ano.

17. Piper arboreum var. hirtellum Yunck., Ann. 
Missouri Bot. Gard. 37(1): 64. 1950.

Arbusto com ramos pubérulos, tricomas 
ca. 0,5 mm compr. Folhas 20–24 × 5–6 cm, 
lanceoladas, base assimétrica, um lado 1,5–2 cm 
mais curto em relação ao outro, obtusa em um dos 
lados ou ambos agudos e decurrentes, ápice agudo-
acuminado, face adaxial glabra, abaxial puberula; 
broquidódroma, nervuras secundárias 8–10 pares 
dispostos até o ápice; pecíolo 1–1,5 cm compr., com 
bainha alongada e alada por toda a sua extensão, 
pubérulo; Espigas 6–8 × 0,2–0,3 cm, apiculadas, 
eretas; pedúnculo 0,5–1 cm compr., pubérulo; raque 
glabra; bractéola triangular-peltada, franjada em 
toda a margem. Fruto oblongo, truncado no ápice, 
glabro; estilete ausente.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, Funil, 
17.IV.2006, fr., K. Antunes et al. 215 (CESJ).

Piper arboreum var. hirtellum caracteriza-
se pela presença de tricomas pubérulos, folhas 
lanceoladas a elíptico-lanceladas, assimétricas na 
base e pelas espigas eretas, apiculadas, geralmente 
menores do que as folhas. Ocorre em Honduras, 
Costa Rica, Panamá, Trinidade, Antilhas, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Equador, Bolívia, e 
de forma bastante comum em quase todo o Brasil 
(Monteiro & Guimarães 2009), recebendo vários 
nomes populares dependendo da região. Habita 
matas alagadiças e no interior ou borda de floresta 
ombrófila densa (Guimarães & Monteiro 2006). É 
utilizada em banhos e como carminativa, anestésica 
e contra bronquite, na forma de chás (Guimarães & 
Monteiro 2006). Na Serra Negra é pouco frequente 
e foi coletada com fruto em abril, em mata úmida.

18. Piper caldense C.DC., Linnaea 37: 343. 1872.
Arbusto ca. 1,5 m alt., glabro, castanho-

glanduloso. Folhas 14–20 × 2,5–4, lanceoladas, 
base decurrente, ligeiramente assimétrica, um 
lado ca. 2 mm mais curto em relação ao outro, 
ápice agudo; broquidódroma, nervuras secundárias 
8–10 pares dispostos até o ápice; pecíolo ca. 1 cm 
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Figura 2 – a-b. Piper anisum (Monteiro 532) – a. parte do ramo com racemos; b. tricomas da face abaxial das folhas. c-e. 
P. duartei (Monteiro 379) – c. parte do ramo com racemos; d. tricomas da face adaxial das folhas; e. tricomas do ramo.
Figure 2 – a-b. Piper anisum (Monteiro 532) – a. branch with racemes; b. trichomes of the lower leaf suface. c-e. P. duartei (Monteiro 
379) – c. branch with racemes; d. trichomes of the upper leaf surface; e. trichomes of the branch.
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compr., sem bainha alada; Espigas 3–4 cm compr., 
pêndulas; pedúnculo 1–1,3 cm compr.; bractéola 
triangular-subpeltada, densamente amarelo-
franjada em toda a margem. Fruto ovóide, agudo 
no ápice, glabro; estilete curto, ca. 0,3 mm compr.
Material selecionado: Rio preto, Serra do Funil, interior 
do Cânion, 20.VIII.2004, fl., C.N. Matozinhos 3 et al. 
(CESJ, RB); RPPN Mato Limpo, mata da cachoeira, 
6.X.2007, fr., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 2499 (CESJ).

Piper caldense diferencia-se das demais 
espécies estudadas por ser um arbusto glabro, 
castanho glanduloso, com folhas lanceoladas, 
relativamente longas e espigas pequenas e pêndulas, 
como ilustrado por Carvalho-Silva & Guimarães 
(2009). A bractéola triangular, amarelo-franjada e 
o estilete persistente no fruto também contribuem 
para o diagnóstico. Ocorre apenas no Brasil, 
de Pernambuco a Santa Catarina, em altitudes 
relativamente elevadas, habitando matas ciliares 
em floresta ombrófila densa ou cerrado (Guimarães 
1994; Guimarães et al. 2007). É conhecida 
popularmente como paguarandy (Guimarães & 
Valente 2001), porém não há referências quanto 
a sua utilidade. Na área de estudo foi coletada 
em interior de mata úmida. Floresce e frutifica de 
maio a outubro.

19. Piper cernuum Vell., Fl. Flumin. 1: 25, tab. 
58. 1829.

Arbusto ca. 3 m alt.; ramos tomentosos 
a glabrescentes, tricomas 0,5–1,5 mm compr., 
castanhos. Folhas 22–28 × 10–17 cm, ovado-
elípticas, base assimétrico-lobada, cordado-
auriculada, um lobo 2–3,5 cm mais curto em 
relação ao outro, ápice agudo a obtuso, face abaxial 
tomentoso-pubescente e castanho glandulosa, 
adaxial glabra; broquidódroma, nervuras 
secundárias 7–11 pares dispostos até o ápice; pecíolo 
3,5–5,5 cm compr., tomentoso, com bainha alongada 
e alada por toda sua extensão. Espigas 30 × 0,5 cm, 
pêndulas; pedúnculo 1,3–2 cm compr., viloso-
tomentoso a glabrescente; raque glabra; bractéola 
triangular-subpeltada, densamente franjada em 
toda a margem. Fruto oblongo, truncado no ápice, 
denso-pubescente; estilete ausente.
Material examinado: Rio Preto, Serra do Funil, 
12.IX.2004, fr., C.N. Matozinhos et al. 98 (CESJ, RB).

Piper cernuum, ilustrada em Guimarães et 
al. (2007), é facilmente reconhecida pelas folhas 
magnas, ovado-elípticas e assimétrico-lobadas na 
base, pecíolo com bainha alada, espigas longas 
e pêndulas e presença de tricomas tomentosos. 
É encontrada em vários países da América do 

Sul, onde recebe diferentes nomes populares; 
no Brasil ocorre de forma esparsa em áreas de 
floresta nas regiões amazônica e atlântica em 
altitudes relativamente elevadas (Monteiro & 
Guimarães 2009). É usada contra picada de cobra 
e considerada sialagoga e diurética (Guimarães & 
Giordano 2004). A Serra do Tabuleiro talvez seja 
o limite austral da espécie (Guimarães & Valente 
2001), Na região foi encontrada com fruto em 
setembro, em mata ciliar.

20. Piper chimonanthifolium Kunth, Linnaea 13: 
628. 1840.

Arbusto 2–3 m alt.; ramos vilosos, tricomas 
1–2 mm compr. Folhas 13–16 × 3–4,5 cm, elíptico-
lanceoladas, base assimétrica, um lado 2–5 mm 
mais curto em relação ao outro, obtusa em ambos 
os lados ou um deles arredondado-cordado, ápice 
agudo-acuminado, face adaxial escabra, bulada 
quando envelhecida, pouco lacunosa, face abaxial 
vilosa, principalmente ao longo da nervura central,  
com glândulas castanhas , tricomas não adpressos, 
áspera ao toque em ambas as faces; margem ciliada, 
estreitamente revoluta; camptódroma, nervuras 
secundárias 4–6 pares dispostos até ou pouco acima 
da porção mediana, não atingindo o ápice; pecíolo 
ca. 0,5 cm compr., com bainha basal, densamente 
viloso. Espigas 5–10 × 0,2–0,3 cm, curvas; pedúnculo 
1–1,5 cm compr., viloso; raque glabra; bractéola 
arredondada a triangular, subpeltada, densamente 
franjada em toda a margem. Fruto oblongo, truncado-
depresso no ápice, glabro; estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, RPPN Fazenda Serra 
Negra, trilha para a cachoeira da Divisa B, 21º56’40”S 
43º50’27”W, 1008 m., 29.II.2008, fr., F.R.G. Salimena et 
al. 2639 (CESJ); idem, Cachoeirinha da Borboleta Azul, 
25.X.2008, fl., D. Monteiro et al. 380 (CESJ).

Piper chimonanthifolium distingui-se pela 
presença de tricomas vilosos, profusamente 
distribuídos por toda a planta, folhas 3–4 vezes 
mais longas do que largas com nervuras até a 
porção mediana, escabras ao toque e densamente 
castanho glandulosas, com base assimétrica, obtusa a 
arredondada em ambos os lados, além de apresentar 
margem ciliada e estreitamente revoluta e espigas 
curvas. Ocorre na Região Sudeste do Brasil e nos 
estados da Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul (Guimarães et al. 2011), sendo frequente em 
áreas abertas e ensolaradas. Na Serra Negra foi 
encontrada em floresta montana, florescendo e 
frutificando de outubro a fevereiro. Não foram 
encontradas citações sobre usos e denominações 
populares para o táxon.
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21. Piper claussenianum (Miq.) C.DC., Prodr. 
16(1): 275. 1869.  Fig. 3a-d

Arbusto ca. 2 m alt.; ramos densamente vilosos, 
tricomas 0,5–1 mm compr., não retrorsos Folhas 
10–13 × 4–5,5 cm, ovado-elípticas, base assimétrica, 
um lado 1–3 mm mais curto em relação ao outro, 
obtusa a arredondada em ambos os lados, ápice 
agudo-acuminado, face adaxial híspido-escabra, 
vilosa ao longo das nervuras, áspera ao toque e 
bulada quando envelhecida, face abaxial lacunosa, 
castanho-glandulosa, com tricomas vilosos, não 
adpresso; camptódroma, nervuras secundárias 5–6 
pares dispostos até a porção mediana, não atingindo 
o ápice; pecíolo 0,5–1 cm compr., com bainha basal, 
viloso. Espigas 11–13 × 0,3 cm, curvas; pedúnculo 
11,5 cm compr., viloso; raque glabra; bractéola 
arredondado, subpeltada, densamente franjada em 
toda a margem. Fruto oblongo, truncado-depresso, 
hispídulo a glabrescente ou no ápice; estilete ausente.
Material examinado: Santa Bárbara do Monte Verde, 
Serra Negra, Fazenda Cachoeira Alta, 21º58’21”S 
43º50’06”W, 10.II.2007, fl. e fr., F.R.G. Salimena & P.H. 
Nobre 2375 (CESJ).

Piper claussenianum pode ser reconhecida 
pela presença de tricomas vilosos, folhas buladas 
e lacunosas quando envelhecias e inflorescências 
curvas. Trata-se de planta bastante rara, encontrada 
em algumas regiões de Minas Gerais e São Paulo 
(Guimarães et al. 2011), de forma esparsa e pouco 
frequente, preferindo locais ensolarados. Não há 
referências sobre denominação popular e usos.

22. Piper coccoloboides Kunth, Linnaea 13: 666. 
1840.  Fig. 3e-g

Arbusto ca. 3 m alt.; ramos castanho-vilosos, 
tricomas 2 mm compr. Folhas 22–28 × 10–12 cm, 
elípticas, base assimétrico-lobada, cordado-auriculada, 
um lobo 2,5–3,5 cm mais curto em relação ao outro, 
ápice agudo a obtuso, face adaxial tomentoso-
vilosa, abaxial vilosa; broquidódroma, nervuras 
secundárias 7–11 pares dispostos até o ápice; 
pecíolo 3,5–5,5 cm compr., com bainha alongada 
e alada por toda sua extensão, viloso. Espigas 29 
× 0,5 cm, pêndulas; pedúnculo 1,3 cm compr., 
viloso; raque glabra; bractéola triangular, cuculada, 
subpeltada, densamente franjada em toda a 
margem. Fruto oblongo, truncado no ápice, denso-
pubescente; estilete ausente.
Material examinado: Rio Preto, Fazenda Tiririca, 
Serra da Caveira d’anta, 22.II.2004, fr., K. Antunes 
et al. 16 (CESJ, RB).

Piper coccoloboides caracteriza-se pela 
dimensão das folhas, que são elípticas e assimétrico-

lobadas na base, e pelas espigas pêndulas, do mesmo 
tamanho ou excedendo as folhas. Assemelha-
se morfologicamente a P. cernuum, diferindo 
principalmente pelos ramos vilosos e tricomas em 
ambas as faces da lâmina foliar. É rara e ocorre 
de forma esparsa apenas no estados brasileiros de 
Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e no Distrito 
Federal (CRIA 2009). Na área de estudo foi coletada 
com fruto em fevereiro, em interior de mata, próximo 
a curso d’água. Não foram encontradas citações 
sobre usos e nomes populares.

23. Piper corcovadensis (Miq.) C.DC., Prodr. 
16(1): 255. 1869.

Arbusto 1–2 m alt., glabro. Folhas 11–15 
× 3–5, elíptico-lanceoladas, base ligeiramente 
assimétrica um diferindo do outro em 1–2 mm, 
obtusa em ambos os lados, ápice agudo-acuminado, 
glabra em ambas as faces; broquidódroma, nervuras 
secundárias 10–12 pares dispostos até o ápice; 
pecíolo 5 mm compr. Racemos 6–8 cm compr., 
eretos; pedúnculo 1–1,5 cm compr.; raque estriada; 
bractéola sacado-galeada. Fruto ovóide, tetragonal, 
lateralmente anguloso-sulcado, agudo no ápice, 
estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, Fazenda Serra 
Negra, 24.X.2009, fl., J.H.C. Ribeiro et al. 215 (CESJ). 
Rio Preto, Serra Negra, 2007, fr., A.S.M. Valente & P.O. 
Garcia (CESJ 49348).

Piper corcovadensis é um arbusto glabro com 
folhas longas, elíptico-lanceoladas, e inflorescências 
em racemos, também longas. Além da ausência 
de tricomas, o comprimento do pedúnculo 
diferencia-o de P. anisum, do qual se aproxima. É 
citada em outros trabalhos como Ottonia propinqua 
Kunth e conhecida principalmente como chá-bravo, 
jaborandi ou zebrandim, possuindo dentre outras, 
ações estomáquica e carminativa (Guimarães & 
Giordano 2004; Guimarães & Monteiro 2006). O 
táxon foi recentemente ilustrado e ocorre apenas 
no Brasil do Ceará ao Rio Grande do Sul, sendo 
relativamente frequente em interior e borda de 
mata, capoeiras e matas de galeria (Medeiros & 
Guimarães 2007). Na região foi coletada com flor 
em outubro.

24. Piper cubataonum C.DC., Notizbl. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 6: 440. 1917.

Arbusto ca. 1 m alt.; ramos longo- vilosos, 
tricomas 1–1,5 mm compr. Folhas 10–14 × 
5–8 cm, ovadas, base arredondado-truncada a 
cordada, simétrica, ápice agudo-acuminado, 
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Figura 3 – a-d. Piper claussenianum (Salimena 2375) – a. parte do ramo com espigas; b. tricomas do ramo; c. tricomas 
da face abaxial da folha; d. detalhe da espiga em frutificação. e-g. P. coccoloboides (Antunes 16) – e. parte do ramo 
com espiga; f. tricomas da face adaxial da folha; g. detalhe da espiga em frutificação. h-j. P. pauciramosum (Monteiro 
510) – h. parte do ramo com espiga; i. tricomas da face abaxial da folha; j. tricomas do ramo.
Figure 3 – a-d. Piper claussenianum (Salimena 2375) – a. branch with spike; b. trichomes of the branch; c. trichomes of the lower 
leaf suface; d. detail of the spike in fruiting. e-g. P. coccoloboides (Antunes 16) – e. branch with spike; f. trichomes of the upper leaf 
surface; g. detail of the spike in fruiting. h-j. P. pauciramosum (Monteiro 510) – h. branch with spike; i. trichomes of the lower leaf 
suface; j. trichomes of the branch.
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vilosa em ambas as faces; camptódroma, 
nervuras secundárias 5–7 pares dispostos até 
a quarta parte da lâmina, próximas ao ápice; 
pecíolo 1,5–3,5 cm compr., com bainha alongada 
em toda sua extensão, viloso. Espigas 4,5–6 × 0,3 
cm, eretas; pedúnculo 0,5–1,2 cm compr., viloso; 
raque glabra; bractéola triangular, subpeltada, 
glabra. Fruto trigonal, agudo no ápice, glabro; 
estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, Fazenda Serra 
Negra, 25.X.2009, fl, J.H.C. Ribeiro 218 (CESJ). 
Rio Preto, Serra da Caveira D’anta, Fazenda Tiririca, 
15.XI.2003, fr., F.R.G. Salimena et al. 1196 (CESJ, RB).

Piper cubataonum  diferencia-se das 
demais espécies da região pelas folhas ovadas, 
arredondado-truncadas ou cordadas na base, 
espigas eretas e pelos tricomas vilosos distribuídos 
por toda a planta. Os frutos e bractéolas trigonais 
e glabros também auxiliam na identificação. 
Foi recentemente ilustrada e possui distribuição 
bastante esparsa e restrita em regiões de floresta 
ombrófila densa montana do Sudeste do Brasil 
(Monteiro & Guimarães 2009). Na Serra Negra 
foi encontrada em interior de mata, florescendo e 
frutificando entre outubro e novembro. Não foram 
encontradas citações quanto a possíveis usos e 
denominações populares.

25. Piper duartei E.F.Guim & M. Carvalho-Silva, 
Hoehnea 36(3): 432. 2009.  Fig. 2c-e

Arbusto ca. 2 m alt.; ramos vilosos a 
glabrescentes em direção a base. Folhas 11–14 
× 3,5–5, elíptico-lanceoladas, base ligeiramente 
assimétrica, um diferindo do outro em 1–2 mm, 
arredondado-cordada em ambos os lados, ápice 
agudo, acuminado, vilosas em ambas as faces, 
tricomas mais densamente distribuídos ao longo 
da nervura central da face abaxial; broquidódroma, 
nervuras secundárias 10–12 pares dispostos até o 
ápice; pecíolo ca. 6 mm compr., com bainha basal, 
viloso. Racemos 4–5 cm compr., eretos; pedúnculo 
ca. 5 mm compr.; raque estriada, papilosa a hirtela; 
pedicelo papiloso a hirtelo; bractéola sacado-galeada. 
Fruto ovóide, tetragonal, lateralmente anguloso-
sulcado, agudo no ápice, glabro; estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, RPPN Fazenda Serra 
Negra, Cachoeirinha da Borboleta Azul, 25.X.2008, fl., 
D. Monteiro et al. 379 (CESJ).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Santa Teresa, 25.XI.1953, fl. e fr., A.P. Duarte 
4012 (holótipo RB).

Piper duartei é facilmente reconhecida 
pelas folhas elíptico-lanceoladas, ligeiramente 

assimétricas e arredondado-cordadas na base, 
pelo tamanho dos racemos e principalmente 
pela presença de tricomas vilosos nos ramos e 
folhas, detalhe que a diferencia de P. anisum e P. 
corcovadensis, que são respectivamente hirtela e 
glabra. É rara e possui distribuição esparsa e restrita 
ao Espírito Santo e Minas Gerais (Guimarães et 
al. 2011) ocorrendo em interior de florestas. Na 
Serra Negra foi coletada com flor em outubro, em 
local úmido e sombreado. É por vezes citada como 
Ottonia villosa Yunck. e até o momento não possui 
referencias sobre usos e nomes populares.

26. Piper gaudichaudianum Kunth, Linnaea 13: 
639. 1840.

Arbusto ca. 2 m alt.; ramos pubérulo-
pubescente a escabro, tricomas 0,5-1 mm compr. 
Folhas 10–15 × 3,5–5 cm, elíptico-lanceoladas, 
base assimétrica, 2–4 mm mais curto em relação 
ao outro, um dos lados agudo e o outro obtuso, 
ápice agudo-acuminado, face adaxial híspido-
escabra a glabrescente, áspera ao toque, face 
abaxial pilosa, principalmente ao longo da nervura 
central, tricomas adpressos, não revoluta, não 
bulada; camptódroma, nervuras secundárias 5–7 
pares dispostos até o terço médio da lâmina, não 
atingindo o ápice; pecíolo 0,5–1 cm compr., com 
bainha basal. Espigas 6–8,5 × 0,3–0,5 cm, curvas; 
pedúnculo ca. 1 cm compr., pubescente; raque 
glabra; bractéola arredondado a triangular-peltada, 
densamente franjada em toda a margem. Fruto 
oblongo, truncado-depresso no ápice, glabro; 
estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, RPPN Fazenda Serra 
Negra, 25.X.2008, fl. e fr., D. Monteiro et al. 386 (CESJ). 
Rio Preto, RPPN Mato Limpo, Gruta dos Macacos, 
6.X.2007, fl., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 2488 (CESJ).

Piper gaudichaudianum distingue-se pelas 
folhas assimétricas na base, aguda em um dos lados, 
ásperas ao toque, com tricomas adpressos na face 
abaxial; este e outros caracteres diagnósticos da 
espécie foram recentemente ilustrados (Medeiros 
& Guimarães 2007). Ocorre em áreas de floresta 
atlântica no Paraguai, Argentina e Brasil, onde é 
frequente e comumente encontrada entre 100–1400 
m de altitude, em locais sombreados ou ensolarados, 
em matas ou restingas, suportando solos pobres 
(Guimarães 1994, 1999). É conhecida popularmente 
como murta ou pariparoba possuindo propriedades 
antiinflamatória e analgésica (Guimarães & Valente 
2001). Na região foi encontrada com flor e fruto em 
outubro, no interior de mata e mata ciliar.
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27. Piper lhotzkyanum Kunth, Linnaea 13: 657. 1840.
Arbusto 1,5–3 m alt., glabro. Folhas 13–19 

× 3,5–5(–6), elíptico-lanceoladas, base aguda a 
obtusa, ligeiramente assimétrica, um lado ca. 2 mm 
mais curto em relação ao outro, ápice agudo-
acuminado; margem revoluta; camptódroma, 
nervuras secundárias 3–4 pares dispostos até a 
porção mediana, não atingindo o ápice; pecíolo 
1–1,7(–2,5) cm compr., com bainha alongada por 
toda sua extensão. Espigas 3,5–6 cm compr., eretas; 
pedúnculo 0,5–1 cm compr.; raque glabra; bractéola 
arredondada a triangular, subpeltada, densamente 
franjada em toda a margem. Fruto oblongo, 
truncado-depresso no ápice, glabro; estilete curto, 
ca. 0,3 mm compr.
Material selecionado: Lima Duarte, Serra Negra, 
Fazenda Serra Negra, trilha da cachoeira da Divisa B, 
21º56’40”S 43º50’27”W, 1008 m., 29.II.2008, fl. e fr., 
F.R.G. Salimena et al. 2640 (CESJ). Rio Preto, trilha para 
a cachoeira do Marciano, fr., 13.VII.2008, N.L. Abreu et 
al. 255 (CESJ); próximo a cachoeira do Ninho da Égua, 
1.VI.2006, fl., P.L. Viana et al. 2150 (CESJ, RB); Serra 
da Caveira D’anta, Fazenda Tiririca, 22.II.2004, fl., A.J. 
Fernandes Júnior et al. 104 (CESJ, RB).

Piper lhotzkyanum é um arbusto glabro 
com folhas elíptico-lanceoladas, lustrosas, cujas 
nervuras secundárias não atingem o ápice da 
lâmina. Apresenta espigas eretas, com bractéola 
densamente franjada na margem e estilete persistente 
no fruto, como ilustrado em Medeiros & Guimarães 
(2007). Ocorre na Bahia e no Sul e Sudeste do 
Brasil, em interior ou borda de mata e às vezes 
restingas (Guimarães 1994; Guimarães et al. 2011). 
Conhecida popularmente como pimenteira ou 
aperta-ruão, possui ações hemolítica e antibacteriana 
(Guimarães et al. 1992). Foi considerada rara e 
ameaçada de extinção em Santa Catarina e no Rio 
de Janeiro (Falcão et al. 1977; Guimarães & Valente 
2001). Na Serra Negra foi encontrada florescendo e 
frutificando praticamente todo o ano.

28. Piper mollicomum Kunth, Linnaea 13: 648. 1840.
Arbusto ca. 2 m alt., viloso, tricomas 

0,5–1 mm compr. Folhas 13–16 × 5–6,5 cm, 
elíptico-lanceoladas, base assimétrica, um lado 
ca. 2 mm mais curto em relação ao outro, obtusa 
a arredondada, ápice agudo, acuminado-falcado, 
vilosa em ambas as faces, sedosa ao tato, não bulada 
quando envelhecida; margem ciliada; camptódroma, 
nervuras secundárias 5–6 pares dispostos até ou 
abaixo da porção mediana, não atingindo o ápice; 
pecíolo 0,7–1,5 cm, com bainha basal. Espigas 10–12 
× 0,3–0,5 cm, curvas; pedúnculo ca. 1,5 cm compr.; 

raque glabra; bractéola subtriangular-peltada, 
densamente franjada em toda a margem. Fruto 
oblongo, truncado no ápice, lateralmente achatado, 
glanduloso, pubescentes; estilete ausente.
Material examinado: Rio Preto, Serra da Caveira 
D’anta, Fazenda Tiririca, 23.II.2004, fl. e fr., K. Antunes 
et al. 28 (CESJ).

Piper mollicomum assemelha-se a P. 
claussenianum diferindo principalmente pelas 
folhas elíptico-lanceoladas, sedosos ao tato, nunca 
buladas ou lacunosas. O táxon que já teve alguns 
dos seus caracteres diagnósticos ilustrados, ocorre 
no Panamá, Cuba, Colômbia, Venezuela, Paraguai e 
Brasil, sendo comum em áreas abertas, sombreadas 
e também em restingas (Medeiros & Guimarães 
2007). É conhecida popularmente como jaborandi 
ou pariparoba, possuindo ação antibacteriana 
(Guimarães & Valente 2001; Guimarães & 
Giordano 2004). Na Serra Negra foi coletada com 
flor e fruto em fevereiro.

29. Piper pauciramosum Yunck., Bol. Inst. Bot. 
(São Paulo) 3: 60, fig. 50. 1966.  Fig. 3h-j

Arbusto ca. 1,5 m alt.; ramos retroso-
pubescentes, tricomas ca. 0,5 mm compr. Folhas 
11–14 × 5,5–7,5 cm, elíptico-ovadas, base 
assimétrica, um lado 2–5 mm mais curto em relação 
ao outro, lado menor obtuso a arredondado, maior 
arredondado-cordado, ápice acuminado, face 
adaxial híspido-escabra a glabrescente, pubescente 
nas nervuras, áspera ao toque, bulada quando 
envelhecida, face abaxial viloso-pubescente, com 
tricomas adpressos, castanho glandulosa; margem 
rígido-ciliada; camptódroma, nervuras secundárias 
6–7 pares dispostos até ou abaixo da porção 
mediana, não atingindo o ápice; pecíolo 1–1,5 cm 
compr., com bainha basal, densamente pubescente. 
Espigas 10 × 0,3 cm, curvas; pedúnculo ca. 1 cm 
compr., densamente pubescente; raque glabra; 
bractéola arredondada a triangular, subpeltada, 
densamente franjada em toda a margem. Fruto 
oblongo, truncado-depresso, glanduloso e hispídulo 
no ápice, estilete ausente.
Material examinado: Rio Preto, Serra Negra, trilha para 
a cachoeira do Marciano, 4.II.2009, fr., D. Monteiro et 
al. 510 (CESJ, RB).

Piper pauciramosum  é endêmica de 
Minas Gerais com distribuição bastante esparsa. 
Este é o primeiro registro do táxon depois do 
holótipo, coletado há mais de 80 anos por Y. 
Mexia (<http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen.
php?irn=314927>), no Distrito de Ilhéus do Prata, 
município de Domingos do Prata, Minas Gerais, na 
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Bacia do Rio Doce. Os ramos retrorso-pubescentes, 
dimensão das folhas, que são escabras ao toque, 
arredondado-cordada em um dos lados e adpresso-
vilosa na face abaxial, auxiliam na identificação 
da espécie e a diferenciam de P. claussenianum. 
Não foram encontradas citações sobre usos e 
denominações populares.

30. Piper pseudopothifolium C.DC., Prodr. 16(1): 
289. 1869.

Arbusto 1,5–4 m alt.; ramos vilosos, 
tricomas 1–1,5(–2,5) mm compr. Folhas 15–22 
× 3–8 cm, lanceoladas, base assimétrica um 
lado 1–2,5 cm mais curto em relação ao outro, 
arredondado-lobada, auriculada, ápice agudo-
acuminado, face adaxial glabra, abaxial vilosa 
ao longo das nervuras; broquidódroma, nervuras 
secundárias 7-mais pares dispostos até o ápice; 
pecíolo 2,5–4,5 cm compr., viloso, com bainha 
alongada e alada por toda a sua extensão. Espigas 
13–21 × 0,2–0,4 cm, pêndulas; pedúnculo 1,5–2 cm 
compr., hirto a viloso; raque glabra; bractéola 
crescente-subpeltada, franjada em toda a margem. 
Fruto oblongo, truncado-depresso no ápice, 
denso-pubescente; estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, RPPN Fazenda 
Serra Negra, Cachoeirinha da Borboleta Azul, 25.X.2208, 
fr., D. Monteiro et al. 383 (CESJ). Rio Preto, Fazenda 
Tiririca, Serra da caveira D’anta, 15.XI.2003, fr., F.R.G. 
Salimena et al. 1191 (CESJ, RB); RPPN Fazenda 
Mato Limpo, Gruta dos Macacos, 6.X.2007, fl., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 2487 (CESJ).

Piper pseudopothifolium é um arbusto 
viloso, com folhas lanceoladas, assimétricas e 
arredondado-lobadas na base, com bainha alada 
no pecíolo e espigas pêndulas, tão longas quanto 
às folhas. Possui distribuição restrita e esparsa 
em florestas montana e altomontana no Sudeste 
do Brasil (Monteiro & Guimarães 2009). Foi 
recentemente ilustrada, sendo popularmente 
conhecida como jaborandi (Medeiros & Guimarães 
2007). Não há referencias quanto a sua utilidade. 
Na região foi coletada em interior de mata e 
próximo a curso d’água, florescendo e frutificando 
entre outubro e novembro.

31. Piper richardiifolium Kunth, Linnaea 13: 
669. 1840.

Arbusto 1–3 m alt.; ramos glabros. Folhas 
22–35 × 7–17 cm, ovado-elípticas a oblongo-
lanceoladas, base fortemente assimétrica, um 
lado 2–4 cm mais curto em relação ao outro, 
cordado-auriculada, ápice agudo, face adaxial 

glabra, abaxial hirtela a glabrescente nas nervuras; 
broquidódroma, nervuras secundárias 7–8 pares 
dispostos até o ápice; pecíolo 6–9 cm compr., 
glabro, com bainha alongada e alada por toda sua 
extensão. Espigas 21–35 × 0,3–0,5 cm, pêndulas; 
pedúnculo 2–3 cm compr., glabro; raque glabra; 
bractéola triangular, subpeltada, franjada. Fruto 
oblongo, truncado-depresso no ápice, denso-
pubescente; estilete ausente.
Material examinado: Lima Duarte, Fazenda Serra Negra, 
22.II.2008, fr., F.R.G. Salimena et al. 2621 (CESJ); Cachoeira 
da Mamãe Oxum, 21 56’06”S 43 50’12”W, 2.III.2008, fr., 
F.R.G. Salimena et al. 2683 (CESJ). Rio Preto, Funil, Serra 
da Caveira d’anta, arredores da Fazenda Tiririca, 22.II.2004, 
fr., L.C. S. Assis et al. 998 (CESJ, RB); Funil, mata do terreno 
da Dona Lúcia, 17.IV.2006, fl. e fr., K. Antunes 212 (CESJ); 
Fazenda Santa Luzia, 21 58’40”S 43 52’30”W, 31.VI.2007, 
fl., F.R.G. Salimena & P.H. Nobre 2462 (CESJ).

Piper richardiifolium é um arbusto glabro, 
caracterizado pelas folhas grandes, ovado-elípticas 
a oblongo-lanceoladas, assimétricas e cordado-
auriculadas na base, com bainha alada no pecíolo 
e espigas pêndulas com o mesmo comprimento 
da lâmina foliar, como ilustrado por Medeiros & 
Guimarães (2007). Pode ser confundida com P. 
cernuum, diferindo pelos ramos e folhas glabras 
em ambas as faces, ou estas apenas hirtelas na face 
abaxial. Ocorre apenas no Brasil de forma pouco 
frequente em áreas de floresta ombrófila densa, da 
Bahia a Santa Catarina (Monteiro & Guimarães 
2009). É conhecida popularmente como pau-de-junta, 
possuindo possivelmente a Serra do Tabuleiro como 
limite austral (Guimarães & Valente 2001). Não há 
referências quanto a seu uso. Na área de estudo foi 
encontrada em interior de mata, próximo a curso 
d’água, frutificando e florescendo de fevereiro a maio.

32. Piper solmsianum C.DC., Prod. 16(1): 291. 1869.
Arbusto 1–2 m alt., glabro. Folhas 10–19 × 

5,5–12 cm, ovadas, base simétrica ou ligeiramente 
assimétrica, truncado-arredondada, ápice agudo; 
camptódroma, nervuras secundárias 6–8 pares 
dispostos até o ápice; pecíolo 2–6 cm compr., 
com bainha alongada por toda sua extensão, por 
vezes alada e membranáceo-hialina. Espigas 5–7 
× 0,3–0,5cm, eretas; pedúnculo 1–1,5 cm compr.; 
raque glabra; bractéola arredondada, subcrescente-
peltada, vilosa na inferior. Fruto trigonal, glabro; 
estilete ausente.
Material selecionado: Lima Duarte, RPPN Fazenda 
Serra Negra, 25.X.2008, fr., D. Monteiro et al. 389 
(CESJ). Rio Preto, região do Burro de Ouro, 21º58’11”S 
43º53’21”W, 20.V.2006, fr., P.L. Viana et al. 2058 
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(CESJ); trilha para a cachoeira do Marciano, 4.II.2009, 
fr., D. Monteiro et al. 517 (CESJ); trilha para o Ninho 
da Égua, 2.V.2009, fr., D. Monteiro et al. 530 (CESJ).

Piper solmsianum pode ser reconhecida 
pelas folhas grandes e ovadas com bainha alada 
no pecíolo, espigas eretas, bractéola arredondada, 
vilosa apenas na face inferior e fruto trigonal, glabro. 
Foi recentemente ilustrada e possui ação diurética, 
sendo conhecida popularmente como caapeba ou 
pariparoba (Medeiros & Guimarães 2007). Ocorre 
apenas no Brasil em formações florestais da Bahia 
ao Rio Grande do Sul (Guimarães et al. 2011). Na 
Serra Negra foi coletada em interior de floresta 
ombrófila altomontana e em mata ciliar. Floresce 
e frutifica praticamente todo o ano.

33. Piper tectoniifolium Kunth, Linnaea 13: 661. 
1840.

Arbusto 1–3,5 m alt., pubescente, tricomas 
até 0,5 mm compr. Folhas 13–28 × 8–17 cm, 
ovadas, base arredondada, assimétrica, um lado ca. 
5 mm mais curto em relação ao outro, ápice agudo; 
broquidódroma, nervuras secundárias 4–5(–7) pares 
dispostos até a porção mediana, não atingindo o ápice; 
pecíolo 1,5–3 cm compr., com bainha alongada até 
a porção mediana. Espigas 8–11 × 0,5 cm, eretas; 
pedúnculo 1,5–2,5 cm compr.; raque glabra; bractéola 
arredondado-peltada, franjada. Fruto oblongo, 
densamente castanho-pubescente; estilete ausente.
Material selecionado: Lima Duarte, RPPN Fazenda Serra 
Negra, 22.II.2008, fr., F.R.G. Salimena et al. 2610 (CESJ). 
Rio Preto, Serra da Caveira D’anta, Fazenda Tiririca, 
15.XI.2003, fl., F.R.G. Salimena et al. 1151 (CESJ, RB); 
Cânion, próximo a Gruta do Funil, 10.XI.2005, fl., K. 
Antunes et al. 189 (CESJ, RB); Fazenda Santa Lúcia, 
2158’40”S 4352’30”W, 31.VI.2007, fl., F.R.G. Salimena 
& P.H. Nobre 2461 (CESJ); trilha para a Cachoeira do 
Marciano, 4.II.2009, fr., D. Monteiro et al. 518 (CESJ). 
Santa Bárbara do Monte Verde, Fazenda Cachoeira Alta, 
2157’57”S 4350’29”W, 1089 m.s.m, 15.II.2007, fr., F.R.G. 
Salimena & P.H. Nobre 2419 (CESJ).

Piper tectoniifolium, ilustrada por Medeiros 
& Guimarães (2007), distingui-se facilmente das 
demais espécies ocorrentes na região pela presença 
de tricomas pubescentes densamente distribuídos 
por toda a planta, pelas folhas largo-ovadas, 
arredondadas e ligeiramente assimétricas na base, 
com nervuras dispostas até a porção mediana, pelas 
espigas longas e eretas, bractéola arredondado-
franjada e fruto oblongo, pubescente. Ocorre apenas 
no Brasil, em todos estados da Região Sudeste, 
Bahia e Distrito Federal (Guimarães et al. 2011). 
Na área de estudo foi encontrada em borda de mata 

úmida, próximo a curso d’água e em interior da 
mata. Floresce e frutifica de outubro a maio. Não 
foram encontrados usos ou nomes populares.

34. Piper viminifolium Trel., Publ. Field Mus. Nat. 
Hist., Bot. Ser. 22(1): 12. 1940.

Arbusto ca. 2 m alt., glabro, desprovido de 
glândulas. Folhas 10–13 × 2,2–3 cm, oblongo-
lanceoladas, lanceoladas, base aguda a obtusa, 
simétrica, ápice acuminado; broquidódroma, 
nervuras secundárias 6–8 pares dispostos até o 
ápice; pecíolo 0,7–1,3 cm compr., com bainha 
alongada, não alada. Espigas 5 × 0,3 cm, eretas; 
pedúnculo ca. 0,5 cm compr.; raque glabra; 
bractéola triangular, subpeltada, glabra. Fruto 
trigonal, glabro; estilete ausente.
Material examinado: Rio Preto, trilha para a 
cachoeira do marciano, 4.II.2009, fl. e fr., D. Monteiro 
et al. 516 (CESJ).

Piper viminifolium é um arbusto totalmente 
glabro reconhecido pelas folhas oblongo-lanceoladas 
a lanceoladas, bractéolas crescente-subpeltadas, 
glabras e pelos frutos trigonais também glabros, 
como ilustrado por Carvalho-Silva & Guimarães 
(2009). Ocorre apenas no Brasil, em Goiás, Minas 
Gerais, Paraná e Santa Catarina (Guimarães et al. 
2011), em áreas de floresta ombrófila densa e matas 
de galeria, de forma esparsa e pouco frequente. 
Trata-se de espécie rara, citada como deficiente de 
dados na lista de espécies ameaçadas de extinção 
do estado de Minas Gerais (Biodiversitas 2007) e 
considerada vulnerável em Santa Catarina, onde é 
conhecida popularmente como murta (Guimarães & 
Valente 2001). Seus usos são desconhecidos até o 
momento. Na área de estudo foi coletada em borda 
de mata com flor e fruto em fevereiro.
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Resumo
As cianobactérias estão amplamente distribuídas em ambientes eutrofizados, onde comumente podem formar 
florações tóxicas, como em pesqueiros. O objetivo desse estudo foi avaliar a biodiversidade de cianobactérias em 
dez pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). As amostras foram coletadas na subsuperfície, 
através de arrasto horizontal com rede de plâncton, em dois períodos: setembro/outubro de 2001 e fevereiro/março 
de 2002, totalizando 20 amostras. As amostras foram preservadas em formol a 4–5% e estudadas ao microscópio 
fotônico. Foram identificadas 23 espécies de cianobactérias pertencentes a cinco ordens, sete famílias e 15 gêneros. 
Synechococcales foi a ordem com maior riqueza de espécies (8), seguida por Chroococcales (6), Pseudanabaenales 
(5), Oscillatoriales (2) e Nostocales (2). Aphanocapsa Nägeli e Microcystis Kützing ex Lemmermann foram os 
gêneros mais representativos, com cinco e quatro táxons respectivamente. Dos 23 táxons identificados, 22% foram 
considerados frequentes, 35% pouco frequentes e 43% raros. Aphanocapsa annulata G.B. McGregor, Aphanocapsa 
delicatissima W. West & G.S. West, Aphanocapsa incerta (Lemmermann) Cronberg & Komarek, Aphanocapsa 
holsatica (Lemmermann) Cronberg & Komarek e Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing estiveram presentes 
em sete pesqueiros   Esta é a primeira citação de Aphanocapsa annulata para o estado de São Paulo.
Palavras-chave: biodiversidade, Chroococcales, eutrofização, taxonomia.

Abstract
Cyanobacteria are widely distributed in eutrophic environments, such as fishing ponds, where they can generally 
form toxic blooms. The objective of this study was to assess the biodiversity of the Cyanobacteria in ten fishing 
ponds in São Paulo Metropolitan Region (RMSP). The samples were collected from the sub-surface, horizontally 
towed with a plankton net, in two periods: September/October 2001 and February/March 2002. The samples 
were preserved in formaline:seawater at 4–5%, and studied under a photonic microscope. Twenty-three species 
of cyanobacteria belonging to five orders, seven families and 15 genera, were identified. The richest order was 
Synechococcales (8 species), followed by Chroococcales (6 species), Pseudanabaenales (5 species), Oscillatoriales 
(2 species) and Nostocales (2 species). Aphanocapsa Nägeli and Microcystis Kützing ex Lemmermann were 
the most representative genera, with five and four taxa respectively. 22% of the total were considered frequent 
species, 35% infrequent species, and 43% rare species. Aphanocapsa annulata G.B. McGregor, Aphanocapsa 
delicatissima W. West & G.S. West, Aphanocapsa incerta (Lemmermann) Cronberg & Komarek, Aphanocapsa 
holsatica (Lemmermann) Cronberg & Komarek and Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing occurred in seven 
fishing ponds. This is the first citation of Aphanocapsa annulata for the state of São Paulo.
Key words: biodiversity, Chroococcales, eutrophication, taxonomy.
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Introdução
A preocupação com os possíveis impactos 

ambientais gerados pela aquicultura fez com que 
alguns estudos em pesqueiros fossem desenvolvidos 
no estado de São Paulo (Oliveira & Fukushima 
1998; Kitamura et al. 1999; Castro et al. 2006; Eler 
& Espíndola 2006; Esteves & Sant’Anna 2006). 

Um dos maiores problemas encontrados em 
pesqueiros é, sem dúvida, a eutrofização artificial 
que, particularmente nesses ambientes, é intensificada 
pelo constante arraçoamento e ceva (Mercante et al. 
2006). Este processo produz alterações na qualidade 
da água, como a redução do oxigênio dissolvido, o 
aumento de incidências de florações de cianobactérias 
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A identificação foi feita com base em 
características morfológicas e morfométricas, 
analisando-se, no mínimo, 20 indivíduos de cada 
espécie por população. O exame das amostras 
foi realizado por meio de microscópio fotônico, 
Zeiss Axioplan 2, com câmara clara, retículo 
micrometrado e câmara fotográfica acoplados. 
O sistema de classificação utilizado foi o de 
Hoffmann et al. (2005). 

Foi calculada a frequência de ocorrência 
(F) (%) das espécies, com base na fórmula: F= 
[Pa/P] x 100, onde Pa é o número de amostras 
em que a espécie foi registrada e P corresponde 
ao número total de amostras (20). As espécies 
foram consideradas muito frequentes (F > 80%), 
frequentes (50% > F > 80%), pouco frequentes 
(20% > F > 50%) ou raras (F < 20%). 

O material examinado foi depositado no 
acervo do Herbário Científico do Estado “Maria 
Eneyda P. Kauffmann Fidalgo” (SP) do Instituto 
de Botânica de São Paulo.

Resultados e Discussão
Foram identificadas 23 espécies de 

cianobactérias pertencentes a cinco ordens, sete 
famílias e 15 gêneros. Synechococcales foi a ordem 
com maior riqueza específica (8), seguida pelas 
ordens Chroococcales (6), Pseudanabaenales (5), 
Oscillatoriales (2) e Nostocales (2).

Código dos 
pesqueiros Latitude (S) Longitude (W) Altitude (m)

P8 23°26’48,5” 46°57’16,6” 765

P9 23°26’48,5” 46°56’54,1” 757

P10 23°41’08,6” 46°48’48,3” 786

P11 23°41’48,6” 46°54’02,7” 842

P14 23°49’28,7” 46°40’21,7” 788

P16 23°46’32,3” 46°45’38,5” 788

P18 23°48’05,1” 46°42’11,8” 798

P25 23°42’05,0” 46°18’0,6” 805

P27 23°36’37,5” 46°54’03,6” 804

P30 23°36’50,0” 47°00’15,6” 952

Tabela 1 – Coordenadas geográficas dos pesqueiros 
estudados na Região Metropolitana de São Paulo.
Table 1 – Geographical coordinates of the fish ponds studied in 
the São Paulo Metropolitam Region.

e frequentemente a morte de peixes e perda da 
qualidade cênica (Mercante et al. 2005).

Dos poucos trabalhos que abordam a 
comunidade fitoplanctônica de pesqueiros da 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), três 
estão relacionados à dinâmica dessa comunidade 
(Matsuzaki et al. 2004; Sant’Anna et al. 2006a; 
Gentil 2007). Sobre a biodiversidade fitoplanctônica 
e sua composição taxonômica, há apenas um 
trabalho realizado em um único pesqueiro, no qual 
foram identificados 91 táxons, dentre os quais 15 
(16%) eram cianobactérias (Matsuzaki et al. 2004).

Sant’Anna et  a l .  (2006a)  e  Gent i l 
(2007) analisaram a estrutura da comunidade 
fitoplanctônica em 30 pesqueiros da RMSP e 
verificaram elevada riqueza de espécies em todos 
os pesqueiros. Cyanobacteria foi dominante, com 
mais de 90% da densidade total da comunidade. 
Os autores relacionaram essa elevada densidade 
ao manejo empregado e ao elevado grau de 
eutrofização dos pesqueiros. No entanto, estes 
trabalhos, de cunho ecológico, não  apresentam 
descrições e ilustrações das espécies identificadas. 

O objetivo deste trabalho foi analisar a 
biodiversidade de cianobactérias em pesqueiros 
da Região Metropolitana de São Paulo, fornecendo 
diagnoses, ilustrações e chaves para a identificação 
dos gêneros e espécies. 

Material e Métodos
Foram estudados dez pesqueiros, localizados 

na bacia hidrográfica do Alto Tietê e identificados por 
códigos numéricos (Fig. 1) (Tab. 1). A profundidade 
média dos pesqueiros variou entre 1 m e 1,5 m.  A 
bacia do Alto Tietê compreende a área drenada 
pelo rio Tietê a montante da Barragem de Pirapora 
até as suas nascentes em Salesópolis. Possui 
aproximadamente 37% de área urbanizada (Esteves 
& Sant’Anna 2006). Os valores de precipitação 
apresentados pela CETESB (2001, 2002) indicam 
que a estiagem na região da bacia hidrográfica do 
Alto Tietê abrange o período de abril a setembro e 
o período chuvoso, de outubro a março, sendo que 
o mês mais seco é agosto e o mais chuvoso, janeiro.

As amostras foram coletadas na subsuperfície 
da coluna d’água com rede de plâncton, com 
abertura de malha de 20 µm, e foram preservadas 
em solução de formol a 4–5%. As coletas nos 
dez pesqueiros foram realizadas em duas épocas: 
setembro/outubro de 2001 (final do período de 
estiagem) e fevereiro/março de 2002 (final do 
período chuvoso, totalizando 20 amostras). 
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Chave para identificação dos gêneros de cianobactérias encontradas nos pesqueiros
da região metropolitana de São Paulo

1. Indivíduos coloniais  ............................................................................................................................  2 
2.	 Divisão	celular	por	fissão	binária	em	1	ou	2	planos	 ...................................................................  3 

3. Divisão celular em 1 plano  ..................................................................................................  4 
4.	 Células	dispostas	em	fileiras	irregularmente	reticuladas	 ......  1. Cyanodictyon Pascher
4'.	 Células	dispostas	em	fileiras	radiais	do	centro	para	periferia	da	colônia	 .......................  

 ...................................................................................................... 10. Radiocystis Skuja
3'. Divisão celular em 2 planos  ................................................................................................  5 

5. Colônias com células dispostas em toda a mucilagem  ...................................................  
 ................................................................................................... 2. Aphanocapsa Nägeli

5'. Colônias ocas com células dispostas somente na periferia  .........................................  6 
6.  Colônias inicialmente esféricas, depois alongadas a irregulares; células esféricas 

obrigatoriamente com aerótopos  .........  11. Sphaerocavum Azevedo & Sant'Anna
6'. Colônias e células sempre esféricas, raramente com aerótopos  .............................  

 ......................................................................................  4. Coelosphaerium Nägeli
2'.	 Divisão	celular	por	fissão	binária	em	3	ou	mais	planos	 ..............................................................  7

7. Divisão celular em 3 ou mais planos, colônias com células sem aerótopos  ..........................  
 ...........................................................................................................  3. Chroococcus Nägeli

7'. Divisão celular em 3 planos, colônias com células com aerótopos  .......................................  
 ...............................................................................  9. Microcystis Kützing ex Lemmermann

1'.	 Indivíduos	filamentosos	 ......................................................................................................................  8
8. Tricomas heterocitados  ...............................................................................................................  9 

9. Tricomas com heterocitos intercalares  ...................................................................................  
 ............ 15. Dolichospermum (Ralfs ex Bornet & Flahault) Wacklin, Hoffmann & Komárek

9'. Tricomas com heterocitos terminais  ......................................................................................  
 .........................................  14. Cylindrospermopsis (Woloszýnska) Seenayya & Subba Raju

8'. Tricomas homocitados  ..............................................................................................................  10 
10. Tricomas com células quadráticas a subquadráticas  .........................................................  11 

11. Células com aerótopos  ..............................  13. Planktothrix Anagnostidis & Komárek
11'. Células sem aerótopos  ........................................  12. Phormidium Kützing ex Gomont

10'. Tricomas com células mais longas que largas ...................................................................  12 
12. Tricomas com bainha  ................................................................................................  13 

13. Tricomas emaranhados  ......................  6. Leptolyngbya Anagnostidis & Komárek
13'. Tricomas solitários  .........................  7. Planktolyngbya Anagnostidis & Komárek

12'. Tricomas sem bainha  .................................................................................................  14 
14. Tricomas constritos  ............................................... 8. Pseudanabaena Lauterborn
14'. Tricomas não constritos  ........................................................................................ 

 ................................... 5. Geitlerinema (Anagnostidis & Komárek) Anagnostidis

Synechococcales
Synechococcaceae
1. Cyanodictyon planctonicum Meyer, Arch. 
Hydrobiol./Algolog. Stud. 75: 184. fig. 5. 1994. 
 Fig. 2a-b

Colônias alongadas a irregulares; envelope 
mucilaginoso incolor, inconspícuo, difluente, 
homogêneo; células cilíndricas, arranjadas em 
fileiras	 unisseriadas,	 reticuladas,	 1,3–1,5	 μm	
compr.,	0,8–1	μm	diâm.;	conteúdo	celular	verde	
pálido, homogêneo, sem aerótopos.

Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, 
Pesqueiro 8, 17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400164); 
21.II.2002, K.E. Esteves (SP391348); Pesqueiro 9, 
17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400163); 21.II.2002, 
K.E. Esteves (SP391349). Embu-Mirim, Pesqueiro 
10, 19.IX.2001, K.E. Esteves (SP400159); 26.II.2002, 
K.E. Esteves (SP400154). São Bernardo do Campo, 
Pesqueiro 14, 24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161). 
São Lourenço da Serra, Pesqueiro 16, 25.IX.2001, 
K.E. Esteves (SP400156); 22.III.2002, K.E. Esteves 
(SP391354). Cotia Pesqueiro 27, 19.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391358).
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Chave para identificação das espécies de Aphanocapsa nos pesqueiros da região metropolitana de São Paulo 

1.	 Células	com	0,8–1,2	(1,4)	μm	de	diâmetro	 .........................................................................................  2
2. Colônias esféricas ou irregulares, não clatradas, formadas por células frouxamente arranjadas ...  

 ..........................................................................................................................2.2 A. delicatissima
2'. Colônias irregulares, clatradas, formadas por células densamente arranjadas .........2.3 A. holsatica

1'.	 Células	com	diâmetro	acima	de	2,0	μm	 ..............................................................................................  3
3. Células frouxamente arranjadas na colônia  ........................................................ 2.5 A. koordersii
3'. Células densamente arranjadas na colônia  ..................................................................................  4

4. Colônias esféricas quando adultas  ................................................................... 2.4 A. incerta
4'. Colônias aneladas quando adultas  ................................................................. 2.1 A. annulata

2.1 Aphanocapsa annulata G.B. McGregor, Nova 
Hedwigia 84 (3/4): 309. 2007.  Figs. 2c, 3a

Colônias esféricas quando jovens, alongadas, 
ovais ou aneladas, quando adultas; mucilagem 
homogênea, incolor, ampla e claramente delimitada; 
células esféricas, densamente arranjadas, 2,4–3,2 
μm	diâm.;	conteúdo	verde-azulado,	sem	aerótopos.

Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
8, 17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400164); 21.II.2002, K.E. 
Esteves (SP391348); Pesqueiro 9, 17.IX.2001, K.E. Esteves 
(SP400163); 21.II.2002, K.E. Esteves (SP391349). Caucaia 
do Alto, Pesqueiro 11, 26.II.2002, K.E. Esteves (SP391350). 
São Lourenço da Serra, Pesqueiro 16, 22.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391354); Pesqueiro 18, 10.X.2001, K.E. Esteves 

Figura 1 – Localização dos pesqueiros estudados na Região Metropolitana de São Paulo (modificado de Presotto & Cabianca 2006).
Figure 1 – Location of the studied fishing ponds in São Paulo Metropolitan Region (modified from Presotto & Cabianca 2006).

Merismopediaceae
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Figura 2 – Cianobactérias de pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. a-b. Cyanodictyon planctonicum. 
c. Aphanocapsa annulata. Escalas: 10μm, exceto 2a = 40μm.
Figure 2 – Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo. a-b. Cyanodictyon planctonicum. c. Aphanocapsa 
annulata. Scales: 10μm, except 2a = 40μm.

(SP400160); 19.III.2002, K.E. Esteves (SP391359). Suzano, 
Pesqueiro 25, 21.III.2002, K.E. Esteves (SP391357). Cotia, 
Pesqueiro 27, 19.III.2002, K.E. Esteves (SP391358).

Este táxon foi recentemente descrito para a 
ciência e registrado em reservatório mesotrófico da 

Austrália (McGregor et al. 2007). Esta é a primeira 
citação de Aphanocapsa annulata para o estado 
de São Paulo. No Brasil, até o momento, foram 
registradas populações dessa espécie em ambientes 
eutrofizados (Nogueira et al. 2011). Aphanocapsa 

a

b c
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Figura 3 – Cianobactérias de pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. a. Aphanocapsa annulata em diferentes 
estágios de desenvolvimento das colônias (setas 1-4): seta 1: jovem, esférica, seta 2: alongada, seta 3: em forma de arco, seta 4: 
adulto, em forma de anel.  b. Aphanocapsa delicatissima. c. Aphanocapsa holsatica. d. Aphanocapsa incerta. e. Aphanocapsa 
koordersii. f. Chroococcus dispersus. g. Coelosphaerium evidenter-marginatum. Escalas = 10 μm, exceto 3a = 40 μm.
Figure 3– Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo. a. Aphanocapsa annulata at different developmental stages 
of the colony (arrows 1-4): arrow 1: young, spherical colony, arrow 2: stretched colony, arrow 3: arc shaped colony, arrow 4: adult, ring shaped 
colony.  b. Aphanocapsa delicatissima. c. Aphanocapsa holsatica. d. Aphanocapsa incerta. e. Aphanocapsa koordersii. f. Chroococcus dispersus. 
g. Coelosphaerium evidenter-marginatum. Scales = 10 μm, except 3a = 40 μm.

a
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annulata caracteriza-se por apresentar colônias 
esféricas quando jovens (Fig. 3a, seta 1); em 
seguida, estas colônias alongam-se (Fig. 3a, seta 2), 
e formam um arco em forma de C (Fig. 3a, seta 3) e 
finalmente se fecham, completando o anel (Fig. 3a, 
seta 4). Aphanocapsa annulata assemelha-se a A. 
koordersii Strøm no que diz respeito às dimensões 
celulares, mas difere pela proximidade das células 
nas colônias e pelos estágios do desenvolvimento 
da colônia em A. annulata.

2.2 Aphanocapsa delicatissima W. West & G.S. 
West, Journ. Linn. Soc. (Bot.) 40: 431. pl. 19, figs. 
2-3. 1912.  Fig. 3b

Colônias esféricas ou irregulares; mucilagem 
homogênea incolor e difluente; células esféricas, 
frouxamente	 arranjadas,	 0,8–1,2(1,4)	 μm	diâm.;	
conteúdo verde azulado, sem aerótopos.
Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
8, 17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400164); 21.II.2002, 
K.E. Esteves (SP391348); Pesqueiro 9, 21.II.2002, K.E. 
Esteves (SP391349); 26.II.2002, K.E. Esteves (SP400154). 
Embu- Mirim, Pesqueiro 10, 19.IX.2001, K.E. Esteves 
(SP400159). São Bernardo do Campo, Pesqueiro 14, 
24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161); idem, 28.II.2002, 
K.E. Esteves (SP391352). São Lourenço da Serra, 
Pesqueiro 16, 25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 
22.III.2002, K.E. Esteves (SP391354); Pesqueiro 18, 
10.X.2001, K.E. Esteves (SP400160); 19.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391359). Suzano, Pesqueiro 25, 8.X.2001, 
K.E. Esteves (SP400153); 21.III.2002, K.E. Esteves 
(SP391357). Cotia, Pesqueiro 27, 10.X.2001, K.E. Esteves 
(SP400155); 19.III.2002, K.E. Esteves (SP391358).

2.3 Aphanocapsa holsatica (Lemmermann) 
Cronberg & Komárek, Algol. Stud. 75: 333. 
1994. Fig. 3c

Colônias alongadas, irregulares, clatradas, 
95–265	μm	compr.,	55–142	μm	diâm.;		mucilagem	
homogênea, incolor e difluente; células esféricas, 
numerosas,	 densamente	 arranjadas,	 0,8–1,2	 μm	
diâm.; conteúdo celular verde azulado, sem aerótopos.
Material examinado: São Paulo, Embu-Mirim, Pesqueiro 
10, 1.III.2002, K.E. Esteves (SP400154).Caucaia do Alto, 
Pesqueiro 11, 19.IX.2001, K.E. Esteves (SP400162); 
1.III.2002, K.E. Esteves (SP391350). São Lourenço da 
Serra, Pesqueiro 16, 25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 
22.III.2002, K.E. Esteves (SP391354). Suzano, Pesqueiro 
25, 8.X.2001, K.E. Esteves (SP400153); 21.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391357). Cotia, Pesqueiro 27, 19.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391358). Itapevi, Pesqueiro 30, 19.III.2002, 
K.E. Esteves (SP400158).

Aphanocapsa holsatica pode ser confundida 
com A. delicatissima, no entanto, A. holsatica 
possui colônias irregulares, clatradas, com células 

densamente arranjadas, e A. delicatissima, colônias 
esféricas, raramente irregulares, com células 
frouxamente arranjadas.

2.4 Aphanocapsa incerta (Lemmermann) Cronberg 
& Komárek, Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. 75: 
323-352. Fig. 3d

Colônias	esféricas,	35–81	μm	diâm.;	mucilagem	
homogênea, incolor, difluente e indistinta na margem 
da colônia; células esféricas, densamente arranjadas 
no	centro	da	mucilagem,		2,2–3	μm	diâm.;	conteúdo	
celular verde azulado, sem aerótopos.
Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
9, 17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400163); 21.II.2002, 
K.E. Esteves (SP391349). Embu-Mirim, Pesqueiro 10, 
19.IX.2001, K.E. Esteves (SP400159); 26.II.2002, K.E. 
Esteves (SP400154). São Bernardo do Campo, Pesqueiro 
14, 24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161); 28.II.2002, K.E. 
Esteves (SP391352). São Lourenço da Serra, Pesqueiro 18, 
19.III.2002, K.E. Esteves (SP391359). Cotia, Pesqueiro 
27, 19.III.2002, K.E. Esteves (SP391358). Itapevi, 
Pesqueiro 30, 10.X.2001, K.E. Esteves (SP400157); 
19.III.2002, K.E. Esteves (SP400158).

2.5 Aphanocapsa koordersii Strøm, Nyt. Mag. 
Naturv. 61: 128. 1923. Fig. 3e

Colônias	 esféricas,	 80–120	 μm	 diâm.;	
mucilagem homogênea, incolor, contorno difluente; 
células	esféricas,	frouxamente	arranjadas,	2,2–3	μm	
diâm.; conteúdo celular verde azulado, sem aerótopos.
Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
8, 21.II.2002, K.E. Esteves (SP391348); Pesqueiro 9, 
21.II.2002, K.E. Esteves (SP391349). Suzano, Pesqueiro 
25, 8.X.2001, K.E. Esteves (SP400153); 21.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391357). Itapevi, Pesqueiro 30, 19.III.2002, 
K.E. Esteves (SP400158).

De acordo com Komárek & Anagnostidis 
(1999) e McGregor et al. (2007), esta espécie 
é comumente encontrada no plâncton de lagos 
tropicais, confirmando a ampla distribuição desta 
espécie no Brasil (Uherkovich 1981; Peres & Senna 
1998; Sant’Anna et al. 2004; Sant’Anna et al. 2007; 
Delazari-Barroso et al. 2007; Borges et al. 2008; 
Nogueira et al. 2011; Martins et al. 2012).

3. Chroococcus dispersus (Keissler) Lemmermann, 
Ark. Bot. 2(2): 102. 1904. Fig. 3f

Colônias	alongadas,	irregulares,	68,8–85	μm	
compr.,	44–56,8	μm	diâm.,	formadas	por	pequenos	
grupos de 4–8 células distantes uns dos outros, 
dispostos em mucilagem comum, homogênea e 
incolor; células esféricas ou hemisféricas após a 
divisão	 celular,	 4–6	μm	diâm.;	 conteúdo	 celular	
verde azulado, sem aerótopos.



406 Rosini, E.F., Sant’Anna, C.L. &Tucci, A.

Rodriguésia 64(2): 399-417. 2013

Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
8, 21.II.2002, K.E. Esteves (SP391348). Caucaia 
do Alto, Pesqueiro 11, 19.IX.2001, K.E. Esteves 
(SP400162); idem, 26.II.2002, K.E. Esteves (SP391350). 
São Bernardo do Campo, Pesqueiro 14, 24.IX.2001, 
K.E. Esteves (SP400161); 28.II.2002, K.E. Esteves 
(SP391352). São Lourenço da Serra, Pesqueiro 16, 
25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 22.III.2002,  K.E. 
Esteves (SP391354).

4. Coelosphaerium evidenter-marginatum 
Azevedo & Sant’Anna, Algol. Stud. 94: 35. 
1999. Fig. 3g

Colônias ocas, esféricas, quando jovens, ovais 
a	irregulares,	quando	adultas,	40–52,6	μm	diâm.;	
mucilagem hialina; células esféricas, frouxamente 
arranjadas, distribuídas irregularmente na superfície 
da	 colônia,	 2,4–2,8	μm	diâm.;	 conteúdo	 celular	
verde azulado, homogêneo, sem aerótopos.
Material examinado: São Lourenço da Serra, Pesqueiro 
16, 25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 22.III.2002, 
K.E. Esteves (SP391354). Cotia, Pesqueiro 27, 
19.III.2002,  K.E. Esteves (SP391358).

O táxon tem sido registrado em ambientes 
eutrofizados somente do estado de São Paulo 
(Azevedo & Sant’Anna 1999; Sant’Anna et al. 
2004; Tucci et al. 2006; Sant’Anna et al. 2007), 
como no presente trabalho.

Pseudanabaenales
Pseudanabaenaceae
5.  Gei t ler inema amphibium (Gomont) 
Anagnostidis, Pl. Syst. Evol. 164: 35.1989. 
 Fig. 4a-b

Tricomas solitários, retos ou curvos, não 
constritos, não atenuados; células mais longas que 
largas,	 2–6	μm	 compr.,	 1–1,5	 μm	diâm.;	 célula	
apical cilíndrico-arredondada; conteúdo celular 
verde azulado, homogêneo, com 1 grânulo em cada 
lado do septo.
Material examinado: São Bernardo do Campo, 
Pesqueiro 14, 24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161); 
28.II.2002, K.E. Esteves (SP391352).

 Bittencourt-Oliveira et al. (2009), baseados 
em análises morfométricas, moleculares e 
ultra-estruturais, concluíram que Geitlerinema 
amphibium e G. unigranulatum (R.N. Singh) 
Komárek & Azevedo constituem uma única 
entidade taxonômica e propuseram a sinonimização 
de G. unigranulatum como G. amphibium. Por esse 
motivo, optou-se por identificar esta população 
como G. amphibium.

6. Leptolyngbya angustissima (W. West & G.S. 
West) Anagnostidis & Komárek, Archiv. Für 
Hydrobiologie, Supplement 80: 390. 1988. 
 Fig. 4c-e

Filamentos densamente emaranhados, 
retos, às vezes levemente curvados; bainha 
mucilaginosa fina, firme, incolor, fortemente 
aderida ao tricoma; tricomas constritos, não 
atenuados,	 1–1,2	 μm	 diâm.;	 células	 2,5–4	 μm	
compr.; células apicais com ápices arredondados; 
conteúdo celular verde azulado claro, com 
um grânulo nos septos ou raramente com três 
grânulos dispersos na célula.
Material examinado: Embu-Mirim, Pesqueiro 10, 
26.II.2002, K.E. Esteves (SP400154). São Bernardo 
do Campo, Pesqueiro 14, 28.II.2002, K.E. Esteves 
(SP391352). Itapevi, Pesqueiro 30, 19.III.2002, K.E. 
Esteves (SP400158).

As populações estudadas concordam com 
o material descrito por Johansen et al. (2008),  
quanto aos tricomas constritos e grânulos nos 
septos, mas discordam do material descrito por 
Komárek & Anagnostidis (2005), quanto aos 
tricomas levemente ou indistintamente constritos. 
Leptolyngbya angustissima é relatada como 
componente do perifiton de ambientes aquáticos 
continentais, amplamente distribuída nos 
trópicos e subtrópicos (Komárek & Anagnostidis 
2005); no entanto, os autores não mencionam as 
condições tróficas dos ambientes aquáticos nos 
quais foram registradas. No Brasil, Leptolyngbya 
angustissima foi encontrada em ambientes 
oligotróficos (Ferragut et al. 2005; Biolo & 
Rodrigues 2011) e em ambientes eutrofizados, 
como neste estudo.

7. Planktolyngbya contorta (Lemmermann) 
Anagnos t id i s  &  Komárek ,  Arch iv  fü r 
Hydrobiologie, Supplement 80: 394. 1988.  
 Fig. 4f-h

Filamentos solitários, espiralados, 1/2–6 
espiras,	25–33	μm	diâm.,	5–7	μm	de	distância	entre	
as espiras; bainha mucilaginosa fina, homogênea, 
incolor, geralmente estendendo-se além do tricoma; 
tricomas não atenuados, não constritos, 1–1,5 
μm	 diâm.;	 células	 2–3	 vezes	mais	 longas	 que	
largas,	2–3	μm	compr.;	células	apicais	com	ápices	
arredondados; conteúdo celular verde azulado 
claro, homogêneo, com um grânulo nos septos.
Material examinado: São Bernardo do Campo, Pesqueiro 
14, 24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161); 28.II.2002, K.E. 
Esteves (SP391352). Cotia, Pesqueiro 27, 10.X.2001, K.E. 
Esteves (SP400155); 19.III.2002, K.E. Esteves (SP391358).
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Chave para identificação das espécies de Pseudanabaena nos pesqueiros da região metropolitana de São Paulo 

1. Células com aerótopos refringentes nos pólos das células apicais  .................................. 8.1 P. galeata
1'. Células sem aerótopos  ................................................................................................... 8.2 P. mucicola

Chave para identificação das espécies de Microcystis nos pesqueiros da região metropolitana de São Paulo 

1. Mucilagem colonial com margem conspícua  ...........................................................9.4 M. wesenbergii
1'. Mucilagem colonial com margem inconspícua  ..................................................................................  2

2. Células dispostas no centro da mucilagem  .......................................................9.1 M. aeruginosa
2'. Células dispostas em toda a mucilagem  ......................................................................................  3

3. Células frouxamente distribuídas em toda mucilagem colonial  ............... 9.3 M. protocystis
3'. Células densamente agregadas em toda a mucilagem colonial  ............... 9.2 M. panniformis

8.1 Pseudanabaena galeata Böcher, Kongl. Dansk. 
Vidensk. Selsk., Biol. Medd. 21:13.1949.  
 Fig. 4i-j

Tricomas solitários, retos, constritos, não 
atenuados, cerca 10–12 células; células cilíndricas, 
conectadas por septos translúcidos, geralmente 
2–4	vezes	mais	longas	que	largas,	4–7	μm	compr.,	
1,2–1,5	μm	de	diâm.;	 células	 apicais	 cilíndrico-
arredondadas, com um aerótopo polar esférico e 
refringente; conteúdo celular verde azulado. 
Material examinado: São Bernardo do Campo, 
Pesqueiro 14, 24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161).

Os representantes de Pseudanabaena galeata 
apresentaram células até quatro vezes mais longas 
que largas, diferentes de material descrito em 
trabalhos da flora paulista: Honda & Azevedo 
(2004), Ferragut et al. (2005), Tucci et al. (2006) 
e Sant’Anna et al. (2007). Somente neste último, 
os espécimes apresentaram medidas celulares 
semelhantes	 ao	material	 estudado	 (3–7	 μm	 de	
compr.,	1,8–2,3	μm	diâm.).	Apesar	das	diferenças	
nas dimensões celulares, foi possível identificar 
o material como P. galeata pelas características 
típicas da espécie: células conectadas por septos 
translúcidos e aerótopos esféricos refringentes no 
pólo da célula apical.

8.2 Pseudanabaena mucicola (Naumann & Huber-
Pestalozzi) Schwabe, Gewässerund. Abwässer, H. 
36: 7-39. fig. 61. 1964. Fig. 4k-l

Tricomas solitários, retos, constritos, não 
atenuados, curtos, 3–6 células, encontrados no 
interior da mucilagem de outras cianobactérias; 
células	 cilíndricas,	 2,5–5	 μm	 compr.,	 1–2	 μm	
diâm.; célula apical cilíndrico-arredondada; 
conteúdo celular verde azulado, homogêneo, 
sem aerótopo.
Material examinado: Embu-Mirim, Pesqueiro 10, 
26.II.2002, K.E. Esteves (SP400154). São Lourenço 
da Serra, Pesqueiro 16, 22.III.2002, K.E. Esteves 
(SP391354).

Pseudanabaena mucicola caracteriza-se pelo 
hábito endoglêico, encontrada no interior ou na 
superfície da mucilagem de outras cianobactérias 
planctônicas (ex. Microcystis, Woronichinia 
Elenkin, Aphanothece Nägeli, Chroococcus) 
(Komárek & Anagnostidis 2005). Nas populações 
analisadas, P. mucicola foi observada na mucilagem 
de Microcystis wesenbergii, M. aeruginosa, 
Chroococcus dispersus e Radiocystis fernandoi.

Chroococcales
Microcystaceae

9.1 Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing, 
Tab. Phycol. 1: 6. 1846. Fig. 5a-c

Colônias esféricas, irregulares ou lobadas, 
formadas por numerosas células arranjadas no centro 
da mucilagem colonial; mucilagem homogênea, 
incolor, ampla, margem maior que o diâmetro da 
célula;	células	esféricas,	4,8–6,4	μm	diâm.,	conteúdo	
celular verde acastanhado, com aerótopos.

Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
9, 17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400163). Caucaia do 
Alto, Pesqueiro 11, 26.II.2002, K.E. Esteves (SP391350). 
São Lourenço da Serra, Pesqueiro 16, 25.IX.2001, K.E. 
Esteves (SP400156); Pesqueiro 18, 10.X.2001, K.E. Esteves 
(SP400160). Suzano, Pesqueiro 25, 8.X.2001, K.E. Esteves 
(SP400153); 21.III.2002, K.E. Esteves (SP391357). Cotia, 
Pesqueiro 27, 10.X.2001, K.E. Esteves (SP400155). Itapevi, 
Pesqueiro 30, 19.III.2002, K.E. Esteves (SP400158).
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Figura 4 – Cianobactérias de pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. a-b. Geitlerinema amphibium. c-e. Leptolyn-
gbya angustissima. f-h. Planktolyngbya contorta. i-j. Pseudanabaena galeata. k-l. Pseudanabaena mucicola. Escalas = 10μm.
Figure 4 – Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo. a-b. Geitlerinema amphibium. c-e. Leptolyngbya 
angustissima. f-h. Planktolyngbya contorta. i-j. Pseudanabaena galeata. k-l. Pseudanabaena mucicola. Scales = 10μm.
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Microcystis aeruginosa pode ser confundida 
com Radiocystis fernandoi Komárek & Komárkova-
Legnerová pois ambas colônias possuem células 
esféricas com aerótopos (Sant’Anna et al. 2006b). 
No entanto, diferem entre si pelo plano de divisão 
celular, característica básica na separação dos dois 
gêneros, e arranjo das células nas colônias. Em R. 
fernandoi, a divisão celular ocorre em um plano e as 
células apresentam alinhamento radial do centro para 
a periferia da colônia, enquanto em M. aeruginosa 
a divisão celular ocorre em três planos e as células 
estão irregularmente agregadas no centro da colônia.

Microcys t i s  aerug inosa  é  comum 
no plâncton de corpos d’água eutrofizados, 
muitas vezes formando florações, com ampla 
distribuição, exceto em regiões polares e subpolares 
(Komárek & Anagnostidis 1999) e, juntamente 
com Cylindrospermopsis raciborskii, são as 
cianobacterias tóxicas mais amplamente distribuídas 
no Brasil, ocorrendo em diferentes áreas tropicais e 
subtropicais (Sant’Anna et al. 2008).

9.2 Microcystis panniformis Komárek et al., 
Cryptogamie Algol. 23: 165. 2002. Fig. 5d-e

Colônias esféricas quando jovens, alongadas 
ou irregulares quando adultas, formadas por células 
densamente agregadas em toda a mucilagem; 
mucilagem homogênea, incolor, com margem estreita 
(rente	às	células);	células	esféricas,	3–4	μm	diâm.;	
conteúdo celular acastanhado, com aerótopos.
Material examinado: Suzano, Pesqueiro 25, 8.X.2001, 
K.E. Esteves (SP400153); 20.III.2002, K.E. Esteves 
(SP391357). Cotia, Pesqueiro 27, 19.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391358).

Segundo Komárek et al.  (2002), M. 
panniformis é amplamente distribuída em 
reservatórios eutróficos do Estado de São Paulo, o 
que foi confirmado no presente trabalho.

9.3 Microcystis protocystis Crow, The New 
Phytologist 22(2): 62. 1923. Fig. 5f-h

Colônias irregulares, formadas por células 
frouxamente distribuídas em toda a mucilagem 
colonial; mucilagem homogênea, incolor; células 
esféricas,	 (3,5)4–5,8	 μm	 diâm.,	 com	 bainha	
individual; conteúdo celular verde acastanhado, 
com aerótopos.
Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
9, 17.IX.2001, K.E. Esteves (SP400163); 21.II.2002, K.E. 
Esteves (SP391349). São Bernardo do Campo, Pesqueiro 
14, 28.II.2002, K.E. Esteves (SP391352). São Lourenço, 
Pesqueiro 16, 25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 
22.III.2002, K.E. Esteves (SP391354). Suzano, Pesqueiro 

25, 8.X.2001, K.E. Esteves (SP400153); 21.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391357). Cotia, Pesqueiro 27, 19.III.2002, 
K.E. Esteves (SP391358).

As populações analisadas apresentaram dois 
morfotipos: o primeiro formado por indivíduos 
que possuem características concordantes com as 
descritas por Komárek et al. (2002) e Sant’Anna et 
al. (2004) (Fig. 5f) e um segundo tipo que apresenta 
células	com	dimensões	menores	(3,5–4	μm	diâm.),	
com aerótopos sem refringência característica 
(avermelhado), como se estivessem em senescência, 
mas com o envelope mucilaginoso individual típico 
de M. protocystis (Fig. 5g-h). Microcystis protocystis 
ocorre em regiões tropicais, sendo muito comum no 
plâncton de lagos brasileiros (Komárek et al. 2002).

9.4 Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek 
in Kondrateva, Cvetenie vody, p.13-42, 1968.  
 Fig. 5i-j

Colônias esféricas ou alongadas, lobadas a 
irregulares, formadas por células mais ou menos 
agrupadas no centro da colônia; mucilagem homogênea, 
incolor, ampla, firme, com margem conspícua e 
contorno	evidente;	células	esféricas,	4–6,8	μm	diâm.;	
conteúdo celular verde acastanhado, com aerótopos.
Material examinado: Pirapora do Bom Jesus, Pesqueiro 
9, 21.II.2002, K.E. Esteves (SP391349). Caucaia do Alto, 
Pesqueiro 11, 19.IX.2001, K.E. Esteves (SP400162); 
26.II.2002, K.E. Esteves (SP391350). São Bernardo do 
Campo, Pesqueiro 14, 24.IX.2001, K.E. Esteves (SP400161). 
São Lourenço da Serra, Pesqueiro 16, 25.IX.2001, K.E. 
Esteves (SP400156); 22.III.2002, K.E. Esteves (SP391354); 
Pesqueiro 18, 10.X.2001, K.E. Esteves (SP400160).

10. Radiocystis fernandoi Komárek & Komárkova-
Legnerová, Preslia 65: 336. 1993.  Fig. 6a-d

Colônias arredondadas, irregulares, formadas 
por células distribuídas radialmente na mucilagem; 
mucilagem homogênea, hialina, ampla, com 
margem distante das células; células esféricas, 
5,6–6,4	μm	diâm.;	conteúdo	celular	acastanhado	
enegrecido, com aerótopos.
Material examinado: Caucaia do Alto, Pesqueiro 11, 
19.IX.2001, K.E. Esteves (SP400162); 1.III.2002, K.E. 
Esteves (SP391350). São Lourenço da Serra, Pesqueiro 
16, 25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 22.III.2002, 
K.E. Esteves (SP391354).

As populações de Radiocystis fernandoi 
apresentaram dois tipos morfológicos: tipo 1 (Fig. 
6d, seta 1) com células com poucos aerótopos e 
frouxamente distribuídas na mucilagem, lembrando 
o arranjo celular de Microcystis protocystis, mas com 
arranjo radial bem conspícuo; tipo 2 (Fig. 6d, seta 
2) com células com conteúdo celular enegrecido, 
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Figura 5 – Cianobactérias de pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. a-c. Microcytis aeruginosa. d-e. 
Microcytis panniformis. f-h. Microcystis protocystis. g. Detalhe da colônia mostrando o envelope  mucilaginoso  
individual  da  célula (seta). i-j. Microcystis wesenbergii. Escalas = 10 μm. 
Figure  5 – Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo. a-c. Microcystis aeruginosa. d-e. Microcystis panniformis. f-h. 
Microcystis protocystis. g. Detail of the colony showing the individual mucilaginous envelope of the cell (arrow). i-j. Microcystis wesenbergii. Scales = 10μm. 
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Figura 6 – Cianobactérias de pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. a-d. Radiocystis fernandoi – b. 
detalhe da colônia da Fig. 6d, indicada pela seta 1; c. detalhe da colônia da Fig. 6d, indicada pela seta 2; d. colônias 
dos tipos morfológicos 1 e 2. e. Sphaerocavum brasiliense. Escalas=10μm, exceto 6a = 40μm. 
Figure 6 – Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo. a-d. Radiocytis fernandoi – b. detail of the 
colony shown in the Fig. 6d, indicated by arrow 1; c. detail of the colony shown in the Fig. 6d, indicated by arrow 2; d. colonies of 
morphological types 1 and 2.  e. Sphaerocavum brasiliense. Scales = 10μm, except 6a = 40μm.
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presença de muitos aerótopos, células densamente 
distribuídas na mucilagem, principalmente na região 
central da colônia, e com disposição radial semelhante 
à descrição original (Komárek & Komárková-
Legnerová 1993). Estes dois tipos morfológicos 
podem estar relacionados a diferentes fases do 
desenvolvimento de R. fernandoi: o tipo 1 poderia ser 
colônia mais velha, enquanto que o tipo 2 seria colônia 
jovem. Assim, embora com dois tipos morfológicos 
distintos, a característica disposição radial das 
células se manteve, indicando ser um bom marcador 
morfológico para caracterização dessa espécie.

11. Sphaerocavum brasiliense Azevedo & 
Sant’Anna. Algol. Stud. 109: 81. 2003. Fig. 6e

Colônias esféricas, ocas, formadas por 
células frouxamente arranjadas na mucilagem 
colonial; mucilagem inconspícua, estreita; células 
esféricas,	2,4–3,6	μm	diâm.;	conteúdo	celular	verde	
acastanhado, com aerótopos.
Material examinado: Suzano, Pesqueiro 25, 8.X.2001, 
K.E. Esteves (SP400153); 21.III.2002, K.E. Esteves 
(SP391357). Cotia, Pesqueiro 27, 19.III.2002,  K.E. 
Esteves (SP391358).

Oscillatoriales
Phormidiaceae
12. Phormidium formosum (Bory) Anagnostidis & 
Komárek, Archiv für Hydrobiologie, Supplement 
80: 405. 1988. Fig. 7a-e

Tricomas solitários, retos ou curvos, não 
constritos, levemente atenuados em direção ao ápice, 
4–6,4 μm	diâm.;	células	2,5–5	μm	compr.;	células	
apicais cônico-arredondadas; conteúdo celular 
finamente granulado, sem aerótopos.
Material examinado: Caucaia do Alto, Pesqueiro 11, 
26.II.2002, K.E. Esteves (SP391350).

Phormidium formosum é descrito como 
perifítico e bentônico de águas estagnadas (Komárek 
& Anagnostidis 2005). No entanto, McGregor 
(2007) mencionou que esta espécie pode formar 
massas flutuantes em lagos, quando se desprendem 
do substrato. Provavelmente, este fato deve ter 
ocorrido nos pesqueiros estudados, explicando 
assim a ocorrência da espécie no plâncton.

13. Planktothrix isothrix (Skuja) Komárek & 
Komárková, Czech Phycology 4: 14, 2004. 
 Fig. 7f-i

Tricomas solitários, retos ou levemente 
curvos, levemente constritos ou não, não atenuados 
em	 direção	 ao	 ápice,	 5–6	 μm	 diâm.;	 células	
isodiamétricas ou levemente mais curtas do que 

largas,	 (3)4–5(5,5)	 μm	 compr.,	 com	 aerótopos;	
células apicais cilíndricas, cônico-arredondadas, 
truncadas ou amplamente arredondadas; coloração 
verde amarronzado.
Material examinado: São Lourenço da Serra, Pesqueiro 
18, 19.III.2002, K.E. Esteves (SP391359). Cotia, 
Pesqueiro 27, 22.III.2002, K.E. Esteves (SP391358). 

De acordo com Komárek & Anagnostidis 
(2005), Planktothrix isothrix diferencia-se de 
Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & 
Komárek por apresentar tricomas mais largos, 
(5)5,5–9,7(10)	μm	diâm.,	não	atenuados,	levemente	
móveis e com oscilação peculiar. Os indivíduos 
analisados apresentaram dimensões celulares um 
pouco menores daquelas descritas por Komárek & 
Anagnostidis (2005). Os tricomas não apresentaram 
atenuação e esta foi a única característica encontrada 
para diferenciá-los de tricomas de P. agardhii.

Nostocales
Nostocaceae
14. Cylindrospermopsis raciborskii (Woloszynska) 
Seenaya & Subba Raju, in Desikachary, Tax. and 
Biol. Blue-green algae 55. 1972. Fig. 7j-n

Tricomas solitários, retos, constritos, 
atenuados;	células	cilíndricas,	5–8	μm	compr.,	2–3	
μm	diâm.,	com	aerótopos;	célula	apical	acuminada;	
heterocitos terminais em forma de chama de vela, 
9	 μm	 compr.,	 2	 μm	diâm;	 acinetos	 cilíndricos,	
8,9–10,5	μm	compr.,	4–4,8	μm	diâm.
Material examinado: São Lourenço da Serra, Pesqueiro 
16, 22.III.2002, K.E. Esteves (SP391354).

Nas populações estudadas, foram observados 
inúmeros tricomas sem heterocito, com células 
apicais pontiagudas e alguns com células apicais 
em forma de agulha (Fig. 7l), características de 
Raphidiopsis Fritsch & Rich. Além disso, foram 
encontrados também alguns indivíduos apenas 
com acineto ou apenas com heterocito. População 
semelhante a esta foi descrita por Moustaka-Gouni 
et al. (2009) para o lago Kastoria (Grécia),diferindo 
apenas pelo fato de que nas populações estudadas 
não foram observados indivíduos com heterocitos 
e acinetos ocorrendo no mesmo tricoma.

Moustaka-Gouni et al. (2009), ao estudarem 
as relações taxonômicas entre C. raciborskii e 
Raphidiopsis mediterranea Skuja, com base na 
morfologia e na análise de rRNA 16S, observaram 
que, embora a comparação morfométrica indicasse 
diferentes morfotipos, a reprodução dos tricomas 
quer por fragmentação ou pelo desenvolvimento de 
uma célula apical diferenciada (“arrow head”) dá 
origem a tricomas curtos, tanto de R. mediterranea 
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Figura 7 – Cianobactérias de pesqueiros da Região Metropolitana de São Paulo. a-e. Phormidium formosum. f-i. 
Planktothrix isothrix. j-n. Cylindrospermopsis raciborskii. o-q. Dolichospermum solitarium. Escalas = 10μm.
Figure 7 – Cyanobacteria from fishing ponds in the Metropolitan Region of São Paulo. a-e. Phormidium formosum. f-i. Planktothrix 
isothrix. j-n. Cylindrospermopsis raciborskii. o-q. Dolichospermum solitarium. Scales = 10μm.

como de C. raciborskii. Além disso, as análises 
filogenéticas revelaram similaridade acima de 99% 
entre estas espécies. Assim, para estes autores, a 
ligação dos morfotipos de ambas as espécies em 
um único ciclo de vida e sua correspondência com 
um único filotipo sugerem que Raphidiopsis e 
Cylindrospermopsis constituem um único gênero. 

15. Dolichospermum solitarium (Klebahn) 
Wacklin, Hoffmann & Komárek, Fottea 9(1): 62, 
2009. Fig. 7o-q

Filamentos com tricomas solitários, retos, 
constritos, não atenuados; bainha hialina, ampla, acima 
de	30	μm	de	 largura;	células	esféricas	ou,	quando	
em	divisão	celular,	em	forma	de	barril,	8,1–10,2	μm	
compr.,	7,2–9,7	μm	diâm.,	com	aerótopos;	heterocitos	

arredondados,	8,9–10,2	μm	diâm.;	acinetos	oblongos,	
14,2–24,3	μm	compr.,	11,2–12,2	μm	diâm.
Material examinado: São Paulo, São Lourenço da Serra, 
Pesqueiro 16, 25.IX.2001, K.E. Esteves (SP400156); 
22.III.2002, K.E. Esteves (SP391354).

Wacklin et al. (2009) mantiveram o nome 
Anabaena Bory ex Bornet & Flahault para as 
espécies bentônicas, sem aerótopos e parte das 
demais morfoespécies planctônicas, com aerótopos, 
foram transferidas para o gênero Dolichospermum. 
Posteriormente, Zapomelová et al. (2010) publicaram 
um outro gênero denominado Sphaerospermopsis 
Zapomělová,	Jezberová,	Hrouzek,	Hisem,	Řeháková	
& Komárková, incluindo as espécies planctônicas de 
Anabaena que apresentam acinetos esféricos sempre 
ao lado dos heterocitos.
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Nas populações estudadas, foram registradas 
células vegetativas “citriformes” (com forma de 
limão) (Fig. 7q), algumas quase esféricas e outras em 
forma de barril, neste último caso somente quando 
em divisão; acinetos oblongos, quase cilíndricos, 
distantes duas células vegetativas dos heterocitos 
(Fig. 7o-p). Alguns indivíduos apresentaram bainha 
estreita	(14,2	μm).	Segundo	Komárková-Legnerová	
& Eloranta (1992), bainha estreita seria característica 
de A. solitaria Klebahn e bainha ampla (acima de 
30	μm)	de	A. planctonica Brunnthaler. Apesar da 
ocorrência de acinetos com forma mais próxima 
de A. planctonica do que de A. solitaria, o material 
estudado foi identificado como D. solitarium 
por apresentar o maior número de características 
diacríticas semelhantes a A. solitaria, de acordo 
com a descrição de Komárek & Zapomelová (2008). 

As maiores riquezas de Cyanobacteria (12, 11 e 
10 espécies) foram registradas em dois pesqueiros, P27 
(período chuvoso) e P16 (períodos chuvoso e de seca), 
respectivamente (Tab.2). Este fato provavelmente 
está relacionado às condições de manejo empregadas 

em cada um dos pesqueiros, conforme discutido por 
Gentil (2007). Este autor não registrou associação 
estatisticamente significativa entre a comunidade 
fitoplanctônica e as variáveis ambientais, para os 
mesmos pesqueiros estudados e no mesmo período.

Dos 23 táxons identificados, 22% foram 
considerados frequentes, 35% pouco frequentes e 
43% raros. Aphanocapsa annulata, Aphanocapsa 
delicatissima, Aphanocapsa incerta, Aphanocapsa 
holsatica e Microcystis aeruginosa foram as 
espécies que estiveram presentes em sete dos dez 
dos pesqueiros estudados (Tab. 2).

Nos dez pesqueiros da região metropolitana 
de São Paulo, 60% das cianobactérias identificadas 
corresponderam a Chroococcales coloniais, o que 
concorda com Komárek (2003), que considera este 
grupo de cianobactérias comum em ambientes 
meso e eutróficos. Aphanocapsa e Microcystis 
foram os gêneros mais representativos, com cinco 
e quatro táxons, respectivamente. Resultados 
semelhantes também foram registrados por 
Sant’Anna et al. (2006a). 

Tabela 2 – Frequência de ocorrência das espécies de Cyanobacteria encontradas nos pesqueiros da Região Metropolitana de São 
Paulo, nos dois períodos de estudo (P: pesqueiros, C: período chuvoso, S: período de seca, F: frequente, PF: pouco frequente, R: raro). 
Table 2 – Frequency of species of Cyanobacteria found in the fishing ponds from the São Paulo Metropolitan Region, in two study 
periods (P: fishing ponds, C: rainy period, S: dry period, F: frequent, PF: infrequent, R: rare). 

P 8 P9 P10 P11 P14 P16 P18 P25 P27 P30 Frequency 

Táxons C S C S C S C S C S C S C S C S C S C S %

Aphanocapsa annulata x x x x x x x x x x F - 50

 Aphanocapsa delicatissima x x x x x x x x x x x x x x F - 70

Aphanocapsa holsatica x x x x x x x x x x F - 50

Aphanocapsa incerta x x x x x x x x x x x F - 65

Aphanocapsa koordersii x x x x PF - 20

Chroococcus dispersus x x x x x x PF - 30

Coelosphaerium evidenter-marginatum  x x x x PF - 20

Cyanodictyon planctonicum x x x x x x x x x x F - 50

Cylindrospermopsis raciborskii x R - 5

Dolichospermum solitarium x x R - 10

Geitlerinema amphibium x x R - 10

Leptolyngbya angustissima x x x R - 15

Microcystis aeruginosa x x x x x x x x x PF - 45

Microcystis panniformis x x x R - 15

Microcystis protocystis x x x x x x x x PF - 40

Microcystis wesenbergii x x x x x x x x PF - 40

Phormidium formosum x R - 10
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Resumo
Neste trabalho faz-se um tratamento taxonômico das Bromeliaceae epífitas que ocorrem na Floresta Nacional de 
Caxiuanã (FLONA), distante 400 km de Belém, localizada nos municípios de Melgaço e Portel, estado do Pará. 
Para tanto, foram realizadas quatro coletas aleatórias de material fértil entre abril de 2009 e novembro de 2010. A 
família está representada na área por cinco espécies de epífitas, Aechmea bromeliifolia, A. mertensii, Araeococcus 
micranthus, Guzmania lingulata e Tillandsia bulbosa, distribuídas em quatro gêneros e duas subfamílias. São 
apresentadas chave de identificação, breves descrições, informações sobre fenologia e habitat, distribuição 
geográfica e comentários taxonômicos sobre as espécies.
Palavras-chave: bromélias, Bromelioideae, Tillandsioideae, Caxiuanã, região amazônica. 

Abstract
This study presents the taxonomic treatment of the epiphytic Bromeliaceae from Caxiuanã National Forest 
(FLONA), situated 400 km far from Belém, in the municipalities of Melgaço and Portel, state of Pará. The 
collections of fertile material were randomized and accomplished between April 2009 and November 2010. 
In the FLONA of Caxiuanã, Bromeliaceae is represented by five species, Aechmea bromeliifolia, A. mertensii, 
Araeococcus micranthus, Guzmania lingulata, and Tillandsia bulbosa, which are distributed in four genera and 
two subfamilies. Key for species, short descriptions, phenological and habitat observation, geographic distribution 
and taxonomic comments on the species are presented.
Key words: bromeliads, Bromelioideae, Tillandsioideae, Caxiuanã, Amazon region.

Nota Científica / Short Communication
Bromeliaceae epífitas de uma Área de Conservação da Amazônia brasileira1

Epiphytic bromeliads in a Conservation Area of the Brazilian Amazon

Ana Kelly Koch2,3, João Ubiratan Moreira dos Santos3 & Anna Luiza Ilkiu-Borges2,4

Rodriguésia 64(2): 419-425. 2013

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Parte da dissertação de Mestrado da primeira autora.
2 Museu Paraense Emilio Goeldi, Coord. Botânica, Av. Perimetral 1901, 66027-530, Belém, PA, Brasil.
3 Universidade Federal Rural da Amazônia, Inst. Ciências Agrárias, Av. Presidente Tancredo Neves 2501, 66077-530, Belém, PA, Brasil.
4 Autora para correspondência: anakbio@gmail.com

Bromeliaceae forma um grupo monofilético 
que reúne plantas predominantemente herbáceas, 
de hábitos variáveis, como o terrestre, saxícola, 
rupícola, mas principalmente epífita (Givnish et 
al. 2011; Smith & Downs 1974). Constituindo 
um grupo de plantas particularmente adaptado à 
vida epifítica, são elementos importantes para o 
aumento e manutenção da diversidade do hábitat 
em que estão inseridas, servindo de fonte de 
água, alimentação e sítio de reprodução à fauna 
arborícola, assim como à manutenção da umidade 
do ambiente (Oliveira 2004).

As bromélias são tipicamente neotropicais 
e a família encontra-se constituída por 58 
gêneros e aproximadamente 3.140 espécies 

(Givnish et al. 2011), as quais estão distribuídas 
em oito subfamílias sustentadas com base em 
evidências moleculares, sendo: Brocchinioideae, 
Lindmanioideae, Hechtioideae, Navioideae e 
Puyoideae (Givnish et al. 2007).

No  Bras i l ,  ex i s t em 42  gêneros  e 
aproximadamente 1.207 espécies (Forzza et al. 
2010) encontradas em todos os ecossistemas, desde 
o nível do mar até grandes altitudes, estando a 
maior parte das espécies restritas à Mata Atlântica 
(Smith & Downs 1974, 1977 e 1979; Forzza et al. 
2010). Na Amazônia brasileira, se distribuem com 
maior frequência em locais de vegetação de baixios, 
campinas, campinaranas e igapós (Nogueira-Braga, 
1977; Ribeiro et al. 1999; Sousa & Wanderley 2007). 
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Recentemente, Martinelli et al. (2009) 
elaboraram uma lista das espécies de bromélias 
da Mata Atlântica e Forzza et al. (2010) fizeram 
o levantamento das Bromeliaceae para a Lista 
de espécies da flora do Brasil, onde registraram 
a ocorrência de 47 espécies no Estado do Pará, 
pertencentes principalmente aos gêneros Aechmea, 
Pitcairnia e Tillandsia.  

Em relação aos estudos realizados na 
Amazônia brasileira destacam-se os de Dubs 
(1998), que citou 47 espécies de bromélias para 
o Mato Grosso, Ribeiro et al. (1999), realizado 
na Reserva Adolpho Ducke, em Manaus, o qual 
constatou 13 espécies, e o de Souza & Wanderley 
(2007), que trataram sobre uma espécie de Aechmea 
endêmica da Amazônia brasileira. Além disso, 
Nogueira-Braga (1977) estudou anatomicamente 
cinco espécies de uma campina no estado do 
Amazonas. Há apenas dois trabalhos que tratam 
de Bromeliaceae no estado do Pará, um realizado 
por Quaresma & Medeiros (2009), em que 
relacionaram seis espécies em uma ilha do estuário 
Paraense, com uma nova ocorrência para o estado e 
outro, realizado por De Mello  et al. (2012), em que 
apresentaram um guia com 15 espécies da família 
na região da Volta Grande do Xingu.  

Dentre as maiores Unidades de Conservação 
existentes no estado do Pará encontra-se a Floresta 
Nacional de Caxiuanã, criada em 1961. A maioria 
dos estudos já desenvolvidos na FLONA contempla 
principalmente parte do componente arbóreo, 
sendo que trabalhos sobre as epífitas vasculares 
são escassos no local, havendo um prévio 
conhecimento sobre as Orchidaceae, Araceae, 
Gesneriaceae e Samambaias (Pos & Sleeger 2010; 
Koch et al. 2011). Visando preencher a lacuna 
no conhecimento sobre Bromeliaceae no estado 
do Pará, esse trabalho tem por objetivo estudar 
florística e taxonomicamente as Bromeliaceae 
epífitas na Floresta Nacional de Caxiuanã.

A FLONA localiza-se a 400 km de Belém 
(01º42’30”S e 51º31’45”W) e abrange uma área de 
323.717,7 ha (Fig. 1). A vegetação é densa, fechada, 
com árvores em torno de 30–40 m de altura. O 
relevo é plano a ondulado, sem grandes elevações. 
O solo das áreas de terra firme é do tipo Latossolo 
Amarelo Distrófico, com textura média a argilosa e 
os terrenos inundáveis apresentam a associação de 
solos hidromórficos (Lisboa et al. 1997). O clima é 
do tipo Ami tropical úmido, segundo a classificação 
de Köppen, com precipitação pluviométrica mais 
intensa de dezembro a maio e menos intensa de 

agosto a novembro (Costa & Moraes 2002). A 
temperatura média anual varia entre 26º e 27°C e 
a drenagem principal é composta pelo rio Anapu e 
pela bacia de Caxiuanã que, segundo a classificação 
das águas da Amazônia elaborada por Sioli (1984), 
corresponde aos rios de águas pretas (Lisboa & 
Ferraz 1999).

Primeiramente, foi realizado um levantamento 
das espécies provenientes de Caxiuanã depositadas 
nas coleções dos herbários MG (MPEG) e IAN 
(EMBRAPA). Posteriormente, foram realizadas 
quatro excursões para a FLONA, abrangendo os 
meses de abril, agosto e setembro de 2009 e abril e 
novembro de 2010, cada uma com duração média de 
20 dias, contemplando florestas de terra firme, igapó 
e várzea, nas áreas da Estação Científica Ferreira 
Penna (ECFPn) e sítio amostral do Programa de 
Pesquisa em Biodiversidade (PPBio-Amazônia 
Oriental). O material herborizado foi incorporado 
às coleções dos herbários MG, IAN e TANG – da 
Universidade do Estado de Mato Grosso.

A descrição das espécies foi baseada no 
material coletado e, quando necessário, utilizou-se 
material adicional proveniente do herbário MG. A 
terminologia utilizada seguiu Lawrence (1973), 
Radford et al. (1974), e Gonçalves & Lorenzi 
(2007), além de bibliografia específica como Mez 
(1891–1894) e Smith & Downs (1974, 1977 e 
1979). Para as abreviações dos nomes dos autores 
das espécies seguiu-se Brummitt & Powell (1992) 
e as siglas dos herbários estão de acordo com 
Holmgren et al. (1990). Os gêneros e as espécies 

Figura 1 – Localização da área de estudo. Fonte: UAS/
MPEG.
Figure 1 – Location of the study area. Source: UAS/MPEG.



Bromeliaceae epífitas da Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará, Brasil

Rodriguésia 64(2): 419-425. 2013

421

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, Gen. Pl., 
3: 664. 1883.                

Roseta infundibuliforme ou tubular. Folhas 
coriáceas, lâminas lanceoladas, serreadas. Escapo 
ereto ou semi-ereto, branco-lanoso; brácteas 
escapais, alternas, lanceoladas, imbricadas, róseas, 
inteiras. Inflorescência em espiga estrobiliforme, 
congesta. Flores sésseis; sépalas parcialmente 
concrescidas, verdes ou amarelo-esverdeadas, 
obovaladas, pulverulentas externamente, 
mucronadas; pétalas livres entre si, amarelo-
esverdeadas, base enegrecida após a antese, 
liguladas, levemente lobadas, mucronadas, 
apêndices petalíneos presentes, fimbriados; 
estames 6, inclusos, três alternipétalos surgindo 
da base do ovário e três epipétalos surgindo do 
apêndice petalíneo. Fruto bacáceo, obovóide, 
verde, sementes sem apêndices.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Melgaço, 
Floresta Nacional de Caxiuanã, Estação Científica 
Ferreira Penna, trilha da torre LBA, 29.XI.2010, fl., A.K. 
Koch & C. de Sousa 352 (MG); Portel, Floresta Nacional 
de Caxiuanã, sítio amostral do PPBio, 30.VIII.2009, fl. 
e fr., A.K. Koch et al. 161 (MG, IAN).

Aechmea bromelii folia  apresenta-se 
distribuída desde a América Central até a Argentina 
(Smith 1971). No Brasil, tem distribuição ampla, 
ocorrendo em todas as Regiões (Smith e Downs 

1979; Reitz 1983; Guarçoni et al. 2010). Pode ser 
encontrada como terrícola, saxícola ou epífita e está 
posicionada no subgênero Macrochordium (Smith 
e Downs 1979). Na FLONA foi coletada pela 
primeira vez, somente como epífita de sub-bosque, 
no interior de floresta de terra firme, em locais 
pouco ensolarados e bastante úmidos, ostentando 
flores e frutos nos meses de agosto e novembro.

Aproxima-se morfologicamente de Aechmea 
mertensii, por apresentar roseta infundibuliforme 
ou tubular e folhas de margem serreada, diferindo 
desta por estar posicionada em outro subgênero, e 
também, por possuir escapo branco-lanoso em toda 
sua extensão, brácteas escapais róseas de margem 
inteira, inflorescência em espiga estrobiliforme, 
apêndices petalíneos fimbriados, três estames 
alternipétalos e três epipétalos. 

Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f., 
Syst. Veg. 7(2): 1272. 1830.   

Roseta infundibuliforme ou tubular. Folhas 
coriáceas, lâminas lanceoladas, serreadas. Escapo 
ereto, glabro, vináceo; brácteas escapais alternas, 
elípticas ou lanceoladas, imbricadas, vermelhas, 
serreadas. Inflorescência em panícula de espigas, 
congesta. Flores sésseis; sépalas livres, fortemente 
assimétricas, amarelo-esverdeadas, levemente 

Chave para identificação das espécies de Bromeliaceae epífitas ocorrentes na Floresta 
Nacional de Caxiuanã

1. Plantas com apêndices petalíneos.
2.	 Escapo	branco-lanoso;	 brácteas	 escapais	 róseas	 de	margem	 inteira;	 inflorescência	 em	 espiga	

estrobiliforme;	 sépalas	 parcialmente	 concrescidas;	 apêndices	 petalíneos	 fimbriados;	 cálice	
pulverulento  .............................................................................................. Aechmea bromeliifolia

2’.	 Escapo	glabro;	brácteas	escapais	vermelhas	de	margem	serreada;	inflorescência	em	panícula	de	
espigas; sépalas livres; apêndices petalíneos franjados; cálice glabro  ............ Aechmea mertensii

1’. Plantas sem apêndices petalíneos
3.	 Rosetas	cilíndricas;	inflorescência	com	escapo	ereto

4.	 Lâminas	 lineares;	 inflorescências	 laxamente	paniculadas;	ovário	ovóide;	 frutos	bacáceos;	
sementes sem apêndices  ................................................................  Araeococcus micranthus

4’.	 Lâminas	 liguladas;	 inflorescências	 corimbiformes;	 ovário	 elipsóide;	 frutos	 capsulares;	
sementes com apêndices  .......................................................................  Guzmania lingulata

3’.	 Rosetas	ovaladas;	inflorescência	com	escapo	recurvado	 ................................  Tillandsia bulbosa

são apresentados em ordem alfabética. 
Bromeliaceae está representada por cinco 

espécies epífitas na FLONA de Caxiuanã, 
pertencentes a quatro gêneros e a duas subfamílias: 
Bromelioideae e Tillandsioideae. Aechmea 
bromeliifolia é um novo registro para o local, assim 

como os gêneros Araeococcus (A. micranthus), 
Guzmania (G. lingulata) e Tillandsia (T. bulbosa).

A seguir é apresentada uma chave 
taxonômica e um tratamento para cada uma das 
espécies coletadas.
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crassas, glabras, mucronadas; pétalas livres entre 
si, amarelas, liguladas, mucronadas, apêndices 
petalíneos presentes, franjados; estames 6, 
inclusos, surgindo da base das pétalas passando 
entre os apêndices petalíneos. Fruto bacáceo, 
obovóide, quando jovem verde e na maturidade 
azul-arroxeado, glabro, sementes sem apêndices.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Melgaço, 
Floresta Nacional de Caxiuanã, Estação Científica 
Ferreira Penna, 27.IV.2009, A.K. Koch et al. 136 (MG, 
IAN, TANG); Trilha da torre LBA, 13.XII.1999, fl., 
A.S.L. da Silva 3733 (MG); Portel, Floresta Nacional de 
Caxiuanã, rio Caquajó, margem esquerda, 30.VIII.2009, 
A.K. Koch et al. 162 (MG, IAN); 30.VIII.2009, A.K. 
Koch et al. 164 (MG); 8.IV.2010, fl. e fr., A.K. Koch et 
al. 187 (MG, IAN, TANG);  

Aechmea mertensii  apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo em vários países da 
América do Sul e em alguns da América Central 
(Smith & Downs 1979; Holst 2003). No Brasil, 
ocorre em praticamente toda a Região Norte, no 
Mato Grosso e em alguns estados do Nordeste 
(Smith e Downs 1979; Sousa e Wanderley 2000; 
Martinelli et al. 2008; Forzza et al. 2010). No 
presente estudo se observou que a referida espécie 
é de fácil identificação, principalmente pelas 
inflorescências em panículas de espigas, escapo 
glabro e vináceo, brácteas escapais vermelhas 
de margem serreada e frutos maduros azul-
arroxeados. Sousa e Wanderley (2000) observaram 
que os espécimes provenientes da região Norte, 
principalmente do Pará, Amazonas e Rondônia, 
apresentaram maior porte, bainha das folhas muito 
mais alargadas e inflorescências maiores que os 
exemplares de Pernambuco.  

Em Caxiuanã, foi coletada em floresta 
de várzea e de terra firme, em locais com 
forte incidência solar, ocorrendo com razoável 
frequência. Durante as coletas observou-se que 
os indivíduos de A. mertensii apresentavam 
associação com ninho de formigas e aqueles 
coletados em floresta de terra firme foram maiores 
que os coletados em floresta de várzea. Encontrada 
com flor e fruto no mês de abril.

 
Araeococcus micranthus Brongn., Ann. Sci. Nat. 
II, 15: 370. 1841. 

Roseta cilíndrica, delgada. Folhas coriáceas, 
lâminas lineares, levemente serreada. Escapo ereto, 
muito delgado, glabro, castanho-avermelhado; 
brácteas-escapais estreito-lanceoladas, circundando 
o escapo, imbricadas, glabras, membranáceas, 
arroxeadas. Inflorescência laxamente paniculada, 

semi-piramidal, pluriflora, espigas laxas, eixos 
das espigas sinuosos, delgados, arroxeados. 
Flores sésseis; sépalas parcialmente concrescidas, 
esverdeadas, membranáceas, acuminadas; pétalas 
livres entre si, obovaladas, amarelas, com três 
nervuras bem destacadas na região central, 
acuminadas; estames 6, inclusos, surgindo da base 
do ovário. Fruto bacáceo, ovóide, sementes sem 
apêndices.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Melgaço, 
Floresta Nacional de Caxiuanã, Estação Científica 
Ferreira Penna, 27.IV.2009, A.K. Koch et al. 135 (MG); 
29.XI.2010, fl. e fr., A.K. Koch & C. de Sousa 350 (MG, 
IAN, TANG); Portel, sítio amostral do PPBio, trilha “C” 
– 4.200 m, 22.VIII.2009, fl., A.K. Koch et al. 143 (MG, 
IAN); Trilha “E”, parcela 25, 22.VIII.2009, fl., A.K. Koch 
et al. 144 (MG, IAN, TANG); 

Araeococcus micranthus é encontrada nas 
florestas úmidas e nas bacias dos rios Orinoco 
e Amazonas, distribuindo-se em vários tipos de 
florestas, entre 80–470 m de altitude, ocorrendo em 
alguns países da parte norte da Amazônia (Smith 
1971; Smith e Downs 1979). No Brasil ocorre 
apenas no Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso 
e Pará (Smith e Downs 1979; Forzza et al. 2010). 
Na FLONA, foi coletada pela primeira vez somente 
em floresta de terra firme e encontra-se com flor e 
fruto nos meses de abril, agosto e novembro.

Pode ser facilmente distinguida das demais 
Bromeliaceae de Caxiuanã por apresentar roseta 
cilíndrica, delgada, folhas com lâminas lineares, 
com espinhos inconspícuos e esparsos nas 
margens. Além disso, a inflorescência é muito 
característica, sendo laxamente paniculada, com 
eixos das espigas sinuosos, flores sésseis, com 
sépalas conatas, pétalas livres, amarelas, com três 
nervuras destacadas na região central e escapo 
longo, castanho-avermelhado. 

Guzmania lingulata (L.) Mez, Monogr. Phan. 9: 
889. 1896.

R o s e t a  c i l í n d r i c a ,  d e n s a .  F o l h a s 
membranáceas, lâminas liguladas, inteiras. 
Escapo ereto, mais curto que as folhas, glabro, 
densamente encoberto pelas brácteas escapais; 
brácteas escapais alternas, lanceoladas, levemente 
avermelhadas, imbricadas, inteiras. Inflorescência, 
corimbiforme, congesta. Flores curto pediceladas; 
sépalas livres entre si, lineares, amarelo-pálidas, 
assimetricamente cuculadas; pétalas livres entre si, 
lineares, amarelo-pálidas com ápice esbranquiçado, 
cuculadas; apêndices petalíneos ausentes;  estames 
inclusos, surgindo da base das pétalas. Fruto 
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capsular, elipsóide, sementes com apêndices 
plumosos, castanho-avernelhados.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Melgaço, 
Floresta Nacional de Caxiuanã, rio Curuá-grande, margem 
direita, 10.IV.2010, fl., A.K. Koch et al. 211 (MG); Portel, 
Floresta Nacional de Caxiuanã, rio Caquajó, margem 
direita, 30.VIII.2009, fl. e fr., A.K. Koch et al. 160 (MG); 
9.IV.2010, fl., A.K. Koch et al. 196 (MG, IAN, TANG).

Guzmania lingulata  apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo desde as Índias Ocidentais até 
o Brasil (Holst 2003). No Brasil, pode ser encontrada 
nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso e Pernambuco (Smith & Downs 
1977; Martinelli et al. 2008). No estado do Pará é 
registrada pela segunda vez, sendo primeiramente 
citada por Quaresma & Medeiros (2009) em 
levantamento das Bromeliaceae na Área de Proteção 
Ambiental (APA) Ilha do Combu. É uma espécie 
rara na Floresta Nacional de Caxiuanã, onde foi 
registrada pela primeira vez, sempre nas margens 
dos rios, em locais sombreados, associada à Mauritia 
carana Wallace (Arecaceae), ambas em pequenas 
populações. Encontra-se com flor no mês de abril e 
frutos no mês de agosto.

Difere das demais Bromeliaceae da FLONA 
de Caxiuanã, por apresentar inflorescência 
corimbiforme congesta, folhas com lâminas 
liguladas, flores amarelo-pálidas, estames epipétalos 
com filetes reduzidos e sementes com apêndices 
plumosos castanho-avermelhados.

Tillandsia bulbosa Hook., Exot. Fl. 3: 173. 1826.
Roseta ovalada, pouco densa. Folhas coriáceas, 

lâminas filiformes, inteiras. Escapo recurvado, mais 
curto que as folhas, laxamente encoberto pelas 
brácteas escapais; brácteas escapais alternas, oval-
lineares, imbricadas, inteiras, verdes e vináceas na 
base, foliosas. Inflorescência em espiga composta, 
levemente tomentosa. Flores curto pediceladas; 
sépalas livres entre si, lineares, amarelo-pálidas, 
glabras, assimétricamente cuculadas; pétalas 
livres entre si, oblanceoladas, glabras, cuspidadas, 
apêndices petalíneos ausentes; estames 6, inclusos, 
surgindo da base do ovário. Fruto capsular, elipsóide, 
sementes com apêndices plumosos, amarelados.
Material examiando: BRASIL. PARÁ: Portel, Floresta 
Nacional de Caxiuanã, grande amostral do PPBio, trilha 
“G”, 9.IV.2010, A.K. Koch et al. 199 (MG).
Material adicional examinado: BRASIL. PARÁ: 
Almeirim, Monte Dourado, estrada do Pedral, mata de 
terra firme, 24.XI.1978, fl. e fr., M.R. Santos 403 (MG); 
Barcarena, praia do Caripy, baía do Marajó, 19.VI.1984, 
fl. e fr., A. Lins et al. 380 (MG).

Tillandsia bulbosa possui ampla distribuição 
na América Central e América do Sul (Smith e 
Downs 1977). No Brasil ocorre apenas nos estados 
de Alagoas, Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba e 
Pernambuco (Smith e Downs 1977; Pontes e Agra 
2006; Forzza et al. 2010). A referida espécie, coletada 
em floresta de terra firme, é registrada pela primeira 
vez na área de estudo e acredita-se que ela produza 
flores no mês de março, pois como já comentado, foi 
coletada no mês de abril com restos de inflorescência.

Diferencia-se das demais Bromeliaceae de 
Caxiuanã, por apresentar bainhas foliares muito 
alargadas, formando uma roseta ovalada, lâminas 
foliares filiformes, fortemente onduladas. Além 
disso, possui escapo recurvado, inflorescência em 
espiga composta, levemente tomentosa e sementes 
com apêndices plumosos amarelados.
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