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Resumo 
O presente trabalho visou apresentar e analisar a flora da Floresta Estacional Decidual em Santa Catarina, Brasil, 
tendo como fonte de dados os levantamentos realizados durante o Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. 
Foram avaliadas as espécies de indivíduos lenhosos de 79 unidades amostrais de 4.000 m². Foram feitas coletas 
extras de indivíduos férteis, no entorno e nas unidades amostrais, das demais formas de vida. Este esforço amostral 
registrou 420 espécies, abrangendo 90 famílias e 275 gêneros. Nas unidades amostrais, registrou-se 233 espécies, 
sendo 204 com diâmetro na altura do peito (DAP) ≥ 10 cm e 162 com diâmetro na altura do peito DAP ≤ 10 cm e 
altura ≥ 1,50 m, portanto com espécies em comuns. A coleta de material extra registrou 332 angiospermas e uma 
gimnosperma (Araucaria angustifolia), demonstrando a importância de coletas externas às áreas previamente 
delimitadas. Entre as ameaçadas de extinção foram registradas Ocotea odorifera e Araucaria angustifolia. 
Palavra-chave: árvores, biodiversidade, FED, IFFSC, Floresta Atlântica, riqueza.

Abstract 
This paper aims at to present and analyze the flora of Seasonal Deciduous Forests in Santa Catarina, Brazil, based on results 
of a Floristic and Forest Inventory of Santa Catarina. We evaluated the botanical collections made in 79 sample units of 
4,000m², within which all individual from woody species higher than 1,5 m were sampled. Additionally, we collected plant 
species in their reproductive phase both inside and outside the sample units. This sample effort registered 420 species, 90 
families, and 275 genera. Inside the sample units there were 233 species, of which 204 species had a diameter at breast high 
(DBH) ≥ 10 cm; 162 species with DBH ≤ 10 cm and higher than 1,5 m. Fertile specimens collected inside and outside 
the sample units included 332 angiosperms and one gymnosperm (Araucaria angustifolia), showing the importance of 
additional collecting. Among the endangered species we collected Ocotea odorifera and Araucaria angustifolia.
Key words: trees, biodiversity, FED, IFFSC, Atlantic Rain Forest, richness.
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Introdução
O estudo da flora das florestas estacionais 

tropicais secas - FETS (seasonally dry tropical 
forests - SDTF) tem sido objeto de análise por 
diversos autores (Prado & Gibbs 1993; Pennington 
et al. 2000; Pennington et al. 2009, Linares-
Palomino 2011). Estes consideram que as flutuações 

climáticas ocorridas durante o Pleistoceno sejam 
responsáveis pela atual distribuição disjunta de 
FETS no neotrópico, havendo, nas condições 
climáticas atuais, sua retração a partir de uma 
cobertura pretérita mais ampla.

Segundo Gentry (1995), florestas estacionais 
ocorrem em regiões com precipitação atmosférica 
inferior a 1.600 mm anuais, com forte sazonalidade, 



428 Gasper, A.L. et al.

Rodriguésia 64(3): 427-443. 2013

havendo períodos entre cinco e seis meses com 
volume mensal de chuvas inferior a 100 mm. Prado 
& Gibbs (1993) apontam a existência de um “arco 
pleistocênico” constituído por uma extensa área 
de florestas sazonais que vão desde a caatinga, no 
nordeste brasileiro, até o sul do Brasil, inclusive 
parte do Paraguai e norte da Argentina, este último 
grupo, constituindo o “núcleo Missiones” (Prado 
& Gibbs 1993; Pennington et al. 2009). Este arco 
agrega as mais extensas áreas de FETS em território 
brasileiro (Pennington et al. 2000) e é onde se 
insere a área de Floresta Estacional Decidual 
(FED) catarinense (IBGE 1992). Com relação à 
origem da FED, foi considerada uma vegetação 
recente em Santa Catarina (Bigarella 1964), sendo 
seu estabelecimento posterior àquele dos campos 
e da Floresta Ombrófila Mista, o que parece ser 
sustentado por Pennington et al. (2000). 

A Floresta Estacional Decidual em Santa 
Catarina distribui-se por 7.670 km² em um 
intervalo altitudinal situado entre 150 a 800 m 
(excepcionalmente 900 m, segundo – Klein 1978) 
ao longo do eixo principal da bacia do rio Uruguai, 
irradiando-se pelos seus afluentes, onde estabelece 
contato com a Floresta Ombrófila Mista, em geral, 
a partir dos 600 m de altitude (Gasper et al. 2012). 
Por isso, sua maior expressão se dá nas porções 
média e baixa dos vales formados por este rio e seus 
afluentes, especialmente no sudoeste do estado.

Desde a segunda metade do século XX, esta 
região fitoecológica recebe intensa pressão de 
exploração dos recursos florestais e, segundo Klein 
(1972, 1978), à época, já sofria com a exploração 
indiscriminada de madeira e com a sua substituição 
pela agricultura, dadas as propriedades dos solos 
da região, tanto que as florestas primárias eram 
representadas por poucos e pequenos núcleos. Esta 
mesma condição ainda hoje prevalece, sendo a 
vasta maioria dos remanescentes representada por 
fragmentos de pequena dimensão (Ribeiro et al. 
2009; Vibrans et al. 2012a; Vibrans et al. 2013). 
Segundo os dados de Vibrans et al. (2012a), de sua 
área original total, remanescem cerca de 16,3%, 
sendo que 52% da área atualmente coberta por 
FED no estado está representada por fragmentos 
florestais com menos que 50 ha. Este dado indica 
que a metade da cobertura atual da FED se encontra 
completamente fragmentada, sendo muito raras, 
segundo os mesmos autores, as áreas contínuas 
com mais que 200 ha. A condição atual da FED é 
ainda mais grave se comparados os dados totais do 
estado, onde a soma da cobertura dos fragmentos 

com tamanho igual ou menor a 50 ha representa 
14% da área coberta por florestas (Vibrans et 
al. 2012a), explicitando que a FED representa a 
tipologia florestal mais gravemente afetada pela 
colonização recente.

Em Santa Catarina, a FED foi, de forma 
geral, pouco estudada em termos de sua estrutura 
e riqueza, com exceção dos trabalhos taxonômicos 
desenvolvidos para a Flora Ilustrada Catarinense, 
que datam dos anos entre 1957 a 1964 (Reitz 
1965). Diante desta carência e da exploração que 
esta floresta sofreu e ainda está sendo submetida, 
temos como perguntas: 1) quantas e quais são as 
espécies arbóreo-arbustivas presentes na FED 
atualmente; 2) o estádio sucessional avançado 
apresenta significante diferença florística em 
relação ao médio? Há algum efeito dos estádios 
sucessionais sobre a riqueza de espécies? 3) quantas 
são as espécies não encontradas por este trabalho e 
que foram inventariadas em trabalhos sistemáticos 
anteriores a este? 

Material e Métodos
Coleta de dados
A relação florística aqui apresentada resulta das 

coletas de campo do Inventário Florístico Florestal 
de Santa Catarina (IFFSC), especificamente da 
Floresta Estacional Decidual (Fig. 1), tendo sido 
analisadas as espécies das 79 unidades amostrais 
(UA) implementadas pelo IFFSC, entre setembro de 
2008 e maio de 2009 (Vibrans et al. 2010).

As precipitações anuais variam entre 
1.800 a 2.000 mm, com pequena tendência à 
estacionalidade (Wrege et al. 2002). Seus índices 
térmicos determinam dois períodos bem distintos: 
um de quatro a cinco meses, centrado no verão, 
com médias compensadas iguais ou superiores 
a 20ºC e outro de dois a três meses, centrado no 
inverno, com médias iguais ou inferiores a 15ºC. 
O clima, apesar de quente-úmido durante boa parte 
do ano, conserva, por apreciável período, caráter 
frio, capaz de imprimir restrições à proliferação e 
ao desenvolvimento de grande número de espécies 
tropicais (Leite & Klein 1990). 

A metodologia de instalação das UA foi detalhada 
por Vibrans et al. (2010). Cada UA inclui uma área de 
4.000 m² para o componente arbóreo, distribuídos em 
quatro segmentos de 20 m × 50 m (1.000 m²) dispostos 
em cruz cujos braços estão orientados na direção dos 
pontos cardeais, sendo no final destes braços uma 
parcela de 5 m × 5 m, totalizando 100 m2 para o 
componente arbustivo/subarbóreo.
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As coletas efetuadas durante as medições das UA 
neste trabalho foram divididas como (1) componente 
arbóreo: refere-se às espécies medidas em campo com 
diâmetro à altura do peito (DAP, a 1,30 m do solo) ≥10 
cm; (2) componente arbustivo/subarbóreo: refere-se 
aos indivíduos medidos em campo com DAP ≤ 10 
cm e altura > 1,50 m; (3) componente florístico extra: 
refere-se a todas as coletas férteis feitas no interior e 
nos arredores das UA, mesmo que fora dos critérios 
de inclusão acima citados.

Apenas os indivíduos identificados em 
nível de espécie ou gênero foram listados. No 
caso da determinação ter sido possível apenas ao 
nível genérico, somente foram listadas aqueles 
representados por uma espécie, evitando assim 
estimativas equivocadas. A determinação do 
material botânico foi realizada em campo ou após 
coleta e herborização, mediante consulta à coleção 
depositada no herbário Dr. Roberto Miguel Klein, 
da Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
e quando necessário, por meio de consulta à 
especialistas. Todo o material botânico coletado 
foi depositado no herbário FURB, e doações foram 
encaminhadas aos herbários BHCB, MBM e RB 
(siglas conforme Thiers 2012).

A circunscrição das famílias segue APG III 
(2009) para as angiospermas e Christenhusz et al. 
(2011) para as gimnospermas.

Análise dos dados
Fez-se uma comparação histórica, após 

sinonimização, entre a lista de espécies arbóreas 
apresentadas por Reitz et al. (1979) para a FED 
e a deste trabalho para o componente arbóreo e 

arbóreo/subarbóreo. As espécies amostradas pelo 
IFFSC, mas não listadas pelo trabalho de Reitz et 
al. (1979), tiveram descritas áreas de ocorrência e/
ou raridade, conforme especificado nos fascículos 
da Flora Ilustrada Catarinense.

As unidades amostrais foram categorizadas 
em estádios sucessionais (médio e avançado) 
conforme classificação visual de campo, análise 
com base na resolução CONAMA 04/94 e ajustes 
efetuados por Sevegnani et al. (2013). O número 
de espécies do componente arbóreo dos estádios 
(avançado e médio, valores por UA) foi comparado 
através do teste T. Antes, a homogeneidade da 
variância e a distribuição normal dos dados foram 
testadas pelos testes de Levene e Kolmogorov-
Smirnoff, respectivamente.

Além disso, o coeficiente de correlação de 
Pearson foi utilizado para verificar a existência de 
associações entre a riqueza de espécies (somente 
do componente arbóreo) e variáveis relacionadas 
com a estrutura da floresta (dominância total – em 
m²/ha e densidade total – em N ind./ha, ambos os 
valores calculados para toda a UA), e variáveis 
ambientais (altitude, latitude e longitude). 
Os coeficientes de correlação obtidos foram 
utilizados para eliminar as variáveis colineares 
e ajustar, através de regressão linear simples e 
múltipla, modelos considerando a riqueza de 
espécies como variável dependente. Os resíduos 
dos modelos foram submetidos à análise a fim de 
verificar a normalidade do erro.

Resultados
Considerando somente os componentes 

avaliados nas unidades amostrais (arbóreo 
e arbustivo/subarbóreo), foram registradas 
233 espécies (uma gimnosperma – Araucaria 
angustifolia – e 232 angiospermas), das quais 
133 espécies (55%) são comuns a ambos os 
componentes, enquanto 71 espécies (30%) são 
exclusivas do componente arbóreo e 29 (12%) do 
componente arbustivo/subarbóreo (Tabela 2).

Considerando tanto a amostragem sistemática, 
quanto aquela feita nos arredores das parcelas, 
foram amostradas 419 espécies de angiospermas 
e uma gimnosperma. Esse conjunto inclui 90 
famílias e 275 gêneros (Tab. 1). A família com 
maior riqueza específica foi Fabaceae (42 spp.), 
seguida de Myrtaceae (36) e Asteraceae (33). Os 
gêneros com maior riqueza foram Solanum L. (17 
spp.), Eugenia L. (12), Peperomia Ruiz & Pav. 
(8) e Myrcia DC. (7). 

Figura 1 – Localização das 79 unidades amostrais do 
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina na região 
da Floresta Estacional Decidual, Santa Catarina, Brasil.
Figure 1 – Localization of the 79 sample units of the Floristic and 
Forest Inventory of Santa Catarina state in Seasonal Deciduous 
Forests region, Santa Catarina, Brazil.
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Família Nome científico A R H Voucher
Acanthaceae Justicia brasiliana Roth x x Verdi 1608

Justicia carnea Lindl. x Dreveck 796
Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo x Verdi 1267

Achatocarpaceae Achatocarpus praecox Griseb. x x x Verdi 1767
Adoxaceae Sambucus australis Cham. & Schltdl. x x Verdi 3885
Alstroemeriaceae Bomarea edulis (Tussac.) Herb. x Gasper 1967
Amaranthaceae Alternanthera micrantha R.E.Fr. x Verdi 2643

Chamissoa acuminata Mart. x Stival-Santos 309
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth x Stival-Santos 502
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. x Dreveck 505

Amaryllidaceae Hippeastrum reticulatum Herb. x Stival-Santos 547
Anacardiaceae Lithrea brasiliensis Marchand x x Verdi 1167

Schinus lentiscifolius Marchand x Verdi 993
Schinus terebinthifolius Raddi x x x Verdi 966

Annonaceae Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer x x x Gasper 1893
Annona sylvatica A.St.-Hil. x x x Verdi 955

Apiaceae Daucus pusillus Michx. x Verdi 972
Apocynaceae Asclepias curassavica L. x Dreveck 601

Aspidosperma australe Müll.Arg. x x x Verdi 1644
Fischeria stellata (Vell.) E.Fourn. x Stival-Santos 488 
Oxypetalum pannosum Decne. x Verdi 1082
Rauvolfia sellowii Müll.Arg. x x x Verdi 1079
Schubertia sp. x Verdi 1665
Tabernaemontana catharinensis A. DC. x x Dreveck 574

Aquifoliaceae Ilex brevicuspis Reissek x x Verdi 1057
Ilex microdonta Reissek x x Gasper 1915
Ilex paraguariensis A. St.-Hil. x x x Dreveck 407
Ilex theezans Mart. ex Reissek x x Verdi 1819

Araceae Philodendron bipinnatifidum Schott x Verdi 1771
Spathicarpa hastifolia Hook. x Verdi 1076

Araliaceae Aralia warmingiana (Marchal) J.Wen x x Stival-Santos 1524
Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav. x Verdi 1693
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. x x x Dreveck 640

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze x x x Verdi 1014
Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman  x x Observada em campo

Trithrinax brasiliensis Mart. x Observada em campo
Aristolochiaceae Aristolochia triangularis Cham. & Schltdl. x Verdi 1584
Asparagaceae Cordyline spectabilis Kunth & Bouché x x x Dreveck 630
Asteraceae Achyrocline satureioides (Lam.) DC. x Dreveck 653

Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M.King & H.Rob. x x Verdi 1823
Baccharis anomala DC. x Verdi 1797

Tabela 1 – Lista das espécies de angiospermas e gimnospermas coletadas durante a fase III do Inventário Florístico 
Florestal de Santa Catarina, na Floresta Estacional Decidual. A: coletada no componente arbóreo; R: coletada no 
componente arbustivo/subarbóreo; H: coletada no componente florístico. Os coletores são M. Verdi, S. Dreveck, A. 
Stival-Santos, A. Korte e A.L. de Gasper
Table 1 – List of angiosperms and gymnosperms collected during the phase III of the Floristic and Forest Inventory of Santa Catarina 
state in Seasonal Dry Forest. A: collected in tree component; R: collected in treelets and shrubs component; H: collected in floristic 
component. Collectors: M. Verdi, S. Dreveck, A. Stival-Santos, A. Korte and A.L. de Gasper.
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Baccharis dracunculifolia DC. x x x Verdi 1836
Baccharis punctulata DC. x x Dreveck 576
Baccharis semiserrata DC. x Dreveck 978
Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. x Verdi 1794
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. x Verdi 1791
Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. x Verdi 1868
Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. x Dreveck 678
Chrysolaena platensis (Spreng.) H. Rob. x Stival-Santos 560
Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera x x x Verdi 1838
Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera x Verdi 5382
Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. x Verdi 1013
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera x Verdi 2651
Jungia floribunda Less. x Gasper 2060
Kaunia rufescens (P.W. Lund ex DC.) R.M. King & H. Rob. x Dreveck 623
Mikania micrantha Kunth x Dreveck 800
Neocabreria malachophylla (Klatt) R.M. King & H. Rob. x x Verdi 1113
Piptocarpha angustifolia Dusén x x Korte 1212
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. x Dreveck 654
Pterocaulon polystachyum DC. x Dreveck 651
Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. x Verdi 1796
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. x Gasper 1901
Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob. x Verdi 1839
Solidago chilensis Meyen x Verdi 1833
Trixis praestans (Vell.) Cabrera  x Verdi 2285
Urolepis hecatantha (DC.) R.M. King & H. Rob. x Dreveck 605
Verbesina sordescens DC. x Verdi 1795
Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob. x Verdi 1798
Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.  x Gasper 919
Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H. Rob. x Verdi 1820
Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob. x Stival-Santos 487

Basellaceae Anredera cordifolia (Ten.) Steenis x Stival-Santos 776
Begoniaceae Begonia descoleana L.B.Sm. & B.G. Schub. x Dreveck 380
Bignoniaceae Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. x Verdi 1670

Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann x Stival-Santos 708
Fridericia sp. x Verdi 1628
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos x x Verdi 3880
Jacaranda micrantha Cham. x x Stival-Santos 508
Jacaranda puberula Cham. x x Stival-Santos 302
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers x Dreveck 389

Boraginaceae Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. x x x Stival-Santos 198
Cordia ecalyculata Vell. x x x Verdi 1629
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. x x x Verdi 1606
Heliotropium transalpinum Vell. x Verdi 1616
Tournefortia paniculata Cham. x Stival-Santos 403
Varronia polycephala Lam. x x Dreveck 1358

Bromeliaceae Aechmea calyculata (E. Morren) Baker x Stival-antos 714
Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B.Sm. x Stival-Santos 713
Tillandsia tenuifolia L. x Stival-Santos 205
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Cactaceae Cereus sp. x Observada em campo
Lepismium warmingianum (K. Schum.) Barthlott x Stival-Santos 152
Pereskia aculeata Mill. x Verdi 1661
Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn x Dreveck 386

Campanulaceae Lobelia exaltata Pohl x Dreveck 467
Lobelia hassleri Zahlbr. x Dreveck 423
Siphocampylus verticillatus G. Don x Stival-Santos 390

Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. x x x Verdi 1536
Trema micrantha (L.) Blume x x x Verdi 1080

Cannaceae Canna indica L. x Verdi 1747
Cannelaceae Cinnamodendron dinisii Schwacke x x Verdi 545
Cardiopteridaceae Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard x x x Stival-Santos 287
Caricaceae Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. x x Verdi 1642

Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil. x x Verdi 1588
Celastraceae Maytenus aquifolia Mart. x x Verdi 3630

Pristimera celastroides (Kunth) A.C.Sm. x Verdi 611
Schaefferia argentinensis Speg. x x Dreveck 688

Clethraceae Clethra scabra Pers. x x x Verdi 1809
Combretaceae Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz x Verdi 1812
Commelinaceae Commelina villosa C.B.Clarke ex Chodat & Hassl. x Gasper 1193

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Kuntze ex Hand.-Mazz x Gasper 1414
Tradescantia fluminensis Vell. x Verdi 77
Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos x Dreveck 718

Convolvulaceae Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f. x Stival-Santos 557
Ipomoea quamoclit L. x Verdi 1683

Cucurbitaceae Melothria pendula L. x Stival-Santos 649
Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell. x Verdi 1202
Cyperaceae Carex sellowiana Schltdl. x Dreveck 379

Cyperus andreanus Maury x Verdi 996
Cyperus burkartii Guagl. x Gasper 1970
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. x Gasper 1977
Cyperus incomtus Kunth x Verdi 1595

Dioscoreaceae Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb. Stival-Santos 562
Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. x Verdi 977

Ebenaceae Diospyros inconstans Jacq. x Verdi 3641
Elaeocarpaceae Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. x Gasper 1432
Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. x x x Dreveck 431

Erythroxylum myrsinites Mart. x Verdi 962
Euphorbiaceae Acalypha gracilis Spreng. x x Gasper 1055

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. x x x Verdi 1633
Alchornea sidifolia Müll.Arg. x Verdi 3161
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. x Verdi 2880
Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. x x Verdi 1788
Croton sp. x Stival-Santos 382
Euphorbia heterophylla L. x Gasper 1978
Manihot grahamii Hook. x x x Verdi 1540
Sapium glandulosum (L.) Morong x x x Verdi 1070
Sebastiania brasiliensis Spreng. x x x Dreveck 641
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Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs x x x Stival-Santos 459
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. x Verdi 2685
Tragia volubilis L. x Verdi 1075

Fabaceae Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes x x x Verdi 1485
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart x x Stival-Santos 678
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. x x Observada em campo
Ateleia glazioveana Baill. x x Dreveck 754
Bauhinia forficata Link x x x Verdi 1604
Calliandra brevipes Benth. x Dreveck 502
Calliandra foliolosa Benth. x x Observda em campo
Dahlstedtia pinnata (Benth.) Malme x x Verdi 1534
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton x x x Gasper 1934
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong x x Verdi 1664
Erythrina crista-galli L. x Observda em campo
Erythrina falcata Benth. x x x Verdi 1086
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. x Observda em campo
Holocalyx balansae Micheli x x Korte 5564
Inga edulis Mart. x Stival-Santos 3338
Inga marginata Willd. x x x Stival-Santos 396
Inga subnuda Salzm. ex Benth. x x Gasper 2531
Inga vera Wild. x x x Dreveck 374
Inga virescens Benth. x Observada em campo
Leptolobium elegans Vogel x Observada em campo
Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. x x x Verdi 1483
Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G. Azevedo & H.C. Lima x x x Verdi 1092
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. x x x Stival-Santos 417
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. x x Observada em campo
Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld x Verdi 3593
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. x Korte 6991
Machaerium paraguariense Hassl. x x Verdi 1337
Machaerium stipitatum (DC.) Vogel x x x Verdi 1713
Mimosa scabrella Benth. x x x Stival-Santos 307
Myrocarpus frondosus Allemão x x x Verdi 3771
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan x x x Verdi 1677
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. x x Verdi 1658
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. x Stival-Santos 1491
Senegalia nitidifolia (Speg.) Seigler & Ebinger x Dreveck 448
Senegalia recurva (Benth.) Seigler & Ebinger x x x Verdi 1699
Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose x Dreveck 468
Senegalia tucumanensis (Griseb.) Seigler & Ebinger x x Stival-Santos 406
Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger x Stival-Santos 210
Senna occidentalis (L.) Link x Stival-Santos 489
Vicia sp. x Verdi 991
Vigna sp. x Verdi 1563

Hypericaceae Hypericum connatum Lam x Dreveck 508
Lamiaceae Aegiphila brachiata Vell. x x Verdi 1026

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth. x Verdi 1592
Rhabdocaulon strictum (Benth.) Epling x Verdi 1792
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Salvia sp. x Verdi 1607
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke x x x Dreveck 548

Lauraceae Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) Kosterm. x x Gasper 1163
Cryptocarya aschersoniana Mez x x x Dreveck 626
Cryptocarya mandioccana Meisn. x Observada em campo
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. x x Stival-Santos 372
Nectandra grandiflora Nees x Verdi 1046
Nectandra lanceolata Nees x x x Gasper 2059
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez x x x Stival-Santos 1536
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. x x Stival-Santos 1245
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez x x x Verdi 1643
Ocotea laxa (Nees) Mez x x Stival-Santos 1521
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer x x Verdi 3266
Ocotea puberula (Rich.) Nees x x x Verdi 1062
Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez x x x Verdi 544

Loganiaceae Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. x x x Gasper 1957
Malpighiaceae Bunchosia maritima (Vell.) J.F. Macbr. x x Verdi 3876

Dicella nucifera Chodat x Stival-Santos 450
Heteropterys intermedia (A. Juss.) Griseb. x Verdi 2431

Malvaceae Abutilon umbelliflorum A. St.-Hil. x Dreveck 381
Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) Hassl. x x Stival-Santos 705
Byttneria australis A. St.-Hil. x Stival-Santos 208
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna x x Stival-Santos 451
Heliocarpus popayanensis Kunth x x Verdi 2287
Hibiscus sp. x Verdi 1755
Luehea divaricata Mart. & Zucc. x x x Verdi 1816
Malvastrum coromandelianum Garcke x Dreveck 603
Pavonia communis A.St.-Hil. x Verdi 1390
Pavonia sepium A. St.-Hil. x Dreveck 674
Sida rhombifolia L. x Gasper 1936

Maranthaceae Ctenanthe muelleri Petersen x Verdi 1101
Melastomataceae Leandra australis (Cham.) Cogn. x Verdi 1063

Leandra regnellii (Triana) Cogn. x Stival-Santos 151
Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn. x Verdi 1011
Miconia cinerascens Miq. x x x Verdi 1053
Miconia pusilliflora (DC.) Naudin x Verdi 1784

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. x x x Stival-Santos 429
Cedrela fissilis Vell. x x x Verdi 1564
Guarea macrophylla Vahl x x x Verdi 1090
Trichilia catigua A. Juss. x x x Dreveck 716
Trichilia claussenii C. DC. x x x Verdi 1641
Trichilia elegans A. Juss. x x x Verdi 1587

Monimiaceae Hennecartia omphalandra J.Poiss. x x x Verdi 968
Moraceae Ficus adhatodifolia Schott x Stival-Santos 1059

Ficus gomelleira Kunth x Dreveck 2543
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. x x x Verdi 1782
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. x x Verdi 1639
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al.    x x Korte 1206
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Myrtaceae Acca sellowiana (O. Berg) Burret x Verdi 987
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg  x Verdi 1183
Calyptranthes grandifolia O.Berg x x Verdi 2579
Calyptranthes tricona D. Legrand x x x Dreveck 912
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.   x Stival-Santos 248
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg x x x Stival-Santos 351
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg x x x Verdi 945
Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand x x x Verdi 1593
Eugenia gracillima Kiaersk. x x Dreveck 1888
Eugenia hiemalis Cambess. x Verdi 2682
Eugenia involucrata DC. x x Stival-Santos 2058
Eugenia pyriformis Cambess. x x x Stival-Santos 310
Eugenia ramboi D. Legrand x x x Gasper 1897
Eugenia rostrifolia D. Legrand x x Korte 6258
Eugenia subterminalis DC. x Gasper 917
Eugenia uniflora L. x x Dreveck 513
Eugenia uruguayensis Cambess. x Verdi 1409
Eugenia verticillata (Vell.) Angely x x x Dreveck 608
Myrceugenia myrcioides (Cambess.) O.Berg  x x Verdi 2581
Myrcia guianensis (Aubl.) DC. x Stival-Santos 299
Myrcia hebepetala DC. x Dreveck 899
Myrcia oblongata DC. x x x Verdi 1793
Myrcia palustris DC. x x Verdi 1817
Myrcia pubipetala Miq. x x Gasper 2233
Myrcia selloi (Spreng.) N.Silveira   x Verdi 3889
Myrcia splendens (Sw.) DC. x Gasper 1580
Myrcianthes gigantea (D.Legrand) D.Legrand x Gasper 2506
Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand x x Verdi 1182
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg x x x Dreveck 492
Myrrhinium atropurpureum Schott x Gasper 1447
Plinia rivularis (Cambess.) Rotman x x x Stival-Santos 2059
Plinia trunciflora (O.Berg) Kausel x x Gasper 2530
Psidium australe Cambess. x Verdi 1811
Siphoneugena reitzii D.Legrand x Verdi 2062

Nyctaginaceae Pisonia ambigua Heimerl x x Verdi 1744
Oleaceae Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S.Green   x Gasper 2498
Onagraceae Oenothera sp. x Verdi 967
Opiliaceae Agonandra excelsa Griseb. x x Verdi 3875
Orchidaceae Alatiglossum longipes (Lindl.) Baptista x Dreveck 661

Baptistonia riograndensis (Cogn.) Chiron & V.P.Castro x Dreveck 664
Corymborkis flava (Sw.) Kuntze x Dreveck 647
Galeandra beyrichii Rchb. f. x Stival-Santos 282
Gomesa recurva R.Br. x Verdi 1527
Govenia urticulata (Sw.) Lindl. x Verdi 1886
Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha Neto x Dreveck 418
Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay x Verdi 1720

Oxalidaceae Oxalis cytisoides Mart. ex Zucc. x Verdi 986
Passifloraceae Passiflora amethystina J.C. Mikan x Verdi 1832
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Passiflora caerulea L. x Stival-Santos 703
Passiflora capsularis L. x Dreveck 454

Phytolaccaceae Phytolacca americana L. x Dreveck 611
Phytolacca dioica L. x x Dreveck 402
Seguieria aculeata Jacq. x x x Verdi 1749
Seguieria americana L. x Dreveck 624
Seguieria langsdorffii Moq. x Gasper 2500

Picramniaceae Picramnia parvifolia Engl. x x Verdi 1068
Piperaceae Peperomia blanda (Jacq.) Kunth x Verdi 1662

Peperomia corcovadensis Gardner. x Gasper 1904
Peperomia delicatula Henschen x Gasper 2065
Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth x Stival-Santos 296
Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. x Stival-Santos 648
Peperomia trineura Miq. x Dreveck 639
Peperomia trineuroides Dahlst. x Verdi 1087
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey. x Verdi 1486
Piper aduncum L. x x Dreveck 444
Piper amalago L. x x Verdi 1750
Piper caldense C.DC. x Dreveck 1650
Piper gaudichaudianum Kunth x Verdi 1638
Piper hispidum Sw. x Verdi 1505
Piper macedoi Yunck. x Dreveck 408
Piper mikanianum (Kunth) Steud. x Verdi 946

Plantaginaceae Plantago sp. x Gasper 1980
Stemodia verticillata (Mill.) Hassl. x Verdi 1557

Poaceae Andropogon bicornis L. x Dreveck 659
Eustachys distichophylla (Lag.) Nees x Verdi 1567
Lasiacis divaricata (L.) Hitch. x Verdi 1735
Melica macra Ness x Verdi 983
Merostachys skvortzovii Send. x Verdi 969
Olyra humilis Nees x Verdi 1035
Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv. x Stival-Santos 482
Pharus latifolius L. x Verdi 1730
Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf x Gasper 1981
Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng. x Verdi 1871
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen x Verdi 1003
Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. x Dreveck 625
Sporobolus pseudairoides Parodi x Gasper 1971

Polygonaceae Coccoloba argentinensis Speg. x x Stival-Santos 2057
Polygonum punctatum Elliott x Verdi 956
Ruprechtia laxiflora Meisn. x x x Stival-Santos 1802

Primulaceae Myrsine balansae (Mez) Arechav. x x Stival-Santos 710
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. x x x Verdi 1061
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze x x x Verdi 1882
Myrsine loefgrenii (Mez) Imkhan. x x Dreveck 1948
Myrsine parvula (Mez) Otegui x Verdi 2339
Myrsine umbellata Mart. x x x Gasper 2054

Proteaceae Roupala montana Aubl. x x Verdi 1169
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Quillajaceae Quillaja brasiliensis (A.St.-Hil. & Tul.) Mart. x Verdi 198
Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. x x x Dreveck 620

Rubus brasiliensis Mart. x Verdi 1384
Rubiaceae Cordiera concolor (Cham.) Kuntze x Gasper 1266

Coussarea contracta (Walp.) Müll. Arg. x x x Dreveck 613
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. x x x Verdi 1815
Galium sp. x Verdi 1031
Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth. x Dreveck 801
Manettia paraguariensis Chodat x Verdi 1696
Mitracarpus sp. x Gasper 2151
Palicourea australis C.M. Taylor x Dreveck 405
Psychotria carthagenensis Jacq. x x Verdi 1579
Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. x x Verdi 1045
Psychotria myriantha Müll.Arg. x Stival-Santos 651
Psychotria suterella Müll.Arg. x Dreveck 619
Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. x x x Verdi 1528
Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg. x Stival-Santos 377

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. x x x Verdi 1598
Esenbeckia grandiflora Mart. x x x Stival-Santos 433
Helietta apiculata Benth. x x x Verdi 1524
Pilocarpus pennatifolius Lem. x x x Verdi 1824
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. x x x Verdi 1764
Zanthoxylum petiolare A. St.-Hil. & Tul. x x x Verdi 1799
Zanthoxylum rhoifolium Lam. x x x Stival-Santos 556

Salicaceae Banara tomentosa Clos x x x Verdi 1481
Casearia decandra Jacq. x x x Stival-Santos 286
Casearia obliqua Spreng. x Verdi 1350
Casearia sylvestris Sw. x x x Gasper 1899
Xylosma pseudosalzmannii Sleumer x Gasper 987

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. x x x Dreveck 413
Allophylus guaraniticus (A.St.-Hil.) Radlk. x x x Verdi 1772
Allophylus petiolulatus Radlk. x Stival-Santos 898
Allophylus puberulus (Cambess.) Radlk x x x Verdi 982
Cardiospermum halicacabum L. x Stival-Santos 506
Cupania vernalis Cambess. x x x Verdi 959
Diatenopteryx sorbifolia Radlk. x x Dreveck 2855
Matayba elaeagnoides Radlk. x x x Verdi 1105
Matayba intermedia Radlk. x Verdi 3272
Paullinia meliifolia Juss. x Stival-Santos 495
Serjania sp. x Verdi 1346
Thinouia sp. Stival-Santos 1534
Urvillea sp. x Gasper 1451

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. x x x Verdi 1085
Chrysophyllum inornatum Mart. x x Gasper 1512
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. x x x Verdi 1681

Simaroubaceae Picrasma crenata (Vell.) Engl. x x x Dreveck 451
Solanaceae Aureliana sp. x x Verdi 961

Capsicum flexuosum Sendtn. x Dreveck 403
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Cestrum intermedium Sendtn. x x Gasper 1259
Cestrum strigilatum Ruiz & Pav. x x Verdi 1558
Nicotiana alata Link & Otto x Verdi 970
Sessea regnellii Taub. x x Gasper 1706
Solanum americanum Mill. x Verdi 3776
Solanum bullatum Vell. x x Korte 1446
Solanum compressum L.B.Sm. & Downs x Gasper 1398
Solanum corymbiflorum (Sendtn.) Bohs x Dreveck 404
Solanum diploconos (Mart.) Bohs x Verdi 1651
Solanum fusiforme L.B. Sm. & Downs x Stival-Santos 384
Solanum guaraniticum A. St.-Hil. x Verdi 1016
Solanum hirtellum (Spreng.) Hassl. x Verdi 1627
Solanum mauritianum Scop. x x x Stival-Santos 303
Solanum pabstii L.B.Sm. & Downs x Dreveck 338
Solanum pseudocapsicum L. x Stival-Santos 156
Solanum pseudoquina A.St.-Hil. x Stival-Santos 181
Solanum sanctaecatharinae Dunal x x x Verdi 1635
Solanum sisymbriifolium Lam. x Dreveck 500
Solanum trachytrichium Bitter x Stival-Santos 202
Solanum vaillantii Dunal x Gasper 1898
Solanum variabile Mart. x x Verdi 1386
Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz. x Dreveck 610

Styracaceae Styrax leprosus Hook. & Arn. x x x Verdi 1653
Symplocaceae Symplocos tetrandra Mart. x Verdi 1932

Symplocos uniflora (Pohl) Benth.   x Verdi 1165
Talinaceae Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. x Gasper 2150
Thymelaeaceae Daphnopsis racemosa Griseb. x Verdi 3772
Urticaceae Boehmeria caudata Sw. x x Verdi 2633

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini x Verdi 1376
Pilea pubescens Liebm. x Verdi 1731
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. x x x Gasper 1975

Valerianaceae Valeriana scandens L. x Verdi 1081
Verbenaceae Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. x x x Verdi 1556

Citharexylum solanaceum Cham. x Verdi 1383
Lantana camara L. x x Verdi 985
Lippia brasiliensis (Link) T.R.S. Silva x Dreveck 677
Lippia lippioides (Cham.) Rusby x Dreveck 510
Verbena bonariensis L. x Dreveck 438
Verbena litoralis Kunth x Verdi 1724

Violaceae Hybanthus bigibbosus (A. St.-Hil.) Hassl. x x x Verdi 1159
Vitaceae Cissus sulcicaulis (Baker) Planch. x Dreveck 643

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis x Dreveck 507
Vivianiaceae Caesarea albiflora Cambess. x Verdi 1829
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Tabela 2 – Síntese da florística amostrada na Floresta 
Estacional Decidual e seus ecótonos com a Floresta 
Ombrófila Mista e Estepe Ombrófila, no Inventário 
Florístico Florestal de Santa Catarina.
Table 2 – Summary of the sampled species within the Seasonal 
Deciduous Forest and its ecotones with the Mixed Ombrophilous 
Forest and grasslands in the Floristic and Forest Inventory of 
Santa Catarina State.

Foram registradas as seguintes espécies 
exóticas: Citrus reticulata Blanco, Citrus x limon 
(L.) Burm. f., Hovenia dulcis Thunb., Morus nigra 
L. e Persea americana Mill. dentro das parcelas 
do componente arbóreo e arbustivo/subarbóreo. 
Contudo, estas espécies não foram contabilizadas 
na contagem de espécies. Cabe destaque que Meyer 
et al. (2012) registrou outras 20 espécies exóticas 
para esta região fitoecológica.

O número médio de espécies no componente 
arbóreo foi de 36,45 (com mínimo de 12 e máximo 
de 59) e no componente arbustivo/subarbóreo 14,85 
(com mínimo de quatro e máximo de 32).

A coleta de material fértil (componente 
florístico extra) registrou 332 angiospermas e uma 
gimnosperma A. angustifolia (Tab. 2). Das 333 
espécies, 190 são árvores e arbustos (sendo que 
115 não foram registrados dentro das parcelas), 77 
ervas terrícolas, 19 espécies de epífitos e 42 lianas. 

Dentre as 164 espécies arbóreas citadas por Reitz 
et al. (1979) para a região fitoecológica, não foram 
amostradas 36 espécies (Tab. 3). Foram registradas 
ainda as espécies Araucaria angustifolia e Ocotea 
odorifera como ameaçadas de extinção (MMA 2008). 

Considerando somente o componente 
arbóreo, as zonas proximais ao contato com 
a Floresta Ombrófila Mista, nas regiões mais 

elevadas ao norte e leste, se caracterizam pela 
maior riqueza de espécies, conforme demonstrado 
pela relação significativa da regressão múltipla (R2 
múltiplo= 0,37; p<0,01) entre a riqueza de espécies 
(variável dependente) e as variáveis longitude e 
altitude (variáveis independentes), o que pode ser 
deduzido também através da Figura 2. 

Os dados de riqueza de espécies, segundo os 
testes aplicados, atenderam às premissas do teste 
T quanto à normalidade e homocedasticidade. 
Considerando o componente arbóreo, a análise 
atestou haver maior riqueza de espécies em áreas de 
estágio avançado (42,4 espécies/UA) em relação às 
áreas de estágio médio (35,9 espécies/UA; p<0,01). 
(Fig. 3a). A análise de correlação entre os dados 
de riqueza de espécies arbóreas e a dominância 
total de cada UA demonstrou haver uma potencial 
relação positiva e significativa (R = 0,43, p=4,4 × 
10-5, Fig. 3b). 

Discussão
As coletas do IFFSC contemplaram 61,8% 

das espécies relacionadas por Stehmann et al. 
(2009) para a FED no Domínio da Floresta 
Atlântica brasileira. Destaca-se que em ambos os 
casos, os dados não são apenas de levantamentos 
fitossociológicos, mas de coletas gerais efetuadas 
e registradas em herbários.

Os dados apontados por este trabalho 
corroboram outros que destacam Fabaceae e 
Myrtaceae como famílias importantes dentro das 
florestas estacionais (Reitz et al. 1979; Klein 1972, 
1978; Pennington et al. 2009; Ruschel et al. 2009; 
Rios et al. 2010). Gentry (1985) considera que ao 
lado de Fabaceae, Bignoniaceae é uma família 
importante no contexto das florestas estacionais, 
principalmente pela representatividade de lianas 
neste ambiente e cita a relevância de Myrtaceae 
nas florestas ombrófilas da margem Atlântica do 
Brasil, o que ressalta a contribuição também do 
contingente de espécies atlânticas nas florestas 
aqui descritas (Morellato & Haddad 2000; Oliveira-
Filho & Fontes 2000; Pennington et al. 2009). 
Particularmente, Myrtaceae é melhor representada 
nas florestas ombrófilas do que nas estacionais, 
tendendo a declinar em riqueza nos biomas cerrado 
e Amazônia (Oliveira-Filho & Fontes 2000).

Sarmiento (1972) destaca, dentre os gêneros 
típicos das florestas estacionais Annona, Eugenia, 
Machaerium Pers., Myrcia, Pisonia L., Rauvolfia  L. 
e Trichilia P. Browne. Todos figuram dentre aqueles 
mais representativos em número de registros por UA. 

Florística do Inventário Florestal de Santa Catarina no

Famílias de angiospermas 89
Famílias de angiospermas com 10 ou mais espécies 11
Gêneros de angiospermas 275
Espécies amostradas 420
Espécies de angiospermas 419
Espécies do componente arbóreo 204
Espécies do componente arbustivo/subarbóreo, mas não 
no arbóreo

29

Espécies do componente arbóreo, não amostradas no 
arbustivo/subarbóreo

71

Espécies exclusivamente levantadas na florística de 
angiospermas

187

Espécies na lista das ameaçadas de extinção MMA-2008 2
Espécies arbóreas citadas por Reitz et al. (1979) não 
encontradas no IFFSC

37
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Tabela 3 – Espécies arbóreas citadas por Reitz et al. (1979) para a Floresta Estacional Decidual, mas não encontradas 
pelo Inventário Florestal de Santa Catarina, fase III, com respectivas informações sobre ocorrência e raridade em 
Santa Catarina, com base na Flora Ilustrada Catarinense e  também por Klein (1972).
Table 3 – Tree species cited for Seasonal Deciduous Forest (Reitz et al. 1979) but not sampled in Floristic Forest Inventory of Santa Catarina 
State, phase III, including information on their distribution and rarity in Santa Catarina based on Flora Ilustrada de Santa Catarina and Klein (1972).

Por outro lado, Gentry (1995) cita Handroanthus 
(=Tabebuia Gomes ex DC.), Cordia L., Casearia 
Jacq., Bauhinia L., Trichilia, Erythroxylum P. 
Browne, Randia L., Hippocratea L., Serjania Mill., 
Croton L. e Zanthoxyllum L. como os gêneros 
mais amplamente representados nas florestas secas 
neotropicais. Muitos destes gêneros e, inclusive 
espécies, são também representados nas florestas 
ombrófilas em Santa Catarina, embora haja diferenças 

evidentes na representação de cada uma delas. Muitas 
destas diferenças foram discutidas por Gasper et al. 
(2012) que apontaram Apuleia leiocarpa, Rauvolfia 
sellowii, Bastardiopsis densiflora, Chrysophyllum 
gonocarpum, Cordia trichotoma, Holocalyx 
balansae, Myrocarpus frondosus e Pisonia ambigua 
como componentes de um conjunto de espécies que 
representa muito bem a estrutura fitossociológica das 
florestas estacionais catarinenses. 

Família Espécie Observação
Annonaceae Annona neosalicifolia H.Rainer Pouco frequente
Aquifoliaceae Ilex dumosa Reissek Frequente
Arecaceae Euterpe edulis Mart. Muito frequente
Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. ex DC. Muito rara
 Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) S.O. Grose Muito rara
Cardiopteridaceae Citronella gongonha (Mart.) R.A.Howard Muito rara
Celastraceae Maytenus muelleri Schwacke Muito rara
Clusiaceae Garcinia gardneriana (Planch.& Triana) Zappi Rara
Combretaceae Terminalia australis Camb. Muito frequente
Cunnoniaceae Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe Raríssima
Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. Muito rara
 Sebastiania schottiana Müll.Arg. -
 Pachystroma longifolium (Nees) I.M.Johnst. Pouco frequente
Fabaceae Albizia polycephala (Benth.) Killip Muito rara
 Calliandra tweediei Benth. Frequente
 Inga sessilis (Vell.) Mart. Frequente
 Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme Pouco frequente
 Senna oblongifolia (Vog.) H.S.Irwin & Barneby -
 Sweetia fruticosa Spreng. Bastante rara
Lauraceae Ocotea acutifolia (Nees) Mez Muito rara
 Ocotea porosa (Nees) Barroso rara
Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer não ocorre em SC
Monimiaceae Mollinedia elegans Tul. Muito rara
Moraceae Ficus cestrifolia Schott ex Spreng. Bastante comum
Myrtaceae Eugenia florida DC. Bastante rara
Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. Muito rara
 Campomanesia eugenioides (Camb.) D.Legrand ex Landrum Muito rara
 Myrcia laruotteana Cambess. Muito rara
 Myrciaria tenella (DC.) O.Berg Muito rara
Rhizophoraceae Erythroxylum microphyllum A.St.-Hil. Muito rara
Rubiaceae Faramea porophylla (Vell.) Müll.Arg. não ocorre em SC
Salicaceae Banara parviflora (A. Gray) Benth. Rara
Sapotaceae Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk. Muito rara
 Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk. Muito frequente
Solanaceae Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don Frequente
 Solanum rantonnei Carr. ex Lescuyer Bastante rara
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Apesar da elevada riqueza registrada em 
Santa Catarina, 36 espécies arbóreas catalogadas 
por Reitz et al. (1979) na FED catarinense não 
foram encontradas, o que pode significar que as 
ações de supressão de florestas e sua simplificação 
constatada tiveram grande impacto sobre essas 
espécies, com forte indicação de extinção regional. 
Mas, apesar do esforço amostral desempenhado 
pelo IFFSC, algumas delas podem estar localizadas 
em diferentes áreas não estudadas, por isso considera-
se relevante fazer novas pesquisas direcionadas para 
este conjunto indicado na Tabela 3.

Segundo os dados de Vibrans et al. (2012b), 
comparativamente às demais regiões fitoecológicas 
do Estado, a FED possui um contingente florístico 
menor de espécies arbustivas/arbóreas (242 spp.) 
e compartilha menos espécies com as florestas 
ombrófilas (165) do que estas (Floresta Ombrófila 
Mista e Densa) compartilham entre si (202). A 
FED ainda possui um menor número de espécies 
exclusivas (19), contrastando fortemente com a 
Floresta Ombrófila Densa (339), embora menos 
com a Floresta Ombrófila Mista (57), o que 
certamente deve interferir na riqueza específica 
menor desta unidade. No total, foram amostradas 
242 espécies, contra 452 na FOM e 736 na FOD. 

De fato, estes números, bem como aqueles 
do presente trabalho, parecem concordar com os de 
Oliveira-Filho & Fontes (2000), que atestam menor 
riqueza das florestas estacionais, definindo a FED 
em Santa Catarina como um conjunto empobrecido 
em espécies quando comparado às demais unidades 
tipologias florestais presentes no estado. 

Gentry (1995) admite haver relação entre 
o volume anual de precipitações e a riqueza 
específica nas florestas tropicais situadas em 
baixas altitudes. Considerando que as florestas ora 
em análise estão situadas em regiões de elevado 
volume de precipitações anuais, com pequena 
tendência à estacionalidade (Wrege et al. 2002), 
estas tendem a ser mais ricas que outras áreas que 
abrigam florestas estacionais, mas que possuem 
marcante sazonalidade climática. Embora, a 
FED em Santa Catarina não esteja submetida a 
estacionalidade na precipitação, há diferenças 
marcantes entre as temperaturas médias de 
inverno e verão influenciadas pela diminuição do 
fotoperíodo no outono e inverno, e esses fatores 
desencadeiam deciduidade de folhas (Alberti et 
al. 2011) de mais de 50% das espécies do dossel e 
emergentes (Klein 1972, 1978).

Portanto, analisando conjuntamente os 
dados deste trabalho e aqueles de outros autores, 
principalmente Gentry (1995) e Oliveira-Filho 
& Fontes (2000), pode-se admitir que florestas 
estacionais de Santa Catarina, embora sejam 
classificadas como estacionais, representam algo 
como uma transição entre aquelas típicas de ambientes 
ombrófilos da margem atlântica e as estacionais, que 
tendem a predominar para oeste, fato este já discutido 
por Oliveira-Filho & Fontes (2000).  

O conjunto de dados apresentado neste 
trabalho revelou ainda dois aspectos importantes 
sobre a atual estrutura das florestas estacionais 
catarinenses: o primeiro é que a riqueza da flora 
arbórea/arbustiva é maior em fragmentos mais 
desenvolvidos do ponto de vista da sucessão 
ecológica (Fig. 3a). O segundo é que a dominância 
total é um bom preditor da riqueza de espécies 
arbóreas (Fig. 3b). Na verdade, ambas as conclusões 
combinam-se, pois é esperado que florestas em 
estádios mais avançados de sucessão apresentem 
estrutura mais complexa, evidenciado tanto maior 
riqueza, quanto abriguem maior biomassa, neste 
caso, medida indiretamente pela dominância 
total. O aumento da área basal representa maior 
proporção de cobertura do solo, refletindo em 
condições propícias ao estabelecimento de espécies 
de sub-bosque, ampliação do número de estratos e 
sinúsias não existentes, ou menos representativas, 
nos estágios iniciais e médios de sucessão florestal.

Em um contexto geral, as áreas de Floresta 
Estacional Decidual de Santa Catarina são 
razoavelmente ricas em espécies, se comparadas 
a outras florestas estacionais (Oliveira-Filho 
& Fontes 2000; Liñares-Palomino et al. 2011), 

Figura 2 – Representação da distribuição geográfica 
da riqueza de espécies dos componentes arbóreo e 
arbustivo/subarbóreo em cada UA do IFFSC.
Figure 2 – Representation of species richness geographical 
distribution of arboreal and shrub/subarboreal components in 
each IFFSC sample unit.
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provavelmente devido ao fato de ocuparem regiões 
com maior pluviosidade, mas apresentam famílias 
e gêneros amplamente característicos de florestas 
secas. Além disso, recebem acentuada influência 
florística oriunda das florestas ombrófilas situadas 
a leste. Além de menos diversas que as florestas 
ombrófilas, encontram-se mais acentuadamente 
fragmentadas e descaracterizadas que aquelas, 
indicando a necessidade de ações e políticas 
relacionadas à conservação.
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Abstract 
The study consists of a taxonomic treatment of the Araceae of Ceará, a state lying within Brazil’s semi-arid 
region. The aroid flora shows greater similarity to those of central Brazil and Amazonia than to the Atlantic forest. 
Most species occur in humid forest fragments - the “florestas serranas”. Geophytes are also found in caatinga 
and dry forest (Taccarum ulei) and lithophytes on rock outcrops in dry forest (Philodendron acutatum). Floating 
aquatics occur in ponds and lakes throughout the state (Pistia stratiotes, Lemna aequinoctialis, Lemna minuta, 
Spirodela intermedia, Wolffia columbiana, Wolffiella welwitschii), and freshwater helophytes (Montrichardia 
linifera) along river margins. 28 taxa (species and varieties) in 19 genera are described and most are illustrated: 
Anthurium (three spp.), Caladium (one sp.), Dieffenbachia (one sp.), Dracontium (one sp.), Lemna (two spp.), 
Monstera (two spp., one with two varieties), Montrichardia (one sp.), Philodendron (four spp.), Pistia (one 
sp.), Scaphispatha (one sp.), Spathicarpa (one sp.), Spathiphyllum (one sp.), Spirodela (one sp.), Syngonium 
(one sp.), Taccarum (one sp.), Wolffia (one sp.), Wolffiella (one sp.), Xanthosoma (two spp.), Zomicarpa (one 
sp.). New records for Ceará are Dieffenbachia aglaonematifolia, Dracontium nivosum, Monstera adansonii var. 
laniata, Philodendron sp. aff. ruthianum and the naturalized exotic Typhonium roxburghii. An identification 
key and data on geographic distribution and conservation status are provided.
Key words: Monocotyledons, semiarid region, floristics, florestas serranas, Geocat. 

Resumo 
O trabalho apresenta estudo taxonômico das Araceae no Ceará, estado que se enquadra na região semi-árida 
brasileira. A similaridade de taxa é maior com Brasil Central e Amazônia do que com a Mata Atlântica. A 
maioria das espécies ocorre nas florestas úmidas serranas. Geófitas podem ser ainda encontradas em caatinga e 
floresta seca (Taccarum ulei) e litófitas em afloramentos rochosos (Philodendron acutatum). Aquáticas flutuantes 
(Pistia stratiotes, Lemna aequinoctialis, Lemna minuta, Spirodela intermedia, Wolffia columbiana, Wolffiella 
welwitschii) e helófitas (Montrichardia linifera) ocorrem em água doce em todo o Estado. São descritos 28 taxa 
(espécies e variedades) distribuídos em 19 gêneros, na sua maioria ilustrados: Anthurium (três spp.), Caladium 
(uma sp.), Dieffenbachia (uma sp.), Dracontium (uma sp.), Lemna (duas spp.), Monstera (duas spp., uma com 
duas variedades), Montrichardia (uma sp.), Philodendron (quatro spp.), Pistia (uma sp.), Scaphispatha (uma 
sp.), Spathicarpa (uma sp.), Spathiphyllum (uma sp.), Spirodela (uma sp.), Syngonium (uma sp.), Taccarum 
(uma sp.), Wolffia (uma sp.), Wolffiella (uma sp.), Xanthosoma (duas spp.), e Zomicarpa (uma sp.). Os taxa 
registrados pela primeira vez para o estado foram: Dieffenbachia aglaonematifolia, Dracontium nivosum, 
Monstera adansonii var. laniata, Philodendron sp. aff. ruthianum e uma espécie exótica naturalizada, Typhonium 
roxburghii. Chave de identificação e dados sobre distribuição geográfica e estado de conservação são fornecidos.
Palavras-chave: Monocotiledôneas, regiões semi-áridas, florística, florestas serranas, Geocat.
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Introduction
The family Araceae Juss. currently consists 

of 126 genera and 3305 species (Boyce & Croat 
2012). It is sub-cosmopolitan in distribution and 

most species and genera occur in the tropics (Mayo 
et al. 1997). The family is very diverse in life 
form, morphology and anatomy (Grayum 1990), 
ranging from massive arborescent or epiphytic 



446 Andrade, I.M. et al.

Rodriguésia 64(3): 445-477. 2013

herbs to minute floating aquatics (Bogner 1987; 
Croat 1990; Mayo et al. 1997). The duckweeds, 
formerly known as Lemnaceae S.F. Gray, are now 
subfamily Lemnoideae, a near-basal clade within 
Araceae (Cabrera et al. 2008; Cusimano et al. 
2011). Armstrong (2012) is an excellent illustrated 
reference for duckweeds. The Araceae form the 
basal clade in the order Alismatales (Stevens 2001 
onwards; APGIII 2009).

Braga’s (1960) checklist, based on information 
from Ceará, includes many cultivated taxa and 
remains a useful source although the nomenclature 
is often out of date. Coelho et al. (2010, 2012) is 
currently the most complete checklist for Brazil. 
Andrade et al. (2006) published a checklist for 
Brazil’s semi-arid region. Papers dealing with one 
or several species, mostly reports of new discoveries 
or records, have been published by Gonçalves & 
Temponi (2004) and Bogner (1980). Population 
genetics and biogeography of Anthurium Schott 
and Monstera Adans. in the upland humid forests 
of Ceará have been studied by Andrade et al. (2007, 
2009), who also studied leaf morphometrics in the 
same taxa (Andrade & Mayo 2010; Andrade et 
al. 2008, 2010). Some Ceará species are included 
in more general revisions: Philodendron Schott: 
Sakuragui et al. (2006); Scaphispatha Brongn. ex 
Schott: Gonçalves (2005); tribe Spathicarpeae: 
Gonçalves (2002); Spathiphyllum Schott: Bunting 
(1960); Syngonium Schott: Croat (1981) and 
Zomicarpa Schott: Gonçalves (2012).

The state of Ceará lies within the semi-arid 
region of Northeast Brazil and is almost entirely 
covered with caatinga vegetation, a deciduous thorn 
forest (Figueiredo 1997). During the rainy season, 
temporary lakes and ponds with aquatic species are 
found throughout the landscape. Montane forests 
(“brejo forests”) occur naturally where higher 
rainfall is caused by suitable combinations of 
humid winds, altitude, scarps and position (usually 
facing to the east and northeast). These areas are 
classified as remnants of formerly more extensive 
areas of Brazilian Atlantic Forest (Figueiredo 
1997: “Floresta subperenifolia tropical pluvio-
nebular”). Higher rainfall and lower temperatures 
allow the development of large evergreen trees 
and epiphytic and hemi-epiphytic flora in uplands 
on granitic geology at Baturité, Maranguape, 
Meruoca, Uruburetama, Pacatuba, and along the 
leading edge and scarp of sedimentary outcrops 
in northern Ibiapaba and the Chapada do Araripe 
(Oliveira & Araújo 2007).

The aim of this study is to provide the first 
published taxonomic treatment for the State of 
Ceará of the family Araceae, plants which in this 
mostly semi-arid region are confined largely to 
relictual humid montane forest fragments (Andrade 
& Mayo 2010).

Material and Methods
Field studies and collections were made 

at intervals during the period 2002 to 2012; 
collections from the following herbaria were 
studied: EAC, HCDAL, HST, IPA, JPB, K, MOSS, 
PEUFR, RB, TEPB, UFP, UFRN, URM (symbols 
as given by Thiers 2010). Our field collections 
were studied and processed at the following 
institutions: Universidade Estadual do Vale do 
Acaraú (UVA), Universidade Federal do Ceará 
(UFC) and Universidade Federal do Piauí (UFPI); 
the main collections are deposited at EAC, HUVA, 
K, CEPEC and IPA. Municipal boundaries for 
Ceará are given in Matias & Sousa (2011). We 
have cited before the species descriptions relevant 
illustrations published by Pott & Cervi (1999), 
Lorenzi & Souza (2001), Souza & Lorenzi (2005) 
and Gonçalves & Lorenzi (2007, 2011).

Biogeographical analysis was carried out 
using species distributions published by Coelho et 
al. (2012). Species native to Ceará were classified 
into five geographical categories, following Pontes 
& Alves (2011), adding information on life form 
and occurrence in the five Major Regions of Brazil 
(Tab. 1). Similarity in occurrence of the Ceará 
species between the five regions was computed 
in PAST ver. 2.15 (Hammer et al. 2001) using 
Jaccard’s similarity and Euclidean distance (Sneath 
& Sokal 1973).

Preliminary conservation status assessments 
within the state of Ceará were made for all species 
using the GEOCAT online tool (http://www.
geocat.kew.org/), which uses range size (EOO: 
extent of occurrence; AOO: area of occupancy) 
estimated from the geographical coordinates of 
plant records (Rivers et al. 2011). We obtained 
latitude and longitude coordinates from GPS data 
or we estimated them from maps and Google Earth; 
the resulting data matrix is thus only provisional. 
Species known from less than five localities are 
assessed as Data Deficient (DD). 

Only a single specimen is cited from each 
municipality (município) although our study is 
based on a larger array of material. A full list of the 
herbarium specimens studied is available from the 
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Table 1 – Biogeographical and life form classification of the Araceae of Ceará. Based on the methods used by Pontes 
& Alves (2011), using the species ranges reported by Coelho et al. (2012). Xanthosoma sagittifolium is not included 
here due to its status as only doubtfully native to Ceará.

GROUP 1 PANTROPICAL AND INTERAMERICAN

Species Biogeographical classification Brazilian Major Region Habitat and life form in Ceará

Anthurium scandens Interamerican N, NE, CO, SE, S Humid forest, epiphyte

Caladium bicolor Interamerican N, NE, CO, SE. S Humid forest, geophyte

Lemna aequinoctialis Pantropical and  subtropical N, NE, CO, SE. S Lakes and ponds, floating aquatic

Lemna minuta  Interamerican N, NE, S Lakes and ponds, floating aquatic

Pistia stratiotes  Pantropical N, NE, CO, SE, S Lakes and ponds, floating aquatic

Spirodela intermedia Interamerican N, NE, CO, SE, S Lakes and ponds, floating aquatic

Wolffia columbiana Interamerican NE, CO, S Lakes and ponds, floating aquatic

Wolffiella welwitschii Interamericanand Africa tropical NE, CO Lakes and ponds, floating aquatic

GROUP 2 SOUTH AMERICAN: AMAZONIA-ATLANTICA HUMID FOREST BIOMES

Monstera adansonii var. 
klotzschiana S. America disjunct N, NE, CO, SE, S Humid forest, hemi-epiphyte

Monstera adansonii var. laniata S. America disjunct N, NE Humid forest, hemi-epiphyte

Monstera praetermissa S. America disjunct N, NE, CO, SE, S Humid forest, hemi-epiphyte

Montrichardia linifera  S. America continuous N, NE, SE River margins, helophyte

Philodendron acutatum S. America continuous N, NE, CO, SE? Humid forest and exposed rock 
outcrops, , hemi-epiphyte

Philodendron sp. aff. ruthianum S. America disjunct N, NE, SE Humid forest, hemi-epiphyte

Philodendron ornatum S. America disjunct N, NE, SE Humid forest, hemi-epiphyte

Philodendron pedatum S. America disjunct N, NE, CO, SE Humid forest, hemi-epiphyte

Syngonium vellozianum S. America disjunct N, NE, CO, SE, S Humid forest, hemi-epiphyte

GROUP 3 SOUTH AMERICAN: CENTRAL BRAZILIAN

Anthurium affine Brasil NE, CO, SE Seasonal forest, exposed rock 
outcrops

Anthurium sinuatum S. American N, NE, CO, SE, S Humid forest, hemi-epiphyte

Dieffenbachia aglaonematifolia     S. American NE, CO, S Humid forest, terrestrial herb

Scaphispatha gracilis S. American N, NE, CO Seasonal forest, geophyte 

Spathicarpa gardneri  Brazil N, NE, CO, SE Humid forest, geophyte

Spathiphyllum gardneri S. American N, NE, CO Humid forest, terrestrial herb

Xanthosoma pentaphyllum Brazil NE, CO, SE Humid forest, geophyte

GROUP 4 AMAZONIAN

Dracontium nivosum Brazil N, NE Humid forest, geophyte

GROUP 5 BRAZIL: NORTH-EASTERN

Taccarum ulei  Brazil NE Caatinga, dry forest, humid 
forest, geophyte

Zomicarpa pythonium Brazil NE Dry forest, geophyte
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first author (I.M. de Andrade). All specimens cited 
have been seen by the authors unless otherwise 
indicated.

A determination list of all specimens cited is 
provided in Annex 2, given in alphabetic order of 
collectors’ names.

Results and Discussion
We recorded 28 native species and varieties 

in 19 genera for Ceará: Anthurium affine Schott, A. 
scandens (Aubl.) Engl., A. sinuatum Benth. ex Schott, 
Caladium bicolor (Aiton) Vent., Dieffenbachia 
aglaonematifolia Engl., Dracontium nivosum (Lem.) 
G.H. Zhu, Lemna aequinoctialis Welw., L. minuta 
Kunth, Monstera adansonii Schott var. klotzschiana 
(Schott) Madison, M. adansonii var. laniata 
(Schott) Madison, M. praetermissa E.G.Gonç. & 
Temponi, Montrichardia linifera (Arruda) Schott, 
Philodendron acutatum Schott, P. ornatum Schott, P. 
pedatum (Hook.) Kunth, P. sp. aff. ruthianum Nadruz, 
Pistia stratiotes L., Scaphispatha gracilis Brongn. ex 
Schott, Spathicarpa gardneri Schott, Spathiphyllum 
gardneri Schott, Spirodela intermedia W. Koch, 
Syngonium vellozianum Schott, Taccarum ulei Engl. 
& K.Krause, Wolffia columbiana H.Karst., Wolffiella 
welwitschii (Hegelm.) Monod, Xanthosoma 
pentaphyllum (Schott) Engl., X. sagittifolium (L.) 
Schott, Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott. 
Another five species from exotic genera (Alocasia 
(Schott) G.Don, Colocasia Schott, Epipremnum 
Schott, Typhonium Schott and Zantedeschia Spreng.) 
and a second species of Dieffenbachia Schott were 
recorded as naturalized in Ceará, i.e. growing and 
reproducing freely, although often near to dwellings 
or agricultural areas (see Annex 1). The many 
species of Araceae found only in cultivation are 
not recorded here (see e.g. Lorenzi & Souza 2001).

Of the native species, 16 occur only in 
humid forests (Tab. 1), two in both humid and 
dry forests (Philodendron acutatum, Taccarum 
ulei), three in dry or seasonal forests (Anthurium 
affine ,  Scaphispatha gracilis, Zomicarpa 
pythonium), six are floating aquatics occurring 
throughout the state in seasonal or permanent 
lakes and ponds and one is a helophyte along 
river margins in areas of humid microclimate 
(Montrichardia linifera). The following species 
are recorded for Ceará for the first time: 
Dieffenbachia aglaonematifolia, Dracontium 
nivosum, Philodendron sp. aff. ruthianum, 
Typhonium roxburghii. The humid forest areas 
of the state are thus where the main diversity of 

the family is to be found and in particular, all the 
epiphytes and hemi-epiphytes (Tab. 1). 

Although there are no species of Araceae 
endemic to Ceará state, there is a unique mixture 
of elements from Amazonia, Central Brazil and 
the Atlantic Forest. Andrade et al. (2007, 2008, 
2009, 2010; Andrade & Mayo 2010) studied four 
widespread humid forest taxa (Monstera adansonii 
var. klotzschiana, M. praetermissa, Anthurium 
pentaphyllum, A. sinuatum) and compared genetic 
and morphological relations between populations 
in Ceará, Amazonia and the Atlantic Forest. They 
demonstrated a closer relationship between the 
westernmost upland forest (Ibiapaba) and Amazonian 
populations in Anthurium sinuatum (Andrade et al. 
2008; Andrade & Mayo 2010), a pattern suggesting 
recent humid forest connections with Amazonia. 
The ranges so far recorded for Dracontium nivosum, 
Dieffenbachia aglaonematifolia, Scaphispatha 
gracilis and Syngonium vellozianum also suggest 
that Ibiapaba has a stronger biogeographical 
relationship to Amazonia and Central Brazil than 
to the more eastern upland forests of Ceará.

The species are divided into five biogeographical 
groups, following the geographical analyses of 
Gonçalves (2004) on central Brazilian Araceae and 
Pontes & Alves (2011) on Araceae of Pernambuco. 

Group 1 (Tab. 1) with eight species, consists 
of pantropical or interamerican taxa occurring 
in North, Central and South America, and/or 
the Caribbean. Six of these are floating aquatics 
(Lemna aequinoctialis, L. minuta, Pistia stratiotes, 
Spirodela intermedia, Wolffiella welwitschii 
and Wolffia columbiana) which typically have 
wide distributions (Santamaría 2002). Two are 
geophytes of humid forest habitat (Caladium 
bicolor, Xanthosoma sagittifolium) with ranges 
that have been influenced by human migration 
(Madison 1981). However, the epiphytic and 
rupicolous species Anthurium scandens seems to 
have a naturally very wide range, possibly due to 
bird dispersal (Carlo & Aukema 2005).

Group 2 consists of nine widespread tropical 
South American taxa, seven of which are hemi-
epiphytes in the genera Monstera, Philodendron 
and Syngonium confined to humid forest biomes of 
Amazonia and the Atlantic Forest. Montrichardia 
linifera is a helophyte mostly restricted to 
freshwater (sometimes brackish water) habitats 
within humid forest biomes, but the hemi-epiphyte 
Philodendron acutatum also occurs in more 
exposed habitats such as rock outcrops in more 
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seasonal environments (Sakuragui et al. 2006; 
Maia et al. 2010). Andrade et al. (2007) suggested 
that the presence in Ceará of Monstera adansonii 
var. klotzschiana may be due to Holocene forest 
expansion across the Brazilian Shield.

Group 3 consists of species typical of the 
Cerrado province of Central Brazil (Gonçalves 
2004; Gonçalves & Coelho 2009; Coelho et al. 
2012; Tropicos.org 2012); some are known from 
few specimens and most are absent from the humid 
Atlantic Forest of eastern littoral Brazil. Anthurium 
affine is an exception, reaching the coastal area 
in northeastern Brazil where it occurs in open 
coastal restinga vegetation and on exposed rock 
outcrops rather than in humid forest. Anthurium 
sinuatum also occurs in Amazonia, but around 
its northern and western margins. Dieffenbachia 
aglaonematifolia extends south to Paraguay and 
northern Argentina and from western Paraná to 
Maranhão in Brazil. Scaphispatha gracilis extends 
across Brazil near the southern margin of Amazonia 
from Ceará to Bolivia. Spathicarpa gardneri is 
restricted to Brazil, extending further east and 
southeast, but not as far as the humid Atlantic 
coastal forest (Gonçalves 2002) and Xanthosoma 
pentaphyllum has a very similar distribution. 
Spathiphyllum gardneri occurs in Amazonia as 
well as in central Brazil. 

Group 4, comprising strictly Amazonian 
species, includes only Dracontium nivosum, hitherto 
known from Pará and Amazonian Maranhão. Group 
5 consists of two species known only from the 
northeastern Major Region of Brazil. Taccarum ulei 
occurs in caatinga and semi-deciduous seasonal forest 
(Gonçalves 2002) and Zomicarpa pythonium is found 
generally in seasonal vegetation types including 
coastal restinga forest in Bahia (Gonçalves 2012).

A numerical comparison of the Ceará taxa 
with those of the Major Regions of Brazil (Tab. 
2) suggests that the predominant biogeographic 
connections are with Amazonia and the Central 
Brazilian cerrado biome, apart from the high 
expected similarity with the Northeast region 
within which Ceará lies. It is notable that all 
those species in Ceará which are shared with 
the Atlantic Forest, also occur in Amazonia 
(Tab. 1). Our comparison is based on the data 
presented by Coelho et al. (2012) which is not 
definitive since new records and new discoveries 
of Brazilian Araceae are constantly being made. 
Our comparison does not take into account the 
species which are absent from Ceará. The lack 
of endemic aroid taxa in Ceará suggests that at 

least some humid forest species may have become 
extinct during periods of increasing aridity. Likely 
sources for inward immigration into humid areas 
in Ceará during more mesophytic periods may 
have been Amazonia and Central Brazil, with the 
Atlantic Forest region perhaps having a lesser role.

The preliminary conservation status 
assessments given for each species refer to 
the situation within the state of Ceará based 
on existing herbarium specimen records. The 
Araceae of Ceará remain very under-collected 
and our results are only provisional; most species 
are known from less than the minimum reliable 
number of 15 specimens recommended by Rivers 

Table 2 – Comparison of Araceae flora of Ceará 
with those of the Major Regions of Brazil.  Based on 
the methods used by Gonçalves (2004). Computed 
in PAST ver. 2.15 (Hammer et al. 2001) using data 
from Coelho et al.(2012). Key to Major Regions: CE: 
Ceará. N (Norte): Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins. NE (Nordeste without 
CE): Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe. CO (Centro-
Oeste): Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. 
SE (Sudeste): Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo. S (Sul): Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul.

Jaccard’s similarity coefficient

CE N NE
(without CE)

CO SE S

CE 1.00

N 0.74 1.00

NE 
(without CE)

0.89 0.69 1.00

CO 0.70 0.56 0.59 1.00

SE 0.63 0.68 0.58 0.64 1.00

S 0.44 0.45 0.33 0.55 0.45 1.00

Euclidean distance

CE N NE 
(without CE)

CO SE S

CE 0

N 2.65 0

NE 
(without CE)

1.73 2.83 0

CO 2.83 3.32 3.32 0

SE 3.16 2.65 3.32 2.83 0

S 3.87 3.46 4.24 3.00 3.32 0
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et al. (2011). Despite these severe limitations, the 
results of the conservation analysis highlight the 
threat to the humid forest fragments and show that 
the basic geographical data of a floristic study can 
generate a useful, though incomplete picture of the 
conservation status of the species. No species is 
restricted to Ceará and so assessments based on 
their full range will differ. 

Agriculture is well developed in most areas 
of humid upland forest visited during this study 
(Maranguape, Aratanha, Baturité, Uruburetama, 
Meruoca and Planalto do Ibiapaba). Tourism and 
outdoor leisure activities such as rock climbing, 
camping and mountain biking are also important 
in these areas and have had a negative impact on 
the forests through fires, pollution by garbage, 
soil erosion along trails and deforestation. 
Dracontium nivosum, for example, was found 
on steep forest slopes covered with an extensive 
layer of refuse which had accumulated from an 
urban area above.

The greatest aroid diversity was found 
only in restricted “islands” of more constant 
humidity, shade and temperature within the 
upland forested areas, in humid stream valleys, 
on slopes subject to constant humid winds and 
around waterfalls protected from dry air by 
rock outcrops. In contrast, the remaining areas 
covered with evergreen forest experience a 
dry season sufficiently strong to prevent the 
survival of aroid epiphytes and hemi-epiphytes 
and the only species observed in these areas 
were geophytes like Taccarum ulei, Caladium 
bicolor and Xanthosoma pentaphyllum. The 
overall extent of evergreen or semi-evergreen 
forest is thus a poor guide to the total area of 
high plant diversity habitat, which must be 
considerably smaller. The most humid foci 
are where the highest diversity is found not 
only in the Araceae but probably also in other 
groups like Orchidaceae, Pteridophytes and 
Bryophytes. These areas are often especially 
favoured by visitors for bathing and picnics by 
waterfalls, which provides a further challenge 
for conservation policy.

The Serra de Maranguape is one of the 
best preserved areas although it has suffered 
much human impact. The humid forest occurs 
primarily on the ridges and upper slopes. Closed 
canopy forest alternates with open areas of 
cultivation and secondary vegetation. In the 
neighbouring Serra de Aratanha there are many 

areas of secondary vegetation with cultivation 
and the forest trails are used by motor cycles 
and visitors seeking bathing areas. The Serra 
de Aratanha seems to have the largest area of 
relatively undisturbed forest of all the upland 
forests visited during this study.

Three areas were visited within the montane 
complex of Baturité (Arvoredo - Pacoti, Álvaro 
- Guaramiranga and Olho d’água - Pacoti de 
Taguará), all of which have owners with a policy 
of forest preservation. In these localities the 
vegetation consisted of recuperating secondary 
forest with relatively small, often thin-stemmed 
trees. Bamboos and epiphytes were more 
common in the Sítio Álvaro. The Uruburetama 
forest has been reduced to a small fragment of 
secondary slope forest with the rest used mainly 
for banana plantations.

In the Chapada Ibiapaba we visited the 
municipalities of Ibiapina, São Benedito, Viçosa 
do Ceará, Ubajara and Tianguá. In Ibiapina 
the trail that leads to the Pajé waterfall has 
humid forest along the stream with large trees, 
surrounded by steep slopes, with disturbed and 
cultivated areas. Mata Fresca in São Benedito 
consists of a remnant of slope forest with 
waterfalls, around which were found epiphytes, 
hemi-epiphytes, ferns and mosses; it is much 
visited by tourists and we found much garbage 
there. Lajes in Viçosa do Ceará has low shrubby 
vegetation and exposed flat rock outcrops 
with rupicolous Cactaceae, Orchidaceae, 
Bromeliaceae and Araceae, as well as a more 
humid area of secondary forest. Along the trail 
to Pedra do Carangueijo in Viçosa do Ceará the 
slope forest was very humid and led to a waterfall 
much used for washing clothes by local people. 
Ferns, selaginellas and aroids were abundant 
in this locality, which was also notable for the 
amount of garbage.

The National Park of Ubajara is the most 
important conservation area for the upland 
forests of Ceará and preserves some of the 
original humid primary forest of the region 
but also includes drier forest types along its 
borders. According to a report by IBAMA (1999), 
timber extraction and cultivation of coffee and 
other crops were carried out within the Park 
area prior to its creation and part of the current 
vegetation remains in a late state of recuperation. 
In Tianguá a protected private estate was visited 
which consists of an extensive and gradually 
recuperating secondary forest.
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Identification Key to the Araceae of Ceará*

1. Plant a free-floating aquatic.
2. Plant body differentiated into a very short stem and rosulate leaves densely covered with conspicuous 

hairs; inflorescence with a distinct spathe, a single female flower and a single whorl of male flowers 
. ........................................................................................................................ 9.1 Pistia stratiotes

2’. Plant body a single undifferentiated thallus, not differentiated into stem and leaves.
3. Roots absent.

4. Frond elongated to ovate, with air spaces within  ................  17.1 Wolffiella welwitschii
4’. Frond globose, lacking air spaces  ..........................................  16.1 Wolffia columbiana

3’. Roots present.
5. Roots numerous on each frond  ............................................  13.1 Spirodela intermedia
5’. Roots 1 on each frond. 

6. Frond with 3 veins  ......................................................... 5.1 Lemna aequinoctialis
6’. Frond usually lacking veins ......................................................  5.2 Lemna minuta

1'. Plant a terrestrial herb, helophyte (rooted aquatic), root-climbing hemi-epiphyte, epiphyte or lithophyte, 
never a free-floating aquatic.
7. Leaf simple, entire, lanceolate, ovate, elliptic, oblanceolate or obovate.

8. Fine venation reticulate.
9. Plant a geophyte, stem a subterranean tuber, leaves often variegated with irregular grey-

green patches, spathe entirely adnate to spadix  ..................  11.1 Spathicarpa gardneri
9’. Plant a lithophyte or epiphyte, stem epigeal or at soil level, leaves not variegated, spathe 

not adnate to spadix. 
10. Plant a robust lithophyte, leaves 35–90 cm long, lacking dark punctations and 

with conspicuously undulate margins  ..........................  1.1 Anthurium affine
10’. Plant usually an epiphyte, leaves 5–13 cm long, with dark punctations on both 

sides, more numerous on the abaxial side, margins not undulate  ..................  
 .................................................................................  1.2 Anthurium scandens

8’. Fine venation parallel to primary lateral veins.
11. Stem conspicuous, erect to decumbent with distinct, green internodes, petiole lacking 

an apical geniculum, spathe convolute basally, flowers unisexual.
12. Leaves usually conspicuously variegated with whitish green or yellowish green, 

plant associated with houses and gardens  .........................  Dieffenbachia seguine
12’. Leaves always plain green with no variegation, plant typically found in natural 

populations on the banks of streams and in damp or flooded areas of humid forest  
 .......................................................................  3.1 Dieffenbachia aglaonematifolia

11’. Stem inconspicuous, plant appearing to be acaulescent, internodes not visible, petiole 
with apical geniculum, spathe expanded, patent to erect, flowers bisexual  ...................  
 ........................................................................................... 12.1 Spathiphyllum gardneri

7’. Leaf cordate, sagittate, hastate, panduriform-sagittate, pinnatifid-hastate, perforate, trisect, pedatisect 
or dracontioid (blade highly divided).
13. Petiole geniculate at apex.

14. Leaf pedatisect, peduncle much longer than spadix, flowers with a perigon, plant tissues 
lacking trichosclereids   ...........................................................  1.3 Anthurium sinuatum

14’. Leaf ovate to oblong-elliptic, peduncle not very different in length from the spadix, 
flowers lacking perigon, tissues of the leaf and petiole with trichosclereids. 
15. Leaf blade usually variegated with irregular white and yellow patches, not 

perforate, but large mature leaves often pinnatipartite along one side  ................ 
 .......................................................................................... Epipremnum aureum

15’. Leaf blade without variegation, mature leaves perforated and/or pinnatipartite.
16. Petiole green with numerous paler dots, sheath persistent, green entire and 

herbaceous, mature leaves perforate, usually maintaining entire margins. 

*Note: The unnumbered names refer to non-native, naturalized species which are included in the key for convenience; see Annex 1 for details.
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17. Stylar region of gynoecium with conical apex  ..... 6.1.1 Monstera adansonii var. klotzschiana
17’. Stylar region of gynoecium with flat apex  .................. 6.1.2 Monstera adansonii var. laniata

16’. Petiole lacking paler dots, sheath rapidly marcescent, turning black-brown and eventually deciduous, 
mature leaves with large perforations that break at the margin to become deeply pinnatipartite  ......  
 ..................................................................................................................  6.2 Monstera praetermissa

13’. Petiole lacking apical geniculum, or if visible then leaf dracontioid.
18. Leaf dracontioid (solitary leaf with blade divided into three major divisions which are themselves 

further much-subdivided).
19. Petiole smooth, flowers unisexual, plant relatively common in Ceará, in humid forest, dry 

forest, and caatinga .................................................................................  15.1 Taccarum ulei
19’. Petiole scabrose or with small projections especially towards the base, flowers bisexual, plant 

rare, recorded only in northern part of Chapada de Ibiapaba in humid forest  .......................  
 ......................................................................................................... 4.1 Dracontium nivosum

18’. Leaf cordate, sagittate, hastate, panduriform-sagittate, pinnatifid-hastate, perforate, trisect or 
pedatisect.
20. Stem epigeal, erect or climbing, internodes visible and green at least when first young.

21. Leaf blade pedatisect, plant a climbing hemi-epiphyte, stem with milky sap when cut   
 ..........................................................................................  14.1 Syngonium vellozianum

21’. Leaf blade cordate, sagittate, panduriform-sagittate or pinnatifid-hastate, stem usually 
lacking milky sap (except juvenile Syngonium). 
22. Leaf blade sagittate.

23. Plant a robust helophyte, stem erect to 4 m in height, rhizomatose at the base, 
occurring along stream and river banks  ..............  7.1 Montrichardia linifera

23’. Plant a root-climber, or a terrestrial or creeping herb when immature, occurring 
in humid forests or as a lithophyte on rock outcrops in drier forms of vegetation. 
24. Leaf blade with distinct infra-marginal collective veins, stem with milky 

sap   ..........................................  14.1 Syngonium vellozianum (juvenile)
24’. Leaf blade without infra-marginal collective veins, stem lacking milky 

sap   .............................................................  8.1 Philodendron acutatum
22’. Leaf blade cordate, panduriform-sagittate or pinnatifid-hastate.

25. Blade cordate, petiole densely verrucose towards the apex  ...........................  
 .............................................................................. 8.2 Philodendron ornatum

25’. Blade panduriform-sagittate or pinnatifid-hastate, petiole more-or-less smooth
26. Blade panduriform-sagittate  ......... 8.4 Philodendron sp. aff. ruthianum
26’. Blade pinnatifid-hastate  ..............................  8.3 Philodendron pedatum

20’. Stem usually entirely hypogeal (sometimes the apical part epigeal in robust individuals of 
Alocasia macrorrhizos), plant a geophyte.
27. Leaf blade peltate-cordate to peltate-sagittate.

28.  Secondary and tertiary lateral veins arising from the primaries at a wide or right 
angle and then following a strongly arching course towards the blade margin, 
without forming a conspicuous, sinuose interprimary collective vein   ................
 .............................................................................................. Colocasia esculenta

28’. Secondary and tertiary lateral veins arising from the primaries at a wide angle and 
joining into a sinuose or zig-zag interprimary collective vein between each pair of 
primary lateral veins. 
29. Plant commonly associated with houses and gardens but also found in cultivated 

areas or shady plantations and secondary forest, leaf blade usually (but not 
always) variegated with red and/or white spots, blotches or tingeing, female 
zone of the spadix separated from male zone by a conspicuous thicker zone 
of sterile male flowers  ................................................. 2.1 Caladium bicolor 
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29’. Plant rare, leaf blade not variegated, female zone of spadix contiguous with male zone or with a 
very few intermediate sterile male flowers  ......................................... 10.1 Scaphispatha gracilis

27’. Leaf blade cordate, sagittate, hastate, trisect or pedatisect but never peltate. 
30. Leaf blade pedatisect or trisect.

31. Plant with milky sap, spathe blade white and marcescent after flowering, plant common and 
of medium stature, spadix without sterile terminal appendix  ................................................  
 .............................................................................................  18.1 Xanthosoma pentaphyllum

31’. Plant without milky sap, spathe blade brown to green, persistent, plant rare, small in stature, 
spadix with mostly naked sterile terminal appendix  .................. 19.1 Zomicarpa pythonium

30’. Leaf blade cordate, sagittate or hastate. 
32. Blade cordate or hastate, plant small in stature.

33. Blade cordate to emarginate at base, spathe entirely adnate to spadix, spadix without 
sterile terminal appendix  ..................................................... 11.1 Spathicarpa gardneri

33’. Blade hastate, spathe not adnate to spadix, spadix with elongated, dark purple naked 
sterile terminal appendix  ............................................................ Typhonium roxburghii

32’. Blade sagittate, plant of medium to large stature. 
34. Primary lateral veins not forming an infra-marginal collective vein, fine venation parallel 

to primaries  .............................................................................  Zantedeschia aethiopica
34’. Primary lateral veins joining into an infra-marginal collective vein on each side, fine 

veins arising from the primaries at a wide or right angle. 
35. Secondary and tertiary lateral veins between each pair of primaries joining to form a 

sinuose or zig-zag interprimary collective vein .......  18.2 Xanthosoma sagittifolium
35’. Secondary and tertiary lateral veins between each pair of primaries following 

a strongly arching course towards the leaf blade margin, without forming a 
conspicuous sinuose interprimary collective vein  ............. Alocasia macrorrhizos

Taxonomic treatment
1. Anthurium Schott
1.1. Anthurium affine Schott, Oesterr. Bot. 
Wochenbl. 5: 82. 1855. Gonçalves & Lorenzi 
(2007: 196, 367, 408), (2011: 246, 451, 504).  
 Fig. 1a,b

Plant a lithophyte. Stem short, epigeal, often 
wedged into rock crevices, up to 4.0 cm long, 
internodes very short, roots numerous, white or 
pale green, ca. 0.5 cm diam., densely covering 
stem in a thick tangled layer, cataphylls persistent, 
membranaceous. Petiole 5.5–25 cm long, 0.6–1.6 
cm diam., adaxially broadly sulcate with acute 
margins and sometimes with a central ridge, 
abaxially usually 3-sulcate with flattened sides, 
geniculum paler than petiole. Leaves rosulate, 
blade 35–90 × 9–34 cm, entire, oblong, elliptic, 
obovate or oblanceolate, rigidly coriaceous, not 
variegated, adaxial side dark green, abaxial side 
paler, lacking dark punctations, margins strongly 
undulate, apex acute to rounded, sometimes 
cuspidate, base cuneate to rounded or subcordate, 
midrib adaxially prominent and distinctly angled, 
abaxially 3-angled towards base and rounded to 

1-angled towards apex, primary lateral veins 8–13 
on each side, prominent on both surfaces, often 
yellowish green, curved upwards towards margins, 
not joined into an infra-marginal collective vein 
except sometimes in apical region, fine venation 
reticulate. Inflorescence erect, shorter than leaf as a 
whole, peduncle 21–65 cm long, 0.2–1.7 cm diam., 
green or purplish at apex, cylindric or 1-angled; 
spathe 2.5–12.5 × 1.2–4.8 cm, usually shorter than 
spadix, not adnate to spadix, oblong to ovate, green 
or with purplish margins, semi-erect or recurved, 
acuminate at apex, rounded to subcordate at base, 
decurrent on peduncle for 0.5–4.0 cm; spadix 5–18 
cm long, 0.8–2.3 cm diam., subcylindric to clavate, 
yellow at anthesis becoming green and then grey 
after flowering, sessile or with stipe up to 4 cm 
long; flowers bisexual with a perigone of 4 tepals. 
Berry 1.3–1.6 × 0.3–0.6 cm, obovoid, cylindric 
or ellipsoid, glossy scarlet becoming dark purple 
at apex; seed 0.5–0.8 × 0.2–0.3 cm, narrowly 
oblanceolate to elliptic, somewhat flattened, khaki 
to pale yellow. 
Selected material: Viçosa do Ceará, 4.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 623 (EAC). 
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Figure 1 – a-b. Anthurium affine – a. habit, b. inflorescence; c. Anthurium scandens – infructescence. d-e. Anthurium 
sinuatum – d. leaf. e. infructescence. f-g. Caladium bicolor – f. leaf blade, g. inflorescence. Scale bars: a = 20 cm; b = 2 
cm; c = 1.2 cm; d = 6 cm; e = 3.5 cm; f = 2.5 cm; g = 1.8 cm.
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The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from a single locality. It occurs in the 
Montane forest area of Ibiapaba. This species 
is very variable morphologically, but is usually 
distinctive by the short, thick spadix, tepals yellow 
at anthesis, and the strongly undulate leaf margins. 
Typically a lithophyte in areas of exposed or 
partially shaded rock outcrops.

1.2. Anthurium scandens (Aubl.) Engl. in Martius, 
Flora Brasiliensis 3(2): 78. 1878. Gonçalves & 
Lorenzi (2007: 341), (2011: 86, 418).  Fig. 1c

Epiphyte on tree trunks, often pendent, 
sometimes on rocks. Stem epigeal, branching, 
climbing, elongated with internodes 0.3–0.5 cm 
diam., the leafy portion covered with persistent, 
marcescent, net-fibrous, tubular, pale brown 
cataphylls. Petiole 1.0–6 × 0.05–0.1 cm, shorter than 
blade, geniculate at apex, canaliculate adaxially with 
angled margins, rounded abaxially. Leaf blade 5–13 
× 2.5–4.8 cm, entire, elliptic to ovate or obovate, 
coriaceous, margins not undulate, apex acute to 
obtuse, base cuneate to acute, not variegated, adaxial 
side dark green, abaxial side slightly paler, both sides 
covered with tiny dark punctations, denser abaxially, 
primary lateral veins numerous, hardly differentiated 
from secondaries, joining on each side into an infra-
marginal collective vein 0.3–0.5 cm from margin, 
fine venation reticulate. Inflorescence: peduncle 
1.7–4 × 0.75–0.1 cm, 0.9–1.9 times longer than 
spadix; spathe 1–2 × 0.2–0.4 cm, shorter than spadix, 
not adnate to spadix, oblong to ovate, pale green, 
apex cuspidate; spadix 1.5–2.2 × 0.25–0.35 cm, 
sessile, cylindric, pale green; flowers bisexual with a 
perigone of 4 tepals. Berry 0.6–0.7 × 0.6–0.8 cm, with 
2–4 seeds, translucent white, obovoid to subglobose, 
slightly depressed at apex; seed 0.25–0.3 × 0.13 cm, 
slightly flattened, oblong, white, greenish at apex. 
Selected material: Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 534 (EAC). Itatira, 13.I.1981, A. Fernandes 
et al. (EAC 9635). Maranguape, 16.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 511 (EAC). Pacatuba, 25.III.2000, E.B. Sousa et al. 
427 (EAC). Pacoti, 11.XI.1998, F.S. Cavalcanti (EAC 
28427). Uruburetama, 24.XI.1986, L.W. Lima-Verde 
(EAC 15319). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Vulnerable (VU); Area of Occupancy: Vulnerable 
(VU). Based on 13 specimens from 13 localities. 
It occurs in the following Montane forest areas: 
Aratanha, Baturité, Maranguape, Uruburetama. 
Epiphyte in humid forest but also found on rocks. 

The berry colour is white in Ceará, but in other parts 
of the neotropics it may be pale violet or purple 
(Croat 1983: 371).

1.3. Anthurium sinuatum Benth. ex Schott, 
Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 318. 1857. Souza & 
Lorenzi (2005: 93). Gonçalves & Lorenzi (2007: 
318, 380), (2011: 392, 470). Fig. 1d,e

Root-climbing epiphyte. Stem epigeal 
with elongated internodes; cataphylls persistent, 
becoming brown and membranaceous. Petiole 
longer than leaf blade, green, cylindric and 
somewhat flattened adaxially towards the apex, 
apical geniculum prominent and continuous 
with the geniculate bases of the leaflets. Leaf 
blade compound, narrowly pedatisect or almost 
palmatisect, when mature with (3–)5–7(–9) 
leaflets, leaflets obovoid, oblanceolate, oblong or 
ellipsoid, adaxially darkish green and abaxially 
paler, ± glossy on both surfaces, margins broadly 
and rather irregularly sinuate and undulate, central 
leaflet (10.4–)14.5–28.2(–33.3) × (2.3–)4.0–10.5(–
13.2) cm wide, primary lateral veins ± impressed 
adaxially and prominent abaxially, joining to form 
an infra-marginal collective vein at least in the 
upper half of the leaflet, the rest terminating in the 
margin, the 3–5 central leaflets more symmetric 
with more distinct marginal lobing, the two external 
leaflets asymmetric with the outer side wider, and 
usually rounded to auriculate externally at the base. 
Inflorescence erect to decumbent, peduncle green, 
13.0–45 cm long, cylindric, shorter than petiole; 
spathe shorter or equal to spadix, 6–20 × 1–2 cm, 
green, adaxially paler and more glossy, erect, patent 
to somewhat reflexed, sometimes fornicate, usually 
persistent until fruit maturation; spadix 6–23 cm 
long, 0.4–0.8 cm diam., purple to violet during 
female anthesis, becoming brown and matte after 
male anthesis; flowers bisexual with a perigone of 4 
tepals, anthers cream-coloured. Berries usually not 
developed in the apical part of the infructescence, 
berry entirely purplish red to vinaceous, glossy, at 
maturity extruded from tepals and pendent, apex 
rounded to slightly flattened, slightly obconic, 
mesocarp white; seed vinaceous, cordiform. 
Selected material: Ibiapina, 1.III.2002, I.M. Andrade et 
al. 554 (EAC). São Benedito, 2.III.2002, I.M. Andrade et 
al. 577 (EAC). Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 548 (EAC). Pacoti, 18.II.2002, I.M. Andrade et al. 
529 (EAC). Maranguape, 10.VII.2003, I.M. Andrade 881 
(EAC). Pacatuba, 17.II.2002, I.M. Andrade et al. 519 
(EAC). Ubajara, 24.IX.1998, A. Fernandes et al. (EAC 
27781).
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The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Vulnerable (VU); Area of Occupancy: Near 
Threatened (NT). Based on 24 specimens from 17 
localities. Collections at the Kew Herbarium (K) 
from elsewhere in Brazil suggest that this species 
may survive in less humid forest types and further 
field exploration in Ceará may widen its known 
occurrence beyond the confines of the humid forest 
fragments where it is presently recorded. It occurs 
in the following Montane forest areas: Aratanha, 
Baturité, Ibiapaba, Maranguape. In Ceará this 
species occurs in humid forests. Andrade (2006), 
Andrade et al. (2009, 2010) and Andrade & 
Mayo (2010) published results from a combined 
morphometric and genetic study using AFLP 
markers carried out on populations of this species 
in Ceará.

2. Caladium Ventenat
2.1 Caladium bicolor (Aiton) Vent., Mag. Encycl. 
4: 464. 1801, & in Descr. pl. nouv. jard. Cels. 30, 
t.30. 1801. Fig. 1f,g

Terrestrial, medium-sized geophytic herb. 
Stem a subglobose, underground tuber. Leaves 
few, rosulate. Petiole 30–40 cm long, usually 
longer than blade, variegated with whitish to dark 
markings, the apical part darker, lacking apical 
geniculum. Leaf blade up to 35 × 18 cm, peltate-
cordate to peltate-sagittate, adaxially usually 
variegated, the most common patterns in natural 
populations being green with whitish midrib and 
basal ribs and a red spot at the petiole junction, or 
the central part of the blade, the midrib, basal ribs 
and primary lateral veins diffusely reddened and 
the marginal area remaining green, or the blade 
green with scattered white and red spots, abaxially 
paler, leaf apex shortly acuminate, posterior lobes 
rounded to obtuse, primary lateral veins of anterior 
lobe 2–3 on each side, joining to form an infra-
marginal collective vein, a marginal vein also 
visible, primary lateral veins of each posterior lobe 
joined into a straight well-developed basal rib, 
secondary lateral veins arising from primaries at 
a wide angle and joining into a sinuose or zig-zag 
interprimary collective vein between each pair of 
primaries, finer venation reticulated. Inflorescence 
erect, peduncle shorter than petiole; spathe 8–14 
cm long, with strong central constriction, lower 
part subglobose, forming a closed tube, green, 
ca. 3–4 cm long, upper part forming a longer, 
naviculiform white blade up to 12 cm long; spadix 

erect, a little shorter than the spathe, sterile zone 
separating male and female zones much thicker 
than rest of spadix and white; flowers unisexual, 
lacking perigone, male flowers (synandria) white, 
stigmas yellow. Fruits not seen. 
Selected material: Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 540 (HUEFS, EAC). Pacatuba, 17.II.2002, 
I.M. Andrade et al. 520 (K, HUEFS, EAC, UVA). Pacoti, 
18.II.2002, I.M. Andrade et al. 530 (EAC). São Benedito, 
6.I.1942, P. Bezerra (EAC 468). Tianguá, 6.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 633 (HUEFS). Ubajara, 15.X.1998, I.M. 
Andrade et al. (EAC 28493). Viçosa do Ceará, 4.III.2002, 
I.M. Andrade et al. 625 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Vulnerable (VU); Area of Occupancy: Least 
Concern (LC). Based on 10 specimens from 8 
localities. This species can be very common in 
suitable habitats and probably also occurs in 
many more localities that those so far recorded. 
It occurs in the following Montane forest areas: 
Aratanha, Baturité, Ibiapaba. Common in humid 
secondary forests and shaded plantations. The 
species common names are pinica-pau (Ceará), 
tajá, tinhorão (Braga 1960: 452).

3. Dieffenbachia Schott
3.1. Dieffenbachia aglaonematifolia Engl., 
Pflanzenr. IV, 23Dc (Heft 64): 61. 1915. Gonçalves 
& Lorenzi (2007: 142, 164), (2011: 178, 207).  
 Fig. 2a,b

Helophytic herb, to 0.5–2 m in height. Stem 
erect to decumbent, with a strong odour when 
cut or crushed; internodes conspicuous, green, 
prophylls 6.6–9 cm long. Petiole 8.3–13.3 cm long, 
green, cylindric to somewhat sulcate adaxially, 
sheath more than ¾ the petiole length, green 
with whitish striae in basal part, lacking an apical 
geniculum. Leaf blade entire, oblong to ovate or 
oblong to elliptic, 13–35 cm long, 4.3–16.3 cm 
wide, coriaceous, adaxially dark green, abaxially 
paler with prominent midrib, apex cuspidate, base 
obtuse, margin entire, primary lateral veins ca. 
9–11 on each side, terminating at the margin, fine 
venation parallel to primaries. Inflorescence: cut or 
broken tissue exuding whitish sap, peduncle 4.5–
8.5 cm long; spathe 14–21.0 cm long, persistent, 
only slightly constricted, tube convolute, equal or 
longer than blade, green, blade becoming greenish 
cream; spadix 14.5–22 cm long, female zone 
6–12 cm long, entirely adnate to spathe; sterile 
intermediate zone 1–2.8 cm long with lower half 
adnate to spathe, male zone 6–8.3 cm, free from 
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Figure 2 – a-b. Dieffenbachia aglaonematifolia – a. habit in side view, showing post-floral inflorescences; b. habit 
from above with post-floral inflorescence. c-g. Dracontium nivosum – c. infructescence; d. leaf blade segments, 
abaxial surface; e. inflorescence in flower with one side of spathe removed; f. petiole, lower part, showing scabrous 
surface; g. inflorescence in flower viewed ventrally showing spathe gape. h-j. Monstera adansonii var. klotzschiana 
– h. habit of mature plant on tree bole; i. inflorescence at female anthesis; j. same as i, in close-up showing elliptic 
stigmas on shortly conical styles.Scale bars: a = 10 cm; b = 9 cm; c = 1.7 cm; d = 2.5 cm; e = 4.4 cm; f = 2.5 cm; g 
= 4 cm; h = 30 cm; i = 6 cm; j = 1 cm.
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spathe; flowers unisexual, lacking perigone, female 
flowers widely spaced, ovary 2-locular, staminodes 
3–5 in whorl, each one 0.2–0.3 cm long, ovule 1 
per locule, whitish, 0.1 cm long, male flower a 
polygonal, 4–6-sided synandrium with 4–5 anthers. 
Berry 0.6 × 0.4 cm, colour not recorded. 
Selected material: Ubajara, T.A. Ribeiro & I.M. Andrade 
44 (HUVA).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from a single locality. It occurs in the 
following Montane forest area: Ibiapaba. The 
species common name is aninga.

4. Dracontium L.
4.1 Dracontium nivosum (Lem.) G.H. Zhu in 
Govaerts, R.H.A. & Frodin, D.G. et al., World 
Checklist Bibliogr. Araceae 301. 2002. Gonçalves 
& Lorenzi (2007: 125, 175), (2011: 155, 212, 224) 
 Fig. 2c-g

Robust geophyte of medium to large stature. 
Stem a hemispheric tuber, ca. 12 cm diam., lower 
side rounded and without roots, upper side ± 
flattened and bearing roots and a few tubercles, 
leaf solitary. Petiole ca. 1.5–2 m long, basal part 
ca. 2.5 cm diam., silvery and slightly greenish, 
densely scabrous with very short protuberances 
shaped as downwardly curved prickles and 
arranged in irregular transverse to oblique zones, 
minutely verruculose in between the zones of 
protuberances, central and apical parts of petiole 
ca. 1.5–1.2 cm diam., with protuberance zones 
more distant from each other, alternating with 
smoother zones which vary in colour from 
purplish to silvery, in apical part of petiole the 
purple zone predominating and alternating with 
smaller white patches, petiole inconspicuously and 
shortly geniculate at apex and at junctions with 
the three primary axes of the blade. Leaf blade ca. 
1.0 m long, 1–1.5 m wide, dracontioid (umbrella-
like in overall shape, divided into three ± equal 
major segments each of which is further highly 
subdivided), terminal lobes 8–13 × 4.5–5.5 cm, 
ovate to obovate, acuminate, adaxially dark green, 
with venation (midrib, primary and secondary 
lateral veins) etched into the surface and margins 
shortly undulate, abaxially slightly paler, midrib 
whitish and prominent, primary lateral veins 
paler than blade, prominent, frequently forming 
prominent, arching infra-marginal veins on each 
side. Inflorescence: peduncle ca. 2 cm diam., 
mostly subterranean, at least 25 cm long when in 

fruit, when in flower ca. 7.5 cm long and hidden 
by a brownish cataphyll; spathe ca. 19 cm long, 
fornicate, much longer than spadix, convolute 
in basal quarter and somewhat gaping in upper 
three quarters forming a narrow opening with ± 
undulate margins, leaving the upper part of the 
spadix visible but not fully exposed, externally 
purplish-brown, internally almost entirely reddish 
to dark purple, with a narrow white ring at extreme 
base at the junction with spadix stipe; spadix (at 
female anthesis) ca. 7 × 2 cm., ± cylindric, with 
a short zone of atrophied flowers at the apex, 
stipe ca. 0.5 cm long, whitish; flowers bisexual, 
perigoniate, tepals free, purple, anthers pale 
yellow, style purple, projecting 5–6 mm beyond 
tepals, stigma whitish, shallowly lobed, no wider 
than the style. Infructescence subglobose, ca. 6 
cm diam.; submature berries ca. 1.5 cm diam., 
obpyramidal, pale brown, darker at the apex. 
Selected material: Viçosa do Ceará, 4.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 627 (EAC). Tianguá, 6.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 631 (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Endangered (EN); Area of Occupancy: Endangered 
(EN). Based on 4 specimens from 4 localities. 
Although the number of records is low, this 
species was only recorded from Ceará for the 
first time in 2002 and is so far known only from 
the area near Viçosa do Ceará and Tianguá in 
the northern part of the Chapada do Ibiapaba. It 
also tends to grow in populations of only a few 
individuals. It occurs in the following Montane 
forest area: Ibiapaba. Humid forest in the northern 
part of the Chapada do Ibiapaba and otherwise 
known only from the states of Pará and Maranhão. 
The identification of this material as D. nivosum 
is based mainly on its elongated style, fornicate 
spathe lacking a distinct tube, short peduncle and 
geographical location adjacent to existing records 
for the species and extending its range eastwards 
(Zhu & Croat 2004). The species common names 
are tajá de cobra, jararaca-tajá (Zhu & Croat 
2004: 640).

5. Lemna L.
5.1 Lemna aequinoctialis Welw., Ann. Conselho 
Ultram. 55: 578. 1859. Pott & Cervi (1999: Figs. 
12-18, 78). Fig. 3g

Very small aquatic plant floating on the 
water surface. Plant body a single undifferentiated 
thallus, not differentiated into stem and leaves. 
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Figure 3 – a. Montrichardia linifera (Sousa 88) – apical part of shoot with infructescence. b. Pistia stratiotes 
(Normando 196) – habit. c. Wolffia columbiana (Normando EAC 47489) – habit. d-e. Wolffiella welwitschii (Sousa 
113) – d. habit, e. frond with two flowers on adaxial surface. f. Lemna minuta (Rocha-Neto EAC 31351) – frond 
without veins on adaxial surface. g. Lemna aequinoctialis (Normando 496), frond with three veins on adaxial surface.

Root 1 per frond, ca. 20 mm long. Fronds in 
groups of 3–4, ovate to rounded, 3.5–5 × 1.5–3.5 
mm, adaxially with two papillae, one distal and 
one proximal, and with shining, translucent 
punctations on both surfaces, veins 3. Flowers 
not observed (described by Pott & Cervi (1999) 
as follows: Flower surrounded by a laterally open 
prophyll, lacking raphides; stamens of unequal 
size, 0.42–0.95 mm long; ovary 0.37–0.65 × 
0.12–0.18 mm. Fruit 0.37–0.45 × 0.25–0.3 mm; 
seed 0.35–0.4 × 0.2–0.28 mm, chestnut brown, 
with 8-26 longitudinal costae). 
Selected material: Iguatu, 15.V.2010, L.R.O. Normando 
493 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from a single locality in shallow temporary 
pond in a rural area. Lemna aequinoctialis is 
easily distinguished from L. minuta by the 
presence of three veins and the two papillae on 
the adaxial surface of the frond, which are present 
either apically, basally or in both places. Lemna 
aequinoctialis occurs in the continental America 
in tropical and subtropical regions, usually in 
association with various other free-floating 
species (Landolt 1999). Pott & Cervi (1999) 
recorded it in all subregions of the Pantanal, 
especially in areas of human disturbance. 
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5.2. Lemna minuta Kunth, in F.W.H.von Humboldt, 
A.J.A.Bonpland & C.S.Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 
372. 1817. Fig. 3f

Very small aquatic plant floating on the water 
surface. Plant body a single undifferentiated thallus, 
not differentiated into stem and leaves. Root 1 per 
frond, 6.5–7.5 mm long. Fronds in groups of 2, 
elliptic to obovate, 2–3 × 0.8–1 mm, lacking veins, 
shining translucent striae present on both surfaces. 
Flowers not observed (described by Pott & Cervi 
(1999) as follows: Ovary 0.2–0.4 mm long. Fruit 
exserted, 0.6–0.3 mm, style persistent; seed solitary).
Selected material: Fortaleza, 21.III.2002, J. L. Rocha 
Neto s.n. (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data deficient. Only 
known from a single locality. Lemna minuta is 
probably under-collected in Ceará since elsewhere 
it has been recorded in both natural (Pott & Cervi 
1999) and disturbed habitats (Pômpeu et al. 2008). 
It is easily recognized in the non-fertile state by the 
absence of veins in the fronds (Pott & Cervi 1999). 
L. minuta is frequent in the Americas, associated with 
Salvinia minima Baker and Azolla filiculoides Lam. 
(Landolt 1999).

6. Monstera Adans.
6.1 Monstera adansonii Schott, Wiener Zeitschr. 
Kunst, Lit. Theater & Mode 1830(4): 1028. 1830.
6.1.1 Monstera adansonii var. klotzschiana 
(Schott) Madison, Contrib.Gray Herb. Harvard 
Univ. 207: 40. 1977. Fig. 2h-j

Root climbing hemi-epiphyte of medium to 
large stature; vegetative and floral tissues containing 
trichosclereids. Adult stems with internodes 0.2–
3.0 × 0.2–3.0 cm, gradually increasing in diameter, 
smooth; flagelliform shoots frequently produced 
with internodes 0.5–18 × 1.3–0.3 cm, becoming 
gradually longer and more slender with the leaves 
reducing successively to cataphylls, often forming 
terrestrial stoloniferous populations with smaller 
leaves, leaves distichous. Petiole 17–69 cm long, 
green with very numerous paler points (?stomata), 
upper free part adaxially flattened with angled 
margins and an apical geniculum, sheath green, 
slightly shorter than petiole, 11–63.5 cm long, 
with green persistent margins. Leaf blade non-
variegated, in juvenile climbing phase ca. 11 × 4 
cm, when mature 40–69 × 20–41 cm, broadly ovate, 
oblong or elliptic, asymmetric, perforations 0-8 
on each side of blade, sometimes absent, margins 
usually remaining entire, apex acute, base usually 

asymmetric, cuneate to truncate or subcordate. 
Inflorescences 1–5 in each floral sympodium, each 
sympodial article terminating in an inflorescence 
and consisting of two very short internodes 0.3–3 
× 0.3–3 cm bearing cataphylls, the first cataphyll 
15–17.5 × 2.5–3 cm, the second 20.5–26 × 2.5–3.5 
cm, peduncle shorter than spathe, green; spathe 
ca. 22 cm long, ca. 16 cm wide when open at 
anthesis, cymbiform, erect, thick, externally cream 
or greenish-cream, internally paler cream, opening 
partially at female anthesis in the central part but 
the apical and basal parts remaining convolute, 
opening completely at male anthesis with a broadly 
elliptic gape and at least one margin revolute, 
becoming completely caducous immediately after 
flowering; spadix ca. 16 cm long, ca. 3.7 cm diam., 
erect, subcylindric, stout, apex rounded, some basal 
flowers lacking stamens; flowers bisexual, lacking 
perigone, gynoecia ca. 5–6 mm diam., distinctly 
prismatic, pale cream, stylar region somewhat 
apically narrowed, stigma elliptic, orange-coloured 
and wet at female anthesis. Berry whitish when 
submature, seed ca. 1 × 0.7 cm, dark brown.
Selected material: Maranguape, 16.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 504 (EAC). Pacatuba, 25.II.2003, I.M. 
Andrade 681 (EAC). São Benedito, 2.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 602 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Endangered (EN); Area of Occupancy: Vulnerable 
(VU). Based on 13 specimens from 5 localities. 
It occurs in the following Montane forest areas: 
Aratanha, Ibiapaba, Maranguape. This species is 
a climbing plant which multiplies vegetatively 
with ease in humid forest habitat. Where it occurs, 
it tends to be frequent or common, but often 
survives less conspicuously in disturbed forest as 
the juvenile form, e.g. over rocks by waterfalls, 
making it easily overlooked. It probably occurs in 
more localities within the humid forest fragments 
of Ceará, but is almost certainly confined to this 
habitat. The species common names are costela-
de-adão (BA); imbé (PB, CE).

6.1.2 Monstera adansonii var. laniata (Schott) 
Madison, Contrib. Gray Herb. Harvard Univ. 207: 
38. 1977. Fig. 4a,b

Plant a root-climbing hemi-epiphyte of large 
stature; vegetative and floral tissues containing 
trichosclereids. Stem with internodes 0.4–20 × 
3.3–4 cm, leaves (seen in adult plant) distichous. 
Petiole 43–65.6 cm long, green with minute white 
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dots (?stomata), upper free part adaxially flattened 
with angled margins and apical geniculum, 
sheath up to 55 cm long with persistent, green 
margins. Leaf blade in adult plants ca. 35–57 × 
20.9–32.5 cm, oblong, asymmetric, perforations 
0–9 on each side, apex acute, base usually 
asymmetric, cuneate to truncate, primary lateral 
veins 14–19 on each side, arching and running into 
a submarginal collective vein, finer veins parallel to 
primary laterals. Inflorescence: floral sympodium 
consisting of a single inflorescence preceded by 
two cataphylls: first cataphyll (bracteole) 16–21 
× 2.5–2.8 cm, second cataphyll (mesobracteole) 
24–25 × 4–5.3 cm, peduncle 10–22.5 cm long, 
green; spathe 9.8–16 × 5.7–10 cm, cymbiform, 
erect, thick, externally cream to greenish-cream, 
internally paler cream, opening partially at female 
anthesis in the central part but with apical and 
basal margins still somewhat convolute, at male 
anthesis opening wider with a broadly elliptic gape 
and at least one margin revolute, then becoming 
completely caducous soon after male anthesis; 
spadix erect, 7.5–13.2 × 1.3–3.5 cm, subcylindric, 
stout, apex rounded, some basal flowers lacking 
stamens; flowers bisexual, lacking perigone, 
gynoecia distinctly prismatic, 4–5 mm diam. at 
anthesis, ca. 4–6 × 4–6 mm in fruit, pale cream, 
stylar region flattened apically, stigma 2.5–3 mm 
long at anthesis, narrowly elliptic. Berries cream at 
apex with dark brown stigma remains, compressed 
and sub-hexagonal, white and succulent below.
Selected material: Guaramiranga, 13.II.2003, I.M. 
Andrade 671 (EAC). Pacoti, 19.II.2002, I.M. Andrade 
544 (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Critically Endangered (CR); Critically Endangered 
(CR). Based on 4 specimens from 3 localities. 
It occurs in the following Montane forest area: 
Baturité. All collections known are from one small 
area of the Serra de Baturité, the earliest having 
been made in 1910. It is possible that a thorough 
search of this humid forest area will reveal other 
populations, but this taxon remains very poorly 
known in Ceará. The specimens we have studied 
differ from other Ceará specimens of M. adansonii 
seen in having gynoecia which are flattened at the 
apex, and for this reason we treat this material 
provisionally as M. adansonii var. laniata - 
Madison’s (1977) treatment of the varieties of M. 
adansonii is in need of revision. Lima-Verde & 
Gomes (2007) report on material of Monstera (as 

M. obliqua) from the Serra de Baturité which may 
well belong to this taxon. The earliest collection 
known was made by Ernst Ule, who collected this 
taxon in the Serra do Baturité in 1910 [probably 
in the municipality of Guaramiranga, Sep. 1910, 
E. Ule 9002 (K)]. 

6.2 Monstera praetermissa E.G.Gonç. & Temponi, 
Brittonia 56(1): 72. 2004. Gonçalves & Lorenzi 
(2007: 223), (2011: 276). Figs. 4c, d

Root-climbing hemi-epiphyte of small to 
medium stature; vegetative and floral tissues 
containing trichosclereids. Stem with rather 
dark green internodes covered with shallow, 
concolorous, inconspicuous verruculae. Petiole 
1.5–10.5 cm long, rather dark green and lacking 
paler dots, with apical geniculum, petiole sheath 
rapidly marcescent, turning black-brown and 
eventually deciduous. Leaf blade when adult 17.5–
39.5(–44.3) × 4.6–20(–23.2) cm, asymmetric, ovate 
(more strongly symmetric, falcate and lanceolate 
when juvenile), falcate, coriaceous, perforate, 
elliptic, margin entire or becoming pinnatifid to 
pinnatipartite, apex subacute to obtuse, acuminate 
to cuspidate, base subacute to broadly obtuse, ± 
asymmetric, becoming dark brown to black when 
dried, perforations (0–)2–3(–4) on the wider side 
of the blade, ± elliptic, in a single longitudinal 
series, often extending across almost the entire 
half blade from midrib to margin, often reaching 
margin and breaking through to make the blade 
partially and deeply pinnatipartite, adaxially ± dark 
green, glossy, unvariegated, abaxially paler and ± 
glossy, primary lateral veins 5–7 per side, adaxially 
impressed and concolorous, abaxially prominent 
and whitish green, joining into an inconspicuous 
infra-marginal collective vein extending for most 
of the blade length, finer venation reticulate. 
Inflorescence 1–3 per floral sympodium, peduncle 
ca. 8–10 cm long, shorter than petiole, equalling 
or longer than spadix but not more than twice as 
long; spathe ca. 6 cm long, pale yellow or cream; 
spadix 6–6.5 cm long; flowers bisexual, lacking 
perigone, gynoecia cream, stylar region truncate 
apically, stigma linear. Infructescence 7–7.5 cm 
long, cylindric, erect, with peduncle ± patent and 
bent upwards distally, berries green when immature 
becoming yellow to intensely yellow at maturity; 
seeds 5–10 mm long. 
Selected material: Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 547 (EAC). Ibiapina, 1.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 573 (EAC). São Benedito, 22.III.2000, 
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Figure 4 – a-b. Monstera adansonii var. laniata – a. inflorescence at male anthesis; b. spadix in close-up at male 
anthesis showing linear, subsessile stigmas. c-d. Monstera praetermissa – c. infructescence; d. leaf blade, abaxial 
surface. e. Montrichardia linifera – population along river margin. f. Philodendron sp. aff. ruthianum – leaf blade, 
abaxial surface. g. Philodendron acutatum – habit of mature plants on rock outcrop and tree bole. h. Philodendron 
ornatum – inflorescence at anthesis. Scale bars: a = 5 cm; b = 1 cm; c = 3.3 cm; d = 2.7 cm; e = 18 cm; f = 5 cm; g 
= 26 cm; h = 2.8 cm.

f g h

d e

cba



Araceae in Ceará

Rodriguésia 64(3): 445-477. 2013

463

E.B. Sousa et al. 402 (EAC). Ubajara, 25.XII.1999, A. 
Fernandes et al. (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Endangered (EN); Area of Occupancy: Near 
Threatened (NT). Based on 7 specimens from 
5 localities. It occurs in the following Montane 
forest areas: Baturité, Ibiapaba. A climbing plant 
restricted to humid forest habitat within which it 
readily multiplies vegetatively.

7. Montrichardia H. Crüger
7.1 Montrichardia linifera (Arruda) Schott, Arac. 
Betreff. 1: 5. 1854. Souza & Lorenzi (2005: 96).  
 Figs. 3a, 4e

Robust arborescent helophyte, with 
conspicuous, erect, epigeal stems multiplying 
vegetatively from hidden, hypogeal rhizomes and 
forming large colonies along rivers and streams. 
Erect stems to 4 m tall, branching sympodially near 
the apex after the first flowering, internodes well-
developed 0.2–27 × 2–36.8 cm, green near stem 
apex, becoming grey and sometimes tuberculate 
to shortly aculeate at the base, leaves crowded 
together in a rosulate terminal cluster with the 
rest of the stem leafless, with the petiole ± patent 
and bent upwards at the apex so that the blade is 
held ± vertically. Petiole 16.5–46 cm long, lacking 
apical geniculum, sheath 9–26 cm long, with apical 
ligule 0.5–7 cm long, soon marcescent turning 
brown and later decomposing. Leaf blade 15.1–45 
× 15–39 cm, cordate to sagittate, adaxially green 
with main veins concolorous, abaxially hardly paler 
with main veins whitish, anterior division a little 
longer than posterior divisions, apex (subacute to) 
obtuse and then (acuminate to) cuspidate, posterior 
divisions usually separated by a deep (sometimes 
broad) parabolic to linear sinus, or overlapping and 
without a sinus; primary lateral veins forming a 
slender infra-marginal collective vein, those of the 
anterior division 4–6(–7) on each side, acroscopic 
veins of each posterior division 3–4, basicopic 
ones 0–3(–4) and much more slender, basal 
ribs well developed, fine venation ± reticulate, 
arising from the primaries at a relatively acute 
angle and usually forming a slender interprimary 
collective vein running between each pair of 
primaries. Inflorescence terminal, 1–2 in each floral 
sympodium, the succeeding shoot article arising 
in the axil of the second leaf below the spathe, 
peduncle 5.3–11.0 cm long, erect in flower and 
fruit, green; spathe 17–28 cm long, erect, slightly 

constricted between tube and blade, entirely 
deciduous after anthesis, tube 5 cm long, externally 
green, often with a reddish tinge, ± glossy, 
internally vinaceous at base, blade ca. 23 cm long, 
cymbiform, externally yellowish green, internally 
cream-white; spadix 17–23 cm long; female zone 
ca. 3.5 cm long, greenish-yellow, male zone ca. 19 
cm long, thicker than female zone, whitish-cream; 
flowers unisexual, lacking perigone, male flower: 
stamens (3–)4–5(–6), apically truncate, 0.4–0.5 
× 0.3–0.6 cm, anthers sessile, female flower: 
gynoecium prismatic-cylindric, ovary 1-locular, 
ovules 1–2, anatropous, funicle short, placenta 
basal, stigma small on shallowly elevated central 
area. Infructescence 9–10 × 5–6 cm diam., robust, 
subcylindric to subglobose; berry green when 
immature, prismatic basally, dried brown stigma 
large and rugose; seeds 1.9–2.3 cm long, 1–1.6 
cm wide, brown. 
Selected material: Caucaia, 21.I.2006, fl., A.S.F. Castro 
1675 (EAC). Granja, 11.X.2007, L.Q. Matias 526 (EAC). 
São Gonçalo do Amarante, 7.VI.2008, M.F. Moro et al. 
397 (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Endangered (EN); Area of Occupancy: Vulnerable 
(VU). Based on 5 specimens from 4 localities. 
This species is very probably more widespread 
in aquatic habitats of the littoral region of Ceará 
than the current records indicate, making it 
unlikely to be endangered. Montrichardia linifera 
occurs along the margins of permanent ponds and 
lakes and along the flooded muddy banks of rivers 
and streams where it can form large populations. 
A recent study of leaf shape variation was carried 
out by Silva et al. (2012) in the neighbouring state 
of Piauí. The genus occurs only in the Neotropics 
(Cook 1996; Mayo et al.1997).

8. Philodendron Schott
8.1 Philodendron acutatum Schott, Syn. Aroid. 
94. 1856. Maia et al. (2010: Fig. 1). Fig. 4g

Root-climbing hemi-epiphyte or lithophyte 
of medium stature. Stem epigeal, lacking milky 
sap, internodes to 12–13 cm long or more, green 
to purplish-tinged and ± glaucous at shoot tip, 
becoming straw-coloured when older, prophyll 
caducous, abaxially green with small purple 
spots (extra-floral nectaries), adaxially whitish 
rose-coloured. Petiole 21–30 cm long, green with 
inconspicuous whitish striae, subterete to terete, 
with scattered purple extra-floral nectaries denser 
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towards apex, lacking apical geniculum. Leaf blade 
23–40 × 13–19 cm, sagittate, adaxially dark green 
and glossy, abaxially paler and glossy, posterior 
divisions obtuse to rounded, separated by a linear 
to spathulate sinus hardly or not denuded near 
petiole junction; primary lateral veins 3–5 on each 
side of the anterior division, adaxially impressed 
and slightly paler than blade, not forming infra-
marginal collective vein, interprimary veins usually 
present, in each posterior division acroscopic 
veins 2–3, basiscopic veins 0–1, forming straight 
basal rib, fine venation parallel to primaries. 
Inflorescences 1–2 per floral sympodium, peduncle 
9 cm long, shorter than spathe; spathe 12–16 cm 
long, externally matte green, internally upper half 
white and lacking resin canals, lower half covered 
with distinctive yellow longitudinal resin canals 
and reddish-purple towards base, post-floral spathe 
externally yellowish green in upper half; spadix 
10 cm long, female zone green, 3.5 cm long, 
intermediate sterile zone ca. 0.5 cm long, stouter 
than female zone, white, male zone ca. 5cm long, 
subcylindric, white; flowers unisexual, lacking 
perigone, ovary white, stigma greenish. Berries 
not observed. 
Selected material: Caucaia, 27.V.1998, E.B. Souza s.n. 
(EAC 26584). Choró, 6.V.1997, M.A. Figueiredo-s.n. 
(EAC 25492). Crato, 11.VIII.1993, A. Figueiredo & M. 
Mata (EAC 20057). Fortaleza, 11.XI.1992, F.S. Araújo 
(EAC 21487). General Sampaio, 30.V.2007, M.F. Moro 
et al. 139 (EAC). Ibiapina, 1.III.2002, I.M. Andrade et 
al. 576 (EAC). Maranguape, 16.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 515 (EAC). Pacatuba, 17.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 523 (EAC). Santa Quitéria, 8.V.1997, L.W. Lima-
Verde(EAC 25538). São Benedito, 2.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 618 (EAC, HUEFS). São Gonçalo do Amarante, 
30.VII.2010, A.S.F. Castro 2347 (EAC). Ubajara, 8.V.1997, 
L.W. Lima-Verdes (EAC 25538). Uruburetama, 21.II.2002, 
I.M. Andrade 552 (EAC). Viçosa do Ceará, 4.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 626 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Least Concern (LC); Area of Occupancy: Least 
Concern (LC). Based on 17 specimens from 16 
localities. It occurs in the following Montane forest 
areas: Araripe, Aratanha, Ibiapaba, Maranguape, 
Uruburetama. Philodendron acutatum has a wide 
ecological range, occurring both in humid forest, 
seasonal and dry forest and caatinga, especially 
on rock outcrops. This species has been widely 
identified as P. imbe Schott ex Kunth, but this name 
is now thought to apply to a rare taxon endemic to 
Rio de Janeiro state (Mayo & Sakuragui 2011). 

8.2 Philodendron ornatum Schott in Oesterr. bot. 
Wochenbl. 3: 378. 1853. Figs. 4h, 5a,b

Root-climbing hemi-epiphyte of medium 
to large stature. Stem epigeal, lacking milky sap, 
juvenile internodes slender, elongated, prophylls 
caducous, mature internodes much shorter and 
thicker, covered by brown persistent, net-fibrous 
prophylls, mature leaves borne in rosulate crown. 
Petiole 24–86 cm long, adaxially raised centrally 
(at least apically), abaxially rounded, rugose to 
verruculose and reddish purple at apex, verrucae 
arranged in longitudinal rows, becoming smoother 
and greener towards the base, lacking apical 
geniculum. Leaf blade: juvenile leaves ovate, 
long-acuminate apically and obtuse to truncate at 
base, with long petiole sheaths; adult leaf blade ca. 
24–85 × 17–62 cm, cordate, coriaceous, adaxially 
dark green, abaxially paler, apex cuspidate; anterior 
division up to 67 cm long, 62 cm wide, primary 
lateral veins 10–12 on each side, impressed above 
and prominent below, producing conspicuous 
secondaries on both sides distally, interprimary 
veins well-developed; each posterior division up 
to 19 cm long, 28 cm wide, acroscopic veins 4–5, 
basiscopic veins ca. 5, basal rib denuded for up to 
8–9 cm, sinus between posterior divisions broadly 
spathulate to reniform, fine venation parallel to 
primary lateral veins. Inflorescence: peduncle 6–8 
cm long, green with conspicuous white striae and 
dots in upper part; spathe 15–16 cm long, internally 
lacking conspicuous resin canals, long-rostrate, 
tube ca. 6 cm long, 2.3 cm diam., externally green 
and minutely white-dotted, blade ca. 9.5 cm long, 
externally white, internally white; spadix sessile, 
11.3 cm long, female zone ca. 2 cm long, sterile 
zone ca. 2 cm long, thicker than female zone at 
proximally, tapering distally, male zone ca.7 cm 
long, ellipsoid-cylindric; flowers unisexual, lacking 
perigon, ovary 4–5-locular, ovules numerous, 
placentation axile. Fruits not seen. 
Selected material: Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 536 (EAC). Ibiapina, 1.III.2002, I.M. 
Andrade et al. 575 (EAC). Maranguape, 16.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 512 (EAC). Pacatuba, 25.II.2003, I.M. 
Andrade 683 (EAC). Pacoti, 19.II.2002, I.M. Andrade et 
al. 535 (EAC). São Benedito, 2.III.2002, I.M. Andrade 
et al. 620 (EAC). Ubajara,  24.IX.1998. A. Fernandes 
& E.P. Nunes (EAC 28491).  

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Vulnerable (VU); Area of Occupancy: Near 
Threatened (NT). Based on 14 specimens from 10 
localities. It occurs in the following Montane forest 
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Figure 5 – a-b. Philodendron ornatum – a. leaf blades of mature hemi-epiphytic plant; b. petiole apex showing 
verrucose surface. c. Philodendron pedatum – habit on tree bole. d-g. Scaphispatha gracilis – d. leaf; e. post-floral 
inflorescence; f. inflorescence at recent post-male anthesis; g. same as f in close-up. h-j. Spathiphyllum gardneri – h. 
leaves, inflorescence and infructescence of type specimen; i. inflorescence; j. spadix in close-up showing perigoniate 
flowers. k. Syngonium vellozianum – habit of juvenile terrestrial plants. Scale bars: a = 19 cm; b = 0.6 cm; c = 22 cm; 
d = 2.5 cm; e = 1.2 cm; f = 0.7cm; g = 0.3 cm; h = 7 cm; i = 2 cm; j = 0.6 cm; k = 7.5 cm.
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areas: Aratanha, Baturité, Ibiapaba, Maranguape. 
This hemi-epiphytic species is restricted to humid 
forest habitat and typically has a patchy distribution 
within it, needing large tree boles to reach full 
mature size.

8.3 Philodendron pedatum (Hook.) Kunth, Enum. 
pl. 3: 49. 1841.Gonçalves & Lorenzi (2007: 88), 
(2011: 111, 506a).  Fig. 5c

Root-climbing hemi-epiphyte of medium 
stature. Stem epigeal, lacking milky sap, internodes 
elongated, up to 17 cm long or more in juvenile 
shoots, becoming shorter and up to 3 cm diam. in 
flowering shoots, pale brown to straw-coloured. 
Petiole 30–47 cm long, cylindric, often subterete 
and shallowly triangular adaxially with rounded 
central ridge and margins, usually rugulose to 
subverruculose, dark green with whitish striae 
and small reddish spots (extra-floral nectaries) 
denser towards the apex, lacking apical geniculum. 
Leaf blade tripartite when juvenile, the anterior 
division with an ovate, acuminate apical lobe 
and a lateral linear-falcate lobe on each side, the 
two posterior divisions simple, asymmetrically 
lanceolate and falcate; adult blades 30–62 × 34–64 
cm, pinnatifid-hastate, the anterior and posterior 
divisions deeply separated from each other and 
each deeply pinnatifid, adaxially dark green, glossy, 
abaxially paler, major veins impressed adaxially 
and prominent abaxially; anterior division: apical 
lobe ovate to rhombic with obtuse to cuspidate 
apex, lateral lobes 2–3 on each side, oblong, each 
with acute asymmetric apex or sometimes each 
lobe itself shallowly 2–3-lobed, primary lateral 
veins 2–3 per lateral lobe; posterior divisions: 
patent with rather irregular lobing, sinus narrow, 
linear to spathulate, apex obtuse to rounded, major 
veins forming straight well-developed basal ribs, 
each division with 1–2 acroscopic lobes each 
with 1–3 primary veins, and 2 basiscopic lobes 
each with 2–3 primary veins, finer veins parallel 
to primaries. Inflorescences 1–2(–4) per floral 
sympodium, peduncle 5–7 cm long in flower, 
lengthening after anthesis, with white striations 
and purple spots; spathe in flower 11–12 cm long, 
externally somewhat glaucous green with scattered 
vinaceous spots (extra-floral nectaries), tube 5 cm 
long, about as long as blade, internally pinkish-red 
at base, blade internally whitish-green with white 
dots, post-floral spathes larger, ca. 16 cm long; 
spadix 11cm long, exuding orange resin from male 
and sterile zones during anthesis, female zone 

3.5 × 1.0 cm, green, intermediate sterile zone ca. 
0.7 × 1.3 cm, white, thicker than female or male 
zones, male zone ca. 6.5 × 1.2 cm, cream coloured, 
subcylindric to slightly clavate; flowers unisexual, 
lacking perigone, ovary green, 6–7 locular, ovules 
ca. 2 per locule, placentation axile. 
Selected material: Fortaleza, 15.IV.1994, L.W. Lima-
Verde (EAC 21126). Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. 
Andrade 539 (EAC). Pacatuba, 17.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 524 (EAC, HUEFS). Pacoti, 18.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 527 (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Endangered (EN); Area of Occupancy: Endangered 
(EN). Based on 10 specimens from 9 localities. 
It occurs in the followng Montane forest areas: 
Aratanha, Baturité. This hemi-epiphytic species is 
widespread and very variable within the neotropics 
as a whole. In Ceará it is so far recorded only in 
two neighbouring humid forest areas, but it is likely 
that it will be found in other such areas in the state. 
The leaf division is variable between populations 
and changes considerably as the plant grows from 
juvenile to adult.

8.4 Philodendron sp. aff. ruthianum Nadruz, Bol.
Mus.Biol. Mello Leitão (N.Sér.) 28: 37. 2011.  
 Fig. 4f

Root-climbing hemi-epiphyte of medium 
stature. Stem epigeal, lacking milky sap, internodes 
soon turning pale brown, prophyll ca. ¾ as long 
as petiole, whitish with a tinge of yellow and 
rose. Petiole 20–27.5 cm long, ± cylindric, green, 
adaxially flattened, lacking apical geniculum. 
Leaf blade 20–28 × 12.5–19.5 cm, panduriform-
sagittate, adaxially glossy dark green, abaxially a 
little paler, anterior division with broadly ovate 
apical lobe, margins strongly sinuate to form a 
single broad, shallow rounded lateral lobe on 
each side, posterior divisions broad and rounded, 
partially overlapping or not, sinus linear to 
spathulate, each posterior division denuded only 
very near the petiole junction, primary lateral veins 
4–5 on each side of the anterior division, adaxially 
impressed, abaxially prominent, concolorous on 
both sides, interprimary veins frequently present, 
each posterior division with 3–4 acroscopic veins 
and 4–5(–6) basiscopic veins, forming a straight 
basal rib, basiscopic lamina area of posterior 
divisions broad and well developed, finer veins 
parallel to primaries. Inflorescence not observed. 
Selected material: Pacatuba, 17.II.2002, I.M. Andrade 
et al. 526 (EAC, HUEFS).
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The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from a single locality. It occuros in the 
following Montane forest area: Aratanha. The plant 
collected in Ceará is named here provisionally as 
P. sp. aff. ruthianum Nadruz. It differs from P. 
ruthianum, a species endemic to Espírito Santo 
(Coelho 2011) in the broader, overlapping posterior 
divisions and primary lateral veins concolorous 
on both surfaces. It also should be compared with 
P. nadruzianum Sakur. (Sakuragui 2012). Fertile 
material of the Ceará plant is needed for a more 
complete determination. 

9. Pistia L.
9.1 Pistia stratiotes L., Spec. Pl. 963. 1753. Souza 
& Lorenzi (2005: 96); Gonçalves & Lorenzi (2007: 
151, 364), (2011: 190, 448). Fig. 3b

Aquatic plant free-floating on the water 
surface, densely covered with conspicuous 
hairs. Stem of each leafy plant very abbreviated, 
producing relatively long stolons 2.5–14 × 0.7–0.8 
cm; roots very conspicuous and numerous, usually 
suspended in the water, feathery and very densely 
branched. Leaves densely rosulate, several to 
numerous, petiole only weakly differentiated. Leaf 
blade subsessile, 2.4–11 × 1.6–7.0 cm, wedge-
shaped, broadest at apex then narrowing somewhat 
towards base, also sometimes obovate to broadly 
elliptic, apex rounded to truncate, base cuneate; 
primary veins 5–7, longitudinal, subparallel, 
adaxially sulcate, abaxially costate, very prominent. 
Inflorescence 1 per subtending leaf, very small; 
spathe whitish green, 0.5–1 cm long; flowers 
unisexual, lacking perigone, female flower a single 
gynoecium, ovary ovoid, style ca. 0.2 cm long, 
stigma 0.1 cm wide, male flowers forming a whorl 
of fused stamens. Fruit a thin-walled berry.
Selected material: Aiuaba, 08.VI.1996, L.W. Lima-Verde 
et al. 297 (EAC). Caucaia, 12.III.2000, L.Q. Matias s.n. 
(EAC 29046). Icó, 8.III.1936, P. von Luetzelburg 26838 
(IPA). Iguatu, 5.IX.2009, L.Q. Matias 590 & L.R.O. 
Normando (EAC). Varjota, 24.V.2011, J.R.A. Paiva & 
L.Q. Matias 18 (EAC). São Gonçalo, 28.VII.2010, A.S.F. 
Castro 335 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Least Concern (LC); Area of Occupancy: Least 
Concern (LC). Based on 9 specimens from 9 
localities. Although only rather few collections 
have been made in Ceará, this species is commonly 
observed in perennial and temporary aquatic 
habitats, including small ponds and large reservoirs; 

it forms especially large conspicuous populations 
in eutrophicated lakes and other kinds of disturbed 
aquatic habitat. Pistia stratiotes has a pantropical 
distribution (Cook 1996; Mayo et al. 1997).

10. Scaphispatha Brongn. ex Schott 
10.1 Scaphispatha gracilis Brongn. ex Schott, 
Prodr. Syst. Aroid. 214. 1860. Gonçalves & Lorenzi 
(2007: 107), (2011: 133). Fig. 5d-g

Geophytic herb to 50 cm tall, leaves appearing 
after the inflorescence. Stem a hypogeal, globose 
tuber ca. 2 cm diam. Petiole 16–42.5 cm long, 
rather slender, green with darker green striae and 
dots, lacking apical geniculum. Leaf blade peltate-
cordate to peltate-sagittate, 9.9–18 cm long, 5.6–
12.9 cm wide, widest across the posterior lobes, not 
variegated, adaxially bright green, abaxially paler, 
apex obtuse and cuspidate to acute-acuminate, 
posterior lobes distally rounded separated by a 
parabolic sinus, primary lateral veins 2–3 on each 
side of the anterior lobe, 1–2 on acroscopic side of 
basal ribs of posterior lobes, all joined into a distinct 
infra-marginal vein running from basal ribs to leaf 
apex, with a second external submarginal vein 
also usually visible, secondary and tertiary lateral 
veins arising from the primaries at a wide angle 
and joining into a sinuose or zig-zag interprimary 
collective vein between each pair of primary lateral 
veins. Inflorescence solitary, erect, peduncle 30–40 
cm long, slender, 0.25–0.3 cm diam; spathe 5–6 cm 
long, bright green externally and white internally; 
spadix ca. 2.5–3 cm long, female zone ca.1 cm 
long, male zone ca. 1.9 cm long, contiguous with 
female zone or separated by a very few sterile male 
flowers; flowers unisexual, lacking perigon, male 
flower a synandrium of several connate stamens, 
anthers opening by ± rounded pores, stigma small 
on narrow projecting style. Fruits not seen.
Selected material: Viçosa do Ceará, 4.III.2002. I.M. 
Andrade et al. 622 (EAC). Crato, XI.1976, J. Bogner 1211 
(K, L, M); Crato, 28.X.1934, P. Luetzelburg 25984 (not seen, 
M, US). Crateus, 27.II.2000, L.W. Lima-Verde 1068 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Vulnerable (VU); Area of Occupancy: Least 
Concern (LC). Based on 6 specimens from 3 
localities. It occurs in the following Montane forest 
areas: Araripe, Ibiapaba. In the population seen by 
us near Lajes (municipality of Viçosa do Ceará) 
the plants occurred dispersed in shady spots in 
secondary scrub probably derived from seasonal 
forest. Bogner (1980) and Gonçalves (2005) have 
previously described this species from Ceará.
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11. Spathicarpa W.J.Hooker
11.1 Spathicarpa gardneri Schott in Bonplandia 
6: 124. 1858. Figs.: Souza & Lorenzi (2005: 97). 
Gonçalves & Lorenzi (2007: 235), (2011: 290).

Geophytic herb to ca. 20 cm tall. Stem a tuber 
1.5 cm diam. Leaves 1–4, semi-erect to prostrate 
on the ground. Petiole 7–23 cm long, cylindric or 
adaxially slightly flattened, sheathed basally. Leaf 
blade ca. 6–12 × 3.0–8.0 cm, lanceolate- to ovate-
emarginate, cordate, sagittate or subhastate, apex 
acute-acuminate to cuspidate, membranaceous, 
adaxially glossy mid-green and often variegated 
with irregular grey-green patches, major veins 
slightly impressed, abaxially glossy, paler and 
greyish, major veins prominent, fine venation 
reticulate. Inflorescence solitary per leafy shoot, 
peduncle slender, 13.5–35 cm long, distinctly 
longer than leaves; spathe 4–4.8 cm long, ca. 0.6 cm 
wide, narrowly elliptic to oblanceolate, pale green; 
spadix entirely adnate to and somewhat shorter than 
spathe; flowers unisexual, lacking perigone, female 
flowers in two external rows with male flowers in 
two internal parallel rows, male flower a stipitate 
synandrium with a cushion-like glandular central 
connective, female flower consisting of a single 
ovoid gynoecium surrounded by 3 much shorter, 
umbonate green staminodes. Fruit not observed.
Selected material: Aiuaba, 21.III.1991, M.A. Figueiredo 
et al. 19 (EAC). Brejo Grande, II.1839, G. Gardner 
2447 (K, holotype). Cariri Cearense, 25.III.1936, P. 
Luetzelburg 25977 (IPA). Capistrano, 30.V.1994, L.W. 
Lima-Verde (EAC 21527). Choró, 5.V.1997, L.W. 
Lima-Verde (EAC 25512). Crateus, 21.V.1997, M.A. 
Figueiredo et al. (EAC 25847). Ipu, 6.IV.2001, E.G. 
Gonçalves et al. 836 (K). Viçosa do Ceará, 4.III.2002, 
I.M. Andrade et al. 630 (EAC). Tianguá, 6.III.2002, 
I.M. Andrade et al. 637 (HUEFS). Ubajara, 28.I.1968, 
D. Andrade- Lima 68-5195 (IPA).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Least Concern (LC); Area of Occupancy: Least 
Concern (LC). Based on 14 specimens from 10 
localities. It occurs in the following Montane forest 
areas: Araripe, Ibiapaba. This species common 
name is  flor de cobra (CE).

12. Spathiphyllum Schott
12.1 Spathiphyllum gardneri Schott Aroideae 1: 
2. 1853.  Fig. 5h-j

Terrestrial herb to ca. 60 cm, probably 
rhizomatous. Stem inconspicuous, plant appearing 
acaulescent, internodes not visible. Petiole shorter 
than peduncle, ca. 20 cm long or more, apical 

geniculum ca. 2 cm long. Leaf blade 24.5–25.5 × 
5.9–6.3 cm, ca. 4 times longer than wide, elliptic, 
one side narrower than the other, apex acute-
acuminate, base cuneate-attenuate, primary lateral 
veins poorly differentiated (in dried material), 
arching smoothly upwards and running into leaf 
margins, not forming inframarginal collective 
vein, fine venation parallel to primary lateral veins. 
Inflorescence: peduncle 25 cm or more; spathe in 
flower expanded, patent to erect, ovate to elliptic, 
white with green midrib, the two margins shortly 
and unequally decurrent on peduncle, 9.5–11.5 cm 
long or more, 3.4–3.9 cm wide, 2.8 times longer 
than wide, larger at fruiting stage; spadix in flower 
3.5–4.1 cm long, 0.7–0.9 cm diam., cylindric to 
subcylindric, rounded at apex, stipe 7–8 mm long; 
flowers bisexual, 2.4–3.3 mm diam, perigoniate, 
tepals 5–6, free at apex and fused basally, ovary 
1.7–2 mm diam., stylar region not exserted 
from tepals, stigma slightly prominent, 3-lobed. 
Infructescence (immature) 5.6 cm long, 1.6 cm 
diam., berries (immature) 4.3–4.7 mm diam. 
Selected material: Crato, XI.1838, G. Gardner 1867 
(lectotype, K, chosen by Bunting 1960). Granjeiro (near 
Crato), IX.1933, P. Luetzelburg 25842 (M, not seen, cited 
by Bunting, 1960, p. 20).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. 
Only known from two localities. It occurs in the 
following Montane forest area: Araripe. The label 
of the holotype specimen reads: “1867. Pothos sp. 
About 2 feet high, banks of the river near Crato. 
Spathe white with a green central rib. Nov. 1838.” 
This species appears to be rare in Ceará, as we have 
seen no other collections, and may be threatened. 
It is almost certainly a plant of damp ground in the 
shade of gallery forest. Our description is based on 
the holotype material at K.

13. Spirodela Schleiden
13.1 Spirodela intermedia W. Koch, Ber. Schweiz. 
Bot. Ges. 41(1): 113. 1932. Figs.: Pott & Cervi 
(1999: Figs. 1-11, 77). Souza & Lorenzi (2005: 
97). Gonçalves & Lorenzi (2007: 227), (2011: 281).

Small aquatic plant free-floating on the water 
surface. Roots 7–20 per frond. Plant body a single 
undifferentiated thallus, not differentiated into stem 
and leaves. Fronds in groups of up to 7, elliptic to 
orbicular, asymmetric, up to 8 mm long, underside 
inflated or not, veins 9–12. Flowers not observed 
(described by Pott & Cervi (1999) as follows: 
Flower 1.5 mm long, surrounded by an apically 



Araceae in Ceará

Rodriguésia 64(3): 445-477. 2013

469

open prophyll, with raphides; androecium of 2 
stamens of unequal size, ca. 0.4 mm long, anther ca. 
0.25 mm wide; ovary with 2–5 seminal rudiments, 
style short, stigma circular. Fruit 1.8–2 × 1.5–1.9 
mm, slightly winged; seeds 1–3, 1.5 × 0.75 mm, 
with 15–22 longitudinal costae). 
Selected material: Maranguape, 5.VIII.1935, Francis 
Drouet F 949346 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from a single locality.

14. Syngonium Schott 
14.1 Syngonium vellozianum Schott, Oesterr. Bot. 
Wochenbl. 4: 418. 1854. Souza & Lorenzi (2005: 
98). Gonçalves & Lorenzi (2007: 76), (2011: 95). 
 Fig. 5k

Hemi-epiphytic or rupicolous root-climbing 
herb of medium stature. Stem exuding milky sap 
when cut, internodes elongated, glossy green. 
Petiole green, 8.5–27 cm long, lacking apical 
geniculum, sheath 5.0–19 cm long. Leaf blade: 
in juvenile plants 11.5–20.9 cm long, anterior 
lobe 6.7–10 cm wide, sagittate to hastate, in adult 
plants deeply 3–5-pedatipartite, three major lobes 
centrally and each major lateral lobe often with a 
smaller external lateral lobe, central lobe ca. 21 cm 
long, 9.5 cm wide, ovate to elliptic, apex subacute 
to obtuse, cuspidate, adaxially lustrous dark green, 
abaxially paler. Inflorescence: peduncle 1.6–4 
cm long, green; spathe 3–6.7 cm long, yellowish 
green, constricted centrally, tube persistent after 
flowering, blade somewhat longer than tube, 
deciduous after flowering; spadix 3–5.6 cm long, 
white; female zone ca. 1.7 cm long, intermediate 
sterile zone 0.4 cm long, male zone 2.5 cm long; 
flowers unisexual, lacking perigone, male flower 
consisting of a cream-coloured synandrium, ca. 0.3 
× 0.2 cm, female flower with ovary 2-locular, 0.2 × 
0.1 cm, ovule solitary per locule, white, 0.1 cm long. 
Selected material: Guaramiranga, IX.1910, E. Ule 
9000 (K). Viçosa do Ceará, 4.III.2002, I.M. Andrade et 
al. 629 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. 
Only known from two localities. It occurs in the 
following Montane forest areas: Baturité, Ibiapaba.  
Only juvenile plants were seen by us in the field, 
but E. Ule’s collection from the Serra de Baturité 
is of an adult flowering plant. Croat (1981) treated 
S. vellozianum as a synonym of S. podophyllum 
Schott but recent authors (e.g. Coelho et al. 2012) 
maintain them as separate species.

15. Taccarum Brongniart ex Schott
15.1 Taccarum ulei Engler & K. Krause, Notizbl. 
Bot. Gart. Berlin 6: 116. 1914. Souza & Lorenzi 
(2005: 98). Gonçalves & Lorenzi (2007: 142, 325), 
(2011: 178, 399, 468). Fig. 6a,b

Geophytic herb to ca. 80 cm tall. Stem a 
depressed-globose subterranean tuber brown 
externally and whitish within, roots arising around 
the apex. Leaf solitary. Petiole up to 76 cm long, 
smooth, cylindric, rarely sulcate towards the base, 
olive-green, variegated with irregular obliquely 
transverse patches characterized by a contrast 
between white on the upper side and dark green or 
brown on the lower side, lacking apical geniculum, 
sheath 0.7–4 cm long, greenish rose. Leaf blade in 
juvenile plants entire to trilobate, in adult plants 
bipinnatifid to dracontioid (umbrella-like in overall 
shape, divided into three ± equal major segments 
each of which is pinnatifid to bipinnatifid), up 83 cm 
in overall length, and up to 54 cm maximum width, 
adaxially dark green, abaxially pale green, ultimate 
lobes usually ovate, asymmetric, acuminate, 
venation adaxially impressed. Inflorescence 
solitary, much shorter than petiole; peduncle 
4.7–17.9 cm long; spathe 8–31 cm long, ovate 
to oblong, lacking a constriction, ± cymbiform, 
externally greyish-brown or purplish-brown lower 
margins convolute and hiding the female zone 
of the spadix, internally similar but rose-tinged 
towards the base, upper margins ± revolute and 
greenish, obscurely variegated on both surfaces 
with small paler spots, cuspidate at apex, persistent 
to fruiting; spadix 12.1–18.8 cm long, projecting 
beyond spathe, erect, male zone contiguous with 
female zone and much longer; flowers unisexual, 
lacking perigone, male flowers less dense in upper 
part of spadix, partially revealing the purple axis 
between the flowers, each a synandrium of 4–5 
stamens, connective-stigmatoid hemispheric, 
large and rounded, creamy white or rose, smooth, 
projecting well beyond the pale orange anthers; 
female flower with whorl of 4–5 ± clavate, white, 
basally rose staminodes, ovary purple-rose, stigma 
large, shallowly ± 6-lobed, pale yellow, wider than 
style. Berry rose-green, locules (2–)6(–10). Seeds 1 per 
locule, 4–9 mm long, cream with scattered red spots. 
Selected material: Aiuaba, 4.II.1997, M.A. Figueiredo 
et al. 686 (EAC). Capistrano, 27.IV.1994, L.W. Lima-
Verde (EAC 21526). Choró, 6.V.1997 M.A. Figueiredo 
(EAC 25508). Crateus, 22.II.2000, L.W. Lima-Verde 
1188 (EAC). Fortaleza, 11.IV.1997, A.S.F. Castro (EAC 
24832). General Sampaio, 28.IV.2007, M.F. Moro et al. 
44 (EAC). Massapé, 4.II.2000, J. Batista (EAC 28843). 
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Figure 6 – a-b. Taccarum ulei – a. leaf blade viewed from above; b. inflorescence at anthesis, showing petiole with 
smooth surface at right. c-e. Typhonium roxburghii (see Annex 1) – c. inflorescence, showing spadix with long blackish 
terminal appendix; d. leaf blade; e. spadix, showing in descending order: pale yellow male zone, white naked interstice, 
yellow zone of decurved staminodes and purple female zone at base. f-h. Zomicarpa pythonium – f. inflorescence in 
flower; g. infructescence; h. leaf in natural habitat; i. Xanthosoma pentaphyllum – inflorescence near male anthesis, 
opened to show female zone; j. Xanthosoma sagittifolium: Leaf blade, adaxial surface. Scale bars: a = 7 cm; b = 3 
cm; c = 3 cm; d = 2 cm; e = 0.7 cm; f = 1.2 cm; g = 0.5 cm; h = 2 cm; i = 1.9 cm; j = 10 cm.
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Pacatuba, 17.II.2002, I.M. Andrade et al. 521 (EAC). 
Quixadá, 23.V.1995, L.W. Lima-Verde (EAC 22994). 
Santa Quitéria, 7.V.1997, M.A. Figueiredo (EAC 25555). 
Tianguá, 6.III.2002, I.M. Andrade et al. 634 (EAC). 
Ubajara, 29.I.1968, fl., D. Andrade-Lima 68-5204 
(IPA). Uruburetama, 21.II.2002, I.M. Andrade et al. 
550 (EAC). Viçosa do Ceará, 4.III.2002, I.M. Andrade 
et al. 624 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Extent of Occurrence: 
Least Concern (LC); Area of Occupancy: Least 
Concern (LC). Based on 19 specimens from 16 
localities. It occurs in the following Montane forest 
areas: Araripe, Aratanha, Ibiapaba, Uruburetama. 
In Ceará this species occurs in humid, seasonal 
and dry forests including caatinga and carrasco. 
It is seasonally dormant and appears in growth 
during the rainy season between December and 
May. Gonçalves (2002) gives a full treatment of 
the genus. This species common names are banana-
de-urubu (CE), jararaca CE), jararacataia (PE), 
milho-de-cobra (CE, PE), timbó (PB).

16. Wolffia Horkel ex Schleiden
16.1 Wolffia columbiana H.Karst., Bot. Unters. 1: 
103. 1865. Pott & Cervi (1999: Figs. 67-76, 85, 88).  
 Fig. 3c

Very small aquatic plant-floating a few 
millimetres below water surface. Roots absent. 
Each plant an undifferentiated thallus consisting 
of one or two fronds, multiplying vegetatively 
by a daughter frond budding from a small cavity at 
the end of a larger frond. Fronds globose to ovoid 
or almost spherical, lacking air spaces, 0.8–1.3 mm 
long, pale green, translucid, unornamented, lacking 
veins, composed of large cells. Flowers not observed 
(described by Pott & Cervi (1999) as follows:- Flower 
solitary, central on dorsal side of frond; stamen 0.51 
mm long; ovary 0.52 × 0.1 mm, stigma not pigmented. 
Fruit 0.5 × 0.27 mm; seed 0.45 × 0.23 mm).
Selected material: Iguatu, 18.V.2010, L.R.O. Normando 
et al. 563 (EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from two localities. Wolffia columbiana 
occurs in association with other species of 
Lemnoideae (Landolt 1999) and this fact, together 
with its very small size, may explain why there are 
so few records for Ceará. The species is however 
distinctive (when observed under a microscope) 
in floating just below the water surface and in its 
almost spherical fronds with dilated cells (Pott & 
Cervi 1999).

17. Wolffiella Hegelm.
17.1 Wolffiella welwitschii (Hegelm.) Monod, Mém. 
Soc. Hist. Nat. Afrique Nord., hors-ser. 2: 229. 
1949. Pott & Cervi (1999: Figs. 27-37, 81-82).  
 Fig. 3d,e

Very small aquatic plant free-floating a few 
millimetres below water surface, submersed with 
emersed base when in flower. Roots absent. Plant 
body a single undifferentiated thallus. Fronds 
flattened, elongated, orbicular to ovate, sometimes 
falcate, sometimes filiform, reflexed, 2.5–5.50 × 
1.5–3.5 mm, joined with another or with others by 
the vegetative cavity, with or without pigmentation, 
aerenchyma occupying ¼ – ½ of the frond length, 
present in fertile fronds. Flower solitary in a floral 
cavity situated on one side of the median line, or 
two such floral cavities present, one on each side 
of median line; stamen solitary and monothecous, 
0.30–0.45 mm long; gynoecium solitary, stigma 
discoid, ca. 0.2 mm diam. Fruits not observed. 
Selected material: Fortaleza, 19.XI.2010, D.J.L. Sousa 
et al. 113 (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. Only 
known from two localities. Wolffiella welwitschii 
occurs in association with W. lingulata (Hegelm.) 
Hegelm., Lemna aequinoctialis Welw. and Pistia 
stratiotes (Landolt 1999). Pott & Cervi (1999) 
reported that the species is uncommon in the 
Brazilian Pantanal region. The species is easily 
recognizable when in flower because of the two 
laterally situated flowers giving the fronds a 
bilateral symmetry (Pott & Cervi 1999). So far 
the species has been recorded in Ceará only in an 
urban locality. 

18. Xanthosoma Schott
18.1 Xanthosoma pentaphyllum (Schott) Engl. in 
Martius, Fl. bras. 3(2): 197. 1878. Gonçalves & 
Lorenzi (2007: 258), (2011: 316). Fig. 6i

Seasonally dormant geophytic herb of small 
to medium stature up to ca. 50 cm height. Stem 
hypogeal, tuber subglobose, ca. 3 cm diam., 
bearing small detachable tubercles around leaf 
bases, exuding milky sap when cut. Leaves usually 
1–2(–3). Petiole pale green, glossy, lacking apical 
geniculum, 18.5–58 cm long. Leaf blade pedatisect 
or trisect, leaflets usually (3–)5, 11.5–24 × 1–16.0 
cm, elliptic, apex subacute, ± cuspidate, base 
cuneate to shortly angustate, paler on lower surface. 
Inflorescence: peduncle shorter than petiole; spathe 
ca. 11 cm long, strongly constricted between 
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tube and blade, tube ca. 3.5 cm long, ventricose, 
almost globose, externally pale green, internally 
pale green with purplish-red patch at base, blade 
ca. 7.5 cm long, white internally, greenish-white 
externally, reflexed with revolute margins at male 
anthesis, marcescent after flowering; spadix ca. 
9.5 cm long, erect, female zone ca. 1 cm long, 
hidden within spathe tube, intermediate sterile 
zone ca. 3 cm long, thicker than female zone 
at base, tapering distally, sterile male flowers 
(synandrodes) more elongated distally, male zone 
ca. 5.5 cm long, subcylindric, apically rounded, 
lacking sterile terminal appendix; flowers 
unisexual, lacking perigone, male flowers each 
a synandrium of several fused stamens, white, 
pollen white. Seeds ca. 10 per locule, 1.5 × 1 mm. 
Selected material: Pacatuba, 17.II.2002, I.M. Andrade 
et al. (EAC 33684); Uruburetama, I.M. Andrade et al. 
551 (EAC).

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. 
Only known from three localities. It occurs in 
the following Montane forest areas: Aratanha, 
Ibiapaba, Uruburetama. Seen but not collected in 
the Parque Nacional de Ubajara (Ibiapaba).

18.2 Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott in H.W. 
Schott & S.L.Endlicher, Melet. Bot.: 19. 1832. 
Gonçalves & Lorenzi (2007: 369), (2011: 453). 
 Fig. 6j

Terrestrial herb of medium to large stature, 
appearing acaulescent. Stem: hypogeal, corm 
thick, subterranean, ± vertical, shortly cylindric 
to ± globose, externally brown, exuding milky 
sap when cut, producing roots in lower region. 
Leaves several. Petiole 18.5–58 cm long, longer 
than blade, green with whitish striae, lacking apical 
geniculum, sheathed in lower part. Leaf blade ovate 
to sagittate, up to ca. 60 × 45 cm or more, adaxially 
dark green, abaxially paler and usually glaucous, 
anterior division longer than posterior divisions, 
apex subacute to obtuse and cuspidate, posterior 
divisions subacute and angled apically; primary 
lateral veins of the anterior division 5–6 per side, 
patent, paler than blade on both surfaces, adaxially 
impressed, abaxially prominent, joining to form 
an inconspicuous infra-marginal collective vein 
with 1–2 exterior marginal veins very close to the 
margin, finer venation arising from the primaries 
at a wide angle then arching towards the margin 
and joining together to form a sinuous interprimary 
vein between each pair of primaries; primary lateral 

veins of each posterior division on acroscopic 
side 2–4, on basiscopic side 5–6, more slender, 
joining together to forma well developed, straight 
basal rib denuded near the petiole junction, sinus 
between posterior divisions deep and spathulate 
or divisions partially overlapping. Inflorescence: 
peduncle ca. 11 cm long, much shorter than petiole, 
erect; spathe ca. 17–28 cm long or more, strongly 
constricted between tube and blade, tube ca. 8 cm 
long, externally green, internally paler green, sub-
ventricose, less than half as long as blade, blade ca. 
20 cm long, cymbiform, externally cream to white, 
internally white, deciduous after anthesis; spadix 
ca. 13–19 cm long or more, stipitate, female zone 
2–3 cm long, shorter than male, tapering distally, 
intermediate sterile zone 3–4 cm long, thicker 
proximally and tapering distally, composed of 
sterile male flowers (synandrodes), male zone ca. 
9–12 cm long, subcylindric; flowers unisexual, 
lacking perigone, male flower each a creamy 
white synandrium composed of several fused 
stamens, ovary trilocular, locules 2 mm long, stylar 
regions thickened and adnate to those of adjacent 
gynoecia, stigma 3–4 lobed, yellowish. Seeds ca. 
10 per locule. 
Selected material: Guaramiranga, 19.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 541 (EAC). Maranguape, 16.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 507 (EAC). Pacatuba, 17.II.2002, I.M. 
Andrade et al. 518 (EAC, HUEFS). Pacoti, 18.II.2002, 
I.M. Andrade et al. 531 (EAC, KEW, UVA). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Not assessed, as this 
species is only doubtfully native. It occurs in the 
following Montane forest areas: Aratanha, Baturité, 
Maranguape. Commonly naturalized in more 
humid localities and almost always associated 
with agriculture, gardens or other areas of human 
impact. Widely used throughout the tropics as a 
source of starch and green vegetables; there are 
many cultivated varieties. The species common 
names are taioba (CE: Braga 1960:452), mangará, 
mangarito (CE: Braga 1960:347-348).

19. Zomicarpa Schott
19.1 Zomicarpa pythonium (Mart.) Schott, Syn.
Aroid. 33. 1856. Fig. 6f-h

Geophytic herb of small stature. Stem 
hypogeal, tuber pale brown, subglobose, lacking 
milky sap. Petiole 13–23 cm long, slender, 
cylindric, white basally and then green to brown, 
variegated, lacking apical geniculum. Leaf blade 
5–8 cm long, 8–15 cm wide overall, trisect to 
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pedatisect, adaxially mid to dark green and 
sometimes with paler patches along the midrib, 
abaxially glossy and paler, anterior division ca. 
4.5–7.2 cm long, ovate-rhombic, apex acute, base 
cuneate, primary lateral veins 3–4 per side, joining 
into an infra-marginal collective vein somewhat 
distant from margin, posterior divisions 6–8 cm 
long, 2.6–2.9 cm, patent, ± perpendicular to the 
anterior division, asymmetric, wider on the outer 
side. Inflorescence: peduncle 9–10 cm long, 
much longer than spathe, green to brown and 
variegated with paler spots; spathe in flower ca. 
5–6 cm long, lower tubular portion ca. 1.7 cm 
long, with aperture at extreme base, externally 
pinkish-tinged brown, upper blade 3.5 cm long, 
ca. 1 cm wide, fornicate over spadix, long-
acuminate at apex, externally brown, internally 
paler and whitish in places, in fruit spathe 
persistent and herbaceous as a whole, patent 
above the fruits, externally brown with minute 
paler spots or entirely green, internally somewhat 
glossy green, vinaceous at margins; spadix ca. 
2.8 cm long: female zone entirely adnate to 
spathe, short, consisting of 2–3 gynoecia, ovary 
broadly cylindric, green, stigma as wide as ovary, 
male zone free, densely flowered, pollen yellow, 
sterile terminal appendix clavate, green, apex 
rounded; flowers unisexual, lacking perigone. 
Infructescence (as seen) with 3 immature, 
subprismatic berries, berries green towards apex 
and white towards base, stigmatic scar brown, 
small, circular.
Selected material: Crato, XI.1976, J. Bogner 1213 
(K, M). Pacatuba, 25.III.2003, I.M. Andrade et al. 687 
(EAC). 

The species preliminary conservation status 
assessment within Ceará is Data Deficient. 
Only known from two localities. It occurs in the 
following Montane forest areas: Aratanha, Araripe. 
The species occurring in Ceará was previously 
known as Z. riedelianum Schott, but following 
Gonçalves (2012) this name is now to be regarded 
as a synonym of Z. pythonium.
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Annex 1 – Naturalized exotic species recorded during this study

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don in R. Sweet, Hort. Brit., ed. 3: 631 (1839). Engler (1878: 202, Tab. 46-47), Lorenzi 
& Souza (2001: 190), Gonçalves & Lorenzi (2007: 273); Taioba brava (Braga 1960: 452). Occurs usually in damp 
ground; widely grown in Brazil. Native to southeast tropical Asia and the Malaysian Archipelago.

Colocasia esculenta (L.) Schott in H.W. Schott & S.L. Endlicher, Melet. Bot. 18. 1832. Taioba (Braga 1960: 452), taro, 
inhame, inhame-preto, inhame-imperial, tinhorão-preto (Lorenzi & Souza 2001: 199-200). Gonçalves & Lorenzi (2007: 
100, 154, 208, 384), Lorenzi & Souza (2001: 199-200). Cultivated and naturalized in tropical and subtropical regions of 
the world, usually in wet ground. Its original area of occurrence is uncertain, due to its long history of cultivation, but 
certainly lies somewhere in tropical Asia. 

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott in H.W.Schott & S.L.Endlicher, Melet. Bot.: 20 (1832). Comigo-ninguém-pode. 
Lorenzi & Souza (2001: 202, as D. amoena Bull); Croat (2004: 746-751). Cultivated and naturalized throughout the 
neotropics, but its original distribution is uncertain. There are many cultivated varieties known under different specific 
names, e.g. D. picta, D. maculata, etc., which differ in the colours and patterns of variegation of their foliage. According 
to the most recent taxonomic revision (Croat 2004), these varieties all belong to the same species, i.e. D. seguine.
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Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting, Ann. Missouri Bot. Gard. 50: 28 (1964). Jibóia. Gonçalves & 
Lorenzi (2007: 287), Lorenzi & Souza (2001: 203, identified as Epipremnum pinnatum (L.) Engl.). Cultivated throughout 
the world as an ornamental plant, either as a robust climber and ground cover in tropical gardens, or in its juvenile form 
as a small house plant in temperate regions.

Typhonium roxburghii Schott, Aroideae 1: 12 (1853). Fig. 6c-e. Nicolson & Sivadasan (1981: 492, Fig. 3). Several 
species of Typhonium are naturalized in the neotropics and can be distinguished by characters of leaf shape and sterile 
flowers in the inflorescence. Typhonium roxbughii has a hastate leaf and the sterile flowers are rather short and acicular and 
characteristically deflexed, forming a compact cylindrical zone immediately above the female flowers (Nicolson & Sivadasan 1981).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 765 (1826). Copo de leite. Lorenzi & Souza (2001: 236). Cultivated 
throughout the world for its pure white spathes, much used in horticulture and in floral displays.

Annex 2 – Determination list for exsiccatae

Alencar, M.R. s.n. (EAC 20899) Philodendron ornatum; Andrade, I.M. 503 Philodendron ornatum; 504 Monstera 
adansonii var. klotzschiana; 507 Xanthosoma sagittifolium; 509 Philodendron ornatum; 511 Anthurium scandens; 
512 Philodendron ornatum; 514 Monstera adansonii var. klotzschiana; 515 Philodendron acutatum; 518 Xanthosoma 
pentaphyllum; 518 Xanthosoma sagittifolium; 519 Anthurium sinuatum; 520 Caladium bicolor; 521 Taccarum ulei; 521 
Taccarum ulei; 522 Dieffenbachia seguine; 523 Philodendron acutatum; 523 Philodendron ornatum; 524 Philodendron 
pedatum; 526 Philodendron sp. aff. ruthianum; 527 Philodendron pedatum; 528 Philodendron pedatum; 529 Anthurium 
sinuatum; 530 Caladium bicolor; 531 Xanthosoma sagittifolium; 533 Monstera praetermissa; 534 Anthurium scandens; 
535 Philodendron ornatum; 536 Philodendron ornatum; 536 Philodendron ornatum; 537 Xanthosoma sagittifolium; 
539 Philodendron pedatum; 540 Caladium bicolor; 541 Xanthosoma sagittifolium; 543 Anthurium sinuatum; 544 
Monstera adansonii var. klotzschiana; 546 Monstera adansonii var. klotzschiana; 547 Monstera praetermissa; 548 
Anthurium sinuatum; 550 Taccarum ulei; 551 Xanthosoma pentaphyllum; 552 Philodendron acutatum; 554 Anthurium 
sinuatum; 556 Anthurium sinuatum; 557 Anthurium sinuatum; 559 Anthurium sinuatum; 561 Anthurium sinuatum; 
573 Monstera praetermissa; 575 Philodendron ornatum; 576 Philodendron acutatum; 577 Anthurium sinuatum; 580 
Anthurium sinuatum; 581 Anthurium sinuatum; 602 Monstera adansonii var. klotzschiana; 617 Monstera adansonii var. 
klotzschiana; 618 Philodendron acutatum; 619 Philodendron ornatum; 620 Philodendron ornatum; 622 Scaphispatha 
gracilis; 623 Anthurium affine; 624 Taccarum ulei; 625 Caladium bicolor; 626 Philodendron acutatum; 627 Dracontium 
nivosum; 628 Dracontium nivosum; 629 Syngonium vellozianum; 630 Spathicarpa gardneri; 631 Dracontium nivosum; 
633 Caladium bicolor; 634 Taccarum ulei; 635 Dracontium nivosum; 637 Spathicarpa gardneri; 656 Anthurium 
sinuatum; 670 Anthurium sinuatum; 671 Monstera adansonii var. klotzschiana; 679 Anthurium sinuatum; 680 Monstera 
adansonii var. klotzschiana; 681 Monstera adansonii var. klotzschiana; 683 Philodendron ornatum; 687 Zomicarpa 
pythonium; 688 Xanthosoma sagittifolium; 881 Anthurium sinuatum; 888 Monstera adansonii var. klotzschiana; s.n. 
(EAC 28493) Caladium bicolor; Andrade-Lima, D. 68-5195 Spathicarpa gardneri; 68-5204 Taccarum ulei; 68-5237 
Anthurium sinuatum; Araújo, F.S. 668 Taccarum ulei; 1080 Taccarum ulei; s.n. (EAC 21487) Philodendron acutatum; 
Arruda, L.V. 9 Anthurium sinuatum; Batista, J. s.n. (EAC 28843) Taccarum ulei; Bezerra, P. s.n. Caladium bicolor; 
s.n. (EAC 468) Caladium bicolor; Bogner, J. 1211 Scaphispatha gracilis; 1213 Zomicarpa pythonium; Castro, A.S.F. 
335 Pistia stratiotes; 1675 Montrichardia linifera; 1676 Montrichardia linifera; 2347 Philodendron acutatum; s.n. 
(EAC 24832) Taccarum ulei; Cavalcanti, F.S. s.n. (EAC 2842) Anthurium scandens; Drouet, F.F. 949346 Spirodela 
intermedia; Fernandes, A. 27781 Anthurium sinuatum; s.n. (EAC 9635) Anthurium scandens; s.n. (EAC 28495) 
Monstera praetermissa; s.n. (EAC 27814) Monstera praetermissa; s.n. (EAC 27815) Philodendron acutatum; s.n. (EAC 
28491) Philodendron ornatum; s.n. (EAC 27811) Taccarum ulei; Figueiredo, M.A. s.n. (EAC 20057) Philodendron 
acutatum; 19 (EAC 17165) Spathicarpa gardneri; 686 Taccarum ulei; s.n. (EAC 17932) Spathicarpa gardneri; s.n. (EAC 
25492) Philodendron acutatum; s.n. (EAC 25508) Taccarum ulei; s.n. (EAC 25847) Spathicarpa gardneri; s.n. (EAC 
25555) Taccarum ulei; Gardner, G. 1867 Spathiphyllum gardneri; Gomes, M.A. s.n. Spathicarpa gardneri; Gomes, 
V. 763 Anthurium scandens; 780 Monstera praetermissa; 1026 Anthurium sinuatum; 1205-9 Anthurium sinuatum; 
2209-1 Philodendron ornatum; s.n. (EAC 49060) Philodendron pedatum; Leal, J.B. s.n. (EAC 21528) Spathicarpa 
gardneri; Leopoldina s.n. (EAC 30727) Philodendron acutatum; Lima-Verde, L.W. 545 Philodendron pedatum; 549 
Philodendron ornatum; 1021 Anthurium sinuatum; 1068 Scaphispatha gracilis; 1076 Scaphispatha gracilis; 1091 
Scaphispatha gracilis; 1188 Taccarum ulei; s.n. (EAC 21527) Spathicarpa gardneri; s.n. (EAC 22776) Spathicarpa 
gardneri; s.n. (EAC 21526) Taccarum ulei; s.n. (EAC 25512) Spathicarpa gardneri; s.n. (EAC 21218) Philodendron 
sp.aff. r; s.n. (EAC 21126) Philodendron pedatum; s.n. (EAC 20896) Anthurium sinuatum; s.n. (EAC 23896) Monstera 
adansonii var. klotzschiana; s.n. (EAC 23870) Philodendron acutatum; s.n. (EAC 23890) Philodendron pedatum; 
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s.n. (EAC 21841) Caladium bicolor; s.n. (EAC 22068) Philodendron pedatum; s.n. (EAC 22994) Taccarum ulei; s.n. 
(EAC 32057) Taccarum ulei; s.n. (EAC 25538) Philodendron acutatum; s.n. (EAC 15319) Anthurium scandens; s.n. 
(EAC 44019) Pistia stratiotes; s.n. (EAC 37702) Pistia stratiotes; Lopes, M.S. s.n. (EAC 26950) Anthurium scandens; 
Luetzelburg, P. 25941 Spathicarpa gardneri; 25977 Spathicarpa gardneri; 25984 Scaphispatha gracilis; 26838 
Pistia stratiotes; Matias, L.Q. 526 Montrichardia linifera; 555 Caladium bicolor; 590 Pistia stratiotes; s.n. (EAC 
29046) Pistia stratiotes; Moro, M.F. 44 Taccarum ulei; 139 Philodendron acutatum; 397 Montrichardia linifera; 474 
Philodendron acutatum; Normando, L.R.O. 172 Pistia stratiotes; 196 Pistia stratiotes; 493 Lemna aequinoctialis; 496 
Lemna aequinoctialis; 563 Wolffia columbiana; s.n.Wolffia columbiana; Oliveira, M.R. s.n. (EAC 20898) Anthurium 
scandens; Paiva, J.R.A. 18 Pistia stratiotes; Ribeiro, T.A. 44 Dieffenbachia aglaonematifolia; Rocha Neto, J.L. s.n. 
Lemna minuta; Sousa, D.J.L. 88 Montrichardia linifera; 113 Wolffiella welwitschii; 294 Anthurium scandens; Sousa, 
E.B. 402 Monstera praetermissa; 427 Anthurium scandens; s.n. (EAC 26584) Philodendron acutatum; Ule, E. 9000 
Syngonium vellozianum; 9001 Anthurium scandens.

Artigo recebido em 03/09/2012.  Aceito para publicação em 19/05/2013.





Resumo 
O Parque Nacional Vale do Catimbau está localizado entre o agreste e o sertão pernambucano e apresenta 
grande diversidade florística. O tratamento taxonômico das espécies de Bignoniaceae foi realizado através 
da análise morfológica de materiais coletados e herborizados. Dez espécies foram reconhecidas e distribuídas 
em oito gêneros: Anemopaegma Mart. ex Meisn., Cuspidaria DC., Fridericia Mart., Handroanthus Mattos, 
Jacaranda Juss., Mansoa DC., Pyrostegia C. Presl e Tabebuia Gomes ex DC. As espécies distribuem-se, 
principalmente, em áreas de Caatinga, sendo P. venusta encontrada também em floresta úmida. Chave de 
identificação, ilustrações e comentários sobre as espécies são apresentados.
Palavras-chave: Caatinga, florística, ipê, lamiales, taxonomia.

Abstract
The Valley of the Catimbau is a microregion located in rural Pernambuco which is highly diverse. The 
taxonomic survey of the Bignoniaceae species was accomplished by morphological analysis of material 
collected in the field, as well as herbarium material. Ten species are recognized and distributed in eight 
genera: Anemopaegma Mart. ex Meisn., Cuspidaria DC., Fridericia Mart., Handroanthus Mattos, Jacaranda 
Juss., Mansoa DC, Pyrostegia C. Presl e Tabebuia Gomes ex DC. The species are distributed mainly in the 
Caatinga, P. venusta is also found in the rainforest. A key for the identification of species, illustrations and 
comments about the species conservation status, are provided.
Key words: Caatinga, floristic, ipê, lamiales, taxonomy.
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Introdução
Bignoniaceae Juss. compreende 82 gêneros e 

cerca de 827 espécies com distribuição pantropical 
(Lohmann & Ulloa 2011). O Brasil é um dos centros 
de dispersão e de diversidade da família (Gentry 1973) 
com 32 gêneros e 391 espécies (Lohmann 2013).

A família é caracterizada por apresentar plantas 
predominantemente lenhosas, com folhas, em geral, 
compostas e opostas, flores bissexuadas, gamopétalas 
com tubo e lobos bem definidos, bilabiadas, 
frequentemente com 4 estames férteis, didínamos, e 1 
reduzido a estaminódio, ovário súpero, quase sempre 
bilocular, raramente unilocular, com estilete terminal 
e estigma bilamelado, fruto cápsula septígrafa 
ou loculicida, raramente baga, e sementes aladas 
(Manning 2000; Judd et al. 2002; Souza & Lorenzi 
2008). Importantes estudos taxonômicos foram 

realizados por Bureau & Schumann (1896-1897) e 
Gentry (1980; 1992; 1995), além de floras elaboradas 
por Lohmann & Pirani (1996; 1998; 2003), Santos 
et al. (2009), entre outros. 

Sistematicamente, a família está incluída 
entre as “Lamiids”, ordem Lamiales (APG III 
2009) e tem como grupo irmão o gênero Jacaranda 
Juss.  (Olmstead et al. 2009). Estudos filogenéticos 
suportam o monofiletismo de Bignoniaceae com a 
exclusão da tribo Schlegelieae e do gênero Paulownia 
(Splanger & Olmstead 1999). Trabalhos abordando 
os limites tribais e intergenéricos têm demonstrado as 
rotas evolutivas dentro da família (Zjhra et al. 2004; 
Chen et al. 2005; Lohmann 2006; Grose & Olmstead 
2007a, b; Li 2008). Contudo, devido à amostragem 
limitada de alguns táxons e a necessidade de análises 
de mais sequências nucleares e plastidiais os dados 
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ainda são poucos conclusivos. Olmstead et al. 
(2009) analisando as sequências de cloroplasto rbcL, 
ndhF e trnL-F identificaram as linhagens primárias 
de Bignoniaceae, evidenciaram a família como 
monofilética e ainda reconheceram oito clados como 
tribos (Bignonieae, Catalpeae, Coleeae, Crescentieae, 
Jacarandeae, Oroxyleae, Tecomeae, Tourrettieae).

O Parque Nacional Vale do Catimbau está 
localizado na zona das Caatingas, subzona do Agreste 
e apresenta diversas fitofisionomias (Rodal et al. 
1998; Gomes et al. 2006). Atualmente, é considerado 
área prioritária para conservação devido a grande 
diversidade biológica e por apresentar espécies 
raras (ex. Dyckia limae L.B. Sm, Jacaranda rugosa 
A. H. Gentry [Lohmann & Silva-Castro 2009]) e 
endêmicas (ex. Acritopappus buiquensis Bautista 
& D.J.N. Hind [Nakajima 2013], Jacaranda rugosa 
A. H. Gentry, Tillandsia catimbauensis Leme, W. 
Till & J.A. Siqueira, Calliandra aeschynomenoides 
Benth. [Queiroz 2009]). Mesmo assim, poucos são 
os trabalhos florístico-taxonômicos desenvolvidos 
no Parque (Figueirêdo et al. 2000; Gomes et al. 
2006; Rodal et al. 1998; Sales et al. 1998).

Dada à expressiva representatividade da 
família Bignoniaceae no Vale do Catimbau bem 
como a escassez de informações sobre a flora da área 
de estudo, o presente trabalho teve como objetivo 
reconhecer os gêneros e espécies de Bignoniaceae, 
ampliando assim, o conhecimento sobre o grupo e 
a flora de Pernambuco.

Material e Métodos
Área de estudo
O Parque Nacional Vale do Catimbau (PNVC), 

criado a partir da Lei Federal 913/12 (DOU 
2002), está situado a 285 km do Recife, entre as 
coordenadas 8º24’00”/ 8º36’35”S e 37º09’30”/ 
37º14’00”W, abrangendo uma área de 62.300 ha 
na região do semiárido pernambucano. Toda sua 
extensão está inserida na microrregião do Sertão 
de Moxotó nos municípios de Buíque, Ibimirim, 
Inajá e Tupanatinga (MMA 2002). O PNVC está 
inserido no domínio da Caatinga e sua vegetação 
é composta por floresta úmida, vegetação rupestre 
e arbustiva perenifólia (Rodal et al. 1998) em solo 
arenoquartizolo profundo com inúmeras serras 
areníticas (Ferreira 2009).

Coleta de material botânico 
e estudo taxonômico 
O levantamento, identificação e descrição das 

espécies de Bignoniaceae do PNVC foram baseados 

em materiais coletados em campo (janeiro de 2011 a 
maio de 2012) onde os espécimes foram depositados 
no Herbário PEUFR; e em análise de materiais 
provenientes dos herbários HST (não indexado), 
IPA e UFP. Protólogos, bibliografias especializadas 
(Bureau & Schumann 1896; 1897; Gentry 1982; 
MacBride 1961; Standley et al. 1974) e imagens 
de exemplares tipos também foram consultados. 
A designação das terminologias das estruturas 
vegetativas e reprodutivas foram fundamentadas 
em Radford et al.(1974) e Harris & Harris (2001) e 
para venação Hickey (1973). As obras de Brummitt 
& Powell (1992) e Stafleu & Cowan (1989) foram 
adotadas para abreviações dos nomes dos autores 
e grafia das espécies, respectivamente. 

Resultados e Discussão 
Foram identificadas dez espécies, distribuídas 

em oito gêneros, destacando-se Fridericia Mart. e 
Handroanthus Mattos, ambos com duas espécies. 
As espécies ocorrem em áreas de Caatinga, exceto, 
Pyrostegia venusta (Ker. Gawl.) Miers. que também 
foi encontrada em regiões de florestas úmidas.

Tratamento taxonômico
Bignoniaceae Juss.

Árvores, arbustos ou trepadeiras, raramente 
ervas; pseudoestípulas comumente presentes, 
foliáceas ou inconspícuas; presença ou não de 
áreas glandulares na região interpeciolar; folhas 
pecioladas, opostas; lâminas compostas, raro 
simples, com o folíolo terminal geralmente 
substituído por uma gavinha. Inflorescências 
terminais ou axilares, racemosas, tirsos ou 
panículas, às vezes fasciculadas, ou reduzidas a 
uma única flor; flores bissexuadas, zigomorfas, 
diclamídeas; cálice tubular, campanulado ou 
urceolado, com bordo truncado, denteado, lobado, 
bilabiado ou espatáceo; corola 5-lobada, tubular, 
campanulada ou infundibuliforme; estames 4, 
raro 2 ou 5, inclusos ou exsertos, didínamos; 
estaminódio presente geralmente menor que os 
estames, frequentemente com tricoma glandular; 
anteras biloculares, rimosas, divaricadas ou 
paralelas, unidas por conectivo curto; ovário 
súpero, bilocular, raramente unilocular, com óvulos 
anátropos, dispostos em séries longitudinais; 
estilete terminal, estigma bilamelado. Fruto cápsula 
septígrafa ou loculicida, com ou sem formação 
de replo, ou fruto indeiscente, bacáceo; sementes 
geralmente aladas, alas orbiculares, hialinas ou 
amarronzadas.



Bignoniaceae Juss. no Vale do Catimbau

Rodriguésia 64(3): 479-494. 2013

481

Anemopaegma Mart. ex Meisn., Pl. Vasc. Gen. 1: 
300. 1840.

Lianas  ou  a rbus tos  e re tos ;  r amos 
subcilíndricos ou angulosos; pseudoestípulas 
foliáceas ou ausentes; folhas 2(–5)-folioladas, 
frequentemente com gavinha terminal, simples 
ou trífida, Inflorescência axilar ou terminal, 
racemo ou tirso; cálice cupular a campanulado, 
truncado; corola campanulada ou infundibuliforme, 
creme, branca ou amarela; estames inclusos; 
estaminódio reduzido; ovário elipsóide ou ovóide-
elipsóide; óvulos 2–6-seriados por lóculo. Cápsula 
septífraga, elipsóide a orbicular, estipitada; valvas 
paralelas ao septo, fortemente complanadas, lisas; 
sementes achatadas, orbiculares, alas hialinas, 
membranáceas, raro não aladas.

Gênero com 45 espécies ocorrendo nas 
América Central (Belize), do Norte (El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Trinidad e Tobago) e do Sul (Argentina, Bolívia, 
Brasil, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, 
Venezuela) (Lohmann & Ulloa 2011).

1. Anemopaegma laeve DC., Prodr. 9: 189. 1845.  
 Fig. 1a-e 

Liana; ramos cilíndricos, estriados, glabros; 
pseudoestípulas foliáceas, orbiculares; folhas 
2-folioladas, gavinha simples, substituindo um 
dos folíolos; pecíolo 1,7–4 cm compr., cilíndrico, 
glabro; peciólulo 2–4 mm compr., folíolos 2,1–6,5 
× 1–3,4 cm, glabros, cartáceos, ovais, base obtusa 
a cordada, ápice agudo e mucronado, margem 
revoluta, broquidódroma, nervura mediana 
saliente, as demais inconspícuas. Inflorescência 
axilar, racemo, pauciflora, glabra; botões 1,1–4 × 
0,5–1,2 cm, ápice arredondado; cálice 0,7–1,1 × 
0,6–1 cm, campanulado, truncado, glabro; corola 
infundibuliforme-campanulada, glabrescente, 
amarela, tubo 3,7–4,1 × 1–1,5 cm na região 
mediana, lobos 0,8–1 cm × 0,8–1 cm, arredondados, 
brancos; estames com anteras 3,8–4,2 × 1,5 mm, 
divaricadas; filetes longos, 2,2–2,3 cm compr., 
filetes curtos 1,5–1,6 cm compr., estaminódio 6–8 
mm compr., inseridos a 0,7–1,1 cm na base do tubo 
da corola; pistilo 1,8–2 cm compr.; ovário 2,5–3,1 × 

Chave para a identificação das espécies de Bignoniaceae no PNVC

1. Lianas; folhas bi ou trifolioladas. 
2. Pseudoestípulas foliáceas; corola amarela; ovário glabro  ........................  1. Anemopaegma laeve 
2'. Pseudoestípulas não foliáceas; corola não amarela; ovário lepidoto. 

3.	 Ramos	angulosos;	gavinha	trífida;	estames	exsertos	 .......................... 9. Pyrostegia venusta                                                          
3'. Ramos cilíndricos; gavinha simples ou ausentes; estames insertos.    

4. Folíolos glabros; corola infundibuliforme  .....................................  8. Mansoa difficilis
4'. Folíolos indumentados; corola tubular-campanulada ou estreitamente tubular-

-infundibuliforme.                 
5.	 Venação	eucamptódroma;	anteras	retrorsas	no	botão	floral;	cápsula	oblongo-linear	

com 4 alas cartáceas  .........................................................  2. Cuspidaria argentea 
5'.	 Venação	broquidódroma;	anteras	divaricadas	no	botão	floral;	cápsula	linear	achatada	

dorsiventralmente.
6. Folíolos membranáceos; cálice truncado; corola lilás  ....................................  

 .................................................................................. 3. Fridericia dichotoma                     
6'. Folíolos fortemente cartáceos; cálice diminutamente 5-denticulado; corola 

branca  .............................................................................. 4. Fridericia limae                                                                                   
1'.  Árvores e arbustos; folhas pinadas ou digitadas.

7. Folhas pinadas; estaminódio maior que os estames férteis, com tricoma glandular  ......................  
 ....................................................................................................................... 7. Jacaranda rugosa     

7'. Folhas digitadas; estaminódio menor que os estames férteis, sem indumento.
8. Folíolos cartáceos, oblongos a oblongos-ovados; cálice lepidoto  .........  10. Tabebuia aurea
8'. Folíolos membranáceos a cartáceos, elípticos a ovais; cálice glabro a estrelado. 

9. Ramos glabrescentes a estrelados; cálice com indumento estrelado-tomentoso; corola 
amarela  ........................................................................  5. Handroanthus chrysotrichus

9'. Ramos glabros; cálice glabro; corola rósea a lilás  ......  6. Handroanthus impetiginosus
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Figura 1 – a-e. Anemopaegma laeve DC – a. ramo florido; b. detalhe das anteras divaricadas; c. detalhe do disco nectarífero 
e ovário; d. detalhe do estigma bífido; e. cápsula orbicular. (a-e E. Freire et al. 34). f-h. Cuspidaria argentea (Wawra) 
Sandwith – f. ramo com frutos; g. inflorescência; h. anteras retrorses maduras; i. anteras retrorses imaturas. (f-h L.S. 
Figueirêdo et al. 110).
Figure 1 – a-e. Anemopaegma laeve DC – a. flowery branch; b. detail of anthers divaricate; c. detail of the nectariferous disk and ovary; 
d. detail of stigma bifid; e. capsule orbicular. (a-e E. Freire et al. 34). f-h. Cuspidaria argentea (Wawra) Sandwith – f. branch with fruits; 
g. inflorescence; h. mature anthers retrorses; i. immature anthers retrorses. (f-h L.S. Figueirêdo et al. 110).
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1,7–1,8 mm, elipsóide a ovóide-elipsóide, glabro, 
óvulos 2-seriados; disco nectarífero 2 × 5 mm, 
transversalmente elíptico. Cápsula 7–7,5 × 4,2–
4,5 cm, elipsóide a suborbicular, estipitada, lisa, 
glabra, lustrosa, base obtusa, ápice acuminado; 
sementes 0,7 × 0,5 cm, suborbiculares, alas 
hialinas, membranáceas.
Material examinado: Catimbau, 5.XII.1995, fl., L. 
Figueirêdo 266 (PEUFR); Estrada Buíque-Catimbau, 
10.X.1995, fl., K. Andrade et al 235 (PEUFR); 10.I.1996, 
fr., M.J. Hora et al. 41 (PEUFR); 11.II.1995, fl., M.F. 
Sales 518 (PEUFR); 8.X.1971, fl., Andrade-Lima 25888 
(IPA); Catimbau-Serrinha, 13.I.2011, fl., A.C.G. Costa 
33 (IPA); Fazenda Laranjeiras, 20.V.1995, fl., E. Inácio 
et al. 55 (PEUFR); Serra do Catimbau, 18.X.1995, fl., 
A.M. Miranda 2272 (HST); fl., A.M. Miranda 2280 
(HST); Sopé da serra, 12.I.1996, fl., E. Freire et al. 34 
(PEUFR); Trilha das Torres, 17.III.1995, fl., A. Laurênio 
et al. 27 (PEUFR); 23.II.1996, fr., K. Andrade et al. 320 
(PEUFR); Vale do Catimbau, Estrada para Igrejinha, 
21.XI.2005, fl., A. Bocage 1051 (IPA); Estrada para a 
casa do artesão, 18.I.2012, fl., T.M.S. Melo 194 (PEUFR); 
Serra Branca, 2.V.2012, fl., L. Lima 95 (PEUFR), L.S. 
Oliveira 188 (PEUFR); Estrada para a casa do artesão, 
18.I.2012, fr., T.M.S. Melo 184 (PEUFR); L.D.S. Oliveira 
202 (PEUFR). 

Endêmica do Brasil, frequentemente 
encontrada em áreas de Caatinga, incluindo 
formações de carrasco. No nordeste ocorre na 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco 
e Piauí e no sudeste sua distribuição está restrita 
ao norte de Minas Gerais (Lohmann & Pirani 
2003; Lohmann 2013). No PNVC, a espécie foi 
coletada em vegetação perenifólia na encosta e no 
sopé da Serra do Catimbau. Anemopaegma laeve 
caracteriza-se pelas pseudoestípulas foliáceas, 
folhas 2-folioladas, folíolos cartáceos com a 
margem revoluta, corola amarela com lobos 
brancos e cápsula elipsóide a suborbicular. Floresce 
de outubro a março e frutifica de março a setembro. 
É popularmente conhecida como saboneteira.

Cuspidaria DC., Biblioth. Universelle Genève, II, 
17: 125. 1838.

Lianas; ramos com ou sem áreas interpeciolares 
glandulares; pseudoestípulas pequenas, às vezes 
ausentes; folhas 2(–5)-folioladas, raro simples, 
geralmente com gavinha simples. Inflorescência 
terminal, panícula; cálice tubular, 5-denticulado, 
lacínios longos, conspícuos; corola tubular-
infundibuliforme, azul-claro; anteras pubescentes 
ou glabras, divaricadas, curvadas na região mediana 
e fortemente reflexas; ovário linear-cilíndrico, 
lepidoto; óvulos 2–4-seriados por lóculo. Cápsula 

linear a oblonga; valvas lenhosas ou coriáceas, 
paralelas ao septo, com margens laterais aladas; 
sementes com alas hialinas, membranáceas.

Gênero com 16 espécies distribuídas do 
México a Argentina, com centro de diversidade 
no Brasil (Gentry 1973; Lohmann & Ulloa 2011).

2. Cuspidaria argentea  (Wawra) Sandw., Kew 
Bull. 9: 606. 1955 Fig. 1f-h

Liana; ramos cilíndricos, com estrias 
transversais; pseudoestípulas inconspícuas; folhas 
2-folioladas, gavinha simples, em geral caducas; 
pecíolo 1–1,3 cm compr., cilíndrico, tomentoso; 
peciólulo 0,5–1 cm compr., folíolos 3,4–5 × 1,5–2,8  
cm,  face abaxial velutina a tomentosa, adaxial 
vilosa a tomentosa, membranáceos, ovais, base 
cuneada a arredondada, ápice agudo, margem inteira, 
eucamptódroma. Inflorescência terminal, tirso, 
multiflora; cálice ca. 3 mm compr., campanulado, 
truncado, glabro; corola tubular-infundibuliforme, 
glabrescente, rósea, tubo 4 cm compr.; corola 
tubular-infundibuliforme, azul-claro; anteras 
retrorsas no botão floral. Cápsula 3–4 × 0,9–1,2 
cm, oblongo-linear, glabra, com 4 alas cartáceas; 
sementes 0,7–1,1 × 1–1,3 cm, orbiculares, alas 
hialinas, membranáceas nas extremidades.
Material examinado: Fazenda Laranjeiras, 9.VII.1995, 
fr., L.S. Figuêiredo et al. 110 (PEUFR).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: 1.I.1975, fl., 
R.M. Harley 16480 (IPA). PIAUÍ: Serra da Capivara, 
1979, L. Emperaire 515 (IPA).

Espécie encontrada apenas no Nordeste, 
nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí e 
Pernambuco (Lohmann 2013). No PNVC ocorre 
em áreas de Caatinga arbustiva densa, em solos 
arenosos profundos na chapada de São José. 
Caracteriza-se por apresentar ramos com estrias 
transversais, folíolos com venação eucamptódroma e 
cápsula oblongo-linear, glabra, com 4 alas cartáceas. 
As informações da corola foram retiradas de Bureau 
& Schumann (1896; 1897). Frutifica em julho.

Fridericia Mart., Nova Acta Phys.-Med. Acad. 
Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13(2): 7. 1827.

Lianas, raramente arbustos ou pequenas 
árvores; ramos com áreas interpeciolares 
glandulares; pseudoestípulas pequenas, raramente 
inconspícuas; folhas usualmente 2–3-folioladas, 
com o folíolo terminal modificado em gavinha 
simples, raro folhas simples. Inflorescência 
terminal ou axilar, tirso, multiflora; cálice cupular, 
truncado, diminutamente 5-denticulado; corola 
tubular, campanulada ou infundibuliforme, púrpura, 
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raro alvas, densamente pubescente na face externa, 
rósea; estames inclusos; anteras divaricadas, 
estaminódio reduzido; ovário oblongo, usualmente 
lepidoto, óvulos 2–4 seriados por lóculo; disco 
nectarífero presente. Cápsula septífraga, linear, 
achatada, valvas paralelas ao septo, aplanadas, 
lisas; sementes bialadas, alas hialinas.

Apresenta 69 espécies distribuídas do México 
até a América Tropical (Lohmann & Ulloa 2011), 
das quais 56 são encontradas no Brasil (Lohmann 
2013).

3. Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 2010 in press.  
 Fig. 2a-c

Liana; ramos cilíndricos, estriados, glabros, 
lenticelas salientes, abundantes; pseudoestípulas 
inconspícuas; folhas 3-folioladas, gavinha ausente; 
pecíolo 2,8–3,4 cm compr., cilíndrico, tomentoso; 
peciólulo 0,3–1 cm compr., folíolos 2,1–6,5 × 
1–3,4 cm, face abaxial tomentosa, face adaxial 
velutina, membranáceos, oblongo-elípticos, base 
arredondada a subcordada, ápice retuso a obtuso, 
margem plana, broquidódroma. Inflorescência 
terminal, tirso, multiflora, botões 0,5–1,5 × 3–5 
mm, ápice acuminado; cálice tubular, truncado, 
glabro; corola tubular-campanulada, externamente 
tomentosa, internamente glabra exceto na altura da 
inserção dos estames, lilás, tubo 2,8–3,7 × 1,1–1,3 
cm na região mediana, lobos 0,8–1,7 × 0,8–1,5 
cm, arredondados; estames com anteras 3–3,5 × 1 
mm, divaricadas; filetes longos 1,8–1,9 cm compr., 
filetes curtos 1,3–1,4 cm compr., estaminódio 4–5 
mm compr., inseridos 3–6 mm na base do tubo da 
corola; pistilo 2,4–2,6 cm compr.; ovário 3,3 × 0,8–
1 mm, oblongo, lepidoto; óvulos 2-seriados; disco 
nectarífero 1,3–1,5 × 2,0–2,7 mm, transversalmente 
elíptico. Cápsula 16,8–20,2 × 1,8–1,9 cm, linear, 
tomentosa, base cuneada, ápice agudo a acuminado; 
sementes 1,4–1,6 × 2,4–2,6 cm, orbiculares, alas 
hialinas, membranáceas nas extremidades.
Material examinado: Estrada Buíque-Catimbau, 
10.X.1995, fl., L.S. Figuêiredo et al. 233 (PEUFR); 
10.X.1995, fl., K. Andrade et al. 235 (PEUFR); Fazenda 
Laranjeiras, 7.XII.1996, fr., A.P.S. Gomes 379 (PEUFR).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: 
Ouricuri, Fazenda Estaca, 5.VI.1984, G. Costa-Lima 
10 (IPA). Serra Talhada, 12.VII.1990, R. Pereira (IPA). 

Fridericia dichotoma ocorre na Argentina, 
Equador, Panamá, Belize, Bolívia (Parker & 
Bailey 1991), Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 
Venezuela, México e Peru (Bridgewater et al. 
2006; Gentry 1973, 1982; Gentry & Grose 2007; 

Macbride 1961). No Brasil, é encontrada no Ceará, 
Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina (Sales et al. 1998; Sandwith 
& Hunt 1974). No PNVC ocorre em áreas de 
Caatinga, predominantemente em solos arenosos. 
Reconhecida pelos ramos estriados com lenticelas 
salientes, abundantes, folhas 3-folioladas, folíolos 
membranáceos com a face inferior tomentosa 
e superior velutina, inflorescências em tirsos 
multifloros, cálice com o bordo truncado e corola 
lilás. Na área de estudo floresce em outubro e 
frutifica em dezembro.

4. Fridericia limae (A.H. Gentry) L.G. Lohmann, 
Ann Missouri Bot. Gard. 2006, in press.  
 Fig. 2d-h

Liana; ramos cilíndricos, estrias transversais, 
glabros, lenticelas salientes; pseudoestípulas 
conspícuas; folhas 2-folioladas; pecíolo 1,4–
4,6 cm compr., cilíndrico, glabro; peciólulo 
0,4–1,2 cm compr.; folíolos 1,9–7,5 × 1,1–4,3 
cm, glabros, fortemente cartáceos, oblongos a 
elípticos, base cordada, ápice arredondado a 
agudo, margem plana, com glândulas escuras 
na face abaxial, broquidódroma. Inflorescência 
glabra, axilar, tirso, pauciflora, glabra; cálice 
tubular, diminutamente 5-denticulado, 0,6–0,9 × 
0,4–0,8 cm, presença de glândulas na base, ápice 
ciliado; corola tubular-campanulada, tricomas 
puberulentos, branca, tubo 4,1 × 1 cm na região 
mediana; estames com anteras 3–3,5 × 1 mm, 
divaricadas; filetes longos 1,9 cm compr., filetes 
curtos 1,4 cm compr., inseridos 5 mm na base do 
tubo da corola; pistilo 2,7 cm compr.; ovário 2 × 
0,8 mm, cilíndrico, lepidoto, óvulos 2-seriados; 
disco nectarífero 1,2 × 2,5 mm, transversalmente 
elíptico. Cápsula 15,6 × 1,8 cm, oblongo-linear, 
glabra, base cuneada, ápice agudo; sementes 2,5–
2,7 × 2,5–2,7 cm, orbiculares, alas amarronzadas, 
membranáceas nas extremidades.
Material examinado: Estrada Buíque-Catimbau, 
17.III.1995, M.J.N. Rodal et al. 510 (PEUFR); Estrada 
para a casa do artesão, 18.I.2012, L.S.D. Oliveira 201 
(PEUFR), T.M.S. Melo 240 (PEUFR); Fazenda Laranjeiras, 
20.III.1995, fr., A. Laurênio et al. 63 (PEUFR); 20.III.1995, 
fl., L. Figueiredo et al. 63. (PEUFR); Sítio Pititi, 3.III.1997, 
fl., A. Laurênio et al. 423 (PEUFR).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: 
Arcoverde, 13.IX.2006, fr., A. Bocage1159 (IPA).
Araripina, 4.IV.1963, fl. e fr., Andrade-Lima 63159 (IPA).

Espécie endêmica da Caatinga nordestina 
encontrada na Bahia, Ceará e Pernambuco 
(Gentry 1980). No PNVC, é facilmente encontrada 
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Figura 2 – a-c. Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann – a. ramo florido; b. detalhe das anteras divaricadas; c. cápsula. 
(a-c A.P.S. Gomes 379). d-h. Fridericia limae (A.H. Gentry) L.G. Lohmann – d. ramo florido; e. detalhe das anteras 
divaricadas; f. detalhe do disco nectarífero e do ovário; g. detalhe do estigma bífido; h. cápsula (d-h MJ.N. Rodal et al. 510).
Figure 2 – a-c. Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann – a. flowery branch; b. detail of anthers divaricate; c. capsule. (a-c A.P.S. 
Gomes 379). d-h. Fridericia limae (A.H. Gentry) L.G. Lohmann – d. flowery branch; e. detail of anthers divaricate; f. detail of the 
nectariferous disk and ovary; g. detail of stigma bifid; h. capsule. (d-h MJ.N. Rodal et al. 510). 

em vegetação de Caatinga arbustiva, sobre solos 
arenosos, nas vertentes a sotavento da Chapada 
de São José. Distingue-se de F. dichotoma por 
apresentar folíolos fortemente cartáceos e glabros, 
inflorescências em tirsos paucifloros, flores com 
corola lilás e cálice com bordo diminutamente 
5-denticulado. Floresce de março a maio, frutificando 
em maio.

Handroanthus Mattos, Loefgrenia 50: 2. 1970. 
Predominantemente árvores, às vezes 

arbustos; pseudoestípula ausente; folhas 5–9(3) 
folioladas, folíolos elípticos a ovados. Inflorescência 

terminal, dicotomicamente ramificada; cálice 
campanulado, coriáceo, 5-dentado; corola tubular-
infudibuliforme ou tubular-campanulada, amarela 
ou magenta; estames didínamos, anteras divaricadas; 
estaminódio reduzido; ovário cônico a linear-
oblongo; óvulos 2-seriados em cada lóculo. Cápsula 
linear a cilíndrica, lisa a levemente costada, glabra 
a dispersamente lepidoto a pubescente; sementes 
aladas, bilabiadas.

O gênero é composto por 30 espécies 
distribuídas desde a América Central até a América 
do Sul, com uma espécie registrada para as Antilhas 
(Grose & Olmstead 2007b).
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5. Handroanthus chrysotrichus (Martius ex DC.) 
Mattos, Loefgrenia 50: 4. 1970.  Fig. 3a-b

Árvore  8–9  m;  ramos  c i l índr icos , 
canal iculados ,  es t r iados ,  g labrescentes 
a estrelados; folhas digitadas, 5-folioladas, 
anisófilas; pecíolo 3,2–8 cm compr., anguloso, 
estrelado-tomentoso; peciólulo 1–3,1 cm compr.; 
folíolos terminais 5–8,2 × 3,7–5,9 cm, folíolos 
intermediários 4–10,5 × 1,5–6 cm, folíolos basais 
2–6,3 × 1,2–3,8 cm, face abaxial estrelada, face 
adaxial glabra a glabrescente, cartáceos, obovais 
a ovado-elípticos, base atenuada à arredondada, 
ápice agudo a arredondado, margem inteira, 
na parte superior denteada, broquidódroma. 
Inflorescência terminal, panícula, pauciflora; 
cálice 1–1,5 × 5–7 mm, tubular, diminutamente 
4-denticulado, estrelado-tomentoso, dourado; 
corola internamente glabra, externamente 
glabrescente, amarela, tubo 6–7,1 × 0,8–1,5 
cm na região mediana, lobos 1,5–1,9 × 0,8–1 
cm, arredondados, ápice apiculado; estames 
didínamos, com anteras de 3–3,5 × 1 mm, 
divaricadas; filetes longos 2 cm compr., filetes 
curtos 1,7 cm compr., estaminódio 1,7 cm compr., 
inseridos a 9 mm da base do tubo da corola; pistilo 
2,9 cm compr.; ovário 3 × 1,5 mm, linear, glabro 
a lepidoto; disco nectarífero 1 mm × 2,5 mm,  
cupuliforme. Cápsula não observada.
Material examinado: Fazenda Esmeralda, 18.X.1994, 
fl., M.J.N. Rodal et al. 423 (PEUFR); Serra do Catimbau, 
complexo caatinga-campo, 18.X.1994, fl., M.F. Sales 
790 (PEUFR); Vale do Catimbau, 23.III.2012, L.D.S. 
Oliveira 202 (PEUFR).

Distribui-se desde o Nordeste até o Sul 
do Brasil (Oliveira et al. 2008). No PNVC, 
ocorre no complexo Caatinga-campo, em área 
devastada, com relevo ondulado e em vegetação 
perenifólia arbustiva, situada na encosta, em 
solos arenosos violáceos. Caracteriza-se por 
apresentar ramos com tricomas estrelados, folhas 
digitadas, 5-folíolos, anisófilos, cálice tubular, 
didiminutamente 4-denticulado, estrelado-
tomentoso, dourado e corola amarela. Floresce 
em outubro.

6. Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos, Loefgrenia 50: 2. 1970. Fig. 3c-d

Árvore 8–10 m; ramos cilíndricos, estriados, 
glabros, lenticelas abundantes; folhas digitadas, 
5-foliolada, anisófilas; pecíolo 3,1–7,3 cm 
compr., cilíndrico, glabro; peciólulo 0,5–2,5 
cm; folíolos terminais 4–10,6 × 1,9–5,5 cm, 
folíolos intermediários 5,2–9 × 2,3–3,7 cm, 

folíolos basais 2,3–6,2 × 1,4–3,2 cm, face 
abaxial glabra, pilosa na região de inserção das 
nervuras laterais com a central, face adaxial 
glabra, membranáceos a cartáceos, elípticos a 
ovais, base arredondada, ápice agudo a caudado, 
margem inteira, broquidódroma. Inflorescência 
terminal, panícula, multiflora; botões 1,3–2,4 
× 4–6 cm, ápice arredondado; cálice 5–6 × 3–5 
mm, campanulado, 4-denticulado, glabro; corola 
tubular-campanulada, internamente puberulenta, 
externamente pubescente, rósea a lilás, tubo 4–5,6 
× 1,3–1,5 cm na região mediana, lobos 1,1–1,5 
× 1–1,6 cm, arredondados; estames com anteras 
de 4–5 × 1,5 mm, divaricadas; filetes longos 
1,2–2 cm compr., filetes curtos 0,8–1,3 cm compr., 
estaminódio 6–7 mm compr., inseridos 7–9 mm na 
base do tubo da corola; pistilo 3–3,5 cm compr.; 
ovário 3–3,5 × 0,8–1 mm, ovóide-elipsóide, 
glabro a lepidoto; disco nectarífero 1 mm × 1,3–2 
mm, cupuliforme. Cápsula 11–18,9 × 0,7–1,1 
cm, linear, glabra, base atenuada, ápice agudo; 
sementes 1,1–1,4 × 8–9 mm, suborbiculares, alas 
membranáceas.
Material examinado: Catimbau, 6.XII.1996, fr., A.P.S. 
Gomes et al. 360 (PEUFR); 3.V.2012, J.S. Santos 242 
(PEUFR); 5.V.2012, J.S. Santos 241 (PEUFR); L.S.D. 
Oliveira 189 (PEUFR); Estrada para a casa do artesão, 
19.V.2012, fr., T.M.S. Melo 206 (PEUFR); fl., T.M.S. 
Melo 266 ; Estrada Buíque-Catimbau, 22.IX.1995, fl., 
L.S. Figueirêdo et al.  205 (PEUFR); 9.X.1995, fl., L.S. 
Figueirêdo et al. 220b (PEUFR); Trilha das Torres, 
17.X.1994, fl., M.J.N. Rodal 411 (PEUFR); Serra do 
Catimbau, 3.VIII.2011, fl., L. Lima 50 (PEUFR); L.D.S. 
Oliveira 203 (PEUFR).

Ocorre na Argentina, Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, 
Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela 
(Castellanos et al. 2008). No Brasil, é encontrada 
nas Regiões Nordeste e Sudeste (Gemaque et 
al. 2002). No PNVC, a espécie distribui-se no 
complexo Caatinga-campo, em vegetação arbustiva 
perenifófia densa, situada na encosta e em solos 
arenosos violáceos. Distingui-se de H. chrysotrichus 
por apresentar ramos glabros, folíolos elípticos a 
ovais, cálice campanulado, 4-denticulado, glabro e 
corola lilás a rósea. Floresce em abril.

Jacaranda Juss., Gen. Pl.: 138. 1789.  
Árvores ou arvoretas, às vezes arbustos 

ou subarbustos; folhas geralmente bipinadas, 
ocasionalmente pinadas, raro simples; raque 
comumente subalada a alada, canaliculada.  
Inflorescência axilar ou terminal, racemo ou 



Bignoniaceae Juss. no Vale do Catimbau

Rodriguésia 64(3): 479-494. 2013

487

Figura 3 – a-b. Handroanthus chrysotrichus (Martius ex DC.) Mattos – a. ramo florido; b. ramo estéril com folhas 
digitadas. (a-b M.J.N. Rodal et al. 423). c-d. Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos – c. ramo florido; d. 
cápsula. (c-d L.S. Figueirêdo  et al. 220b).
Figure 3 – a-b. Handroanthus chrysotrichus (Martius ex DC.) Mattos – a. flowery branch; b. sterile branch with leaves digitadas. (a-b M.J.N. 
Rodal et al. 423). c-d. Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos – c. flowery branch; d. capsule. (c-d L.S. Figueirêdo  et al. 220b).
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tirso; cálice campanulado a cupuliforme, 5-lobado 
ou 5-denticulado, lacínios com ápice agudo a 
acuminado, arredondado ou truncado; corola 
tubular-infundibuliforme ou tubular-campanulada, 
glabra a pubescente, azul, arroxeada, lilás ou 

vinácea, raramente branca; anteras bitecas ou 
monotecas, glabras, estaminódio alongado, 
excedendo os estames, com tricoma glandular; 
ovário ovóide, glabro ou pubescente; óvulos 
2–8-seriados por lóculo; disco nectarífero 



488 Santos, L.L. et al.

Rodriguésia 64(3): 479-494. 2013

anular. Cápsula loculicida, oblonga, elipsóide 
ou obovóide, lenhosa, glabra ou lepidota, 
margem geralmente ondulada; sementes com alas 
membranáceas.

Gênero com cerca de 55 espécies com 
distribuição na América tropical (Olmstead et 
al. 2009).

7. Jacaranda rugosa A. H. Gentry, Fl. Neotrop. 
Monogr. 25(2): 102. 1992. Fig. 4a-b

Arbusto ca 1,5 m; ramos cilíndricos, 
estriados, híspidos; pseudoestípulas inconspícuas, 
às vezes ausentes; folhas pinadas, 7–9 folíolos por 
pina; pecíolo 1,1–3,6 cm compr., cilíndrico, glabro, 
com glândulas na base e no ápice; peciólulo 2–4 
mm compr.; folíolos 1–5,7 × 1–3 cm, face abaxial 
híspida, face adaxial hirsuta, cartáceos, elípticos 
a ovais, base cuneada a arredondada, ápice agudo 
a emarginado, margem inteira, broquidódroma. 
Inflorescência axilar, racemo, multiflora, botões 
1,1–2,1 × 0,5–1,2 cm, ápice arredondado; cálice 
5–6 × 3–4 mm, tubular, glandular, híspido na base; 
corola tubular-campanulada, internamente glabra, 
externamente glandular, lilás, tubo 3,2–4 × 1–1,8 
cm na região mediana, lobos 8–9 × 0,8–1 cm, 
arredondados, estames didínamos; anteras 2,5–2,5 
× 1 mm, divaricadas; filetes longos 2,3 cm compr., 
filetes curtos 1,8 cm compr., estaminódio 2,7 cm 
compr., com tricomas glandulares, inseridos 8 mm 
na base do tubo da corola; pistilo 3,2 cm compr.; 
ovário 3 × 2 mm, ovóide a elipsóide, glabro; 
óvulos 2-seriados; disco nectarífero 1,3 × 2 mm,  
anular. Cápsula 3,2–5,5 × 2,9–3 cm, elipsóide, 
escabrosa, base arredondada, ápice apiculado; 
sementes suborbiculares, alas amarronzadas, 
membranáceas.
Material examinado: Estrada Buíque-Catimbau, fl., 
M.J.N. Rodal 429 (PEUFR); Catimbau, trilha para 
o Canyon, 3.V.2012, fr., S.M.A. Souza 89 (PEUFR); 
4.V.2012, fr., T.M.S. Melo 277 (PEUFR); Serra do 
Catimbau, 19.VI.1994, fl. e fr., A.M. Miranda et al. 1794 
(PEUFR); 1.VIII.2011, fr., L. Lima 107 (PEUFR); Trilha 
das Torres, complexo Caatinga-campo, 19.VIII.1994, fl., 
M.F. Sales et al 410 (PEUFR).

Jaracanda rugosa é uma espécie rara 
(Lohmann & Silva-Castro 2009) restrita, até o 
momento, ao município de Buíque, e encontrada 
em solos arenosos (Gentry 1992; Sales et al. 1998). 
É reconhecida pelo porte arbustivo, folhas pinadas 
com 7–9 folíolos e estaminódio com tricoma 
glandular ultrapassando o comprimento dos 
estames. Floresce de junho a agosto, frutificando 
de maio a agosto.

Mansoa DC., Bibl. Univ. Genève. II, 17: 128. 
1838.

Lianas; pseudoestípula presente; folhas 
3-folioladas, com gavinha terminal, trífida, às 
vezes ausente. Inflorescência geralmente axilar, 
tirso; cálice 5-dentado, algumas vezes bilabiado; 
corola infundibuliforme; estames inclusos; anteras 
divaricadas, glabras; ovário glabro ou lepidoto, 
disco nectarífero cupular. Cápsula oblonga, 
achatada; sementes com alas curtas, hialinas, 
membranáceas.

Gênero com 12 espécies encontrado do 
México a Argentina (Lohmann & Ulloa 2011). 

8. Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum, 
Fl. Bras. 8(2): 201-202. 1896. Fig. 4c-f 

Liana; ramos cilíndricos, com estrias 
transversais; pseudoestípulas conspícuas; 
fo lhas  3-fol io ladas;  pecíolo  0 ,4–1  cm  
compr.,  cilíndrico, glabro; peciólulo  2–5 
mm  compr.; folíolos  2,2–5,3 cm × 0,9–2,3 
cm, glabros, membranáceos, ovais a elípticos, 
base arredondada a discretamente cordada, 
ápice agudo, margem inteira, broquidódroma. 
Inflorescência axilar  ou terminal ,  t i rso, 
pauciflora; botões 0,5–1,6 × 1,3–1,5 cm, ápice 
arredondado; cálice tubular, 5–6-denticulado, 
glabro; corola infundibuliforme, glabra, lilás, 
tubo 3,5–4 × 1–1,5 cm na região mediana, lobos 
1,8–2 × 1,3–1,5 cm, ápice arredondado; estames 
com anteras de 3–4,1 × 1 mm, divaricadas; filetes 
longos 2,3 cm compr., filetes curtos 1,6 cm 
compr., estaminódio 3–4,5 mm compr., inseridos 
9–10 mm na base do  tubo da  corola; pistilo 3–3,4 
cm compr.; ovário 3,1–3,5 × 1 mm, oblongo-
cilíndrico, lepidoto; óvulos 2-seriados; disco 
nectarífero 1,1 × 1,5–1,8 mm, transversalmente 
elíptico. Cápsula não observada.
Material examinado: Fazenda Laranjeiras, 20.V.1995, 
fl., E. Inácio et al. 56 (PEUFR); 16.VI.1995, fl., L. 
Figueirêdo 81 (PEUFR); Estrada para a casa do artesão, 
18.V.2012, fl., T.M.S. Melo 174 (PEUFR).

Espécie encontrada nas Regiões Norte 
(Pará), Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba e 
Pernambuco), em todo o Sudeste e toda Região 
Sul (Lohmann 2013). No PNVC, ocorre em áreas 
de Caatinga, em solos arenosos e profundos, nas 
vertentes a sotavento da Chapada de São José. É 
reconhecida pelas folhas 3-folioladas, com gavinha 
terminal trífida, cálice tubular, 5–6-denticulado, 
glabro e corola tubular-infundibuliforme, glabra. 
Floresce em maio.
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Figura 4 – a-b. Jacaranda rugosa A. H. Gentry – a. ramo florido; b. cápsula. (a-b M.F. Sales  et al 410). c-f. Mansoa 
difficilis (Cham.) Bureau & K. Schum – c. ramo florido; d. anteras divaricadas. e. detalhe do disco nectarífero e do 
ovário; f. detalhe do estigma bífido. (c-f L. Figueirêdo 81)
Figure 4 – a-b. Jacaranda rugosa A. H. Gentry – a. flowery branch; b. capsule. (a-b M.F. Sales  et al 410). c-f. Mansoa difficilis 
(Cham.) Bureau & K. Schum – c. flowery branch; d. divaricates anthers. e. detail of the nectariferous disk and ovary; f. detail of 
stigma bifid. (c-f L. Figueirêdo 81).
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Pyrostegia C. Presl, Abh. Königl. Böhm. Ges. 
Wiss., ser. 5 3: 523. 1845.

Lianas; ramos angulosos; pseudoestípulas 
inconspícuas; folhas 2(3)-folioladas, gavinha 
terminal, geralmente trífida. Inflorescência axilar 
ou terminal, panícula; cálice tubular, truncado, 
5-denticulado, ligeiramente lepidoto; corola 
estreitamente tubular-infundibuliforme, laranja; 
estames exsertos, anteras glabras; ovário lepidoto; 
disco nectarífero presente. Cápsula linear, achatada, 
valvas paralelas ao septo; sementes bialadas, alas 
com a margem hialina a amarronzadas.

Gênero com duas espécies distribuídas desde 
o México à Argentina (Lohmann & Ulloa 2011). 

9. Pyrostegia venusta (Ker. Gawl.) Miers, Proc. 
Roy. Hort. Soc. London 3: 188. 1863. Fig. 5a-e 

Liana; ramos angulosos, com estrias 
transversais; pseudoestípulas filiformes, 0,2–0,7 cm 
compr.; folhas 2-folioladas, gavinha terminal, trífida, 
pecíolo 0,5–3 cm compr., anguloso, puberulento; 
peciólulo  2–8 mm  compr.; folíolos 2,1–6,7 cm × 
1,7–3,9 cm, glabrescentes, cartáceos, ovais, base 
arredondada, ápice agudo a acuminado, margem 
inteira, plana, broquidódroma. Inflorescência axilar, 
panícula, multiflora; botões 5,5–2,6 mm × 4–6 mm, 
ápice agudo; cálice campanulado, 0,4–0,5 × 0,6 cm, 
5-denticulado, ápice ciliado; corola estreitamente 
tubular-infundibuliforme, glabra, laranja, tubo 
5,8–6,4 × 7–9 mm, na região mediana, lobos 
1,4–1,7 × 4–5 mm, oblongo-lanceolados; estames 
exsertos; anteras 5–6 × 1,5 mm, paralelas; filetes 
longos 3,6–5,4 cm compr., filetes curtos 3–5 cm 
compr.; estaminódio 1,5–2 mm compr., inseridos 
2,5–3 mm na base do tubo da corola; pistilo 8,2 
cm compr.; ovário 6 × 0,8–1 mm, linear, lepidoto; 
óvulos 2-seriados; disco nectarífero 2 × 1,5 mm, 
cupular. Cápsula 4,7–34 × 0,5–1,1 cm, linear, glabra 
a lepidota, base e ápice acuminados; sementes com 
alas membranáceas nas extremidades, amarronzadas.
Material examinado: Estrada Buíque-Catimbau, 
10.X.1995, fl., K. Andrade et al. 229 (PEUFR); 21.IX.1995, 
fl., K. Andrade et al. 214 (PEUFR); 24.IX.2004, fl., A.M. 
Miranda 4487 (HST); Serra do Catimbau, 17.IX.1994, 
fl., M.F. Sales 382 (PEUFR); Sítio Breu, 9.XII.2006, fl., 
E.A. Rocha 1501 (IPA); Tribo Kapinawá, 12.XII.1994, fr., 
R.S. Pinho 47 (PEUFR); Vale do Catimbau, 10.II.1994, 
W. Forstrentes 1612 (IPA).

Pyrostegia venusta é encontrada na Argentina, 
Bolívia, Brasil e Paraguai (Sandwih & Hunt 1974). 
No Brasil, ocorre desde o Piauí até o Rio Grande 
do Sul (Pool 2008). No PNVC, é encontrada 
em vegetação perenifólia arbustiva, rupestre. 

Distingue-se das demais espécies por apresentar 
flores laranjas, estames exsertos do tubo da corola 
com anteras paralelas, cápsula linear, glabra a 
lepidota, com ca 4,7–34 cm compr. Floresce de 
setembro a outubro.

Tabebuia Gomes ex DC., Biblioth. Universelle 
Geneve ser 2. 17: 130-131. 1838.

Árvores ou arbustos; folhas digitadas, 
folíolos variáveis em tamanho. Inflorescência 
axilar ou terminal, tirso curto, surgindo geralmente 
antes das folhas; cálice campanulado ou tubular, 
geralmente 5-denteado, às vezes bilabiado; 
corola infundibuliforme, amarela, branca ou lilás; 
estaminódio reduzido, glabro ou indumentado na 
altura da inserção dos estames; ovário oblongo, 
lepidoto ou glabro; óvulos 2–8-seriados por lóculo; 
disco nectarífero anular. Cápsula loculicida, 
linear-cilíndrica, coriácea, pubescente, lisa, 
margem plana; sementes com alas membranáceas.

Tabebuia compreende cerca de 100 espécies, 
distribuídas desde os Estados Unidos até a 
Argentina (Grose & Olmstead 2007b). No Brasil, 
é encontrado nos domínios da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal 
(Lohmann 2013).

10. Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 
Hook.f. ex S.Moore, Trans. Linn. Soc. London, 
Bot. 4: 423. 1895. Fig. 5f-h

Árvore 6–9 m; ramos cilíndricos, estriados, 
lepidotos, lenticelas abundantes; pseudoestípula 
ausente; folhas digitadas, 5–7-folíolos, anisófilos; 
pecíolo 3–7 cm compr., canaliculado, lepidoto; 
peciólulo 1–3,7 cm compr., folíolos terminais 
10–13 × 2,2 cm, folíolos intermediários 7,8–11,9 
cm × 1,9–2,6 cm, folíolos basais 3,9–7 × 1,5–2 cm, 
face abaxial lepidota, face adaxial glabra, cartáceos, 
oblongos a oblongo-ovados, base oblíqua, 
ápice agudo, margem inteira, broquidódroma. 
Inflorescência terminal, panícula, multiflora; botões 
1 × 0,5 cm, ápice arredondado; cálice 1,2–1,5 × 5–7 
mm, campanulado, 5-denteado, lepidoto; corola 
tubular-campanulada, internamente pubérula, 
externamente lepidota, amarela, tubo 4,5 × 0,9–1,3 
cm na região mediana, lobos 1–1,4 × 0,9–1,4 cm, 
arredondados; estames didínamos; anteras 3,5–4 × 
1,5 mm, divaricadas; filetes longos 2 cm compr., 
filetes curtos 1,3 cm compr., estaminódio 2 mm 
compr., inseridos a 1,1 cm na da base do tubo da 
corola; pistilo 3,5–4 cm compr.; ovário 3 × 1,5 mm, 
ovóide-elipsóide, lepidoto; disco nectarífero 2 mm 
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Figura 5 – a-e. Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers – a. ramo florido; b. anteras com tecas paralelas; c. detalhe do 
disco nectarífero e do ovário; d. estigma bífido; e. cápsula. (a-e K. Andrade et al. 229). f-h. Tabebuia aurea (Silva Manso) 
Benth. & Hook. f. ex S. Moore – f. ramo florido; g. inflorescência; h. cápsula. (f-h K.C. Costa 179).  
Figure 5  – a-e. Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers – a. flowery branch; b. anthers with thecae parallel; c. detail of the nectariferous disk 
and ovary; d. stigma bifid; e. capsule. (a-e K. Andrade et al. 229) f-h. Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore – f. 
flowery branch; g. inflorescence; h.capsule. (f-h K.C. Costa 179)
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× 2,5 mm, cupuliforme. Cápsula 10 cm × 7 mm, 
linear, lepidota, base  atenuada, ápice acuminado; 
sementes 1,1–1,4 × 8–9 cm, suborbiculares, alas 
membranáceas.

Material selecionado: BRASIL. PERNAMBUCO: 
Custódia, 18.X.1995, fl., fr., A.M. Miranda 2298 
(HST). Floresta, 27.IX.1971, fl., F.B. Ramalho 25 (IPA). 
Ouricuri, 9.XII.1968, fl., G.H. Carvalho 74 (IPA).
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Petrolândia, 29.X.1996, fl., A.M. Miranda 2550 (HST).
Venturosa, Parque Pedra Furada. 1999, fl., K.C. Costa 
179 (PEUFR). 

Tabebuia aurea distribui-se do Peru ao 
Paraguai (Lohmann & Ulloa 2011). No Brasil, ocorre 
em todos os estados, com exceção do Acre, Rondônia 
e Roraima (Norte), Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(Sudeste), Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Sul) 
(Lohmann 2013). No PNVC, é encontrada em áreas 
de Caatinga. Caracteriza-se por apresentar ramos, 
pecíolos, folhas, flores e frutos providos de tricomas 
lepidotos, folíolos oblongos a oblongo-ovais e cálice 
campanulado, 5-denteado. Floresce em abril.
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Resumo
Este trabalho apresenta o estudo taxonômico das espécies de Ocotea (Aubl.) no estado do Paraná, Sul do 
Brasil. São fornecidos chave de identificação, descrições, ilustrações e comentários, que incluem distribuição 
geográfica, habitat, estado de conservação e época de floração e frutificação. O estudo confirmou 31 espécies de 
Ocotea no estado do Paraná. A Floresta Atlântica tem o maior número de espécies (26) sendo onze endêmicas, 
seguida pela Floresta com Araucária (14) com uma endêmica, Floresta Estacional (11), Cerrado (7) com duas 
endêmicas e Campos (1). Duas espécies correm risco de extinção local. Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez e 
Ocotea velutina (Nees) Rohwer são citadas pela primeira vez no Paraná.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, Lauraceae, Ocotea, Paraná, taxonomia.

Abstract 
This work presents a taxonomic study of species of Ocotea (Aubl.) in Parana state, southern Brazil. 
Identification key, descriptions, illustrations and comments that include geographic distribution, habitat, 
conservation status and time of flowering and fruiting are provided. The study confirmed 31 species of Ocotea 
in Parana state. The Atlantic Forest has the largest number of species (26) of which eleven are endemic, 
followed by Araucaria Forest (14) with one endemic, Semideciduous Seasonal Forest (11), Savannah (7) with 
two endemic and Fields (1). Two species are at risk of local extinction. Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez and 
Ocotea velutina (Nees) Rohwer are first mentioned in Parana.
Key words: Atlantic Forest, Lauraceae, Ocotea, Parana state, taxonomy.
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Introdução
Lauraceae Juss. é uma família de árvores 

e arbustos, predominantemente tropical, sendo 
bem representada na América, Ásia, Austrália, 
Madagascar e poucos representantes na África (van 
der Werff & Richter 1996). Na região Neotropical, 
está entre as famílias que mais contribuem para 
a riqueza de espécies de plantas em diferentes 
comunidades, especialmente nas florestas de terras 
baixas ou em altitudes intermediárias e sobre solos 
pobres (Gentry 1988). Compoem as Lauraceae 
cerca de 50 gêneros e 2500–3000 espécies (van 
der Werff & Richter 1996). No Brasil, ocorrem 23 
gêneros e 434 espécies (Quinet et al. 2012).

O gênero Ocotea foi descrito por Aublet 
(1775) tendo como espécie-tipo Ocotea guianensis 
Aubl., caracterizado por árvores ou arbustos com 
flores unissexuadas ou bissexuadas, estames com 

anteras 4-locelares, locelos arranjados em dois pares 
sobrepostos, um par de glândulas na base dos filetes 
dos estames da série III e estaminódios da série IV 
em geral pouco desenvolvidos. É um gênero muito 
variável morfologicamente servindo como última 
opção para espécies que não são prontamente 
acomodadas em outros gêneros (van der Werff 
1991). Ocotea é o maior gênero no Neotrópico com 
pelo menos 300 espécies distribuídas do México e 
Sul da Flórida até a Argentina, das quais 170 ocorrem 
no Brasil (van der Werff 1991; Rohwer 1993; Quinet 
et al. 2012).

No estado do Paraná o gênero Ocotea tem 
representantes em praticamente todas as formações 
florestais e campestres. Segundo Roderjan et al. 
(2001) algumas espécies de Ocotea aparecem 
entre as dominantes no estrato arbóreo da Floresta 
Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista. 
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Segundo Scheer & Blum (2011), nas florestas do 
Paraná Ocotea está entre os gêneros mais ricos, 
aparecendo em 2º lugar com 11 espécies na Floresta 
Ombrófila Mista e em 3º lugar com 18 spp. e 8 spp. 
na Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional 
Semidecidual, respectivamente.

Apesar de sua grande importância a família 
é insuficientemente conhecida no Paraná. Os 
primeiros estudos taxonômicos referidos para o 
estado são relativos aos gêneros Ocotea (Vattimo-
Gil 1956a, 1956b), Ocotea e Cinnamomum 
(Vattimo-Gil 1962) e outros (Vattimo-Gil 1979). 
Desde então uma lacuna de 30 anos separou-os 
dos estudos mais recentes de Zanon et al. (2009), 
que trataram o gênero Nectandra para o estado, de 
Brotto et al. (2009), que trataram diversos gêneros 
na flórula do Morro dos Perdidos, localizado 
na Serra do Mar, e de Brotto et al. (2010) e 
Brotto & Baitello (2012), que descreveram duas 
novas espécies de Ocotea no Paraná. Na lista de 
espécies da flora do Brasil, Quinet et al. (2012) 
reconhecem para o estado do Paraná 66 espécies 
de Lauraceae, distribuídas em 12 gêneros. Ocotea 
está representada por 30 espécies, das quais 29 
ocorrem no bioma Mata Atlântica e dez no Cerrado.

A falta de um trabalho taxonômico atualizado 
sobre o gênero Ocotea no Paraná, a escassez 
de coletas e as determinações equivocadas dos 
espécimes, têm dificultado a identificação das 
espécies. Buscando sanar essas lacunas, o presente 
estudo teve por objetivo apresentar um estudo 
taxonômico das espécies de Ocotea no estado do 
Paraná, aprofundando o conhecimento sobre a 
diversidade do gênero no estado e contribuindo 
para o conhecimento da flora do Paraná e do Brasil.

Material e Métodos
O estado do Paraná está situado na região Sul do 

Brasil, entre as coordenadas 22˚29’30”−26˚41’00” 
S e 48˚02’24”−54˚37’38” W. Apresenta área 
de 199.323 km², ocupando 2,5% da superfície 
total do país. Está dividido em cinco grandes 
unidades fitogeográficas: Floresta Ombrófila 
Densa (Floresta Atlântica), Floresta Ombrófila 
Mista (Floresta com Araucária), Floresta Estacional 
Semidecidual (Floresta Estacional), Savana 
(Cerrado) e Estepe (Campos). A diversificação 
ambiental, resultante de múltiplos fatores, permite 
o desenvolvimento de várias formações, entre 
elas: Floresta Ombrófila Densa (FOD) das Terras 
Baixas, Submontana, Montana, Altomontana e 
Aluvial; Floresta Ombrófila Mista (FOM) Montana 

e Aluvial; Floresta Estacional Semidecidual (FES) 
Submontana e Aluvial; Estepe; Savana; Formações 
Pioneiras com Influência Marinha, Fluviomarinha e 
Fluviolacustre; e Refúgios Vegetacionais (Roderjan 
et al. 2001).

Foram analisadas as coleções de Lauraceae 
(2450 exsicatas) depositadas nos herbários EFC; 
FUEL; HBR; HCF; HFC; HFIE; HUCP; HUEM; 
HUPG; MBM; MO; RB; SP, SPF; SPSF e UPCB. 
As siglas sublinhadas referem-se a herbários não 
indexados, os demais seguem Holmgren & Holmgren 
(1998). Excursões para reconhecimento das espécies 
e coleta de espécimes de Ocotea foram realizadas 
pelo primeiro autor, totalizando 85 viagens entre os 
anos de 2006 a 2012, com 167 espécimes coletados 
férteis representando 20 espécies. O material fértil 
foi herborizado e incorporado no acervo do herbário 
UPCB, com duplicatas enviadas aos herbários FUEL, 
MBM, SPSF, RB e NY. O material selecionado 
indicado no texto segue o critério de um exemplar 
por unidade fitogeográfica, segundo a classificação 
de Roderjan et al. (2001), exceto quando foram 
necessárias outras exsicatas para completar as 
descrições e ilustrações. Para a lista de coletores foi 
selecionado um espécime por município paranaense. 
As ilustrações foram produzidas pelo primeiro 
autor, com o auxílio de microscópio estereoscópico, 
em nanquim sobre papel vegetal, posteriormente 
digitalizadas. O estado de conservação das espécies 
foi avaliado apenas para o território paranaense e 
seguiu os critérios da IUCN versão 3.1 (2001).

A identificação dos táxons e a consulta aos 
nomes das espécies, basiônimos e sinônimos foi 
feita a partir dos trabalhos clássicos de Nees Von 
Esenbeck (1833, 1836), Meissner (1864, 1866) 
e Mez (1889), bem como dos trabalhos Vattimo-
Gil (1956a, 1956b, 1962, 1979), Rohwer (1986), 
Quinet e Andreata (2002), Baitello (2003) e Assis 
(2009). A terminologia morfológica utilizada para o 
indumento foi baseada em Lawrence (1951) e para 
as inflorescências em Weberling (1989). As demais 
seguiram Quinet e Andreata (2002), Baitello (2003) 
e Assis (2009).

Resultados e Discussão
O estudo revelou a grande riqueza específica 

do gênero Ocotea no estado do Paraná, sendo 
confirmadas 31 espécies, das quais dez são 
andróginas, dezenove dióicas e duas gimnodióicas. A 
Floresta Ombrófila Densa é a unidade fitogeográfica 
com maior número de espécies (26), seguida pela 
Floresta Ombrófila Mista (14), Floresta Estacional 
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Semidecidual (11), Savana (7) e Estepe (1). São 
exclusivas da FOD as espécies Ocotea aciphylla 
(Nees & Mart.) Mez, O. brachybotrya (Meisn.) 
Mez, O. daphnifolia (Meisn.) Mez, O. dispersa 
(Nees & Mart.) Mez, O. lanata (Nees & Mart.) 
Mez, O. lobbii (Meisn.) Rohwer, O. marumbiensis 
Brotto & Baitello, O. notata (Nees & Mart.) Mez, O. 
paranaensis Brotto, Baitello, Cervi & E.P. Santos, O. 
teleiandra (Meisn.) Mez e O. vaccinioides (Meisn.) 
Mez; da FOM apenas O. nutans (Nees) Mez é 

endêmica e da Savana são exlusivas O. velloziana 
(Meisn.) Mez e O. velutina (Nees) Rohwer. Ocupam 
o dossel 25 espécies e seis o sub-bosque. Quanto 
ao risco de extinção local, duas espécies são 
categorizadas como Em Perigo Crítico (CR) e outras 
sete espécies como Em Perigo (EN), segundo os 
critérios da IUCN. Todas as demais espécies estão 
em categorias com menores riscos (Tab. 1). Ocotea 
daphnifolia (Meisn.) Mez e Ocotea velutina (Nees) 
Rohwer são citadas pela primeira vez no Paraná.

Chave para espécies de Ocotea no estado do Paraná
1. Flores bissexuadas.

2. Folhas com domácias.
3. Lâminas com reticulação laxa, domácias axilares e extra-axilares.

4. Folhas com face abaxial enrugada ou plissada; hipantos internamente glabros; frutos 
longamente ovalados a quase elipsoides  ............................................ 6. O. daphnifolia

4’. Folhas com face abaxial não enrugada ou plissada; hipantos internamente tomentosos; 
frutos elipsoides  .............................................................................  29. O. vaccinioides

3’. Lâminas com reticulação densa, domácias apenas axilares.
5. Inflorescências glabras  ................................................................. 15. O. marumbiensis
5’. Inflorescências pubérulas.

6. Inflorescências aureo-pubérulas; tépalas estreito-elípticas; filetes dos estames das 
séries I e II com ½ a ⅓ do compr. das anteras de ápice agudo  ........ 10. O. indecora

6’. Inflorescências ferrugíneo-pubérulas; tépalas ovalado-elípticas; filetes dos estames 
das séries I e II tão longos quanto as anteras de ápice obtuso.
7. Folhas subopostas para o ápice do ramo; domácias cobertas por tricomas alvos; 

hipantos conspícuos, internamente tomentosos  .............. 4. O. catharinensis
7’. Folhas alternas em todo o ramo; domácias cobertas por tricomas ferrugíneos; 

hipantos inconspícuos, internamente glabros  ..........................  22. O. porosa
2’. Folhas sem domácias.

8. Folhas agrupadas no ápice dos ramos e alternas na base.
9. Folhas com face abaxial, ramos e inflorescências lanosas  .......................  11. O. lanata
9’. Folhas com face abaxial, ramos e inflorescências glabras.

10. Folhas subopostas para o ápice dos ramos; nervura primária imersa na face 
adaxial   .....................................................................................  23. O. prolifera

10’. Folhas subverticiladas para o ápice dos ramos; nervura primária subsaliente na face 
adaxial  .........................................................................................  20. O. odorifera

8’. Folhas não agrupadas no ápice do ramos, alternas ou subopostas em todo o ramo.
11. Folhas subopostas com ápice obtuso ou arredondado; inflorescências botrióides  .........  

 .................................................................................................................... 14. O. lobbii
11’. Folhas alternas com ápice agudo ou acuminado; inflorescências tirsóides.

12. Folhas com base fortemente revoluta, reticulação densa; hipantos conspícuos  .....  
 ........................................................................................................  1. O. aciphylla

12’. Folhas com base não revoluta, reticulação laxa; hipantos inconspícuos  ................  
 ..................................................................................................... 18. O. nunesiana

1’. Flores unissexuadas.
13. Folhas com domácias.

14. Domácias axilares e extra-axilares.
15. Folhas com face abaxial enrugada ou plissada; hipantos internamente glabros; frutos 

longamente ovalados a quase elipsoides  ............................................ 6. O. daphnifolia
15’. Folhas com face abaxial não enrugada ou plissada; hipantos internamente tomentosos; 

frutos elipsoides  .............................................................................  29. O. vaccinioides
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14’. Domácias apenas axilares.
16. Inflorescências glabrescentes  ..............................................................................  13. O. laxa
16’. Inflorescências pubérulas ou tomentosas.

17. Inflorescências tomentosas; tépalas tomentosas na face abaxial; pedicelos 1−1,5 mm de 
compr.
18. Folhas com face abaxial aureo-pubescentes; estames com filetes glabrescentes  ...  

  ......................................................................................................... 8. O. dispersa
18’. Folhas com face abaxial ferrugíneo-tomentosas; estames com filetes tomentosos  ...  

  ..................................................................................................  16. O. nectandrifolia
17’. Inflorescências pubérulas; tépalas glabrescentes ou pubérulas na face abaxial; pedicelos 

2−3 mm de compr.
19. Hipantos tomentosos internamente  ............................................. 5. O. corymbosa
19’. Hipantos glabrescentes internamente.

20. Folhas com reticulação densa na face adaxial  .....................  25. O. pulchella
20’. Folhas com reticulação laxa na face adaxial  .............................  28. O. tristis

13’. Folhas sem domácias.
21. Folhas glabras ou glabrescentes na face abaxial.

22. Estames das séries I e II com 0,8−1,7 mm e da série III com 1−1,7 mm de compr.
23. Folhas com reticulação laxa, obscura na face adaxial.

24. Estames das séries I e II com filetes de ½ a ⅓ do compr. das anteras  ....................  
 .................................................................................................. 3. O. brachybotrya

24’. Estames das séries I e II com filetes de ¼ a 1/5 do compr. das anteras  ....................  
 ..................................................................................................... 27. O. teleiandra

23’. Folhas com reticulação densa a subdensa, conspícua na face adaxial.
25. Estames das séries I e II com filetes de ½ a ⅓ do compr. das anteras, glabrescentes 

ou tomentosos.
26. Pecíolos 0,3−1,2 cm de compr.; hipantos pubérulos internamente; cúpulas 

trompetiformes de margem hexlobada  ...................................... 2. O. bicolor
26’. Pecíolos 1,2−2 cm de compr.; hipantos tomentosos internamente; cúpulas 

hemisféricas de margem simples  ...................................... 7. O. diospyrifolia
25’. Estames das séries I e II com filetes um pouco mais curtos ou tão longos quanto as 

anteras, glabros.
27. Ramos não lustrosos; pecíolos 1−2 cm de compr., achatados; hipantos pubérulos 

internamente; pistilos com estigma discóide  .................................  17. O. notata
27’. Ramos lustrosos; pecíolos 0,3−0,6 cm de compr., canaliculados; hipantos glabros 

internamente; pistilos com estigma subcapitado  ..............................  19. O. nutans
22’. Estames das séries I e II com 1,8−2,8 mm e da série III com 1,8−2,8 mm de compr.

28. Pecíolos 1−2,5 cm de compr.; cúpulas infundibuliformes  ................... 24. O. puberula
28’. Pecíolos 0,3−1 cm de compr; cúpulas obcônicas ou sub-hemisféricas.

29. Lâminas com relação 4−4,5 compr. × 1 larg.; pistilos 2,5−3,5 mm de compr.
30. Folhas com ápice agudo; 6−10 pares de nervuras secundárias; flores pubérulas 

ou glabrescentes  ..................................................................  12. O. lancifolia
30’. Folhas com ápice acuminado; 4−6 pares de nervuras secundárias; flores 

tomentosas  ....................................................................... 21. O. paranaensis
29’. Lâminas com relação 2,7−3,3 compr. × 1 larg.; pistilos 2−2,5 mm de compr.

31. Folhas elípticas ou obovadas, coriáceas; pecíolos engrossados ca. 0,2 cm de 
espessura  .................................................................................  9. O. glaziovii

31’. Folhas elípticas ou ovalado-elípticas; cartáceo-coriáceas, pecíolos não 
engrossados ca. 0,1 mm de espessura  ..................................  26. O. silvestris

21’. Folhas tomentosas na face abaxial.
32. Folhas ovadas; pecíolos 1−2 mm de compr; hipantos glabrecentes internamente; tépalas 

glabras   ....................................................................................................... 30. O. velloziana
32’. Folhas elípticas ou obovadas; pecíolos 0,5−1 mm de compr; hipantos tomentosos internamente; 

tépalas tomentosas  .........................................................................................  31. O. velutina
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     Floração (•) e Frutificação (◊)

Espécie IUCN Habitat Altitude PS J F M A M J J A S O N D

Ocotea aciphylla LC FOD (tb, s, m) 3–900 do ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ •◊ • • • ◊ ◊

Ocotea bicolor LC FOD (tb, m, a); FOM; FES 3–1600 do •◊ •◊ ◊ ◊ •◊ •◊ ◊ ◊ •◊ ◊ •◊ •◊

Ocotea brachybotrya EN FOD (tb, s) 3–300 sb ◊ ◊        •◊ •◊ ◊

Ocotea catharinensis LC FOD (s, m); FOM; FES 50–1100 do •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ •◊ •◊ •◊

Ocotea corymbosa LC FES; S 265–800 do •   ◊ ◊ •◊ ◊ ◊ ◊ •◊ •◊ •◊

Ocotea daphnifolia NT FOD (s, m) 420–950 sb • ◊ • •

Ocotea diospyrifolia LC FOM; FES 240–1100 do ◊ ◊ ◊ ◊ ◊   • • •◊ •◊ •◊

Ocotea dispersa LC FOD (tb, s, al) 5–200 sb   • • • • • ◊ ◊ ◊ ◊  

Ocotea glaziovii LC FOD (tb, s, m), FOM 10–1000 do   • • • •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea indecora LC FOD (s, m); FOM; FES 10–1100 do ◊ ◊ ◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea lanata CR FOD (s) 200 sb • • • •  ◊       

Ocotea lancifolia LC FOD (a); FOM; S 550–1500 do   • • •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊  

Ocotea laxa NT FOD (s, m); FOM; FES 485–800 do ◊ ◊ ◊ ◊ •◊    • •◊ •◊ •◊

Ocotea lobbii EN FOD (tb) 3–10 do     •◊ • • • •    

Ocotea marumbiensis EN FOD (m) 700–1230 do • • • • •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ ◊  

Ocotea nectandrifolia NT FOD (s, m); FOM 400–1100 do • • ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊  •

Ocotea notata EN FOD (m) 900 sb •     ◊ ◊ ◊    •

Ocotea nunesiana NT FOD (s, m); FOM 50–1100 do ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ •◊ • •◊ •◊ •◊

Ocotea nutans LC FOM 800-970 do ◊ • • • •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea odorifera LC FOD (tb, s, m); FOM; FES; S 10–1000 do •◊ •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea paranaensis EN FOD (m) 850–975 do ◊  • • •  ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea porosa LC FOD (m, a); FOM; FES 620–1650 do •◊ •◊ •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊

Ocotea prolifera EN FOD (s); FES 350–600 do • • •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ •◊

Ocotea puberula LC FOD (s, m); FOM; FES 3–1100 do ◊ ◊ • • • • •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊

Ocotea pulchella LC
FOD (tb, s, m, a); FPI  

(ma, fl); FOM, S
3–1320 do ◊ • •◊ • •◊ ◊ ◊ ◊ •◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea silvestris LC FOD (s, m); FOM; FES 250–1100 do • • • •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ •◊

Ocotea teleiandra LC FOD (tb, s, m, al); FPI (fl) 3–1080 sb •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊ •◊

Ocotea tristis LC FOD (a), RV, S, E 1.030–1820 do •◊ • • • •◊ •◊ •◊ •◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Ocotea vaccinioides NT FOD (m, a) 820–1530 do • • • ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ •

Ocotea velloziana EN S 265–1000 do    • • • • •◊ ◊ ◊ ◊ ◊  

Ocotea velutina CR S 400 do     •  ◊ ◊     

Tabela 1 – Espécies de Ocotea no estado do Paraná, habitat, risco de extinção (IUCN) no estado, unidade fitogeográfica de 
ocorrência amplitude altimétrica de ocorrência, posição sociológica e período de floração/frutificação. LC – preocupação 
menor, EN – em perigo, CR – criticamente em perigo; NT – quase ameaçada; FOD – Floresta Ombrófila Densa, FOM – 
Floresta Ombrófila Mista, FES – Floresta Estacional Semidecidual, E – Estepe, S – Savana, RV – Refúgio Vegetacional, 
FPI – Formação Pioneira de Influência, a – Altomontana, m – Montana, s – Submontana, tb – Terras Baixas, al – Aluvial, 
fl – Fluvial, ma – Marinha; do – Dossel, sb – Sub-bosque.
Table 1 – Species of Ocotea in the state of Paraná, habitat, endangered status (IUCN), altitudinal occurrence, sociological condition and flowering/
fruiting period. LC – least concern, EN – endangered, CR – critically endangered, NT – near threatened; FOD – Rain Forest, FOM – Araucaria 
Forest, FES – Semideciduous Forest, E – Steppe, S – Savanna, RV – Vegetational Refuge, FPI – Determinant Pioneer Formation, a – Upper 
Montane, m – Montane, s – Submontane, tb – Lowlands, al – Alluvial, fl – Fluvial, ma – Marine; do – Canopy, sb – Understorey.
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1. Ocotea aciphylla (Nees & Mart) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 243. 1889. 
 Fig. 1a1-a8

Árvores, 18 m alt.; ramos subcilíndricos, 
aureo-tomentosos. Folhas alternas; pecíolo 0,7−1,5 
cm compr., canaliculado, tomentoso; lâmina 
6−17 × 1,5−4 cm, lanceolada ou elíptica, ápice 
acuminado, base cuneada, fortemente revoluta, 
face adaxial glabra, lustrosa, reticulação densa, 
inconspícua, nervuras planas, face abaxial aureo-
serícea, reticulação densa, inconspícua, nervura 
primária saliente, secundárias subsalientes, 6−9 
pares, ângulo de divergência 25º−50º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares e subterminais; tirsóide 2−10 cm compr., 
multiflora, aureo-tomentosa. Flores bissexuadas; 
pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto conspícuo, 
internamente tomentoso; tépalas ca. 2,2 mm 
compr., elípticas ou estreito-elípticas, tomentosas 
em ambas as faces, papilas no ápice; estames das 
séries I e II 0,9−1,1 mm compr., filetes mais curtos 
que as anteras, tomentosos, anteras ovaladas, 
ápice agudo, inconspicuamente papilosas, locelos 
introrsos; estames da série III ca. 1,2 mm compr., 
filetes tão longos quanto as anteras, tomentosos, 
anteras retangulares, ápice truncado, locelos 
superiores laterais e inferiores lateral-extrorsos; 
estaminódios da série IV 0,6−0,9 mm compr., 
clavados, tomentosos; pistilo 1,7−2 mm compr., 
glabro, ovário elipsoide, estilete ca. ½ do ovário, 
estigma subcapitado. Cúpulas ca. 2 × 1,9 cm, sub-
hemisféricas, lenticeladas, infladas na região central, 
margem simples. Frutos ca. 3,1 × 1,7 cm, elipsoides.
Material selecionado: Adrianópolis, 20.X.2009, fl., 
M.L. Brotto & G. Vasconcellos 386 (FUEL, MBM, NY, 
RB, SPSF, UPCB). Guaraqueçaba, 7.XII.1972, fr., G.G. 
Hatschbach 30951 (HUPG, MBM, UPCB). Paranaguá, 
27.V.1980, fr., C.V. Roderjan 65 (EFC, UPCB). Pontal do 
Paraná, 10.IX.1965, fl., G.G. Hatschbach 12746 (MBM, 
RB, UPCB). Tunas do Paraná, 4.X.1999, fl., J.M. Silva 
& L.M. Abe 3082 (FUEL, HFIE, MBM, SP, UPCB).

No Paraná Ocotea aciphylla é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, Submontana e Montana, 
entre 3 e 900 m, ocupando o dossel. A espécie é 
frequente e amplamente distribuída em sua área 
de ocorrência, sendo categorizada nos critérios da 
IUCN (2001) como Menor Preocupação (LC). Em 
material vivo a coloração das flores varia de alva a 
creme, exalando odor suave, e os frutos maduros são 
pretos. A madeira apresenta odor acentuado. Entre 
as espécies com flores bissexuadas é a única com 
folhas seríceas de base fortemente revoluta. Floresce 
de julho a outubro e frutifica de novembro a julho.

2. Ocotea bicolor Vattimo-Gil, Rodriguésia 18-
19(30-31): 302. 1956. Fig. 1b1-b7

Árvores, 12 m alt.; ramos cilíndricos, glabros. 
Folhas alternas; pecíolo 0,3−1,2 cm compr., ca. 
0,1 cm espessura, subcanaliculado, glabro; lâmina 
5−11 × 1,5−3 cm, estreito-elíptica ou elíptica, ápice 
acuminado, base cuneada, face adaxial glabra, 
lustrosa, reticulação subdensa, conspícua, nervuras 
planas, face abaxial glabra, reticulação densa, 
nervura primária subsaliente, secundárias planas, 
6−10 pares, ângulo de divergência 30º−65º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares; tirsóide 3−13 cm compr., multiflora, 
glabra. Flores unissexuadas; estaminadas com 
pedicelo 1,5−3 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente pubérulo; tépalas 1,6−2,2 mm compr., 
ovalado-elípticas, glabras em ambas as faces, papilas 
incospícuas no ápice; estames das séries I e II 1−1,3 
mm compr., filetes ½ a ⅓ do comprimento das 
anteras, glabrescentes, anteras ovalado-triangulares 
a ovalado-quadrangulares, ápice agudo, glabras, 
locelos introrsos; estames da série III 1,1−1,5 mm 
compr., filetes pouco mais curtos que as anteras, 
glabrescentes, anteras retangulares, ápice truncado, 
locelos superiores introrsos e inferiores lateral-
extrorsos; estaminódios da série IV inconspícuos ou 
ausentes; pistiloide filiforme ou ausente; pistiladas 
com estaminódios ca. 0,6 mm compr., pistilo ca. 1,5 
mm compr., glabro, ovário globoso, estilete muito 
curto ou ausente, estigma capitado. Cúpulas ca. 1 × 
1 cm, trompetiformes, margem hexalobada. Frutos 
ca. 2 × 1,2 cm, elipsoides ou globosos.
Material selecionado: Adrianópolis, 10.II.2009, fl. (♂), 
M.L. Brotto et al. 285 (MBM, NY, RB, SPSF, UPCB).
Castro, 27.I.1989, fl., G.G. Hatschbach & A. Manosso 
52574 (MBM, SPSF, UPCB). Curitiba,  27.XII.2009, 
fl. (♀), M.L. Brotto 410 (FUEL, MBM, NY, RB, SPSF, 
UPCB).Guaratuba, 17.VI.2008, fr., M.L. Brotto & F. 
Marinero 152 (MBM, RB, UPCB). Quatro Barras, 
22.I.2009, fl., M.L. Brotto & R.C. Dorneles 279 (FUEL, 
MBM, NY, RB, SPSF, UPCB).

No Paraná Ocotea bicolor é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, Montana e Altomontana, 
FOM e FES, entre 3 e 1.600 m, ocupando o dossel. 
A espécie é amplamente distribuída no estado com 
exceção do terceiro planalto, sendo frequente na 
FOD e FOM e rara na FES, por isso é categorizada 
nos critérios da IUCN (2001) como Menor 
Preocupação (LC). Em material vivo a coloração 
das flores varia entre branca, alva e creme, exalando 
odor suave, e os frutos maduros são pretos. A 
madeira apresenta odor desagradável, justificando 
o nome popular de canela-merda ou canela-fedida. 
Rohwer (1986) considerou que O. bicolor é 
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Figura 1 – a. Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez – a1. folha (face abaxial); a2. flor; a3. tépala; a4. estame série I; a5. estame 
série III; a6. estaminódio série IV; a7. pistilo; a8. fruto. b. O. bicolor Vattimo-Gil – b1. folha (face abaxial); b2. flor (♂); b3. tépala; 
b4. estame série I; b5. estame série III; b6. pistilo; b7. fruto. c. O. brachybotrya (Meisn.) Mez – c1. folha (face abaxial); c2. flor (♂); 
c3. tépala; c4. estame série I; c5. estame série III; c6. pistilo; c7. fruto. d.  O. catharinensis Mez – d1. ramo com flores; d2. folha 
(face abaxial); d3. tépala; d4.  estame série I; d5. estame série III; d6. estaminódio série IV; d7. pistilo; d8. fruto. e. O. corymbosa 
(Meisn.) Mez – e1. folha (face abaxial); e2. fflor (♂); e3. tépala; e4. estame série I; e5. estame série III; e6. pistilo; e7. fruto. (a1,a8 
Roderjan 65; a2-a7 Hatschbach 12746; b1-b5 Brotto 285; b6 Brotto 410; b7 Brotto 152; c1-c5 Silva 4398; c6-c7  Hatschbach 72737; 
d1 Brotto 662; d2,d8 Brotto 347; d3-d7 Jaster 44; e1,e7 Hatschbach 16983; e2-e5  Hatschbach 5275; e6  Hatschbach 13256).
Figure 1 – a. Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez – a1. leaf (abaxial surface); a2. flower; a3. tepal; a4. stamen series I; a5. stamen series III; a6. 
staminode series IV; a7. pistil; a8. fruit. b. O. bicolor Vattimo-Gil – b1. leaf (abaxial surface); b2. flower (♂); b3. tepal; b4. stamen series I; b5. stamen 
series III; b6. pistil; b7. fruit. c. O. brachybotrya (Meisn.) Mez – c1. leaf (abaxial surface); c2. flower (♂); c3. tepal; c4. stamen series I; c5. stamen series 
III; c6. pistil; c7. fruit. d. O. catharinensis Mez – d1. flowering branch; d2. leaf (abaxial surface); d3. tepal; d4. stamen series I; d5. stamen series III; 
d6. staminode series IV; d7. pistil; d8. fruit. e. O. corymbosa (Meisn.) Mez – e1. leaf (abaxial surface); e2. flower (♂); e3. tepal; e4. stamen series I; e5. 
stamen series III; e6. pistil; e7. fruit. (a1,a8 Roderjan 65; a2-a7 Hatschbach 12746; b1-b5 Brotto 285; b6 Brotto 410; b7 Brotto 152; c1-c5 Silva 4398; 
c6-c7 Hatschbach 72737; d1 Brotto 662; d2,d8 Brotto 347; d3-d7 Jaster 44; e1,e7 Hatschbach 16983; e2-e5 Hatschbach 5275; e6 Hatschbach 13256).
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sinônima de Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez. 
As principais características que as diferenciam 
são flores e inflorescências pilosas, pistilos com 
estiletes maiores, pecíolos com 0,8−2,0 cm de 
comprimento e cúpulas de margem simples em O. 
corymbosa enquanto que O. bicolor tem flores e 
inflorescências glabras, pistilos com estiletes muito 
curtos ou ausentes, pecíolos menores e cúpulas de 
margem hexalobada. Em material desidratado as 
folhas adquirem duas tonalidades com a nervura 
central tornando-se avermelhada. Floresce de 
novembro a fevereiro, em maio, junho e setembro, 
com pico de floração entre novembro e fevereiro, 
frutifica durante o ano todo.

3. Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 332. 1889.  
 Fig. 1c1-c7

Árvores, 8 m alt.; ramos cilíndricos, glabros. 
Folhas alternas; pecíolo 0,5−1 cm compr., 
canaliculado, glabrescente; lâmina 5−11 × 2−4 
cm, elíptica, ápice caudado, base cuneada, face 
adaxial glabra, lustrosa, reticulação obscura, 
nervura primária subsaliente, secundárias planas, 
face abaxial glabra, reticulação laxa, nervuras 
subsalientes, secundárias 5−8 pares, ângulo de 
divergência 45º−65º, nervação broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescências axilares; tirsóide 
1,5−6 cm compr., pauciflora, glabrescente. Flores 
unissexuadas; estaminadas com pedicelo 2−2,5 mm 
compr.; hipanto inconspícuo, internamente pubérulo; 
tépalas 2−2,2 mm compr., elípticas, glabras em 
ambas as faces, papilas inconspícuas na margem e 
no ápice; estames das séries I e II ca. 1,2 mm compr., 
filetes ½ a ⅓ do comprimento das anteras, glabros, 
anteras ovaladas, ápice obtuso, glabras, locelos 
introrsos; estames da série III ca. 1,2 mm compr., 
filetes ½ do comprimento das anteras, glabros, 
anteras ovalado-retangulares, ápice truncado, locelos 
laterais; estaminódios da série IV ausentes; pistiloide 
ca. 1,5 mm compr., estipiforme, glabro; pistiladas 
com estaminódios ca. 0,8 mm compr., pistilo ca. 2 
mm compr., glabro, ovário globoso, estilete mais 
curto que o ovário, estigma lobado. Cúpulas ca. 
1,2 × 0,6 cm, trompetiformes, margem hexalobada. 
Frutos ca. 0,5 × 0,5 cm, globosos, ápice mucronado.
Material selecionado: Adrianópolis, 17.X.2005, fl. 
(♂), J.M. Silva et al. 4398 (MBM). Guaraqueçaba, 
28.XI.2001, fl. (♀) e fr., G.G. Hatschbach et al. 72737 
(FUEL, MBM, SPSF).

No Paraná Ocotea brachybotrya é encontrada 
na FOD das Terras Baixas e Submontana, entre 3 
e 300 m, ocupando o sub-bosque. A espécie é rara 

no estado, entretanto, essa raridade pode estar 
relacionada com seu limite austral de ocorrência, a 
região limítrofe entre o Leste do Paraná e Sudeste 
de São Paulo, por isso é categorizada nos critérios 
da IUCN (2001) como Em Perigo (EN B1ab(iii)). 
Em material vivo a coloração das flores é creme 
e os frutos quando maduros apresentam cúpulas 
vermelhas ou vináceas. Assemelha-se a O. laxa 
(Nees) Mez, que apresenta folhas com domácias 
nas axilas das nervuras, e também a O. teleiandra, 
que apresenta frutos maiores com cúpulas de 
margem simples. Floresce de outubro a novembro 
e frutifica de outubro a fevereiro.

4. Ocotea catharinensis Mez, Bot. Jahrb. Syst. 30, 
Beibl. 67: 19. 1901. Fig. 1d1-d8

Árvores, 30 m alt.; ramos subcilíndricos, 
glabrescentes. Folhas subopostas para o ápice 
dos ramos e alternas para a base; pecíolo 0,5−1 
cm compr., canaliculado, glabrescente; lâmina 
6−12 × 1,5−3,5 cm, lanceolada ou elíptica, ápice 
acuminado, base cuneada, margem ondulada, 
face adaxial glabra, lustrosa, bulada sobre as 
domácias, reticulação densa, nervuras planas, face 
abaxial glabrescente, reticulação densa, nervuras 
subsalientes, secundárias 5−8 pares, ângulo de 
divergência 25º−60º, nervação camptódroma-
broquidódroma, domácias nas axilas basais, 
cobertas por tricomas alvos. Inflorescências 
axilares e subterminais; botrióide 2−4,5 cm 
compr., pauciflora, ferrugíneo-pubérula. Flores 
bissexuadas; pedicelo 2−3 mm compr.; hipanto 
conspícuo, internamente tomentoso; tépalas 
2−2,6 mm compr., ovalado-elípticas, face abaxial 
pubérula, face adaxial tomentosa, papilas na 
margem; estames das séries I e II 1,3−1,8 mm 
compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
pubérulos, anteras ovalado-elípticas, ápice obtuso, 
papilosas, locelos introrsos; estames da série 
III 1,6−1,8 mm compr., filetes iguais ou pouco 
mais longos que as anteras, pubérulos, anteras 
retangulares, ápice truncado, locelos superiores 
laterais e inferiores lateral-extrorsos; estaminódios 
da série IV ca. 0,8 mm compr., clavados, 
tomentosos; pistilo 2,4−2,6 mm compr., glabro, 
ovário elipsoide, estilete igual ou mais longo que o 
ovário, estigma subcapitado. Cúpulas ca. 1,8 × 1,2 
cm, hemisféricas, lenticeladas, margem simples. 
Frutos ca. 1,2 × 1 cm, elipsoides.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, 13.XI.1960, 
fr., G.G. Hatschbach 7426 (MBM, RB).Guaraqueçaba, 
8.XII.1995, fr., S.R. Ziller & W. Maschio 1015 (EFC, MBM, 
SPSF). Guaratuba, 12.VI.1996, fl., C.B. Jaster & A.C. 
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Svolenski 44 (EFC, MBM); 19.IV.2009, fr., M.L. Brotto 347 
(MBM, NY, RB, SPSF, UPCB). Quatro Barras, 7.V.2011, 
fl., M.L. Brotto 662 (MBM, RB, SP, UPCB).

No Paraná Ocotea catharinensis é encontrada 
na FOD Submontana e Montana, na FOM e na 
FES, entre 50 e 1.100 m, ocupando o dossel. A 
espécie é amplamente distribuída no Leste do 
estado, sendo frequente na FOD e rara na FOM 
e FES. Entre as Lauraceae foi a mais visada na 
exploração da Serra do Mar. No Parque Estadual 
das Lauráceas podem ser encontradas populações 
notáveis dessa espécie em floresta primária no 
que se refere à abundância e porte dos indivíduos. 
Também apresenta boa regeneração em florestas 
secundárias em estágio médio e avançado de 
sucessão. Ela é categorizada nos critérios da IUCN 
(2001) como Menor Preocupação (LC), apesar de 
estar na lista brasileira de extinção (MMA 2008). 
Em material vivo a coloração das flores é creme-
esverdeada, exalando odor suave, e os frutos que 
levam um ano para se desenvolverem, quando 
maduros, adquirem coloração preta com cúpulas 
levemente avermelhadas. A madeira apresenta odor 
acentuado. Vegetativamente pode ser confundida 
com O. porosa (Nees & Mart.) Barroso, da qual 
difere pela disposição das folhas subopostas para 
o ápice do ramo e pelas domácias com tricomas 
alvos, e também de O. indecora (Schott.) Mez, da 
qual pode ser diferenciada por caracteres das flores 
e inflorescências. Floresce de outubro a junho e 
frutifica de maio a abril.

5. Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 321. 1889. Fig. 1e1-e7

Árvores, 17 m alt.; ramos subcilíndricos, 
aureo-pubérulos. Folhas alternas; pecíolo 0,8−2 cm 
compr., ca. 0,1 cm espessura, canaliculado, pubérulo; 
lâmina 5−10 × 1,5−4 cm, estreito-elíptica ou ovado-
elíptica, ápice acuminado ou caudado, base cuneada, 
revoluta, face adaxial glabra, reticulação subdensa, 
nervura primária subsaliente, secundárias planas, 
face abaxial glabra, reticulação densa, nervura 
primária saliente, secundárias subsalientes, 6−9 
pares, ângulo de divergência 30º−60º, nervação 
broquidódroma, domácias nas axilas, cobertas por 
tricomas aureos. Inflorescências axilares; tirsóide 
3−9 cm compr., multiflora, aureo-pubérula. Flores 
unissexuadas; estaminadas com pedicelo ca. 2 mm 
compr.; hipanto conspícuo, internamente tomentoso; 
tépalas 1,4−1,8 mm compr., ovalado-elípticas, face 
abaxial glabescente, face adaxial pubérula, papilas 
incospícuas no ápice; estames das séries I e II ca. 1,1 
mm compr., filetes ½ do comprimento das anteras, 

pubérulos, anteras ovalado-quadrangulares, ápice 
agudo, glabras, locelos introrsos; estames da série 
III 1−1,2 mm compr., filetes pouco mais curtos 
que as anteras, tomentosos, anteras retangulares, 
ápice truncado, locelos superiores lateral-introrsos 
e inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV e pistilóide ausentes; pistiladas com estaminódios 
ca. 0,6 mm compr., pistilo ca. 1,3 mm compr., 
glabro, ovário elipsoide, estilete muito curto, estigma 
capitado. Cúpulas ca. 0,8 × 0,5 cm, hemisféricas, 
margem simples. Frutos ca. 0,9 × 0,4 cm, ovalados, 
ápice mucronado.
Material selecionado: Campo Mourão, 8.XII.1965, fl. 
(♀), G.G. Hatschbach et al. 13256 (MBM). Cianorte, 
26.VIII.1967, fr., G.G. Hatschbach 16983 (MBM). Londrina, 
8.X.1992, fl., F. Chagas e Silva 1583 (FUEL, HFC). Sengés, 
12.XII.1958, fl. (♂), G.G. Hatschbach & R.B. Lange 5275 
(MBM, SP, UPCB). Tuneiras do Oeste, 17.I.2004, fl., M.G. 
Caxambu 269 (HCF, MBM).

No Paraná Ocotea corymbosa é encontrada 
na FES e Savana, entre 265 e 800 m, ocupando 
o dossel. A espécie é amplamente distribuída 
no segundo e terceiro planaltos do Paraná, com 
provável limite austral de ocorrência sob 24º de 
latitude, embora seja citada para Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul, por isso é categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Menor Preocupação 
(LC). Em material vivo a coloração das flores varia 
de creme a amarela e os frutos maduros são pretos. 
Floresce de outubro a janeiro e em junho, e frutifica 
de abril a dezembro.

6. Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 307. 1889. Fig. 2a1-a8

Árvores, gimnodióica, 8 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 
0,3−0,8 cm compr., glabrescente; lâmina 3,5−10 
× 1−2,5 cm, estreito-elíptica ou obovado-elíptica, 
ápice agudo, base cuneada, face adaxial glabra, 
reticulação laxa, inconspícua, nervura primária 
subsaliente, secundárias planas, face abaxial 
enrugada ou plissada, glabra, reticulação laxa, 
nervura primária saliente, secundárias subsalientes, 
6−9 pares, ângulo de divergência 45º−80º, nervação 
broquidódroma, domácias nas axilas e extra-
axilares, não cobertas por tricomas. Inflorescências 
axilares; tirsóide 2−3 cm compr., pauciflora, aureo-
glabrescentes. Flores bissexuadas; pedicelo 2−2,5 
mm compr.; hipanto inconspícuo, internamente 
glabro; tépalas 1,6−1,9 mm compr., elípticas, 
face abaxial tomentosa, face adaxial papilosa e 
tomentosa; estames das séries I e II ca. 1,2 mm 
compr., filetes mais curtos que as anteras, glabros, 
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anteras ovalado-quadrangulares, ápice obtuso, 
glabras, locelos introrsos; estames da série III ca. 
1,5 mm compr., filetes mais curtos que as anteras, 
glabrescentes, anteras ovalado-retangulares, ápice 
truncado, glabras, locelos superiores laterais e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV ca. 0,8 mm compr., clavados, pubérulos; pistilo 
ca. 1,7 mm compr., glabro, ovário globoso, estilete 
longo, estigma subcapitado; Flores unissexuadas; 
pistiladas com estaminódios ca. 0,7 mm compr.; 
pistilo ca. 1,5 mm compr., glabro, ovário globoso, 
estilete curto, estigma capitado. Cúpulas 0,7 × 0,7 
cm, obcônicas, margem simples. Frutos 2,1 × 1,1 
cm, longamente ovalados a quase elipsoides.
Material selecionado: Adrianópolis, 25.XI.2008, fl. 
(♂), M.L. Brotto & G. Vasconcellos 267 (MBM, RB, 
SPSF, UPCB). Bocaiúva do Sul, 30.XI.1960, fl. (♀), 
G.G. Hatschbach 7506 (MBM, RB). Campina Grande do 
Sul, 15.I.1969, fl., G.G. Hatschbach & C. Koczicki 20777 
(MBM). Morretes, 14.X.2008, fr., M.L. Brotto & F. Marinero 
208 (MBM, SPSF, UPCB).

Ocotea daphnifolia é citada pela primeira vez 
no Paraná, onde é encontrada na FOD Submontana 
e Montana, entre 420 e 950 m, aparentemente 
ocupando o sub-bosque. A espécie é amplamente 
distribuída em sua área de ocorrência embora 
não seja frequente, com provável limite austral 
de ocorrência sob 25º50’ de latitude, por isso 
é categorizada nos critérios da IUCN (2001) 
como Quase Ameaçada (NT). Em material vivo 
a coloração das flores varia entre alva, creme e 
amarela. Das espécies de Ocotea que ocorrem no 
estado apenas O. daphnifolia e O. vaccinioides 
são gimnodióicas e apresentam domácias axilares 
e extra-axilares. O. daphnifolia difere desta pelas 
folhas com a face abaxial enrugada ou plissada, 
pelo ângulo de divergência das nervuras secundárias 
em relação à primária nitidamente mais aberto, 
pelos hipantos internamente glabros e pelos frutos 
longamente ovalados a quase elipsoides. Floresce de 
novembro a janeiro e frutifica em outubro.

7. Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 374. 1889. 
 Fig. 2b1-b8

Árvores, 20 m alt.; ramos subcilíndricos, 
alvo-pubérulos. Folhas alternas; pecíolo 1,2−2 cm 
compr., canaliculado, pubérulo; lâmina 7−15 × 
2−4 cm, elíptica, ápice acuminado, base cuneada, 
margem ondulada, revoluta, face adaxial glabra, 
reticulação subdensa, conspícua,  nervura principal 
subsaliente, secundárias planas, face abaxial glabra, 
reticulação subdensa, nervura primária saliente, 

secundárias subsalientes, 6−10 pares, ângulo de 
divergência 30º−60º, nervação broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescências axilares ou 
subterminais; tirsóide 3−15 cm compr., multiflora, 
glabrescente. Flores unissexuadas; estaminadas com 
pedicelo ca. 2,5 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente tomentoso; tépalas 1,4−1,8 mm 
compr., ovalado-elípticas, glabra em ambas as 
faces; estames das séries I e II ca. 1−1,7 mm 
compr., filetes ⅓ a 1/5 do comprimento das anteras, 
tomentosos, anteras ovalado-quadrangulares, ápice 
agudo, inconspicuamente papiloso, locelos introrsos; 
estames da série III 1,1−1,3 mm compr., filetes 
½ a ⅓ do comprimento das anteras, tomentosos, 
anteras retangulares, ápice truncado, glabras, locelos 
superiores lateral-introrsos e inferiores lateral-
extrorsos; estaminódios da série IV ca. 0,5 mm 
compr., tomentosos; pistiloide ausente; pistiladas 
com estaminódios ca. 0,7 mm compr.; pistilo ca. 1,8 
mm compr., glabro, ovário elipsoide, estilete curto, 
estigma capitado. Cúpulas 1,5 × 1,5 cm, hemisféricas, 
margem simples. Frutos 1,4 × 1,1 cm, elipsoides.
Material selecionado: Curiúva, 16.X.1999, fl., R.A.G. 
Viani & J.B. Baitello 19 (FUEL, HFC, MBM). Londrina, 
18.XII.2002, fr., D.A Estevan 298 (FUEL, MBM, 
RB, SPSF). Mangueirinha, 6.XII.1989, fl. (♂), G.G. 
Hatschbach & V. Nicolack 53682 (MBM, SPSF, UPCB).
Pato Branco, 21.XI.1995, fl., S.R. Ziller & W. Maschio 
1026 (HFC, MBM, SPSF). Santa Mariana, 20.X.1998, 
fl. (♀), M.V.F. Tomé 1266 (MBM).

No Paraná Ocotea diospyrifolia é encontrada 
na FES e FOM, entre 240 e 1.100 m, ocupando 
o dossel. A espécie é frequente e amplamente 
distribuída no segundo e terceiro planaltos do 
Paraná sendo categorizada nos critérios da IUCN 
(2001) como Menor Preocupação (LC). Em 
material vivo a coloração das flores varia de creme a 
amarela e os frutos maduros são pretos. Assemelha-
se a Ocotea puberula (Rich.) Nees, que apresenta 
flores com hipantos internamente glabros, filetes 
proporcionalmente maiores em relação as anteras 
e frutos com cúpulas infundibuliformes, enquanto 
que O. diospyrifolia apresenta hipantos tomentosos, 
filetes proporcionalmente menores em relação as 
anteras e frutos com cúpulas hemisféricas. Floresce 
de agosto a dezembro e frutifica de outubro a maio.

8. Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 357. 1889. 
 Fig. 2c1-c6

Árvores, 15 m alt.; ramos cilíndricos, aureo-
tomentosos. Folhas alternas; pecíolo 0,3−0,5 cm 
compr., subcanaliculado, tomentoso; lâmina 4−11 
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Figura 2 – a. Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez – a1. folha (face abaxial); a2. flor; a3. tépala; a4. estame série I; a5. estame série III; 
a6. estaminódio série IV; a7. pistilo; a8. fruto. b. O. diospyrifolia (Meisn.) Mez – b1. folha (face abaxial); b2. flor (♀); b3. pistilo; 
b4. tépala; b5. estame série I; b6. estame série III; b7. estaminódio série IV; b8. fruto. c. O. dispersa (Nees & Mart.) Mez – c1. folha 
(face abaxial); c2. lor (♀); c3. tépala; c4. estame série I; c5. estame série III; c6. fruto. d. O. glaziovii Mez – d1. folha (face abaxial); 
d2. lor (♀); d3. tépala; d4. estame série I; d5. estame série III; d6. pistilo; d7. fruto. e. O. indecora (Schott) Mez – e1. ramo com 
flores; e2. folha (face abaxial); e3. tépala; e4. estame série I; e5. estame série III; e6. estaminódio série IV; e7. pistilo; e8. fruto. (a1,a8 
Brotto 208; a2-a7 Brotto 267; b1,b8 Estevan 298; b2-b3 Tomé 1266; b4-b7 Hatschbach 53682; c1,c6 Hatschbach 32278; c2-c5 
Silva 3580; d1,d7 Ribas 7095; d2-d5 Brotto 623; d6 Reginato 695; e1,e3-e7 Hatschbach 47829; e2,e8 Brotto 11).
Figure 2 – a. Ocotea daphnifolia (Meisn.) Mez – a1. leaf (abaxial surface); a2. flower; a3. tepal; a4. stamen series I; a5. stamen series III; a6. staminode 
series IV; a7. pistil; a8. fruit. b. O. diospyrifolia (Meisn.) Mez – b1. leaf (abaxial surface); b2. flower (♀); b3. pistil; b4. tepal; b5. stamen series I; b6. stamen 
series III; b7. staminode series IV; b8. fruit. c. O. disersa (Nees & Mart.) Mez – c1. leaf (abaxial surface); c2. lower (♀); c3. tepal; c4. stamen series I; 
c5. stamen series III; c6. fruit. d. O. glaziovii Mez – d1. leaf (abaxial surface); d2. lower (♀); d3. tepal; d4. stamen series I; d5. stamen series III; d6. pistil; 
d7. fruit. e. O. indecora (Schott) Mez– e1. flowering branch; e2. leaf (abaxial surface); e3. tepal; e4. stamen series I; e5. stamen series III; e6. staminode 
series IV; e7. pistil; e8. fruit. (a1,a8 Brotto 208; a2-a7 Brotto 267; b1,b8 Estevan 298; b2-b3 Tomé 1266; b4-b7 Hatschbach 53682; c1,c6 Hatschbach 
32278; c2-c5 Silva 3580; d1,d7 Ribas 7095; d2-d5 Brotto 623; d6 Reginato 695; e1,e3-e7 Hatschbach 47829; e2,e8 Brotto 11).
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× 1,5−4,5 cm, elíptica, ápice agudo ou curto-
acuminado, base cuneada, margem ondulada, face 
adaxial glabrescente, reticulação densa, nervura 
primária plana a subsaliente, secundárias planas, 
face abaxial aureo-pubescente, reticulação densa, 
nervuras salientes, secundárias 4−6 pares, ângulo 
de divergência 25º−50º, nervação broquidódroma, 
domácias sem fóveas, inconspícuas. Inflorescências 
axilares ou subterminais; botrióide ou tirsóide 1,5−5 
cm compr., pauciflora, aureo-tomentosa. Flores 
unissexuadas; estaminadas, pedicelo ca. 1 mm compr.; 
hipanto inconspícuo, internamente tomentoso; tépalas 
1,7−2,2 mm compr., ovalado-elipticas, face abaxial 
tomentosa, face adaxial glabra; estames das séries I e 
II 1−1,5 mm compr., filetes pouco mais curtos que as 
anteras, glabrescentes, anteras ovalado-retangulares, 
ápice obtuso, glabras, locelos superiores introrsos 
e inferiores lateral-introrsos; estames da série III 
1,0−1,6 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, glabrescentes, anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV inconspícuos ou ausentes; pistiloide filiforme ou 
ausente; pistiladas com estaminódios 0,5−0,7 mm 
compr., pistilo ca. 1,5 mm compr., glabro, ovário 
elipsoide, estilete curto, estigma capitado. Cúpulas ca. 
0,5 × 0,7 cm, sub-hemisféricas, margem hexalobada. 
Frutos ca. 1 × 0,7 cm, elipsoides, ápice mucronado.
Material selecionado: Antonina, 16.IX.1965, fr., G.G. 
Hatschbach 12760 (MBM, RB, UPCB). Guaraqueçaba, 
4.X.1990, fr., G.G. Hatschbach & V. Nicolack 54335 
(MBM). Guaratuba, 20.III.2002, fl. (♂), J.M. Silva et 
al. 3580 (MBM, RB). Morretes, 9.VIII.1973, fr., G.G. 
Hatschbach 32278 (MBM). Paranaguá, 14.VII.1962, fl. 
(♂), G.G. Hatschbach 9199 (MBM, RB, UPCB).
Material adicional: BRASIL. SANTA CATARINA: 
Garuva, 17.IV.1958, fl. (♀), R. Reitz 6676 (RB).

No Paraná Ocotea dispersa é encontrada 
FOD das Terras Baixas, Submontana e Aluvial, 
entre 5 e 200 m, ocupando o sub-bosque. A espécie 
é amplamente distribuída em sua área de ocorrência 
embora não seja frequente, sendo categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Menor Preocupação 
(LC). Em material vivo a coloração das flores é 
creme e os frutos maduros são pretos com cúpulas 
vermelhas. Em material desidratado a face abaxial 
das folhas adquire coloração rubiginosa. Floresce 
de março a julho e frutifica de agosto a novembro.

9. Ocotea glaziovii Mez, Jahrb. Königl. Bot. Gart. 
Berlin 5: 281. 1889. Fig. 2d1-d7

Árvores, 22 m alt.; ramos angulosos, 
glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 0,5−1 
cm compr., engrossado ca. 0,2 cm espessura, 

subcanaliculado, glabrescente; lâmina 6−16 × 2−6 
cm, coriácea, elíptica ou obovada, ápice obtuso, 
agudo ou acuminado, base cuneada, revoluta, face 
adaxial glabra, reticulação densa, inconspícua, 
nervura primária subsaliente, secundárias planas, 
face abaxial glabra, reticulação densa, nervura 
primária saliente, secundárias subsalientes, 7−12 
pares, ângulo de divergência 40º−65º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares; tirsóide 3−8 cm compr., multiflora, alvo-
pubérula. Flores unissexuadas; estaminadas com 
pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente pubérulo; tépalas 2−3 mm compr., 
ovalado-elípticas, pubérulas em ambas as faces, 
papilas na margem; estames das séries I e II 2−2,4 
mm compr., filetes mais curtos ou tão longos quanto 
as anteras, glabros, anteras ovalado-retangulares, 
ápice obtuso, glabras, locelos superiores introrsos 
e inferiores lateral-introrsos; estames da série III 
2−2,8 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, glabrescentes, anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV inconspícuos ou ausentes; pistiloide estipiforme, 
pubérulo; pistiladas com estaminódios 0,6−1,3 mm 
compr., pistilo ca. 2,5 mm compr., glabro, ovário 
globoso, estilete curto, estigma capitado, papiloso. 
Cúpulas 1 × 1,2 cm, obcônicas, margem simples 
ou hexalobada. Frutos ca. 1,5 × 1,5 cm, globosos.
Material selecionado: Adrianópolis, 27.X.2005, fr., O.S. 
Ribas & J.M. Silva 7095 (MBM). Antonina, 27.VI.2007, 
fl. (♂), P.H. Labiak & F.B. Matos 3951 (SPSF, UPCB).
Jaguariaíva, 17.IV.2011, fl. (♂), M.L. Brotto 623 (MBM, 
NY, RB, SP, UPCB). Morretes, 2.XII.2009, fr., M.L. 
Brotto et al. 399 (MBM, RB, SPSF, UPCB). Piraquara, 
1.IV.2006, fl. (♀), M. Reginato 695 (UPCB).
Material adicional: BRASIL. SANTA CATARINA: 
Blumenau, 23.IV.1953, fl. (♀), R. Reitz & R. Klein 568 
(HBR, UPCB). Itajaí, 14.V.1954, fl. (♂), R. Reitz & R. 
Klein 1846 (MBM).

No Paraná Ocotea glaziovii é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, Submontana e Montana e 
na FOM, entre 10 e 1.000 m, ocupando o dossel. 
A espécie é amplamente distribuída no estado, 
com exceção do terceiro planalto, embora não 
seja frequente, sendo categorizada nos critérios 
da IUCN (2001) como Menor Preocupação (LC). 
O material examinado apresentou grande variação 
no tamanho e forma das folhas e cúpulas dos 
frutos, sendo possível englobar material-tipo de 
O. glaziovii e Ocotea pulchra Vattimo-Gil dentro 
dessa variação. Os tipos citados por Ida de Vattimo-
Gil são provenientes de vegetação sobre morros, 
provavelmente no limite austral de ocorrência de 
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O. glaziovii. Nesse habitat a tendência observada 
foi redução no tamanho das folhas, frutos e não 
persistência de tépalas na cúpula, características 
registradas também em habitat de planície litorânea 
quaternária. Por sua vez, as coletas provenientes de 
vegetação sobre terreno pouco acidentado ou sobre 
solos mais férteis apresentaram folhas e frutos 
maiores com cúpula hexalobada, assim como os 
tipos de O. glaziovii. Será necessário um estudo 
mais aprofundado para definir a real amplitude 
desses táxons. No presente estudo O. pulchra é 
tratada como sinônima de O. glaziovii. Em material 
vivo a coloração das flores varia de creme a verde 
e os frutos maduros apresentam cúpulas vermelhas. 
Difere de O. silvestris Vattimo-Gil pelos pecíolos 
mais espessos e pelos frutos globosos com cúpulas 
de margem simples ou hexalobada. Floresce de 
março a junho e frutifica de junho a dezembro.

10. Ocotea indecora (Schott) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 249. 1889. Fig. 2 e1-e8

Árvores, 20 m alt.; ramos com crescimento 
rítmico, subcilíndricos, glabrescentes. Folhas 
agrupadas no ápice dos ramos e alternas na 
base; pecíolo 0,7−1 cm compr., canaliculado, 
glabrescente; lâmina 5−11 × 1,5−4,5 cm, elíptica, 
ápice agudo ou acuminado, base cuneada, margem 
ondulada, face adaxial glabra, lustrosa, bulada sobre 
as domácias, reticulação densa, nervura primária 
subsaliente, secundárias planas, face abaxial 
glabrescente, reticulação densa, nervura primária 
saliente, secundárias planas, 5−9 pares, ângulo 
de divergência 30º−70º, nervação camptódroma-
broquidódroma, domácias nas axilas basais, 
podendo faltar em algumas folhas, cobertas por 
tricomas alvos. Inflorescências subterminais, 
agrupadas ao redor da gema apical tomentosa, 
subtendidas por brácteas; botrióide 2−5 cm compr., 
pauciflora, aureo-pubérula. Flores bissexuadas; 
pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto conspícuo, 
internamente tomentoso; tépalas 3,2−4,8 mm 
compr., estreito-elípticas, face abaxial pubérula, 
face adaxial glabrescente, papilas na margem; 
estames das séries I e II 1,5−2,2 mm compr., filetes 
⅓ a ½ do comprimento das anteras, tomentosos, 
anteras ovaladas, ápice agudo, papilosas, locelos 
introrsos; estames da série III 1,5−2,4 mm compr., 
filetes mais curtos que as anteras, tomentosos, 
anteras retangulares, ápice truncado, locelos 
superiores laterais e inferiores lateral-extrorsos; 
estaminódios da série IV 1−1,3 mm compr., 
filiformes, tomentosos; pistilo 2,1−2,7 mm compr., 

glabro, ovário elipsoide, estilete igual ou pouco 
mais curto que o ovário, estigma subcapitado. 
Cúpulas ca. 1,8 × 1,6 cm, hemisféricas, margem 
simples. Frutos ca. 2 × 1,3 cm, elipsoides.
Material selecionado: Fênix, 3.VI.1963, fl., G.G. 
Hatschbach 10101 (MBM, RB, SP, UPCB). Guaratuba, 
25.I.2007, fr., M.L. Brotto et al. 11 (SPSF, UPCB).Londrina, 
7.VII.1989, fl., L.H. Soares e Silva 218 (FUEL, HUEM, 
UPCB). Morretes, 26.IV.1984, fl., G. G. Hatschbach 47829 
(FUEL, RB, SP, UPCB). São João do Triunfo, 8.XI.1967, 
fr., G.G. Hatschbach 17786 (MBM, RB).

No Paraná Ocotea indecora é encontrada 
na FOD Submontana e Montana, FOM e FES, 
entre 10 e 1.100 m, ocupando o dossel. A espécie 
é amplamente distribuída em todo e estado, sendo 
mais frequente na FES, por isso é categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Menor Preocupação 
(LC). Em material vivo a coloração das flores varia 
de alva a creme, exalando um odor suave. A madeira 
apresenta odor acentuado, sendo confundida com 
O. catharinensis. Difere desta principalmente pelas 
inflorescências, anteras das séries I e II e tépalas. 
Também se assemelha a Ocotea prolifera (Nees 
& Mart.) Mez, que apresenta nervura principal 
imersa na face adaxial das folhas, além das gemas 
apicais, inflorescências e flores glabras, enquanto 
que O. indecora apresenta nervura principal 
subsaliente na face adaxial das folhas, além da 
gemas apicais tomentosas, inflorescências e flores 
pubérulas. Assemelha-se ainda a O. marumbiensis 
Brotto & Baitello, que apresenta inflorescências e 
flores glabras, tépalas ovalado-elípticas, cúpulas 
trompetiformes a sub-hemisféricas e frutos com 
1 cm de comprimento, enquanto que O. indecora 
apresenta inflorescências e flores pilosas, tépalas 
estreito-elípticas, cúpulas hemisféricas e frutos 
com 2 cm de comprimento. Para a consulta dos 
sinônimos ver Assis & Mello-Siva (2010). Floresce 
de abril a agosto e frutifica de abril a março.

11. Ocotea lanata (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 254. 1889. 
 Fig. 3 a1-a6

Árvores, 11 m alt.; ramos com crescimento 
rítmico, cilindricos, ferrugíneo-lanosos. Folhas 
agrupadas no ápice dos ramos e alternas na base; 
pecíolo 0,5−1 cm compr., canaliculado, lanoso; 
lâmina 9−23 × 2,5−6,5 cm, obovada ou elíptica, 
ápice agudo ou acuminado, base cuneada, revoluta, 
face adaxial glabrescente, reticulação densa, 
nervura primária subsaliente, secundárias planas, 
face abaxial ferrugíneo-lanosa, reticulação densa, 
nervura primária saliente, secundárias subsalientes, 
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9−13 pares, ângulo de divergência 30º−70º, 
nervação broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescências subterminais, agrupadas ao redor 
da gema apical, subtendidas por brácteas; botrióide 
3−7 cm compr., pauciflora, ferrugíneo-lanosa. 
Flores bissexuadas; pedicelo ca. 2 mm compr.; 
hipanto inconspícuo, internamente lanoso; tépalas 
ca. 4 mm compr., estreito-elípticas, face abaxial 
lanosa, face adaxial papilosa; estames das séries I 
e II ca. 2,1 mm compr., filetes 1/5 do comprimento 
das anteras, lanosos, anteras ovalado-triangulares, 
ápice agudo, papilosas, locelos introrsos; estames 
da série III ca. 1,9 mm compr., filetes mais curtos 
que as anteras, lanosos, anteras retangulares, ápice 
truncado, papilosas, locelos superiores laterais, 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV ca. 0,9 mm compr., filiformes, pubérulos; pistilo 
ca. 2,5 mm compr., glabro, ovário elipsoide, estilete 
longo, estigma capitado, pubérulo. Cúpulas 1,2 × 
1 cm, hemisférica, margem simples. Frutos 1,5 × 
1,2 cm, elipsoides.
Material selecionado: Guaratuba, 18.I.1970, fl., G.G. 
Hatschbach 23359 (MBM, SPF).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Itatiba, 
29.VI.2004, fr., R.M. Cerqueira 22 (SPSF). São Paulo, 
13.I.1978, fl., M.G.L. Wanderley et al. 122 (MBM).

No Paraná Ocotea lanata é encontrada na 
FOD Submontana, a 200 m, ocupando o sub-
bosque. A espécie é rara no estado, conhecida 
por apenas uma coleta, embora sua ocorrência 
em São Paulo e Santa Catarina sugira uma 
ampla distribuição no Leste do Paraná, por isso 
é categorizada nos critérios da IUCN (2001) 
como Em Perigo Crítico (CR). Em material vivo, 
a coloração das flores varia entre creme, alva e 
branca. O indumento lanoso sobre a face abaxial 
das folhas, ramos jovens e inflorescências é a 
principal característica dessa espécie. Floresce de 
janeiro a abril e frutifica em junho.

12.Ocotea lancifolia (Schott) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 289. 1889. Fig. 3 b1-b8

Árvores, 7 m alt.; ramos cilíndricos, glabros. 
Folhas alternas; pecíolo 0,3−1 cm compr., 0,1−0,2 
cm espessura; subcanaliculado, glabro; lâmina 
4,5−13 × 1−3 cm, estreito-elíptica ou lanceolada, 
ápice agudo, base cuneada, revoluta, ambas as 
faces glabras, reticulação densa, conspícua, nervura 
principal subsaliente, secundárias planas, 6−10 
pares, ângulo de divergência 25º−50º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares e subterminais; tirsóide 3−12 cm compr., 
multiflora, aureo-pubérula. Flores unissexuadas, 

pubérulas ou glabrescentes; estaminadas com 
pedicelo 1,5−4 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente glabrescente; tépalas 2,5−3 mm 
compr., ovalado-elípticas, reflexas, glabrescentes 
em ambas as faces, papilas inconspícuas no ápice; 
estames das séries I e II 1,8−2,8 mm compr., filetes 
tão longos quanto as anteras, glabrescentes, anteras 
ovalado-retangulares, ápice obtuso, glabras, locelos 
superiores introrsos e inferiores lateral-introrsos; 
estames da série III 2−2,8 mm compr., filetes tão 
longos quanto as anteras, glabros, anteras retangulares, 
ápice obtuso, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios ausentes; 
pistiloide ca. 2,5−3,3 mm compr., estipiforme, 
glabrescente; pistiladas com estaminódios 0,7−0,9 
mm compr.; pistilo ca. 2,5 mm compr., glabrescente, 
ovário globoso, estilete curto, estigma subcapitado. 
Cúpulas ca. 0,7 × 0,7 cm, obcônicas, margem dupla. 
Frutos ca. 1,3 × 0,9 cm, elipsoides.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, 
5.V.2010, fr., M.L. Brotto et al. 440 (FUEL, MBM, RB, 
SPSF, UPCB). Campo Mourão, 13.V.2005, fl. (♀), R.C. 
Ferreira 28 (HCF, MBM). Jaguariaíva, 14.IV.1962, fl. 
(♂), G.G. Hatschbach 9082 (MBM, RB, UPCB). Tibagi, 
6.IX.2009, fr., M.L. Brotto 374 (MBM, NY UPCB).
Tijucas do Sul, 15.II.1976, fl. (♂), R. Kummrow 1081 
(MBM, SP, UPCB).

No Paraná Ocotea lancifolia é encontrada 
na Savana, FOM e FOD Altomontana, entre 
550 e 1.500 m, ocupando o dossel. A espécie 
é amplamente distribuída em remanescentes de 
Savana no segundo e terceiro planaltos do Paraná, 
habitando preferencialmente beira de rios. Também 
pode ser encontrada no primeiro planalto e Serra do 
Mar onde é rara, por isso é categorizada nos critérios 
da IUCN (2001) como Menor Preocupação (LC). 
Em material vivo a coloração das flores varia entre 
creme, amarelada e esverdeada, e os frutos maduros 
são roxos. Assemelha-se a O. paranaensis Brotto, 
Baitello, Cervi e E.P. Santos, da qual difere por 
características de folhas, flores e frutos. Floresce 
de março a junho e frutifica de maio a novembro.

13. Ocotea laxa (Nees) Mez, Jahrb. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 5: 381. 1889. Fig. 3 c1-c7

Árvores, 24 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 0,5−0,8 cm 
compr., canaliculado, glabrescente; lâmina 4−9 × 
1−3 cm, elíptica, ápice agudo ou acuminado, base 
atenuada, face adaxial glabra, bulada sobre as 
domácias, reticulação laxa, nervuras planas, face 
abaxial glabrescente, reticulação laxa, nervura 
primária saliente, secundárias subsalientes, 3−5 
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Figura 3 – a. Ocotea lanata (Nees & Mart.) Mez – a1. folha (face abaxial); a2. tépala; a3. estame série I; a4. estame 
série III; a5. pistilo; a6. fruto. b. O. lancifolia (Schott) Mez – b1. ramo com frutos; b2. folha (face abaxial); b3. flor 
(♂); b4. tépala; b5. estame série I; b6. estame série III; b7. pistilo; b8. fruto. c. O. laxa (Nees) Mez – c1. folha (face 
abaxial); c2. flor (♂); c3. tépala; c4. estame série I; c5. estame série III; c6. pistilo; c7. fruto. d. O. lobbii (Meisn.) 
Rohwer – d1. folha (face abaxial); d2. tépala; d3. estame série I; d4. estame série III; d5. pistilo; d6. fruto. e. O. 
nectandrifolia Mez – e1. folha (face abaxial); e2. flor (♂); e3. tépala; e4. estame série I; e5. estame série III; e6. pistilo; 
e7. fruto. (a1 Hatschbach 23359; a2-a5 Wanderley 122; a6 Cerqueira 22; b1,b2,b8 Brotto 374; b3-b6 Hatschbach 
9082; b7 Ferreira 28; c1-c3,c6 Koczicki MBM 12134; c4-c5 Silva 52; c7 Forzza 4241; d1-d5 Hatschbach 12743; d6 
Canha UPCB 41743; e1-e5 Klein 1158; e6 Brotto 411; e7 Jarenkow 2165).
Figure 3 – a. Ocotea lanata (Nees & Mart.) Mez – a1. leaf (abaxial surface); a2. tepal; a3. stamen series I; a4. stamen series III; a5. 
pistil; a6. fruit. b. O. lancifolia (Schott) Mez – b1. fruiting branch; b2. leaf (abaxial surface); b3. flower (♂); b4. tepal; b5. stamen series 
I; b6. stamen series III; b7. pistil; b8. fruit. c. O. laxa (Nees) Mez – c1. leaf (abaxial surface); c2. flower (♂); c3. tepal; c4. stamen series 
I; c5. stamen series III; c6. pistil; c7. fruit. d. O. lobbii (Meisn.) Rohwer – d1. leaf (abaxial surface); d2. tepal; d3. stamen series I; d4. 
stamen series III; d5. pistil; d6. fruit. e. O. nectandrifolia Mez – e1. leaf (abaxial surface); e2. flower (♂); e3. tepal; e4. stamen series 
I; e5. stamen series III; e6. pistil; e7. fruit. (a1 Hatschbach 23359; a2-a5 Wanderley 122; a6 Cerqueira 22; b1,b2,b8 Brotto 374; b3-b6 
Hatschbach 9082; b7 Ferreira 28; c1-c3,c6 Koczicki MBM 12134; c4-c5 Silva 52; c7 Forzza 4241; d1-d5 Hatschbach 12743; d6 Canha 
UPCB 41743; e1-e5 Klein 1158; e6 Brotto 411; e7 Jarenkow 2165).
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pares, ângulo de divergência 25º−40º, nervação 
camptódroma-broquidódroma, domácias nas 
axilas, cobertas por tricomas alvos. Inflorescências 
subterminais; tirsóide ca. 2 cm compr., pauciflora, 
glabrescente. Flores unissexuadas; estaminadas 
com pedicelo ca. 3 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente pubérulo; tépalas ca. 2,2 mm compr., 
ovalado-elípticas, face abaxial glabra, face adaxial 
glabrescente, papilas inconspícuas no ápice; 
estames das séries I e II ca. 1,5 mm compr., filetes 
⅓ do comprimento das anteras, glabros, anteras 
ovalado-retangulares, ápice obtuso, glabras, locelos 
introrsos; estames da série III ca. 1,5 mm compr., 
filetes mais curtos que as anteras, glabros, anteras 
retangulares, ápice truncado, locelos superiores 
lateral-introrsos e inferiores lateral-extrorsos; 
estaminódios da série IV ca. 0,8 mm compr., 
filiformes; pistiloide estipiforme, pubérulo; 
pistiladas com estaminódios ca. 0,7 mm compr., 
pistilo ca. 1,4 mm compr., glabro, ovário globoso, 
estilete muito curto, estigma lobado. Cúpulas 1,5 
× 0,9 cm, trompetiformes, margem hexalobada. 
Frutos 1 × 0,8 cm, elipsoides.
Material selecionado: Bocaiúva do Sul, 17.IX.1969, 
fl. (♀), C. Koczicki (MBM 12134). Cerro Azul, 
9.VIII.1966, J.C. Lindeman & J.H. Haas 2146 (MBM).
Londrina, 18.V.1985, fl., E.G. Gaudens (FUEL 1121).
Sapopema, 6.V.1990, fr., E. Bianchini et al. (FUEL 
12540). Telêmaco Borba, 28.IX.1990, fl., S.M. Silva 
et al. (FUEL 12404).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: Lima 
Duarte, 19.IX.2006, fr., R.C. Forzza et al. 4241 (RB).
Maria da Fé, 23.X.1989, fl. (♂), R.M. Silva et al. 52 
(MBM).

No Paraná Ocotea laxa é encontrada na 
FOD Submontana e Montana, FOM e FES, entre 
425 e 800 m, ocupando o dossel. A espécie é rara 
no estado, embora sua ocorrência em São Paulo e 
Santa Catarina sugira uma ampla distribuição no 
Centro-Leste do Paraná, por isso é categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Quase Ameaçada 
(NT). Em material vivo a coloração das flores 
varia de creme a amarelada e os frutos maduros 
são vinho-escuros com cúpulas vermelhas. Rohwer 
(1986) considerou O. teleiandra sinônima de O. 
laxa, entretanto, O. teleiandra apresenta folhas sem 
domácias nas axilas das nervuras e frutos maiores 
com cúpulas de margem simples, características 
descritas por Mez (1889) e que puderam ser 
comprovadas. Assemelha-se a O. brachybotrya, 
mas esta também apresenta folhas sem domácias. 
Floresce de setembro a dezembro e maio e frutifica 
de outubro a maio.

14. Ocotea lobbii (Meisn.) Rohwer, Mitt. Inst. Allg. 
Bot. Hamburg 20: 113. 1986. Fig. 3 d1-d6

Árvores, 20 m alt.; ramos com crescimento 
rítmico, angulosos, glabrescentes. Folhas 
subopostas; pecíolo 0,3−0,5 cm compr., 
canaliculado, glabrescente; lâmina 3−6 × 1−2,5 cm, 
elíptica ou obovada, ápice obtuso ou arredondado, 
base cuneada, revoluta, face adaxial glabra, lustrosa, 
reticulação densa, inconspícua, nervura primária 
plana a subsaliente, secundárias planas, face 
abaxial glabra, reticulação densa, nervuras planas, 
secundárias 7−10 pares, ângulo de divergência 
50º−80º, nervação broquidódroma, domácias 
ausentes. Inflorescências subterminais, agrupadas 
ao redor da gema apical; botrióide 2−6 cm compr., 
pauciflora, aureo-pubérula. Flores bissexuadas; 
pedicelo 2−3 mm compr.; hipanto conspícuo, 
internamente tomentoso; tépalas ca. 2,6 mm 
compr., elípticas, reflexas, face abaxial pubérula, 
face adaxial papilosa, papilas na margem; estames 
das séries I e II ca. 1,4 mm compr., filetes tão longos 
quanto as anteras, tomentosos, anteras ovaladas, 
ápice obtuso, papilosas, locelos superiores introrsos 
e inferiores lateral-introrsos; estames da série III 
ca. 1,4 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, tomentosos, anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores laterais e inferiores 
lateral-extrorsos; estaminódios da série IV ca. 0,7 
mm compr., clavados, tomentosos; pistilo ca. 2 mm 
compr., glabro, ovário elipsoide, estilete tão longo 
quanto o ovário, estigma capitado, glabrescente. 
Cúpulas 1 × 1 cm, sub-hemisféricas, margem dupla. 
Frutos 1 × 0,7 cm, elipsoides.
Material selecionado: Paranaguá, 29.I.1996, est., 
S.M. Silva et al. (UPCB 32146). Pontal do Paraná, 
9.VIII.1965, fl., G.G. Hatschbach 12743 (MBM, RB).
Material adicional: BRASIL. SANTA CATARINA: 
Bombinhas, 2.IX.2005, fl., M.G. Caxambu 908 (MBM).
Itapoá, 1.V.1999, fl. e fr., A.M. Canha (UPCB 41743).

No Paraná Ocotea lobbii é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, entre 3 a 10 m, ocupando 
o dossel. A espécie é rara no estado, embora sua 
ocorrência em São Paulo e Santa Catarina sugira 
uma ampla distribuição no Leste do Paraná, por 
isso é categorizada nos critérios da IUCN (2001) 
como Em Perigo (EN B1ab(iii)). Em material 
vivo a coloração das flores é creme e os frutos 
maduros são roxos. Baitello (2003) cita a espécie 
para a Floresta Estacional Semidecidual, formações 
campestres e floresta de restinga, enquanto Assis 
(2009) cita O. lobbii apenas para formação de 
restinga, considerando Ocotea virgultosa (Mart. 
ex Nees) Mez como espécie próxima à O. lobbii. 
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Segundo este autor, O. virgultosa tem cúpula de 
margem simples e o tipo é proveniente de Minas 
Gerais, assim como descrito por Mez (1889), 
enquanto que o tipo de O. lobbii com flores teria 
sido coletado no Rio de Janeiro, embora Meissner 
(1864) tenha indicado apenas ‘In Brasilia merid.’. 
Levando em consideração que a coleta de Canha 
(UPCB 41743) apresenta cúpula de margem dupla 
e pela similaridade da coleta de Hatschbach 12743 
com o holótipo confirmado por Rohwer (1986), 
coleta de Lobb 30 (K, NY), optou-se por aceitar o 
conceito de Assis (2009). Vegetativamente, pode 
ser confundida com Ocotea pulchella (Nees & 
Mart.) Mez pelo tamanho e forma das folhas, mas 
a disposição das folhas nesta é alterna e em O. 
lobbii é suboposta. Floresce de maio a setembro e 
frutifica em maio.

15. Ocotea marumbiensis Brotto & Baitello, 
Rodriguésia 63(3): 579-585. 2012. Fig. 1 
Rodriguésia 63(3): Pp.581. 2012.

Árvores, 10 m alt.; ramos com crescimento 
rítmico, cilíndricos, glabrescentes. Folhas agrupadas 
no ápice dos ramos e alternas na base; pecíolo 
0,3−0,7 cm compr., subcanaliculado, glabro; lâmina 
4−9 × 1−3 cm, elíptica, ápice agudo ou acuminado, 
base cuneada, revoluta, margem ondulada, face 
adaxial glabra, lustrosa, reticulação densa, nervura 
primária subsaliente, secundárias planas, face 
abaxial glabra, reticulação densa, nervura primária 
saliente, secundárias planas, 8−11 pares, ângulo 
de divergência 30º−65º, nervação broquidódroma, 
domácias nas axilas basais, podendo faltar em 
algumas folhas, cobertas por tricomas alvos. 
Inflorescências subterminais, agrupadas ao redor 
da gema apical pubérula, subtendidas por brácteas; 
botrióide a tirsóide 3−5 cm compr., pauciflora, 
glabra. Flores bissexuadas; pedicelo ca. 3 mm 
compr.; hipanto inconspícuo, internamente pubérulo; 
tépalas 1,9−2,3 mm compr., ovalado-elípticas, face 
abaxial glabra, face adaxial glabrescente, papilas 
na margem; estames das séries I e II 1−1,6 mm 
compr., filetes um pouco mais curtos que as anteras, 
pubérulos, anteras ovalado-quadrangulares, ápice 
agudo, papilosas, locelos introrsos; estames da série 
III 1,2−1,7 mm compr., filetes tão longos quanto 
as anteras, pubérulos,  anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores laterais e inferiores 
lateral-extrorsos; estaminódios da série IV ca. 0,6 
mm compr., filiformes, pubérulos; pistilo 2−2,5 mm 
compr., glabro, ovário elipsoide, estilete tão longo 
quanto o ovário, estigma subcapitado. Cúpulas ca. 

0,7 × 0,7 cm, trompetiformes a sub-hemisféricas, 
margem hexalobada quando jovem ou inteira 
quando plenamente desenvolvida. Frutos ca. 1 × 
0,7 cm, elipsoides, ápice mucronado.
Material selecionado: Morretes, 7.V.2010, fl. e fr., 
M.L. Brotto & W.S. Mancineli 447 (MBM, NY, RB, SP, 
SPSF, UPCB). São José dos Pinhais, 3.VII.1970, fl., G.G. 
Hatschbach 18144 (MBM). Tijucas do Sul, 6.XI.1998, 
fr., E. Barbosa et al. 205 (MBM).

No Paraná Ocotea marumbiensis é encontrada 
na FOD Montana, entre 700 e 1230 m, ocupando 
o dossel. A espécie é rara no Leste do estado, por 
isso é categorizada nos critérios da IUCN (2001) 
como Em Perigo (EN B1ab(iii)). Em material vivo 
a coloração das flores é esverdeada e os frutos 
maduros são pretos. Vegetativamente pode ser 
confundida com O. indecora e O. prolifera, das 
quais é diferenciada com segurança por caracteres 
de folhas, flores e frutos. Ocotea marumbiensis 
apresenta tépalas ovalado-elípticas e cúpulas 
trompetiformes a sub-hemisféricas e frutos com até 
1 cm de comprimento, enquanto que O. indecora e 
O. prolifera apresentam tépalas estreito-elípticas, 
cúpulas tipicamente hemisféricas e frutos com até 2 
cm de comprimento. Coletada com flores de janeiro 
a outubro e com frutos de maio a novembro.

16. Ocotea nectandrifolia Mez, Arbeiten Königl. 
Bot. Gart. Breslau 1: 122. 1892. Fig. 3e1-e7

Árvores, 25 m alt.; ramos subcilíndricos, 
ferrugíneo-tomentosos. Folhas alternas; pecíolo 
0,9−1,5 cm compr., subcanaliculado, tomentoso; 
lâmina 5,5−11 × 2−4 cm, discolor, elíptica 
ou ovada, ápice acuminado, base cuneada ou 
obtusa, revoluta, face adaxial glabrescente, 
tomentosa sobre as nervuras, reticulação densa, 
nervuras planas, face abaxial ferrugíneo-tomentosa, 
reticulação densa, nervuras salientes, secundárias 
4−7 pares, ângulo de divergência 25º−50º, nervação 
broquidódroma, domácias nas axilas basais, 
cobertas por tricomas ferrugíneos. Inflorescências 
axilares e subterminais; botrióide 2−10 cm 
compr., multiflora, ferrugíneo-tomentosa. Flores 
unissexuadas; estaminadas com pedicelo ca. 1,5 
mm compr.; hipanto conspícuo, internamente 
tomentoso; tépalas 2,4−3 mm compr., elípticas, 
tomentosas em ambas as faces, papilas inconspícuas 
na margem e no ápice; estames das séries I e II ca. 
1,7 mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
tomentosos, anteras ovalado-quadrangulares, ápice 
obtuso, glabras, locelos introrsos; estames da série 
III ca. 2,6 mm compr., filetes tão longos quanto as 
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anteras, tomentosos, anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores laterais; estaminódios da série IV ca. 
1,7 mm compr., filiformes, tomentosos; pistiloide 
ausente; pistiladas com estaminódios ca. 1 mm 
compr., pistilo ca. 2 mm compr., glabro, ovário 
globoso, estilete curto, estigma lobado. Cúpulas 1 
× 1,2 cm, hemisféricas, margem hexalobada. Frutos 
1,6 × 1,2 cm, ovalados ou elipsoides.
Material selecionado: Cerro Azul, 16.XII.1992, fl., G.G. 
Hatschbach & O.S. Ribas 58456 (MBM). Colombo, 
23.IV.1980, fr., E. Rotta 170 (HFC, HFIE, HUEM, SPSF). 
Guaraqueçaba, 26.IV.1985, fr., Y.S. Kuniyoshi 6027 
(EFC). Quatro Barras, 19.I.2010, fl. (♀), M.L. Brotto & 
R. Franzen Jr. 411 (FUEL, MBM, NY, RB, SPSF, UPCB).
Material adicional: BRASIL. SANTA CATARINA: 
Itajaí, 10.II.1955, fl. (♂), R. Klein 1158 (MBM). RIO 
GRANDE DO SUL: Torres, 29.X.1992, fr., J.A. Jarenkow 
& R. Záchia 2165 (MBM).

No Paraná Ocotea nectandrifolia é encontrada 
na FOD Submontana, Montana e FOM, entre 400 e 
1.100 m, ocupando o dossel. A espécie é amplamente 
distribuída no Leste do Paraná, sendo frequente na 
FOD e rara na FOM, por isso é categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Quase Ameaçada 
(NT). Em material vivo a coloração da flor varia de 
creme a esverdeada, exalando odor suave. Rohwer 
(1986) sinonimizou O. nectandrifolia em Ocotea 
urbaniana Mez, entretanto, esta é uma espécie 
com flores bissexuadas. Além disso, as folhas 
estreito-elípticas de O. urbaniana diferem das 
elípticas ou ovadas de O. nectandrifolia. Por isso 
se aceita o conceito de Mez (1889) e descarta-se 
aqui a sinonimização feita por Rohwer (1986). Das 
espécies dióicas é a única com folhas discolores 
ferrugíneo-tomentosas na face abaxial. Floresce de 
dezembro a fevereiro e frutifica de março a outubro.

17. Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 339. 1889. 
 Fig. 4a1-a7

Árvores, 10 m alt.; ramos cilíndricos, não 
lustrosos, glabros. Folhas alternas; pecíolo 1−2 cm 
compr., achatado, glabro; lâmina 5,5−13 × 2,5−5 
cm, ovada ou ovado-elíptica, ápice acuminado, base 
atenuada, face adaxial glabra, reticulação densa, 
nervura primária subsaliente, secundárias planas, 
face abaxial glabra, reticulação densa, nervuras 
planas, secundárias 5−7 pares, ângulo de divergência 
40º−60º, nervação camptódroma-broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescências axilares ou 
subterminais; tirsóide 3−6 cm compr., pauciflora 
ou multiflora, glabra. Flores unissexuadas; 

estaminadas com pedicelo 2−3 mm compr.; hipanto 
inconspícuo, internamente pubérulo; tépalas 2−2,3 
mm compr., ovalado-elípticas, face abaxial glabra, 
face adaxial glabrescente; estames das séries I e II 
1,4−1,6 mm compr., filetes pouco mais curtos que 
as anteras, glabros, anteras ovalado-retangulares, 
ápice obtuso, glabras, locelos introrsos; estames 
da série III 1,4−1,7 mm compr., filetes pouco mais 
curtos que as anteras, glabros, anteras retangulares, 
ápice truncado, locelos laterais; estaminódios 
da série IV inconspícuos ou ausentes; pistiloide 
filiforme, glabro; pistiladas com estaminódios ca. 
0,7 mm compr.; pistilo ca. 1,3 mm compr., glabro, 
ovário globoso, estilete curto, espesso, estigma 
discóide. Cúpulas 0,6 × 0,6 cm, sub-hemisféricas, 
margem simples. Frutos 0,9 × 0,6 cm, elipsoides.
Material selecionado: Bocaiúva do Sul, 23.I.1963, fl. 
(♀), G.G. Hatschbach 9879 (MBM). Tunas do Paraná, 
20.XII.1960, fl. (♂), G.G. Hatschbach 7597 (MBM).
Material adicional: BRASIL. RIO DE JANEIRO: Rio 
de Janeiro, 27.VI.1961, fr., A.P. Duarte 5875 (RB).

No Paraná Ocotea notata é encontrada na 
FOD Montana, a cerca de 900 m, ocupando o 
sub-bosque. A espécie é rara no Paraná, entretanto, 
essa raridade pode estar relacionada com seu limite 
austral de ocorrência, a região limítrofe entre o 
Leste do Paraná e Sudeste de São Paulo, por isso é 
categorizada nos critérios da IUCN (2001) como Em 
Perigo (EN B1ab(iii)). Em material vivo a coloração 
das flores varia de creme a amarelada. Sua principal 
característica são os pecíolos achatados. Floresce 
de dezembro a janeiro e frutifica de junho a agosto.

18. Ocotea nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello, Fl. 
Fanerog. Estado São Paulo 3: 198. 2003.  
 Fig. 4b1-b7

Árvores, 12 m alt.; ramos fortemente 
angulosos, aureo-pubérulos. Folhas alternas; 
pecíolo 1−2,5 cm compr., canaliculado, pubérulo; 
lâmina 6−18 × 2−6 cm, elíptica ou obovada, ápice 
agudo, base cuneada, não revoluta, face adaxial 
glabra, reticulação laxa, nervuras planas, face 
abaxial glabrescente, reticulação laxa, nervuras 
salientes, secundárias 6−9 pares, ângulo de 
divergência 30º−45º, nervação broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescências axilares e 
subterminais, agrupadas ao redor da gema apical; 
tirsóide 4−19 cm compr., multiflora, aureo-
pubérula. Flores bissexuadas; pedicelo ca. 2 
mm compr.; hipanto inconspícuo, internamente 
tomentoso; tépalas ca. 3,5 mm compr., estreito-
elípticas, face abaxial pubérula, face adaxial 
tomentosa, papilas na margem; estames das 
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Figura 4 – a. Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez – a1. folha (face abaxial); a2. flor (♂); a3. tépala; a4. estame série I; 
a5. estame série III; a6. pistilo; a7. fruto. b. O. nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello – b1. folha (face abaxial); b2. tépala; 
b3. estame série I; b4. estame série III; b5. estaminódio série IV; b6. pistilo; b7. fruto. c. O. nutans (Nees) Mez – c1. 
folha (face abaxial); c2. flor (♂); c3. tépala; c4. estame série I; c5. estame série III; c6. pistilo; c7. fruto. d. O. odorifera 
(Vell.) Rohwer – d1. ramo com flores; d2. folha (face abaxial); d3. tépala; d4. estame série I; d5. estame série III; d6. 
estaminódio série IV; d7. pistilo; d8. fruto. (a1-a5 Hatschbach 7597; a6 Hatschbach 9879; a7 Duarte 5875; b1,b7 
Brotto 363; b2-b6 Santos 1055; c1-c5 Brotto 77; c6 Tramujas 96; c7 Gatti 331; d1-d7 Brotto 284; d8 Brotto 621).
Figure 4 – a. Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez – a1. leaf (abaxial surface); a2. flower (♂); a3. tepal; a4. stamen series I; a5. stamen 
series III; a6. pistil; a7. fruit. b. O. nunesiana (Vattimo-Gil) Baitello – b1. leaf (abaxial surface); b2. tepal; b3. stamen series I; b4. stamen 
series III; b5. staminode series IV; b6. pistil; b7. fruit. c. O. nutans (Nees) Mez – c1. leaf (abaxial surface); c2. flower (♂); c3. tepal; 
c4. stamen series I; c5. stamen series III; c6. pistil; c7. fruit. d. O. odorifera (Vell.) Rohwer – d1. flowering branch; d2. leaf (abaxial 
surface); d3. tepal; d4. stamen series I; d5. stamen series III; d6. staminode series IV; d7. pistil; d8. fruit. (a1-a5 Hatschbach 7597; a6 
Hatschbach 9879; a7 Duarte 5875; b1,b7 Brotto 363; b2-b6 Santos 1055; c1-c5 Brotto 77; c6 Tramujas 96; c7 Gatti 331; d1-d7 Brotto 
284; d8 Brotto 621).
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séries I e II ca. 1,6 mm compr., filetes tão longos 
quanto as anteras, glabrescentes, anteras ovalado-
quadrangulares, ápice obtuso, papilosas, locelos 
introrsos; estames da série III ca. 1,6 mm compr., 
filetes tão longos quanto as anteras, glabrescentes, 
anteras retangulares, papilosas no ápice truncado, 
locelos lateral-extrorsos; estaminódios da série IV 
ca. 0,8 mm compr., clavados, pubérulos; pistilo ca. 
2,3 mm compr., glabro, ovário globoso-elipsoide, 
estilete curto, estigma subcapitado. Cúpulas 1,5 × 
0,9 cm, infundibuliformes, margem simples. Frutos 
2,5 × 1,3 cm, elipsoides.
Material selecionado: Colombo, 18.VIII.1995, fl., 
W. Maschio 74 (HFC, MBM, SPSF). Guaraqueçaba, 
9.VIII.1967, fr., G.G. Hatschbach 16888 (MBM).
Guaratuba, 10.X.2001, fl. e fr., E.P. Santos et al. 1055 (SPSF, 
UPCB). Morretes, 12.VII.2009, fr., M.L. Brotto 363 (FUEL, 
MBM, NY, RB, SPSF, UPCB). Quatro Barras, 21.IX.2009, 
fl., M.L. Brotto 378 (MBM, NY, RB, SPSF, UPCB).

No Paraná Ocotea nunesiana é encontrada na 
FOD Submontana e Montana e na FOM, entre 50 a 
1.100 m, ocupando o dossel. A espécie é amplamente 
distribuída no Leste do Paraná, sendo frequente na 
FOD e rara na FOM, por isso é categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Quase Ameaçada 
(NT). Prefere florestas secundárias em estágio inicial 
e médio de sucessão, mas também ocorre em florestas 
primárias. Vegetativamente pode ser confundida com 
Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. pelo tamanho 
e forma das folhas. Em material vivo a coloração 
das flores varia entre creme, amarelada e verde, os 
frutos imaturos são brancos e os maduros branco-
esvedeados, sendo essa uma característica rara dentro 
do grupo. Os ramos fortemente angulosos também 
são uma característica dessa espécie. Floresce de 
agosto a dezembro e frutifica de outubro a agosto.

19. Ocotea nutans (Nees) Mez, Jahrb. Königl. Bot. 
Gart. Berlin 5: 362. 1889. Fig. 4c1-c7

Árvores, 30 m alt.; ramos cilíndricos, 
lustrosos, glabros. Folhas alternas; pecíolo 0,3−0,6 
cm compr., ca. 0,1 cm espessura, canaliculado, 
glabro; lâmina 5−12 × 1−3 cm, lanceolada, 
ápice agudo, base cuneada, face adaxial glabra, 
reticulação densa, nervura primária subsaliente, 
secundárias planas, face abaxial glabra, reticulação 
densa, nervura primária saliente, secundárias 
planas, 8−12 pares, ângulo de divergência 40º−65º, 
nervação broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescências axilares e subterminais; tirsóide 3−6 
cm compr., multiflora, glabra. Flores unissexuadas; 
estaminadas com pedicelo 2−3 mm compr.; hipanto 
inconspícuo, internamente glabro; tépalas 1,8−2,2 

mm compr., ovalado-elípticas, glabras em ambas 
as faces, papilas incospícuas na margem; estames 
das séries I e II 1,5−1,7 mm compr., filetes tão 
longos quanto as anteras, glabros, anteras ovaladas, 
ápice obtuso, glabras, locelos superiores introrsos 
e inferiores lateral-introrsos; estames da série 
III ca. 1,6 mm compr., filetes tão longos quanto 
as anteras, glabros, anteras retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV ausentes; pistiloide filiforme; pistiladas com 
estaminódios ca. 0,5 mm compr.; pistilo ca. 1,5 
mm compr., glabro, ovário elipsoide, estilete 
curto, estigma subcapitado. Cúpulas ca. 1 × 1 cm, 
trompetiformes, margem hexalobada. Frutos ca. 1,1 
× 0,9 cm, elipsoides, ápice mucronado.
Material selecionado: Araucária, 14.XI.1998, fr., G. 
Gatti & A.L.S. Gatti 331 (MBM, UPCB). Colombo, 
19.VI.1990, fl. (♀), A.P. Tramujas 96 (EFC, SPSF).
Curitiba, 15.III.2008, fl. (♂), M.L. Brotto 77 (MBM, 
UPCB). Piên, 6.X.1987, fr., G.G. Hatschbach & J.M. 
Silva 51483 (MBM, SPSF). Quatro Barras, 7.V.2011, 
fl., M.L. Brotto 658 (MBM, UPCB).

No Paraná Ocotea nutans é encontrada na 
FOM, entre 800 a 970 m, ocupando o dossel. A 
espécie é frequente e amplamente distribuída no 
primeiro e segundo planaltos do Paraná, sendo 
categorizada nos critérios da IUCN (2001) como 
Menor Preocupação (LC). Em material vivo a 
coloração das flores é creme e os frutos maduros 
são pretos com cúpulas vermelhas. Entre as espécies 
com flores unissexuadas é a única com ramos 
lustrosos. Floresce de fevereiro a junho, com pico 
entre março e abril, e frutifica de maio a janeiro.

20.Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer, Mitt. Inst. 
Allg. Bot. Hamburg 20: 111. 1986. Fig. 4d1-d8

Árvores, 15 m alt.; ramos com crescimento 
rítmico, angulosos, glabros. Folhas subverticiladas 
para o ápice dos ramos e alternas na base; pecíolo 
0,5−1,5 cm compr., canaliculado, glabro; lâmina 
6−15 × 2−5,5 cm, elíptica, ápice agudo ou 
acuminado, base cuneada, face adaxial glabra, 
reticulação densa, nervura primária subsaliente, 
secundárias planas, face abaxial glabra, reticulação 
densa, nervuras subsalientes, secundárias 7−13 
pares, ângulo de divergência 40º−65º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
subterminais, agrupadas ao redor da gema 
apical, subtendidas por brácteas; tirsóide 2−8 cm 
compr., pauciflora ou multiflora, glabra. Flores 
bissexuadas; pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto 
conspícuo, internamente pubérulo; tépalas ca. 3 
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mm compr., elípticas, glabras em ambas as faces, 
papilas na margem; estames das séries I e II ca. 
1,8 mm compr., filetes ½ do comprimento da 
antera, glabros, anteras orbiculares, ápice obtuso, 
papilosas, locelos introrsos; estames da série III 
ca. 1,8 mm compr., filetes ½ do comprimento 
da antera, glabros, anteras retangulares, ápice 
truncado, papilosas, locelos laterais; estaminódios 
da série IV ca. 1,3 mm compr., liguliformes, 
glabros; pistilo ca. 2,4 mm compr., glabro, ovário 
elipsoide, estilete longo, estigma subcapitado. 
Cúpulas 1,6 × 1,2 cm, hemisféricas, lenticeladas, 
margem simples. Frutos 2 × 1 cm, elipsoides.
Material selecionado: Colombo, 1.X.1986, fr., W. 
Maschio 71 (HFC, HUEM, MBM, SPSF). Curitiba, 
30.I.2010, fl., M.L. Brotto 414 (MBM, NY, RB, SPSF, 
UPCB). Jaguariaíva, 17.IV.2011, fr., M.L. Brotto 628 
(MBM, RB, SP, UPCB). Morretes, 7.II.2009, fl., M.L. 
Brotto & R.C. Dorneles 284 (UPCB). Ponta Grossa, 
16.IV.1979, fr., M.L. Brotto et al. 621 (MBM, RB, UPCB).

No Paraná Ocotea odorifera é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, Submontana, Montana, 
FOM, FES e Savana, entre 10 a 1.000 m, ocupando 
o dossel. A espécie é amplamente distribuída no 
estado com exceção do terceiro planalto, sendo 
frequente na FOD e FOM e rara na FES e Savana. 
Tem preferência por florestas em estágio avançado 
de sucessão como pode ser observado no Parque 
Estadual de Vila Velha, município de Ponta Grossa. 
Foi intensamente explorada no primeiro e segundo 
planaltos paranaenses assim como a araucária e a 
imbuia, justificando sua inclusão na lista brasileira 
de extinção (MMA 2008). No Paraná, entretanto, 
é categorizada nos critérios da IUCN (2001) como 
Menor Preocupação (LC). Em material vivo a 
coloração das flores varia entre creme, alva e 
branca, exalando odor suave. A madeira apresenta 
odor acentuado. As folhas glabras subverticiladas 
para o ápice dos ramos são a principal característica 
dessa espécie. Floresce de janeiro a março e 
frutifica durante o ano todo.

21. Ocotea paranaensis Brotto, Baitello, Cervi & 
E.P. Santos, Rodriguésia 61(Sup.): S57-S60. 2010.
Fig. 1: Rodriguésia 61(Sup.): S59. 2010.

Árvores, 14 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 0,4−1 cm 
compr., ca. 0,1 cm espessura; subcanaliculado, 
tomentoso; lâmina 4−8 × 1−2 cm, estreito-elíptica ou 
lanceolada, ápice acuminado, base cuneada, revoluta, 
face adaxial glabra, reticulação densa, inconspícua, 
nervuras planas, face abaxial glabrescente, 
reticulação densa, nervuras salientes, secundárias 

4−6 pares, ângulo de divergência 20º−60º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares e subterminais; tirsóide 4−7 cm compr., 
multiflora, aureo-tomentosa. Flores unissexuadas, 
tomentosas; estaminadas com pedicelo ca. 2 
mm compr.; hipanto inconspícuo, internamente 
tomentoso; tépalas 1,9−2,2 mm compr., elípticas, 
reflexas, tomentosas em ambas as faces, papilas 
inconspícuas na margem; estames das séries I e II ca. 
2,3 mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
tomentosos, anteras ovalado-retangulares, ápice 
obtuso, glabras, locelos introrsos; estames da série 
III ca. 2,3 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, tomentosos, anteras ovalado-retangulares, 
ápice obtuso, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV ca. 0,7 mm compr., inconspícuos, tomentosos; 
pistiloide ca. 2,8 mm compr., estipiforme, tomentoso; 
pistiladas com estaminódios 1,3−1,5 mm compr.; 
pistilo ca. 3,5 mm compr., tomentoso, ovário globoso, 
estilete longo, estigma capitado. Cúpulas ca. 0,7 × 
0,5 cm, sub-hemisféricas, rasas, margem simples. 
Frutos ca. 1,5 × 1,5 cm, globosos.
Material selecionado: Guaratuba, 7.V.2007, fl. (♀), E.P. 
Santos & M.L. Brotto 1184 (MBM, RB, SPSF, UPCB).
São José dos Pinhais, 10.I.2004, fr., A. Dunaiski Jr. 2230 
(HFIE, UPCB). Tijucas do Sul, 27.III.1990, fl. (♂), J.M. 
Silva & G. Hatschbach 838 (ESA, MBM, MO). Tunas 
do Paraná, 23.III.2001, fl. (♂), J.M. Silva et al. 3357 
(MBM, MO, RB).

No Paraná Ocotea paranaensis é encontrada 
na FOD Montana, entre 850 e 975 m, ocupando o 
dossel. A espécie é rara, embora sua ocorrência entre 
os municípios de Guaratuba e Tunas do Paraná sugira 
uma ampla distribuição no Leste do estado, por isso é 
categorizada nos critérios da IUCN (2001) como Em 
Perigo (EN B1ab(iii)). Em material vivo, a coloração 
das flores varia de creme a verde. Vegetativamente 
pode ser confundida com O. pulchella, da qual difere 
pela ausência de domácias e com O. bicolor e O. 
lancifolia, das quais difere pelo menor número de 
nervuras secundárias. As flores tomentosas e os frutos 
globosos assentados sobre cúpula de margem simples 
são as principais características que diferenciam O. 
paranaensis dessas espécies. Floresce de março a 
maio e frutifica de julho a janeiro.

22. Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso, 
Rodriguésia 24: 140. 1949. Fig. 5a1-a8

Árvores, 20 m alt.; ramos subcilíndricos, 
ferrugíneo-glabrescentes. Folhas alternas em todo 
o ramo; pecíolo 0,3−1 cm compr., canaliculado, 
glabrescente; lâmina 3−8 × 1−3,5 cm, obovada ou 
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elíptica, ápice agudo ou acuminado, base cuneada, 
margem ondulada, face adaxial glabrescente, 
lustrosa, bulada sobre as domácias, reticulação 
densa, nervura primária subsaliente, secundárias 
planas, face abaxial glabrescente, reticulação 
densa, nervuras subsalientes, secundárias 4−7 
pares, ângulo de divergência 25º−60º, nervação 
camptódroma-broquidódroma, domácias nas 
axilas basais, cobertas por tricomas ferrugíneos. 
Inflorescências axilares; botrióide 2−3 cm 
compr., pauciflora, ferrugíneo-pubérula. Flores 
bissexuadas; pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto 
inconspícuo, internamente glabro; tépalas 1,5−2,3 
mm compr., ovalado-elípticas, face abaxial 
pubérula, papilas no ápice e na margem; estames 
das séries I e II 1,2−1,5 mm compr., filetes tão 
longos quanto as anteras, glabrescentes, anteras 
ovalado-quadrangulares, ápice obtuso, papilosas, 
locelos introrsos; estames da série III ca. 1,4−1,8 
mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
glabrescentes, anteras retangulares, ápice truncado, 
papilosas, locelos superiores laterais e inferiores 
lateral-extrorsos; estaminódios da série IV 0,6−1,1 
mm compr., clavados, pubérulos; pistilo 1,7−2,4 
mm compr., glabro, ovário elipsoide, estilete 
longo, estigma subcapitado. Cúpulas 0,9 × 0,9 cm, 
sub-hemisféricas a quase planas, margem simples. 
Frutos 1,2 × 1,1 cm, globosos.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, 
5.IV.2008, fl., M.L. Brotto et al. 114 (NY, UPCB).
Clevelândia, 5.III.1991, fr., J.M. Silva & S.D.P. Kricum 
938 (MBM, UPCB). Curitiba, 15.III.2008, fr., M.L. Brotto 
79 (UPCB). Guaratuba, 22.IX.2006, fr., M. L. Brotto 
3 (MBM, RB, UPCB). Palmeira, 22.X.1965, fl., G.G. 
Hatschbach 13040 (MBM, RB, UPCB).

No Paraná Ocotea porosa é encontrada na FOD 
Montana, Altomontana, FOM e FES, entre 620 e 
1.650 m, ocupando o dossel. A espécie é amplamente 
distribuída no estado em altitudes superiores a 850 
m sendo frequente na FOD e FOM e rara na FES. 
Está entre as espécies mais representativas na FOD 
Altomontana. É abundante em florestas primárias e 
apresenta boa regeneração em florestas secundárias. 
Foi intensamente explorada no primeiro e segundo 
planaltos paranaenses, justificando sua inclusão 
na lista brasileira de extinção (MMA 2008). No 
Paraná, entretanto, é categorizada nos critérios da 
IUCN (2001) como Menor Preocupação (LC). Em 
material vivo a coloração das flores varia de branca 
a creme e os frutos maduros são pretos. A madeira 
apresenta odor acentuado. A espécie quando coletada 
na FOM apresenta folhas lanceoladas diferindo 
das folhas obovadas ou elípticas quando coletada 

na FOD. Vegetativamente pode ser confundida 
com O. catharinensis e O. indecora diferindo 
pelas domácias cobertas por tricomas ferrugíneos. 
Floresce de agosto a janeiro na FOM e de janeiro a 
abril na FOD, frutifica de outubro a abril na FOM e 
de março a outubro na FOD.

23. Ocotea prolifera (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 250. 1889. 
 Fig. 5b1-b6

Árvores, 20 m alt.; ramos com crescimento 
rítmico, subcilíndricos, glabros. Folhas subopostas 
para o ápice dos ramos e alternas na base; pecíolo 
0,5−1 cm compr., canaliculado, glabro; lâmina 5−15 
× 1,5−4,5 cm, elíptica, ápice agudo ou acuminado, 
base cuneada, margem ondulada, face adaxial glabra, 
lustrosa, reticulação densa, nervura primária imersa, 
secundárias planas, face abaxial glabra, reticulação 
densa, nervura primária saliente, secundárias 
planas, 8−10 pares, ângulo de divergência 30º−70º, 
nervação broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescências subterminais, agrupadas ao redor 
da gema apical glabra, subtendidas por brácteas; 
tirsóide 2−10 cm compr., multiflora, glabra. Flores 
bissexuadas; pedicelo ca. 2 mm compr.; hipanto 
conspícuo, internamente pubérulo; tépalas ca. 2,5 
mm compr., estreito-elípticas, glabra em ambas as 
faces, papilas na margem; estames das séries I e II 
1,3−1,5 mm compr., filetes um pouco mais curtos 
que as anteras, glabros, anteras orbiculares, ápice 
obtuso, papilosas, locelos introrsos; estames da série 
III ca. 1,5 mm compr., filetes tão longos quanto 
as anteras, glabros, anteras quadrangulares, ápice 
truncado, locelos superiores laterais e inferiores 
lateral-extrorsos; estaminódios da série IV 0,7−0,9 
mm compr., filiformes, pubérulos; pistilo ca. 2 mm 
compr., glabro, ovário elipsoide, estilete igual ou 
pouco mais curto que o ovário, estigma subcapitado. 
Cúpulas ca. 1,8 × 1,4 cm, hemisféricas, lenticeladas, 
margem simples. Frutos ca. 2 × 1,3 cm, elipsoides.
Material selecionado: Cerro Azul, 6.I.1982, fl., R.L. 
Landrum 4086 (MBM). Diamante do Norte, 29.V.2011, 
fr., M.L. Brotto 712 (MBM, NY, RB, SP, UPCB). Ibiporã, 
2.III.1995, fl., M.C. Dias & V.F. Mansano (FUEL 17577, 
RB 361755, UPCB 44120). Londrina, 17.II.1989, fl., 
L.H. Soares e Silva 189 (FUEL, UPCB). Rancho Alegre, 
12.XII.1997, fr., L.R.M. Souza et al. (FUEL 21279, HUPG 
7299, MBM 230767, SPSF 9277).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Teodoro 
Sampaio, 26.II.1986, fr., J.A. Pastore 155 (SPSF).

No Paraná Ocotea prolifera é encontrada na 
FES no norte do estado e na FOD Submontana no 
alto vale do rio Ribeira, entre 350 e 600 m, ocupando 
o dossel. A espécie é rara no estado, com provável 
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Figura 5 – a. Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso – a1. folha (face abaxial); a2. flor; a3. tépala; a4. estame série I; 
a5. estame série III; a6. estaminódio série IV; a7. pistilo; a8. fruto. b. O. prolifera (Nees & Mart.) Mez – b1. folha (face 
abaxial); b2. tépala; b3. estame série I; b4. estame série III; b5. pistilo; b6. fruto. c. O. puberula (Rich.) Nees; – c1. folha 
(face abaxial); c2. flor (♂); c3. tépala; c4. estame série I; c5. estame série III; c6. pistilo; c7. fruto. d. O. pulchella (Nees 
& Mart.) Mez – d1. ramo com flores; d2. folha (face abaxial); d3. flor (♂); d4. tépala; d5. estame série I; d6. estame série 
III; d7. fruto. e. O. silvestris Vattimo-Gil – e1. folha (face abaxial); e2. tépala; e3. estame série I; e4. estame série III; e5. 
pistilo; e6. fruto. (a1-a7 Brotto 114; a8 Brotto 3; b1-b5 Soares e Silva 189; b6 Pastore 155; c1,c7 Brotto 383; c2-c5 Brotto 
138; c6 Brotto 375; d1-d6 Brotto 312; d7 Brotto 387; e1,e6 Ziller 983; e2-e4 Silva 2262; e5 Dias 504).
Figure 5 – a. Ocotea porosa (Nees & Mart.) Barroso – a1. leaf (abaxial surface); a2. flower; a3. tepal; a4. stamen series I; a5. stamen series 
III; a6. staminode series IV; a7. pistil; a8. fruit. b. O. prolifera (Nees & Mart.) Mez – b1. leaf (abaxial surface); b2. tepal; b3. stamen series I; 
b4. stamen series III; b5. pistil; b6. fruit. c. O. puberula (Rich.) Nees – c1. leaf (abaxial surface); c2. flower (♂); c3. tepal; c4. stamen series 
I; c5. stamen series III; c6. pistil; c7. fruit. d. O. pulchella (Nees & Mart.) Mez – d1. flowering branch; d2. leaf (abaxial surface); d3. flower 
(♂); d4. tepal; d5. stamen series I; d6. stamen series III; d7. fruit. e. O. silvestris Vattimo-Gil – e1. leaf (abaxial surface); e2. tepal; e3. stamen 
series I; e4. stamen series III; e5. pistil; e6. fruit. (a1-a7 Brotto 114; a8 Brotto 3; b1-b5 Soares e Silva 189; b6 Pastore 155; c1,c7 Brotto 383; 
c2-c5 Brotto 138; c6 Brotto 375; d1-d6 Brotto 312; d7 Brotto 387; e1,e6 Ziller 983; e2-e4 Silva 2262; e5 Dias 504).
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limite austral de ocorrência sob 25º de latitude, 
sendo categorizada nos critérios da IUCN (2001) 
como Em Perigo (EN B1ab(iii)). Em material vivo 
a coloração das flores varia entre branca, creme e 
esverdeada, exalando um odor suave. Assis (2009) 
na revisão do grupo indica que o conceito até então 
tratado por Baitello (2003) como Ocotea indecora 
(Schott) Mez é na verdade O. prolifera. Na análise 
dos fototipos optou-se por aceitar o conceito de Assis 
(2009). Floresce de dezembro a março e frutifica de 
março a dezembro.

24. Ocotea puberula (Rich.) Nees, Syst. Laur.: 472. 
1836. Fig. 5c1-c7

Árvores, 20 m alt.; ramos angulosos, 
glabros. Folhas alternas; pecíolo 1−2,5 cm compr., 
canaliculado, glabro; lâmina 7−15 × 2−5 cm, ovada 
ou estreito-elíptica, ápice acuminado, base cuneada 
ou obtusa, margem ondulada, fortemente revoluta, 
face adaxial glabra, reticulação densa, nervuras 
planas, face abaxial glabrescente, reticulação densa, 
nervura primária saliente, secundárias subsalientes, 
8−13 pares, ângulo de divergência 30º−65º, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares ou subterminais; tirsóide 3−11 cm compr., 
multiflora, alvo-pubérula. Flores unissexuadas; 
estaminadas com pedicelo ca. 3 mm compr.; hipanto 
inconspícuo, internamente glabro; tépalas ca. 2,8 mm 
compr., elípticas, face abaxial pubérula, face adaxial 
glabra; estames das séries I e II ca. 2 mm compr., 
filetes ½ do comprimento da antera, glabros, anteras 
ovalado-quadrangulares, ápice obtuso, glabras, 
locelos introrsos; estames da série III ca. 2,3 mm 
compr., filetes tão longos quanto as anteras, glabros, 
anteras retangulares, ápice truncado, glabras, locelos 
superiores laterais e inferiores lateral-extrorsos; 
estaminódios da série IV ausentes; pistiloide 
estipiforme, glabro; pistiladas com tépalas ca. 2,2 
mm compr., elípticas; estaminódios ca. 1 mm compr.; 
pistilo ca. 2 mm compr., glabro, ovário globoso, 
estilete um pouco mais curto, estigma capitado. 
Cúpulas 1 × 0,6 cm, infundibuliformes, margem 
simples. Frutos 1,4 × 1,1 cm, elipsoides.
Material examinado: Adrianópolis, 20.X.2009, fr., M.L. 
Brotto & G. Vasconcellos 383 (FUEL, MBM, NY, RB, 
SPSF, UPCB). Antonina, 11.VIII.2009, fr., M.L. Brotto et 
al. 368 (MBM, NY, UPCB). Curitiba, 15.IX.2009, fl. (♀), 
M.L. Brotto 375 (MBM, NY, SPSF, RB, UPCB). Londrina, 
24.VII.1991, fl., F. Chagas e Silva 1400 (FUEL, HFC, 
MBM). Morretes, 14.V.2008, fl. (♂), M.L. Brotto et al. 
138 (MBM, SPSF, UPCB).

No Paraná Ocotea puberula é encontrada na 
FOD Submontana, Montana, FOM e FES, entre 3 e 

1.100 m, ocupando o dossel. A espécie é frequente 
e amplamente distribuída no estado, apresentando 
boa regeneração em florestas secundárias em estágio 
inicial de sucessão, sendo categorizada nos critérios 
da IUCN (2001) como Menor Preocupação (LC). Em 
material vivo a coloração das flores varia de creme 
a esverdeada e os frutos maduros são pretos com 
cúpulas vermelhas. A madeira apresenta odor suave. 
Entre as espécies com flores unissexuadas é a única 
com folhas glabrescentes de base fortemente revoluta. 
Floresce de março a dezembro, com pico de floração 
entre julho e setembro, frutifica de julho a fevereiro, 
com pico de frutificação entre setembro e dezembro.

25. Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 317. 1889. 
 Fig. 5d1-d7

Arbustos ou árvores, 20 m alt.; ramos 
cilíndricos, aureo-pubérulos. Folhas alternas; 
pecíolo 0,3−1 cm compr., canaliculado, pubérulo; 
lâmina 4−10 × 1,5−3,5 cm, estreito-elíptica ou 
elíptica, ápice arredondado, obtuso ou acuminado, 
base cuneada, revoluta, face adaxial glabrescente, 
lustrosa, reticulação densa, nervuras planas, face 
abaxial glabrescente, reticulação densa, nervuras 
subsalientes, secundárias 4−6 pares, ângulo de 
divergência 25º−50º, nervação broquidódroma, 
domácias nas axilas, cobertas por tricomas alvos. 
Inflorescências axilares; botrióide ou tirsóide 1−5 
cm compr., em geral pauciflora, aureo-pubérula. 
Flores unissexuadas; estaminadas com pedicelo 
ca. 3 mm compr.; hipanto conspícuo, internamente 
glabrescente; tépalas 1,8−2,3 mm compr., ovalado-
elípticas, reflexas, face abaxial pubérula, face 
adaxial glabra, papilas inconspícuas na margem; 
estames das séries I e II 1,1−1,8 mm compr., filetes 
tão longos quanto ou pouco menores que as anteras, 
glabros, anteras ovalado-retangulares, ápice obtuso, 
glabras, locelos introrsos; estames da série III ca. 
1,5 mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
glabros, anteras retangulares, contraídas no meio, 
ápice truncado, glabras, locelos superiores laterais 
e inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV inconspícuos ou ausentes; pistiloide filiforme, 
glabro; pistiladas com estaminódios 0,5−1,1 mm 
compr.; pistilo 1,5−2,3 mm compr., glabro, ovário 
globoso, estilete um pouco mais curto, estigma 
capitado. Cúpulas ca. 0,9 × 0,9 cm, sub-hemisféricas 
a hemisféricas, margem simples. Frutos ca. 1,1 × 
0,8 cm, ovalados ou elipsoides, ápice mucronado.
Material selecionado: Arapoti, 27.XI.1959, fl., G.G. 
Hatschbach 6549 (MBM, RB, UPCB). Bituruna, 
13.II.1966, fl., G.G. Hatschbach et al. 13872 (MBM, RB, 
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UPCB). Morretes, 2.XII.2009, fr., M.L. Brotto et al. 398 
(MBM, NY, RB, SPSF, UPCB).Paranaguá, 2.XI.2009, 
fr., M.L. Brotto 387 (MBM, UPCB). Pontal do Paraná, 
12.III.2009, fl. (♂), M. L. Brotto 312 (FUEL, MBM, NY, 
RB, UPCB).

No Paraná Ocotea pulchella é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, Submontana, Montana, 
Altomontana, Formação Pioneira com Influência 
Marinha e Fluviolacustre, FOM e Savana, entre 3 e 
1.320 m, ocupando o dossel. A espécie é frequente e 
amplamente distribuída no estado, com exceção do 
terceiro planalto, sendo categorizada nos critérios 
da IUCN (2001) como Menor Preocupação (LC). 
É especialmente abundante em vegetação pioneira 
onde adquire porte arbustivo, mas também pode ser 
comum em florestas bem desenvolvidas do planalto 
e Serra do Mar. Em material vivo a coloração das 
flores varia entre branca, alva e creme e os frutos 
maduros são pretos com cúpulas avermelhadas. A 
madeira apresenta odor moderado. Vegetativamente 
difere de O. tristis (Nees & Mart.) Mez pelas folhas 
com reticulação densa na face adaxial e de O. 
bicolor e O. paranensis pela presença de domácias. 
Floresce de fevereiro a maio e setembro, com pico 
de floração entre fevereiro e abril, frutifica de maio 
a janeiro e março, com pico de frutificação entre 
agosto e novembro.

26. Ocotea silvestris Vattimo-Gil, Arch. Jard. Bot. 
Rio de Janeiro 16: 43. 1958. Fig. 5e1-e6

Árvores, 25 m alt.; ramos subcilíndricos, 
aureo-glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 0,5−1 
cm compr., ca. 0,1 cm espessura, subcanaliculado, 
glabrescente; lâmina 5−14 × 1,5−4,5 cm, cartáceo-
coriácea, elíptica ou ovado-elíptica, ápice agudo 
ou acuminado, base cuneada, face adaxial glabra, 
reticulação densa, nervura primária subsaliente, 
nervuras secundárias planas, face abaxial 
glabrescente, reticulação densa, nervura primária 
saliente, secundárias subsalientes, 5−8 pares, ângulo 
de divergência 30º−60º, nervação broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescências axilares ou 
subterminais; tirsóide 2−5 cm compr., pauciflora, 
aureo-pubérula. Flores unissexuadas, pubérulas; 
estaminadas com pedicelo 2−3 mm compr.; hipanto 
inconspícuo, internamente pubérulo; tépalas ca 
2,9 mm compr., ovalado-elípticas, pubérulas em 
ambas as faces, papilas inconspicuas na magem e 
no ápice; estames das séries I e II ca. 2 mm compr., 
filetes tão longos quanto as anteras, pubérulos, 
anteras ovalado-triangulares, ápice obtuso, glabras, 
locelos introrsos; estames da série III ca. 1,8 
mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 

pubérulos, anteras retangulares, ápice truncado, 
glabras, locelos superiores laterais e inferiores 
lateral-extrorsos; estaminódios da série IV ausentes; 
pistiloide estipiforme, pubérulo; pistiladas com 
estaminódios 1−1,3 mm compr.; pistilo ca. 2 mm 
compr., glabro, ovário elipsoide, estilete um pouco 
mais curto, estigma capitado. Cúpulas ca. 1,2 × 1,2 
cm, obcônicas, margem dupla. Frutos ca. 2 × 1,2 
cm, elipsoides.
Material selecionado: Capitão Leônidas Marques, 
23.VIII.2004, fr., E. Barbosa & E.F. Costa 984 (MBM, 
RB). Guaraqueçaba, 18.X.1995, fr., S.R. Ziller & W. 
Maschio 983 (HFC, MBM). Ibiporã, 18.XII.1991, fl., 
F. Chagas e Silva 1476 (FUEL, MBM, UPCB). Tijucas 
do Sul, 7.II.1998, fl. (♂), J.M. Silva et al. 2262 (MBM).
Xambrê, 27.I.1962, fl., R. Reitz & R. Klein 12093 (HBR, 
RB, SP).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: São 
Miguel Arcanjo, 25.III.1994, fl. (♀), A.C. Dias & R.O. 
Pinto 504 (MBM).

No Paraná Ocotea silvestris é encontrada na 
FOD Submontana e Montana, FOM e FES, entre 250 
e 1.100 m, ocupando o dossel. A espécie amplamente 
distribuída no estado, sendo frequente na FES e 
FOM e rara na FOD, por isso é categorizada nos 
critérios da IUCN (2001) como Menor Preocupação 
(LC). Em material vivo a coloração das flores varia 
de branca a creme. Pode ser confundida com O. 
glaziovii, mas nessa os pecíolos são mais espessos 
e os frutos são globosos de margem simples ou 
hexalobada. Floresce de dezembro a maio e frutifica 
de abril a dezembro.

27. Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 382. 1889. Fig. 6a1-a7

Árvores, 8 m alt.; ramos subcilíndricos, 
glabros. Folhas alternas ou subopostas no ápice 
dos ramos; pecíolo 0,5−1 cm compr., canaliculado, 
glabro; lâmina 3−12 × 1−5,5 cm, elíptica ou 
obovada, ápice caudado, base atenuada, margem 
ondulada, face adaxial glabra, reticulação obscura, 
nervuras planas, face abaxial glabra, reticulação 
laxa, nervuras planas, secundárias 4−5 pares, ângulo 
de divergência 25º−60º, nervação camptódroma-
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares ou subterminais; tirsóide 3−6 cm compr., 
pauciflora, glabra. Flores unissexuadas; estaminadas 
com pedicelo 2−3 mm compr.; hipanto inconspícuo, 
internamente pubérulo; tépalas 1,3−2,2 mm compr., 
elípticas ou estreito-elípticas, face abaxial glabra, 
face adaxial papilosa, papilas na margem; estames 
das séries I e II 0,8−1 mm compr., filetes 1/4 a 1/5 
do comprimento das anteras, pubescentes, anteras 
quadrangulares, ápice obtuso, inconspicuamente 
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papilosas, locelos introrsos; estames da série III ca. 1 
mm compr., filetes pouco mais curtos que as anteras, 
pubescentes, anteras ovalado-retangulares, ápice 
truncado, locelos superiores laterais a subintrorsos 
e inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV e pistiloide ausentes; pistiladas com estaminódios 
0,5−0,7 mm compr., pistilo ca. 1,3 mm compr., 
glabro, ovário elipsoide, estilete muito curto, estigma 
lobado. Cúpulas 1,3 × 2 cm, sub-hemisféricas, 
margem simples. Frutos 3 × 1,6 cm, elipsoides.
Material selecionado: Adrianópolis, 25.XI.2008, 
fl. (♂), M.L. Brotto & G. Vasconcellos 254 (FUEL, 
MBM, NY, RB, UPCB). Guaratuba, 6.XI.1960, fl. (♂), 
G.G. Hatschbach 7412 (MBM, RB, UPCB). Morretes,  
29.III.2009, fr., M.L. Brotto 326 (MBM, RB, UPCB);  
2.XII.2009, fl. (♂), M.L. Brotto et al. 404 (MBM, RB, 
UPCB). Paranaguá, fl. (♀) e fr., E. Moreira 361 (UPCB).

No Paraná Ocotea teleiandra é encontrada na 
FOD das Terras Baixas, Submontana, Montana, Aluvial 
e Formação Pioneira de Influência Fluviolacustre, 
entre 3 e 1.080 m, ocupando o sub-bosque. A espécie 
é frequente e amplamente distribuída no Leste do 
estado sendo categorizada nos critérios da IUCN 
(2001) como Menor Preocupação (LC). Das espécies 
de sub-bosque é a mais comum, preferindo florestas 
primárias ou secundárias em estágio médio e avançado 
de sucessão. Em material vivo a coloração das flores 
varia de branca a creme e os frutos maduros são pretos 
com cúpulas vermelhas. Floresce de julho a fevereiro, 
com pico de floração entre novembro e dezembro, 
frutifica durante o ano todo.

28. Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 316. 1889. 
 Fig. 6b1-b7

Arbustos ou pequenas árvores, 4,5 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 
0,4−1 cm compr., canaliculado, glabrescente; lâmina 
2,5−6 × 1,5−3 cm, obovado-elíptica, ápice obtuso 
a acuminado, base obtusa a cuneada, face adaxial 
glabra, lustrosa, bulada sobre as domácias, reticulação 
laxa, nervuras subsalientes, face abaxial glabrescente, 
reticulação laxa, nervura primária saliente, secundárias 
subsalientes, 4−6 pares, ângulo de divergência 
25º−60º, nervação camptódroma-broquidódroma, 
domácias nas axilas, cobertas por tricomas alvos. 
Inflorescências axilares ou subterminais; botrióide 
1−3 cm compr., pauciflora, aureo-pubérula. Flores 
unissexuadas; estaminadas com pedicelo ca. 3 
mm compr.; hipanto inconspícuo, internamente 
glabrescente; tépalas 1,7−2,2 mm compr., ovalado-
elípticas, face abaxial pubérula, face adaxial glabra, 
papilas inconspícuas na margem e no ápice; estames 

das séries I e II 1−1,7 mm compr., filetes tão longos 
quanto ou pouco menores que as anteras, glabros, 
anteras ovalado-retangulares, ápice obtuso, glabras, 
locelos introrsos; estames da série III 1,1−1,8 
mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
glabros, anteras retangulares, contraídas no meio, 
ápice truncado, glabras, locelos superiores laterais e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série IV 
inconspícuos ou ausentes; pistiloide filiforme, glabro; 
pistiladas com estaminódios 0,5−1 mm compr.; pistilo 
1,7−2 mm compr., glabro, ovário globoso, estilete um 
pouco mais curto, estigma capitado. Cúpulas 0,5 × 0,5 
cm, sub-hemisféricas, margem simples. Frutos 1,2 × 
0,9 cm, elipsoides ou globosos.
Material selecionado: Arapoti, 10.III.1960, fl., G.G. 
Hatschbach 6900 (HBR, MBM, RB). Balsa Nova, 
29.XI.2009, fr., M.L. Brotto 396 (UPCB). Guaratuba, 
30.III.2007, fl. (♀), M.L. Brotto & E.P. Santos 18 (RB, 
UPCB). Jaguariaíva, 21.V.2009, fl. (♂), M.L. Brotto 357 
(MBM, UPCB). Morretes, 29.III.2009, fl. (♂), M.L. Brotto 
323 (FUEL, MBM, NY, RB, UPCB).

No Paraná Ocotea tristis é encontrada na 
FOD Altomontana e Refúgio Vegetacional, Savana 
e Estepe, entre 1.030 e 1.820 m. A espécie é 
frequente e amplamente distribuída em regiões altas 
da Serra do Mar e do segundo planalto do Paraná 
sendo categorizada nos critérios da IUCN (2001) 
como Menor Preocupação (LC). Em material vivo 
a coloração das flores varia entre branca, alva, 
creme e esverdeada e os frutos maduros são pretos 
com cúpulas vermelhas. Coletas provenientes do 
segundo planalto apresentam folhas com ápice 
obtuso a arredondado e frutos nitidamente elipsóides, 
enquanto que as provenientes da Serra do Mar 
apresentam folhas com ápice agudo a acuminado e 
frutos globosos. Floresce de janeiro a agosto, com 
pico de floração entre fevereiro e abril, frutifica 
de maio a janeiro, com pico de frutificação entre 
setembro e novembro.

29. Ocotea vaccinioides (Meisn.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 252. 1889. 
 Fig. 6c1-c7

Árvores, gimnodióica, 12 m alt.; ramos 
cilíndricos, glabrescentes. Folhas alternas; pecíolo 
0,5−0,8 cm compr., glabrescente; lâmina 3,5−7 × 1−2 
cm, lanceolada ou estreito-elíptica, ápice agudo, base 
cuneada, face adaxial glabrescente, reticulação laxa, 
conspícua, nervura primária subsaliente, secundárias 
planas, face abaxial não enrugada ou plissada, aureo-
pubescente, reticulação laxa, conspícua, nervura 
primária saliente, secundárias subsalientes, 5−8 
pares, ângulo de divergência 30º−60º, nervação 
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Figura 6 – a. Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez – a1. folha (face abaxial); a2. flor (♂); a3. tépala; a4. estame série 
I; a5. estame série III; a6. pistilo; a7. fruto. B. O. tristis (Nees & Mart.) Mez – b1. ramo com flores; b2. folha (face 
abaxial); b3. flor (♂); b4. tépala; b5. estame série I; b6. estame série III; b7. fruto. c. O. vaccinioides (Meisn.) Mez 
– c1. folha (face abaxial); c2. flor (♂); c3. pistilo; c4. tépala; c5. estame série I; c6. estame série III; c7. fruto. d. O. 
velloziana (Meisn.) Mez – d1. folha (face abaxial); d2. flor (♂); d3. tépala; d4. estame série I; d5. estame série III; 
d6. pistilo; d7. fruto. e. O. veluitna (Nees) Rohwer – e1. folha (face abaxial); e2. tépala; e3. estame série I; e4. estame 
série III; e5. fruto. (a1-a5 Brotto 404; a6 Moreira 361; a7 Brotto 326; b1-b6 Brotto 323; b7 Brotto 396; c1,c7 Brotto 
392; c2-c3 Dala Rosa 83; c4-c6 Völtz 11; d1-d5 Hatschbach 7866; d6 Hatschbach 9072; d7 Silva 2524; e1-e4 Cesar 
SPSF 35140; e5 Marestoni 18).
Figure 6 – a. Ocotea teleiandra (Meisn.) Mez – a1. leaf (abaxial surface); a2. flower (♂); a3. tepal; a4. stamen series I; a5. stamen series 
III; a6. pistil; a7. fruit. b. O. tristis (Nees & Mart.) Mez – b1. flowering branch; b2. leaf (abaxial surface); b3. flower (♂); b4. tepal; b5. 
stamen series I; b6. stamen series III; b7. fruit. c. O. vaccinioides (Meisn.) Mez – c1. leaf (abaxial surface); c2. flower (♂); c3. pistil; 
c4. tepal; c5. stamen series I; c6. stamen series III; c7. fruit. d. O. velloziana (Meisn.) Mez – d1. leaf (abaxial surface); d2. flower (♂); 
d3. tepal; d4. stamen series I; d5. stamen series III; d6. pistil; d7. fruit. E. O. veluitina (Nees) Rohwer; e1. leaf (abaxial surface); e2. 
tepal; e3. stamen series I; e4. stamen series III; e5. fruit. (a1-a5 Brotto 404; a6 Moreira 361; a7 Brotto 326; b1-b6 Brotto 323; b7 Brotto 
396; c1,c7 Brotto 392; c2-c3 Dala Rosa 83; c4-c6 Völtz 11; d1-d5 Hatschbach 7866; d6 Hatschbach 9072; d7 Silva 2524; e1-e4 Cesar 
SPSF 35140; e5 Marestoni 18).
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broquidódroma, domácias nas axilas e extra-axilares, 
com abertura comprimida ou orbicular, cobertas ou 
não por tricomas. Inflorescências axilares; tirsóide 
2−7 cm compr., pauciflora ou multiflora, aureo-
tomentosa. Flores bissexuadas; pedicelo ca. 1,5 
mm compr.; hipanto inconspícuo, internamente 
tomentoso; tépalas 2,4−2,5 mm compr., elípticas, 
face abaxial tomentosa, face adaxial papilosa e 
tomentosa; estames das séries I e II 1,2−1,8 mm 
compr., filetes igual ou mais curtos que as anteras, 
glabrescentes, anteras ovalado-quadrangulares, ápice 
obtuso, glabras, locelos introrsos; estames da série 
III 1,5−2 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, glabrescentes, anteras ovalado-retangulares, 
ápice truncado, glabras, locelos superiores laterais 
e inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV ca. 0,6 mm compr., filiformes, pubérulos; pistilo 
1,8−2,2 mm compr., glabro, ovário globoso, estilete 
longo, estigma subcapitado; Flores unissexuadas; 
pistiladas com estaminódios ca. 0,8 mm compr.; 
pistilo ca. 1,8 mm compr., glabro, ovário elipsoide, 
estilete curto, estigma subcapitado. Cúpulas 1,2 × 
0,9 cm, tropetiformes, margem simples. Frutos 2 × 
1,3 cm, elipsoides.
Material selecionado:  Guaratuba, 31.IX.2006, fr., M.L. 
Brotto et al. 5 (MBM, UPCB). Morretes, 8.II.2000, fl. (♀), 
S. Dala Rosa 83 (UPCB); 7.XI.2009, fr., M.L. Brotto & 
C.T. Blum 392 (MBM, RB, SPSF, UPCB).Quatro Barras, 
31.I.1989, fl. (♀), J.M. Silva & J. Cordeiro 615 (MBM); 
1.II.2009, fl. (♂), R.R. Völtz & M.L. Brotto 11 (UPCB).

No Paraná Ocotea vaccinioides é encontrada 
na FOD Montana e Altomontana, entre 820 e 1.530 
m, ocupando o dossel. A espécie é frequente e 
amplamente distribuída no Leste do estado, mas 
apenas na metade superior das montanhas da Serra 
do Mar, por isso categorizada nos critérios da IUCN 
(2001) como Quase Ameaçada (NT). Em material 
vivo a coloração das flores varia de alva a creme e 
os frutos maduros apresentam cúpulas vermelhas. 
A madeira apresenta odor acentuado. Floresce de 
dezembro a março e frutifica de abril a novembro.

30. Ocotea velloziana (Meisn.) Mez, Jahrb. Königl. 
Bot. Gart. Berlin 5: 347. 1889. Fig. 6d1-d7

Árvores, 10 m alt.; ramos angulosos, aureo-
tomentosos. Folhas alternas a subopostas; pecíolo 
1−2 cm compr., subcanaliculado, aureo-tomentoso; 
lâmina 7−14 × 3−7 cm, ovada, ápice agudo, base 
obtusa, revoluta, face adaxial glabrescente, tomentosa 
sobre as nervuras, reticulação subdensa, nervura 
primária subsaliente, secundárias planas, face abaxial 
tomentosa, reticulação subdensa, nervuras salientes, 
9−11 pares, ângulo de divergência 30º−60º, nervação 

broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescências 
axilares ou subterminais; tirsóide 2−14 cm compr., 
multiflora, aureo-tomentosa. Flores unissexuadas; 
estaminadas com pedicelo ca. 1 mm compr.; hipanto 
inconspícuo, internamente glabrescente; tépalas 
ca. 2,2 mm compr., ovalado-elípticas, glabras em 
ambas as faces, papilas inconspícuas na margem; 
estames das séries I e II ca. 1,7 mm compr., filetes ½ 
do comprimento das anteras, glabrescentes, anteras 
ovaladas, contraídas no meio, ápice contraído, glabras, 
locelos introrsos; estames da série III 1,7−1,9 mm 
compr., filetes ½ do comprimento das anteras, glabros, 
anteras retangulares, ápice truncado, glabras, locelos 
superiores laterais e inferiores lateral-extrorsos; 
estaminódios da série IV ausentes; pistilóide filiforme, 
glabro; pistiladas com estaminódios ca. 1 mm compr., 
pistilo 2−2,4 mm compr., glabro, ovário globoso, tão 
longo quanto o ovário, estigma lobado. Cúpulas ca. 
0,9 × 0,7 cm, obcônicas, glabras, margem simples. 
Frutos ca. 0,9 × 0,9 cm, globosos.
Material selecionado: Diamante do Norte, 6.IX.1998, fr., 
J.M. Silva et al. 2524 (FUEL, MBM). Guaíra, 9.IV.1961, 
fl. (♂), G.G. Hatschbach 7866 (MBM).Jaguariaíva, 
14.IV.1962, fl. (♀), G.G. Hatschbach 9072 (MBM, 
SP). Sengés, 4.V.2006, fl., E. Barbosa & F. Costa 1332 
(MBM). Ventania, 31.X.2010, fr., D.A. Estevan et al. 206 
(FUEL, SPSF).

No Paraná Ocotea velloziana é encontrada 
na Savana, entre 265 e 1.000 m, ocupando o 
dossel. A espécie é rara no estado, embora sua 
ocorrência em remanescentes de Savana sugira uma 
ampla distribuição no Norte do Paraná, por isso á 
categorizada nos critérios da IUCN (2001) como Em 
Perigo (EN B1ab(iii)). Em material vivo a coloração 
das flores é creme e os frutos maduros apresentam 
cúpulas avermelhadas. Assemelha-se a Ocotea 
velutina (Nees) Rohwer que apresenta pecíolos 
com 0,5−1 cm de comprimento, flores tomentosas 
reunidas em glomérulos e cúpulas tomentosas de 
margem hexalobada, enquanto que O. velloziana 
apresenta  pecíolos com 1−2 cm de comprimento, 
flores glabrescentes não reunidas em glomérulos 
e cúpulas glabras de margem simples. Floresce de 
março a julho e frutifica de julho a novembro.

31. Ocotea velutina (Nees) Rohwer, Mitt. Inst. 
Allg. Bot. Hamburg 20: 172. 1986. Fig. 6e1-e5

Árvores, 10 m alt.; ramos angulosos, aureo-
tomentosos. Folhas alternas a subopostas; pecíolo 
0,5−1 cm compr., subcanaliculado, aureo-tomentoso; 
lâmina 8−22 × 4,5−9 cm, elíptica ou obovada, ápice 
agudo, base cuneada, face adaxial glabrescente, 
tomentosa sobre as nervuras, reticulação subdensa, 
nervura primária imersa, secundárias planas, face 
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abaxial tomentosa, reticulação subdensa, nervuras 
salientes, 7−9 pares, ângulo de divergência 25º−45º, 
nervação broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescências axilares ou subterminais; tirsóide 
3−15 cm compr., multiflora, aureo-tomentosa. 
Flores unissexuadas; estaminadas com pedicelo ca. 
1 mm compr.; hipanto inconspícuo, internamente 
tomentoso; tépalas ca. 2,5 mm compr., ovalado-
elípticas, tomentosas em ambas as faces, papilas 
na margem e no ápice; estames das séries I e II 
ca. 2,1 mm compr., filetes tão longos quanto as 
anteras, tomentosos, anteras ovaladas, ápice obtuso, 
glabras, locelos introrsos; estames da série III ca. 
2,1 mm compr., filetes tão longos quanto as anteras, 
tomentosos, anteras retangulares, ápice truncado, 
glabras, locelos superiores lateral-introrsos e 
inferiores lateral-extrorsos; estaminódios da série 
IV ausentes; pistilóide filiforme, glabro; pistiladas 
não vistas. Cúpulas ca. 0,8 × 0,8 cm, obcônicas, 
tomentosas, margem hexalobada. Frutos ca. 1,2 × 
0,9 cm, elipsoides.
Material selecionado: Lupionópolis, 26.VII.2007, fr., 
T.M. Marestoni et al. 18 (FUEL, SPSF).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Anhembi, 
14.V.1982, fl. (♂), Cesar (SPSF 35140).

Ocotea velutina é citada pela primeira vez 
no Paraná, onde é encontrada na Savana, a cerca 
de 400 m, ocupando o dossel. A espécie é rara 
no estado, conhecida por apenas uma coleta, 
entretanto, essa raridade pode estar relacionada 
com seu limite austral de ocorrência, a região 
limítrofe entre o Norte do Paraná e Oeste de São 
Paulo, por isso é categorizada nos critérios da 
IUCN (2001) como Em Perigo Crítico (CR). Entre 
as Ocotea no Paraná, é a única com flores reunidas 
em glomérulos e cúpulas pilosas. Floresce em maio 
e frutifica de julho a agosto.
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Resumo
A vegetação nas cangas (afloramentos ferruginosos) abriga dezenas de espécies raras, várias novidades 
taxonômicas e elevada diversidade alfa e beta. Utilizando um banco de dados constituído por 1.080 táxons de 
angiospermas, a vegetação associada às cangas no Quadrilátero Ferrífero foi caracterizada a partir dos elementos 
florísticos, das formas de crescimento e das fisionomias mais frequentes. Analisou-se a distribuição geográfica e 
os domínios fitogeográficos de 980 espécies. Ainda, com o objetivo de verificar se há distinção entre a vegetação 
das cangas em relação às de cinco áreas inseridas em sistemas rupestres de Minas Gerais e Bahia, analisou-se 
a similaridade a partir do número de espécies de 920 gêneros de angiospermas. Em comparação aos sistemas 
quartzíticos, principalmente os inseridos na Cadeia do Espinhaço, pode-se distinguir a vegetação das cangas 
pela maior influência de elementos florísticos do domínio Atlântico, maior frequência de sinúsias formadas por 
árvores e arbustos, riqueza elevada de espécies de gêneros como Solanum e Cattleya e pouca representatividade 
fisionômica de alguns gêneros típicos dos campos rupestres. Essa distinção parece correlacionar-se com a 
localização geográfica do Quadrilátero e com as características geomorfológicas e mineralógicas das cangas.
Palavras-chave: sistemas rupestres, Cadeia do Espinhaço, vegetação metalófila, geossistema ferruginoso, 
afloramentos ferruginosos.
Abstract
The vegetation in cangas (ironstone outcrops) houses dozens of rare species, several taxonomic novelties, and 
high alpha and beta diversity. Using a database consisting of 1080 angiosperm taxa, the vegetation associated 
with cangas in the Iron Quadrangle was characterized by its floristic elements, growth forms, and most frequent 
physiognomies. We analyzed the geographic distribution and the phytogeographic dominions of the 980 species. 
Also, in order to verify distinctions between canga vegetation in relation to five areas embedded in rupestral 
systems of Minas Gerais and Bahia, we analyzed the similarity of 920 angiosperm genera based in the species 
number. Compared to other rocky systems, especially those within the Espinhaço Range, canga vegetation is 
distinguished by the greater influence of floristic elements from the Atlantic dominion, greater frequency of 
arboreal and shrubby sinusiae, high abundance of genera like Solanum and Cattleya, and little physiognomic 
representation of some typically ‘campos rupestres’ genera. This distinction appears to be correlated with the 
geographic location of the Iron Quadrangle as well as the mineral and geomorphological characteristics of cangas.
Key words: rupestral systems, Espinhaço Range, metalophilous vegetation, ferruginous geosystem, ironstone outcrops.
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Introdução
O s  s i s t e m a s  r o c h o s o s  c o n s t i t u e m 

g e o f o r m a s  m u i t o  a n t i g a s ,  g e r a l m e n t e 
sustentando uma flora relictual edaficamente 
controlada e caracterizada pelo elevado número 
de endemismos (Bussel & James 1997; Giulietti 
et al. 1997; Kruckeberg 2004; Vincent & Meguro 

2008). Scarano (2007), ao discutir o panorama 
da produção do conhecimento sobre a vegetação 
associada aos afloramentos rochosos, destaca a 
necessidade urgente de acelerar estudos nesses 
ambientes, em especial nas áreas de cangas. 
Estas áreas constituem um dos sistemas menos 
conhecidos, onde a principal causa de perda 
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de habitat e degradação deve-se à abertura de 
dezenas de cavas de extração de minério de ferro 
(Carmo et al. 2012). 

As cangas são afloramentos formados há 
milhões de anos resultante do intemperismo 
de rochas ferríferas subjacentes - tais como os 
itabiritos e diamictitos ferruginosos - e posterior 
enriquecimento de ferro, resultando em couraças 
que podem atingir dezenas de metros de espessura e 
se estender por milhares de hectares (Dorr II 1969; 
Schobbenhaus & Coelho 1986; Castro 2008). A 
vegetação associada às cangas abriga dezenas de 
espécies raras (sensu Giulietti et al. 2009), várias 
destas novas para a ciência, e elevada diversidade 
alfa e beta (Viana & Lombardi 2007; Jacobi & 
Carmo 2008a; Jacobi & Carmo 2012). Apesar 
disto, estas áreas possuem representatividade 
insignificante dentro do sistema nacional de 
unidades de conservação de proteção integral 
(Jacobi et al. 2011). 

As couraças ferruginosas localizam-se 
predominantemente no estado de Minas Gerais, 
principalmente no Quadrilátero Ferrífero e ao 
longo da vertente leste da Cadeia do Espinhaço. 
Outras localidades relevantes são a Serra de 
Carajás (Pará), a Morraria do Urucum (Mato 
Grosso do Sul) e a região de Caetité (Bahia) 
(Carmo et al .  2012). Com freqüência, as 
cangas distribuem-se insularmente nas porções 
mais altas do relevo, recobrindo jazidas de 
minério de ferro e constituindo extensos platôs 
interconectados por vales e escarpas (Dorr 
II 1969; Carmo et al. 2011). Fundamentados 
n a s  p e c u l i a r i d a d e s  g e o m o r f o l ó g i c a s , 
h idrogeológicas ,  pa leoambien ta i s  e  na 
singularidade das comunidades de plantas e 
invertebrados associados às formações ferríferas 
e as cangas, Jacobi et al. (no prelo) sugeriram 
agrupar estas áreas metalíferas sob o termo 
geossistema ferruginoso. Foi adotado o conceito 
de geossistema (Bertrand 1972), e não o de 
ecossistema, porque além de incluir o conceito 
de complexos rupestres de Semir (1991), 
abrange ainda as interações entre os processos 
climatológicos, geomorfológicos, biológicos e 
antrópicos como estruturadores de uma paisagem 
dinâmica (Rodrigues 2001).  

Vários termos foram propostos para 
denominar a vegetação associada às cangas, 
como campos ferruginosos (Rizzini 1979), 
savana metalófila (Porto & Silva 1989), 
vegetação metalófila (Silva 1992), campos 

rupestres ferruginosos (Mourão & Stehmann 
2007; Viana & Lombardi 2007) e vegetação de 
bancada laterítica (Silva & Tozzi 2011). Até hoje 
a nomenclatura permanece incerta e imprecisa, 
e este cenário demanda uma sistematização 
do conhecimento gerado para subsidiar uma 
caracterização mais precisa da vegetação. Da 
perspectiva da conservação do patrimônio 
biológico, esta ação é estratégica, pois o 
refinamento na localização e na caracterização da 
biodiversidade brasileira é fundamental para que 
os tomadores de decisão priorizem objetivamente 
os alvos de conservação das futuras áreas 
protegidas (Dinerstein et al. 2005).

Este trabalho tem como objetivos: realizar 
uma classificação mais precisa da vegetação 
associada às cangas no Quadrilátero Ferrífero a 
partir da análise dos elementos florísticos, de suas 
formas de crescimento e das fisionomias mais 
frequentes; e investigar se há distinção florística 
e fitogeográfica entre essa vegetação em relação 
à vegetação de cinco áreas inseridas em sistemas 
rupestres em Minas Gerais e Bahia. 

Material e Métodos
No Quadrilátero Ferrífero, região central 

de Minas Gerais, compõem o geossistema 
ferruginoso rochas com alta concentração de 
ferro, constituintes das Formações Cauê e 
Gandarela (Grupo Itabira, Supergrupo Minas), 
e as cangas que as recobrem. O termo canga, 
na verdade uma corruptela de tapanhoacanga, 
foi introduzido na nomenclatura geológica 
por Wilhelm Ludwig von Eschwege no inicio 
do século XIX, juntamente com a definição 
do termo itabirito, a partir de descrições de 
amostras coletadas em localidades-tipo inseridas 
no Quadrilátero Ferrífero (Renger 2005). Essa 
localidade abrangia originalmente cerca de 185 
km² de cangas (Baltazar 2005). 

Um banco de dados foi constituído a partir 
de estudos florísticos exclusivos de cangas no 
Quadrilátero Ferrífero situadas entre 900 e 1.850 
m, predominando os afloramentos localizados 
acima de 1.400 m (Jacobi et al. 2007; Mourão 
& Stehmann 2007; Viana & Lombardi 2007; 
Jacobi & Carmo 2012). Foram incluídas as 
espécies afins de outros táxons, variedades e 
espécies novas para a ciência e excluídas as 
exóticas e invasoras, resultando em 1.080 táxons 
de angiospermas, distribuídos em 102 famílias 
e 418 gêneros. 
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Caracterização da vegetação 
sobre cangas
A vegetação foi caracterizada de acordo com 

a descrição das principais sinúsias e as formas de 
crescimento das espécies, composto pela proporção 
de árvores, arbustos, subarbustos, ervas, palmeiras, 
parasitas e trepadeiras, adaptado de Viana & 
Lombardi (2007). 

Contexto fitogeográfico
Foram excluídas as espécies não descritas e 

os táxons identificados apenas em nível genérico, 
resultando em 980 espécies. Para cada uma dessas, 
foram determinados a distribuição geográfica, 
a partir da ocorrência por estado, e os domínios 
fitogeográficos seguindo Jacobi & Carmo (2012) 
e a Lista de Espécies da Flora do Brasil (2012). 

Foram comparadas também as relações 
florísticas entre a vegetação que ocorre nas cangas e 
em cinco sistemas quartzíticos, dos quais quatro estão 
inseridos na Cadeia do Espinhaço (MG/BA), onde 
predominam os campos rupestres (sensu Giulietti 
et al. 1997), e um na Serra de São José (Tab. 1), 
município de Tiradentes (MG), no limite com a 
Zona da Mata mineira. Com exceção do presente 
banco de dados de cangas, composto por espécies 
exclusivamente inventariadas em afloramentos, 
todos os outros consideraram também as espécies 
inventariadas nas fisionomias de cerrado, caatinga 
e floresta estacional semidecidual. A área total de 
coleta nas cangas foi o somatório da superfície de 
18 afloramentos cuja distância média linear entre 
eles foi de 39 km. 

A análise de classificação baseou-se em 
uma matriz de similaridade em nível genérico. 
Para as seis localidades foi encontrado um total 
de 920 gêneros de angiospermas. Cada gênero foi 
quantificado pelo número de espécies (incluindo 
espécies afins, variedades e espécies novas para 
a ciência) extraídos das listas florísticas. Foi 
necessária atualização nomenclatural, seguindo a 
Lista de Espécies da Flora do Brasil (2012), uma 
vez que as floras foram publicadas ao longo dos 
últimos 25 anos, trazendo diferentes delimitações 
no nível genérico. Entre as atualizações estão 
as de espécies de Vernonia Schreb. atualmente 
estabelecidas, por exemplo, em Lepidaploa (Cass.) 
Cass., Lessingianthus H. Rob. e Vernonanthura H. 
Ros.; Panicum L. em Apocloa Zuloaga & Morrone 
e Ocellochloa Zuelloaga & Morrone; Maxillaria 
Ruiz & Pav. em Christensonella Szlach., Mytnik, 
Górniak & Smiszek . 

Realizou-se, com auxílio do programa PAST 
(Hammer et al. 2001), uma análise de agrupamentos 
por médias não ponderadas (UPGMA) e o índice 
de similaridade de Bray-Curtis. A robustez dos 
grupos foi verificada através de 5.000 repetições 
aleatórias onde, para cada raiz de um agrupamento, 
foi informada a porcentagem de vezes que incluiu 
um mesmo conjunto de objetos.

Para cada uma das localidades foram 
identificados os 25 gêneros com maior riqueza 
específica e foram construídos diagramas ternários 
para visualizar o posicionamento destes gêneros ao 
longo de um gradiente, ou setores fitogeográficos. 
O posicionamento de um gênero no diagrama foi 

Tabela 1 – Localização e caracterização das seis áreas contendo sistemas rochosos que integraram o banco de dados 
do presente estudo.
Table 1 – Location and characterization of the six areas on rock systems that composed the data set in this study.

Local
Altitude 
máxima 

(m)

Área 
(km²)

Angiospermas (n°) Domínio
fitogeográficoFamílias Gêneros Espécies

1. Catolés, Cadeia do Espinhaço, BA (Zappi et al. 2003) 2.033 667 123 584 1.669 Caatinga

2. Pico das Almas, Cadeia do Espinhaço, BA (Stannard 1995) 1.958 170 110 396 994 Caatinga

3. Grão-Mogol, Cadeia do Espinhaço, MG (Pirani et al. 2003) 1.250 100 111 452 1.078 Cerrado

4. Serra do Cipó, Cadeia do Espinhaço, MG (Giulietti et al. 1987) 1.500 200 122 508 1.555 Cerrado

5. Quadrilátero Ferrífero, MG 1.880* 6* 102 418 1.080 Mata# 
Atlântica

6. Serra de São José, MG (Alves & Kolbek, 2009) 1.430 25 108 428 1.077 Mata 
Atlântica

*para ocorrência de cangas – *for cangas occurences
#
Spósito & Stehmann (2006); Fundação SOS Mata Atlântica (2011)
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estabelecido a partir de três coordenadas geradas 
pela soma da proporção relativa da sua frequência 
encontrada nas duas localidades inseridas no 
Espinhaço baiano (domínio da Caatinga); duas 
no Espinhaço mineiro (domínio do Cerrado); 
e duas no setor centro-sul mineiro (domínio 
da Mata Atlântica). Dessa forma, quanto mais 
próximo um gênero estiver de um vértice, maior a 
influência fitogeográfica do domínio representado. A 
frequência total foi definida como a soma do número 
de vezes que as espécies ocorreram nas localidades.

Resultados e Discussão
Caracterização da vegetação 
sobre cangas
As ervas (37%) constituem a forma de 

crescimento mais frequente entre as espécies, 
seguida pelos arbustos (21%), subarbustos (20%), 
árvores (11%) e trepadeiras (10%). Parasitas 
e palmeiras somam 1% (Fig. 1). As espécies 
herbáceas foram mais frequentes entre as famílias 
Poaceae (99), Orchidaceae (79), Cyperaceae (43), 
Bromeliaceae (28) e Eriocaulaceae (27). Em geral, 
o componente herbáceo não forma um estrato 
contínuo ao longo das couraças, praticamente 
não ocorrendo nos setores onde o elevado grau 
de cimentação da canga determina um substrato 
bastante compacto e conhecido como lajeado. 
Nesses setores, as espécies rupícolas predominantes 
são as de crescimento clonal, destacando-se as 
ilhas de Trilepis lhotzkiana Nees (Cyperaceae), 
Acianthera teres (Lindl.) Borba (Orchidaceae) e 
Vellozia spp. Vand (Velloziaceae). 

As espécies arbustivas mais frequentes 
pertencem a Asteraceae (28), Solanaceae e 
Melastomataceae (27 cada), Verbenaceae (20) 
e Malpighiaceae (16). Asteraceae e Rubiaceae 
caracterizaram-se pela maior riqueza de espécies 
subarbustivas, com 93 e 23 respectivamente. 
As trepadeiras foram mais frequentes entre as 
Apocynaceae (31), Asteraceae (15) e Fabaceae 
(10). Lorantaceae e Santalaceae apresentaram ao 
total seis espécies hemiparasitas e Apodanthaceae e 
Convolvulaceae somaram duas holoparasitas. Entre 
as árvores, destacam-se pela riqueza específica as 
famílias Myrtaceae (29), Melastomataceae (15) e 
Lauraceae (14). Pelo mesmo critério, destacam-se 
os gêneros Myrcia DC. (15), Miconia Ruiz & Pavon 
(14) e Ocotea Aubl.(8). 

A contribuição relativa de algumas formas 
de crescimento pode variar bastante tanto entre 
as cangas quanto ao longo da superfície de uma 
mesma couraça. As espécies arbóreas, arbustivas e 
as trepadeiras, por exemplo, ocorrem concentradas 
em sinúsias associadas a vestíbulos de cavernas 
(clarabóias), a grandes depressões e fendas no 
substrato que, dependendo da canga, distribuem-
se de forma agregada ou aleatória no espaço. 
Estas sinúsias podem assumir desde um aspecto 
semelhante ao escrube descrito por Caiafa & 
Silva (2005) até a fisionomia e porte de um capão 
de mata, com algumas árvores atingindo 15 m de 
altura como as Fabaceae Abarema obovata (Benth.) 
Barneby & J.W. Grimes e Copaifera langsdorffii 
Desf. e a Myrtaceae Calyptranthes clusiifolia O. 
Berg. Esses ambientes representam em média de 
10% a 30% da área total de uma couraça (Carmo 
& Jacobi 2012), raramente somando mais de 50% 
da superfície de uma canga. Entre os gêneros 
mais numerosos contendo espécies arbustivas e 
frequentemente associados a essas sinúsias estão 
Solanum L. (13), Leandra Raddi (8), Symplocos 
Jacq. (7) e Psychotria L. (6). Entre as epífitas, 
predominam os gêneros Tillandsia L. (6) e 
Peperomia Ruiz & Pav. (4) e entre as trepadeiras, 
predominam Mikania Willd.(14), Passiflora L.(6), 
Dioscorea L. e Serjania Mill (4 cada). 

Quando na couraça ocorre elevada quantidade 
de fissuras e fendas, os gêneros mais característicos 
da vegetação graminóide e com a maior riqueza 
específica são Paspalum L. e Panicum (13 cada), 
Rhynchospora (11), Andropogon e Axonopus P. 
Beauve (8 cada). Nesses setores, a estrutura horizontal 
da vegetação é geralmente dominada pelos arbustos 
(Rizzini 1979; Viana & Lombardi 2007; Jacobi et al. 

Figura 1 - Formas de crescimento da vegetação em 
cangas do Quadrilátero Ferrífero, MG. Árv: árvore; 
Arb. Arbusto; Sub: subarbusto; Palm: palmeira; Par: 
parasita; Trep: trepadeira
Figure 1 – Growth forms of the vegetation associated with Iron 
Quadrangle cangas, MG. Árv: tree; Arb. shrub; Sub: sub-shrub; 
Palm: palm; Par: parasite; Trep: lianas and vines; Capão: forest 
islands; Área aberta: open area.
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2008b) que se desenvolvem mesmo na ausência de 
solo na superfície das couraças. Entre eles, os gêneros 
com a maior riqueza específica foram Stachytarpheta 
Vahl.(7), Byrsonima Rich ex Kunth. e Lippia L. (6) 
Baccharis L., Lychnophora Mart. e Mimosa L. (4 
cada). Provavelmente, o predomínio dos arbustos 
na fisionomia geral também está relacionado a uma 
das características mais singulares das cangas, a 
presença de milhares de micro e mesocavidades 
(centimétricas) que contribuem, juntamente com as 
centenas de macrocavernas já inventariadas, para 
a elevada heterogeneidade espacial subsuperficial 
(Carmo & Jacobi 2012). 

Onde a umidade permanece elevada durante 
todo o ano, como vestíbulos de cavernas, canais de 
drenagem, lagoas e brejos, os gêneros mais abundantes 
e habitualmente encontrados são Paepalanthus Mart. 
(16), Xyris L. (15), Habenaria Willd. (8) e Eleocharis 
R.Br.(5). As lagoas e brejos estão restritos a poucas 
cangas no Quadrilátero Ferrífero, abrangendo uma 
área total estimada menor que 300 ha. Constituem 
os únicos ambientes brejosos conhecidos no Brasil 
e desenvolvidos nos geossistemas ferruginosos que 
podem atingir cotas altitudinais superiores a 1.300 m 
(Carmo & Jacobi 2012).

Todas essas características geomorfológicas 
e topográficas, gerando diversos tipos de habitats, 
contribuem para a elevada variabilidade entre as 
proporções relativas de cada forma de crescimento 
e, portanto, para a variabilidade fisionômica 
entre e dentro das cangas. Essa relação entre a 
heterogeneidade espacial e a variação na estrutura e 
na composição da vegetação em sistemas rochosos 
é bem estabelecida na literatura brasileira (Ribeiro 
& Medina 2002; Caiafa & Silva 2005; Conceição 
& Pirani 2005). O que distingue as cangas da 
maioria dos sistemas rochosos conhecidos é 
sua heterogeneidade espacial subsuperficial que 
favorece uma relevante parcela da biomassa 
vegetal, representada pelo sistema radicular, 
a desenvolver-se pelos espaços das cavidades 
subterrâneas e pelas fendas, formando estruturas 
excepcionais como rizotemas e tufos suspensos no 
seu interior (Ferreira 2005; Carmo & Jacobi 2012).

Contexto fitogeográfico
De acordo com a distribuição geográfica, as 

espécies inventariadas nas cangas foram inseridas 
em cinco grupos: Grupo 1) espécies restritas 
ao estado de Minas Gerais (17%), a maioria 
exclusivamente associada aos ambientes rupestres 
da Cadeia do Espinhaço, e com cerca de 60 espécies 

endêmicas do Quadrilátero Ferrífero (Jacobi & 
Carmo, 2012); Grupo 2) espécies que ocorreram 
nos estados de MG e BA (3%), predominantemente 
na Cadeia do Espinhaço; Grupo 3) espécies restritas 
à região Sudeste (8%); Grupo 4) espécies com 
ampla distribuição, porém ainda exclusivas do 
Brasil (37%); Grupo 5) espécies não exclusivas 
do Brasil (35%). Incluem-se neste último as espécies 
subespontâneas, tais como Emilia fosbergii Nicolson, 
Hypoxis decumbens L. e Solanum americanum Mill. 

Na Cadeia do Espinhaço, diversos autores 
identificaram cinco padrões de distribuição 
geográfica para as espécies de campos rupestres: 
espécies endêmicas do Espinhaço; espécies 
disjuntas entre o Espinhaço e áreas rupestres em 
Goiás; disjunção entre o Espinhaço e a restinga; 
disjunção entre o Espinhaço e os tepuis do norte da 
América do Sul; e espécies de ampla distribuição 
geográfica (Giulietti et al. 1987; Harley 1995; 
Rapini et al. 2008). Dois desses padrões foram 
nitidamente observados nas cangas: espécies 
endêmicas da Cadeia do Espinhaço e espécies 
amplamente distribuídas. Os outros três padrões 
não foram claramente estabelecidos para as 
couraças ferruginosas. Apenas duas das 980 
espécies inventariadas também ocorrem em áreas 
disjuntas nas restingas do leste do Brasil (seguindo 
Alves et al. 2007), 23 espécies em áreas disjuntas 
em Goiás, e três espécies ocorrem também nos 
tepuis (seguindo Harley 1995; Alves et al. 2007). 

Os domínios fitogeográficos com maior 
influência na vegetação associada às cangas foram 
a Mata Atlântica e o Cerrado. Do total de espécies, 
18% foram exclusivas do domínio Atlântico. No 
componente arbustivo-arbóreo são freqüentes os 
elementos florísticos característicos dos topos de 
montanhas do leste do país, como Calyptranthes 
clusiifolia O. Berg, Eremanthus incanus (Less.) 
Less., Geonoma schottiana Mart e Symplocos 
celastrinea Mart. Elementos característicos das 
matas nebulares (sensu Valente et al., 2011) do 
domínio Atlântico são igualmente habituais, 
como Clethra scabra Pers., Drimys brasiliensis 
Miers, Guapira opposita (Vell.) Reiz, Psychotria 
stachyoides Benth. e Weinmannia paulliniifolia 
Pohl ex Ser. (Oliveira-Filho & Fontes 2000; Pereira et 
al. 2006). No componente herbáceo das áreas abertas, 
destaca-se na fisionomia a espécie endêmica das cangas 
do Quadrilátero Paspalum brachytrichum Hack. 

As espécies exclusivas do domínio Cerrado 
totalizaram 16%, a maioria ocorrendo na Cadeia 
do Espinhaço mineiro e nos estados de Goiás e 
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São Paulo. As espécies desse grupo estão associadas 
frequentemente ao componente herbáceo-arbustivo das 
áreas abertas, como Aspilia subpetiolata Baker, Calea 
rotundifolia (Less.) Baker, Galianthe angustifolia 
(Cham. & Schltdl.) E.L. Cabral e Hyptis rotundifolia 
Benth. Entre os gêneros com mais espécies estão 
Cattleya Lindl., Stachytarpheta Vahl. e Vellozia. 

As espécies que ocorrem tanto no Cerrado 
quanto na Mata Atlântica somam 20% do total e 
predominam em duas sinúsias: a arbustivo-arbórea 
e a campestre. Leandra aurea (Cham.) Cogn. e 
Vochysia emarginata (Vahl) Poir. integram o primeiro 
componente. Chromolaena decumbens Gardner 
e Sporobolus reflexus Boechat & Longhi Wagner 
inserem-se no segundo componente da vegetação. 

As espécies que ocorrem nos domínios Mata 
Atlântica, Cerrado e Caatinga somaram 12% do 
total. Integram esse grupo Chaptalia integerrima 
(Vell.) Burkart, Diodella radula (Willd. ex Roem. 
& Schult.) Delprete, Matelea pedalis (E.Fourn.) 
Fontella & E.A.Schwarz, Pfaffia jubata Mart 
e Symplocos oblongifolia Casar. As espécies 
que se distribuem entre as várias combinações 
fitogeográficas somam 34% do total (Tab. 2) e, 
entre elas, estão Anthurium scandens (Aubl.) 
Engl., Baccharis retusa DC., Bulbostylis capillaris 
(L.) C.B. Clarke, Centropogon cornutus (L.) 
Druce, Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers e 
Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Nas cangas, uma relevante fração das 
espécies consideradas de ampla distribuição no 
Brasil (Grupo 4, 37% do total) tem na realidade 
seus limites de ocorrência concentrados no leste do 
país, o que claramente relaciona-se com a inserção 
geográfica do Quadrilátero Ferrífero, no contato 
da Mata Atlântica com o Cerrado e recebendo 
uma forte influência de elementos florísticos 
característicos desses domínios fitogeográficos. 

O problema da escala na definição de padrões 
fitogeográficos, quando a informação limita-se a 
unidades políticas, já foi apontado por Alves & 
Kolbek (2010). Entre os reflexos diretos desse viés 
estão a superestimativa da amplitude das áreas de 
ocorrência e a falta de distinção entre os ambientes 
ou habitats, principalmente quando o foco do 
estudo são as plantas exclusivas a certos tipos de 
substratos ou limitadas a elevadas cotas altitudinais. 
Nessas situações, as populações de espécies 
geralmente distribuem-se em áreas restritas que 
podem, por sua vez, estar insularmente distribuídas 
por enormes extensões. Assim, um refinamento 
da informação sobre os locais e os habitats das 

espécies inventariadas nas cangas, consideradas 
no presente trabalho como de ampla distribuição, 
poderá contribuir para uma melhor delimitação da 
sua área de ocorrência. Ao mesmo tempo, poderá 
contribuir para uma distinção mais evidente entre 
um grupo de espécies restrito aos sistemas rupestres 
(elementos florísticos de formações azonais), um 
grupo exclusivo das formações zonais e um grupo 
de espécies que pode ocorrer em ambos e, portanto, 
constituído por elementos florísticos generalistas. 

De acordo com a análise de similaridade, um 
agrupamento foi gerado pelas quatro áreas inseridas 
na Cadeia do Espinhaço, ou província fitogeográfica 
do Espinhaço (Giulietti et al. 1997): Pico das Almas 
+ Catolés agrupando-se a Grão-Mogol e em seguida 
à Serra do Cipó. As cangas juntamente com a Serra 
de São José formaram um grupo distinto. Em todos 
os casos, valores de bootstrap entre 77 e 95 indicaram 
forte coesão entre os agrupamentos formados com 
similaridades entre 55% e 65% (Fig. 2).  

Os 25 gêneros com a maior riqueza abrigaram 
entre 24 e 33% do total de espécies de cada uma 
das seis localidades e resultaram em um conjunto 
de 64 gêneros (Tab. 3). Xyris foi o gênero mais 

Tabela 2 – Domínios fitogeográficos das espécies 
inventariadas nas cangas do Quadrilátero Ferrífero, 
MG. MA: Mata Atlântica; CE: Cerrado; CA: Caatinga; 
AM: Amazônia; PM: Pampa; PT: Pantanal.
Table 2 – Phytogeographic dominions of the species inventoried 
in the Iron Quadrangle cangas. MA: Atlantic Rainforest; CE: 
Cerrado; CA: Caatinga; AM: Amazon; PM: Pampa; PT: Pantanal.

Domínio Fitogeográfico n° spp. %
MA 180 18,5
CE 159 16,2
CE; MA 198 20,2
CA; CE; MA 119 12,1
AM; CA; CE ; MA 89 9,1
CA; CE 39 4,0
AM; CE; MA 29 3,0
CE; MA; PM 17 1,7
AM; CA; CE 16 1,6
AM; CE 8 0,8
outros 30 3,0
todos 93 9,5
desconhecido 3 0,3
Total 980 100
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frequente (139), seguido por Paepalanthus (128), 
Hyptis Jacq. (95), Chamaecrista Moench. (94), 
Microlicia D. Don. (93), Miconia Ruiz & Pav. (86), 
Vellozia (84), Rhynchospora Vahl. (79), Baccharis 
(75) e Myrcia (75). Apenas quatro gêneros não 
ocorreram em todas as localidades. Agrianthus Mart. 
ex DC. ocorreu em Catolés e Pico das Almas, sendo 
endêmico da Bahia (Ferreira 2012) e predominando 
nos sistemas rupestres da Chapada Diamantina 
(Stannard 1995). Philodendron Schott., por outro 
lado, é ausente naquelas duas áreas. Eriope Humb & 
Bonpl. ex Benth não foi amostrado para a S. São José 
e Siphocampylus Pohl. não ocorreu em Grão-Mogol. 

Xyris foi o gênero com a maior riqueza nas 
localidades da Serra do Cipó (44) e em Pico das 
Almas (31). Hyptis foi o gênero com a maior 
riqueza em Catolés (33) e na Serra de São José (19) 
e Chamaecrista (22) em Grão-Mogol. Nas cangas, 
o maior número de espécies correspondeu ao gênero 
Solanum (19), representando a única localidade 
cujo gênero mais abundante não é característico 
da vegetação rupestre. Este fato relaciona-se 
ao elevado número de capões que favorece 
condições ambientais adequadas para as espécies 
ecotonais de Solanum (Mourão & Stehmann 
2007; Jacobi & Carmo 2008a), especialmente 
quando ocorrem em cotas altitudinais acima de 
1.000 m (Valente et al. 2011). 

Gêneros com centros de diversidade na Cadeia 
do Espinhaço, tais como Chamaecrista, Hyptis e 
Syngonanthus Ruhland. (Harley 1996; Costa et al. 
2008; Rando & Pirani 2011) ou frequentes como 
Croton L. e Utricularia L. (Harley 1995; Rapini et 
al. 2008) figuram entre os 25 gêneros com a maior 
riqueza específica nas localidades inseridas em 
sistemas quartzíticos, mas não entre os 25 encontrados 
nas cangas do Quadrilátero. Outros gêneros freqüentes 
nos campos rupestres como Camarea A. St.-Hill e 
Drosera L. (Mamede 1990; Ferrero & Mello-Silva 
2011) ainda não foram amostrados nas couraças 
ferruginosas do Quadrilátero, embora estejam 
presentes nas outras cinco localidades (Tab. 1) e 
também em áreas brejosas desenvolvidas em matriz 
quartzítica ou filítica localizadas a poucas centenas 
de metros das cangas inventariadas. Esse padrão pode 
correlacionar-se com a constituição mineralógica das 
cangas, basicamente caracterizada pelas elevadas 
concentrações de minerais metálicos, notadamente 
o ferro (Silva 1992; Schaefer et al. 2008; Vincent & 
Meguro 2008). 

Outra situação que distingue a vegetação das 
cangas é a pouca influência de elementos florísticos 
de Eriocaulaceae e Xyridaceae na fisionomia ou 
aspecto estrutural campestre (Viana & Lombardi 
2007; Jacobi & Carmo 2008a, b; Echternacht et al. 
2012) quando comparado aos sistemas quartzíticos 
localizados no Espinhaço e na Serra de São José, 
onde essas sempre-vivas se destacam no estrato 
herbáceo (Giulietti & Hensold 1990; Harley 
1995; Costa et al. 2008; Alves & Kolbek 2009). 
Provavelmente, a ausência de solos arenosos e/
ou a menor abrangência de ambientes brejosos 
reduzem a disponibilidade de habitat adequado 
ao estabelecimento daquelas famílias nas cangas. 

No nível específico, vários levantamentos 
florísticos destacaram a elevada diversidade 
beta entre as áreas inventariadas no Espinhaço, 
principalmente entre as porções baiana e mineira, 
devido a uma possível barreira migratória 
representada por uma disjunção de 300 km entre as 
duas porções (Azevedo & van den Berg 2007; Rapini 
et al. 2008). No presente estudo, a diversidade beta 
medida a partir das diferenças de riqueza dos gêneros 
foi relativamente menos pronunciada, agrupando as 
quatro áreas inseridas na província fitogeográfica do 
Espinhaço e segregando-as das cangas e da Serra 
de São José, apesar das distâncias entre a Serra 
do Cipó e o Quadrilátero e entre a Serra do Cipó 
e a Serra de São José serem inferiores a 90 km e 
190 km, respectivamente. Os diagramas ternários 

Figura 2 – Dendrograma de similaridade baseado no 
número de espécies de 920 gêneros de angiospermas 
(UPGMA; coeficiente de similaridade Bray-Curtis: 
cc 0,884). Bootstrap: 5000 repetições. SJ: Serra de 
São José; CG: Cangas; CI: Serra do Cipó; GM: Grão-
Mogol; CA: Catolés; PA: Pico das Almas. 
Figure 2 – Similarity dendrogram based on the species number 
of 920 genera of angiosperms (UPGMA; Bray-Curtis index : cc 
0.884). Bootstrap: 5000 repetitions. SJ: Serra de São José; CG: 
Cangas; CI: Serra do Cipó; GM: Grão-Mogol; CA: Catolés; 
PA: Pico das Almas.



534 Carmo, F.F. & Jacobi, C.M.

Rodriguésia 64(3): 527-541. 2013

Figura 3 – Diagramas ternários obtidos a partir da frequência dos 25 gêneros com maior riqueza em cada uma das 
seis áreas investigadas. MA: setor Mata Atlântica; CE: setor Cerrado; CA: setor Caatinga. Consultar a Tabela 3 para 
a identificação dos códigos.
Figure 3 – Ternary diagrams obtained from the 25 most abundant genera in each area. MA: Atlantic Rainforest; CE: Cerrado; CA: 
Caatinga. For codes consult Table 3. 



Vegetação de canga no Quadrilátero Ferrífero

Rodriguésia 64(3): 527-541. 2013

535

Tabela 3 – Os 25 gêneros de angiospermas com maior número de espécies (cinza) em cada localidade (ver Tabela 1), 
ordenados a partir dos valores nas cangas do Quadrilátero Ferrífero, MG. Cod.: códigos da Figura 3. 
Table 3 – The 25 genera with most species number (gray) in each locality (see table 1), ranked by the values found in Iron Quadrangle 
cangas. Cod.: codes for Figure 3.

Gênero Cod.

Mata Atlântica Cerrado Caatinga

Setor Centro-Sul Espinhaço MG Espinhaço BA

Cangas S.S.José S. Cipó G. Mogol P. Almas Catolés

Solanum L. (Solanaceae) so 19 11 1 6 7 10

Baccharis L. (Asteraceae) 18 11 15 4 14 13

Paepalanthus Mart. (Eriocaulaceae) 2 16 10 41 14 15 32

Myrcia DC. (Myrtaceae) 16 8 16 10 10 15

Mikania Willd. (Asteraceae) 16 3 16 8 8 18

Xyris L. (Xyridaceae) xy 15 11 44 18 31 20

Miconia Ruiz & Pavon (Melastomataceae) 14 14 15 13 16 14

Paspalum L. (Poaceae) ps 13 5 22 5 5 8

Panicum L. (Poaceae) 13 4 5 9 14 5

Rhynchospora Vahl. (Cyperaceae) 11 18 15 12 14 9

Lippia L. (Verbenaceae) 10 5 18 9 4 20

Microlicia D.Don. (Melastomataceae) mc 9 9 21 6 17 31

Polygala L. (Polygalaceae) 9 8 20 9 9 14

Tibouchina Aubl. (Melastomataceae) tb 9 11 12 5 3 9

Ditassa R.Br. (Apocynaceae) di 9 6 9 11 3 8

Ocotea Aubl. (Lauraceae) 9 2 10 4 5 8

Vellozia Vand. (Velloziaceae) ve 8 4 36 14 9 13

Habenaria Willd.  (Orchidaceae) 8 8 13 4 11 11

Mimosa L. (Fabaceae) 8 3 12 11 7 11

Leandra Raddi (Melastomataceae) le 8 10 7 2 6 13

Peperomia Ruiz & Pav. (Piperaceae) pp 8 9 4 3 3 12

Stachytarpheta Vahl. (Verbenaceae) st 8 3 4 4 4 14

Chromolaena DC. (Asteraceae) 8 4 11 1 4 8

Axonopus P.Beauve (Poaceae) ax 8 1 16 3 2 4

Andropogon L. (Poaceae) an 8 5 3 3 2 4

Cattleya Lindl. (Orchidaceae) ct 8 3 3 3 2 3

Chamaecrista Moench. (Fabaceae) 6 7 8 23 22 7 27

Epidendrum L. (Orchidaceae) ep 7 10 7 3 5 8

Dyckia Schult. f.  (Bromeliaceae) dy 7 5 14 1 2 1

Croton L. (Euphorbiaceae) cr 6 11 9 11 10 19

Eugenia L. (Myrtaceae) 5 6 5 6 11 4 15

Byrsonima Rich ex Kunth. (Malpighiaceae) 6 7 13 5 6 5

Tillandsia L. (Bromeliaceae) 6 7 5 7 4 6

Psychotria L. (Rubiaceae) 6 3 5 7 5 7

Lessingianthus H.Rob. (Asteraceae) ls 6 3 13 3 2 6
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Cuphea P. Browne (Lythraceae) 5 7 11 7 5 10

Banisteriopsis C.B.Rob. ex Small 
(Malpighiaceae) 7 5 3 11 8 4 8

Mandevilla Lindl. (Apocynaceae) 5 9 5 5 5 7

Senna Mill. (Fabaceae) se 5 3 6 7 2 8

Eleocharis R.Br. (Cyperaceae) 5 3 3 3 7 1

Hyptis Jacq. (Lamiaceae) hy 4 19 16 8 15 33

Lychnophora Mart. (Asteraceae) ly 4 5 13 7 6 10

Gaylussacia Kunth. (Ericaceae) gy 4 5 17 5 5 8

Erythroxylum P.Browne (Erythroxylaceae) 8 4 5 7 13 6 6

Heteropterys (Malpighiaceae) 4 4 5 7 3 10

Barbacenia Vand. (Velloziaceae) ba 3 2 23 4 2 4

Lagenocarpus Nees  (Cyperaceae) 3 6 9 1 7 5

Turnera L. (Turneraceae) tu 3 3 5 9 3 4

Aspilia Thouars (Asteraceae) as 3 7 4 2 4 3

Syngonanthus Ruhland. (Eriocaulaceae) sy 2 10 19 8 5 13

Phoradendron Nutt. (Santalaceae) po 2 6 4 6 12 17

Cambessedesia DC. (Melastomataceae) cm 2 3 3 2 7 8

Sebastiania Spreng. (Euphorbiaceae) sb 2 1 5 7 5 5

Eryngium L. (Apiaceae) eg 2 7 3 2 3 2

Siphocampylus Pohl. (Campanulaceae) sp 2 7 4 0 1 1

Utricularia L. (Lentibulariaceae) ut 1 9 10 8 13 13

Calliandra Benth. (Fabaceae) cl 1 2 3 4 7 25

Leiothrix Ruhland  (Eriocaulaceae) lx 1 1 19 5 5 7

Gomphrena L. (Amaranthaceae) go 1 4 10 4 8 8

Lavoisiera DC. (Melastomataceae) lv 1 1 17 3 4 7

Eriope Humb & Bonpl. ex Benth.  (Lamiaceae) er 1 0 4 3 9 15

Marcetia DC. (Melastomataceae) mr 1 1 1 2 7 16

Philodendron Schott. (Araceae) ph 1 7 3 2 0 0

Agrianthus Mart. ex DC. (Asteraceae) ag 0 0 0 0 7 8

construídos a partir da frequência dos 25 gêneros 
com maior riqueza de cada uma das áreas podem 
auxiliar nessa análise (Fig. 3).

A nuvem de pontos no centro dos diagramas 
corresponde aos gêneros que obtiveram equivalência nas 
proporções relativas (entre 25% a 39%) de frequência, 
independente do domínio fitogeográfico. A 
priori, a frequência desses gêneros relaciona-se 
mais com a ocorrência de ambientes adequados 

como, por exemplo, os capões e as áreas brejosas, 
fornecendo condições favoráveis ao estabelecimento 
de espécies de Cuphea P. Browne, Eleocharis, Eugenia 
L., Habenaria, Miconia, Mikania, Myrcia, Ocotea, 
Oxypetalum, Passiflora, Psychotria, Rhynchospora e 
Tillandsia (Giulietti et al. 1987; Harley 1995; Meguro 
et al. 1996; Ritter & Waechter 2004; Carmo & 
Jacobi 2012). Os gêneros Baccharis, Chromolaena 
DC., Lagenocarpus Nees, Mandevilla Lindl.  

Gênero Cod.

Mata Atlântica Cerrado Caatinga

Setor Centro-Sul Espinhaço MG Espinhaço BA

Cangas S.S.José S. Cipó G. Mogol P. Almas Catolés
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e Panicum formam um grupo caracterizado 
pela elevada representatividade nos sistemas 
rupestres, campestres e savânicos do centro-leste 
do Brasil (Giulietti et al. 1987; Harley 1995; 
Pirani et al. 2003; Rapini et al. 2008; Viana & 
Filgueiras 2008; Heiden et al. 2010) e, portanto, 
também obtiveram equivalência nas frequências 
entre as localidades. Todos esses gêneros estão 
representados nos diagramas apenas pelos seus 
pontos correspondentes.

Para alguns casos, o posicionamento do gênero 
no diagrama pode estar diretamente correlacionado 
à influência de elementos florísticos da matriz 
circundante. Por exemplo, gêneros muito diversos 
no Domínio Atlântico como Leandra, Peperomia, 
Philodendron, Solanum e Tibouchina Aubl. (Oliveira-
Filho & Fontes 2000; Sakuragui 2000; Monteiro 
& Guimarães 2008; Goldenberg et al. 2012) 
posicionaram-se no setor Mata Atlântica ou próximos 
dele. A elevada riqueza de Axonopus P.Beauve na Serra 
do Cipó deve-se à inserção dessa área no Domínio 
Cerrado, onde o gênero é especialmente abundante 
(Viana & Filgueiras, 2008). O posicionamento 
dos gêneros Chamaecrista, Gomphrena L., 
Lessingianthus, Mimosa e Paspalum próximos aos 
setores Cerrado ou Caatinga relaciona-se à riqueza 
específica dos mesmos tanto na vegetação associada 
aos sistemas rupestres quanto nas fisionomias 
savânicas do centro-leste do Brasil (Giulietti et al. 
1997; Simon & Proença 2000; Dematteis & Angulo 
2010; Rando & Pirani 2011).

Por outro lado, centros de diversidade 
representados principalmente pela Cadeia do 
Espinhaço estão relacionados ao posicionamento de 
gêneros como Barbacenia Vand., Dyckia Schult.f., 
Lavoisiera DC., Leiothrix Ruhland , Vellozia e 
Turnera L. no setor Cerrado (Giulietti & Forero 1990; 
Giulietti & Hensold 1990; Giulietti et al. 1997; Rapini 
et al. 2008; Versieux et al. 2008; Arbo & Giulietti 
2009). Da mesma forma, no setor da Caatinga, centros 
de diversidade estão relacionados ao posicionamento 
de Agrianthus, Calliandra Benth., Cambessedesia 
DC., Eriope, Hyptis, Marcetia DC. e Microlicia 
(Harley 1996; Romero 2003; Rapini et al. 2008). O 
posicionamento de Stachytarpheta sofreu influência 
do elevado número de espécies encontradas nas 
cangas (oito) e por isso não foi inserido totalmente 
no setor da Caatinga, um dos principais centros de 
endemismo do gênero (Atkins 2005), que concentrou 
49% da frequência total observada.

As condições climáticas favoráveis, associadas 
à latitude ou à altitude, podem contribuir para 

o posicionamento de alguns gêneros como, por 
exemplo, Andropogon L. no setor Mata Atlântica. 
Garcia et al. (2009) comentam que temperaturas 
médias anuais entre 10–20°C e médias entre 5–15°C 
para o inverno são condições adequadas para a tribo 
Andropogoneae. Estas condições são semelhantes às 
encontradas no Quadrilátero e na região da Serra de 
S. José, especialmente nas altitudes acima de 1.200 
m (Oliveira-Filho et al. 2005; ALMG 2012).

Estudos sobre a similaridade florística e 
fitogeografia que incluíram as localidades onde 
predominam os sistemas rupestres da Cadeia 
do Espinhaço e do Quadrilátero citaram entre 
os principais determinantes das comunidades 
vegetais a disponibilidade de habitat, a influência 
fitogeográfica e geoedáfica (Azevedo & van den 
Berg 2007; Dutra et al. 2008; Viana & Filgueiras 
2008; Borges et al. 2010; Abreu et al. 2011). 

A distinção das cangas entre as áreas 
localizadas na Cadeia do Espinhaço pode indicar, 
além de uma maior influência florística do Domínio 
Atlântico, o fator determinístico do substrato. Para 
a vegetação metalófila em geral (sensu Whiting et 
al. 2002), a questão geoedáfica constitui o principal 
fator estruturador das comunidades (Kruckeberg 
2004). Gibson et al. (2010) demonstraram alta 
correlação entre raridade e endemismo na flora 
associada às formações ferríferas na Austrália, 
identificando-as como hotspots para a diversidade 
de plantas. No presente estudo, esse fator pode 
ser especialmente determinante para alguns 
grupos. Cattleya, por exemplo, foi o gênero com 
o maior número de espécies entre as Orchidaceae 
inventariadas nas cangas, sendo um terço das 
espécies endêmicas do Quadrilátero e algumas 
espécies, mesmo não restritas, concentrando 
suas populações principalmente nas couraças 
ferruginosas (Mota et al. 2012). O Quadrilátero 
pode ser considerado um hotspot (sensu Gibson 
et al. 2010) também para Bromeliaceae, onde as 
espécies endêmicas da região atingem um terço do 
total inventariado nas cangas (Versieux 2011, 2012) 
e para Convolvulaceae, com 26% das espécies 
restritas a localidade (Simão-Bianchini 2012).   

O fator geoedáfico parece não ter sido 
predominante para o posicionamento da Serra 
de São José. Nesta área, em comparação com os 
outros sistemas quartzíticos, ocorreu considerável 
similaridade entre a abundância de alguns gêneros 
típicos dos campos rupestres (Tab. 3) mas, por outro 
lado, houve entre os 25 gêneros com a maior riqueza 
alguns que apareceram apenas na Serra de São José, 
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como Eryngium, Philodendron e Siphocampylus. 
Entre esses, várias espécies ocorrem apenas no 
domínio Atlântico, mas aparentemente não são 
restritas a este. Então, a distinção da Serra de São 
José parece relacionar-se mais com a influência 
florística devido a sua proximidade com a Zona 
da Mata mineira, fator provavelmente responsável 
pela sua segregação do agrupamento formado pelas 
áreas localizadas na Cadeia do Espinhaço e pelo 
seu agrupamento com as cangas.

A c o n s t i t u i ç ã o  m i n e r a l ó g i c a ,  a 
heterogeneidade espacial, a restrição geográfica 
e a vulnerabilidade distinguem as cangas dos 
outros sistemas rochosos brasileiros (Carmo & 
Jacobi 2012). Em comparação com os sistemas 
quartzíticos, principalmente os inseridos na 
Cadeia do Espinhaço, pode-se fazer uma distinção 
da vegetação das cangas, sustentada pela maior 
influência de elementos florísticos do domínio 
Atlântico, elevada frequência de sinúsias formadas 
por árvores e arbustos; riqueza singular de gêneros 
como Solanum, Andropogon e Cattleya e a pouca 
influência de elementos de alguns gêneros típicos 
dos campos rupestres na fisionomia campestre das 
couraças ferruginosas. 
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Resumo
Piperales compreende cinco famílias, cerca de 25 gêneros e 4000 espécies, das quais apenas Aristolochiaceae e 
Piperaceae estão presentes no Nordeste do Brasil. Este trabalho é parte da série de monografias taxonômicas de 
famílias encontradas nos fragmentos de Floresta Atlântica da Usina São José, Igarassu, Pernambuco, Brasil. Coletas 
foram realizadas em nove fragmentos, entre os anos de 2007 e 2011, além de visita a herbários. Foram reconhecidos 
nove táxons: Aristolochia labiata Willd., A. papillaris Mast. (Aristolochiaceae); Peperomia magnoliifolia (Jacq.) 
A. Dietr., P. pellucida (L.) Kunth., Piper arboreum var. hirtellum Yunck., P. caldense C. DC., P. hispidum Sw., 
P. hostmannianum (Miq.) C.DC. e P. marginatum Jacq. (Piperaceae). São apresentados chave de identificação, 
descrições, comentários e ilustrações. Piper hostmannianum tem aqui seu primeiro registro para o Nordeste.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, Aristolochia, Região Neotropical, novos registros, Piperales.

Abstract
Piperales comprises five families, approximately 25 genera and 4000 species, with only Aristolochiaceae and Piperaceae 
occurring in Northeastern Brazil. This study is include in a serie of taxonomic  monographs of the families found in 
the Atlantic forest fragments of the Usina São José, Igarassu, Pernambuco, Brazil. Field trips were conducted in nine 
fragments, between 2007 and 2011, and vouchers from herbaria were also studied. Nine taxa were found: Aristolochia 
labiata Willd., A. papillaris Mast. (Aristolochiaceae); Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr., P. pellucida (L.) 
Kunth., Piper arboreum var. hirtellum Yunck., P. caldense C. DC., P. hispidum Sw., P. hostmannianum (Miq.) C.DC. 
and P. marginatum Jacq. (Piperaceae). Identification keys, descriptions, comments and illustrations of the species are 
presented. Piper hostmannianum is recorded for the first time in Northeastern of Brazil.
Key words: Atlantic Forest, Aristolochia, Neotropics, new records, Piperales.
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Introdução
Piperales está inserida no clado das Magnoliids 

e compreende cinco famílias, Aristolochiaceae, 
Hydnoraceae, Lactoridaceae, Piperaceae e 
Saururaceae (APG III 2009; Reveal 2012), com 
cerca de 25 gêneros e 4000 espécies. Grande 
parte das espécies está em Aristolochiaceace 
e Piperaceae, ambas as famílias presentes no 
Nordeste do Brasil (Huber 1993; Tebbs 1993; 
Barros & Araújo 2012; Guimarães et al. 2012).

Aristolochiaceae, com quatro gêneros 
e aproximadamente 500 espécies (González 
1999), tem distribuição cosmopolita, embora 
seja predominantemente tropical e subtropical 
(Caperalli Jr. 2002; González 2004). No Brasil 
ocorre apenas Aristolochia L. com 87 espécies 
(Barros & Araújo 2012). São em sua maioria 
plantas escandentes, geralmente lenhosas, 

raramente arbustivas, com folhas simples e 
alternas. As flores geralmente são solitárias, 
mas podem estar organizadas em inflorescências 
cimosas ou racemosas e em geral zigomorfas com 
o perianto subdividido em utrículo, tubo e limbo. 
Os verticilos reprodutivos na maioria das espécies 
é um conjunto tubular do androceu e gineceu 
denominado ginostêmio. O fruto é seco do tipo 
cápsula, septicida, com deiscência característica 
adquirindo uma forma de cesta e expondo as 
sementes (Hoehne 1942; Huber 1993). Também 
são caracterizadas por serem sapromiofílicas e 
pelas relações ecológicas com membros da ordem 
Lepidoptera (Barroso et al. 1978; Huber 1993; 
González 2004). No âmbito da medicina popular, são 
conhecidas pelo uso no tratamento de inflamações, 
hipotensão sanguínea, convulsões musculares e na 
indução de aborto (González 2004).
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Piperaceae possui cerca de 3.600 espécies 
em cinco gêneros, com ocorrência pantropical 
(Tebbs 1993; Quijano-Abril et al. 2006; Wanke 
2006; Samain et al. 2008). No Brasil ocorrem três 
gêneros e aproximadamente 450 táxons (Guimarães 
et al. 2012), sendo bem representado no sub bosque 
de florestas (Nee 2004). São ervas terrestres, 
epífitas, rupícolas ou saxícolas, arbustos, arvoretas 
ou trepadeiras, com folhas alternas, opostas ou 
verticiladas, pecioladas ou não. As inflorescências 
estão organizadas em espiga ou racemo, solitárias 
ou não, terminais, axilares ou opostas às folhas. 
As flores são diminutas, aclamídeas, bracteadas 
e em geral bissexuadas. Os frutos são drupas ou 
bagas (Tebbs 1993; Nee 2004). Apresenta grande 
importância farmacêutica e química com espécies 
utilizadas na medicina popular como analgésicos ou 
antiinflamatórios (Di Stasi et al. 2002) e inseticidas 
naturais (Silva et al. 2007; Lima et al. 2009; Castro 
et al. 2010).

O objetivo deste trabalho foi inventariar 
e caracterizar morfologicamente as espécies de 
Aristolochiaceae e Piperaceae da Usina São 
José, Igarassu, Pernambuco, contribuindo para o 
conhecimento da flora local. Este trabalho é parte 
da série de monografias taxonômicas das famílias 
ocorrentes na área (Alves-Araújo & Alves 2010; 
Melo et al. 2010; Pontes & Alves 2010; Amorim & 
Alves 2011; Buril & Alves 2011; Gomes-Costa & 
Alves 2012; Oliveira & Alves 2012;Pessoa & Alves 
2012; Silva et al. 2012; Araújo & Alves 2013).

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

litoral norte de Pernambuco, a cerca de 40 km de 
Recife (7º40’21,25”–7º55’50,92”S, 34º54’14,25”–
35º05’21,08”W), com área total de 280 km² nos 
municípios de Igarassu, Abreu e Lima, Araçoiaba, 
Goiana, Itapissuma e Itaquitinga (Trindade et al. 
2008). Está situada dentro do domínio da Mata 
Atlântica com vegetação de Floresta Estacional 
Semidecidual de Terras Baixas, com cerca de 100 
fragmentos florestais entre 30 e 400 ha (Trindade 
et al. 2008; Alves-Araújo & Alves 2010).

As coletas foram realizadas entre 2007 
e 2011, concentradas em nove fragmentos 
previamente selecionados, no qual também foram 
alvo de estudos florísticos realizados para o local 
(Alves-Araújo et al. 2008; Alves-Araújo & Alves 
2010; Araújo & Alves 2010; Melo et al. 2010; 

Pontes & Alves 2010; Amorim & Alves 2011; Buril 
& Alves 2011; Melo et al. 2011; Gomes-Costa 
& Alves 2012; Oliveira & Alves 2012;Pessoa & 
Alves 2012; Silva et al. 2012; Araújo & Alves 
2013). As amostras foram submetidas às técnicas 
usuais em taxonomia (Mori et al. 1985) e vouchers 
depositados no herbário UFP, com duplicatas 
enviadas para o IPA, JPB e NY.

Foi realizado o levantamento das amostras 
de ambas as famílias depositadas nos herbários 
ASE, EAC, EAN, HST (Herbário Sérgio Tavares, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, não 
indexado), IAN, INPA, IPA, JPB, MAC, MG, 
PEUFR, R, RB, UFP e UFRN. As identificações e 
os comentários sobre distribuição geográfica foram 
realizados através de bibliografia especializada 
(Hoehne 1942; Trelease & Yuncker 1950; Yuncker 
1972, 1973, 1974; Steyermark & Callejas-Posada 
2003; Barros & Araújo 2012; Guimarães et al. 2012) 
e comparação com material depositado nos acervos 
botânicos. São apresentadas chave de identificação, 
descrições e ilustrações dos caracteres diagnósticos 
das espécies encontradas na área de estudo.

Resultados e Discussão
Na Usina São José foram reconhecidos nove 

táxons pertencentes à Piperales, sendo dois de 
Aristolochiaceae: Aristolochia labiata Willd., A. 
papillaris Mast.; e sete de Piperaceae: Peperomia 
magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr., P. pellucida (L.) 
Kunth., Piper arboreum var. hirtellum Yunck., P. 
caldense C. DC., P. hispidum Sw., P. hostmannianum 
(Miq.) C.DC. e P. marginatum Jacq. Os táxons de 
Aristolochiaceae foram observados principalmente 
na borda dos fragmentos e de Piperaceae encontrados 
tanto na borda quanto no interior dos remanescentes. 
Estão geralmente amplamente distribuídos na 
América do Sul ou Região Neotropical, com 
apenas duas delas sendo endêmicas para o Brasil 
(Aristolochia papilaris e Piper caldense). No 
Brasil, a maioria dos táxons encontrados na área 
de estudo está presente nos domínios da Mata 
Atlântica e Cerrado, mas também podendo ocorrer 
na Caatinga ou Floresta Amazônica. Neste trabalho, 
quatro espécies são novos registros para estados do 
Nordeste: Peperomia pellucida está sendo registrada 
para o Maranhão, Paraíba e Sergipe, Piper caldense 
para o Rio Grande do Norte, P. hispidum para a 
Paraíba e P. hostmannianum pela primeira vez é 
registrada no Nordeste.
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Aristolochia L.
Em geral lianas. Folhas predominantemente 

membranáceas, cordadas ou sagitadas, nervação 
palmada-reticulada, 5–7 nervuras primárias, 
margem inteira. Flores solitárias, zigomorfas, 
monoclamídeas, gamotépalas, perianto em utrículo, 
tubo e limbo, ginostêmio presente, ovário ínfero. 
Frutos secos, cápsulas septicidas. Sementes 
laminares.

Aristolochia tem distribuição cosmopolita, 
mas é predominantemente tropical e subtropical 
(Caperalli Jr. 2002; González 2004). No Brasil 
ocorrem 87 espécies, sendo 29 no Nordeste e cinco 
em Pernambuco (Barros & Araújo 2012).

1. Aristolochia labiata Willd., Mém. Soc. Imp. 
Naturalistes Moscou 2: 101-102. 1809.  Aristolochia 
brasiliensis Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 77. 1824. 
syn. Aristolochia galeata Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 
1: 76 1824. syn.  Fig. 1a,b

Ramos glabros; pseudoestípulas orbiculares, 
auriculares. Folhas com ápice de agudo a obtuso, 
glabras; pecíolo 6,5–13 com compr., glabro. 

Flores com a face externa do perianto glabra; 
utrículo ca. 6,5 × 4,5 cm; tubo ca. 1,7 cm compr.; 
limbo bilabiado, papilas e barbelas ausentes, 
lábio superior oblongo, ca. 8,5 × 12,5 cm, base 
uguiculada, ápice retuso, face interna glabra, lábio 
inferior lanceolado, ca. 13,5 × 3 cm, ápice agudo, 
face interna serícea, pedicelo+ovário ca. 10 cm 
compr. Cápsulas 10–11 × 4–4,5 cm, rostro ca. 0,3 
cm compr.; sementes romboides, ca. 1,5 × 1,1 cm.
Material examinado: Engenho D’água, 15.V.2003, 
fl. e fr., A. Melquíades 199 (PEUFR); XI.1995, fl., M. 
Alves (UFP 11572); Mata de Piedade, 19.VI.2009, fr., 
J.A.N. Souza 512 (UFP); 17.VI.2011, fr., A.A.M. Araújo 
315 (UFP).

Amplamente distribuída na América do Sul 
(Pfeifer 1966). No Brasil, ocorre ao longo de quase 
todo o litoral, do Ceará ao Rio Grande do Sul, e em 
formações de Cerrado e Mata Atlântica (Barros & 
Araújo 2012). Na Usina São José foi encontrada em 
dossel e sub-bosque, podendo ser vegetativamente 
reconhecida pelas pseudoestípulas orbiculares e 
auriculadas e pelo tom opaco da face abaxial da 
lâmina foliar.

Chave de identificação para Piperales da Usina São José, Igarassu, PE

1.	 Lianas	com	flores	solitárias	e	fortemente	zigomorfas	 ................................................  Aristolochiaceae
2.	 Pseudoestípulas	presentes;	flores	bilabiadas;	papilas	ausentes	no	 lábio	superior;	 fruto	10–11	×	

4–4,5 cm; sementes romboides, ca. 1,5 × 1,1 cm  .....................................  1. Aristolochia labiata 
2’.	 Pseudoestípulas	ausentes;	flores	unilabiadas;	papilas	presentes	no	lábio	superior;	fruto	ca.	4	×	1,2	

cm; sementes deltoides, ca. 0,5 × 0,4 cm  .............................................. 2. Aristolochia papillaris
1’.	 Ervas	(terrestres	ou	epífitas)	ou	arbustos	(eretos	ou	escandentes)	com	flores	diminutas	e	actinomorfas,	

organizadas em espiga  ......................................................................................................... Piperaceae
3.	 Ervas	terrestres	ou	epífitas,	pecíolo	cilíndrico	 ............................................................. Peperomia

4.	 Epífitas,	folhas	8–13,5	×	3,7–6	cm,	obovadas	a	elípticas,	coriáceas	quando	secas ................  
 ....................................................................................................  3. Peperomia magnoliifolia

4’. Terrestres, folhas 1,7–3 × 1.5–2,6 cm, cordadas a deltoides, membranáceas quando secas  .... 
 ..........................................................................................................  4. Peperomia pellucida

3’. Arbustos, pecíolo alado, ou quando cilíndrico sulcado na base  ...........................................  Piper
5. Folhas de base simétrica, cordadas, venação palmada  ......................... 9. Piper marginatum
5’. Folhas de base assimétrica, elípticas ou ovadas, venação pinada  .......................................  6

6. Pecíolo alado, base da folha com diferença 1–1,8 cm entre os lobos  ............................  
 ....................................................................................  5. Piper arboreum var. hirtellum

6’. Pecíolo sulcado na base, base da folha com diferença de até 0,6 cm entre os lobos  ..  7
7.	 Folhas	glabras;	inflorescência	2,5–3	cm	compr.	 .......................  6. Piper caldense
7’.	 Folhas	pilosas,	hirtas	ou	hirtelas	ao	menos	ao	longo	das	nervuras;	inflorescência	

5,3–12 cm compr.  ................................................................................................  8
8. Face adaxial da folha áspera e opaca quando seca, face abaxial hirtela  ........  

 ............................................................................................ 7. Piper hispidum
8’. Face adaxial da folha lisa e lustrosa quando seca, face abaxial pilosa  ...........  

 ................................................................................. 8. Piper hostmannianum
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Figura 1 – a-b. Aristolochia labiata Willd – a. lábio superior do perianto; b. fruto. c-e. Aristolochia papillaris Mast 
– c. ramo florido; d. lábio superior do perianto; e. fruto.  (a. Melquíades 199; b. Araújo 315; c-e. Araújo 354).
Figura 1 – a-b. Aristolochia labiata Willd – a. upper lip of the perianth; b. fruit. c-e. Aristolochia papillaris Mast – c. flowering branch; 
d. upper lip of the perianth; e. fruit.  (a. Melquíades 199; b. Araújo 315; c-e. Araújo 354).

2. Aristolochia papillaris Mast. in Mart., Fl. bras. 
4(2): 100. 1875.  Fig. 1c-e

Ramos pubescentes quando jovens; 
pseudoestípulas ausentes. Folhas com ápice de 
agudo a cuneado, face adaxial glabra, face abaxial 

pubescente; pecíolo 2–2,8 cm compr., pubescente. 
Flores com a face externa do perianto glabrescente; 
utrículo ca. 1,6 × 1,3 cm; tubo ca. 2 cm compr.; 
limbo unilabiado, papilas presentes, negrescentes, 
barbelas ausentes, lábio superior oblongo-ovalado, 
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ca. 1,7 × 1,1 cm, base ligeiramente mais estreita que 
o restante do lábio, ápice retuso, face interna glabra, 
setulosa apenas na base, pedicelo+ovário 2,8–3,7 
cm compr. Cápsulas ca. 4 × 1,2 cm, rostro ca. 0,8 
cm compr; sementes deltoides, ca. 0,5 × 0,4 cm.
Material examinado:  21.XI.2002, fl. e fr., G.J. Bezerra 
108 (PEUFR); Mata de Chave, 18.XII.2009, fl., E. 
Pessoa 227 (UFP); Mata dos Macacos, 23.XII.2011, 
fl. e fr., A.A.M. Araújo 354 (UFP); Mata do Pezinho, 
11.I.2008, fl., D. Araújo et al. 602 (IPA).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo 
no Nordeste em Mata Atlântica e Cerrado, além 
do estado do Pará (Barros & Araújo 2012). Na 
Usina São José é comumente encontrada ao 
longo das bordas dos fragmentos de mata, nos 
diversos extratos da vegetação, podendo ser 
reconhecida pelas flores unilabiadas e ausência de 
pseudoestípula.

Peperomia Ruiz & Pav., Fl. peruv. Prodr.: 8. 1794.
Ervas terrestres ou epífitas; ramos eretos 

ou prostrados, glabros. Folhas alternas, cordadas 
a deltoides, elípticas a obovadas, base simétrica, 
membranáceas ou coriáceas quando secas, 
glândulas ausentes, glabras; pecíolo cilíndrico, 
glabro a piloso. Inflorescências em espigas 
axilares ou terminais, solitárias, eretas; raque 
glabra. Flores congestas ou laxas, bráctea floral 
orbicular a elíptica, peltada, glabra, papilosa ou 
não, margem eciliada; estames-2, estigma-1, apical 
ou subapical. Frutos drupas, globosas ou elípticas, 
ápice arredondado ou agudo e curvado.

Pantropical e com cerca de 1600 espécies 
(Quijano-Abril et al. 2006). Segundo Guimarães et 
al. (2012), 160 espécies estão presentes no Brasil, 
sendo 41 no Nordeste e nove em Pernambuco.

3. Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr., Sp. 
pl. 1: 153. 1831.  Fig. 2a-c

Ervas epífitas, 10–15 cm alt.; ramos 
prostrados. Folhas 8–13,5 × 3,7–6 cm, obovadas 
a elípticas, base acuminada, ápice arredondado 
ou raro emarginado, coriáceas quando secas, 
venação pinada, com 6 a 8 nervuras secundárias 
imperceptíveis e desenvolvidas ao longo da nervura 
mediana; pecíolo 1,5–3,5 cm compr., glabro a 
esparsamente piloso. Espigas 7–16 cm compr., 
axilares; pedúnculo 1–2 cm compr., glabro. Flores 
congestas, bráctea floral orbicular, papilosa exceto 
na margem, estigma subapical. Drupas com até 1 
× 0,5 mm, elípticas, papilosas; ápice ca. 0,2 mm 
compr., agudo e curvado.

Material examinado: Mata de Piedade, 29.VII.2007, 
fl., A. Alves-Araújo et al. 484 (UFP); 29.VII.2007, fl., A. 
Melo et al. 104 (UFP); 10.I.2008, fr., A. Alves-Araújo et 
al. 784 (UFP).

Presente na América Central, Caribe, 
Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa e Brasil (Yuncker 1974; Steyermark 
& Callejas-Posada 2003). No Brasil ocorre na 
Amazônia e Mata Atlântica, e no Nordeste nos 
estados do Maranhão, e de Pernambuco à Bahia 
(Mendes et al. 2010; Guimarães et al. 2012). Na USJ 
foi encontrada apenas no interior de um fragmento 
e distingue-se das demais pelo hábito epifítico, as 
folhas coriáceas quando secas, obovadas a elípticas 
e com ápice arredondado ou raro emarginado. 

4. Peperomia pellucida (L.) Kunth., Nov. gen. sp. 
1: 64. 1816.  Fig. 2d-f

Ervas terrestres de até 30 cm alt., ramificadas; 
ramos eretos. Folhas 1,7–3 × 1,5–2,6 cm, cordadas 
a deltoides, base cordada ou às vezes truncada, 
ápice agudo, membranáceas quando secas, venação 
palmada, 6–8 nervuras, com até 4 nervuras de menor 
calibre partindo ao longo da nervura mediana; 
pecíolo 0,5–1,5 cm compr., glabro. Espigas 2–4 cm 
compr., axilares ou terminais; pedúnculo 2–5 mm 
compr., glabro. Flores laxas, bráctea floral orbicular 
a elíptica, não papilosa, estigma apical. Drupas de até 
0,5 × 0,5 mm, globosas, com estrias longitudinais.
Material examinado: Mata de Piedade, 29.VII.2007, fl. 
e fr., A. Alves-Araújo et al. 485 (UFP); 5.IX.2007, fr., A. 
Melo et al. 133 (UFP); 19.XII.2007, fr., A. Alves-Araújo 
et al. 721 (UFP); Mata dos Macacos, 30.IV.2008, fl., N.A. 
Albuquerque et al. 639 (IPA).
Mater ia l  ad ic iona l  examinado :  BRASIL. 
MARANHÃO: Ribeirão, Anajatuba, 24.III.2007, fr., M. 
Ribeiro 11 (IAN). PARAÍBA: João Pessoa, 28.IX.1971, 
fl., I. Correia 32 (JPB). SERGIPE: Aracajú, Parque 
Municipal Augusto Franco, 30.VII. 2006, fl. e fr, A.K. 
Lima (IPA 70289).

Pantropical, sendo no Brasil presente na 
Amazônia, Caatinga e Floresta Atlântica, e no 
Nordeste nos estados do Ceará, Pernambuco, 
Alagoas e Bahia (Trelease & Yuncker 1950; Lemos 
et al. 2010; Guimarães et al. 2012). Neste trabalho, 
a espécie tem distribuição ampliada para os estados 
do Maranhão, Paraíba e Sergipe. Conhecida 
popularmente como língua-de-sapo ou coração-
de-vidro, é utilizada como diurética, hipotensora, 
antibacteriana e analgésica (Di Stasi et al. 2002). Na 
área de estudo há registros em área de borda, sendo 
de fácil identificação por serem ervas terrestres, 
delicadas e pelas folhas cordadas a deltoides.
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Figura 2 – a-c. Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr – a. hábito; b. flores; c. fruto. d-f. Peperomia pellucida (L.) Kunth – d. 
hábito; e. flores; f. fruto. g-i. Piper arboreum var. hirtellum Aubl. – g. ramo; h. face abaxial da folha; i. frutos. j-l. Piper caldense C. 
DC. – j. ramo; k. face abaxial da folha; l. fruto. (a-c. Alves-Araújo 784; d-f. Alves-Araújo 721; g-i. Alves-Araújo 866; j-l. Gomes 312). 
Figura 2 – a-c. Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr. – a. habit; b. flowers; c. fruit. d-f. Peperomia pellucida (L.) Kunth – d. habit; e. flowers; 
f. fruit. g-i. Piper arboreum hirtellum Aubl. – g. shoot; h. beneath surface; i. fruits. j-l. Piper caldense C. DC. – j. shoot; k. beneath surface; l. fruit. 
(a-c. Alves-Araújo 784; d-f. Alves-Araújo 721; g-i. Alves-Araújo 866; j-l. Gomes 312). 
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Piper L., Sp. pl. 1: 28-30. 1753.
Arbustos eretos ou escandentes; ramos 

glabros, hirtos ou pilosos. Folhas alternas, elípticas, 
ovadas a cordadas, base assimétrica ou simétrica, 
membranáceas a cartáceas quando secas, glândulas 
presentes ou ausentes, glabras, pilosas, hirsutas 
ou hirtas; pecíolo alado ou cilíndrico e ao menos 
sulcado na base. Inflorescências em espigas, 
opositifolias, solitárias, eretas ou arqueadas; raque 
glabra ou pilosa. Flores congestas, bráctea floral 
orbicular a triangular, peltada, margem fimbriada; 
estames-4, estigmas-3, sésseis ou não, apicais, 
persistentes no fruto. Frutos drupas, oblongas ou 
globosas. 

Gênero pantropical com cerca de 2000 
espécies (Wanke et al. 2006) e amplamente 
distribuído no Brasil com 285 espécies. No 
Nordeste está presente com cerca de 100 táxons, 
sendo 17 deles registrados para Pernambuco 
(Guimarães et al. 2012). 

5. Piper arboreum var. hirtellum Yunck., Ann. 
Missouri Bot. Gard. 37(1): 64. 1950.  Fig. 2g-i

Arbustos de até 3 m de alt . ,  ramos 
glabrescentes a hirtelos, glândulas ausentes. 
Folhas 16,5–24,5 × 6–10 cm, elípticas, base 
assimétrica, com 1–1,8 cm de diferença entre os 
lobos, arredondada ou raramente subcordada, 
ápice agudo ou aristulado, cartáceas quando secas, 
glândulas ausentes, glabras, esparsamente hirtas 
a hirtelas nas nervuras da face abaxial, margem 
eciliada, venação pinada, 7–11 nervuras de cada 
lado desenvolvidas ao longo da nervura principal; 
pecíolo 0,3–0,9 cm compr., glabrescente a hirtelo, 
alado em toda extensão. Espigas 3–8,5 cm compr., 
eretas; pedúnculo 0,5–1 cm compr., glabrescente a 
esparsamente hirtelo; raque glabra. Bráctea floral 
orbicular; estigma séssil. Drupas 1–1,5 × 0,2–0,5 
mm, oblongas, glabras. 
Material examinado selecionado: Mata do Pezinho, 
4.X.2007, fl., D. Araújo et al. 579 (UFP); 15.II.2008, 
fr., A. Alves-Araújo & J.S. Marques 866 (UFP); Mata 
de Piedade, 10.I.2008, fr., A. Alves-Araújo et al. 794 
(UFP).

Presente na América Central e América do 
Sul (Yuncker 1973; Steyermark & Callejas-Posada 
2003). No Brasil ocorre na Amazônia, Cerrado e 
Mata Atlântica, e no Nordeste está registrada para 
o Ceará e Bahia (Guimarães et al. 2012), sendo 
aqui registrada para Pernambuco. Comum na área, 
é diferenciada dos demais táxons por suas folhas 
elípticas de base fortemente assimétrica (com até 
1,8 cm entre os lobos) e pecíolo alado.

6. Piper caldense C. DC, Linnaea 37: 343–344. 
1872.  Fig. 2j-l

Arbustos até 2,5 m de alt., glândulas negras 
presentes; ramos glabros. Folhas 14–19 × 4–7 
cm, elípticas, base assimétrica, com até 0,2 cm de 
diferença entre os lobos, cuneada, ápice agudo, 
cartáceas quando secas, glabras, margem eciliada, 
venação pinada, 6–8 nervuras secundárias surgindo 
até à porção mediana da nervura principal; pecíolo 
0,4–0,7 cm, glabro, sulcado na base. Espigas 2,5–3 
cm compr., eretas; pedúnculo 0,7–1 cm compr., 
glabro; raque glabra. Bráctea floral orbicular a 
levemente triangular; estilete desenvolvido. Drupas 
1–2 × 1–1,5 mm, globosas, glabras.
Material examinado: Mata dos Macacos, 8.II.2008, fr., 
J.S. Gomes et al. 312 (UFP); Mata de Piedade, 6.V.2009, 
fr., T.A. Pontes 189 (UFP).
Material examinado adicional: BRASIL. RIO 
GRANDE DO NORTE: Pipa, 26.IX.2011, fl. e fr., A. 
Melo et al. 973 (UFP).

Endêmica do Brasil, presente na Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. No Nordeste está 
registrada para os estados do Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Bahia (Guimarães et al. 
2012), sendo nesse trabalho, sua distribuição 
ampliada para o estado do Rio Grande do Norte. 
Na USJ foi encontrada no interior dos fragmentos, 
próximo a áreas alagadas ou nas bordas florestais. 
Diferencia-se das demais pelas poucas nervuras 
secundárias (geralmente 6–8) ascendentes, 
inflorescências geralmente curtas, além de ser a 
única espécie da área com estilete desenvolvido.

7. Piper hispidum Sw., Prodr.: 15. 1788.   
 Fig. 3a-d

Arbustos de até 3m de alt.; ramos pilosos. 
Folhas 11,5–17 × 4,5–7,7 cm, elípticas a ovadas, 
base assimétrica, com 0,4–0,6 cm de diferença 
entre os lobos da base, obtusa, ápice acuminado, 
cartáceas quando secas, glândulas marrons 
presentes em ambas as faces, face adaxial híspida, 
opaca quando seca, face abaxial hirtela, margem 
ciliada, venação pinada, 6–8 nervuras secundárias 
surgindo até próximo à porção mediana da nervura 
principal; pecíolo 0,4–0,7 cm compr., piloso, 
sulcado na base. Espigas 9–12 cm compr., eretas; 
pedúnculo 0,7–1 cm compr., híspido; raque híspida. 
Bráctea floral triangular a orbicular; estigma séssil, 
inserido em depressão apical no fruto. Drupas 0,5–1 
× 0,3–0,5 mm, oblongas, puberulentas. 
Material examinado: Engenho D’água, 24.V.2003, fr., 
A. Melquíades & G.J. Bezerra 182 (UFP); Mata dos 
Macacos, 23.XII.2011, fl., A. Melo et al. 967 (UFP); 
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Figura 3 – a-d. Piper hispidum Sw. – a. ramo; b. face adaxial da folha; c. face abaxial da folha; d. frutos. e-g. Piper 
hostmannianum (Miq.) C.DC. – e. ramo; f. face abaxial da folha; g. fruto. h-j. Piper marginatum Jacq. – h. ramo; i. 
face abaxial da folha; j. fruto. (a-d. Melo 967; e-g. Alves-Araújo 648; h-j. Melo 966).
Figura 3 – a-d. Piper hispidum Sw. – a. shoot; b. above surface; c. beneath surface; d. fruits. e-g. Piper hostmannianum (Miq.) C.DC. 
e. Shoot – f. beneath surface; g. fruits. h-j. Piper marginatum Jacq. – h. shoot; i. beneath surface; j. fruits. (a-d. Melo 967; e-g. Alves-
Araújo 648; h-j. Melo 966).
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Mata do Pezinho, 11.I.2008, fr., A. Alves-Araújo et al. 
824 (UFP); Mata de Piedade, 20.XII.2007, fr., A. Alves-
Araújo & D. Araújo 740 (UFP).
Material adicional examinado: BRASIL. PARAÍBA: 
Sapé, RPPN Fazenda Pacatuba, 4.V.2001, fl., E. César 
187 (JPB).

Ocorre nas Ilhas Caribenhas, América Central 
e América do Sul (Trelease & Yuncker 1950). No 
Brasil está presente na Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica, e no Nordeste pode ser encontrada no 
Ceará, Pernambuco, Alagoas e Bahia (Guimarães et 
al. 2012), sendo aqui sua distribuição ampliada para 
o estado da Paraíba. Na USJ é comum no interior 
dos fragmentos além de áreas de borda. Diferencia-
se por possuir folhas da face adaxial ásperas ao 
toque, e espigas eretas com 9–12cm compr.

8. Piper hostmannianum (Miq.) C. DC. in DC., 
Prodr. 16(1): 287. 1869.  Fig. 3e-g

Arbustos escandentes até 1,5 m alt.; ramos 
pilosos. Folhas 14,5–19,7 × 6,5–8 cm, ovadas, 
base assimétrica, com até 0,3 cm de diferença entre 
os lobos, arredondados, ápice agudo, cartáceas 
quando secas, glândulas marrons presentes na face 
abaxial, face adaxial lustrosa quando seca, face 
abaxial pilosa, margem eciliada, venação pinada, 
6–8 nervuras secundárias ascendentes e surgindo 
até próximo à porção mediana da nervura principal 
e outras nervuras de menor calibre seguindo em 
direção à margem; pecíolo 0,4–1,2 cm compr., 
piloso, sulcado na base. Espiga 5,3–11,8 cm 
compr., ereta; pedúnculo 0,4–0,6 cm compr., piloso; 
raque glabra à pilosa. Bráctea floral triangular a 
arredondada, subpeltada; estigma séssil, inserido 
numa depressão apical do fruto. Drupas de até 
0,5–1 × 0,5–0,7 mm, oblongas, puberulentas.
Material examinado: Mata de Zambana, 18.X.2007, fl. 
e fr., A. Alves-Araújo et al. 648 (UFP).
Material adicional: BRASIL. AMAPÁ: Campo Grande, 
25.X.1979, fr., D.F. Austin et al. 7218 (INPA, RB). 
PARÁ: Oriximiná, Rio Cachorro, 20.VI.1980, fr., G. 
Martinelli et al. 7120 (INPA, RB).

Dis t r ibuída  na  Venezuela ,  Guiana , 
Suriname, Guiana Francesa e Amazônia Brasileira 
(Callejas-Posada et al. 2007; Guimarães et al. 
2012), onde está presente nos estados do Amapá, 
Amazonas, Acre e Pará (Guimarães et al. 2012), 
sendo aqui registrada pela primeira vez para o 
Nordeste. Rara na USJ e coletada em área de 
borda próximo à local alagado. Distingue-se 
das demais pelo hábito escandente, as folhas 
lustrosas na face adaxial, face abaxial com 
pontuações, além do padrão de venação. 

9. Piper marginatum Jacq., Icon. pl. rar. 2(11): t. 
215. 1792.  Fig. 3h-j

Arbustos de até 3m de alt.; ramos glabros. 
Folhas 8,5–17 × 6–14 cm, cordadas, base simétrica, 
cordada, ápice acuminado, membranáceas quando 
secas, glândulas marrons por vezes presentes, 
glabrescentes a híspidas, margem ciliada, venação 
palmada, 9–11 nervuras; pecíolo 1,5–4 cm compr., 
glabro ou esparsamente piloso, alado em quase toda 
extensão. Espigas 10–16 cm compr., arqueadas; 
pedúnculo 0,6–1,5 cm compr., glabro; raque glabra. 
Bráctea floral orbicular ou levemente triangular; 
estigma séssil, inserido em depressão apical no 
fruto. Drupas até 1 × 1 mm, oblongas, glabras.
Material examinado selecionado: Córrego do Urubu, 
17.IV.2008, fl., L.M. Nascimento & G. Batista 682 
(UFP); Mata Chave, 24.XI.2009, fr., E. Pessoa & J.A.N. 
Souza 154 (UFP); Mata dos Macacos, 23.XII.2011, fl., A. 
Melo et al. 966 (UFP); Mata do Pezinho, 25.V.2005, fl., 
J.S. Gomes & H.C.H. Silva 95 (PEUFR, UFP); Mata de 
Piedade, 16.X.2002, fl. e fr., G.J. Bezerra & M.J. Silva 
48 (PEUFR, UFP); Mata de Santa Helena, 8.X.2003, fl. 
e fr., I.M.M. Sá e Silva 186 (PEUFR, UFP).

Ocorre desde a América Central, Caribe até 
o Equador (Yuncker 1972). No Brasil está presente 
nos domínios da Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica, e no Nordeste do Ceará à Bahia 
(Guimarães et al. 2012). Na USJ é uma espécie 
comum na borda dos fragmentos e em áreas de 
capoeira e diferencia-se das demais por folhas de 
base simétrica, cordiformes e venação palmada.
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Resumo 
Xyris é um gênero com ca. 400 espécies, distribuídas predominantemente na região tropical, podendo chegar 
em áreas temperadas das Américas e Austrália. A Cadeia do Espinhaço concentra grande riqueza de espécies de 
Xyris, gênero que figura entre os mais ricos dentre as monocotiledôneas ocorrentes nessa cadeia montanhosa. 
Este trabalho apresenta uma nova espécie de Xyris em homenagem à sua localidade tipo, o Parque Estadual 
do Rio Preto, localizado no extremo nordeste do Planalto de Diamantina, na Cadeia do Espinhaço (Minas 
Gerais). São fornecidas ilustrações dos caracteres diagnósticos, comparação com espécies morfologicamente 
relacionadas, assim como informações sobre ecologia e fenologia da nova espécie.
Palavras-chave: campo rupestre, Planalto de Diamantina, Poales, novidade taxonômica, sempre-viva.
Abstract 
Xyris is a genus of about 400 species distributed in tropical regions, reaching temperate areas of the Americas 
and Australia. The Espinhaço Range concentrates a great wealth of Xyris species; the genus is among the 
richest of  monocots occurring in these mountains. This paper presents a new species of Xyris named for 
its type locality, the State Park of Rio Preto, located in the far northeast of the Diamantina plateau, in the 
Espinhaço (Minas Gerais). Illustrations of diagnostic characters, a comparison with morphologically related 
species, as well as information on ecology and phenology of the new species are provided.
Key words: campo rupestre, Diamantina plateau, Poales, novelties, evergreen.
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Introdução
A família Xyridaceae compreende cerca de 430 

espécies distribuídas em cinco gêneros. Xyris Gronov. 
ex L., o mais rico deles, com cerca de 400 espécies, é 
particularmente diverso nas regiões montanhosas da 
América do Sul, destacando o Planalto das Guianas 
(Kral 1988) e os campos rupestres da Cadeia do 
Espinhaço (Giulietti et al. 1987, 1997; Campbell 
2005; Wanderley 2011). Aproximadamente 100 
espécies de Xyris ocorrem nessa cadeia montanhosa, 
sendo 65% delas endêmicas (M.G.L. Wanderley, 
dados não publicados). A elevada riqueza e o elevado 
número de espécies endêmicas da flora da Cadeia 
do Espinhaço já foi destacado por diversos autores 
(Giulietti et al. 1987; Harley & Mayo 1980; Pirani et 
al. 1994, 2003; Zappi et al. 2003; Wanderley 2009), 
e perfaz significativa riqueza e diversidade da flora 
Neotropical (Rapini et al. 2008). 

O gênero Xyris figura entre os mais ricos 
gêneros de monocotiledôneas em diversos 
inventários florísticos realizados na Cadeia do 
Espinhaço (e.g. Giulietti et al. 1987; Harley 1995). 
É também notável o grande número de espécies 
descritas para a Cadeia do Espinhaço nos últimos 
anos (Kral & Wanderley 1988a,b, 1993; Wanderley 
1983, 1986, 2009, 2011; Wanderley & Cerati 
1987), fato que revela que ainda existe grande 
demanda para coletas adicionais para consolidação 
do conhecimento sobre a diversidade de Xyris no 
Espinhaço.

Parte das Xyridaceae assim como algumas 
espécies de Cyperaceae, Poaceae e um grande 
grupo de Eriocaulaceae são conhecidas como 
“sempre-vivas” (Giulietti et al. 1996). Este nome 
advém dos escapos e inflorescências dessas 
plantas que mantêm a aparência de vivos, mesmo 
depois de coletados e secos. As “sempre-vivas” 
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são empregadas na confecção de arranjos para 
decoração de interiores, sendo comercializadas 
no mercado nacional e internacional. No entanto, 
tal prática, pode comprometer o recrutamento das 
populações naturais, uma vez que as inflorescências 
são coletadas jovens (maior valor comercial), 
antes das formação e dispersão dos frutos. Muitas 
dessas espécies encontram-se em listas de espécies 
ameaçadas de extinção devido à prática extrativista 
(Giulietti et al. 1988, 1996; Menezes & Giulietti 
2000), fato agravado pela distribuição geográfica 
restrita (alto índice de endemismo) e pela constante 
perda do hábitat (substituição das áreas naturais por 
pastagens, garimpo, turismo predatório, queimadas e 
especulação imobiliária) (Mendonça & Lins 2000).  

O Parque Estadual do Rio Preto (PERP), 
localizado no município de São Gonçalo do Rio Preto, 
nordeste do Planalto de Diamantina, Minas Gerais, 
Brasil, engloba uma área de cerca de 130 km2, com 
altitudes variando de 700 a 1826 m. É formado por 
um mosaico de fitofisionomias, incluindo ambientes 
savânicos (Cerrado sensu stricto), florestais (matas 
riparias, floresta estacional semi-decidual e floresta 
estacional montana) e graminosos (campo rupestre) 
(IEF 2004). O PERP abriga significativa riqueza de 
espécies de Xyris (Mota 2009), estando geralmente 
associadas aos campos rupestres e cursos d’água.

Como parte dos resultados de estudo taxonômico 
das Xyridaceae do PERP (Mota 2009), uma nova 
espécie de Xyris é aqui apresentada. São fornecidas 
ilustrações dos caracteres diagnósticos, comparação 
com espécies morfologicamente relacionadas assim 
como informações sobre ecologia e fenologia da 
nova espécie.

Material e Métodos
A terminologia dos caracteres morfológicos 

segue Kral (1988). A nova espécie foi avaliada quanto 
ao seu estado de conservação segundo os critérios 
IUCN Redlist 3.1 (IUCN 2001).

Resultados e Discussão
Xyris riopretensis N. Mota & Wand. sp. nov. Tipo: 
BRASIL. MINAS GERAIS: São Gonçalo do Rio 
Preto, Parque Estadual do Rio Preto, margem do 
Córrego das Éguas, próximo ao Morro do Alecrim, 
18°11’53’’ S, 43°21’24’’ W, 1200–1300 m, 01.X.2007 
fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 892 (holótipo BHCB!, 
isótipos: NY!, R!, SP!, SPF!). Fig. 1-2

Species nova, Xyris riopretensis, Xyris 
spinulosa Kral & L.B.Sm. rhizomate longo, erecto 
et habitu rheophilo, dense caespitoso similis, sed 

foliis complanatis, superfície laevi (versus foliis 
cylindricis, superfície transversali-rugulosis in X. 
spinosula), spicis 4-floribus et sepalis lateralibus 
conatis (versus sepalis liberis et spicis 10–15- floribus 
in X. spinosula) abunde differt. 

Erva 19–38 cm alt., cespitosa, perene, base 
delicada, não bulbosa, paleácea, raro lustrosa. 
Raízes delgadas, fibrosas. Rizoma vertical, 
caulescente com entrenós 0,4–0,6 cm compr. 
Folhas dísticas, flabeladas, retas, lígula 1,0 cm 
compr. Bainha 2–8 × 0,8–1,5 cm, abruptamente 
dilatada na base, cartáceas, lisa, castanhas, nervuras 
proeminentes, margens membranáceas, glabras; 
transição bainha-lâmina abrupta. Folhas 7–11 × 
0,07–0,2 cm, cartáceas, lisas, verdes, achatadas, 
lineares, agudas, glabras, nervuras proeminentes. 
Bainha do escapo menor que as folhas, lisa, 
nervuras proeminentes, glabra; lâmina 0,7–2,0 cm 
compr. Escapo 0,5–0,6 mm larg., cilíndrico, liso, 
verde a vináceo, não torcido, 1–2-costelado, glabro. 
Espiga 4-flora, 7,1–8,3 × 2,4–4,2 mm, elipsoide, 
castanha, negra na senescência. Brácteas estéreis 
4, as basais ½ do compr. da espiga, carenadas, 
lineares, lanceoladas, elípticas a obovadas, 
as demais 4,8–6,0 × 1,6–2,2 mm, glabras; 
macula dorsal presente, linear-lanceolada, verde a 
vermelha, agudas a obtusas, margem membranácea, 
concolor, inteira a minutamente lacerada. Brácteas 
florais 4, 6,2–7,5 × 1,3–2,1 mm, lineares a elípticas, 
levemente carenadas, densamente curto-ciliadas 
no ápice; tricomas avermelhados; mácula dorsal 
presente, linear-lanceolada, verde a vermelha; ápice 
agudo; margem membranácea, concolor, inteira a 
minutamente lacerada. Sépala anterior cuculada, 
membranácea, caduca. Sépalas laterais 2, 5–7 × 
0,8–1,5 mm, inclusas, conadas ⅓ a ½ do compr., 
inequilaterais, lineares a elípticas, carenadas, quilha 
densamente curto-ciliada nos ⅔ distais, tricomas 
vermelhos a castanhos. Pétalas 11–13 mm compr., 
amarelas, livres; lobos 5–6 × 3–4 mm, arredondados 
a obovados, margem levemente lacerada. Androceu 
amarelo; estaminódio bífido, curto pedicelado, 
penicelado; estames 2–3 mm compr.; anteras 
1,5–2 mm compr., sagitada, conectivo inconspícuo. 
Gineceu amarelo; estilete 6–6,3 mm compr., ramos 
2,5–3 mm compr.; estigma levemente dilatado 
a lobado; ovário 1,7–2,7 mm compr., cilíndrico. 
Placentação central-livre. Cápsula septífraga 3–3,5 
× 0,9–1 mm, marrom, fusóide, funículos longos. 
Fruto 6–8 semente por frutos, 0,7–0,8 × 0,2–0,3 
mm, fusóide a elipsóide, apiculada, marrom, 
multicostelada. 
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Figura 1 – a-n. Xyris riopretensis – a. hábito; b. base da bainha; c. transição bainha-lâmina, detalhe da lígula; d. ápice da lâmina; 
e. escapo;  f. espiga; g. bráctea estéril basal, vista dorsal; h. bráctea estéril, vista dorsal; i. bráctea floral, vista dorsal; j. sépalas 
laterais conadas; k. detalhe da pétala com estaminódios e antera adnados; l. gineceu; m. cápsula com placentação central-livre; 
n. semente. (a-l baseado no holótipo, m-n em N.F.O. Mota et al. 728 (BHCB; SP)). (Ilustrado por Myrian Morato Duarte).
Figure 1 – a-n. Xyris riopretensis – a. habit; b. base of the sheath; c. sector of leaf at sheath-blade junction, showing details of the 
ligule; d. leaf tip; e. scape; f. spike; g. sterile basal bract, dorsal view; h. sterile bract, dorsal view; i. fertile bract, dorsal view; j. connate 
lateral sepal; k. petal details with stamen and staminodia; l. gynoecium; m. capsule with free central placentation; n. seed. (a-l from the 
holotype, m-n N.F.O. Mota et al. 728 (BHCB; SP)). (Drawn by Myrian Morato Duarte)
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Material examinado: São Gonçalo do Rio Preto, descida 
pelo Morro do Alecrim, nas pedras do Córrego das 
Éguas, 21.III.2007, fr., N.F.O. Mota et al. 728 (BHCB, 
SP, SPF); Chapada do Couto, 18°11’53’’ S, 43°21’38’’ 
W, 1200–1300 m, 13.VII.2007, fl., N.F.O. Mota 853 
(BHCB, SP, R); mata de galeria de riachos próximos ao 
Moinho do Parque, 18°05’15’’ S, 43°20’12’’ W, 792 m, 
2.XI.2007, fl. e fr., N.F.O. Mota et al. 918 (BHCB, SP, 
SPF, R, NY); vegetação ripária próximo ao camping, 
18°07’ S, 43°20’ W, 17.XI.1999, fl., J. A. Lombardi 3356 
(BHCB, BRIT).

Xyris riopretensis assemelha-se a Xyris 
spinulosa Kral & L.B.Sm., espécie amplamente 
distribuída na Cadeia do Espinhaço, pelo hábito 
densamente cespitoso com caule ereto e pelo 
habitat onde ocorre, sendo típica de margens 
de riachos na sua área de ocorrência. As duas 
espécies são observadas em simpatria em alguns 
afluentes do Rio Preto dentro do PERP. Porém, 
podem ser facilmente diferenciadas pela forma e 
superfície das folhas e pelo número de flores por 
inflorescência. Xyris riopretensis possui folhas 
complanadas e com superfície lisa, enquanto X. 
spinulosa possui folhas cilíndricas, densamente 
tranverso-rugulosas. Ademais, em X. riopretensis 
as espigas são paucifloras (4-floras), enquanto que 
em X. spinulosa as espigas são multifloras, com 
mais de dez flores.

Xyris riopretensis assemelha-se a X. jataiana 
Kral & Wand. e X. pterygoblephara var. vernicosa 
Kral & Wand. por apresentarem rizomas com 
entrenós longos, característica não muito comum 
dentre as espécies do gênero. Xyris jataiana é 
uma espécie conhecida até o momento apenas da 
localidade tipo, no município de Jataí no estado 
de Goiás (Kral & Wanderley 1988a), enquanto 
X. pterygoblephara var. vernicosa é amplamente 
distribuída na Cadeia do Espinhaço, nos estados 
da Bahia e Minas Gerais (M.G.L. Wanderley, 
observações de herbários). Ambas possuem espigas 
multifloras e tratam-se de plantas mais robustas, 
quando comparadas com X. riopretensis. Esta 
apresenta escapos com 19–38 cm de comprimento, 
enquanto X. jatainana  e X. pterygoblephara var. 
vernicosa apresentam escapos com 50–60 cm 
e 30–80 cm de comprimento, respectivamente. 
Xyris jataiana também pode ser diferenciada de 
X. riopretensis pelas numerosas brácteas estéreis, 
Xyris riopretensis possui apenas quatro. Por fim, 
X. pterygoblephara var. vernicosa também pode 
ser diferenciada de X. riopretensis pela ausência 
da lígula.

Xyris riopretensis é conhecida até o momento 
apenas para a sub-bacia do Rio Preto, bacia do rio 
Jequitinhonha, localizada a nordeste do planalto de 
Diamantina em Minas Gerais. Ocorre em fendas 
de rochas quartíziticas e bancos de seixos ao longo 
dos cursos d`água, em geral em simpatria com 
Otachyrium pterigodium Trin. (Poaceae), que 
também forma típicas touceiras à beira de riachos 
na região. Outras espécies que ocorrem nesse 
ambiente são Drosera graminifolia A. St.-Hil. 
(Droseraceae), Uticularia spp. (Lentibulariaceae), 
Augusta longifolia (Spreng.) Rehder (Rubiaceae), 
Macairea radula (Bonpl.) DC. (Melastomataceae), 
Burmannia flava Mart. (Burmanniaceae).

A floração de X. riopretensis foi observada 
entre os meses de julho e novembro, no inverno 
até o início do verão, quando os cursos d`água 
estão mais secos. Os frutos foram observados entre 
os meses de novembro e março, principalmente 
durante o período chuvoso. Provavelmente trata-
se de uma espécie hidrocórica, com dispersão 
associada as cheias da sub-bacia do Rio Preto. 
Ademais, trata-se de uma espécie sempre associada 
ao curso d’água, comportamento que pode ser 
associado às espécies hidrocóricas. Ocasionalmente 
foram encontrados frutos nas demais estações. 

Xyris riopretensis é observada principalmente 
dentro da área do PERP. Pequenas touceiras foram 
observadas em afluentes do Rio Preto, fora da 
área do parque. Porém, devido a degradação 
das margens do Rio Preto fora da unidade de 
conservação, a espécie se torna rara. Apesar 
dos constantes esforças de coleta no Plantalto 
de Diamantina, não foi encontrado nenhum 
exemplar de X. riopretensis em outras sub-bacias 
desta região. Analisando as principais coleções 
de Xyridaceae do Brasil, também não foram 
encontradas amostras de X. riopretensis em outras 
localidades ao longo da Cadeia do Espinhaço. 
Segundo os critérios da IUCN, X. riopretensis 
pode ser classificada como ameaçada, na categoria 
vulnerável (B1a).

O epíteto específico é uma homenagem à 
sua localidade tipo, a sub-bacia do Rio Preto. É 
Também uma homenagem ao Parque Estadual do 
Rio Preto que de forma exemplar protege o rio 
que lhe dá nome e grande parte de seus afluentes 
conservando o precioso hábitat da espécie aqui 
descrita. Apenas na área do PERP foram coletadas 
cerca de 50 espécies de Xyridaceae (Mota 2009), 
sendo uma área de extrema importância para a 
conservação da família. 
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Figura 2 – a-g. Xyris riopretensis – a. touceiras parcialmente submersas, no Rio Preto; b. hábito, com espigas 
dipersando (de cor negra) e em flor; c. espiga em flor, com as brácteas castanhas; d-e. detalhe da flor, mostrando os 
lobos das pétalas, estaminódios e ramos do estilete. f-g. habitat de Xyris riopretensis, em simpatria com Otachyrium 
pterigodium (Poaceae), Augusta longifolia (Rubiaceae) e Vellozia sp. 
Figure 2 – a-g. Xyris riopretensis – a. partially submerged clumps, in Rio Preto river; b. habit, note fruiting (blackish ones) and flowering 
spikes; c. flowering spike, with brown bracts; d-e. detail of flower, showing petal lobes, staminodia and style branches; f-g. habitat of 
Xyris riopretensis, in simpatry with Otachyrium pterigodium (Poaceae), Augusta longifolia (Rubiaceae) and Vellozia sp. (Velloziaceae).
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Resumo 
O trabalho apresenta espécies de samambaias e licófitas de um fragmento de Mata Atlântica, inserido na 
região de semi-árido, localizado na Serra da Jibóia, Município de Santa Teresinha, Bahia, Brasil e a análise 
das relações florísticas com outras formações vegetais do país, contribuindo para ampliar as informações 
sobre a flora vascular do estado, bem como do bioma Mata Atlântica. São apresentadas 97 espécies, em 51 
gêneros e 22 famílias. As famílias mais representativas foram Dryopteridaceae (17 spp.), Polypodiaceae 
(16 spp.), Pteridaceae (12 spp.) e Hymenophyllaceae (10 spp.). A maioria das espécies ocorre como epífita 
(48%), 38% terrestre, 3% rupícola, 3% como hemiepífita e 8% com mais de um tipo de hábito. A análise 
de similaridade mostra que a flora de samambaias e licófitas da região está relacionada com o Sul da Bahia 
e Sudeste do Brasil, sugerindo que a área de estudo apresenta condições ambientais semelhantes às áreas 
relacionadas e reforçando as singularidades florísticas da região.
Palavras-chave: fitogeografia, Mata Atlântica, samambaias, licófitas.

Abstract 
The work presents species of ferns and lycophytes from a remnant of Atlantic Forest located in a semi-arid 
region, in the Serra da Jibóia, municipality of Santa Teresinha, State of Bahia, Brazil. We also analyzed 
the floristic similarities of this area with other regions in Brazil. In total, 97 species were presented, 
representing 51 genera and 22 families. The most representative families were Dryopteridaceae (17 spp.), 
Polypodiaceae (16 spp.), Pteridaceae (12 spp.), and Hymenophyllaceae (10 spp.). Most species occur as 
epiphytes (48%), whereas 38% are terrestrial, 3% are lythophyte, 3% are hemiepiphyte and 8% present 
more than one type of habit. The similarity analysis showed that the flora of ferns and lycophytes from 
Serra da Jibóia is related to the Southern Bahia State and Southeastern Brazil areas, suggesting similar 
environmental conditions among those areas.
Key words: phytogeography, Atlantic Forest, ferns, lycophytes.
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Introdução
Considerada uma das regiões mais ricas em 

diversidade biológica e também mais ameaçadas 
do planeta, a Mata Atlântica figura entre os 34 
hotspots mundiais (Mittermeier et al. 2004). 
Apesar de ter perdido mais de 93% de sua 
cobertura original, o bioma resguarda em torno de 
20.000 espécies de plantas vasculares, das quais 
cerca de 8.000 são endêmicas (Myers et al. 2000), 

apresentando importantes variações florísticas e 
estruturais ao longo de sua distribuição geográfica 
(Oliveira-Filho & Fontes 2000). Segundo 
Fernandes (2000), as variações fisionômicas 
apresentadas pela vegetação atlântica estão 
relacionadas com a dinâmica sucessional das 
associações florísticas a partir do Terciário. 
A existência de numerosos representantes das 
pteridófitas e gimnospermas, nesta vegetação, 
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empresta um significado singular no contexto 
fitogeográfico brasileiro.

De acordo com Mori et al. (1983), a 
Mata Atlântica do estado da Bahia apresenta 
uma expressiva diversidade florística. Mais 
recentemente, a Conservação Internacional 
do Brasil et al. (2000), ao indicar as 147 
áreas prioritárias para conservação da flora do 
bioma, ressalta que 48% destas encontram-se 
na região Nordeste, principalmente nos estados 
da Bahia, Ceará, Alagoas e Pernambuco. Além 
disso, enfatiza que os inventários biológicos e 
ações relacionadas às unidades de conservação 
são recomendações pertinentes para as áreas 
prioritárias, pois apesar de possuir mais de 300 
unidades de conservação, estas não contemplam 
as diferentes sub-regiões geográficas presentes 
no bioma e os remanescentes existentes têm sido 
pouco estudados, resultando em grandes lacunas 
no conhecimento destas. 

Neste sentido,  uma das lacunas no 
conhecimento do bioma diz respeito às samambaias 
e licófitas da Mata Atlântica baiana. O grupo 
tem sido citado em trabalhos mais amplos, 
envolvendo a flora vascular como um todo. Entre os 
levantamentos específicos para o grupo, destacam-
se os realizados na Chapada Diamantina por 
Edwards (1995), Øllgaard (1995), Prado (1995), 
Barros (1998), Barros & Araújo (2000), Prado 
(2003), Nonato (2005) e Ferreira et al. (2012), 
sendo estes, trabalhos que abordam apenas a flora 
em questão. Apesar das samambaias e licófitas 
apresentarem-se distribuídas principalmente 
nas áreas de Floresta Atlântica do Brasil, como 
discutido em Labiak & Prado (1998) e Salino & 
Almeida (2009), trabalhos realizados na Bahia, no 
referido bioma, ainda são incipientes (Noblick & 
Britto 1984; Paciência & Prado 2004; 2005; Matos 
et al. 2010 e Macedo et al. 2012).

Recentemente, realizou-se o estudo da flora 
das samambaias e licófitas de um fragmento de 
Mata Atlântica no estado da Bahia, ressaltando 
a diversidade de espécies neste bioma com 
novos registros para o Estado, bem como para 
a região Nordeste (Macedo et al. 2012). Desta 
forma, o presente trabalho objetivou analisar as 
relações florísticas das espécies de samambaias 
e licófitas da referida área, a qual encontra-se 
inserida na região de semi-árido, localizada na 
Serra da Jibóia, Município de Santa Teresinha, 
Bahia, Brasil, comparando com outras formações 
vegetais do país.

Material e Métodos
Área de estudo 
A Serra da Jibóia compreende um maciço de 

morros localizado no Município de Santa Teresinha, 
Estado da Bahia, próximo ao limite do Município 
de Castro Alves e Elísio Medrado, na porção sul do 
Recôncavo Baiano (Fig. 1). O fragmento estudado 
encontra-se, mais precisamente, no Morro da 
Pioneira, extremo norte da Serra, a uma latitude 
aproximada de 12º51’S e longitude de 39º28’W. A 
altitude máxima alcança 800 m.

A região apresenta certas peculiaridades, 
abrigando grande diversidade de tipos vegetacionais 
ocorrendo, no lado oeste da serra, extensas áreas 
de caatinga, Mata Ombrófila Densa ao leste e uma 
vegetação de campo rupestre no topo. Constitui-se 
um dos pontos mais oeste da mata atlântica baiana 
e uma das matas úmidas de encosta situada mais ao 
norte do estado (Juncá 2006). O clima da região é 
tropical semi-úmido com temperatura média anual 
de 22ºC, variando em função da altitude. O índice 
pluviométrico anual é de aproximadamente 1200 
mm (Sandes 2003).

A Serra da Jibóia é considerada uma das 182 
áreas prioritárias para conservação da biodiversidade 
da Mata Atlântica brasileira, sendo uma das 99 
áreas de extrema importância biológica, segundo a 
Conservação Internacional do Brasil et al. (2000).

Figura 1 – Mapa com a localização da Serra da Jibóia 
(em destaque) e indicação do Morro da Pioneira (□). 
Fonte: Adaptado de Tomasoni (2000).
Figure 1 – Map showing the Serra da Jibóia (featured) and 
indication of the Morro da Pioneira (□). Source: Adapted from 
Tomasoni (2000).
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Análise florística e fitogeografia 
Foram realizadas excursões de coletas mensais 

à área de estudo, durante os anos de 2009 e 2010. 
O material botânico foi coletado e herborizado de 
acordo com as técnicas descritas por Windisch (1992) 
e identificado a partir de bibliografia específica. 
Também foram incluídos materiais das coleções dos 
herbários ALCB, HRB e HUEFS (siglas segundo 
Thiers, 2010). Todo material coletado encontra-se 
depositado no Herbário da Universidade Estadual de 
Feira de Santana - HUEFS.

A classificação adotada para as samambaias 
está de acordo com Smith et al. (2006; 2008) e para as 
licófitas segue Kramer & Green (1990). A abreviação 
dos nomes dos autores segue Pichi-Sermolli (1996). 

Os dados a respeito da distribuição geográfica 
foram baseados em bibliografia especializada e 
levantamento das coleções oriundas dos Herbários 
HUEFS, HRB, ALCB, UFP, IPA, PEUFR e os 
padrões adotados baseiam-se em macro-regiões como 
estabelecido por Lima et al. (1997). A caracterização 
adotada para os tipos de hábito foram: terrestre, 
epífita, hemiepífita e rupícola.

Similaridade florística
Foi realizada a comparação florística a fim de se 

verificar a similaridade entre a área de estudo e outras 
26 áreas, correspondendo a diferentes formações 
vegetacionais do país (Tab. 1). As fisionomias foram 
classificadas de acordo com a definição já apresentada 
nos trabalhos escolhidos para a análise, seguindo 
basicamente a classificação de Veloso et al. (1991). 
Elaborou-se uma matriz de dados binários (presença/
ausência) das espécies. Espécies indeterminadas 
foram desconsideradas e todas as outras tiveram os 
seus binômios checados e atualizados segundo a 
classificação adotada, quando necessário.

As relações de afinidade foram determinadas 
pelo Índice de Similaridade de Sørensen. Neste índice 
os valores variam de 0 a 1, sendo que valores acima 
de 0,5 indicam uma elevada similaridade (Margurran 
1988). Para interpretar a similaridade entre as áreas 
foi realizada a análise de agrupamento pelo método 
média de grupo (UPGMA) e tais relações foram 
representadas através de dendrograma. As análises 
foram realizadas utilizando-se o programa PAST 
(Hammer et al. 2001).

Código no 
dendrograma

Localidade Fisionomia Coordenadas Espécies Referências

DuckeAM Reserva Ducke, AM FOD Amazônica 3º06’S e 60º01’W 83 Costa et al. (1999)
RNegroAM Santa Isabel do Rio Negro, AM FOD Amazônica 0º28’S e 65º32’W 48 Freitas & Prado (2005)
UatumãAM REBIO Uatumã, AM FOD  Amazônica 2º34’S e 57º52’W 123 Zuquim et al. (2008)
IlhaMosqPA Ilha de Mosqueiro, PA FOD  Amazônica 1º04’S e 48º28’W 65 Costa & Pietrobom (2007)
PqBelémPA Pq. Amb. de Belém, PA FOD Amazônica 1º23’S e 48º26’W 49 Costa et al. (2006)
BonitoPE Bonito, PE FES 8º28’S e 35º43’W 93 Santiago et al. (2004)
CaruaruPE Pq. Est. João Vasconcelos Sobrinho, 

Caruaru, PE
FES 8º16’S e 35º58’W 74 Xavier & Barros (2005)

TimbaúbPE Engenho Água Azul, Timbaúba, PE FES 7º30’S e 35º19’W 85 Pietrobom & Barros (2007)
JosLajeAL São José da Laje, AL FES 9º00’S e 36º03’W 76 Pietrobom & Barros (2006)
SBonitaBA RPPN Serra Bonita, Camacan, BA FOD 15º25’S e 39º29’W 182 Matos et al. (2010)
SJibóiaBA Serra da Jibóia, Sta Teresinha, BA FOD 12º51’S e 39º28’W 97 Presente estudo
UnaBA REBIO Una, BA FOD 15º17’S e 39º04’W 60 Paciência & Prado (2005)
SRFrancMT Serra de Ricardo Franco, MT FES, FOD 15º10’S e 60º00’W 111 Windisch & Tryon (2001)
PantanalMS Pantanal, MS FES, FED, SAV 19º00’S e 57º39’W 114 Assis (2007)
CaratingMG Est. Biol. de Caratinga, MG FES 19º48’S e 41º48’W 103 Melo & Salino (2002)
FerDiasMG APA Fernão Dias, MG FES, FOD, FOM 22º45’S e 46º08’W 173 Melo & Salino (2007)
ItalacomiMG Pq. Est. do Italacomi, MG FES 20º30’S e 43º22’W 170 Rolim (2007)
PRDoceMG Pq. Est. do Rio Doce, MG FES 19º30’S e 42º28’W 123 Melo & Salino (2002)

Tabela 1 – Relação das áreas utilizadas na análise de similaridade florística. FES = Floresta Estacional Semidecidual; 
FED = Floresta Estacional Decidual; FOD = Floresta Ombrófila Densa; FOM = Floresta Ombrófila Mista; SAV = Savana.
Table 1 - List of the areas used in the analysis of floristic similarity. FES = Semideciduous Seasonal Forest; FED = Deciduous Seasonal 
Forest; FOD = Dense Ombrophilous Forest; FOM = Mixed Ombrophilous Forest; SAV = Savanna.
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Resultados e Discussão
Análise florística e fitogeografia
Na área de estudo ocorrem 97 espécies, 

distribuídas em 51 gêneros e 22 famílias (Macedo 
et al. 2012) (Tab. 2). O número de samambaias 
e licófitas citado corresponde a 26% da flora 
vascular do fragmento estudado, se levarmos em 
consideração as 269 espécies de angiospermas 
registradas em Sobrinho & Queiroz (2005). 

Com relação ao hábito, a maioria das 
espécies (48%) foi relatada como epífita, 38% 
ocorrem como terrestre, 3% como rupícola, 3% 
como hemiepífita e 8% com mais de um tipo de 
hábito (Tab. 2). Na maior parte dos levantamentos 
realizados no Brasil, envolvendo samambaias e 
licófitas, o hábito terrestre se destaca entre as 
espécies. Entretanto, a riqueza de epífitas no 
estudo pode ser equiparada com outros trabalhos 
realizados no país, tais como Sylvestre (1997), 
Dittrich et al. (2005) e Paciência (2008), em 
que a prevalência do hábito é relacionada à 
elevada umidade nos ambientes estudados 
(Kornaš 1977), bem como a sua capacidade de 
sobrevivência em ambientes submetidos a grandes 
variações abióticas (Moran et al. 2003). Além de 
crescerem em substratos que apresentam menor 
disponibilidade hídrica e de nutrientes, as epífitas 
ainda estão susceptíveis a grandes variações 
sazonais e diárias de umidade (Benzing 1990; 
Mehltreter 2008), potencializando seu crescimento 
em diferentes microambientes da copa (Watkins et 
al. 2006), tais como os encontrados em florestas 
de altitudes elevadas.

MacCimaRJ Res. Ecol. Macaé de Cima
Nova Friburgo, RJ

FOD 22º16’S e 42º31’W 81 Lima et al. (2001)

RPedrasRJ RPPN Rio das Pedras, 
Mangaratiba, RJ

FOD 22º57’S e 44º02’W 117 Mynssen & Windisch (2004)

IlhaAnchSP Pq. Est. Ilha Anchieta, Ubatuba, SP FOD 23º31’S e 45º02’W 94 Athayde Filho et al. (2003)
JacupirSP Pq. Est. do Jacupiranga, SP FOD 24º45’S e 48º30’W 212 Salino & Almeida (2008)
KlabinPR Pq. Est. da Klabin,

Telêmaco Borba, PR
EST, FOM, FES 24º19’S e 50º36’W 121 Sakagami (2006)

MarumbiPR Pq. Est. Pico do Marumbi,
Morretes, PR

FOM 25º28’S e 48º50’W 81 Dittrich et al. (2005)

VilaVelhaPR Pq. Est. Vila Velha, Ponta Gossa, PR EST, FOM 25º05’S e 50º09’W 152 Schwartsburd & Labiak (2007)
TeutôniaRS Morro da Harmonia, Teutônia, RS FED, FOM - - - 71 Steffens & Windisch (2007)
FlCanelaRS Floresta Nac. de Canela, RS FOM 29º19’S e 50º48’W 58 Schmitt et al. (2006)

Ressalta-se que, dentre as espécies citadas, duas 
são consideradas exóticas (Nephrolepis cordifolia 
e Pteris vittata), introduzidas e amplamente 
naturalizadas na América Tropical (Hovenkamp & 
Miyamoto 2005; Prado & Windisch 2000).

A análise da distribuição geográfica revelou a 
presença de cinco padrões, com predominância de 
espécies com distribuição Neotropical (57 espécies), 
corroborando com diversos outros estudos realizados 
no Brasil (e.g. Dittrich et al. 2005; Melo & Salino 
2007; Salino & Almeida 2008; Matos 2009), sendo 
tal fato relacionado, principalmente, à capacidade de 
dispersão a longa distância das espécies de samambaias 
e licófitas. Treze espécies são restritas à América do 
Sul, 11 apresentam distribuição Pantropical e 16 são 
endêmicas do Brasil, sendo que, dessas, Cyathea 
abreviata apresenta distribuição restrita à região 
Nordeste (CE, PE, AL e BA) (Fernandes 2003).  

Similaridade florística
Segundo o dendrograma obtido (Fig. 

2), há a formação de dois grandes grupos: o 
primeiro grupo inclui todas as áreas de Floresta 
Amazônica, enquanto o segundo abrange 
principalmente áreas no Domínio da Floresta 
Atlântica, com algumas exceções. 

No primeiro grupo é notável a baixa 
similaridade apresentada entre a REBIO Uatumã 
(UatumãAM) e as outras áreas, estas apresentando 
valores de similaridade mais altos entre si. Este 
resultado pode ser devido às características peculiares 
da reserva, a qual apresenta florestas sobre solos 
pedregosos e ricos em nutrientes (condição edáfica 

Código no 
dendrograma

Localidade Fisionomia Coordenadas Espécies Referências
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Tabela 2 – Lista das famílias e espécies de samambaias e licófitas da Serra da Jibóia, Santa Teresinha, BA, Brasil, 
com seus respectivos hábitos e distribuição geográfica. E = Epífita; H = Hemiepífita; R= Rupícola; T = Terrestre. 
AS = Distribuição limitada à América do Sul; BRA = Endêmica do Brasil; NEO = Distribuição ampla na região 
neotropical; NO = Distribuição restrita ao Nordeste do Brasil; PAN = Distribuição pantropical. 
Table 2 – List of families and species of ferns and lycophytes of the Serra da Jibóia, Santa Teresinha, Bahia State, Brazil, with their 
habits and geographical distribution. E = Epiphyte; H = Hemiepiphyte; R = Lythophyte; T = Terrestrial. AS = Distribution limited to 
South America; BRA = Endemic of Brazil; NEO = Widely distributed in the neotropics; NO = Distribution restricted to Northeastern 
Brazil; PAN = Pantropical distribution. 

Famílias Espécies Hábito Distribuição
Geográfica

Voucher*

Anemiaceae Anemia hirta L. (Sw.) T/R NEO TSM 127

Anemia mandiocana Raddi R BRA TSM 142

Anemia phyllitidis L. (Sw.) T NEO TSM 109

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex  Willd. T/R AS TSM 74

Aspleniaceae Asplenium auriculatum Sw. E NEO TSM 90

Asplenium feei Kunze ex Fée E NEO TSM 213

Asplenium serratum L. E NEO TSM 194

Blechnaceae Blechnum brasiliense Desv. T NEO TSM 137

Blechnum occidentale L. T NEO TSM 188

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm. T NEO TSM 144

Cyatheaceae Cyathea abreviata Fernandes T NO TSM 161

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin T BRA RH 5860

Cyathea delgadii Sternb. T NEO TSM 113

Cyathea nigra Linden ex Fournet T AS TSM 224

Cyathea phalerata Mart. T BRA TSM 192

Dennstaedtiaceae Dennstaedtia dissecta (Sw.) T.Moore T NEO FRN 804

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon T NEO TSM 88

Dryopteridaceae Ctenitis distans (Brack.) Ching T BRA TSM 87

Ctenitis falciculata (Raddi) Ching T AS LRN 3745

Cyclodium meniscioides (Willd.) C.Presl T NEO TSM 136

Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. T PAN TSM 149

Elaphoglossum glabellum J.Sm. E NEO TSM 221

Elaphoglossum iguapense Brade E BRA TSM 170

Elaphoglossum insigne (Fée) Brade E BRA TSM 134

Elaphoglossum itatiayense Rosenst. E BRA TSM 204

Elaphoglossum lingua Brack. E NEO TSM 219

Elaphoglossum luridum (Fée) Christ E/R/T NEO TSM 222

Elaphoglossum macrophyllum (Mett.) Christ E AS TSM 223

Elaphoglossum pachydermum (Fée) Moore E/R/T BRA TSM 211

Elaphoglossum vagans (Mett.) Hieron. E BRA TSM 220

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran H NEO DC 2413

Olfersia cervina (L.) Kunze T NEO TSM 154

Polybotrya speciosa Schott H BRA TSM 201

Rumohra adiantiformis (G. Forst.) Ching E PAN TSM 196

Gleicheniaceae Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. T NEO TSM 124

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching T NEO TSM 123

Sticherus bifidus (Willd.) Ching T NEO TSM 130
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Hymenophyllaceae Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C.Presl E NEO TSM 216

Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw. E NEO TSM 199

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. E NEO TSM 145

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. E PAN TSM 115

Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson E NEO TSM 198

Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisson E NEO TSM 217

Trichomanes arbuscula Desv. E NEO FRN 1077

Trichomanes elegans Rich. E NEO FRN 1076

Trichomanes pilosum Raddi E AS TSM 185

Trichomanes polypodioides L. E NEO TSM 152

Lindsaeaceae Lindsaea lancea (L.) Bedd. T/R NEO TSM 141

Lindsaea quadrangularis Raddi T/R AS TSM 179

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand. T NEO TSM 187

Lomariopsidaceae Lomariopsis marginata (Schrad.) Kuhn in Decken H BRA TSM 209

Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl E PAN TSM 200

Nephrolepis pendula (Raddi) J.Sm. E NEO TSM 197

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug in Urban E NEO TSM 176

Lycopodiaceae Huperzia acerosa (Sw.) Holub E NEO TSM 190

Huperzia pungentifolia (Silveira) B.Øllg. T BRA LRN 3319

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. T PAN TSM 112

Lygodiaceae Lygodium volubile Sw. T NEO TSM 139

Marattiaceae Danaea geniculata Raddi T BRA TSM 210

Ophioglossaceae Ophioglossum palmatum L. E PAN TSM 173

Polypodiaceae Campyloneurum acrocarpon Fée E BRA TSM 225

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Presl E AS TSM 205

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop E/R PAN TSM 86

Dicranoglossum furcatum (L.) J.Sm. E NEO TSM 143

Lellingeria suspensa (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran E NEO TSM 189

Melpomene melanosticta (Kunze) A.R.Sm. & R.C.Moran R NEO TSM 118

Microgramma lycopodioides (L.) Copel. E NEO TSM 184

Microgramma reptans (Cav.) A.R.Sm. E NEO TSM 93

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. E NEO TSM 207

Pecluma pilosa (A.M.Evans) M.Kessler & A.R.Sm. E NEO TSM 191

Pecluma sicca (Lindm.) M.G.Price E AS TSM 206

Phlebodium areolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J.Sm. E NEO TSM 114

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn. E NEO TSM 174

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. E PAN TSM 175

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. E AS TSM 75

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. E/T NEO TSM 195

Psilotaceae Psilotum nudum (L.) P.Beauv. E PAN TSM 202

Pteridaceae Adiantopsis radiata (L.) Fée T NEO TSM 129

Adiantum abscissum Schrad. T AS TSM 138

Adiantum deflectens Mart. T NEO FRN 807

Famílias Espécies Hábito Distribuição
Geográfica

Voucher*
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Adiantum lucidum (Cav.) Sw. T NEO TSM 166

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. T NEO TSM 167

Doryopteris collina (Raddi) J.Sm. T AS TSM 176

Doryopteris pentagona Pic.Serm. E AS FRN 810

Pteris decurrens C.Presl E AS TSM 150

Pteris denticulata Sw. E NEO TSM 110

Pteris vittata L. R PAN TSM 99

Vittaria graminifolia Kaulf. E NEO TSM 95

Vittaria lineata (L.) Sm. E NEO TSM 169

Saccolomataceae Saccoloma elegans Kaulf. T NEO TSM 153

Schizaeaceae Schizaea elegans (Vahl) Sw. T NEO TSM 183

Selaginellaceae Selaginella flexuosa Spring T NEO TSM 104

Selaginella muscosa Spring T/R NEO TSM 103

Tectariaceae Triplophyllum hirsutum (Holttum) J.Prado & R.C.Moran T NEO TSM 212

Thelypteridaceae Thelypteris conspersa (Schrad.) A.R.Sm. T NEO FRN 1060

Thelypteris hispidula (Decne.) C.F.Reed T PAN TSM 185

Thelypteris villosa (Link) C.F.Reed T BRA TSM 168
* Siglas para coletores – DC = D. Cardoso; FRN = F.R. Nonato; LRN = L.R. Noblick; RH = R. Harley; TSM = T.S. Macedo.
* Letters indicate colectors – DC = D. Cardoso; FRN = F.R. Nonato; LRN = L.R. Noblick; RH = R. Harley; TSM = T.S. Macedo

Famílias Espécies Hábito Distribuição
Geográfica

Voucher*

rara na Amazônia Central) que, segundo Zuquim et 
al. (2008), abriga a maior diversidade de samambaias 
e licófitas já registradas para a Amazônia Central.  

No segundo grupo nota-se a formação de dois 
outros grupos menores, A e B. Tais grupos parecem, 
de certa forma, arranjados através de uma variação 
latitudinal, havendo uma separação discreta entre 
áreas do norte e sul do Brasil.

No grupo A observa-se claramente a separação 
de um ramo (C) constituído pelo Pantanal-MS 
(PantanalMS) e Serra Ricardo Franco-MT 
(SRFrancMT). Tal situação era de certa forma 
esperada, já que nestas áreas a flora de samambaias 
e licófitas apresenta espécies típicas do Cerrado do 
Brasil Central e ainda sofre influência de elementos 
andinos, bem como oriundos do Chaco boliviano, 
paraguaio e argentino (Assis 2007; Windisch & 
Tryon 2001). Apesar de tal separação, estas duas 
áreas ainda mostram uma relação florística com o 
grupo D (que abrange áreas de Floresta Atlântica). 
Esta relação pode ser explicada pela presença de 
espécies com ampla distribuição geográfica, já que 
como o coeficiente de Sørensen, assim como o de 
Jaccard, agrupa pela dupla presença, a existência 
de tais espécies poderia estar agrupando essas 
áreas distintas.

Figura 2 – Dendrograma de similaridade florística para 
sambaias e licófitas, entre a Serra da jibóia (sublinhada) 
e outras 26 áreas brasileiras, obtido através do algoritmo 
de Sørensen e análise de agrupamento UPGMA. As 
áreas aparecem em formato de códigos especificados 
na Tabela 1. 
Figure 2 – Dendrogram of floristic similarity for fens and 
lycophytes among Serra da Jibóia (underlined) and 25 other 
brazilian areas, obtained through the algorithm of Sørensen and 
UPGMA cluster analysis. The area codes are specified in Table 1.
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O grupo D reúne áreas de Floresta Atlântica 
situadas mais ao norte do país, quando comparadas 
com as demais do grupo B, que agrega as áreas 
localizadas mais ao sul (com algumas exceções); 
ambos compostos tanto de floresta ombrófila 
quanto de floresta semidecídua. Estes resultados 
corroboram com as afirmações de Oliveira-Filho 
& Ratter (1995), Oliveira-Filho & Fontes (2000) e 
Oliveira-Filho et al. (2005), em seus trabalhos com 
angiospermas. Segundo estes autores, as florestas 
ombrófilas e semidecíduas fazem parte de um 
mesmo contínuo com forte variação latitudinal 
e, apesar das diferenças florísticas entre as duas 
fisionomias, as florestas ombrófilas localizadas 
mais ao norte estão mais próximas das suas 
vizinhas semidecíduas do norte do que das florestas 
ombrófilas localizadas mais ao sul.

Ainda no grupo D, observa-se que este é 
composto por todas as áreas localizadas na Região 
Nordeste e algumas da Região Sudeste do Brasil. O 
grupo apresenta uma dicotomia, na qual o primeiro 
ramo (G) apresenta um subgrupo com a Serra 
Bonita (SBonitaBA), localizada no sul da Bahia, 
mostrando uma similaridade de 0,5 com o Parque 
Estadual do Jacupiranga (JacupirSP), localizado 
ao sul do estado de São Paulo, além da Serra da 
Jibóia (SJibóiaBA)  aparecer relacionada a estas 
duas áreas com similaridade de 0,4. Tais resultados 
sugerem que, apesar de localidades próximas 
tenderem a apresentar maior similaridade, as 
condições ambientais possivelmente exercem 
grande influência na composição florística de 
samambaias e licófitas de uma região. 

A distribuição de samambaias é mais 
fortemente determinada pela disponibilidade 
de habitat do que pela sua elevada capacidade 
de dispersão (Tryon 1970; Smith 1972, 1993; 
Tuomisto et al. 2003; Moran 2008; Kessler 2010). 
As relações de afinidade entre estas áreas, apesar 
de não serem elevadas, sugerem que a Serra da 
Jibóia apresenta condições ambientais semelhantes 
às outras duas. A vegetação da vertente oriental 
da serra recebe influência das chuvas orográficas 
(chuvas de relevo), onde os ventos úmidos 
provindos do litoral, ao encontrar essa barreira, 
fazem precipitar grande parte da umidade. A 
porção ocidental, por conseguinte, é menos úmida 
e caracterizada por Floresta Estacional (Sandes, 
2003), além da formação de campo rupestre no 
topo. Segundo Fernandes (2000), as matas úmidas, 
disjunções florestais circundadas pelas caatingas, 
representam, pela similaridade vegetacional e 

florística, remanescentes de mata atlântica. Tais 
disjunções podem ser explicadas dada a existência 
local de fatores de exceção, pela origem climática, 
topografia, hidrologia ou mesmo litologia, ligados a 
registros paleontológicos. Além disso, é importante 
destacar que as três áreas do referido subgrupo 
correspondem a regiões com elevadas altitudes, 
o que proporciona, nestas regiões relativamente 
distantes geograficamente, grande diversidade 
de condições físicas, climáticas e edáficas, 
aumentando a heterogeneidade ambiental e a 
disponibilidade de diferentes hábitats.

A afinidade apresentada entre estas três 
áreas e destas com o outro subgrupo que engloba 
áreas da Região Sudeste ainda permite inferir que 
a flora de samambaias e licófitas da Bahia está 
mais relacionada ao Sudeste do que ao restante da 
Região Nordeste. Tal semelhança também é citada 
por Matos et al. (2010) o qual encontrou na Serra 
Bonita (sul da Bahia) um número significativo de 
espécies características das regiões montanhosas 
da Floresta Atlântica do Sudeste do Brasil, sendo 
esta relação refletida no dendrograma (Fig. 2) com 
a união da referida área com o Parque Estadual do 
Jacupiranga. Além disso, a considerável relação 
com áreas do Sudeste do Brasil é referida em 
outros trabalhos realizados na Serra da Jibóia com 
diferentes grupos de organismos, tais como Valente 
& Porto (2006) com hepáticas, Sobrinho & Queiroz 
(2005) com angiospermas e Juncá (2006) com 
anuros. Contudo, vale destacar que os levantamentos 
florísticos para samambaias e licófitas no estado 
ainda são escassos, principalmente no que diz 
respeito aqueles realizados no domínio da Floresta 
Atlântica, sendo possível a mudança de tais relações 
à medida que novos inventários sejam realizados.

O outro ramo do grupo G abriga áreas do 
sudeste, conforme mencionado anteriormente. 
Duas áreas litorâneas aparecem relacionadas: a 
Reserva Rio das Pedras (RPedrasRJ), localizada 
região sul do RJ com o Parque Estadual da Ilha 
Anchieta (IlhaAnchSP), ao norte de SP, e estas 
duas, juntamente com as áreas da Bacia do Rio 
Doce – MG (com similaridade de 0,7), compõem 
subgrupo G. A elevada similaridade destas duas 
últimas áreas era esperada devido à proximidade 
geográfica das mesmas.

No conjunto H observa-se o agrupamento 
da REBIO Una (UnaBA) com os Brejos de 
Altitude nordestinos. Apesar da referida reserva 
estar localizada na região do tabuleiro sul baiano, 
esta não formou um agrupamento com as outras 
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áreas localizadas no estado e nem com áreas 
do sudeste, como visto para a Serra Bonita e 
Serra da Jibóia, mas sim com as regiões dos 
brejos de altitude de Alagoas e Pernambuco, 
distantes geograficamente da REBIO. Resultados 
semelhantes foram encontrados por Matos 
(2009), o qual atribuiu tal fato às condições de 
umidade nas áreas mais baixas do sul da Bahia 
que podem ser comparáveis às encontradas 
nos brejos de altitude nordestinos. Estes, 
apesar de estarem inseridos na vegetação de 
caatinga, localizam-se em terrenos elevados que 
apresentam um clima mais ameno, com melhores 
condições de umidade em relação ao restante da 
vegetação circundante.

O grupo B, composto basicamente pelas áreas 
de Floresta Atlântica do sul do país, apresenta uma 
dicotomia, onde o primeiro ramo (E) abriga áreas 
de florestas estacionais e/ou ombrófilas mistas. 
Este apresenta um subgrupo (I) que agrega áreas 
de Minas Gerais (FerDiasMG e ItalacomiMG) 
e do Paraná (KlabinPR e VilaVelhaPR), estas 
últimas apresentando elevada similaridade (ca. 
0,7) e outro subgrupo (J) com as duas áreas 
localizadas no Rio Grande do Sul (TeutôniaRS 
e FlCanelaRS). O ramo F, por conseguinte, 
inclui duas áreas de floresta ombrófila densa, 
distantes geograficamente (Reserva Ecológica de 
Macaé de Cima - RJ e Parque Estadual Pico do 
Marumbi - PR), unidas talvez por influência do 
perfil altitudinal dessas regiões que pode conferir 
características ambientais semelhantes.

Os resultados demonstram que a Serra 
da Jibóia, apesar de estar inserida no semi-
árido baiano, apresenta características típicas 
das matas úmidas de altitude, com riqueza 
florística e diversidade de hábitos e hábitats. 
Tais características singulares da área podem 
ser explicadas principalmente pela topografia do 
terreno representada por um maciço de morros 
inseridos em uma área de caatinga de relevo 
plano. O Morro da Pioneira apresenta relevo 
acidentado com altitudes de até 800 m, fato que 
favorece a presença de áreas mais úmidas pela 
influência das chuvas orográficas, favorecendo 
o surgimento e desenvolvimento de samambaias 
e licófitas. Neste contexto, o presente estudo 
sugere uma maior similaridade florística das 
samambaias e licófitas da região com o sul 
da Bahia e Sudeste do Brasil, reforçando as 
peculiaridades deste remanescente de mata 
atlântica. 
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Resumen
Se realizó un inventario de las macroalgas de la zona submareal, entre 5 y 17 m de profundidad para las 
localidades de Puerto Maya, en el estado Aragua,  Puerto Cruz, en el estado Vargas, Madrizquí y Boca de 
Cote, Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Dependencias Federales.  Como resultado se reportan cuatro 
nuevos registros de especies de algas rojas (Rhodophyta) para la costa de Venezuela: Apoglossum gregarium, 
Platysiphonia caribaea, Gloiocladia iyoensis y Botryocladia monoica. De las cuales, A. gregarium y G. iyoensis 
se registran también por primera vez en el Mar Caribe. Se establecen  sus principales caracteres diagnósticos, 
resumidos  como: hábito y dimensiones del talo, morfología de las estructuras reproductivas, presencia o 
ausencia de corticación y presencia o ausencia de células glandulares. Además  se realizan  comparaciones 
con sus especies morfológicamente cercanas.
Palabras clave: algas rojas, arrecifes coralinos, ficoflora marina, Venezuela, zona submareal. 

Abstract
An inventory of the macroalgae of the subtidal zone from 5 to17 m depth was made in the localities of Puerto 
Maya (Aragua state), Puerto Cruz (Vargas state),  Madrizquí and Boca de Cote (Archipiélago Los Roques 
National Park). Four new records of red algal species (Rhodophyta) are reported for the Venezuelan coast: 
Apoglossum gregarium, Platysiphonia caribaea, Gloiocladia iyoensis and Botryocladia monoica. Two of 
them, A. gregarium and G. iyoensis are also reported for the first time for the Caribbean Sea. Their main 
diagnostic characteristics are established and summarized as follows: habit and dimensions of the thallus, 
morphology of the reproductive structures, presence or absence of cortical cells and gland cells. In addition, 
comparisons to morphologically related species are presented.
Key words: red algae, coral reefs, marine phycological flora, Venezuela, subtidal zone.
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Introducción
El Mar Caribe es uno de los mares tropicales 

con mayor diversidad biológica del planeta y con 
una amplia variedad de formaciones costeras que 
favorecen el crecimiento de muchos organismos 
bénticos como las algas marinas (Bellorín 2003). 
Particularmente en la costa caribeña de Venezuela, 
se estima que existen alrededor de 600 especies de 
macroalgas (Ganesan 1989). Se han dado a conocer 
varios trabajos sobre la florística y distribución de 
estas especies, entre ellos destacan actualmente: 
Barrios et al. (2003), en el oriente del país, Ardito 

et al. (1995), Solé y Vera (1997) y García & Gómez 
(2004) en el centro-occidente del país.  Sin embargo 
la mayor parte de estos estudios se han limitado a la 
zona intermareal.  Por esta razón, se han dedicado 
esfuerzos a estudiar la zona submareal de la 
costa continental central e insular venezolana por 
debajo de los 5 y hasta los 17 m de profundidad. 
El objetivo principal del presente trabajo es 
aportar la primera información florística que surge 
de esta investigación y contribuir a aumentar 
nuestro conocimiento de la ficoflora venezolana 
en ambientes hasta ahora escasamente estudiados.
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 Materiales y Métodos
Los especímenes se colectaron mediante 

buceo autónomo, en arrecifes coralinos entre 5–17 
m de profundidad, en cuatro localidades de la costa 
central de Venezuela: Puerto Maya, en el estado 
Aragua (10º31’54”N, 67º23’51”O), Puerto Cruz, 
en el estado Vargas (10º32’28”N, 67º20’39”O) 
y las localidades Madrizquí (11º56’27.8”N, 
66º39’43.3”O) y Boca de Cote (11º45’49.1”N, 
66º42’06.6”O), Parque Nacional Archipiélago Los 
Roques, Dependencias Federales (Fig. 1). 

Las muestras se preservaron en formaldehído 
al 4% en agua de mar, luego se colorearon con una 
solución de safranina al 1%, y se prepararon láminas 
semipermanentes utilizando una solución de Karo® 
al 30%. Estas se depositaron en la colección 
de algas del Herbario Nacional de Venezuela 
(VEN). Las fotografías se tomaron utilizando un 
microscopio Nikon Eclipse E200 equipado con 
cámara digital modelo CoolPix-4500. Para la 
clasificación y nomenclatura se siguieron Wynne 
(2011) y Guiry & Guiry (2012).

Resultados y Discusión
Orden Ceramiales 
Familia Delesseriaceae

Apoglossum gregarium (E.Y. Dawson) M.J. 
Wynne Fig. 2a-f

Talo con porciones erectas y postradas, color 
rosado pálido, hasta 2 mm de alto, arraigado al sustrato 
mediante un sistema rizoidal. Porciones erectas 
formando láminas monostromáticas espatuladas, 
escasamente ramificadas, con un corto estipe terete 
y una costilla central conspicua, ápices emarginados. 
Porción basal de la lámina con ligera corticación 
rizoidal. Células axiales de 20–25 µm de diámetro, 
células pericentrales laterales, de 25–30 µm de diámetro, 
sin división transversal. Esporangios tetraédricos, de 
25–40 µm de diámetro, agrupados en soros pareados, 
dispuestos de manera ininterrumpida a lo largo de la 
costilla central, sobre ambas superficies de la lámina. 
Soros espermatangiales elipsoidales, constituidos por 
numerosas células madres, distribuidos de manera 
segregada sobre lámina y separados por falsas hileras 
de células estériles.
Material examinado: Estado Aragua, Puerto Maya, 
3.VIII.2006, M. García et al., 1393, talo tetraspórico; 1393a, 
talo estéril; 1393b, talo masculino.

Presenta distribución mundial en el Golfo de 
California (EEUU), Islas Baleares, Francia, Italia, 
Mónaco, España (Europa), Bermuda (Islas del 
Atlántico), Islas Hawái (Islas del Pacífico), Sudáfrica 
(África) (Guiry & Guiry 2012).

Wynne (1985), describió la especie A. 
gregarium, como una combinación nueva a partir de 
Hypoglossum gregarium Dawson y Membranoptera 
spatulata Dawson, demostrando que corresponden 
al mismo taxón. Existen a nivel mundial siete 
especies aceptadas del género Apoglossum, de estas 
sólo dos son mencionadas para el océano Atlántico 
Occidental, A. gregarium y A. ruscifolium (Turner) 
J. Agardh (Wynne 2011), ambas muestran una 
cercana relación morfológica, pero esta última tiene 
un talo de tamaño mucho mayor (hasta 100 mm de 
largo), muy ramificado y además desarrolla soros 
espermatangiales en arreglo alargado, formando 
hileras paralelas, perpendiculares al eje central, 
lo cual difiere de A. gregarium cuyos soros 
espermatangiales son elipsoidales, distribuidos de 
manera segregada sobre lámina y separados por 
falsas hileras de células estériles (Schneider & Searles 

Figura 1– Mapa de la costa de Venezuela mostrando 
los sitios de muestreo.1. Puerto Maya, 2. Puerto Cruz, 
3. Cayo Madrizquí y Boca de Cote.
Figure 1 – Map of Venezuela coast showing the sampling sites. 1. 
Puerto Maya, 2. Puerto Cruz, 3.  Madrizquí Cay and Boca de Cote.
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Figura 2 – a-f. Apoglossum gregarium – a. hábito del talo tetraspórico, b. detalle de la zona apical, c. detalle de la 
porción basal con ligera corticación rizoidal, d. detalle de la vena central conspicua, e. lámina con dos cámaras de 
tetrasporangios, f. lámina con paquete de espermatangios. 
Figure 2 – a-f. Apoglossum gregarium – a. habit of the tetrasporic thallus, b. detail of the apical region, c. detail of the basal portion with light 
rizoidal cortication, d. detail of the conspicuous central vein, e. blade with two sori of tetrasporangia, f. blade with package of spermatangia. 

1991; Maggs & Hommersand 1993; Stegenga et al. 
1997; Clavell & Polo 2000). 

Por otro lado existen dos especies australianas 
con similitudes morfológicas con A. gregarium, estas 
son A. spathulatum (Sonder) Womersley & Shepley y 

A. unguiculescens A.J.K. Millar, pero estas desarrollan 
ramas laterales a partir de la costilla central, mientras 
que en A. gregarium se originan desde el eje basal o 
a partir de fragmentos decumbentes (Wynne 1984; 
Littler & Littler 2000; Horta & Oliveira 2001).

250 μm

a b

c d

e f

50 μm

50 μm 50 μm

50 μm 50 μm
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Orden Ceramiales 
Familia Sarcomeniaceae

Platysiphonia caribaea D.L. Ballantine & M.J. 
Wynne Fig. 3a-d

Talo filamentoso, ecorticado, aplanado, 
con porciones erectas y postradas, color rosado 
rojizo, hasta 2 mm de alto, arraigado al sustrato 
mediante rizoides multicelulares, producidos 
desde las células más externas de los ejes postrados. 
Talo polisifonal, con cuatro células pericentrales por 
segmento. Células pericentrales laterales separadas 
por dos hileras paralelas de células acompañantes, a 
lo largo del eje. Tricoblastos ausentes. Ejes postrados 
de 150–160 µm de diámetro y erectos de 90–100 
µm de diámetro; Ramas originándose a intervalos 
irregulares, desde el extremo proximal de la célula 
axial. Tetrasporangios tetraédricos de 40–50 µm de 
diámetro, separados por células pericentrales laterales.
Material examinado: Estado Vargas, Puerto Cruz, 
3.IX.2006, M. García et al. 1394 (VEN 299992), 1394a 
(299991), talo estéril; Dependencias Federales, Parque 
Nacional Archipiélago Los Roques, Cayo Madrizquí, 
31.VIII.2011, M. García & S. Gómez 3165 (299990), 
talo tetraspórico.

Presenta distribución mundial en Bermuda, Islas 
Canarias, Islas de Cabo Verde (Islas del Atlántico), 
Bahamas (Islas del Caribe) (Guiry & Guiry 2012).

Existen seis especies de Platysiphonia que 
carecen de corticación, distinguibles entre ellas por 
el patrón de división de las células flanqueantes 
en el estiquidio tetrasporangial (Silva & Cleary 
1954). P. caribaea es una de estas seis especies 
del género. P. clevelandii (Farlow) Papenfuss y P. 
delicata (Clemente) Cremades son las más cercanas 
a la especie en cuestión. P. delicata se diferencia ya 
que la división de las células flanqueantes de los 
ejes tetraspóricos es horizontal, mientras que en P. 
caribaea y P. clevelandii es vertical, sin embargo 
P. caribaea se distingue porque el par de células 
submarginales se divide periclinalmente, dando 
como resultado la producción de cuatro células 
submarginales, dos de cada lado de la lámina 
(Ballantine & Wynne 1985).

Orden Rhodymeniales 
Familia Faucheaceae

Gloiocladia iyoensis (Okamura) R.E. Norris 
 Figs. 3e-h, 4a-b

Talo erecto, complanado, mucilaginoso al 
tacto, color rosado rojizo, hasta 1,5–2,0 cm de alto, 
arraigado al sustrato mediante un disco de fijación. 
Ramificación predominantemente pinnada-dística, 

produciendo ocasionalmente ramas en un segundo 
plano, hacia las porciones terminales. Estructura 
multiaxial con células corticales pequeñas, 
en fascículos ramificados dicotómicamente, 
médula formada por células alargadas axialmente. 
Tetrasporangios ovoides, cruciados, de 25–50 µm 
de largo y de 25–30 µm de diámetro, originándose 
esparcidamente desde las células corticales, en 
las regiones distales de las ramas laterales. Soros 
espermatangiales superficiales, originándose de 
la división oblicua de las corticales más externas, 
ubicados hacia los ápices de las ramas laterales.
Material examinado: Estado Aragua, Puerto Maya, 
3.III.2006, M. García & S. Gómez. 1143a (VEN 299989), talo 
estéril, 1143b (VEN 299981), talo masculino; Dependencias 
Federales, Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Boca 
de Cote, 30.VIII.2011, García y Gómez 3125 (VEN 299979), 
talo tetraspórico.

Presenta distribución mundial en Bermuda 
(Isla del Atlántico), Brasil, Sudáfrica, Japón, Corea, 
Australia, Nueva Zelanda, Estados Federales de 
Micronesia, Polinesia Francesa  e Islas Hawái (Islas 
del Pacífico) (Guiry & Guiry 2012).

Gloiocladia iyoensis muestra una estrecha 
relación con la especie G. atlantica (Searles) R.E. 
Norris, ambas especies desarrollan un patrón de 
ramificación pinnada-dística. Las diferencias se 
localizan a nivel de las dimensiones del talo, inferiores 
a 2 cm en el caso de  G. iyoensis y de 2–5 cm en G. 
atlantica. Algunos autores como Norris (1991) y 
Schneider & Lane (2007) consideran que se deben 
realizar estudios a fondo con estas dos especies, a 
nivel molecular, para dilucidar su presunta sinonimia.

Orden Rhodymeniales 
Familia Rhodymeniaceae

Botryocladia monoica Schnetter. Fig. 4c-h
Talo erecto, formado por un corto estipe y  una 

vesícula terminal, color rosado pálido, hasta 4 mm de 
alto, arraigado al sustrato mediante un disco. Vesículas 
esféricas, huecas, de 1,5–2,0 mm de diámetro, 
ramificación escasa o ausente. Estructura constituida 
por una capa de células internas poligonales, de 
20–30 µm de diámetro y de 70–90 µm de largo, y 
una capa incompleta de células corticales esféricas, 
de 15–20 µm de diámetro. Células glandulares 
piriformes, en grupos de 1–3, originándose desde 
las células medulares y proyectándose en la cavidad 
de la vesícula. Tetrasporangios ovoides, cruciados, 
de 20–25 µm de diámetro y de 30–35 µm de largo, 
originándose en la capa subcortical. Gametofitos 
monoicos, con cistocarpos esféricos, de 300–350 



Adiciones a la ficoflora marina de Venezuela

Rodriguésia 64(3): 573-580. 2013

577

Figura 3 – a-d. Platysiphonia caribaea –  a. hábito del talo estéril, b. detalle del ápice con célula apical, c. detalle de un rizoide, d. 
detalle de una rama joven procedente del extremo proximal de una célula axial. e-h. Gloiocladia iyoensis – e. hábito del talo estéril, 
f. vista superficial de fascículos de células corticales, g. corte transversal del talo, h. vista superficial de soros espermatangiales.
Figure 3 – a-d. Platysiphonia caribaea – a. habit of the sterile thallus, b. detail of the apex with apical cell, c. detail of a rhizoid, d. Detail of a young 
branch coming from the proximal end of an axial cell. e-h. Gloiocladia iyoensis – e. habit of the sterile thallus, f. superficial view of fascicles of cortical 
cells, g. cross section of the thallus, h. superficial view of spermatangial sori.
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Figura 4 – a-b. Gloiocladia iyoensis –  a. vista superficial de fascículos de células corticales, b. vista superficial de 
los tetrasporangios. c-h. Botryocladia monoica – c. hábito del talo cistocárpico, d. corte transversal de la vesícula 
mostrando células medulares y corticales, e. vista superficial de las paredes de la vesícula de un talo estéril, f. corte 
transversal de la vesícula mostrando tetrasporangio, g. vista superficial de las paredes de la vesícula con grupos de 
espermatangios, h. vista superficial de las paredes de la vesícula mostrando cistocarpo.
Figure 4 – a-b. Gloiocladia iyoensis –  a. superficial view of fascicles of cortical cells, b. superficial view of the tetrasporangia. c-h. 
Botryocladia monoica – c. habit of the cystocarpic thallus.  d. cross section of the vesicle showing tetrasporangia, e. superficial view 
of the walls of the vesicle of a sterile thallus, f. cross section of the vesicle showing tetrasporangium, g. superficial view of the walls of 
the vesicle with groups of spermatangia, h. surface view of the walls of the vesicle showing a cystocarp.
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µm de diámetro, 1–3 por vesícula, células madre 
espermatangiales formadas desde las células 
corticales, agrupados alrededor de las células internas 
poligonales.   
Material examinado: Estado Aragua, Puerto Maya, 
30.III.2006, M. García et al. 1114 (VEN 299977), talo 
monoico (masculino y femenino); Estado Vargas, Puerto 
Cruz, 31.III.2006, 1158 (299974), talo tetraspórico. 

Presenta distribución mundial en Texas 
(EEUU), Colombia (Mar Caribe), Puerto Rico (Isla 
del Caribe) (Guiry & Guiry 2012).

Botryocladia monoica pertenece al grupo de 
especies de este género que poseen vesículas con una 
capa cortical incompleta y gametofitos monoicos, 
comparte estos caracteres con B. bahamensis 
Ballantine & Aponte, B. ganesanii Aponte Díaz y B. 
wynnei Ballantine, pero estas tres especies exhiben 
tamaños superiores a 1 cm, mientras que B. monoica 
no supera los 4 mm. Por otra parte esta especie puede 
desarrollar hasta tres células glandulares, mientras 
que B. bahamensis presenta hasta ocho, B. ganesanii 
hasta 15 y B. wynnei hasta 17 (Schnetter 1978; 
Aponte-Díaz 1988).

Las cuatro especies citadas en este trabajo, 
todas pertenecientes a la división Rhodophyta, 
colectadas exclusivamente en aguas profundas, 
representan un valioso aporte al conocimiento de 
la biodiversidad de Venezuela, y se amplía el rango 
de distribución de estas algas en la geografía del 
Mar Caribe.

Dos de las especies que se adicionan son de 
distribución caribeña: Platysiphonia caribaea y 
Botryocladia monoica (Schnetter 1978; Schneider 
2000), mientras que Apoglossum gregarium y 
Gloiocladia iyoensis han sido mencionadas en 
distintas regiones tropicales, sin embargo son 
especies poco comunes, siendo citadas por primera 
vez en el Mar Caribe. 

Consideramos que el inventario ficoflorístico 
de la costa venezolana es todavía incompleto, 
conforme se realicen más colecciones en localidades 
poco estudiadas o inexploradas será posible 
adicionar especies a su ficoflora.
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Resumo
Este estudo apresenta o tratamento taxonômico do gênero Chamaecrista Moench no Parque Estadual da 
Serra Dourada. Quatorze táxons são apresentados, dos quais Chamaecrista desvauxii var. peronadenia e 
C. orbiculata var. trichothyrsus são endêmicas da área estudada, enquanto C. glandulosa var. brasiliensis 
e C. nictitans subsp. patellaria var. paraguariensis são citadas pela primeira vez para o estado de Goiás. 
São apresentadas chaves de identificação, descrições, ilustrações, além de comentários sobre afinidades, 
distribuição geográfica e fenologia de todos os táxons. 
Palavras-chave: Cassiinae, diversidade, endemismo, florística, taxonomia.

Abstract
This study is focused on the taxonomic treatment of the genus Chamaecrista Moench in the Serra Dourada State 
Park. Fourteen taxa are presented, of which C. desvauxii var. peronadenia and C. orbiculata var. trichothyrsus 
are endemic to the studied area, whereas C. glandulosa var. brasiliensis and C. nictitans subsp. patellaria 
var. paraguariensis are firstly reported to the state of Goiás. Indentification keys, descriptions, illustrations, 
morphological affinities, geographical distribution and phenology of all taxa are presented.
Key words: Cassiinae, diversity, endemism, floristics, taxonomy.
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Introdução 
Chamaecrista Moench possui cerca de 

330 espécies e distribuição Pantropical (Irwin 
& Barneby 1982; Lewis 2005). É também um 
dos gêneros mais complexos taxonomicamente 
e mais diversos da flora brasileira, na qual está 
representado por 253 espécies, das quais 202 são 
endêmicas (Souza & Bortoluzzi 2012). O gênero 
pode ser reconhecido pelas folhas usualmente 
sem nectários, ou quando presentes estes são 
usualmente pateliformes, flores amarelas, 
fortemente assimétricas e com um par de 
bractéolas desde o meio do pedicelo até o 
ápice deste, androceu actinomorfo e frutos 
elasticamente deiscentes (Irwin & Barneby 1982). 
Tais caracteres diferem Chamaecrista dos gêneros 
Cassia L. e Senna Mill., com os quais é usualmente 
confundido.

Chamaecrista foi alvo de uma série de estudos 
elaborados por Irwin (1964), Irwin & Rogers 

(1967), Irwin & Barneby (1976; 1978) quando 
ainda estava, juntamente com o gênero Senna, 
sob a circunscrição de Cassia s.l.. Entretanto, 
Irwin & Barneby (1982) aceitaram Cassia, 
Chamaecrista e Senna como táxons distintos, 
apoiados em caracteres florais e dos frutos. Esta 
circunscrição mais restrita foi recentemente 
corroborada por estudos filogenéticos baseados em 
dados moleculares, que revelaram o monofiletismo 
de Senna (Marazzi et al. 2006) e Chamaecrista 
(Conceição et al. 2009).

Embora  ha ja  in formações  sobre  a 
diversidade de Chamaecrista no bioma Cerrado 
(Souza & Bortoluzzi 2012), estudos taxonômicos 
o abordando para a Região Centro-Oeste do Brasil 
inexistem. Informações sobre a riqueza do gênero 
nesta região são encontradas principalmente no 
estudo de Irwin & Barneby (1982). Além deste 
trabalho, informações taxonômicas, ecológicas e 
biogeográficas, ou descrições de novas espécies 
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de Chamaecrista são encontradas, por exemplo, 
em estudos realizados no Rio Grande do Sul 
(Camargo & Miotto 2004), em Santa Catarina 
(Bortoluzzi 2004), no Bioma Caatinga (Queiroz 
2009), na região de Catolés, Bahia (Conceição 
2000), nos arredores do Parque Estadual das 
Dunas, Rio Grande do Norte (Queiroz & Loiola 
2009) e na Serra do Cipó, Minas Gerais (Rando 
2009).

Em detrimento de Chamaecrista ser um 
gênero diverso e carecer de estudos, especialmente 
para a região Centro-Oeste, objetivou-se realizar 
o seu estudo taxonômico no Parque Estadual da 
Serra Dourada em Goiás.

Material e Métodos 
O Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) 

corresponde à Serra Dourada e ocupa cerca 
de 30.000ha abrangendo os municípios de 
Goiás e Mossâmedes entre 16°00’–16°04’S e 
50º10’59”–50º10’12”W, (Rizzo 1970). A serra 
inclui um mosaico vegetacional composto por 
floresta estacional semidecidual, mata de galeria, 
cerrado s.s., cerrado rupestre e campos limpo e 
sujo, assentado em solos variados (e.g. litólicos, 
cambissolos, latossolos, incluindo afloramentos 
rochosos). Possui clima Aw, com chuvas desde 
outubro a abril, temperatura média anual de 23,6°C, 
e altitude entre 800–1080 m (Cochrane et al. 
1985; Koppen 1928). Sua flora é diversa e pouco 
conhecida, incluindo espécies endêmicas, raras e 
pouco conhecidas (Rizzo 1970), o que o torna um 
ambiente promissor para pesquisas botânicas. 

Foram realizadas excursões mensais entre 
outubro de 2010 e maio de 2012 no PESD para 
coleta de material botânico. Após as coletas, 
todo o material foi processado e incorporado ao 
acervo do herbário UFG da Universidade Federal 
de Goiás. 

A identificação dos táxons baseou-se 
principalmente em literatura especializada (Irwin 
& Barneby 1978, 1982) e por comparações com 
coleções herborizadas (UB, IBGE, CEN, UFG, 
NY), incluindo os materiais-tipos. As descrições 
das espécies resultaram da análise morfológica 
dos espécimes coletados, sendo complementadas, 
quando pertinente, com informações contidas 
nos rótulos das exsicatas e com as terminologias 
encontradas em Irwin & Barneby (1978; 1982) e 

Conceição (2000). As ilustrações dos táxons foram 
feitas com o auxílio de um estereomiscrocópio 
Zeiss, com câmara clara acoplada e constam dos 
caracteres mais relevantes para o reconhecimento 
dos mesmos. 

Resultados e Discussão
Chamaecrista Moench., Meth. Pl. Hort. Bot. 
Marburg. 272. 1794.

Ervas, subarbustos ou arbustos, eretos, 
prostrados ou subdecumbentes, glabros ou 
indumentados. Estípulas usualmente persistentes 
e nervadas, glabras ou não. Folhas alternas, 
paripinadas, com dois a muitos folíolos; nectários 
extraflorais, quando presentes, sésseis ou 
estipitados, usualmente peciolares. Racemos, 
panículas ou fascículos, sésseis ou pedunculados, 
axilares, supra-axilares ou terminais; brácteas 
persistentes; bractéolas 1 par, presente acima 
da metade do pedicelo, persistentes. Flores 
pentâmeras, diclamídeas, assimétricas; cálice 
dialissépalo com sépalas imbricadas, glabras a 
indumentadas e geralmente côncavas; corola 
com pétalas heteromórficas ou homomórficas, 
amarelas ou raramente vermelho-alaranjadas; 
estames 3 a 10, férteis, homomórficos ou 
subisomórficos, anteras poricidas apicalmente, 
glabras ou pubescentes lateralmente; ovário séssil, 
geralmente pubescente, estilete curvo, estigma 
punctiforme. Legumes elasticamente deiscentes, 
planos, glabros ou indumentados, valvas cartáceas, 
castanho-claro a escuras ou vináceas. Sementes 
trapezoidais, retangulares, obovoides, raramente 
elipsoidais, lisas a ornamentadas, castanho-claro 
a escuras ou enegrecidas.

Chamaecrista se diferencia de Senna e de 
Cassia pelo androceu com todos os estames férteis, 
flores com um par de bractéolas desde o meio até o 
ápice do pedicelo e frutos elasticamente deiscentes. 
Senna possui flores zigomórfas com androceu 
zigomorfo com pelo menos três estaminódios, 
pedicelos sem bractéolas e frutos usualmente 
indeiscentes, ou quando deiscentes não elásticos. 
Cassia apresenta flores com pelo menos três 
estames sigmóides de anteras com poros basais e 
frutos indeiscentes (Irwin & Barneby 1982).

No PESD foram encontradas 14 táxons de 
Chamaecrista, as quais podem ser reconhecidas 
pela chave seguinte.
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1. Chamaecrista claussenii (Benth.) H. S. Irwin 
& Barneby var. claussenii, Mem. New York Bot. 
Gard. 35: 655. 1982. Cassia claussenii Benth., J. 
Bot. 2(10): 79. 1840. Fig. 1a-c

Arbustos 0,8–4 m alt., eretos a pendentes. 
Estípulas precocemente caducas. Folhas 6–8,2 cm 
compr., 4–6-folioladas; nectários ausentes; folíolos 
3,4–4,6 × 2–3,5 cm, ovais, oval-elípticos a elípticos, 
raramente orbiculares, ápice agudo a arredondado 
e mucronulado, base arredondada, margem 
glabra, coriáceos, concolores, glabros, nervação 
broquidódroma, nervuras proeminentes em ambas 
as faces. Panículas 15–70 cm compr., axilares e 
terminais. Flores 3,5–6,7 cm compr.; sépalas 11–15 

× 5–8 mm, elípticas, ápice arredondado; pétalas 
15–32 × 10–17 mm, obovais, a interna oblongo-
falcada, amarelas; estames 10, anteras pubescentes 
lateralmente; ovário 3–5 mm compr., glabro. 
Legumes 3,5–4,5 × 0,4–0,7 cm, linear-oblongos, 
glabros. Sementes 4–5,5 × 3–4 mm, obovoides.
Material examinado: PESD cerca de 15 km de Goiás, 
10.V.1973, fl., W.R. Anderson 10038 (UB); próximo a sede do 
PESD, 25.III.2011, fl., M.J. Silva 3493 (UFG); proximidades 
da Pedra Goiana, 16º04’37,4”S, 50º11’26,1”W, 993 m, 
30.IV.2011, fl., M.J. Silva 3620 (UFG); a direita da estrada 
que dá acesso a sede do PESD em direção a Pedra Goiana, 
26.VIII.2011, fl. e fr., M.M. Dantas 4 (UFG); estrada para o 
Areal do lado direito próximo a rochas, 29.X.2011, fr., M.M. 
Dantas 27, 28, 29 (UFG).

Chave para os táxons de Chamaecrista do Parque Estadual da Serra Dourada, Góias

1.	 Ramos,	pecíolo,	raque,	eixos	da	inflorescência,	pedicelo,	face	externa	das	sépalas	e	frutos	com	tricomas	
glandulares.
2. Folhas com 2–3 pares de folíolos.

3. Plantas prostradas a subdecumbentes; pétalas vermelho-alaranjadas  ....................................  
 ..........................................................................................  3. C. fagonioides var. macrocalyx

3’. Plantas eretas; pétalas amarelas.
4. Folíolos oblongos a oblongo-elípticos, não divaricados; anteras mucronuladas  ...........  

 ...............................................................................................  13. C. setosa var. dentosa
4’. Folíolos ovais a orbiculares, divaricados; anteras não mucronuladas  ............................  

 ................................................................................ 10. C. orbiculata var. trichothyrsus
2’. Folhas com 4–16 pares de folíolos.

5. Folíolos 10–16 pares, oblongos, não divaricados  .................  8. C. neesiana var. goyazensis
5’. Folíolos 4–11 pares, orbiculares ou ovais, divaricados  ..................................  4. C. feliciana

1’.	 Ramos,	pecíolo,	raque,	eixos	da	inflorescência,	pedicelo,	face	externa	das	sépalas	e	frutos	glabros	ou	
com tricomas tectores.
6. Folhas com 1–3 pares de folíolos.

7. Ervas prostradas; estames férteis 3–5.
8. Folhas com 1 par de folíolos; estames férteis 5  ...... 12. C. rotundifolia var. rotundifolia
8’. Folhas com 3 pares de folíolos; estames férteis 3 ou 4  ........................  7. C. kunthiana

7’. Subarbustos eretos; estames férteis 10.
9. Folíolos ovais a orbiculares; estípulas precocemente caducas; nectário foliar ausente  

 ..................................................................................... 1. C. claussenii var. claussenii
9’. Folíolos obovais; estípulas persistentes; nectário foliar presente  ..................................  

 ....................................................................................  2. C. desvauxii var. peronadenia
6’. Folhas com 6–50 pares de folíolos.

10.	 Ramos	fractiflexos;	venação	palmada	com	2	nervuras	principais	subparalelas.
11. Folhas com 11–18 pares de folíolos; estames férteis 5  ...................  11. C. parvistipula
11’. Folhas com 20–50 pares de folíolos; estames férteis 10  ....  5. C. flexuosa var. flexuosa

10’. Ramos retos; venação palmado-dimidiada ou pinada.
12. Fascículos axilares; pecíolo com nectário estipitado  ........................ 14. C. trichopoda
12’. Fascículos supra-axilares; pecíolo com nectário séssil.

13. Raque foliar com nectários entre os pares de folíolos distais  ................................  
 ...........................................................................  6. C. glandulosa var. brasiliensis

13’. Raque foliar sem nectários  .............................................................. 9. C. nictitans 
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Figura 1 – a-c. Chamaecrista claussenii var. claussenii – a. folha; b. flor; c. estame (M.M. Dantas 4). d-h. C. desvauxii 
var. peronadenia – d. ramo florido; e. estípula; f. folha; g. nectário peciolar; h. flor (M.M. Dantas 112). i-k.  C. fagonioides 
var. macrocalyx – i. folha; j. ramo evidenciando tricoma; k. estípula evidenciando tricoma glandular (M.M. Dantas 205).
Figura 1 – a-c. Chamaecrista claussenii var. claussenii – a. leaf; b. flower; c. stamen (M.M. Dantas 4). d-h. C. desvauxii var. perona-
denia – d. flowering branch; e. stipule; f. leaf; g. petiolar nectary; h. flower (M.M. Dantas 112). i-k. C. fagonioides var. macrocalyx – i. 
leaf; j. branch showing the trichome; k. stipule showing the glandular trichome (M.M. Dantas 205).
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Táxon amplamente distribuído no planalto 
central brasileiro, habitando nos campos arenosos e 
rochosos no cerrado s.s. ou rupestre entre 875–1300 
metros (Irwin & Barneby 1982). Foi encontrado 
nas diferentes paisagens do PESD, no entanto, é 
mais comum próximo a afloramentos rochosos no 
cerrado s.s. e no cerrado rupestre, onde se destaca 
pelas densas populações.

Seu hábito virgado com caule, ramos, raque 
e pecíolo verde-glaucentes a verde-vináceos e 
glabros, associado as suas folhas 4–6-folioladas 
e panículas amplas (15–70 cm compr.) torna 
fácil a sua identificação. Pode ser confundida 
com C. orbiculata var. trichothyrsus, com a qual 
compartilha, em alguns casos, a forma dos folíolos 
com inserção divaricada na raque. Entretanto, 
difere desta última por apresentar partes vegetativas 
e reprodutivas glabras (vs. setoso-viscosas).

2. Chamaecrista desvauxii var. peronadenia H. S. 
Irwin & Barneby, New York Bot. Gard. 35: 868. 
1982.  Fig. 1d-h

Subarbusto 0,7–1,4 m alt., ereto. Estípulas 
10–17 × 6–10 mm, obovais a oblongo-obovais, 
persistentes. Folhas 5–8 mm compr., 4-folioladas; 
nectário peciolar estipitado-cupuliforme, estipe 
1–3 mm compr.; folíolos 16–20 × 8–10 mm, 
obovais, ápice obtuso a arredondado, base cuneada, 
margem glabra, cartáceos, concolores, glabros, 
nervação paralela, nervuras primárias e secundárias 
ligeiramente proeminentes em ambas as faces. 
Fascículos 1(2–3)-floros, axilares, sésseis ou 
pedunculados, pedúnculo 0,5–1,5 mm compr. Flores 
3,6–6 cm compr.; sépalas 14–18 × 5–6 mm, ovais, 
ápice acuminado; pétalas 1,6–2,2 × 1,1–2,8 cm, 
obovais, a interna assimétrica, amarelas; estames 
10, anteras glabras; ovário 0,8–1 cm compr., glabro. 
Legumes 3,3–5,1 × 0,5–0,8 cm, lineares. Sementes 
4–4,8 × 1,2–2 mm, retangulares.
Material examinado: Cerca de 6 km de Mossâmedes, 
7.II.1980, fl., J.H. Kirkbride 3290 (UB); estrada acima 
do Córrego Piçarrão em direção a sede do Parque, 
28.I.2011, fl., M.J. Silva 3351 (UFG); 2.III.2012, fl., 
M.M. Dantas 111 (UFG); estrada para o mirante, 16º 
04’12,1”S, 50º 11’33,2”W, 1040 m., 29.I.2011, fr., M.J. 
Silva 3360 (UFG); arredores do mirante, 25.III.2011, fl., 
M.J. Silva 3481 (UFG); após cancela abaixo da sede do 
Parque, 2.III.2012, fl. e fr., M.M. Dantas 112,113 (UFG).

Conforme Irwin & Barneby (1982) este 
táxon é endêmico do PESD, onde é encontrado 
nas bordas das estradas que levam à sede e ao 
mirante em trechos abertos de cerrado s.s. ou 
cerrado rupestre, sobre solos arenosos ou argilo-

pedregosos, e ainda em afloramentos rochosos 
por volta de 800 metros de altitude. 

Chamaecrista desvauxii var. peronadenia 
está sendo primeiramente ilustrada neste trabalho 
e distingue-se das demais espécies estudadas pelas 
estípulas grandes (1–1,7 × 0,6–1 cm), oblongo-
obovais a obovais, persistentes e imbricadas, 
recobrindo praticamente todo caule, e nectários 
peciolares com estipe de 1 até 3 mm compr. 

     
3. Chamaecrista fagonioides var. macrocalyx 
(H. S. Irwin & Barneby) H. S. Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35: 661. 1982. Cassia 
fagonioides var. macrocalyx H. S. Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 30: 276. 1978.  
 Fig. 1i-k

Subarbusto 30–60 cm alt., prostrado a 
subdecumbente. Estípulas 2–4 × 0,2–0,5 mm, 
linear-lanceoladas, persistentes. Folhas 1,5–3 cm 
compr., 4-folioladas; nectários ausentes; folíolos 
1,2–1,8 × 0,8–1,4 cm, obovais, oboval-elípticos 
ou suborbiculares, ápice obtuso a arredondado 
ou emarginado, base ligeiramente assimétrica, 
margem ciliada, membranáceos, discolores, 
espaçadamente curto-setoso em ambas as faces, 
nervação broquidódroma, nervuras proeminentes 
em ambas as faces. Racemos 5,5–10,5 cm compr., 
terminais. Flores 3–5 cm compr.; sépalas 10–12 × 
4–5 mm, oblongas, ápice agudo a obtuso; pétalas 
1,5–1,8 × 1,0–1,7 cm, obovais, a interna falcado-
oboval, vermelho-alaranjadas; estames 10, anteras 
pubescentes lateralmente; ovário 3–4 mm compr., 
setoso. Legumes 2,5–3,3 × 0,4–0,7 cm, linear-
oblongos. Sementes 5–6 × 3–4 mm, obovoides.
Material examinado: Cerca de 15 km de Goiás, 
10.V.1973, fl., W.R. Anderson 10031 (UB); região do 
Areal, 27.V.2011, fl., M.J. Silva 3663, 3669 (UFG); 
1.VII.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3736 (UFG).
Material examinado adicional: BRASIL. GOIÁS: 
Silvânia, cerca de 8 km da cidade em direção a Leopoldo 
de Bulhões, 4.IV.2012, fl., M.M. Dantas 205 (UFG).

Espécie registrada para as Regiões Centro-
Oeste (Mato Grosso do Sul e Goiás), Nordeste 
(Bahia, Maranhão e Piauí) e Sudeste (Minas Gerais 
e São Paulo), habitando cerrado s.s. e em campos 
rupestres em solos argilo-pedregosos ou arenosos e 
próximo a rochas (Irwin & Barneby 1982; Queiroz 
2009). Neste estudo, a espécie mostrou-se pouco 
frequente e crescendo próximo a rochas em solo 
arenoso na região do Areal. 

Caracteriza-se e distingui-se das demais 
espécies do PESD pelo caule prostrado a 
subdecumbente de aspecto bastante delicado, folíolos 
membranáceos e flores vermelho-alaranjadas.
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4. Chamaecrista feliciana (H. S. Irwin & Barneby) 
H. S. Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. 
Gard. 35: 654. 1982. Cassia feliciana H. S. Irwin 
& Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 30: 135. 
1978. Fig. 2a-e

Subarbusto 30–60 cm alt., ereto. Estípulas 2–5 × 
0,2–0,4 mm, lineares a subuladas, persistentes. Folhas 
8–12,5 cm compr., (8)14–22(24)-folioladas; nectários 
ausentes; folíolos 1–2,8 × 0,6–2,4 cm, orbiculares 
a elípticos ou oval a oval-elípticos, ápice obtuso a 
arredondado ou retuso a emarginado e mucronulado, 
base assimétrica, margem curtamente setoso-
glandular, cartáceos, ligeiramente discolores, glabros, 
nervação broquidódroma, nervuras discretamente 
proeminentes em ambas as faces. Panículas 7–25 
cm compr., corimbiformes ou racemos axilares e, ou 
terminais. Flores 3,2–5 cm compr.; sépalas 1,2–1,4 × 
0,4–0,6 cm, elípticas ou oval-elípticas, ápice agudo; 
pétalas 1,2–2,2 × 0,4–2 cm, obovais, a interna 
ligeiramente falcado-oboval, amarelas; estames 10, 
anteras pubescentes lateralmente, mucronuladas; 
ovário 3–5 mm compr., setoso. Legumes 3–4,6 × 
0,5–0,8 cm, lineares a oblongos. Sementes não vistas.
Material examinado: Borda da estrada acima da mata 
seca em direção a sede do Parque, 1.VII.2011, fl., M.J. 
Silva 3710 (UFG); Mancha de quartzo antes da cancela 
que dá acesso a sede do Parque, 2.VII.2011, fl. e fr., M.J. 
Silva 3711 e 3712, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721 
(UFG); Estrada que dá acesso a sede do Parque cerca de 
200 metros antes da cancela, 26.VIII. 2011, fl. e fr., M.M. 
Dantas 6, 7, 8 (UFG); A 1 km do Córrego do Piçarrão 
sentido sede, 30.IX.2011, fl. e fr., M.M. Dantas 18 (UFG).

Referida por Irwin & Barneby (1982) como 
endêmica do estado de Goiás. Neste estudo foi 
encontrada crescendo no cerrado s.s. e no cerrado 
rupestre em solos litólicos ou quartzosos. 

É reconhecida entre as demais estudadas 
pelas folhas (8)14–22(24)-folioladas com folíolos 
orbiculares ou ovais e divaricados. 

5. Chamaecrista flexuosa (L.) Greene var. 
flexuosa, Pittonia 4: 27. 1899. Cassia flexuosa L. 
Sp. Pl., 1: 379-380. 1753.  Fig. 2f-i

Subarbusto 20–80 cm alt., cespitoso. Estípulas 
7–13 × 2–5 mm, oval-acuminadas, persistentes. 
Folhas 2,8–10,1 cm compr., 40–100-folioladas; 
nectário peciolar 1–4, pateliforme, séssil a subséssil; 
folíolos 4–9 × 0,5–1,5 mm, linear-oblongos, ápice 
obtuso ou agudo e mucronulado, base assimétrica, 
margem ciliada, cartáceos, ligeiramente discolores, 
glabros, nervação palmada com 2 nervuras principais 
subparalelas, proeminentes na face abaxial. 
Fascículos 1–4-floros, axilares, sésseis a curtamente 

pedunculados (pedúnculo 0,5–1,5 mm compr.). Flores 
2,7–3,6 cm compr.; sépalas 8–12 × 3–6 mm, elípticas 
a ovais ou lanceoladas, ápice acuminado; pétalas 
12–16 × 7–12 mm, obovais, amarelas; estames 8–10, 
anteras glabras; ovário 4–5 mm compr., curtamente 
estrigoso. Legumes 3,5–5,5 × 0,3–0,4 cm, linear-
oblongos. Sementes 2–3 × 2–3 mm, trapezoidais.
Material examinado: A 3 km do trevo de Mossâmedes 
para a cidade de Goiás á esquerda, 14.IV.1994, fl. e fr., 
J.A. Rizzo et al. 11216 (UFG).
Material examinado adicional: BRASIL. GOIÁS: 
Leopoldo de Bulhões, cerca de 2 km da cidade em direção 
a Silvânia, 8.XII.2011, fl. e fr., M.M. Dantas 62, 63 (UFG).

Ocorre desde o México até a Argentina, 
habitando diferentes fisionomias dos campos do 
cerrado, margem de estradas e bordas de mata de 
galeria sobre solos argilosos, arenosos ou areno-
pedregosos entre 450–1300 metros (Irwin & 
Barneby 1982).

Chamaecrista flexuosa var.  flexuosa 
compartilha com C. parvistipula os ramos 
flactiflexos e folíolos com nervação palmada de 
base assimétrica. No entanto, pode ser diferenciada 
pelas folhas 40–100-folioladas, androceu com 10 
estames (vs. 5 estames). 

    
6. Chamaecrista glandulosa var. brasiliensis 
(Vogel) H.S. Irwin & Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 35: 798. 1982. Cassia chamaecrista 
var. brasiliensis Vogel, Gen. Cass. Syn. 63. 1837.
 Fig. 2j-n

Subarbusto 30–80 cm alt., ereto. Estípulas 
8–16 × 1,5–3 mm compr. ,  t r iangulares, 
persis tentes .  Folhas 6,4–11 cm compr. , 
12–28(36)-folioladas; nectários 1–2, no pecíolo, 
entre os pares de folíolos distais, pateliformes, 
sésseis ou subsésseis; folíolos 10–21 × 3–5 mm, 
oblongos a oblongo-obovais, ápice arredondado, 
obtuso, ou retuso e mucronulado a curto-aristado, 
base oblíqua, margem ciliada, membranáceos, 
ligeiramente discolores, puberulento em ambas 
as faces, nervação pinada, nervuras ligeiramente 
proeminentes na face abaxial, a principal cêntrica 
ou ligeiramente excêntrica. Fascículos 1–4–
(5)-floros, supra-axilares, sésseis ou pedunculados 
(pedúnculo 1–3 mm compr.). Flores 1,8–2,7 cm 
compr.; sépalas 5–8 × 2–5 mm, elípticas, ápice 
acuminado; pétalas 10–15 × 6–10 mm, obovais, 
a interna ligeiramente assimétrica, amarelas; 
estames 10, anteras glabras; ovário 5–10 mm 
compr., tomentoso. Legumes 4–6,5 × 0,4–0,5 cm, 
oblongos a linear-oblongos. Sementes 3–4 × 2–4 
mm, trapezoidais.
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Figura 2. a-e. Chamaecrista feliciana – a. ramo florido; b. estípula; c. folíolo; d. flor; e. estame (M.M. Dantas 06). f-i. 
C. flexuosa var. flexuosa – f. estípulas; g. folha; h. detalhe dos nectários peciolares; i. folíolo (M.M. Dantas 62). j-n. C. 
glandulosa var. brasiliensis. j. ramo florido; k. estípulas; l. folha; m. nectário peciolar; n. folíolo (M.M. Dantas 119).
Figura 2. a-e. Chamaecrista feliciana – a. flowering branch; b. stipule; c. leaflet; d. flower; e. stamen (M.M. Dantas 06). f-i. C. flexuosa 
var. flexuosa – f. stipule; g. leaf; h. detail of petiolar nectary; i. leaflet (M.M. Dantas 62). j-n. C. glandulosa var. brasiliensis. j. flowering 
branch; k. stipule; l. leaf; m. petiolar nectary; n. leaflet (M.M. Dantas 119).
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Material examinado: 600 metros acima do Córrego do 
Piçarrão, 26.VIII.2011, fr., M.M. Dantas 11 (UFG); 700 
metros acima do Córrego do Piçarrão, 30.IX.2011, fr., 
M.M. Dantas 15 (UFG); ao lado da nascente próximo 
a pista da Asa Delta, 2.III.2012, fl. e fr., M.M. Dantas 
114, 115 (UFG); trilha a caminho da base do morro da 
pista da Asa Delta, 3.III.2012, fl. e fr., M.M. Dantas 
119, 120, 121, 123 (UFG). 
Material examinado adicional: BRASIL. GOIÁS: Alto 
Paraíso, Vale da Lua na borda da floresta estacional, 
20.I.2012, fl., M.M. Dantas 80, 81, 82 (UFG).

Táxon comum nas encostas de morros e 
restingas do litoral do Rio de Janeiro e em Itamarajú 
na Bahia (Irwin & Barneby 1982; Lewis 1987), 
sendo primeiramente referida para Goiás neste 
trabalho. Foi encontrado na borda da floresta 
estacional semidecidual acima do Córrego do 
Piçarrão e próximo à caixa d'água do PESD.

As folhas com glândulas pateliformes sésseis 
ou subsésseis no pecíolo e entre os pares de folíolos 
distais e folíolos com nervação pinada e ápice 
arredondado são fundamentais para identificação 
deste táxon. 

7. Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) 
H. S. Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. 
Gard. 35: 724. 1982. Cassia kunthiana Schltdl. 
& Cham. Linnaea 5: 598–599. 1830. Fig. 3a-d

Erva prostrada. Estípulas 4–8 × 2–4 mm, 
ovais a lanceoladas, persistentes. Folhas 4–8 mm 
compr., 6-folioladas; nectário peciolar estipitado-
cupuliforme (estipe 0,3-0,6 mm compr.); folíolos 
5–10 × 3–5 mm, obovais, ápice obtuso e 
mucronulado, base cuneada a assimétrica, margem 
ciliada, cartáceos, concolores, glabros, nervação 
palmada, nervuras ligeiramente proeminentes em 
ambas as faces. Fascículos 1(–2)floros, axilares, 
sésseis ou pedunculados (pedúnculo 0,5–1 mm 
compr.). Flores 9–20 mm compr.; sépalas 2,5–4 
× 2–3 mm, ovais a lanceoladas, ápice acuminado; 
pétalas 3–5 × 2–5 mm, obovais, amarelas; estames 
3 ou 4, anteras glabras; ovário 1,5–2 mm compr., 
setoso. Legumes 7–13 × 2,5–4,5 mm, oblongos. 
Sementes 3–3,2 × 1,9–2,5 mm, retangulares a 
romboides.
Material examinado: A 3 km do trevo de Mossâmedes 
para cidade de Goiás, lado esquerdo da via, 18.II.1994, 
fl., J.A. Rizzo et al. 11025 (UFG); 14.IV.1994, fl., J.A. 
Rizzo et al.11210 (UFG).
Material examinado adicional: BRASIL. GOIÁS: Alto 
Paraíso, proximidades do Morro do Buracão, 19.04.2012, 
fl. e fr., M.M. Dantas 230, 231 (UFG); Cromínia, km 
12 da GO-040 no sentido de Goiânia para Cromínia, 
31.III.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3548 (UFG).

Espécie com ampla distribuição na América 
(Bolívia, Brasil, Colômbia, Honduras, México, 
Panamá e Venezuela) (Irwin & Barneby 1982). 
No Brasil ocorre na Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Maranhão e Minas Gerais, crescendo 
em campos e cerrados entre 600–1500 metros.

Chamaecrista kunthiana compartilha com C. 
rotundifolia var. rotundifolia o hábito prostrado e os 
folíolos obovais, mas difere principalmente pelas 
folhas 6-folioladas (vs. 2-folioladas), com nectário 
no pecíolo (vs. sem nectário) e androceu com 3 ou 
4 estames férteis (vs. 5 estames férteis). 

   
8. Chamaecrista neesiana var. goyazensis 
(Taub.) H. S. Irwin & Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 35:653. 1982. Cassia neesiana var. 
goyazensis (Taub.) H. S. Irwin & Barneby, Bot. 
Jahrb. Syst. 21: 435. 1896. Fig. 3e-g

Arbusto 0,8–2 m alt., cespitoso. Estípulas 
3–5 × 0,3–0,5 mm, subuladas, persistentes. Folhas 
7–9,3 cm compr., 20–32-folioladas; nectários 
ausentes; folíolos 1,3–2 × 0,3–0,5 cm, oblongos 
a oval-oblongos, ápice obtuso e mucronulado, 
base assimétrica, margem ciliada, ligeiramente 
cartilaginosa, membranáceos, discolores, face 
adaxial glabra a esparsamente curto-vilosa, face 
abaxial esparsamente curto-vilosa, nervação 
broquidódroma, nervuras pouco proeminentes a 
impressas em ambas as faces. Panículas 10–35 
cm compr., terminais e axilares. Flores 2,6–4,3 
cm compr.; sépalas 1–1,2 × 0,3–0,5 cm, oblongas 
a elípticas, ápice acuminado; pétalas 1,1–1,8 
× 0,5–1 cm, obovais, a interna falcado-oboval, 
amarelas; estames 10, anteras glabras; ovário 3–5 
mm compr., curtamente setoso. Legumes 2–3,5 × 
0,6–0,7 cm, oblongos. Sementes 5–6 × 3–4 mm, 
obovoides a trapezoidais ou raramente elipsoides.
Material examinado: Cerca de 16 km de Goiás, 11.V.1973, 
fl., W.R. Anderson 10105 (UB); Proximidades da cancela 
que leva ao Areal, 16º 04’58,1”S, 50º 11’13,8”W, 954 m, 
25.III.2011, fl., M.J. Silva 3492, 3496 (UFG); 29.X.2011, 
fr., M.M. Dantas 32 (UFG); Imediações da Pedra Goiana, 
26.III.2011, fl., M.J. Silva 3515 (UFG); 16º04’39,7”S, 
50º11’28”W, 994 m, 30.IV.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3622 
(UFG); Cerca de 1 km do Córrego Piçarrão sentido sede, 
30.IX.2011, fr., M.M. Dantas 16, 17 (UFG).

Táxon com ocorrência em Goiás, Mato 
Grosso e Minas Gerais (Irwin & Barneby 1982). 
No PESD é abundante no cerrado s.s. e no cerrado 
rupestre e menos frequentemente na transição 
entre este e a floresta estacional semidecidual em 
solos litólicos, argilo-pedregosos ou em fendas de 
arenitos entre 950–1100 metros.
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Figura 3 – a-d. Chamaecrista kunthiana – a. folha; b. folíolo; c. estípula. d. nectário peciolar (M.M. Dantas 230). 
e-g. C. neesiana var. goyazensis – e. folha; f. folíolo; g. estípula (M.M. Dantas 16). h-k. C. nictitans subsp. patellaria 
var. paraguariensis – h. folha; i. nectário peciolar; j. folíolo; k. estípula (M.M. Dantas 247).
Figura 3 – a-d. Chamaecrista kunthiana – a. leaf; b. leaflet; c. stipule. d. petiolar nectary (M.M. Dantas 230). e-g. C. neesiana var. 
goyazensis – e. leaf; f. leaflet; g. stipule (M.M. Dantas 16). h-k. C. nictitans subsp. patellaria var. paraguariensis – h. leaf; i. petiolar 
nectary; j. leaflet; k. stipule (M.M. Dantas 247).
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Chamaecrista neesiana var. goyazensis pode 
ser reconhecida pelas folhas 20–32-folioladas, 
folíolos com margem ligeiramente cartilaginosa, 
caule e ramos acizentados e panículas com 10–35 
cm compr. 

9. Chamaecrista nictitans (L.) Moench, Meth. 
Pl. Hort. Bot. Marburg. 272. 1794. Cassia 
nictitans Linnaeus, Sp. Pl. 380. 1753.

Subarbusto 50–100 cm alt., ereto. Estípulas 
8–25 × 1,5–3 mm, estreitamente triangulares 
a lanceoladas, persistentes. Folhas 3,3–15 cm 
compr., 20–88-folioladas; nectário peciolar 1–2, 
pateliforme, séssil; folíolos 8–20 × 2–4 mm, 
linear-oblongos a oblongo-obovais, ápice obtuso 
a subfalcado e mucronulado, base assimétrica, 

margem ciliada, cartáceos, ligeiramente discolores, 
glabros a curtamente pilosos na face abaxial, 
nervação palmado-dimidiada, nervuras ligeiramente 
proeminentes em ambas as faces, a central 
moderada ou conspicuamente excêntrica. Fascículos 
1–4-floros, supra-axilares, sésseis ou pedunculados 
(pedúnculo 1–4 mm compr.). Flores 5–23 mm 
compr.; sépalas 3–15 × 1–5 mm, ovais a lanceoladas, 
ápice acuminado; pétalas 3–17 × 2–15 mm, obovais 
a largamente obovais, amarelas; estames 10, anteras 
glabras; ovário 3–8 mm compr., piloso. Legumes 
3–6 × 0,3–0,4 cm, linear-oblongos. Sementes 2–3 
× 1,5–2 mm, trapezoidais ou retangulares.

Na área estudada foram encontradas duas 
variedades da subespécie patellaria, as quais 
podem ser identificadas segundo a chave abaixo.

Chave para as variedades de Chamaecrista Nictitans subspécie Patellaria Parque Estadual da Serra Dourada

1. Folhas 44–88-folioladas, folíolos com nervura central moderadamente excêntrica; pétalas 6–17 mm 
compr.  ...............................................................................................................  9a. var. paraguariensis

1’. Folhas 20–42(44)-folioladas, folíolos com nervura central conpiscuamente excêntrica; pétalas 3–5 mm 
compr.  ...........................................................................................................................  9b. var. ramosa

9a. Chamaecrista nictitans subsp. patellaria var. 
paraguariensis (Chodat & Hassler) H. S. Irwin & 
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 815.1982. 
Cassia flavicoma var. paraguariensis  Chodat & 
Hassler , Bull Herb. Boiss. II, 4: 827. 1904. 
 Fig. 3h-k
Material examinado: Fazenda Quinta da Serra, 
30.III.2012, fl. e fr., J.P. Santos 356 (UFG); 27.IV.2012, 
fl. e fr., M.M. Dantas 247 (UFG).

Ocorre desde o México até o Paraguai 
habitando em diferentes fisionomias campestres do 
cerrado, florestas perturbadas, cerrado e margem de 
estradas (Irwin & Barneby 1982). No Brasil é citada 
para o Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro e São Paulo (Irwin & Barneby 1982), e 
está sendo aqui primeiramente referida para o estado 
de Goiás. Na área de estudo é rara e foi encontrado na 
borda de floresta estacional semidecidual na Fazenda 
Quinta da Serra no sopé da Serra Dourada.

9b. Chamaecrista nictitans subsp. patellaria var. 
ramosa (Vogel) H. S. Irwin & Barneby, Mem. New 
York Bot. Gard. 35: 818.1982. Cassia patellaria 
β ramosa Vogel, Syn. Gen. Cass.,v. 66. 1837. 
 Fig. 4a-d
Material examinado: ao lado do alojamento da 
sede, 25.III.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3478 (UFG); 

aproximadamente 700 metros acima do Córrego do 
Piçarrão, 30.IX.2011, fr., M.M. Dantas 15 (UFG); Próximo 
ao mata-burro do Córrego do Piçarrão, 2.III.2012, fl. e fr., 
M.M. Dantas 96, 97, 98 (UFG).

Táxon com distribuição ampla (México até a 
Argentina). No Brasil ocorre desde o Maranhão até 
o Rio Grande do Sul (Irwin & Barneby 1982). No 
PESD é frequente próximo à sede do Parque e em 
locais perturbados na borda da floresta estacional 
semidecidual acima do Córrego do Piçarrão.

10. Chamaecrista orbiculata var. trichothyrsus 
(Harms) H. S. Irwin & Barneby, New York Bot. 
Gard 35: 655. 1982. Cassia trichothyrsus Harms, 
Mem. New York Bot. Gard. 35: 655. 1982. 
 Fig. 4e-h

Arbusto 0,6–2 m alt., ereto. Estípulas 
2–4 × 0,2–0,4 mm, subuladas, persistentes. 
Folhas 4,5–7 cm compr., 2-folioladas; nectários 
ausentes; folíolos 4,7–7,1 × 4,5–7 cm, orbiculares 
a oval-orbiculares, ápice obtuso a arredondado 
e mucronulado, base arredondada a subcordada, 
margem setoso-glandular, coriáceos, concolores, 
glabros, divaricados, nervação broquidódroma, 
nervuras ligeiramente proeminente em ambas 
as faces. Panículas 12–30 cm compr., axilares e 
terminais, corimbiformes ou piramidais. Flores 
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Figura 4 – a-d. Chamaecrista nictitans subsp. patellaria var. ramosa – a. folha; b. nectário peciolar; c. folíolo. d. 
estípula (M.M. Dantas 98). e-h. C. orbiculata var. trichothyrsus. e. ramo fértil; f. folíolo; g. estípula; h. flor (M.J. 
Silva 3672). i-l. C. parvistipula. i. folha; j. nectário peciolar; k. folíolo; l. estípula (M.M. Dantas 116).
Figura 4 – a-d. Chamaecrista nictitans subsp. patellaria var. ramosa. a. leaf; b. petiolar nectary; c. leaflet. d. stipule (M.M. Dantas 98). 
e-h. C. orbiculata var. trichothyrsus – e. fertile branch; f. leaflet; g. stipule; h. flower (M.J. Silva 3672). i-l. C. parvistipula. i. leaf; j. 
petiolar nectary; k. leaflet; l. stipule (M.M. Dantas 116).

1 
cm

a

1 
m

m 1 
cm

1 
m

m

1 
cm

1 
m

m

2 
m

m

2,
5 

cm

2 
m

m

5 
m

m

3 
m

m2 
m

m

h

j

f
g

e

k

ldc i

b



592 Dantas, M.M. & Silva, M.J. 

Rodriguésia 64(3): 581-595. 2013

3,5–6 cm compr.; sépalas 1,3–1,5 × 0,4–0,6 cm, 
elípticas, ápice obtuso; pétalas 1,5–2,5 × 0,7–2,7 cm, 
obovais, a interna falcado-oblanceolada, amarelas; 
estames 10, anteras pubescentes lateralmente; ovário 
3–5 mm compr., setoso. Legumes 4–4,5 × 0,6–1 cm, 
linear-oblongos. Sementes 5–6 × 3–4 mm compr., 
trapezoidais a obovoides.
Material examinado: Cerca de 20 km de Goiás, 19.I.1966, 
fr., H.S. Irwin et al. 11797 (UB); Cerca de 15 km de Goiás, 
10.V.1973, fl., W.R. Anderson 9998 (UB); imediações da 
cancela que dá acesso a sede do Parque, 16º04’37,7”S, 
50º11’24”W, 998 m, 30.IV.2011, fl., M.J. Silva 3618, 
3619 (UFG); 2.VII.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3713 (UFG); 
26.VIII.2011, fr., M.M. Dantas 1 (UFG); arredores da Pedra 
Goiana, 16º04’51,8”S, 50º11’28,7”W, 982 m, 30.IV.2011, 
fl., M.J. Silva 3632 (UFG); após o Areal entre fendas de 
rochas, 27.V.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3672, 3674 (UFG). 

Chamaecrista orbiculata var. trichothyrsus é 
um táxon endêmico do PESD (Irwin & Barneby 1982) 
e está sendo primeiramente ilustrado neste trabalho. 
Habita de forma abundante nos cerrados rupestres 
e é menos frequente no cerrado s.s. entre 800–1000 
metros sobre solos litólicos ou areno-pedregosos e 
entre fendas de quartzitos.

É reconhecido pelos folíolos predominantemente 
orbiculares pelo caule jovem, ramos, pedicelo, face 
externa das sépalas, eixos da inflorescência e frutos 
setoso-gladulares, inflorescências corimbiformes ou 
piramidais e flores com pétala interna semelhante a 
um estandarte. 

11. Chamaecrista parvistipula (Benth.) H. S. Irwin 
& Barneby, New York Bot. Gard. 35:704. 1982.                                                                                                                                 
Cassia parvistipula Benth. Fl. Bras. 15(2): 170. 
1870. Fig. 4i-l 

Subarbusto 25–50 cm alt., cespitoso. 
Estípulas 1,5–4 × 0,5–2 mm, oval-laceoladas a 
lanceoladas, persistentes. Folhas 3,3–5,4 cm compr., 
22–36-folioladas; nectário peciolar pateliforme, séssil; 
folíolos 6–11 × 1–2 mm, lineares a linear-oblongos, 
ápice obtuso e mucronulado, base assimétrica, 
margem glabra, raramente esparso-ciliada, 
cartilaginosa, coriáceos, ligeiramente discolores, 
pubescente em ambas as faces, nervação palmada 
com 2 nervuras principais subparalelas, proeminentes 
na face abaxial. Fascículos 1–2(3)-floros, axilares, 
sésseis ou pedunculados (pedúnculo 0,5–1,5 mm 
compr.). Flores 1,8–3,1 cm compr.; sépalas 8–12 × 
3–5 mm, elípticas ou lanceoladas, ápice acuminado; 
pétalas 1,2–1,5 × 0,5–1,4 cm, obovais ou espatuladas, 
amarelas; estames 5, anteras glabras; ovário 3–4 mm 
compr., curto-estrigoso. Legumes 3,5–4,5 × 0,4–0,5 
cm, linear-oblongos. Sementes não vistas. 

Material examinado: Imediações da cancela de acesso ao 
Areal, 25.III.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3487, 3497 (UFG); 
26.III.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3509, 3510 (UFG); estrada 
que leva ao mirante, 26.III.2011, fl., M.J. Silva 3517 
(UFG); 3.III.2011, fl., M.M. Dantas 116, 117, 118 (UFG).

Espécie referida para o Paraguai, Colômbia e 
Brasil (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas 
Gerais e Rondônia), habitando no cerrado s.s. entre 
680–1200 metros (Irwin & Barneby 1982).

Apesar de se semelhar morfologicamente à 
C. flexuosa var. flexuosa, conforme discutido no 
comentário desta última, C. parvistipula pode ser 
facilmente reconhecida pelas folhas 22–36-folíoladas 
e androceu com cinco estames férteis. 

12. Chamaecrista rotundifolia (Pers) Greene var. 
rotundifolia, Pittonia 4:31. 1989. Cassia rotundifolia 
Pers., Syn. Pl. 1: 456. 1805. Fig. 5a-c

Ervas prostradas. Estípulas 4–10 × 3–5 mm, 
ovais, acuminadas a caudadas, persistentes. Folhas 
3–6 mm compr., 2-folioladas; nectário ausente; 
folíolos 8–20 × 6–13 mm, obovais, ápice arredondado 
a levemente emarginado e mucronulado, base 
assimétrica, margem ciliada, membranáceos, 
concolores, face adaxial glabra, face abaxial pilosa, 
nervação palmada, nervuras proeminentes em ambas 
as faces. Fascículos 1–3-floros, axilares, sésseis ou 
com pedúnculo de 1–3 mm compr. Flores 2,3–3,1 cm 
compr.; sépalas 4–5 × 1,5–2 mm, ovais a elípticas, 
ápice acuminado a caldado; pétalas 3–6 × 3–5 mm, 
obovais, amarelas; estames 5, anteras glabras; ovário 
2–3 mm compr., piloso. Legumes 25–35 × 3–4 
mm, linear-oblongos. Sementes 2–3 × 1,2–2 mm, 
retangulares a trapezoidais.
Material examinado: Arredores da sede do Parque, 
28.XI.2010, fl. e fr., M.J. Silva 3202 (UFG); borda da 
mata seca após córrego do Piçarrão, 17.XII.2010, fl., 
M.J. Silva 3214 (UFG); 30.IX.2011, fl., M.M. Dantas 13 
(UFG); 16º06’15,8”S, 50º11’4,4”W, 724 m, 2.III.2012, fl. 
e fr., M.M. Dantas 95 (UFG); após a torre de capitação, 
26.XI.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3974, 3975 (UFG); trilha 
do morro da Asa Delta próximo, 3.III.2012, fl. e fr., M.M. 
Dantas 138 (UFG).

Registrada desde o oeste dos Estados Unidos 
até o Uruguai crescendo como ruderal, invasora 
de culturas e em locais perturbados associados a 
distintos tipos vegetacionais (Irwin & Barneby 
1982). Neste estudo, foi coletada nos arredores da 
sede do parque e em locais perturbados associados 
às bordas e às clareiras da floresta estacional 
semidecidual acima do Córrego do Piçarrão.

Entre as espécies estudadas C. kunthiana é a que 
mais se assemelha a C. rotundifolia var. rotundifolia 
conforme já discutido nos comentários da primeira. 
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Figura 5 – a-c. Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia – a. folha; b. estípula; c. flor (M.M. Dantas 95). d-h. C. 
setosa var. dentosa – d. folha; e. folíolo; f. estípula; g. detalhe do tricoma glandular; h. estame (M.J. Silva 3590). i-l. 
C. trichopoda – i. folha; j. folíolo; k. nectário peciolar; l. estípula (M.M. Dantas 129).
Figura 5 – a-c. Chamaecrista rotundifolia var. rotundifolia – a. leaf; b. stipule; c. flower (M.M. Dantas 95). d-h. C. setosa var. dentosa 
– d. leaf; e. leaflet; f. stipule; g. detail of glandular trichome; h. stamen (M.J. Silva 3590). i-l. C. trichopoda – i. leaf; j. leaflet; k. petiolar 
nectary; l. stipule (M.M. Dantas 129).
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13. Chamaecrista setosa var. detonsa (Benth) H. S. 
Irwin & Barneby, New York Bot. Gard. 35: 651. 1982.                                                                                                               
Cassia setosa var. detonsa Benth. Fl. Bras. 15(2): 
141. 1870. Fig. 5d-h

Subarbusto a arbusto 0,8–1,8 m alt., ereto. 
Estípulas 2–4 × 0,2–0,3 mm, estreitamente 
triangulares a subuladas, persistentes. Folhas 4–8 
cm compr., 4-folioladas; nectário ausente; folíolos 
6,5–11,7 × 3–4,8 cm, oblongos a oblongo-elípticos, 
raramente ovais a elíptico-lanceolados, ápice obtuso, 
retuso, raramente emarginado e mucronulado, base 
assimétrica, margem curtamente setoso-glandular, 
cartáceos, discolores, face adaxial com tricomas 
estrelados, face abaxial curtamente vilosa, nervação 
broquidódroma, nervuras secundárias e terciárias 
proeminentes na face abaxial. Panículas 35–75 cm 
compr., terminais. Flores 3–4,7 cm compr.; sépalas 
18–21 × 6–8 mm, elípticas a oblongo-elípticas, 
ápice agudo; pétalas 2–2,5 × 1,5–2 cm, obovais, a 
interna falcado-convoluta, amarelas; estames 10, 
anteras pubescentes lateralmente, mucronuladas; 
ovário 6–10 mm compr., viloso. Legumes 3,5–6 × 
0,5–0,8 cm, linear-oblongos. Sementes 4–5 × 3–4 
mm, trapezoidais a obovoides.
Material examinado: Cerca de 15 km de Goiás, 
11.V.1973, fl., W.R. Anderson 10080, 10108 (UB); 
arredores da cancela de acesso ao Areal, 25.III.2011, fl., 
M.J. Silva 3495(UFG); proximidades do poste na subida 
para sede do Parque, 29.IV.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3590, 
3591, 3592 (UFG); entre o córrego do Piçarrão e a sede, 
1.VII.2011, fr., M.J. Silva 3685 (UFG); cerca de 800 
metros acima do Córrego do Piçarrão na margem esquerda 
da estrada, 26.VIII.2011, fr., M.M. Dantas 10 (UFG).

Táxon restrito ao Brasil Central (Distrito 
Federal, Goiás e Mato Grosso) Irwin & Barneby 
(1982). Em Goiás é registrada para a Chapada dos 
Veadeiros e para a Serra Dourada, crescendo em 
cerrado rupestre ou campo sujo entre 350–1050 
metros de altitude. 

Distingue-se das demais espécies pelo caule 
e ramos viscosos castanho-avermelhados a negros, 
quando maturos, folíolos coriáceos com nervuras 
proeminentes abaxialmente e panículas amplas (até 
45 cm compr.), além de sépalas com faixa central 
vinácea e anteras mucronuladas. 

14. Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton & 
Rose ex Britton & Killip, Ann. New York Acad. 
Sci. 35(3): 185. 1936. Cassia trichopoda Benth. 
Fl. Bras. 15(2): 163. 1870.  Fig. 5i-l 

Erva 26–36 cm alt., cespitosa ou não. 
Estípulas 4–10 × 1–3 mm, ovais a lanceoladas, 
acuminadas, persistentes. Folhas 2,1–4,3 cm compr., 

20–44-folioladas; nectário peciolar estipitado-
cupuliforme (estipe 0,4–1 mm compr.); folíolos 7–10 
× 1–2 mm, linear-oblongos a linear-oblanceolados, 
ápice subfalcado a raramente arredondado e 
mucronulado, base assimétrica, margem ciliada, 
membranáceos, concolores, face adaxial glabra, 
face abaxial curtamente serícea, nervação palmado-
dimidiada, nervuras ligeiramente proeminentes 
em ambas as faces, a principal conspicuamente 
excêntrica. Fascículos 1–(2)-floros, axilares, sésseis 
ou pedunculados (pedúnculo 1–3 mm compr.). 
Flores 1,3–2,5 cm compr.; sépalas 3–4 × 1–2 mm, 
elípticas ou lanceoladas, ápice acuminado; pétalas 
2,5–5 × 2,5–6 mm, obovais; estames 10, anteras 
glabras; ovário 2–4 mm compr., curto-estrigoso. 
Legumes 2–3,7 × 0,3–0,4 cm, linear-oblongos. 
Sementes 2–3 × 1–1,5 mm, trapezoidais.
Material examinado: Cerca de 300 metros acima do 
Córrego do Piçarrão, 26.III.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3524 
(UFG); Borda de floresta estacional semidecidual antes do 
Córrego do Piçarrão, 2.III.2012, fl. e fr., M.M. Dantas 105, 
106, 107 (UFG); Floresta estacional semidecidual próximo 
ao morro da Asa Delta, 16º03’24,1”S, 50º10’39,5”W, 763 
m, 3.III.2012, fl. e fr., M.M. Dantas 128, 129, 130 (UFG). 

Espécie sulamericana (Bolívia, Brasil 
Colômbia e Venezuela). No Brasil é citada para as 
Regiões Centro-Oeste (GO, MT), Nordeste (MA), 
Norte (PA, TO) e Sudeste (MG, SP) crescendo 
nas margens de florestas, ao longo de estradas, em 
pastagens ou como invasora entre 250–1300 metros 
(Irwin & Barneby 1982).

É reconhecida pelo hábito herbáceo ereto 
e geralmente cespitoso, nectários peciolares 
estipitados e inflorescências axilares. 

O número de táxons encontrados neste estudo 
demonstra a considerável riqueza de Chamaecrista 
em áreas serranas do Brasil Central, quando 
comparada a outras áreas do país. Por exemplo, 
no Rio Grande do Sul, Camargo & Miotto (2004) 
referiram somente cinco táxons para Chamaecrista; 
nos campos rupestres do Parque Estadual do 
Itacolomi, Minas Gerais, o gênero foi representado 
por apenas sete espécies (Dutra et al. 2008); em áreas 
do entorno do Parque Estadual das Dunas de Natal, 
foram encontradas 10 espécies (Queiroz & Loiola 
2009); e para a Ilha do Cardoso em São Paulo, Silva 
& Tozzi (2010) mencionaram apenas duas espécies.
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Resumo
Hysterionica Willd. é um gênero de Asteraceae pertencente à tribo Astereae, subtribo Conyzinae e está estreitamente 
relacionado ao gênero Neja D. Don. O gênero posssui 11 espécies restritas ao sul do Brasil, Uruguai e centro e 
norte da Argentina. O presente trabalho apresenta um estudo taxonômico de Hysterionica para o Brasil, sendo que 
foram registradas cinco espécies: H. matzenbacheri A.A.Schneid., H. nebularis Deble, A.S.Oliveira & Marchiori, 
H. nidorelloides (DC.) Baker, H. pinnatiloba Matzenb. & Sobral e H. pinnatisecta Matzenb. & Sobral. Um  novo 
sinónimo foi adicionado à H. nidorelloides (DC.) Baker: Hysterionica montevidensis Baker. São apresentadas 
chave de identificação, descrições, comentários taxonômicos, ilustrações, dados sobre floração e frutificação, 
distribuição geográfica e hábitats de cada táxon e análise do nível de ameaça das espécies segundo critérios da IUCN.
Palavras-chave: Compositae, diversidade, flora, taxonomia.

Abstract 
Hysterionica Willd. is a genus of Asteraceae and belongs to the tribe Asterae, subtribe Conyzinae and it is closely 
related to genus Neja D. Don. The genus has 11 species restricted to southern Brazil, Uruguay and north and center 
of Argentina. This work presents a taxonomic study about Hysterionica from Brazil, where five species have been 
recorded: H. matzenbacheri A.A.Schneid., H. nebularis Deble, A.S. Oliveira & Marchiori, H. nidorelloides (DC.) 
Baker, H. pinnatiloba Matzenb. & Sobral e H. pinnatisecta Matzenb. & Sobral. One new synonym was added 
to H. nidorelloides (DC.) Baker: Hysterionica montevidensis Baker. Identification key, descriptions, taxonomic 
comments, illustrations, data about flowering and fruiting phenology, geographic distribution and habitat of each 
taxon are presented and analysis of the threat level of the species according IUCN criteria.
Key words: Compositae, diversity, flora, taxonomy.
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Introdução
O gênero Hysterionica pertence à tribo 

Astereae (Asteraceae), subtribo Conyzinae e foi 
descrito em 1807 pelo farmacêutico e botânico 
alemão Carl Ludwig von Willdenow. Conyzinae 
é representada por oito gêneros e 526 espécies e 
é caracterizada por apresentar receptáculos sem 
páleas; flores do raio em 1(–3) séries, corolas 
brancas a azuis, raramente amarelas; flores do disco 
bissexuais, ramos do estilete deltoides; cipselas 
2-costadas (raramente multinervadas), comprimidas 
e eglandulares; pápus 1–2(–3)-seriado, série interna 
composta por cerdas barbeladas e a externa por 
escamas ou cerdas (Nesom & Robinson 2007). 

O gênero Hysterionica é proximamente 
relacionado à Neja D. Don, correlação evidenciada 
por Noyes (2000) através de estudos moleculares. 

Muitas espécies de Neja  foram descritas 
inicialmente como Hysterionica e posteriormente 
transferidas para este gênero por Nesom (1994). 

Hyster ionica  e  Neja  compart i lham 
características como hábito herbáceo, capítulos 
discóides, receptáculos epaleáceos, flores do raio 
pistiladas brancas ou amarelas, flores do disco 
tubulares amarelas, pápus em duas séries. Quanto 
à distinção dos gêneros, Hysterionica apresenta 
cipselas levemente comprimidas com 2-costas 
laterais e Neja possui cipselas cilíndrico-fusiformes 
7–10-costadas (Nesom & Robinson 2007).

Hysterionica conta com 11 espécies encontradas 
no sul do Brasil, Uruguai e norte e centro da 
Argentina (Cabrera 1946; Nesom 2008; Schneider & 
Boldrini 2012) e ainda não possui estudo filogenético 
englobando todos seus táxons específicos. 
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Cabrera (1946) apresentou uma revisão 
taxonômica do gênero para o Uruguai e Argentina 
citando nove espécies, sendo que quatro atualmente 
pertencem ao gênero Neja D.Don.: N. dianthifolia 
(Griseb.) G.L. Nesom, N. filiformis (Spreng.) Nees, 
N. pinifolia (Poir.) G.L. Nesom. e N. pulvinata 
(Cabrera) G.L. Nesom (Nesom 1994).

Outros trabalhos que também abordam o 
gênero foram realizados por Ariza Espinar (1980), 
Nesom (1993, 1994) e Sancho & Ariza Espinar 
(2003), sendo que neste último, as espécies 
pertencentes ao gênero Neja são reconhecidas 
como Hysterionica. 

Recentemente foram adicionadas quatro 
espécies para o Brasil: H. pinnatisecta Matzenb. 
& Sobral e H. pinnatiloba Matzenb. & Sobral 
(Matzenbacher & Sobral 1996); H. nebularis 
Deble, A.S. Oliveira & Marchiori (Deble et 
al. 2004) e H. matzenbacheri A.A. Schneid. 
(Schneider & Boldrini 2012). 

Devido a inexistência de um estudo 
taxonômico e a descrição recente de novas 
espécies  do gênero Hysterionica, este trabalho 
tem como objetivo descrever, apresentar uma chave 
de identificação, ilustrações, dados fenológicos, 
hábitat, distribuição geográfica e nível de ameaça 
das espécies brasileiras segundo critérios da IUCN.

Material e Métodos
Foram realizadas expedições a campo para 

coleta de espécimes de Hysterionica em diferentes 
regiões fisiográficas da Região Sul do Brasil, nos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
entre 2011–2012. As exsicatas foram depositadas 
no herbário ICN da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

A análise morfológica foi realizada a partir 
de exsicatas provenientes das coletas e de 
diferentes herbários, citados de acordo com 
Thiers (continuamente atualizado): HAS, ICN, 
MO, PACA, PEL e RB. Foi realizada revisão 
bibliográfica dos principais trabalhos que abordam 
o gênero. Foram analisadas as imagens dos tipos 
nomenclaturais.

As ilustrações foram realizadas em nanquim, 
sendo que os detalhes foram realizados com 
uso de câmara-clara acoplada ao microscópio 
estereoscópico Meiji Techno RZ.

As espécies foram classificadas de acordo 
com estado de conservação nas categorias 
propostas pela IUCN (2010).

Resultados
A subtribo Conyzinae é representada no 

Brasil por cinco gêneros: Apopyros G.L. Nesom; 
Conyza Less.; Hysterionica Willd.; Leptostelma 
D. Don e Neja D. Don.  As espécies de Conyzinae 
possuem receptáculos sem páleas; flores do raio 
em 1(–3) séries, corolas brancas a azuis, raramente 
amarelas; flores do disco bissexuais, ramos do 
estilete deltoides; cipselas 2-costadas (raramente 
multinervadas), comprimidas e eglandulares; pápus 
1–2(–3)-seriado, série interna composta por cerdas 
barbeladas e a externa por escamas ou cerdas.

Chave para os gêneros da subtribo Conyzinae ocorrentes no Brasil

1.	 Flores	marginais	tubulares,	filiformes	ou	com	lígulas	rudimentares	(menores	de	1	mm	compr.)	 ......  2
1'. Flores marginais com corola claramente ligulada (maiores de 2,5 mm compr.)  ................................  3

2.	 Ervas	perenes	com	xilopódios;	flores	marginais	tubulares;	cipselas	cilíndricas,	4–5-costadas		 ....  
 ....................................................................................................................  Apopyros G.L. Nesom

2'.	 Ervas	anuais	ou	perenes	sem	xilopódios;	flores	marginais	filiformes	ou	com	lígulas	muito	curtas;	
cipselas comprimidas, 2-costadas  ............................................................................ Conyza Less.
3. Cipselas cilíndricas, 7–10-costas  ...................................................................... Neja D. Don
3'. Cipselas comprimidas, 2-costas

4. Pápus unisseriado  .......................................................................... Leptostelma D. Don
4'. Pápus bisseriado  ............................................................................. Hysterionica Willd.

Hysterionica Willd., Ges. Naturf. Freunde Berlin 
Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. 1: 
140. 1807. Espécie tipo: H. jasionoides Willd. 

Ervas ou subarbustos, anuais ou perenes, 
raízes pivotantes; caules simples ou ramificados 

na base, glabros a hirsutos ou híspidos. 
Folhas alternas, lineares a oblongas, inteiras a 
pinatissectas. Capítulos radiados, heterógamos, 
solitários ou mais; invólucro hemisférico, 
brácteas involucrais 1–3-seriadas, subiguais. 
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Receptáculo plano ou ligeiramente convexo, 
epaleáceo. Flores do raio liguladas, amarelas 
ou alvas, pistiladas; flores do disco tubulosas, 
amarelas, bissexuais. Cipselas levemente 
comprimidas, 1–2 mm compr., 2-costadas, 
geralmente pilosas; pápus bisseriado, série externa 

mais curta do que a interna, paleácea, interna com 
cerdas capilares. Gênero com 11 espécies, ocorrendo 
no sul do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai 
(Nesom 2008; Schneider & Boldrini 2012).

Etimologia: do grego hystera = útero e niche 
= vitória, triunfo, êxito (Barroso 1991).

Chave para as espécies de Hysterionica ocorrentes no Brasil

1. Limbo foliar inteiro, ou às vezes trilobado na base  ................................................. 3. H. nidorelloides
1'. Limbo foliar irregularmente inciso, lobado ou pinatissecto  ...............................................................  2

2. Folhas incisas a partidas, irregularmente denteadas do meio ao ápice  ..........1. H. matzenbacheri
2'. Folhas lobadas ou pinatissectas  ...................................................................................................  3

3. Folhas lobadas  .............................................................................................4. H. pinnatiloba
3'. Folhas pinatissectas  .............................................................................................................  4

4. Folhas de 15–30 mm compr., pilosas, 1–2 pares de segmentos, raque 1–2 mm larg.; lígula 
das	flores	do	raio	de	10,5–11,5	mm	compr.	............................................ 2. H. nebularis

4'. Folhas de 35–60 mm. compr., glabras, 2–4 pares de segmentos, raque 2–3 mm larg.; 
lígula	das	flores	do	raio	de	8–8,5	mm	compr.	 ....................................5. H. pinnatisecta

1. Hysterionica matzenbacheri A.A.Schneid., 
Phytotaxa 49: 51. 2012, ‘matzenbacherii’. Tipo: 
BRASIL. SANTA CATARINA: Lauro Müller, Serra 
do Rio do Rastro, rodovia SC-438, 12.XII.1996, N.I. 
Matzenbacher 2218 (holótipo: ICN!, isótipo: MO!). 
 Fig. 1a-d

Ervas anuais, 10–22 cm de altura; raízes 
fasciculadas; caule herbáceo, densamente folhoso 
desde a base, esparsamente piloso. Folhas alternas, 
agregadas, sésseis, incisas a irregularmente 
partidas do meio em direção ao ápice, limbo 
50–105 × 8–25 mm, obovadas a obtruladas, face 
adaxial estrigosa, abaxial esparsamente estrigosa, 
peninérveas, segmentos denticulados de 2–12 × 
1–3 mm, acuminados; ápice apiculado, atenuadas 
na base. Capítulos solitários no ápice dos ramos, 
pedunculados, pedúnculo 35–50 mm compr., 
piloso; invólucro 4–5 × 9–12 mm, hemisférico; 
brácteas involucrais 2–3-seriadas, 4,1–4,6 × 
0,5–0,6 mm, lanceoladas, laxamente pilosas no 
dorso, glandulosas, uninervadas, margem hialina; 
receptáculo convexo, alveolado, glabro, epaleáceo. 
Flores do raio pistiladas, unisseriadas, corola 
ligulada, tubo 1,8–2 mm compr., lígula 5–6,2 × 
0,5–0,8 mm, alva, ápice truncado a 3-dentado, 
trinervada; estilete 3–4 mm compr. Flores do 
disco bissexuais, corola tubulosa amarela ou 
amarelo-esverdeada 3,5–4 × 0,5–0,8 mm, ápice 
pentalobado; estilete bífido, 4–4,5 mm compr., 
ramos lanceolados, pilosos no dorso. Cipselas 
1–1,2 mm compr., levemente comprimidas, 

2-nervadas, pilosas, eglandulares, castanho-claro. 
Pápus alvo, externa 0,5–1 mm compr., interna com 
12–20 cerdas barbeladas, 2,8–4 mm compr.
Material examinado: SANTA CATARINA: Lauro Müller, 
Serra do Rio do Rastro, rodovia SC-438, 12.XII.1996, fl. e 
fr., N.I. Matzenbacher 2218 (ICN, holótipo).

Hysterionica matzenbacheri é caracterizada 
por apresentar folhas de borda incisa ou 
irregularmente partida da porção mediana do limbo 
ao ápice. Espécie até o momento coletada apenas 
na Serra do Rastro, no município de Lauro Müller 
em Santa Catarina. Ocorre somente em altitudes 
entre 900–1400 m em escarpas rochosas de neblina 
e umidade constante. Em recentes expedições de 
coleta realizadas em dezembro de 2011 na área de 
ocorrência não foi possível localizar espécimes. Foi 
coletada com flores e frutos no mês de janeiro. É 
considerada segundo os critérios da IUCN como 
em perigo de extinção (EN). 

2. Hysterionica nebularis Deble, A.S.Oliveira & 
Marchiori, Ci. Florest. 14: 9. 2004. Tipo: BRASIL. 
RIO GRANDE DO SUL: Cambará do Sul, Cânion 
Fortaleza (Parque Nacional da Serra Geral), 10. X. 
2003, L. P. Deble et al. 826 (holótipo: PACA!).   
 Fig.1e-i, 2a-c

Subarbusto perene, 10–20 cm de altura; 
raíz principal pivotante levemente engrossada e 
raízes adventícias finas; caule lenhoso, ramificado, 
densamente folhoso no ápice e desprovido de folhas 
na base, glabro, com cicatrizes foliares. Folhas 
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Figura 1 – a-d. Hysterionica matzenbacheri A.A.Schneid. – a. folha; b. flor do raio; c. flor do disco; d. cipsela. e-i. H. 
nebularis Deble, A.S.Oliveira & Marchiori – e. folha; f. capítulo; g. flor do raio; h. flor do disco; i. cipsela. (a-d N.I. 
Matzenbacher 2218; j M. Sobral et al. 7691 e M. Sobral & E. Moraes 4395; k A.A. Schneider 1563; l-n E. Pasini 849; e-i 
A.A. Schneider 1801).  j-n. H. nidorelloides (DC.) Baker – j. folhas; k. capítulo; l. flor do raio; m. flor do disco; n. cipsela. 
Figure 1 – a-d. Hysterionica matzenbacheri A.A.Schneid. – a. leaf; b. ray floret; c. disc floret; d. cypsela. e-i. H. nebularis Deble, A.S.Ol-
iveira & Marchiori – e. leaf; f. capitulm; g. ray floret; h. disc floret; i. cypsela. (a-d N.I. Matzenbacher 2218; j M. Sobral et al. 7691 and M. 
Sobral & E. Moraes 4395; k A.A. Schneider 1563; l-n E. Pasini 849 ; e-i A.A. Schneider 1801). j-n. H. nidorelloides (DC.) Baker – j. leaves; 
k. capitulum; l. ray floret; m. disc floret; n. cypsela.
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pinatissectas, 15–30 × 5–12 mm, sésseis, pilosas 
com tricomas glandulares em ambas as faces, 
alternas, uninérvias, segmentos 1–2 pares, lineares, 
5–10 × 1–1,5 mm, ápice levemente agudo a obtuso, 
raque de 1–2 mm larg., ápice levemente agudo 
a obtuso, base decurrente. Capítulos solitários 
no ápice dos ramos, heterógamos, radiados, 

pedunculados, pedúnculo 10–30 × 0,6–0,8 mm, 
piloso; invólucro 6–7 × 7–8 mm, hemisférico; 
brácteas involucrais 3–4-seriadas, 4–6 × 0,8–1 
mm, lineares, margem hialina, laxamente pilosas 
no dorso, glandulosas, uninervadas, ápice agudo; 
receptáculo convexo, alveolado, glabro, epaleáceo. 
Flores do raio 15–25, pistiladas, 2–3-seriadas, 
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Figura 2 – a-c. Hysterionica nebularis Deble, A.S.Oliveira & Marchiori – a. hábito; b. local de ocorrência de H. 
nebularis no Cânion Fortaleza em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul; c. detalhes das folhas e capítulos.
Figure 2 – a-c. Hysterionica nebularis Deble, A.S.Oliveira & Marchiori – a. habit; b. ocurrence site of H. nebularis in Cânion Fortaleza 
in Cambará do Sul, Rio Grande do Sul; c. leaves and capitula details.
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b c
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corola ligulada, tubo 2–2,5 mm compr., lígula 10,5–
11,5 × 1–1,2 mm, branca, ápice agudo a obtuso, 
2–3 dentado, 3–5-nervada; estilete 1,5–2,5 mm 
compr. Flores do disco 50–100, bissexuais, corola 
tubulosa amarela ou amarelo-esverdeada, 3,5–4 × 
1–1,2 mm, ápice pentalobado; estilete bífido com 
ramos lanceolados, levemente separados, papilosos 
no dorso. Cipselas 1–1,7 mm compr., levemente 
comprimidas, 2-nervadas, pilosas, eglandulares, 
castanho-claro. Pápus branco, em duas séries, a 
externa de cerdas aplanadas, curtas, 0,3–0,6 mm 
compr., a interna com 12–20 cerdas barbeladas, 
longas, 2,5–3 mm compr.
Material examinado: RIO GRANDE DO SUL: 
Cambará do Sul, Cânion Fortaleza, 3.XI.2011, fl. e fr., 
A.A. Schneider 1801 (ICN).

Esta espécie assemelha-se à H. pinnatiloba, 
mas pode ser diferenciada pelos segmentos foliares 
mais estreitos (lineares) de ápice agudo e pelo 
maior comprimento da lígula das flores marginais. 
Assemelha-se também com H. pinnatisecta 
Matzenb. & Sobral, mas possui folhas de menor 
comprimento (15–30 mm vs. 35–60 mm), com 
menos segmentos (1–2 pares vs. 2–4 pares) e raque 
mais estreita (1–2 mm de largura vs. 2–3 mm) e 
lígulas mais longas (10,5–11,5 mm vs. 8–8,5 mm). 

Heiden et al. (2012) consideram H. nebularis 
como sinônimo de H. pinnatisecta, mas a análise 
criteriosa dos tipos nomenclaturais, juntamente com 
a observação in loco das espécies, evidenciaram 
diferenças no formato, tamanho e indumento 
das folhas. Sendo assim, optamos por manter a 
identidade das duas espécies.

Espécie restrita ao Rio Grande do Sul na região 
da Serra Geral, H. nebularis ocorre em penhascos 
rochosos (casmófita) em altitudes superiores a 900 
m. Foi coletada com flores e frutos nos meses de 
outubro e novembro. De acordo com os critérios 
da IUCN (2001) esta espécie é considerada como 
vulnerável (VU) pela sua restrita ocorrência. 

3. Hysterionica nidorelloides (DC.) Baker in 
Martius, Eichler & Urban, Fl. bras. 6(3): 12. 1882. 
Neja nidorelloides DC., Prodr. 5: 325. 1836. Tipo: 
BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: 1833, C. 
Gaudichaud 1048 (holótipo: G-DC, foto!; isótipo: 
P, foto!). 
Hysterionica montevidensis Baker in Martius, 
Eichler & Urban, Fl. bras. 6(3): 13. 1882. Tipo: 
BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: “Habitat in 
Brasiliae australi prov. Rio Grande do Sul”, s.d., 
F. Sellow s.n. (lectótipo K, aqui designado, foto!); 

1835, M. Isabelle s.n. (síntipo remanescente: K, P, 
foto!) syn. nov. Fig. 1j-n, 3a-d

Ervas anuais, 15–30 cm de altura; raíz 
principal pivotante levemente engrossada e raízes 
adventícias finas; caule herbáceo a fracamente 
lenhoso na base, ramificado, densamente folhoso 
a moderado, piloso, com tricomas tectores simples 
e tricomas glandulares, estriado. Folhas inteiras 
a levemente trilobadas na base, 20–70 × 1,8–5 
mm, sésseis, oblongo-lanceoladas, pilosas com 
tricomas tectores simples e tricomas glandulares 
em ambas as faces, alternas, espiraladas, uninérvias 
a peninérvias nas folhas mais desenvolvidas, 
ápice apiculado, atenuadas na base. Capítulos 
solitários no ápice dos ramos, heterógamos, 
radiados, pedunculados, pedúnculo 5–44 mm 
compr., eventualmente com algumas brácteas 
lineares; invólucro 6–12 × 4–8 mm, hemisférico; 
brácteas involucrais 2-seriadas, 3–5 × 0,7–1,3 mm, 
lanceoladas, margem hialina, laxamente pilosas 
no dorso, glandulosas, uninervadas, ápice agudo; 
receptáculo convexo, alveolado, glabro, epaleáceo. 
Flores do raio 15–25, pistiladas, unisseriadas, 
corola ligulada, tubo 1–2 mm compr., lígula 2,5–6 
× 0,4–1 mm, branca, ápice agudo 1–2 dentado, 
trinervada; estilete 1,5–2,5 mm compr. Flores do 
disco 50–100, bissexuais, corola tubulosa amarela 
ou amarelo-esverdeada 2,1–3 × 0,1–0,8 mm, 
ápice pentalobado; estilete bífido, com ramos 
lanceolados, levemente separados, papilosos no 
dorso. Cipselas 1–1,9 mm compr., levemente 
comprimidas, 2-nervadas, pilosas, eglandulares, 
castanho-claro. Pápus branco, em duas séries, a 
externa de cerdas aplanadas, curtas, 0,5–1 mm 
compr. e a interna com 12–20 cerdas barbeladas, 
longas, 2,3–2,8 mm compr.
Material selecionado: RIO GRANDE DO SUL: 
Alegrete, Arroio Regalado, X.1985, fl. e fr., M. 
Sobral & E. Moraes 4395 (ICN). Arroio do Tigre, 
Barragem de Itaúba, 13.IV.1978, fl. e fr., O. Bueno 
629 (HAS). Barra do Quaraí, 15.I.1941, fl. e fr., B. 
Rambo 4226 (PACA). Caibaté, Caaró para São Luiz 
Gonzaga, 28.I.1938, fl., B. Rambo 2346 (PACA). 
Caçapava do Sul, rodovia BR-290, km 223, V.1985, 
fl. e fr., M. Sobral 3915 (ICN); Pedra do Segredo, 
19.IV.2011, fl. e fr., E. Pasini 849 (ICN). Carazinho, 
27.II.1944; I. Augusto s.n. (ICN 019195). Cerro 
Largo, 4.II.1949, fl. e fr., A. Sehnem 3626 (PEL). 
Ijuí, 30.I.1942; fl. e fr., B. Rambo 9997 (PACA). 
Quaraí, Fazenda do Jarau, I.1945, fl. e fr., B. Rambo 
26120 (PACA). Rosário do Sul, Serra do Caverá, 
29.V.1976,fl., J.L. Waechter et. al. 259 (ICN). 
Santana do Livramento, Cerro Palomas; 2.III.2002, 
fl. e fr., A. Iob et al. 199 (PACA). Santo Ângelo, 
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9.XII.1977; K. Hagelund 11912 (ICN). São Borja, 
próximo ao Banhado São Donato, 7.XI.2007, fl. e 
fr., A.A. Schneider 1563 (ICN). São Francisco de 
Assis, Beira de estrada entre São Francisco de Assis 
e Santiago, 9.II.1990, fl. e fr., D.B. Falkenberg & 
M. Sobral 5077 (PEL). Uruguaiana, Arroio Imbaá, 
II.1990, M. Sobral & D.B. Falkenberg 6336 (ICN).

Embora Nesom (2008) tenha considerado 
H. nidorelloides como Neja nidorelloides DC., 
este nome sempre foi tratado com dúvidas, 
sendo que Baker (1882) já havia transferido Neja 
nidorelloides para Hysterionica nidorelloides, 
não utilizado por Nesom. A observação dos tipos 
nomenclaturais permitiu a sinonimização de H. 
montevidensis Baker em H. nidorelloides.

Hysterionica nidorelloides caracteriza-se pelas 
folhas inteiras ou com dois lobos laterais nas folhas 
da base da planta, distribuídas espiraladamente 
pelo caule, indumento glanduloso pubescente. Esta 
espécie ocorre no Brasil apenas no Rio Grande 
do Sul, porém é de distribuição ampla no estado. 
Ocorre também no Paraguai, Uruguai e nordeste 
da Argentina até Entre Rios (Cabrera 1974). 

Hysterionica nidorelloides cresce em solos arenosos 
e rochosos, sendo encontrada até mesmo em margem 
de rodovias. Coletada com flores e frutos nos meses 
de setembro a fevereiro. Esta espécie não se encontra 
ameaçada pelos critérios da IUCN (2010).

4. Hysterionica pinnatiloba Matzenb. & Sobral, 
Comun. Mus. Ciênc. PUCRS, Sér. Bot. 2: 17. 1996. 
Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: Candelária, 
Cerro Boa Vista, 12.X.1995, J. Larocca e P. Backes 
95/17 (holótipo: ICN!, isótipos MBM, RB). 
 Fig. 4a-d

Subarbustos perenes, 20–60 cm de altura; 
raizes fasciculadas e adventícias finas; caule 
lenhoso, ramificado na parte superior, densamente 
folhoso no ápice e desprovido de folhas na 
base, glabro, com cicatrizes foliares. Folhas 
pinatilobadas, às vezes trilobadas, 20–50 × 10–20 
mm, sésseis, pilosas com tricomas glandulares 
e tricomas tectores em ambas as faces, alternas, 
uninérvias, segmentos 2–3 pares, elípticos a 
obovalados, 5–15 × 2–4 mm, com ápice obtuso 

Figura 3 – a-d. Hysterionica nidorelloides (DC.) Baker. – a-c. hábito e habitat; d. capítulo.
Figure 3 – a-d. Hysterionica nidorelloides (DC.) Baker. – a-c. habit and habitat; d. capitulum.
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Figura 4 – a-d. Hysterionica pinnatiloba Matzenb. & Sobral. – a. folha; b. flor do raio; c. flor do disco; d. cipsela. 
e-i. H. pinnatisecta Matzenb. & Sobral. – e. folha; f. capítulo; g. flor do raio; h. flor do disco; i. cipsela. (a R. Bueno 
(ICN 51191), b-d J. Larocca & P. Backes 95/17; e N.I. Matzenbacher et al. (ICN 106310), f-i A.A. Schneider 1838).
Figura 4 – a-d. Hysterionica pinnatiloba Matzenb. & Sobral. – a. leaf; b. ray floret; c. disc floret; d. cypsela. e-i. H. pinnatisecta Matzenb. 
& Sobral. – e. leaf; f. capitulum; g. ray floret; h. disc floret; i. cypsela. (a R. Bueno (ICN 51191),  b-d J. Larocca & P. Backes 95/17; e 
N.I. Matzenbacher et al. (ICN 106310), f-i A.A. Schneider 1838).
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a acuminado, raque com 2–4 mm larg., ápice 
levemente acuminado a obtuso, base atenuada. 
Capítulos 1–6, no ápice dos ramos, heterógamos, 
radiados, pedunculados, pedúnculo 30–50 × 
0,6–1 mm; invólucro 6–7 × 8–15 mm, hemisférico; 
brácteas involucrais 3–4-seriadas, 4–6 × 0,8–1 
mm, lineares, margem hialina, laxamente pilosas 
no dorso, glandulosas, uninervadas, ápice agudo; 
receptáculo convexo, alveolado, glabro, epaleáceo. 
Flores do raio 15–25, pistiladas, 2–3-seriadas, 

corola ligulada, tubo 2–2,5 mm compr., lígula 4–6 
× 0,2–0,5 mm, branca, ápice agudo a obtuso 2–3 
dentado, 3–5-nervada; estilete 2–3 mm compr. 
Flores do disco 50–100, bissexuais, corola tubulosa 
amarela ou amarelo-esverdeada 3,3–3,5 × 0,5–0,9 
mm, ápice pentalobado; estilete bífido, ramos 
lanceolados, levemente separados, papilosos no 
dorso. Cipselas 1,2–1,5 mm compr., levemente 
comprimidas, 2-nervadas, pilosas, eglandulares, 
castanho-claro. Pápus branco, em duas séries, a 
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externa de cerdas aplanadas, curtas, 0,3–0,5 mm 
compr. e a interna com 10–11 cerdas barbeladas, 
longas, 2–3 mm compr.
Material examinado: RIO GRANDE DO SUL: Bom 
Jesus, 4° distrito, Fazenda Potreirinho, 4.XII.1977, O.R. 
Camargo 5640 (HAS); Serra da Rocinha, 19.IX.1981, 
fl. e fr., R. Bueno (ICN 51191). São José dos Ausentes, 
Silveira, VIII.1994, M. Sobral et al. 7675 (ICN, parátipo).

Apresenta afinidade com H. nebularis e H. 
pinnatisecta pelas folhas sectadas, mas diferencia-
se por apresentar folhas com segmentos mais 
arredondados. Espécie pouco frequente e restrita 
ao Rio Grande do Sul na região da borda da 
Serra Geral. Ocorrendo na borda de penhascos 
basálticos e fendas de rochas em margens de rios, 
em altitudes superiores a 900 m, ocorrendo também 
no Cerro Boa Vista no município de Candelária. Foi 
coletada com flores e frutos nos meses de outubro 
e novembro. De acordo com os critérios da IUCN 
(2001) esta espécie é considerada como vulnerável 
(VU) pela sua restrita ocorrência. 

5. Hysterionica pinnatisecta Matzenb. & Sobral, 
Comun. Mus. Ciênc. PUCRS, Sér. Bot. 2(1): 16. 
1996. Tipo: BRAZIL. SANTA CATARINA: Lauro 
Müller, Serra do Rio do Rastro, 9.XII.1994, N. 
Matzenbacher 1675 (holótipo: ICN!, isótipos: 
MBM, RB).  Figs. 4e-i, 5a-b

Subarbustos perenes, 20–50 cm de altura; 
raízes fasciculadas e adventícias finas, na base 
do caule lenhoso, ramificado na parte superior, 
densamente folhoso no ápice dos ramos, glabro, 
com cicatrizes foliares muito aproximadas. Folhas 
profundamente pinatissectas, 35–60 × 15–25 mm, 
sésseis, glabras ou inconspicuamente seríceo-

pubescentes na face adaxial, glabras ou com 
tricomas restritos à parte basal na face abaxial, 
alternas, peninérvias,  segmentos 2–4 pares, 
lineares, de 5–20 × 0,8–1,0 mm, ápice agudo; ráquis 
linear, 2–3 mm larg., aguda no ápice e atenuada na 
base. Capítulos 1–3, no ápice dos ramos, radiados, 
20–35 mm diâm.; pedunculados, pedúnculos 
aplanados, 13–70 × 0,8–1,0 mm, eventualmente 
com algumas brácteas lineares, 5–8 × 0,2–3,0 
mm; invólucro 5–6 × 6–7 mm, campanulado, 
com algumas bractéolas linear-lanceoladas como 
calículo, 3–4 × 0,1–2,0 mm; brácteas involucrais 
em várias séries, 5–8 × 0,7–1,0 mm, linear-
lanceoladas, subuladas, margem ciliada, laxamente 
pilosas no dorso; receptáculo levemente convexo, 
alveolado, glabro, epaleáceo. Flores do raio 
pistiladas, em várias séries, corola ligulada, tubo 
2,3 mm compr., lígula, 8–8,5 × 1,0–1,2 mm, branca, 
ápice agudo, bidentada, trinervada; estilete 2,5–3,3 
mm. Flores do disco numerosas (até 100 ou mais), 
bissexuais, corola tubulosa amarela ou amarelo-
esverdeada, 3,8–4 mm compr., ápice pentalobado, 
estilete bífido, com ramos lanceolados, levemente 
separados, papilosos no dorso. Cipselas 2–2,3 
mm compr., comprimidas, obovaladas a elípticas, 
costadas na margem, laxamente pilosas, mais 
acentuadamente na margem e na base, eglandulares, 
marrom quando maduras. Pápus branco, em duas 
séries, a externa de cerdas aplanadas, curtas, 0,5 mm  
compr. e a interna com 11–12 cerdas barbeladas, 
longas, 2,8–3 mm compr.
Material examinado: SANTA CATARINA: Lauro 
Müller, Serra do Rio do Rastro, XI.1994, M. Sobral 
et al. 7712,7722 (ICN, parátipos); 9.XII.1994, N.I. 
Matzenbacher et al. (ICN, parátipo); 28.XI.2011, fl. e 

Figura 5 – a-b. H. pinnatisecta Matzenb. & Sobral – e. habitat e hábito; f. detalhe das folhas e capítulos.
Figure 5 – a-b. H. pinnatisecta Matzenb. & Sobral – e. habit and habitat; f. leaves and capitula details.
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fr., A.A. Schneider 1826 (ICN); 29.XI.2011, fl. e fr., A.A. 
Schneider 1838 (ICN).

Hysterionica pinnatisecta distingue-se de 
todas as demais espécies do gênero pelas folhas 
pinatissectas com segmentos lineares, glabros. 
Restrita aos penhascos basálticos da formação 
Rio do Rastro, em uma faixa entre 1000 a 1200 
m de altitude. Foi coletada com flores e frutos 
nos meses de novembro e dezembro. De acordo 
com os critérios da IUCN (2001) esta espécie 
é considerada como vulnerável (VU) pela sua 
restrita ocorrência.
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Resumo 
A Mata Atlântica do médio rio Doce é considerada uma das formações vegetais mais ameaçadas de Minas Gerais, 
devido à intensa destruição ocorrida no passado. As florestas encontradas representam a única fonte de informação 
sobre a vegetação da região. O objetivo deste estudo foi caracterizar algumas comunidades arbóreas do Parque Estadual 
do Rio Doce e de fragmentos do entorno quanto à estrutura, composição, similaridade florística e distribuição das 
espécies. Foram estudadas seis áreas usando o método de ponto quadrante. Em cada área foram amostrados 70 pontos 
tomando-se as medidas de circunferência (> 15 cm) e altura das árvores. No total foram identificadas 61 famílias, 195 
gêneros e 373 espécies. O número de famílias variou de 30 a 36 por área de estudo e o de espécies de 80 a 101. A 
similaridade florística (Jaccard) entre as áreas variou de 6,3 a 24,1 %, mostrando serem as florestas bastante distintas.  
Houve correlação significativa (CCA) entre a distribuição de espécies e as variáveis de solo. Os índices de diversidade 
de Shannon (H’) variaram de 3,66 a 4,10. O valor mediano dos diâmetros variou de 8,0 a 10,9 cm e o das alturas de 7,0 
a 10,0 m. A heterogeneidade florística encontrada no Parque Estadual do Rio Doce e nos fragmentos do entorno refletiu 
o histórico de perturbações e a influência dos fatores edáficos na distribuição das espécies arbóreas no médio rio Doce.
Palavras-chave: comunidade arbórea, fitossociologia, heterogeneidade.

Abstract 
The Atlantic Forest of the middle Rio Doce is considered one of the most endangered vegetation of Minas Gerais, 
because of intensive destruction occurred in the past. The forests are the only sources of information of the original 
vegetation in the region. The aim of this study was to characterize the floristic composition, structure, floristic similarity 
and the species distribution of the forest community from Rio Doce state park and neighboring areas. We studied six 
sites, using the point-centered quarter method. In each area, we sampled 70 points, and measured circumference (>  15 
cm) and height of trees. We found 61 families, 195 genera and 373 species. The number of families varied from 30 to 
36 for study area and, the number of species from 80 to 101. Floristic similarity indexes (Jaccard) among areas ranged 
from 6.3 to 24.1 %, showing that the areas were very different. There was significant relationship between species 
distribution and soil variables. Shannon Diversity Indexes varied from 3.66 to 4.10. The median diameter varied from 
8.0 to 10.9 cm and the height from 7.0 to 10.0 m. The floristic heterogeneity seems to reflect the disturbance history 
and the influence of soil factors in the distribution of tree species in the middle Rio Doce.
Key words: tree community, phytosociology, heterogeneity.
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Introdução
A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados 

cobriam originalmente uma área de 1.110.000 km2, 
que correspondia a aproximadamente 15% do 
território brasileiro (Fundação SOS Mata Atlântica/
INPE/ISA 1998). O processo de ocupação do Brasil 
levou a drástica redução de sua cobertura vegetal e 

calcula-se que 88,27% da Floresta Atlântica original 
tenha sido perdida, restando hoje 11,73% (16.377.472 
ha) de vegetação remanescente, disposta de maneira 
esparsa ao longo da costa brasileira e no interior 
das Regiões Sul e Sudeste, além de importantes 
fragmentos no sul dos estados de Goiás e Mato Grosso 
do Sul e no interior dos estados do Nordeste (Ribeiro 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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et al. 2009). Em Minas Gerais, a porcentagem de 
cobertura florestal natural em relação à área do 
estado foi reduzida de 46%, em 1500, para apenas 
9,64% (2.624.626 ha) em 2010 (Fundação SOS Mata 
Atlântica/INPE/ISA 2008-2010). 

No Sudeste do Brasil, as bacias do leste, 
localizadas no sul da Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais e norte do Rio de Janeiro, compreendiam uma 
grande extensão contínua de florestas estacionais e 
ombrófilas, que foram destruídas ou severamente 
fragmentadas nos últimos quarenta anos. Essa região 
compreende as formações florestais associadas 
às bacias dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Doce 
(Oliveira-Filho et al. 2005).

A bacia do rio Doce, originalmente quase 
totalmente recoberta com vegetação característica de 
florestas semideciduais pertencentes ao domínio da 
Mata Atlântica, possui altíssima riqueza e diversidade 
biológica, além de abrigar grande número de espécies 
da fauna e da flora com distribuição restrita a esse 
ecossistema (Fonseca 1997). A região do médio 
rio Doce apresenta remanescentes de florestas que 
sofreram diferentes graus de perturbação, seja pela 
ação de desmatamentos, corte seletivo de madeira 
e/ou fogo. Alguns remanescentes encontram-se 
preservados, principalmente aqueles localizados em 
Unidades de Conservação como Parques Estaduais 
e Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
(RPPNs). 

Existem poucos levantamentos sobre a flora 
arbórea do médio rio Doce, destacando-se os estudos 
fitossociológicos realizados no Parque Estadual 
do Rio Doce (PERD) (CETEC 1981; Lopes 2002; 
Camargos et al. 2008), o estudo das tipologias 
florestais do referido Parque realizado por Andrade et 
al. (1997), os trabalhos sobre a composição florística 
do PERD e da RPPN Feliciano Miguel Abdala 
(Caratinga), apresentados por Lombardi & Gonçalves 
(2000) e Gonçalves & Lombardi (2004) e os estudos 
sobre alguns grupos de famílias arbóreas (Pedralli et 
al. 1986; Bortoluzzi et al. 2004; Nunes et al. 2007). 

Padrões florísticos de distribuição das espécies 
arbóreas, associados às variáveis geográficas e 
climáticas, têm sido analisados para o sul da Bahia, 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Oliveira-
Filho & Fontes 2000; Oliveira-Filho et al. 2005). 
Dentre eles podemos citar o padrão relacionado a 
sazonalidade da precipitação que interfere na distinção 
entre florestas ombrófilas e semidecíduas. O segundo 
padrão refere-se à variação latitudinal associada ao 
regime de chuvas, que afetaria a distribuição florística, 
principalmente em florestas ombrófilas. O terceiro 

padrão florístico trata das variações altitudinais 
tanto nas florestas ombrófilas quanto semideciduais.  
Contudo, estes estudos evidenciaram também uma 
escassez de informações para grande parte da região 
das bacias do Leste, em especial o leste de Minas 
Gerais e sul do Espírito Santo.

Portanto, os objetivos deste trabalho 
compreenderam a caracterização da composição 
florística e da estrutura de algumas comunidades 
florestais arbóreas do médio rio Doce, além da análise 
das variáveis do solo e das relações florísticas entre 
as formações florestais.

Material e Métodos
O presente estudo foi realizado em áreas de 

Floresta Estacional Semidecidual Submontana e 
de Terras Baixas (Oliveira-Filho & Fontes 2000; 
Oliveira-Filho et al. 2006), também classificadas como 
Floresta Estacional Semideciduifólia Submontana 
Crassissólica Pauperinútrica e de Baixada (Oliveira-
Filho 2009a, b), pertencentes ao domínio Mata 
Atlântica, na região do médio rio Doce, no Leste do 
Estado de Minas Gerais (Fig. 1). Três remanescentes 
localizaram-se no interior do PERD (Campolina 
- CAM, Macuco - MAC e Mumbaça - MUMB), 
nos municípios de Dionísio e Timóteo, e três no 
seu entorno (RPPN Fazenda Macedônia - MACE, 
RPPN Fazenda Sacramento - SACR e RPPN Morro 
do Gavião - GAV), nos municípios de Ipaba, Pingo 
d’Água e Dionísio, respectivamente.

O PERD possui 35.974 ha com altitudes 
entre 230 a 515 m. Seus limites naturais são o rio 
Doce à Leste e o rio Piracicaba ao Norte (Andrade 
et al. 1997). Os fragmentos estudados no entorno 
do Parque apresentaram áreas que variaram de 
282 a 560 ha e altitudes entre 220 a 586 m. Os 
solos predominantes na região são os Latossolos 
Húmicos, Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico 
e Aluviais Eutróficos (IGA 1982; EMBRAPA 
2007). O clima da região é do tipo Aw de Köppen 
(Tropical Úmido de Savana, megatérmico, com 
inverno seco e verão chuvoso). A temperatura 
média do mês mais frio é superior a 18ºC. A 
precipitação do mês mais seco é inferior a 60 mm 
(Antunes 1986). Os dados fornecidos pela Estação 
Meteorológica da CENIBRA, em Belo Oriente, 
MG (19º20’ S – 42º24’ W, 216 m.), no período 
de janeiro de 1985 a dezembro de 2004, mostraram 
valores médios de temperatura de 24,8ºC e precipitação 
anual média de 1.204,3 mm. Observou-se um longo 
período de déficit hídrico, principalmente nos meses 
de abril a setembro. Tal fato afeta significativamente a 
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fisionomia das florestas da região, com uma caducifolia 
típica das florestas semideciduais submontanas.

Cinco áreas são constituídas por uma vegetação 
classificada como Floresta Estacional Semidecidual 
de Terras Baixas (Oliveira-Filho & Fontes 2000) e 
ocorrem em áreas de “baixada”, próximas a lagoas 
ou rios. Um dos fragmentos, GAV, formado por 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana, 
localiza-se em área de encosta, sem coleções de água 
e em topografia mais inclinada (Tab. 1).

Para a realização do levantamento florístico 
foram coletados espécimes férteis próximos às áreas 
de amostragem. Eles foram herborizados (Fidalgo 
& Bononi 1984) e incorporados ao Herbário 
BHCB, do Departamento de Botânica do Instituto 
de Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). As identificações foram 
feitas por comparação com espécimes depositados 
na coleção do herbário BHCB, além de consultas 
à literatura taxonômica especializada e envio 
de duplicatas para especialistas em instituições 
nacionais e estrangeiras. As espécies foram 
classificadas nas famílias seguindo o sistema da 
APG II (2003).

O estudo fitossociológico foi realizado através 
da marcação de 420 pontos quadrantes, sendo 70 
pontos em cada uma das seis áreas estudadas. Os 
pontos foram distribuídos em sete linhas amostrais 
de 135 m, distanciadas em 15 m e orientadas pela 
bússola na direção Norte-Sul, para duas áreas 
(SACR e GAV) e Noroeste-Sudeste para as demais 
áreas. Em cada linha foram marcados, através de 
estacas, 10 pontos quadrantes (equidistantes em 15 
m), sendo amostrada uma árvore em cada quadrante, 
totalizando quatro por ponto. Foram amostrados 
ao todo 1.680 indivíduos arbóreos (280 por área), 
perfazendo aproximadamente 1,35 ha de área 
equivalente. Utilizou-se como critério de inclusão 
aqueles indivíduos arbóreos que apresentaram CAP 
(Circunferência a Altura do Peito) > 15 cm, a 1,30 m 
do solo. Os indivíduos foram marcados com placas 
de alumínio, sendo estimados a altura da copa, o 
fuste (altura da primeira ramificação), com auxílio 
de podão telescópico, medido o CAP e coletadas 
amostras de material botânico. 

Para o cálculo dos parâmetros fitossociológicos 
foram incluídas todas as árvores vivas amostradas, 
inclusive as espécies não identificadas. Estas foram 
numeradas e incluídas no levantamento como 
indeterminadas. Já para os cálculos de porcentagem 
de número de espécies, número de indivíduos 
e número de famílias, as indeterminadas foram 
excluídas da análise. Os parâmetros calculados na 
análise fitossociológica foram: densidade relativa 
(DR), frequência relativa (FR), dominância 
relativa (DoR), valor de importância (VI) e valor 
de cobertura (VC). Foi utilizado, na análise, o 
programa FITOPAC versão 1.0 (Shepherd 1994). 
Foram elaborados histogramas de frequência de 
classes de diâmetro e altura das árvores encontradas 
em cada área. Utilizou-se também o teste não-
paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (Sokal & Rohlf 
1995) para verificar as diferenças estruturais entre 

Figura 1 – Áreas de floresta estudadas no médio rio 
Doce. Campolina (A1), Macuco (A2), Mumbaça (A3), 
Fazenda Macedônia (A4), Fazenda Sacramento (A5) e 
Morro do Gavião (A6). GV (Governador Valadares); 
I (Ipatinga); CF (Coronel Fabriciano); T (Timóteo); C 
(Caratinga); D (Dionísio); SJG (São José do Goiabal); 
RC (Rio Casca); PN (Ponte Nova); 1 (Rio Santo); 2 (Rio 
Piracicaba). Fonte: IEF (2001) (modificado).
Figure 1  – Forest areas studied in the Middle Rio Doce. Campolina 
(A1), Macuco (A2), Mumbaça (A3), Farm Macedônia (A4), Farm 
Sacramento (A5) e Morro do Gavião (A6). GV (Governador 
Valadares); I (Ipatinga); CF (Coronel Fabriciano); T (Timóteo); 
C (Caratinga); D (Dionísio); SJG (São José do Goiabal); RC (Rio 
Casca); PN (Ponte Nova); 1 (Santo River); 2 (Piracicaba River). 
Source: IEF (2001) (modified).
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áreas, considerando-se os valores de diâmetro e altura 
das espécies. Os cálculos foram realizados através 
do programa STATISTICA for Windows versão 4.3.

Foi calculado o índice de diversidade de 
Shannon (H’), na base logarítmica natural, e a 
equabilidade de Pielou correspondente (J) (Zar 
1999). Para a análise de similaridade florística 
entre as áreas utilizou-se o coeficiente de Jaccard. 
A comparação entre as matrizes de distância 
geográfica e similaridade foi realizada através do 
teste de Mantel (Sokal & Rohlf 1995), usando um 
teste de Monte Carlo com 5.000 permutações para 
avaliar a significância.  Os testes foram realizados 
utilizando-se o programa PC-ORD for Windows 
versão 5 (McCune & Mefford 1999). 

Foram coletadas amostras simples de solo 
superficial (0–20 cm), na porção mediana de 
cada linha de amostragem, sendo posteriormente 
misturadas e enviadas ao Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), para a obtenção das variáveis: 
pH em água; teores K, P, Ca, Mg e Al; soma de bases 
(SB), saturação por bases (V), capacidade de troca de 
cátions (T), capacidade efetiva de troca de cátions 
(t), índice de saturação por alumínio (m),  índice de 
saturação por bases (V), matéria orgânica (MO), C e 
N; e proporções de areia (grossa e fina), silte e argila.

Para o estudo das correlações entre a distribuição 
das espécies arbóreas e as variáveis ambientais 
realizou-se a análise de correspondência canônica, 
CCA (ter Braak 1995), utilizando-se o programa 
PC-ORD for Windows versão 5 (McCune & Mefford 

1999). A matriz de abundância das espécies consistiu 
do número de indivíduos em relação ao somatório 
das linhas de amostragem de cada área, considerando 
como uma única parcela. Foram incluídas apenas 
as espécies com N ≥ 10 indivíduos.  A matriz de 
variáveis de solo por parcela incluiu inicialmente 
onze variáveis de solo (pH, H + Al, Al, t, m, V, 
M.O., areia grossa, areia fina, silte e argila). Após 
análise preliminar, seis destas foram eliminadas por 
apresentarem redundâncias ou correlações fracas (< 
0,5 com os eixos 1 e 2). As variáveis remanescentes 
foram pH, m,V, areia grossa e silte. O teste de 
permutação de Monte Carlo (ter Braak 1988) foi 
aplicado para verificar a significância das correlações 
existentes nos dois primeiros eixos de ordenação.

Foram utilizadas curvas médias de acúmulo de 
espécies (Gotelli & Colwell 2001), calculadas para 
as seis áreas, com o objetivo de comparar a riqueza 
de espécies encontradas entre os diferentes locais 
amostrados. Foi utilizado o programa Ecosim – 
versão 7.0 (Gotelli & Enstminger 2006) que calculou 
também os intervalos de confiança (95%) das 
médias. As curvas foram construídas com as médias 
das riquezas obtidas em 1.000 re-amostragens de 
números pré-determinados de indivíduos (10, 20, 
30, etc.), utilizando a opção de amostragem com 
reposição independente (“independent sampling”).

As espécies ameaçadas de extinção foram 
relacionadas com base em listas de espécies 
ameaçadas da flora do Brasil (MMA 2008), Lista 
da Flora Ameaçada de Extinção com ocorrência no 

Tabela 1 – Localização e características das áreas de estudo amostradas na região do médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. As 
três primeiras áreas localizaram-se no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e as três últimas no seu entorno. CAM (Campolina); 
MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); GAV (Morro do Gavião).
Table 1 – Location and characteristics of the study areas sampled in the region of the Middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. The first 
three areas were located in the Parque Estadual do Rio Doce (PERD) and the last three in their surroundings. CAM (Campolina); MACU 
(Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Farm Macedonia); SACR (Farm Sacramento); GAV (Morro do Gavião).

Área Município Coordenadas Altitude (m) Área aprox. (ha) Informações ambientais

CAM Marliéria 19º41’49” S
42º30’15” W

260 - Antiga fazenda, relevo suave, sem vestígios de fogo ou 
corte seletivo de madeira, próxima ao rio Doce.

MACU Timóteo 19º35’22” S
42º34’46” W

248 - Próximo à lagoa seca, sem vestígios de fogo ou corte 
seletivo de madeira.

MUMB Dionísio 19º48”18” S 
42º32’35” W

247 - Presença de lagoas e córregos, relato de  incêndio em 
1967 e exploração de carvão.

MACE Ipaba 19º21’37” S 
42º23’34” W

216 560 Antiga fazenda, relevo suave, próxima ao rio Doce, 
plantios de eucalipto.

SACR Pingo d’Água 19º43’31” S
42º25’35” W

259 282 Corte seletivo de madeira, registro de fogo, próxima ao 
rio Sacramento.

GAV Dionísio 19º50’03” S 
42º33’07” W

546 482 Inexistência de cursos d’água, vestígios de fogo, presença 
de afloramentos de rocha.
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Brasil (IUCN 2012) e Lista de Espécies Ameaçadas 
de Extinção da Flora do Estado de Minas Gerais 
(Drummond et al. 2008).

Resultados
Considerando a diversidade florística das áreas 

estudadas, foram identificadas, no total, 373 espécies 
arbóreas, 194 gêneros e 60 famílias (ver Apêndice). 
Das 373 espécies listadas, 327 foram encontradas 
nos pontos amostrais. As famílias com maior número 
de espécies foram Fabaceae (67), Lauraceae (27), 
Myrtaceae (26), Rubiaceae (19), Euphorbiaceae, 
Meliaceae e Salicaceae (16), Sapotaceae (15), 
Moraceae (13), Annonaceae e Malvaceae (12), 
Bignoniaceae, Rutaceae e Sapindaceae (10). 
Juntas estas famílias representaram 60% do total 
de espécies inventariadas. Observou-se ainda que 
30% das famílias (17) foram amostradas por uma 
única espécie. Fabaceae apresentou maior número 
de gêneros identificados (32) e maior riqueza de 
espécies em todas as áreas amostradas, seguida de 
Euphorbiaceae (13) e Rubiaceae (12). Lauraceae 
se destacou em três áreas (CAM, MACU e GAV) e 
Myrtaceae em duas (MACU e MACE). 

O número total de famílias variou de 33 
(MACE) a 41 (MACU). Os gêneros com maior 
número de espécies foram: Ocotea (15), Casearia 
(12), Trichilia (10), Eugenia e Machaerium (9), Inga, 
Pouteria e Swartzia (7), Ficus e Marlierea (6). O 
número de famílias no levantamento fitossociológico 
variou de 30 (GAV e MACU) a 36 (MUMB) e o de 
espécies de 80 (GAV) a 101 (SACR) (ver Apêndice).

Joannesia princeps se destacou por ser mais 
frequente em cinco das seis áreas amostradas. 
Mereceram destaque ainda: Guarea macrophylla, 
Neoraputia alba e Virola gardneri por ocorrerem, 
com maior frequência, em três ou mais áreas 
estudadas. Três espécies foram encontradas em 
todos os remanescentes: Andradea floribunda, 
Carpotroche brasiliensis e G. macrophylla (Tab. 2). 
Esta última apresentou as maiores populações dos 
seis levantamentos realizados.

As espécies melhor representadas quanto 
ao número de indivíduos, considerando-se todas 
as áreas estudadas, foram: Senefeldera multiflora 
(72 indivíduos), Virola gardneri (51), Mabea 
fistulifera (48), Joannesia princeps (45), Sorocea 
guilleminiana (32) e G. macrophylla (29). 

Foram construídas curvas de acúmulo médio 
de espécies para os locais estudados (Fig. 2). Os 
valores de riqueza observada e estimada, com os 
respectivos intervalos de confiança (95%), foram 
listados para uma amostra de 280 indivíduos 

(Tab. 3). Comparando-se os valores encontrados, 
duas comunidades destacaram-se, sendo que a 
primeira (MACU) apresentou riqueza estimada de 
espécies maior do que a das outras áreas. A segunda 
comunidade (GAV) apresentou riqueza estimada 
menor que as demais. As outras quatro áreas 
apresentaram riquezas estimadas semelhantes.

Os índices de diversidade de Shannon variaram 
de 3,66 (GAV) a 4,10 (CAM) para as espécies, e de 
2,64 (GAV) a 3,02 (CAM) para as famílias (Tab. 4). 
Os valores de equabilidade (J’) para as espécies 
variaram de 0,84 (GAV) a 0,91 (CAM), indicando 
pouca concentração de abundâncias relativas em 
espécies dominantes (Tab. 4).

Os valores encontrados para o Índice de 
Jaccard mostraram similaridade florística entre 
áreas de 6,3 a 24,1% (Tab. 5), indicando que a 
composição florística arbórea destas comunidades é 
muito distinta, com poucas espécies em comum. A 
maior similaridade obtida entre áreas foi de 24,1% 
(entre CAM e SACR) e a menor 6,3% (entre SACR 
e GAV). A comparação das matrizes de distância 
geográfica e similaridade florística (Jaccard) pelo 
teste de Mantel não indicou correlação significativa 
(r = -0,16, t = -0,38 e p = 0,70).

As florestas estudadas apresentaram 
características florísticas distintas. Avaliando-se 
as doze principais espécies em termos de valor de 
importância (VI) (Tab. 2) verificou-se que apenas 
Virola gardneri foi comum a quatro levantamentos 
(CAM, MACU, MACE e SACR). Senefeldera 
multiflora ocorreu em três levantamentos (CAM, 

Figura 2 – Curva de acúmulo médio de espécies para seis 
áreas de Mata Atlântica do médio rio Doce, Minas Gerais, 
Brasil. -t- (CAM - Campolina); -n- (MACU - Macuco); -- 
(MUMB - Mumbaça); -◊- (MACE – Faz. Macedônia); -*- 
(SACR – Faz. Sacramento); -¨- (GAV - Morro do Gavião).
Figure 2 – Curve of average accumulation of six species in 
Atlantic Forest areas of the middle Rio Doce, Minas Gerais, 
Brazil. -t- (CAM - Campolina); -n- (MACU - Macuco); 
-- (MUMB - Mumbaça); -◊- (MACE - Farm Macedonia); -*- 
(SACR - Farm Sacramento); -¨- (GAV – Morro do Gavião).
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MUMB e SACR) e Neoraputia alba também se 
destacou em três áreas (MACU, MACE e SACR). 
Dalbergia nigra foi comum a dois levantamentos 
(GAV e SACR). Duas áreas (CAM e SACR) 
apresentaram o maior número de espécies em 
comum: N. alba, Pseudopiptadenia warmingii, S. 
multiflora e V. gardneri.

Fo ram obse rvados  o s  pa r âme t ro s 
fitossociológicos de densidade, dominância e 
frequência relativas das dez famílias com os 
maiores Valores de Importância (VI), nas seis áreas 
de Mata Atlântica do médio rio Doce (Fig. 3). 
Euphorbiaceae, Fabaceae e Rutaceae estão entre 
as mais representativas, considerando os valores 
elevados de densidade, dominância e frequência 
relativas quando comparadas às demais famílias. 
Euphorbiaceae destacou-se em três áreas (MUMB, 
MACE e SACR), Fabaceae em duas (CAM e GAV) 
e Rutaceae em uma (MACU). 

Os dados de densidade, dominância e 
frequência relativa foram apresentados considerando 

Tabela 2 – Principais espécies arbóreas em ordem decrescente de VI (Valor de Importância) ocorrentes em seis 
áreas de Mata Atlântica do médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB 
(Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); GAV (Morro do Gavião).
Table 2 – Major tree species in decreasing order of VI (Importance Value) occurring in six areas of Atlantic Forest Middle Rio Doce, 
Minas Gerais, Brazil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Farm Macedonia); SACR (Farm Sacramento); 
GAV (Morro do Gavião).

CAM MACU MUMB MACE SACR GAV

Virola gardneri Neoraputia alba Joannesia princeps Joannesia princeps Senefeldera 
multiflora Mabea fistulifera 

Ocotea odorifera Sorocea 
guilleminiana Siparuna guianensis Virola gardneri Chrysophyllum 

imperiale Cordia sellowiana

Oxandra martiana Rinorea guianensis Pouroma 
guianensis Neoraputia alba Sorocea 

guilleminiana 
Anadenanthera 
colubrina

Amaioua guianensis Cupania hispida Alchornea 
triplinervia

Actinostemon 
klotzschii Neoraputia alba Pseudopiptadenia 

contorta
Senefeldera 
multiflora Virola gardneri Astrocarium 

aculeatissimum Ramisia brasiliensis Trichilia pallida Trichilia hirta

Copaifera 
langsdorfii

Astrocarium 
aculeatissimum

Senefeldera 
multiflora

Casearia 
commersoniana Banara kuhlmannii Eugenia cf. acutata

Guarea kunthiana Brosimum glaziouii Guarea 
macrophylla

Toulicia 
subsquamulata

Casearia cf. 
mariquitensis 

Pouteria aff. 
pachycalyx

Pseudopiptadenia 
warmingii

Cryptocarya cf. 
minima Spondias venulosa Pera leandri Virola bicuhyba Carpotroche 

brasiliensis
Platycyamus 
regnellii

Marlieria  
parviflora Guatteria sp. Anadenanthera 

peregrina Virola gardneri Pouteria cf. torta 

Guarea macrophylla Tetrastylidium 
grandifolium Croton sp. Guarea guidonia Joannesia princeps Dalbergia nigra

Clarisia ilicifolia Pseudobombax 
longiflorus Euterpe edulis Guarea 

macrophylla
Pseudopiptadenia 
warmingii Ocotea velutina

Neoraputia alba Carpotroche 
brasiliensis Casearia ulmifolia Astronium 

fraxinifolium Dalbergia nigra Protium spruceanum

Tabela 3 – Riqueza observada (RO) e estimada (RE) de 
espécies arbóreas e respectivos intervalos de confiança 
(IC) (95%), caso 280 indivíduos fossem amostrados, 
em seis áreas de floresta no médio rio Doce, Minas 
Gerais, Brasil. N = Número de árvores vivas. 
Letras diferentes em sobrescrito indicam diferenças 
significativas (P < 0,05). 
Table 3 – Observed (RO) and estimated (RE) richness of tree 
species and their confidence intervals (CI) (95%), where 280 
individuals were sampled in six areas of forest in the middle Rio 
Doce, Minas Gerais, Brazil. N = Number of live trees. Different 
letters in superscript indicate significant differences (P <0.05). 

Local N RO RE IC (95%)

    inferior - superior

Campolina 280 89 90,69b 89 - 91

Macuco 280 100 99,59d 98 - 100

Mumbaça 280 96 94,00c 94 - 94

Faz. Macedônia 280 93 94,45c 93 - 95

Faz. Sacramento 280 101 95,00c 95 - 95

Morro do Gavião 280 80 80,00a 80 - 80
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caules múltiplos, 28% do total amostrado, em 
comparação às outras florestas estudadas. 

O valor mediano das alturas das árvores 
estudadas variou de 7 m (MACE e MUMB) a 10 
m (GAV) (Tab. 4). Três florestas (CAM, MACU 
e SACR) apresentaram-se mais estruturadas com 
melhor distribuição dos indivíduos nas classes de 
altura, sendo que algumas árvores ultrapassaram 
os 50 m. A maior proporção dos indivíduos foi 
encontrada nas classes de 6–10 e 10–16 m. Árvores 
acima de 30 m de altura foram registradas em 
apenas duas áreas (CAM e MACU). Em três áreas 
(MUMB, MACE e GAV) não foram encontrados 
indivíduos de grande porte, entre as classes 28 e 
30 m. (Fig. 5). O teste de Kolmogorov-Smirnov 
para altura foi significativo para as seguintes áreas: 
GAV e todas as outras; CAM, MUMB e MACE (p 
< 0,001); MACU e MACE (p < 0,001); MUMB e 
SACR (p < 0,001); MACE e SACR (p < 0,001).

A menor densidade por área foi 1.325,72 
ind.ha-1 (CAM) e a maior 1.769,14 ind.ha-1 

(SACR). Os maiores valores de área basal por 
hectare foram 36,41 m2.ha-1 (CAM) e 39,48 m2.ha-1 
(SACR) e os menores foram encontrados para duas 
áreas (MACU e MACE), sendo 20,90 m2.ha-1, em 
cada (Tab. 4). 

Considerando a análise dos solos das seis 
áreas estudadas, observou-se que duas delas (GAV 
e SACR) apresentaram as maiores variações em 
relação à composição química e granulométrica 

Tabela 4 – Características estruturais de seis áreas de floresta estacional semidecidual do médio rio Doce, Minas 
Gerais, Brasil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. 
Sacramento); GAV (Morro do Gavião).
Table 4 – Structural characteristics of the six areas of semideciduous forest of the Middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil.

 CAM MACU MUMB MACE SACR GAV
Número de espécies 90 100 96 93 101 80
Número de famílias 31 30 36 30 32 31
Diâmetro médio (cm) 9,9 9,0 10,5 8,0 8,9 10,9
Altura média (m) 9,0 8,0 7,0 7,0 8,5 10,0
Altura máxima (m) 36,0 35,0 25,0 23,0 30,0 25,0
H’ * 4,10 4,07 3,99 3,95 3,94 3,66
J’ (equabilidade) 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,84

H’ para famílias 3,02 2,98 2,94 2,83 2,85 2,64
Densidade (árv. ha-1) 1.325,72 1.427,45 1.366,36 1.597,65 1.769,14 1.364,15
Área Basal (m2. ha-1) 36,41 20,90 22,16 20,90 39,48 27,07
* H' = Índice de diversidade de Shannon-Wiener.

as dez espécies com maior Valor de Importância 
(VI), nas seis áreas de Mata Atlântica do médio 
rio Doce (Fig. 4). Joannesia princeps se destacou 
em relação à dominância em três áreas (CAM, 
MUMB e MACE). Neoraputia alba destacou-se 
em apenas uma área (MACU), considerando os 
três parâmetros. Senefeldera multiflora apresentou 
maior densidade e frequência relativa em uma área 
(SACR). Mabea fistulifera, Cordia sellowiana 
e Pseudopiptadenia contorta sobressaíram em 
relação à dominância em outra área (GAV). 
Virola gardneri se destacou quanto à densidade 
e frequência em duas áreas (CAM e MACE). 
Chrysophyllum imperiale apresentou grande 
dominância relativa em uma única área fora do 
PERD (SACR).

O valor mediano dos diâmetros dos indivíduos 
das florestas estudadas variou de 8,0 (MACE) a 
10,9cm (GAV) (Tab. 4). A maior proporção de 
indivíduos foi encontrada nas classes de menor 
diâmetro (<10 e 15–20 cm), em todas as áreas 
estudadas. Em duas florestas (MUMB e MACE) 
faltaram indivíduos nas classes de maior diâmetro 
(> 50cm) (Fig. 5). O teste de Kolmogorov-Smirnov 
para os valores de DAP foi significativo para as 
seguintes áreas: CAM e MACE (p < 0,001), MACU 
e GAV (p < 0,05), MUMB e MACE (p < 0,001), 
MUMB e SACR (p < 0,05), MACE e GAV (p < 
0,001), SACR e GAV (p < 0,05). Uma área (GAV) 
apresentou grande quantidade de indivíduos com 
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(Tab. 6). Na primeira o pH foi o mais baixo dentre 
os solos analisados, com maior acidez potencial 
(H + Al) e acidez trocável (Al+++) e maior teor de 
areia grossa. Na segunda o pH foi o mais alto de 
todas as áreas estudadas, com menores valores de 
acidez potencial e acidez trocável, além de maior 
porcentagem de areia fina.

As amostras de solo de três áreas (CAMP, 
MACE e SACR) apresentaram elevada saturação 
por bases (V superior a 50%) (EMBRAPA 1999), 
portanto, alta concentração de cátions trocáveis 
(Tab. 6). Dessa forma, estes solos podem ser 
classificados como eutróficos, ricos em nutrientes. 
Os solos de outras três florestas (MACU, MUMB 
e GAV) apresentaram valores elevados para o 
teor de alumínio (Al+++ superior a 0,5 cmolc.kg-1) 
e índice de saturação por alumínio, por isso estes 
solos podem ser considerados álicos (Resende 
et al. 2002). Em uma delas (MUMB) o solo 
apresentou índice de saturação de alumínio pouco 
menor que 50%.

A análise de correspondência canônica (CCA) 
indicou fortes correlações entre a distribuição das 
abundâncias das principais espécies na amostra e 
as variáveis de solo utilizadas (Figs. 6 e 7). A CCA 
produziu autovalores elevados, respectivamente 
0,938 e 0,538 para os eixos de ordenação 1 e 
2. Os dois primeiros eixos explicaram 39,3% e 
22,6% da variância global (total acumulado de 
62%), isto indicou pouca variância remanescente 
não explicada (“ruído” baixo na estrutura dos 
dados). Os testes de permutação de Monte Carlo 

indicaram gradientes significativos nos três eixos 
de ordenação (p = 0,01 para os autovalores) e 
correlações significativas com as variáveis de 
solo para os dois primeiros eixos (p = 0,01 para 
correlações espécie-ambiente). As variáveis com 
correlações internas (intra-set) mais fortes com 
o primeiro eixo foram em ordem decrescente: 
índice de saturação de alumínio (r = -0,764), silte 
(r = 0,662), areia grossa (r = -0,620), índice de 
saturação de bases (r = 0,569) e pH (r = 0,567). 
Para o segundo eixo, as variáveis mais fortemente 
correlacionadas foram: índice de saturação de bases 
(r = -0,622) e pH (r = -0,573). No terceiro eixo, a 
variável que se destacou foi silte, que apresentou 
um valor próximo de 0,500 (r = 0,476), as demais 
variáveis foram inferiores a 0,200.

Os diagramas gerados pelas análises de 
componentes principais indicaram a formação 
de três grupos de amostras (Fig. 7). O primeiro 
grupo foi constituído por espécies que ocuparam 
terrenos argilosos, próximos a sistemas lacrustres: 
Alchornea triplinervia, Euterpe edulis, Guarea 
macrophylla, Guatteria sp., Pouroma guianensis e 
Siparuna guianensis. Estas espécies foram típicas 
de uma área estudada (MUMB). O segundo grupo 
foi formado por espécies que ocuparam áreas 
secundárias, sem cursos d’água, com solos mais 
ácidos, com maiores teores de alumínio e acidez 
potencial: Anadenanthera colubrina, Carpotroche 
brasiliensis, Cordia sellowiana, Eugenia acutata, 
Mabea fistulifera e Pouteria pachycalyx. Tais 
espécies também foram encontradas em uma 
única área (GAV). O terceiro grupo foi formado 
por espécies correlacionadas aos solos com maior 
proporção de matéria orgânica e pH elevado 
(menos ácidos e ricos em nutrientes), localizados 
próximos aos rios. Estão incluídas neste grupo 
as espécies Amaioua guianensis, Actinostemon 
klotzchii, Casearia commersoniana, Neoraputia 
alba, Ocotea odorifera, Oxandra martiniana, 
Rinorea guianensis, Sorocea guilleminiana, 
Toulicia subsquamulata, Trichilia pallida, e Virola 
gardneri. Elas foram observadas em quatro áreas 
(CAM, MACU, MACE e SACR). Duas espécies, 
Jonnesia princeps e Senefeldera multiflora, 
ocuparam áreas onde os solos apresentaram maior 
porcentagem de silte.

Discussão
A diversidade florística no médio rio Doce 

coincide com estudos realizados em florestas 
por Oliveira-Filho & Fontes (2000). Nove das 

Tabela 5 – Similaridade florística (Índice de 
Jaccard) entre seis áreas de floresta amostradas no 
médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Os maiores 
e menores valores encontram-se sublinhados. CAM 
(Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); 
MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); 
GAV (Morro do Gavião).
Table 5 – Floristic similarity (Jaccard index) between six forest 
areas sampled in the middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. The 
highest and lowest values are underlined. 

CAM MACU MUMB MACE SACR GAV

CAM 1 0,179 0,157 0,188 0,241 0,102

MACU 0,179 1 0,208 0,137 0,166 0,083

MUM 0,157 0,208 1 0,160 0,151 0,103

MACE 0,188 0,137 0,160 1 0,179 0,079

SACR 0,241 0,166 0,151 0,179 1 0,063

GAV 0,102 0,083 0,103 0,079 0,063 1
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Figura 4 – Densidade relativa (□), Dominância relativa (■) e Frequência relativa (■), das espécies de maior Valor 
de Importância (VI), em seis áreas de Mata Atlântica do médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. CAM (Campolina); 
MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); GAV (Morro do 
Gavião). Nomes abreviados estão de acordo com a Tabela 3.
Figure 4 – Relative density (□), relative dominance (■) and relative frequency (■), the species of highest Importance Value (IV) in six 
areas of Atlantic Forest Middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE 
(Farm Macedonia); SACR (Farm Sacramento); GAV (Morro do Gavião). Names are abbreviated according to Table 3.

Figura 3 – Densidade relativa (□), dominância relativa (■) e frequência relativa (■), das famílias de maior 
Valor de Importância (VI), em seis áreas de Mata Atlântica do médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. CAM 
(Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); 
GAV (Morro do Gavião).
Figure 3 – Relative density (□), relative dominance (■) and relative frequency (■), families of higher Importance Value (IV) in six areas 
of Atlantic Forest Middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Farm 
Macedonia); SACR (Farm Sacramento); GAV (Morro do Gavião).



616 França, G.S. & Stehmann, J.R.

Rodriguésia 64(3): 607-624. 2013

famílias também foram relacionadas pelos autores 
como predominantes nas florestas estacionais 
semideciduais do Domínio Mata Atlântica 
(Myrtaceae, Fabaceae, Rubiaceae, Lauraceae, 
Euphorbiaceae, Moraceae, Rutaceae, Sapindaceae 
e Bignoniaceae). Dentre elas, quatro se destacaram 
quanto à riqueza de espécies (Fabaceae, Myrtaceae, 
Lauraceae e Rubiaceae). A predominância de 
Fabaceae deve-se tanto a maior ciclagem e retenção 
de nutrientes de espécies desta família quanto a 
sua maior produtividade primária em ecossistemas 
florestais tropicais (Martins 1991).

Myrtaceae destaca-se no domínio Mata 
Atlântica, por apresentar maior número de espécies 
arbóreas em florestas semidecíduas (Oliveira-Filho 
& Fontes 2000). Lauraceae é apontada como 
característica de florestas montanas dos Andes e 

América Central (Gentry 1995) e tem presença 
marcante em comunidades florestais em São Paulo 
e Espírito Santo (Leitão-Filho 1982; Thomaz & 
Monteiro 1997).

Dentre os gêneros com maior número 
de espécies, sete também predominaram nos 
levantamentos realizados para a bacia do rio Doce 
(Eugenia, Ocotea, Machaerium, Ficus, Inga, 
Casearia e Pouteria). Eles estão entre os mais 
representativos de florestas semideciduais do sudeste 
brasileiro (Oliveira-Filho & Fontes 2000). Eugenia, 
Ocotea e Inga foram listados como mais ricos em 
florestas semideciduais, em Viçosa, MG (Meira-Neto 
& Martins 2002) e em Linhares, ES (Jesus & Rolim 
2005; Rolim et al. 2006). Estes gêneros apresentam 
grande riqueza de espécies na Mata Atlântica, com 
elevado número de endemismos (Athayde 2005). 

Tabela 6 – Características de solo analisadas em seis áreas de Floresta Estacional Semidecidual Submontana e de 
Terras Baixas no médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. Os maiores e menores valores encontram-se sublinhados. 
CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); 
GAV (Morro do Gavião).
Table 6 - Characteristics of soil tested in six areas of lower montane semideciduous forest in lowland and middle Rio Doce, Minas 
Gerais, Brazil. The highest and lowest values are underlined. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Farm 
Macedonia); SACR (Farm Sacramento); GAV (Morro do Gavião).

Características CAM MACU MUMB MACE SACR GAV
pH em água 6,4 4,5 4,8 6,2 6,8 4,2
H + Al 2,05 4,94 5,28 1,94 1,36 10,99
Al+++ (cmolc.dm3) 0,03 1,33 0,95 0,04 0,01 2,30
Ca++ (cmolc. dm3) 2,01 0,63 0,24 5,00 4,78 0,07
Mg++ (cmolc.dm3) 1,32 0,16 0,78 1,63 1,55 0,04
P (mg.dm3) 1,30 1,6 2,00 5,3 <1,00 1,80
K (mg.dm3) 66 51 79 127 99 20
Soma de Bases * 3,50 0,92 1,22 6,95 6,58 0,17
T-Capacidade de troca de cátions * 5,55 5,85 6,50 8,89 7,94 11,15
t-Capacidade efetiva de troca de cátions * 3,53 2,25 2,17 6,99 6,59 2,47
m-Índice da saturação de alumínio (%) 0,84 59,22 43,84 0,59 0,16 93,19
V-Índice da saturação de bases (%) 63,03 15,68 18,76 78,17 82,87 1,51
Matéria orgânica (dag. kg-1) 2,84 2,48 2,25 4,28 3,60 3,34
C (dag.kg-1) 1,65 1,44 1,30 2,48 2,09 1,94
N (dag.kg-1) 0,14 0,12 0,11 0,21 0,18 0,17
Areia grossa (%) 39,00 28,00 0,50 9,90 19,00 44,20
Areia fina (%) 19,22 21,30 23,46 32,90 41,28 17,34
Silte (%) 17,66 14,30 34,30 27,20 16,02 6,62
Argila (%) 24,12 36,40 41,74 30,00 23,70 31,84
*cmolc.dm3
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Figura 5 – Classes de DAP (diâmetro a altura padrão) e altura de seis áreas de Floresta Estacional Semidecidual no 
médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. 
Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); GAV (Morro do Gavião).
Figure 5 – Classes of DBH (diameter at standard height) and height of six areas of semideciduous forest in the middle Rio Doce, Minas Gerais, 
Brazil. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. Sacramento); GAV (Morro do Gavião).
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Figura 6 – Diagramas gerados pela análise de componentes 
principais das características de solo das seis áreas estudadas 
na região do médio rio Doce, Minas Gerais, Brasil. m. 
índice de saturação por alumínio, V. índice de saturação 
por bases. CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB 
(Mumbaça); MACE (Faz. Macedônia); SACR (Faz. 
Sacramento); GAV (Morro do Gavião). 
Figure 6 – Diagrams generated by principal component analysis 
of soil characteristics of the six study areas in the region of the 
Middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. m. aluminum saturation 
index, V. base saturation index. CAM (Campolina); MACU 
(Macuco); MUMB (Mumbaça); MACE (Farm Macedonia) 
SACR (Farm Sacramento); GAV (Morro do Gavião).

Inga tem ampla distribuição no Brasil e é típico de 
florestas tropicais úmidas (Pennington 1997).

Dentre as vinte espécies mais frequentes nas 
áreas estudadas, algumas são de ampla ocorrência 
no domínio da Mata Atlântica, como Amaioua 
guianensis, Astronium fraxinifolium, Copaifera 
langsdorffii, Cordia trichotoma, Guarea guidonia, 
G. kunthiana e Siparuna guianensis (Oliveira 
Filho & Fontes 2000). Joannesia princeps e 

Virola gardneri, frequentes no presente estudo, 
têm sido relacionadas como típicas de floresta 
primária alta, desenvolvida, estratificada e com 
número representativo de árvores de grande porte. 
J. princeps é citada para florestas primárias e 
secundárias (Gentilini et al. 1981; Andrade et al. 
1997; Lopes 2002). Neoraputia alba é frequente 
em um estudo fitossociológico realizado no 
PERD (Gentilini et al. 1981). A. fraxinifolium, 
C. langsdorffii, C. trichotoma, G. guidonia e G. 
kunthiana são típicas de florestas estacionais 
semideciduais de baixa altitude do Leste do Estado 
de Minas Gerais (Oliveira-Filho & Fontes 2000).

As diferenças observadas entre os valores de 
riqueza estimada e observada de espécies, em duas 
áreas (MACU e GAV), podem ser consequências 
de diversos processos históricos e ecológicos, que 
atuam ou atuaram em diferentes escalas de espaço 
e tempo (Tabarelli & Mantovani 1999a). A maior 
riqueza observada na primeira área (MACU) pode 
ser atribuída ao fato dela não ter sido afetada pelos 
distúrbios que ocorreram no médio rio Doce, como 
corte seletivo de madeira e grandes incêndios 
florestais. A menor riqueza observada na segunda 
área (GAV) deve-se a repetidos incêndios que 
tenderam a simplificar a composição de espécies e 
a estrutura (Silva et al. 2005). Segundo os mesmos 
autores, um incêndio florestal provoca a redução 
do número de árvores, da biomassa viva e do 
número de espécies por unidade de área, devido 
à morte das populações em parte ou no todo. O 
solo é outro fator importante a ser considerado 
na composição e riqueza de espécies (Oliveira-
Filho et al. 2001; Botrel et al. 2002). Na área em 
questão ele distinguiu-se das demais pelo pH mais 
ácido e maior proporção de alumínio, limitando, 
aparentemente, o desenvolvimento de algumas 
espécies, e diminuindo a sua riqueza.

A redução da riqueza de espécies também 
é influenciada pela dominância de algumas 
pioneiras na composição florística da floresta. 
Mabea fistulifera e Cordia sellowiana, típicas de 
ambientes secundários, se destacaram em uma 
das áreas estudadas (GAV). M. fistulifera cresce 
naturalmente em capoeiras, clareiras de floresta e 
beira de estradas. Suas sementes germinam melhor 
em locais com alta temperatura e maior exposição 
do solo aos raios solares, com grande intensidade 
luminosa (Filho & Borges 1992).

Segundo Richards (1976), áreas que sofreram 
o corte seletivo apresentaram uma rica comunidade 
constituída de espécies de floresta primária e 
secundária, de estrutura bastante irregular, visto 
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que as últimas ocuparam as clareiras formadas 
pela retirada dos indivíduos da comunidade. Estes 
fatores provavelmente afetaram duas florestas 
analisadas (MUMB e MACE) que apresentaram 
árvores de menor porte e diversidade elevada. O 
aumento da riqueza de espécies durante o processo 
de regeneração secundária também ocorre em 
florestas tropicais afetadas pela queima, onde são 
verificadas riquezas maiores nas florestas mais 
desenvolvidas, com espécies de diversas fases da 
sucessão, sendo observadas menos espécies nas 
florestas em estágios iniciais de sucessão secundária 
(Tabarelli & Mantovani 1999b; Pereira et al. 2007). 

Nas florestas neotropicais, verifica-se relação 
direta entre a precipitação, a fertilidade dos solos 
e a riqueza de espécies. Ao contrário das florestas 
montanas, a elevada riqueza de árvores parece ser 
o padrão para as florestas neotropicais de terras 
baixas na América do Sul. Com o decréscimo da 
fertilidade, ou aumento da estação seca, observa-se 
redução da riqueza de espécies arbóreas (Tabarelli 
& Mantovani 1999a). Para as florestas analisadas 
no presente estudo estes fatores podem ter 
interferido na composição e riqueza de espécies.

Os índices de diversidade encontrados no 
presente estudo (3,66 a 4,10) são considerados 
elevados e estão em concordância com outros 
levantamentos realizados em florestas semidecíduas 
na região da bacia do rio Doce e no Estado de Minas 
Gerais (Meira-Neto et al. 1997 (4,23); Lopes et al. 
2002 (3,98); Spósito & Stehmann 2006 (3,11 a 4,04); 
Lopes et al. 2009 (4,58) e Lacerda et al. 2011 (3,80).

A grande  dessemelhança  en t re  as 
comunidades arbóreas estudadas, mesmo aquelas 
muito próximas, indicou que as florestas podem 
apresentar diferenças estruturais e florísticas 
marcantes. Dessa forma, como abordado por 
Espírito-Santo et al. (2002), remanescentes 
pequenos espalhados na paisagem podem encerrar 
comunidades muito distintas, não devendo ser 
tratados como amostras semelhantes de uma 
totalidade antes homogênea. A região do médio rio 
Doce apresenta alta diversidade beta, mostrando 
que as comunidades florestais são distintas e 
necessitam de políticas de conservação mais 
rigorosas e de incentivos à preservação. 

 A maior similaridade florística entre duas 
florestas (CAM e SACR) deve-se provavelmente 
ao fato delas localizarem-se próximas a cursos 
d’água, apresentando características semelhantes 
às florestas ciliares da região. Isto provavelmente 
influenciou significativamente a composição do solo 
e a flora arbórea. A menor similaridade observada 

Figura 7 – Diagrama gerado pela análise de correspondência 
canônica (CCA) da presença de 25 espécies arbóreas (N >10) 
em seis áreas de Mata Atlântica no médio rio Doce, Minas 
Gerais, Brasil. Acti klo (Actinostemon klotsschii), Alch tri 
(Alchornea triplinervia), Amai gui (Amaioua guianensis), 
Anad col (Anadenanthera colubrina),  Carp bra (Carpotroche 
brasiliensis), Case com (Casearia commersoniana), Cord se 
(Cordia sellowiana), Euge acu (Eugenia acutata), Eute edu 
(Euterpe edulis), Guar mac (Guarea macrophylla), Guat 
sp. (Guatteria sp.), Joan pri (Joannesia princeps), Mabe fis 
(Mabea fistulifera), Neor alb (Neoraputia alba), Oxan mar 
(Oxandra martiniana), Pour gui (Pouroma guianensis), Pout 
pac (Pouteria pachycalyx), Rino gui (Rinorea guianensis), 
Sene mul (Senefeldera  multiflora), Sipa gui (Siparuna 
guianensis), Soro gui (Sorocea guilleminiana), Toul sub 
(Toulicia subsquamulata), Tric pal (Trichilia pallida), Viro 
gar (Virola gardneri). CAM (Campolina); MACU (Macuco); 
MUMB (Mumbaça); MACE (Faz. Macedonia); SACR 
(Faz. Sacramento); GAV (Morro do Gavião). m (Índice de 
saturação de alumínio); V (Índice de saturação de bases); pH 
(pH em água); Silte (%Silte); Areia Gr (Areia Grossa).
Figure 7 – Diagram generated by canonical correspondence analysis 
(CCA) in the presence of 25 tree species (N > 10) in six areas of 
Atlantic Forest in the Middle Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. Acti klo 
(Actinostemon klotsschii), Alch tri (Alchornea triplinervia), Amai gui 
(Amaioua guianensis), Anad col (Anadenanthera colubrina),  Carp 
bra (Carpotroche brasiliensis), Case com (Casearia commersoniana), 
Cord se (Cordia sellowiana), Euge acu (Eugenia acutata), Eute edu 
(Euterpe edulis), Guar mac (Guarea macrophylla), Guat sp. (Guatteria 
sp.), Joan pri (Joannesia princeps), Mabe fis (Mabea fistulifera), Neor 
alb (Neoraputia alba), Oxan mar (Oxandra martiniana), Pour gui 
(Pouroma guianensis), Pout pac (Pouteria pachycalyx), Rino gui 
(Rinorea guianensis), Sene mul (Senefeldera  multiflora), Sipa gui 
(Siparuna guianensis), Soro gui (Sorocea guilleminiana), Toul sub 
(Toulicia subsquamulata), Tric pal (Trichilia pallida), Viro gar (Virola 
gardneri). CAM (Campolina); MACU (Macuco); MUMB (Mumbaça); 
MACE (Farm. Macedonia); SACR (Farm Sacramento); GAV (Morro 
do Gavião). m (aluminum saturation index); V (Index base saturation); 
pH (pH in water); Silte (% Silt); Areia Gr (Coarse Sand).
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entre duas outras florestas (SACR e GAV) pode ser 
explicada por fatores como: diferenças de altitude 
(259 e 546 m respectivamente), presença e ausência 
de curso d’água, diferenças dos solos quanto à 
composição química (maior acidez e porcentagem 
de alumínio na segunda área) e granulométrica 
(maior porcentagem de areia fina na primeira e 
maior porcentagem de areia grossa na segunda), 
além do regime de distúrbios.

O destaque de Euphorbiaceae em três áreas 
estudadas (MUMB, MACE e SACR) pode ser 
atribuído à Joannesia princeps, que apresentou 
elevada dominância relativa, determinada pelo 
grande porte de seus indivíduos, e à Senefeldera 
multiflora, espécie com alta densidade e frequência 
relativas, encontrada nos diferentes estratos das 
florestas. Os maiores valores de importância de 
Euphorbiaceae, Rutaceae, Sapotaceae e Myrtaceae 
estão de acordo com estudos realizados em florestas 
estacionais semideciduais no PERD (Gentilini et al. 
1981; Lopes et al. 2002; Lombardi & Gonçalves 
2000; Gonçalves & Lombardi 2004; Pessoa & 
Oliveira 2006; Camargos et al. 2008; Souza 2008; 
Lacerda et al. 2011) e em Floresta Atlântica de 
Tabuleiro do Espírito Santo (Jesus & Rolim 2005). 

A importância de Fabaceae, em cinco áreas 
estudadas, deve-se provavelmente aos valores 
elevados de dominância relativa de Anadenanthera 
colubrina, A. peregrina e Pseudopiptadenia 
contorta. Fabaceae e Euphorbiaceae estão entre 
as famílias mais ricas no estudo de uma Floresta 
Estacional Semidecidual Insular, em Ponte Nova, 
Alto Rio Doce (Meira-Neto et al. 1997). A. 
colubrina é relacionada neste trabalho entre as 
espécies de maior área basal e dominância.

Joannesia princeps e Virola gardneri se 
destacaram quanto ao valor de importância 
no presente estudo, por apresentarem elevada 
dominância. A primeira espécie também se 
destacou em outro trabalho realizado no PERD 
(Lopes et al. 2002), e a segunda teve elevado valor 
de importância na Floresta Atlântica de Tabuleiro, 
em Linhares, ES (Jesus & Rolim 2005). Outras duas 
espécies, Neoraputia alba e Senefeldera multiflora 
destacaram-se em duas florestas (MACU e SACR), 
por apresentarem características estruturais 
semelhantes, formando populações mais densas, 
ocupando os diferentes estratos e com frequência 
elevada nas unidades amostrais. A alta densidade 
e valor de importância de S. multiflora também 
foram observados em áreas de floresta submontana e 
aluvial na Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ 
(Guedes-Bruni et al 2006; Pessoa & Oliveira 2006). 

Esta espécie se destacou ainda, quanto ao número 
de indivíduos e densidade absoluta, na floresta de 
Tabuleiro no Espírito Santo (Jesus & Rolim 2005).

Os elevados valores de importância (VI) de 
Mabea fistulifera e Cordia sellowiana encontrados 
no fragmento fora do PERD (GAV) podem ser 
relacionados à alta densidade, dominância e 
frequência das mesmas e por serem típicas de regiões 
que sofreram algum tipo de perturbação. O sucesso 
da primeira espécie deve-se, provavelmente, à 
grande capacidade de dispersão de suas sementes, 
à manutenção de um número significativo de 
plântulas e ao grande porte dos indivíduos 
adultos. C. sellowiana tem sido apontada como 
indicadora de floresta de altitude (Meira-Neto & 
Martins 2002). Apesar da área citada não atingir 
altitudes das florestas baixo e altomontanas, ela 
está situada em altitude maior do que as demais. 
Pseudopiptadenia contorta também se destacou 
quanto à dominância, devido à predominância de 
indivíduos de grande diâmetro e altura. Este fato 
está de acordo com alguns estudos fitossociológicos 
realizados em áreas semelhantes (Meira-Neto et al. 
1997; Lopes et al. 2002). 

A elevada dominância relativa de Chrysophyllum 
imperiale (SACR) deve-se ao grande porte dos seus 
indivíduos, apesar da baixa densidade e frequência 
relativa observadas. Esta espécie ocupou o segundo 
lugar em valor de importância. Por tratar-se de espécie 
ameaçada de extinção (Drumond et al. 2008; MMA 
2008; IUCN 2012) e ser encontrada somente neste 
fragmento, fora da área do PERD, torna-se de suma 
importância a sua preservação.

A distribuição de frequência nas classes 
diamétricas, na maioria das áreas estudadas, 
indicou decréscimo acentuado do número de 
indivíduos, no sentido das menores para as maiores 
classes. Este padrão é o esperado para florestas 
tropicais, principalmente aquelas que sofreram 
ou sofrem perturbações antrópicas, além de ser 
característico de populações em “J” invertido 
(Harper 1990). Esta semelhança é apresentada 
em vários estudos de comunidades vegetais em 
florestas semidecíduas (Martins 1991; Lopes et 
al. 2002; Guedes-Bruni et al. 2006; Pessoa & 
Oliveira 2006; Spósito & Stehmann 2006; Lopes 
et al. 2009). Dessa forma, pode-se afirmar que as 
florestas analisadas estão em desenvolvimento na 
direção de estádios mais avançados de sucessão, 
visto que existiu um número considerável de 
jovens indivíduos que irão substituir aqueles mais 
velhos ou danificados. Somente duas florestas 
(CAMP e SACR) apresentaram uma frequência 
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maior nas classes intermediárias e superiores, 
demonstrando serem áreas mais conservadas e 
melhor estruturadas. 

As propriedades físicas e químicas dos 
solos das áreas estudadas contribuíram para 
analisar a heterogeneidade florística regional. 
Alguns trabalhos utilizam estas características 
como parâmetros ambientais para explicar a 
diferenciação de florestas no Estado de Minas 
Gerais, principalmente em áreas com grande 
heterogeneidade florística (Oliveira-Filho et al. 
1994; Spósito & Stehmann 2006; Lopes et al 
2009). Três áreas apresentaram solos do tipo 
eutrófico (CAMP, MACE e SACR), ricos em 
nutrientes, e três do tipo álico (MACU, MUMB 
e GAV), mais ácidos e pobres em nutrientes. As 
diferenças observadas provavelmente resultaram 
na diversidade de ambientes encontrados. 

A proximidade ao ambiente lacustre também 
interferiu na composição de espécies de algumas 
florestas estudadas. Duas delas (MACU e MUMB) 
se diferenciaram das demais quanto à composição 
química (pH mais baixo) e granulométrica do solo 
(maior porcentagem de argila) e pela composição 
de espécies. Estes solos podem ser caracterizados 
como orgânicos, com baixa saturação por bases, 
elevada acidez e saturação por alumínio. Eles 
são formados por acumulações recentes de 
resíduos vegetais depositados sob excesso de água 
permanente, em áreas de várzeas, depressões e 
margens de cursos d’água encharcadas (Jacomine 
2001). Richards (1976) comenta que nas regiões 
tropicais úmidas o caráter ácido ou básico é, 
frequentemente, de grande importância, visto 
que aproximadamente todos os solos são ácidos e 
marcadamente deficientes em bases. A presença de 
grandes quantidades de alumínio em solos tropicais 
é outro fator edáfico responsável pela diferenciação 
nas características estruturais da vegetação. 

Três áreas estudadas (CAMP, MACE e SACR) 
localizam-se em regiões aluviais que recebem 
sedimentos carreados pelos cursos d’água, o que 
explica a grande quantidade de areia fina e matéria 
orgânica observada na composição dos solos. Estes 
são muito heterogêneos quanto à granulometria, 
estrutura, consistência e propriedades químicas. 
Eles podem ser ácidos, portanto com pH muito 
baixo e alta saturação por alumínio, ou básicos, 
com pH alto e alta saturação por bases (Jacomine 
2001). Solos aluviais são muito variáveis a 
pequenas distâncias e normalmente são os mais 
ricos de uma paisagem. A disponibilidade de água 
e nutrientes afeta significativamente a distribuição 

das principais formas de vegetação; a deficiência de 
oxigênio (drenagem), por afetar o crescimento das 
raízes e a disponibilidade de nutrientes (toxidez), 
interfere no fornecimento de água e nutrientes. 
Estes dois fatores têm forte interação e nos lugares 
mais úmidos a ciclagem de nutrientes compensa a 
pobreza do solo (Rezende 2002). 

Uma das áreas analisadas (GAV) apresentou 
características edáficas distintas das demais, 
com solo semelhante ao de Cerrado, Latossolo 
Vermelho Amarelo Álico, mais ácido, com alto 
teor de alumínio, rochoso e sem cursos d’água. 
Ele mostrou-se muito intemperizado, relação silte/
argila próxima de 0,15, sendo que para a maioria 
dos Latossolos esta relação fica em torno de 0,7 
(Rezende 2002). Segundo o autor, a fração silte 
serve como indicadora do grau de intemperização 
do solo ou do potencial dele de conter minerais 
primários facilmente intemperizáveis, isto é, de sua 
reserva em nutrientes. Estes fatores condicionaram 
o aparecimento de espécies adaptadas a esse 
ambiente e refletiram a baixa diversidade. 

Considerando as correlações entre espécies e 
variáveis de solo, verificou-se que os autovalores 
intermediários para os eixos de ordenação 1 e 
2 indicaram a ocorrência de gradientes longos, 
isto é, a maioria das espécies ocorre em regiões 
exclusivas de segmentos particulares (ter Braak 
1995). A elevada variância (62%) contribuiu para 
maior significância das relações espécie-ambiente 
(ter Braak 1988). As correlações encontradas 
indicaram que as condições edáficas, representadas 
pelo índice de saturação de alumínio, quantidade de 
silte e areia grossa e valores de pH, provavelmente 
exerceram forte influência no padrão de distribuição 
das espécies no médio rio Doce.

As análises de componentes principais 
evidenciaram a heterogeneidade ambiental do 
médio rio Doce. Áreas mais conservadas, com 
características edáficas semelhantes, apresentaram 
valores elevados de área basal e altura (CAMP e 
SACR). A primeira área faz parte de um mosaico 
de vegetação representado pelo PERD e a segunda 
constitui reserva legal pertencente à Área de 
Proteção Ambiental (APA) Pingo d’Água. O PERD 
representa uma das maiores áreas protegidas de 
Mata Atlântica em Minas Gerais e está quase 
totalmente circundado por plantações de eucaliptos 
que compõem vários fragmentos do entorno.

Considerando as espécies arbóreas ameaçadas 
de extinção, seis constam nas listas de espécies 
ameaçadas da flora do estado de Minas Gerais e 
do Brasil (Drummond et al. 2008; MMA 2008). 
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Na categoria vulnerável, estão presentes Astronium 
fraxinifolium (MACE, SACR e GAV), Dalbergia 
nigra e Melanoxylon brauna (CAMP, MACU, SACR 
e GAV). Da categoria em perigo, foram registradas 
Brosimum glaziouii (MUMB e GAV), Chysophyllum 
imperiale (SACR) e Ocotea odorifera (todas as 
áreas, exceto GAV). Dentre as espécies citadas 
três são encontradas na lista vermelha de espécies 
ameaçadas mundialmente: D. nigra, B. glaziouii e 
C. imperiale (IUCN 2012). Algumas destas espécies 
também ocorrem em áreas de preservação fora dos 
limites do PERD, o que demonstra a importância da 
conservação destas áreas disjuntas. 
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Resumo
O presente estudo apresenta o tratamento taxonômico da família Pontederiaceae no litoral piauiense, 
contribuindo para o conhecimento da diversidade biológica do estado do Piauí. Foram identificadas cinco 
espécies distribuídas em três gêneros, Eichhornia Kunth, Heteranthera Ruiz & Pav. e Pontederia L. 
Eichhornia foi o mais representativo com três espécies, E. azurea (Sw.) Kunth, E. crassipes (Mart.) Solms 
e E. diversifolia (Vahl) Urb., enquanto Pontederia e Heteranthera estão representadas por uma espécie, P. 
cordata var. ovalis (Mart.) Solms e H. rotundifolia (Kunth) Griseb., respectivamente. Todas as espécies são 
nativas, mas não endêmicas da região. Três representam novas ocorrências para o estado. São apresentadas 
chave de identificação, descrições, ilustrações e informações sobre distribuição geográfica e habitat.
Palavras-chave: biodiversidade do Piauí, Delta do Parnaíba, macrófitas aquáticas.

Abstract
The taxonomic treatment for the family Pontederiaceae in the coastal region of Piauí is presented as a 
contribution to knowledge of the biological diversity of the state. Five species were identified in three genera, 
Eichhornia Kunth, Heteranthera Ruiz & Pav. and Pontederia L. Eichhornia is represented by three species, 
E. azurea (Sw.) Kunth, E. crassipes (Mart.) Solms and E. diversifolia (Vahl) Urb., while Pontederia and 
Heteranthera are represented by a single species each, P. cordata var. ovalis (Mart.) Solms and H. rotundifolia 
(Kunth) Griseb., respectively. All species are native but not endemic to the region. Three species are new 
records for Piauí. Descriptions, illustrations and an identification key to the species are provided, together 
with information on their geographical distribution and habitats.
Key words: biodiversity of Piauí, Delta do Parnaíba, aquatic macrophytes.
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Introdução
Pontederiaceae compreende cerca de nove 

gêneros e 33 espécies, distribuídas em três tribos: 
Eichhornieae (Eichhornia Kunth e Monochoria 
C.), Heteranthereae (Eurystemon Alexander, 
Heteranthera Ruiz & Pav., Hydrothrix Hook. 
f., Scholleropsis H. Perrier e Zosterella Small) e 
Pontederieae (Pontederia L. e Reussia Endl.) (Cook 
1998; Graham et al. 1998; Simpson & Burton 2006). 
Apresenta distribuição pantropical, com muitos 
membros ocorrendo principalmente na região 
Neotropical e poucas espécies registradas para o 
norte e sudeste do Canadá, sul e sudeste da Argentina. 
Outras espécies são encontradas no Sul da África, 
Madagascar, Sudeste da Ásia e Austrália (Simpson 

& Burton 2006). No Brasil ocorrem cinco gêneros 
(Eichhornia, Heteranthera, Hydrothrix, Pontederia, 
Reussia) e 19 espécies, das quais duas endêmicas: 
Hydrothrix gardneri Hook.f. e Pontederia triflora 
(Seub.) G. Agostini, D. Velásquez & Velásquez 
(Amaral 2012; Gastal Júnior 1999). 

Levantamentos florísticos constituem 
importante fonte de dados para a conservação, bem 
como para a exploração racional dos recursos e das 
áreas naturais ainda existentes. Levantamentos sobre 
a família Pontederiaceae no Brasil foram realizados 
para Santa Catarina (Castellanos 1967); Rio Grande 
do Sul (Irgang et al. 1984); Mato Grosso do Sul 
(Pott & Pott 1997, 1999; Rocha et al. 2007); Mato 
Grosso (Sanches et al. 2000); Rio de Janeiro (Bove 
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et al. 2003) e Minas Gerais (Trovó & Gomes-Silva 
2010). Para a Região Nordeste, Pontederiaceae é 
citada apenas em levantamentos mais abrangentes 
ou de floras aquáticas (França et al. 2003; Matias et 
al. 2003; Neves et al. 2006; Henry-Silva et al. 2010; 
Lyra-Lemos et al. 2010, Sobral-Leite et al. 2010). 

O Delta do Parnaíba e seus cordões arenosos 
formam um sistema estuarino complexo associado 
às lagoas costeiras e campos inundados (Martins & 
Coutinho, 1981). Mas, apesar de sua importância para 
a manutenção da biodiversidade, o Delta do Parnaíba 
não consta entre os importantes sítios internacionais 
anotados pela Convenção sobre Áreas Alagadas 
de Ramsar (Kingsford 1997; Ramsar 2010). Este 
trabalho teve como objetivo identificar os táxons 
de Pontederiaceae que ocorrem no litoral piauiense, 
fornecendo informações sobre a flora desta extensa 
área alagada. Esperamos que os resultados possam 
auxiliar o desenvolvimento de estratégias para manejo 
e uso sustentável dos recursos naturais desta região. 

 
Material e Métodos 
Os espécimes analisados foram provenientes 

de coletas mensais realizadas durante o período de 
julho de 2010 a outubro de 2011 nos municípios 
do litoral piauiense (Cajueiro da Praia, Ilha 
Grande, Luis Correia e Parnaíba), além de material 
depositado nos herbários EAC, HUVA e TEPB 
(acrônimos segundo Holmgren et al. 1990).

 O Piauí, com sua faixa litorânea de 66 km 
de extensão, faz divisa com o Maranhão, na Barra 
das Canárias, e segue pela Ilha Grande de Santa 
Isabel, passando pelo farol e praia da Pedra do Sal, 
até a Barra da Timonha – na foz do rio São João da 
Praia, na divisa com o Ceará. O litoral Piauiense 
abrange os municípios de Cajueiro da Praia, Ilha 
Grande do Piauí, Luís Correia e Parnaíba, ocupando 
uma área de aproximadamente 571.071 km2. O 
clima é quente e úmido, com chuvas de verão e 
temperaturas médias anuais em torno de 26ºC e 
totais pluviométricos em média 1.200 mm  (Rizzini 
1997; Fernandes 2000; Zickel et al. 2007).

A paisagem litorânea piauiense é formada 
pelo predomínio de sedimentos Quaternários 
compondo três unidades geomorfológicas: faixa 
de praia e dunas, planície flúvio-marinha e 
planície fluvial. Há também a formação Terciária 
dos tabuleiros costeiros e os Maciços Residuais 
dos Granitos de Chaval (Chaves et al. 2007). A 
vegetação tem influência marinha (restingas e 
dunas), flúvio-marinha (manguezais e campos 
salinos) e fluvial (comunidades aluviais). Tais 

formações predominam na paisagem e dividem 
espaço com outras formações arbóreas, como 
os tabuleiros litorâneos, a caatinga e o cerrado 
(Fernandes 2000; Veloso et al. 1991).

Os espécimes coletados foram herborizados 
seguindo a metodologia de Haynes (1984) e 
depositados no herbário TEPB, EAC e HDELTA. As 
formas biológicas foram classificadas segundo Irgang 
& Gastal Júnior (1996). A identificação foi realizada 
a partir de literatura específica (Lowden 1973; 
Sanches et al. 2000; Moretti 2003) e comparação com 
materiais previamente identificados e revisados por 
especialistas. As espécies foram descritas e ilustradas 
de maneira convencional utilizada em taxonomia. Os 
nomes dos táxons foram atualizados de acordo com 
o banco de dados do IPNI (The International Plant 
names Index) e WCSP (World Checklist of Selected 
Plant Families). 

Resultados e Discussões
Foram identif icadas cinco espécies 

pertencentes aos gêneros Eichhornia, Heteranthera 
e Pontederia. Eichhornia foi o mais representativo 
com três espécies, E. azurea (Sw.) Kunth, E. 
crassipes (Mart.) Solms e E. diversifolia (Vahl) Urb. 
Heteranthera e Pontederia estão representados por 
uma espécie H. rotundifolia (Kunth) Griseb. e P. 
cordata var. ovalis (Mart.) Solms, respectivamente. 
Todas as espécies são nativas e não endêmicas. Com 
exceção de E. crassipes e H. rotundifolia, todas as 
espécies são novos registros para o estado do Piauí. 

A análise de material dos herbários e da 
literatura revelou poucos registros de E. diversifolia 
tanto para o estado do Piauí, quanto para outros 
estados. É possível que esta espécie seja rara ou esteja 
ameaçada de extinção em virtude da destruição de 
seus habitats. Por outro lado, é possível que a lacuna 
de conhecimento e registros das mesmas sejam devido 
ao baixo esforço de coleta. Estudos taxonômicos 
com Pontederiaceae são ainda escassos no Brasil. 
Atualmente, na Região Nordeste são reconhecidos 
seis gêneros e 10 espécies (Amaral 2012).

O número de espécies encontradas na área 
de estudo evidencia a notada baixa diversidade 
de Pontederiaceae quando comparado com os 
números registrados em outros trabalhos realizados 
em lagoas e rios no Brasil. No checklist das 
macrófitas de Pernambuco, as Pontederiaceae estão 
representadas por 10 espécies, o maior número de 
espécies já registrado para o Nordeste (Sobral-Leite 
et al. 2010). Espécies ocorrentes em Pernambuco e 
na área deste estudo foram: Eichhornia crassipes, 
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E. diversifolia e Pontederia cordata var. ovalis. 
França et al. (2003) registraram número menor de 
espécies (três) em açudes de uma região do semi-
árido da Bahia. Este registro foi corroborado mais 
tarde por Henry-Silva et al. (2010).

Os gêneros Eichhornia, Heteranthera e 
Pontederia também foram registrados para o 
Pantanal onde há maior diversidade de espécies 
(11 espécies). Com exceção de H. rotundifolia, 
todas as demais espécies identificadas para o litoral 
piauiense ocorrem no Pantanal, mais as seguintes: 
E. meyeri A. G. Schultz, H. limosa (Sw.) Willd., H. 
multiflora (Griseb.) Horn, P. cordata var. lancifolia 
(Muhl.) Torrey, P. rotundifolia L.f., P. subovata 
(Seubert) Lowden. e P. triflora (Seubert) Agostini, 
D. Velásquez & J. Velásquez (Pott & Pott 1997). 

Tratamento taxonômico
Pontederiaceae Kunth in F. A. H. A. Humboldt, 
A. J. A. Bonpland & C. S. Kunth, Nova Gen. Sp. 
1: fol. 211 ed. 4: 265. 1816

Ervas aquáticas, rizomatosas ou estoloníferas, 
flutuantes a emersas, raro submersas, caules 

esponjosos. Folhas geralmente alternas e 
espiraladas, ao longo do caule ou mais ou menos 
basais, simples, inteiras, com venação paralela a 
palmada, invaginantes na base; estípulas ausentes. 
Inflorescência determinada, mas frequentemente 
parecendo racemo ou espiga, às vezes parecendo 
lateral, associada com duas brácteas, raro uniflora. 
Flores bissexuais, radiais a bilaterais, com 
frequência apresentando tristilia. Tépalas 6, 
vistosas, variavelmente conatas, imbricadas, as 
tépalas adaxiais do verticilo interno com freqüência 
diferenciadas. Estames geralmente seis; filetes 
adnatos ao tubo do perianto, com frequência 
apresentando comprimentos desiguais; anteras 
deiscentes por fenda ou poros; grão de pólen com um 
ou dois sulcos. Carpelos 3, conatos, ovário súpero 
com placentação axial, ocasionalmente parietal 
com placenta intrusiva, às vezes com dois lóculos 
estéreis; estigma capitado a 3-lobado; óvulos um 
a numerosos por lóculo; nectários frequentemente 
presentes nos septos do ovário. Fruto cápsula 
loculicida, utrículo ou noz, rodeado por uma porção 
persistente do tubo periântico. 

Chave para identificação para os táxons de Pontederiaceae do Delta do Parnaíba, Piauí

1.	 Plantas	com	flores	azuis	a	lilases;	ovário	trilocular;	fruto	cápsula	com	numerosas	sementes.
2.	 Folhas	sésseis	ou	pecioladas,	planta	multiflora,	flor	com	seis	estames.

3.	 Planta	com	folhas	lanceoladas,	espatuladas,	ovadas	ou	reniformes,	inflorescência	com	mais	
de	10	flores,	escapo	floral	11–70	cm	compr.
4.	 Lâmina	foliar	espatulada,	tépalas	internas	com	margem	fimbriada	 ...............................  

 ...................................................................................................  1.1. Eichhornia azurea 
4’. Lâmina foliar reniforme, tépalas internas com margem inteira  .....................................  

 ...............................................................................................  1.2. Eichhornia crassipes 
3’.	 Planta	com	folhas	cordatas,	inflorescência	com	duas	a	três	flores,	escapo	1,1–2,2	cm	compr.	 ....  

 ....................................................................................................  1.3. Eichhornia diversifolia
2’.	 Folhas	pecioladas,	planta	uniflora,	flor	com	três	estames	 ............. 2.1. Heteranthera rotundifolia

1’.	 Plantas	com	flores	alvas;	ovário	unilocular;	fruto	utrículo	 ............ 3.1. Pontederia cordata var. ovalis

1. Eichhornia Kunth, Enum. Pl. 4: 129. 1843.
Plantas anuais ou perenes, flutuantes 

livres a enraizadas. Caules flutuantes a eretos, 
rizomatosos a estoloníferos. Folhas sésseis 
formando uma roseta basal ou alternas ao 
longo do caule; folhas pecioladas flutuantes ou 
emersas, cordadas, cordado-lanceoladas, oval-
acuminadas obovadas, orbiculares elípticas. 
Inflorescência espiciforme a paniculada. 
Flores tubulares,  zigomorfas,  coloração 
azul a roxo. Tépalas oblongo-lanceoladas, 

glandular-pubescentes, com margens inteiras 
ou fimbriadas. Androceu com seis estames, 
sendo os três superiores mais curtos que os 
três inferiores. Estilete pubescente a piloso-
glandular, homostílico ou heretostílico. Fruto 
cápsula loculicida, sementes numerosas.

Eichhornia é um gênero nativo de regiões 
tropicais e subtropicais da América, com uma 
espécie (E. diversifolia) também na África 
tropical, diferente de Pontederia que é gênero 
exclusivamente americano (Dahlgren et al. 1985). 
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 1.1. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth, Enum. Pl. 
4: 129. 1843.                        Figs. 1a-b; 3a-b 

Planta flutuante fixa, ca. 70 cm compr. Folhas 
emersas, glabras, pecíolo não inflado 9–15 cm 
compr., cilíndrico, esponjoso; bainha 2–7 × 1,2–3 
cm; lâmina foliar 3–3,4 × 12,6–14,2 cm, cartácea, 
espatulada, base atenuada, ápice agudo, margens 
inteiras. Escapo 11,2–13,5 cm compr.; brácteas 
espatuladas 2–4,2 × 1,2–1,7 cm. Inflorescência 
espiga, glabra, 18 a 26 flores. Flores azuladas, guia 
de néctar mais intensamente azulado em um terço 
na porção próxima. Tépalas pilosas, as internas 
fimbriadas 1,3–2,1 cm compr. Estames 6, com até 
1 cm compr., concrescidos às tépalas, inseridos na 
parte superior do tubo da corola, anteras oblongas. 
Gineceu 2,1–2,9 cm compr.; ovário 4–6 mm, estilete 
1,7–2 cm, piloso, heterostílico; estigma tripartido e 
pubescente. Fruto 1,6–1,9 cm compr. Semente ca. 2 
mm, achatada lateralmente, apiculada, creme. 
Material examinado: Cajueiro da Praia, Boa Vista, 31. 
VIII. 2011, fl., M.F. Silva et al. 38 (TEPB). 
Material adicional: Campo Maior, Açude do Urum, 
20.V.2008, fl., F.O. Pires et al. 88 (EAC); Campo Maior, 25. 
IV. 2004, fl., L.P. Felix 25 (EAC). PARÁ: Rio, 11.XI.1987, 
fl., H.A. Beck, et al. 405 (EAC); BAHIA: Barra, Margem 
Rio Grande, 11.V.2003, fl., V. Gomes 32551 (EAC).

Eichhornia azurea foi encontrada em campos 
alagados e em lagos de várzea. Segundo Moretti et 
al. (2003), esta espécie está associada a abundância 
de macroinvertebrados que ficam distribuídos entre 
seus ramos ou na área de superfície foliar. Difere 
de E. crassipes pelas tépalas pilosas com margens 
fimbriadas, enquanto E. crassipes apresentam 
margens inteiras (Sanches 2000). Segundo Amaral 
(2012) a espécie é nativa e não endêmica, ocorre na 
região Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste 
(MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, 
SP, RJ) e Sul (SC, RS), na Amazônia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica e, Pantanal. Este é o 
primeiro registro para o estado do Piauí.

1.2. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, in A. DC. 
& DC., Monogr. Phan. 4: 527. 1883. 
 Figs. 1c-d, 3c-d

Planta flutuante livre ou fixa, ca. 80 cm 
de altura em águas rasas. Folha 6,8–7 × 11,5–12 
cm, reniforme, ápice arredondado, base cuneada, 
cartácea, margem inteira; pecíolo 4–11,0 × 1,4–
26,3 cm compr., inflado, cilíndrico, esponjoso. 
Inflorescência espiga, de 10 a 26 flores;  escapo 
35–70 cm compr. Flores lilases, ca. 2,7 cm compr. 
Tépalas 6, 2,3–3,3 cm compr., a superior com guia 
de néctar vináceo com centro amarelo, margens 

inteiras. Estames 6, filetes pilosos, anteras oblongas. 
Gineceu 1–3,1 cm compr.; ovário 0,5–7 cm compr., 
estilete piloso 0,7–2,8 cm compr., tripartido. Fruto 
1,7–2 cm compr. Semente 1 mm, creme.
Material examinado: Parnaíba, Antigo do Braço do 
Rio Igaraçu, 31.VIII.2011, fl. e fr., H.C.E. Nascimento 
132 (TEPB); Parnaíba, Capinzal, 29.IV.2011, fl., H.C.E. 
Nascimento 100 (TEPB); Parnaíba, Capinzal, 29.IV.2011, 
fl., H.C.E. Nascimento 105 (TEPB); Parnaíba, Lagoa do 
lava jato, 29.VIII.2011, fl., H.C.E. Nascimento 123 
(TEPB); Parnaíba, Antigo do Braço do Rio Igaraçu, 
31.VIII.2011, fl., H.C.E. Nascimento 133 (TEPB); 
Parnaíba, Capinzal, 29.IV.2011, fl., H.C.E. Nascimento 
109 (TEPB); Parnaíba, Capinzal, 29.IV.2011, fl. e fr., 
H.C.E. Nascimento 91 (TEPB). Parnaíba, Ilha das 
Batatas, 20. IX. 1987, fl., M.G.M.  Arraias 6080 (TEPB).
Material adicional: ALAGOAS: Piraçubuçu, Fazenda 
Batinga, 3.V.1983, fl. R.F.A. Rocha  536. (TEPB); Batalha, 
Parque Ambiental Paquetá, 18.III.2006, fl. L. Oliveira 
21 (TEPB). CEARÁ: Iguatu, Lagoa do Saco, 14.V.2011, 
fl., L.R.O. Normando 116 (EAC); Iguatu, Lagoa do Baú, 
30.VI.2010, fl., J.R.A. Paiva & L.Q. Matias 04 (EAC).

O pecíolo inflado e a tonalidade lilás da 
flor desta espécie dependem da quantidade de 
nutrientes do ambiente onde as populações se 
desenvolvem (Sanches 2000). Foi encontrada nas 
margens de rios, igarapés e lagoas temporárias 
eutrofizadas, tendo sido registrada anteriormente 
por Sousa (2010) para o litoral piauiense. Devido 
ao seu rápido crescimento, tendem a formar uma 
cobertura homogênea sobre a lâmina dos sistemas 
aquáticos. Entretanto, pode ser utilizada como 
ferramenta importante na restauração de sistemas 
hipereutróficos onde o crescimento pode ser 
controlado mecanicamente (Meerhoff et al. 2002). 
É relatado o uso em tratamento de efluente, de 
curtume de peles de tilápias e em artesanato em 
um Distrito do Pantanal (Chaguri 2010), como 
alimento para o peixe-boi e como fertilizante 
vegetal ou em biodigestores na produção de biogás 
como fonte alternativa de energia em substituição 
ao gás derivado de petróleo (Albuquerque 1981).

É nativa e não endêmica. Registrada para 
a Região Norte (AM), Nordeste (MA, PE, BA), 
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, 
SC), com ocorrência na Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica (Amaral 2012).  

1.3. Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb., Symb. 
Antill. 4: 147. 1903. Figs. 1e-i; 3e-f

Planta flutuante fixa, ca. 20 cm compr. 
Bráctea 3–4 cm, espatulada. Folhas submersas, 
0,5–0,7 × 0,2–0,8 cm, lineares, glabras, cartáceas, 
ápice agudo, base atenuada, margem inteira; 
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Figura 1 – Pontederiaceae. a-c. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth – a. hábito; b. inflorescência (Silva 383); c-d. 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms – c. hábito; d. flor (Nascimento 132); e-i. Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. – 
e. hábito; f. folha; g. bráctea foliar; h. fruto; i. semente (Araújo 98). 
Figure 1 – Pontederiaceae. a-c. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth – a. habit; b. inflorescence (Silva 383); c-d. Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms. – c. habit; d. flower (Nascimento 132); e-i. Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. – e. habit; f. leaf; g. bract; h. fruit; i. seed (Araújo 98).

folhas emergentes cordiformes, ápice obtuso, 
base cordada, margem inteira; pecíolo 3,7–7 × 
0,3–1 cm compr., cilíndrico, esponjoso; bainha 
0,4–2,4 × 0,6–4,1 cm. Inflorescência espiga, glabra; 
escapo 1,1–2,2 cm compr.; brácteas espatuladas 
1,7–1,9 × 0,5–0,7 cm. Flores 2–3; pedicelo 0,7–1,7 
cm compr.; tépalas azuis, zigomorfas, guias de 
néctar amarelos em um terço da porção proximal. 
Estames 6, ca. 1,0 cm compr., concrescidos às 
tépalas, inseridos na parte  superior do tubo da 
corola, anteras oblongas. Gineceu 2,1–2,4 cm 

compr.; ovário 0,5–0,6 cm compr., estilete piloso 
1,5–1,7 cm compr., heterostílico; estilete com 
estigma tripartido, pubescente. Fruto cápsula 
1,5–1,7 cm compr. Semente ca. 2 mm, com cristas 
longitudinais, marrons.
Material examinado: Cajueiro da Praia, Boa Vista, 
14.V.2011, fl. e fr., L. Araújo 98 et. al. (TEPB); Parnaíba, 
Boa Hora, Margem do Rio Longá, 14.IV.1999, fl. e fr., 
R.A. França (TEPB).

Espécie encontrada em lagoa temporária, 
somente na estação chuvosa. Distingue-se das 
demais espécies por apresentar duas a três flores 

2 
cm

f

a

c

d

e

i
g

b

h

7 
cm

1 
cm

2 
cm 0,
5 

cm

1 
m

m

3 
cm

25
 c

m

1 
cm



630 Nascimento, H.C.E. et al.

Rodriguésia 64(3): 625-634. 2013

Figura 2 – Pontederiaceae – a-e. Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb - a. hábito; b. bráctea da inflorescência; c. flor; d. 
estame; e. semente (Carneiro et al. 34). f-h. Pontederia cordata var. ovalis L. - f. hábito; g. flor; h. fruto (Nascimento 130).
Figure 2 – Pontederiaceae – a-e. Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb - a. habit; b bracts of the inflorescence; c. flower; d. stamen; e. 
seed (Carneiro et al. 34). f-h. Pontederia cordata var. ovalis L. - f. habit; g. flower; h. fruit (Nascimento 130). 

e por folhas de forma ovadas, orbiculares ou 
reniformes com base cordata nas emergentes e 
lineares e membranáceas nas submersas (Sanches 
et al. 2000). 

É nativa e não endêmica. Registrada para 
o Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, 
PE), Centro-Oeste (MT, GO) e Sudeste (MG, RJ). 
Ocorre na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica (Amaral 2012). A espécie está sendo 
registrada pela primeira vez para o estado do Piauí.

2. Heteranthera Ruiz & Pav. Fl. Peruv. Prodr.: 
9. 1794. 

Plantas anuais ou perenes. Folhas submersas 
lineares ou emergentes ovadas, elípticas, reniformes 
a orbiculares; pecíolo nunca inflado.  Inflorescência 
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uniflora a multiflora, séssil ou pedunculada. 
Flores zigomorfas. Perigônio hipocrateriforme, 
tépalas lineares a lanceoladas, as três externas 
mais estreitas do que as internas, margem inteira. 
Androceu com três estames, dimórficos, pilosos 
a glabros; filetes pilosos ou glabros; anteras 
heteromorfas. Ovário unilocular; estilete glabro-
pubescente. Fruto cápsula.

Heteranthera distingue-se de Eichhornia 
e Pontederia por apresentar inflorescências 
unifloras a multifloras e possuir apenas três 
estames (Sanches et al. 2000).

2.1. Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb., 
Cat. Pl. Cub.: 252. 1866. Figs. 2a-e; 3g-h

Planta emergente, ca. 20 cm compr. Folha 
emersa, cartácea, 1,2–2,5 × 0,8–1,6 cm, oval, 
cordiforme a subcordadas, base cordada, ápice 
variando de obtuso a arredondo, margem inteira; 
pecíolo 3,2–8,4 × 0,3–0,8 cm, cilíndrico, oco; 
bainha 0,2–0,5 cm compr. Inflorescência uniflora; 
escapo 1,5–4,8 cm compr.; bráctea linear 1,2–1,9 
× 0,4–0,5 cm. Flor 1,2–3,1 × 0,5–1,5 cm, glabra; 
tépalas 1,8–2,9 cm compr., azuis, guia de néctar 
amarelo em um terço da porção proximal, 
apêndices laterais amarelos na tépala mediana 
superior. Estames 3, concrescidos às tépalas na 
base, anteras linear-lanceoladas. Gineceu 0,9–2,6 
cm, ovário 0,8–1,1 cm compr., pluriovulado, 
placentação central axial, estilete glabro, 0,8–1,2 
cm, estigma tripartido. Fruto 1,3–2,1 cm compr. 
Semente 0,5–1 mm, com cristas longitudinais, 
marrom brilhante.
Material examinado: Cajueiro da Praia, Boa Vista, 
21.IV.2012. fl. e fr., S. M. G. Carneiro et al. 34 (TEPB); 
Canto Grande, 20.IV.2012. fl. e fr., S. M. G. Carneiro 
et al. 35 (TEPB). 

Heteranthera rotundifolia é uma espécie 
estreitamente relacionada à H. limosa (Sw.) Willd., 
tanto que Correll & Correll (1972) não identificaram 
caracteres vegetativos que as pudessem diferenciar. 
Estudos organogênicos conduzidos por Horn 
(1988) indicaram que plântulas de H. rotundifolia 
possuem pecíolos flexíveis e caules alongados, 
enquanto que em H. limosa os pecíolos são 
rígidos mesmo quando submersos e raramente 
desenvolvem caules alongados. Nós observamos 
que os apêndices laterais amarelos na tépala 
mediana é um caráter importante para distinguir 
H. rotundifolia de H. limosa.

É nativa, não endêmica e registrada para 
o Nordeste (MA, PI, BA) e Sudeste (SP, RJ), 
ocorrendo na Mata Atlântica (Amaral 2012). 

3. Pontederia Linnaeus, Sp. Pl. 1: 288. 1753.
Plantas perenes ou anuais, enraizadas, 

flutuantes ou emergentes. Caule submerso. Folhas 
sésseis submersas, formando uma roseta basal, 
flutuantes ou emergentes cordadas, lanceoladas, 
ovais, oval-cordadas, reniformes, sagitadas. 
Inflorescência em espiga. Perigônio zigomorfo 
tubular, alvo, azul e róseo; tépalas oblongas, 
lanceoladas, ovada-elípticas, elípticas, glandular-
pubescentes ou pilosas quando emersas. Androceu 
com seis  estames, heterodínamos. Carpelos 
originalmente 3 unidos, 2 abortados e 1 fértil, 
unilocular, 1 óvulo. Fruto utrículo ou aquênio. 

Gênero heterostílico como Eichhornia, sendo 
que Pontederia parviflora Alexander é a única espécie 
homostílica dentro do gênero. Apresenta plasticidade 
fenotípica, com suas estruturas vegetativas e 
reprodutivas variando em comprimento e formato. 
Desta forma, embora descritas diversas variedades, 
atualmente são aceitas duas, P. cordata L. var. 
cordata e P. cordata L. var. ovalis (Mart.) Solms. 
(Horn 1987, Faria & Amaral 2005). Na área estudada 
ocorre a variedade P. cordata L. var. ovalis. Esta 
diferencia-se da Pontederia cordata var. cordata, 
especialmente quanto a inflorescência congesta, 
pedúnculo densamente piloso e o perigônio alvo.

3.1. Pontederia cordata var. ovalis (Mart.) Solms 
in A. DC. & C. DC., Monogr. Phan 4:533. 1883.                                                                                                            
 Figs. 2f-h; 3i-j

Planta emergente, ca. 90 cm de altura. Caule 
ereto com 59–80 cm de compr. Folhas emergentes, 
lanceoladas, ápice obtuso, base oblonga, cartácea, 
9,5–20 × 5–9,9 cm; pecíolo 7–40 × 0,6–1,7 cm, 
cilíndrico, esponjoso; bainha 11–20 cm de compr. 
Inflorescência espiga, pilosa, 60–140 flores, ca. 4,5 
cm; pedúnculo 2–3 cm compr., pubescente com 
tricomas tectores de 5 mm compr.; escapo 13,5–25 
cm compr.; bráctea espatulada, 4–7,1 cm compr. 
Flores dispostas em grupos de 3–7 ao longo da 
raque, tépalas alvas com calosidades amarelas no 
labelo, 3–5 mm. Estames 6, brancos com anteras 
marrons, 3 filetes ca. 3,5 mm compr. e 3 ca. 8 
mm compr., anteras oblongas. Gineceu 6–8 mm 
compr., estilete 1–5 mm de compr., ovário 2–3 mm 
compr. Fruto utrículo, 0,9–1 cm compr., oblongo 
ovado com cristas longitudinais ornamentadas com 
projeções em ganchos. Semente ca. 4 mm, marrom.
Material examinado: Ilha Grande, Ilha do Urubu 
15.IX.2011, fl. e fr., H.C.E. Nascimento 130 (TEPB); 
Cipoal, 15.IX.2011, fl. e fr., H.C.E. Nascimento 131 
(TEPB). Parnaíba, Delta do Parnaíba, 22.V.2002, fl. e 
fr., L.Q. Matias, 359 (EAC). 
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Figura 3 – Pontederiaceae. a-b. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (Silva 2011) – a. hábito; b. detalhe da inflorescência; c-d. 
Eichhornia crassipes ( Mart.) Solms. (Silva 2011) – c. hábito; d detalhe da inflorescência; e-f. Eichhornia diversifolia (Vahl) 
Urb. (Silva 2011) – e. hábito; f. detalhe da inflorescência; g-h. Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb (Melo 2011) – g. 
detalhe da flor; h. hábito; i-j. Pontederia parviflora Alexandre (Andrade 2011) – i. hábito; j. detalhe da inflorescência.
Figure 3 – Pontederiaceae. a-b. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth (Silva 2011) – a. habit; b. detail of inflorescence. c-d. Eichhornia 
crassipes ( Mart.) Solms. (Silva 2011) – c. habit; d. detail of inflorescence. e-f. Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. (Silva 2011) – e. 
habit; f. detail of inflorescence. g-h. Heteranthera rotundifolia (Kunth) Griseb (Melo 2011) – g. detail of flower; h. habit. i-j. Pontederia 
cordata var. ovalis L. (Andrade 2011) – i. habit; j. detail of inflorescence.
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Pontederia cordata var. ovalis foi encontrada 
em lagoas temporárias e igarapés, constituindo 
populações persistentes em ambientes sazonais 
e com ampla variação da lâmina d’água. Perfil 
ecológico semelhante foi registrado por Penha 
et al. (1988) no Pantanal Mato-grossense, cujas 
populações apresentam hábito de vida variável 
e situadas em diferentes gradientes de inundação 
que compreenderam ambientes permanentemente 
alagados e periodicamente secos. Os autores 
também observaram que houve o pico de produção 
de sementes na cheia, o qual pode maximizar a 
dispersão de sementes pela água.

A espécie é nativa, não endêmica do Brasil, 
registrada para o Nordeste (MA, PB e BA), 
Centro-Oeste (MG, MS), Sudeste (MG, SP) e 
Sul (GS), ocorrendo na Caatinga, Mata Atlântica 
e Pantanal (Amaral 2012). 
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Resumo
Merremia Dennst. ex Endl. compreende aproximadamente 60 espécies, amplamente distribuídas nos trópicos 
e subtrópicos de ambos os hemisférios. Das 14 espécies do gênero conhecidas para o Brasil, nove foram 
confirmadas para a Região Sul: M. cissoides (Lam.) Hallier f., M. digitata (Spreng.) Hallier f. var. digitata, 
M. digitata var. elongata (Choisy) D.F.Austin & Staples, M. dissecta (Jacq.) Hallier f., M. hassleriana 
(Chodat) Hassl., M. macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell, M. tomentosa (Choisy) Hallier f., M. tuberosa 
(L.) Rendle e M. umbellata (L.) Hallier f. São fornecidos chave de identificação, descrições morfológicas, 
dados de distribuição geográfica, hábitat e ilustrações dos táxons. Merremia hassleriana constitui uma nova 
ocorrência para o Paraná. 
Palavras-chave: morfologia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, taxonomia. 

Abstract 
Merremia Dennst. ex Endl. comprises about 60 species widely distributed in the tropics and subtropics of 
both hemispheres. Among the 14 species occurring in Brazil, nine were confirmed for the Southern region: 
M. cissoides (Lam.) Hallier f., M. digitata (Spreng.) Hallier f. var. digitata, M. digitata var. elongata (Choisy) 
D.F.Austin & Staples, M. dissecta (Jacq.) Hallier f., M. hassleriana (Chodat) Hassl., M. macrocalyx (Ruiz & 
Pav.) O’Donell, M. tomentosa (Choisy) Hallier f., M. tuberosa (L.) Rendle, and M. umbellata (L.) Hallier f. 
Analytical key, morphologic descriptions, geographical data, habitat and illustrations of the taxa of Merremia 
in Southern Brazil are provided. Merremia hassleriana is a new record for Paraná State. 
Key words: morphology, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, taxonomy.
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Introdução 
Convolvulaceae compreende 55 gêneros e 

cerca de 1.930 espécies, amplamente distribuídas, 
sendo que a maior diversidade está concentrada 
em regiões tropicais e subtropicais (Judd et 
al. 2009). Trata-se de um grupo monofilético, 
dividido em duas subfamílias: Humbertioideae e 
Convolvuloideae (Stefanovic et al. 2002, 2003). 

Merremia  Denns t .  ex  End l .  pode 
ser reconhecido pelo conjunto de algumas 
características, como as anteras espiraladas após 
a antese, os grãos de pólen colpados com exina 
não espinhosa e o fruto do tipo cápsula 4-valvar. 
O gênero pertence ao grupo “Merremieae”, 
juntamente com Aniseia Choisy (Américas), 

Decalobanthus Ooststr. (Ásia), Hewittia Wight 
& Arn. (África e Ásia), Hyalocystis Hallier f. 
(Ásia), Iseia O’Donell (Américas), Odonellia K.R. 
Robertson (Américas), Operculina Silva Manso 
(pantropical), Tetralocularia O’Donell (Américas) 
e Xenostegia D.F. Austin & Staples (África, Ásia e 
Austrália) (Austin 1998). 

Os principais estudos taxonômicos publicados 
com o gênero foram os de Rendle (1905), O’Donell 
(1939, 1941), Ferguson et al. (1977), Austin (1979), 
Austin & Staples (1983), Demissew (2001) e 
Ferrer-Pereira et al. (2010). 

Merremia possui aproximadamente 60–80 
espécies ocorrentes nos trópicos e subtrópicos 
de ambos os hemisférios (Austin 1982a). No 
Brasil, ocorrem 14 espécies (Simão-Bianchini 
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& Ferreira 2012) nos mais variados ambientes, 
sendo muito frequentes em bordas de florestas, 
em formações campestres, no cerrado e em áreas 
alteradas. Lorenzi (1982), Kissmann & Groth 
(1992) e Lorenzi & de Souza (1999) ressaltaram 
a importância de espécies de Merremia como 
ornamentais e/ou invasoras de culturas. 

No Brasil, os estudos direcionados ao gênero 
foram o de Falcão (1954), que constituiu-se em uma 
compilação do trabalho de O’Donell (1941), e o 
de Leite et al. (2005) que abordaram a morfologia 
polínica das espécies ocorrentes no estado da Bahia. 
Para a Região Sul, houve apenas contribuições 
ao estudo de Convolvulaceae em geral, como o 
trabalho de Rambo (1962), que lista os espécimes 
depositados no herbário PACA, e os de Falcão 
(1973, 1976) que apresentaram sucintas descrições 
morfológicas baseadas no material disponível no 
herbário RB. 

Este estudo teve como objetivo o levantamento 
florístico do gênero Merremia nos três estados da 
Região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul). São fornecidos chave analítica, 
descrições morfológicas, ilustrações, dados 
sobre distribuição geográfica, hábitat, floração e 
frutificação dos táxons. 

Material e Métodos 
O estudo baseou-se em revisão bibliográfica 

e de herbários, coletas e observações no campo, 
além de estudo morfológico. 

Foram revisados os seguintes herbários 
(acrônimos de acordo com Thiers 2012): CRI, 
CTES, ESA, FLOR, FUEL, FURB, HAS, HBR, 
HCF, ICN, INPA, LIL, LP, MBM, MVFA, MVM, 
NY, PACA, PEL, R, RB, S, SI, SP, SPF, UB, UEC, 
UPCB e HUCS (Universidade de Caxias do Sul, 
cuja sigla não é oficial), através de empréstimos, 
visitas ou envio de fotografias das exsicatas, 
totalizando 1.167 espécimes analisados.

Foram realizadas 41 excursões aos três 
Estados da Região Sul para coleta e observação 
dos táxons, no período de quatro anos, totalizando 
160 dias no campo. O material coletado encontra-se 
depositado no Herbário do Instituto de Biociências 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(ICN), Porto Alegre, RS. 

Os basiônimos estão de acordo com as 
revisões taxonômicas de O’Donell (1941) e Austin 
& Staples (1983). 

Buscou-se utilizar no mínimo dez exsicatas 
de cada espécie para as descrições morfológicas 

e, na falta de material da Região Sul, foram 
analisados exemplares de outras localidades. 
A terminologia utilizada seguiu Gonçalves 
& Lorenzi (2011) para hábito, Radford et al. 
(1974) para forma, base, ápice e margem das 
estruturas, Payne (1978) para indumento e Font 
Quer (1979) para inflorescências. As medidas das 
estruturas vegetativas e reprodutivas representam 
valores extremos encontrados entre os indivíduos 
analisados. 

As ilustrações dos hábitos e das folhas 
foram elaboradas a partir de material herborizado 
e os detalhes de indumento, flores e frutos foram 
realizados com auxílio de câmara-clara acoplada 
a microscópio estereoscópico. 

A citação dos ambientes de ocorrência das 
espécies está de acordo com Iganci et al. (2011). 

Resultados e Discussão 
Tratamento taxonômico 

Merremia Dennst. ex Endl., Gen. Pl. 1: 1403. 
1841. Espécie-tipo: Merremia hederacea (Burm. 
f.) Hallier f., Bot. Jahrb. Syst. 18: 118. 1893.

Trepadeiras, arbustos, subarbustos ou ervas; 
ramos volúveis, prostrados ou eretos, glabros ou 
com tricomas simples, estrelados e/ou glandulares. 
Lâminas foliares inteiras a palmatissectas ou 
compostas, com 3–7 folíolos. Flores pentâmeras, 
em dicásios. Brácteas e bractéolas lineares a ovadas. 
Sépalas subiguais a desiguais. Corola campanulada 
a infundibuliforme, branca ou amarela, raro rosa 
ou alaranjada, interior do tubo mais escuro ou 
vináceo a purpureo; áreas mesopétalas glabras ou 
pilosas. Estames inclusos, geralmente em tamanhos 
desiguais; filetes com tricomas glandulares 
na base, esparso a denso-pubescentes; anteras 
espiraladas após a antese; pólen 3–12 colpado, com 
ornamentação da exina granulada. Ovário globoso 
a cônico, glabro, 2 (–4) locular, (1–)2 rudimentos 
seminais por lóculo; disco hipógino presente; 
estigma 2-globoso. Cápsula 4-valvar. Sementes 
glabras a tomentosas. 

Nove táxons do gênero Merremia foram 
confirmados para a Região Sul: M. cissoides 
(Lam.) Hallier f., M. digitata (Spreng.) Hallier f. 
var. digitata, M. digitata var. elongata (Choisy) 
D.F.Austin & Staples, M. dissecta (Jacq.) Hallier 
f., M. hassleriana (Chodat) Hassl., M. macrocalyx 
(Ruiz & Pav.) O'Donell, M. tomentosa (Choisy) 
Hallier f., M. tuberosa (L.) Rendle e M. umbellata 
(L.) Hallier f. Merremia hassleriana constitui uma 
nova ocorrência para o Paraná. 
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Chave para as espécies de Merremia na Região Sul do Brasil

1. Folhas simples com lâminas inteiras a lobadas 
2. Subarbustos eretos ou prostrados com ápices volúveis, tricomas estrelados, dicásios

com 1–5 flores, corola branca 
3. Subarbustos eretos, corola com 2–2,5 cm de comprimento  ........................  7. M. tomentosa 
3’. Subarbustos prostrados com ápices volúveis, corola com 3–4,5 cm de comprimento 

4. Ramos e lâminas foliares tomentosos  ...............................  3. M. digitata var. elongata 
4’. Ramos e lâminas foliares hirsutos  .....................................................  5. M. hassleriana 

2’. Trepadeiras, tricomas simples, dicásios umbeliformes com 1–15 flores, corola amarela  .............  
 ............................................................................................................................... 9. M. umbellata 

1’. Folhas compostas ou simples com lâminas palmatissectas
5. Folhas compostas, 3–5-folioladas 

6. Tricomas estrelados  .....................................................................  2. M. digitata var. digitata 
6’. Tricomas simples e/ou glandulares 

7. Folíolos glabros ou esparso-pilosos, tricomas simples, sépalas externas glabras  ..........  
 ............................................................................................................  6. M. macrocalyx 

7’. Folíolos e sépalas externas pubescentes, tricomas glandulares e simples  .....................  
 ................................................................................................................  1. M. cissoides 

5’. Folhas simples palmatissectas, lâminas com 3–9 segmentos 
8. Ramos e lâminas foliares tomentosos  .......................................  3. M. digitata var. elongata 
8’. Ramos e lâminas foliares glabros ou hirsutos 

9. Corola branca, sementes glabras  ............................................................. 4. M. dissecta 
9’. Corola amarela, sementes pubescentes  ..................................................  8. M. tuberosa 

1. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f., Bot. Jahrb. 
Syst. 16: 552. 1893. Convolvulus cissoides Lam., 
Tabl. Encycl. 1: 462. 1791.  Fig. 1a-f 

Trepadeira; ramos pubescentes (tricomas 
glandulares) e esparso-hirsutos (tricomas simples). 
Folhas 5-folioladas; pecíolo e peciólulos com 
indumento semelhante ao dos ramos, 0,5–3 cm 
compr. e 0,1–0,5 cm compr., respectivamente; 
folíolos esparso-pubescentes em ambas as faces, 
com tricomas glandulares mais concentrados 
nas margens e sobre as nervuras da face abaxial, 
2,5–4,5 × 0,8–2 cm, elípticos, inteiros, base 
atenuada, margem denteada ou serreada, raro lisa, 
ápice agudo. Dicásios com 1–7 flores. Pedúnculo e 
pedicelos com indumento semelhante ao dos ramos, 
1–4 cm compr. e 0,2–1 cm compr., respectivamente. 
Brácteas e bractéolas lineares, 0,3–2 cm compr., 
pubescentes (tricomas glandulares) e esparso-
hirsutas (tricomas simples). Sépalas caudadas, 
externas ovadas a truladas, 1,3–1,8 × 0,4–0,6 cm, 
com indumento semelhante ao das brácteas, internas 
lanceoladas, 1,3–1,8 × 0,2–0,4 cm, pubescentes na 
região central (tricomas glandulares), com margem 
hialina. Corola campanulado-infundibuliforme, 
totalmente branca ou com o interior do tubo 
vináceo, 1,5–2,5 cm compr., glabra. Estames 0,7–
1,3 cm compr., filetes esparso-pubescentes. Ovário 

subgloboso, 4-locular, um rudimento seminal por 
lóculo; estilete 1,3–1,6 cm compr. Cápsula globosa, 
4-valvar, com 3–4 sementes pretas, 0,4–0,5 cm 
compr., esparso-pubescentes. 
Material selecionado: PARANÁ: Foz do Iguaçu, 
8.VIII.1947, fl., G. Stellfeld 1251(MBM). Terra Rica, 
13.I.2012, fl. e fr., P.P.A. Ferreira et al. 831 (ICN). RIO 
GRANDE DO SUL: Montenegro, 20.VII.1954, fr., B. 
Rambo 41424 (PACA). Sapucaia do Sul, 4.IV.1935, fr., 
B. Rambo 2044 (PACA). 
Material adicional selecionado: BRASIL. PARÁ: 
Porto Trombetas, 1991, fl. e fr., Evandro & Knowles 
410 (INPA).

Distribui-se desde o México até a Argentina 
(O’Donell 1941), no Brasil está registrada para 
todos os estados, exceto Santa Catarina (Simão-
Bianchini & Ferreira 2012). Ocorre em bordas 
de Floresta Estacional e em ambientes ruderais. 
Floresce e frutifica o ano todo. 

Merremia cissoides pode ser reconhecida 
pelo indumento constituído de tricomas simples e 
glandulares nos órgãos vegetativos e reprodutivos, 
semelhante apenas à Merremia digitata var. 
ericoides (Meisn.) D.F. Austin & Staples, que 
possui folhas sésseis ou curto-pecioladas (até 0,5 
cm de comprimento) e folíolos lineares, ocorrente 
em Savana Tropical das Regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste. 
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Figure 1 – a-f. Merremia cissoides (Lam.) Hallier – a. ramo (Evandro & Knowles 410). b. sépalas externas. c. sépalas internas. d. 
corola aberta mostrando o androceu. e. gineceu. f. fruto (Ferreira et al. 831). g-k. Merremia digitata var. digitata (Spreng.) Hallier 
f. – g. ramo (J.C. Lindeman & J. Haas 5619). h. folha (Barros 2564). i. sépalas externas. j. sépalas internas. k. gineceu (Medeiros 
8). l-r. Merremia digitata var. elongata (Choisy) D.F.Austin & Staples – l. ramo. m. indumento da face abaxial da folha. n. folha. 
o. sépalas externas. p. sépalas internas. q. corola aberta mostrando o androceu. r. gineceu (Ferreira et al. 636). 
Figure 1 – a-f. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. – a. stem (Evandro & Knowles 410). b. outer sepals. c. inner sepals. d. corolla, opened to show 
androecium. e. gynoecium. f. fruit (Ferreira et al. 831). g-k. Merremia digitata var. digitata (Spreng.) Hallier f. – g. stem (J.C. Lindeman & J. Haas 5619). 
h. leaf (Barros 2564). i. outer sepals. j. inner sepals. k. gynoecium (Medeiros 8). l-r. Merremia digitata var. elongata (Choisy) D.F.Austin & Staples – l. stem. 
m. trichomes on abaxial surface of leaf;. n. leaf. o. outer sepals. p. inner sepals. q. corolla, opened to show androecium. r. gynoecium (Ferreira et al. 636). 
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2. Merremia digitata (Spreng.) Hallier f. var. 
digitata, Bot. Jahrb. Syst. 16: 552. 1893. Gerardia 
digitata Spreng., Syst. Veg. 16(2): 808. 1825.  
 Fig. 1g-k 

Subarbusto prostrado com ápices volúveis; 
ramos tomentosos, glabrescentes, tricomas 
estrelados. Folhas (3–)5-folioladas; pecíolo e 
peciólulos 0–0,2 cm compr., esparso-pilosos, 
glabrescentes; folíolos esparso-pilosos em ambas 
as faces, glabrescentes, 1–5 × 0,1–0,5 cm, lineares, 
elípticos, espatulados, oblanceolados ou lanceolados, 
inteiros, base cuneada, margem lisa, ápice agudo 
ou obtuso. Dicásios com 1–2 flores. Pedúnculo e 
pedicelos esparso-pilosos, 1–5 cm compr. Brácteas 
e bractéolas lineares ou lanceoladas, esparso-
pilosas a glabras, 0,1–0,3 cm compr. Sépalas 
ovadas, glabras, com margem hialina, ápice 
agudo a acuminado, mucronado, externas 1–1,2 × 
0,3–0,4 cm, internas 1,4–1,5 × 0,3–0,4 cm. Corola 
campanulado-infundibuliforme, branca, 2,5–3,5 cm 
compr., glabra. Estames 1–1,4 cm compr., filetes 
esparso pubescentes. Ovário globoso, 4-locular, um 
rudimento seminal por lóculo; estilete 1,6–1,9 cm 
compr. Cápsula globosa, 4-valvar, com 3–4 sementes 
pretas, 0,3–0,5 cm compr., esparso-vilosas. 
Material selecionado: PARANÁ: São Jerônimo da Serra, 
24.III.1988, fr., Silveira et al. (FUEL 5357); 4.III.1982, 
fl., J.C. Lindeman & J.H. Haas 5619 (RB). 
Material adicional selecionado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Itirapina, 3.II.1993, fl., F. Barros 2564 (SP); 
Pirassununga, 12.XII.1987, fl., J.D. Medeiros 8 (FLOR). 

Ocorre na Guiana e no Brasil (O’Donell 
1941), nos estados da Bahia, Minas Gerais, Goiás, 
Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo e Paraná (Simão-Bianchini & Ferreira 
2012), na Floresta Ombrófila Mista em campos 
arbustivos e rupestres. Floresce de novembro a 
junho e frutifica de março a junho.

Dentre as espécies brasileiras, assemelha-se à 
Merremia flagellaris (Choisy) O’Donell, mas esta 
difere por possuir indumento constituído de tricomas 
glandulares e folhas (5–)7–9-folioladas, ocorrente 
nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste.

3. Merremia digitata var. elongata (Choisy) 
D.F.Austin & Staples, J. Arnold Arbor. 64(3): 484. 
1983. Batatas tomentosa var. elongata Choisy, 
Prodr. [A.P. de Candolle] 9: 337. 1845.  Fig. 1l-r 

Subarbusto prostrado com ápices volúveis; 
ramos tomentosos, tricomas estrelados. Pecíolo 
tomentoso, 0,2–1 cm compr.; lâminas foliares 
tomentosas em ambas as faces, inteiras ou 
palmatissectas com 3,5(–7) segmentos, elípticas, 

oblongas ou lanceoladas, 3–7(–10,5) × 0,8–4 cm, base 
obtusa, margem lisa, ápice agudo ou obtuso. Dicásios 
com 1–5 flores. Pedúnculo tomentoso, (0,5–)1–2(–5) 
cm compr., pedicelos esparso-pubescentes, 0,5–2 cm 
compr. Brácteas e bractéolas lanceoladas, esparso-
pubescentes, 0,1–0,2 cm compr. Sépalas ovadas 
ou oblongas, com margem hialina, ápice agudo ou 
obtuso, mucronado, externas 0,9–1 × 0,4 cm, glabras 
ou esparso-pubescentes, internas 1–1,3 × 0,4–0,6 
cm, glabras. Corola campanulado-infundibuliforme, 
branca, 3–4 cm compr., glabra. Estames 1,5–2 
cm compr., filetes esparso pubescentes. Ovário 
subgloboso, 4-locular, um rudimento seminal por 
lóculo; estilete 2–2,5 cm compr. Cápsula subglobosa, 
sementes maduras não vistas. 
Material selecionado: PARANÁ: Arapoti, 6.IV.1970, fl., 
G. Hatschbach 24108 (NY). Jaguariaíva, 3.III.1966, fl., 
G. Hatschbach & G.H. Haas 13971 (NY); 11.X.1999, 
fl., L. von Linsingen 222 (SP); 24.I.2000, fl., L. von 
Linsingen 576 (SP); 24.V.2003, fl., A.C. Cervi et al. 8410 
(UPCB); 3.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira et al. 642 (ICN); 
3.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira et al. 636 (ICN); 4.II.2011, 
fl., P.P.A. Ferreira et al. 645 (ICN); 18.II.1987, fl. e fr., 
G. Hatschbach 50889 (NY, INPA, SP); 5.XI.1928, fl., 
F.C. Hoehne 23401 (SP); 8.XII.1910, fl., P. Dusén 11012 
(S). Sengés, 19.I.1965, fl., L.B. Smith et al. 14837 (HBR); 
16.XII.2010, fl., J.R.V. Iganciet al. 748 (ICN). 

Endêmica do Brasil, nos estados de Minas 
Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Paraná 
(Simão-Bianchini & Ferreira 2012), onde é comum 
nos campos do remanescente de Savana Tropical, 
ocorrente entre os municípios de Jaguariaíva e Sengés.

Pode ser reconhecida por ser prostrada com 
ápices volúveis, as folhas podem ser desde inteiras 
até 5 (raro 7) folioladas e denso tomentosas, com 
tricomas estrelados. Assemelha-se à M. tomentosa, 
que possui o mesmo indumento, mas trata-se de um 
subarbusto ereto com folhas geralmente oblongas 
e sempre inteiras.

Citada para o Paraná por O’Donell (1941) 
como Merremia contorquens (Choisy) Hallier f., 
a qual foi incluída como sinônimo de M. digitata 
var. elongata por Austin & Staples (1983). No 
entanto, Merremia contorquens é uma espécie 
válida, endêmica de Minas Gerais.

4. Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f., Bot. Jahrb. 
Syst. 16: 552. 1893. Convolvulus dissectus Jacq., 
Observ. Bot. 2: 4. 1767.  Fig. 2a-g

Trepadeira; ramos glabros a hirsutos, 
tricomas simples. Pecíolo glabro a hirsuto, 1,5–10 
cm compr.; lâminas foliares glabras a hirsutas em 
ambas as faces, palmatissectas com 5–9 segmentos, 
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contorno ovado a suborbicular, 4–12 × 5–14 cm, 
segmentos oblongos, elípticos ou lanceolados, 
inteiros, lobados ou irregularmente partidos, ápice 
agudo a acuminado, às vezes obtuso. Dicásios 
com 1–7 flores. Pedúnculo e pedicelos glabros 
a hirsutos, 3–14 cm compr. e 2–4 cm compr., 
respectivamente. Brácteas e bractéolas lanceoladas, 
glabras a hirsutas, 0,2–0,6 cm compr. Sépalas 
ovadas, elípticas ou oblongas, ápice agudo ou 
obtuso, mucronado, externas 2–2,5 × 0,8–1 cm, 
glabras a hirsutas, internas 1,8–2,2 × 0,8–1 cm, 
glabras, com margem hialina na base. Corola 
campanulado-infundibuliforme, branca, 3–4,8 cm 
compr., glabra. Estames 1,5–2 cm compr., filetes 
denso-pubescentes. Ovário globoso, 2-locular, dois 
rudimentos seminais por lóculo; estilete 1,7–2,5 
cm compr. Cápsula subglobosa, 4-valvar, cálice 
ampliado, com 2–4 sementes pretas, 0,7–0,8 cm 
compr., glabras. 
Material selecionado: PARANÁ: Caiobá, 20.IV.1985, 
fr., Shirata & Cunha (UPCB 13325). Campo Largo, 
1.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira et al. 619 (ICN). Campo 
Mourão, 11.I.2008, fl., M.G. Caxambu 2006 (HCF, 
MBM). Foz do Iguaçu, 20.III.2011, fl., P.P.A. Ferreira 
& J. Durigon 746 (ICN). Guaíra, 9.XII.1956, fl., G. 
Hashimoto 20742 (SP). Guaraqueçaba, 21.XII.2011, fl., 
P.P.A. Ferreira et al. 809 (ICN). Ibiporã, 16.X.1986, fl., 
S.C. Gouveia (FUEL 3900). Ivaté, 12.I.2012, fl., P.P.A. 
Ferreira et al. 829 (ICN). Londrina, 31.III.1974, fl., R. 
Kummrow 543 (MBM). Paranaguá, 15.XII.1909, fl., 
P. Dusén 9001 (NY, S). SANTA CATARINA: Águas 
Mornas, 26.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira et al. 687 (ICN); 
Angelina, 19.II.2010, fl., A. Stival-Santos et al. 1867 
(FLOR). Brusque, 6.IV.1948, fl. e fr., R. Reitz 2992 
(HBR, NY). Criciúma, 24.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira et 
al. 670 (ICN). Dionísio Cerqueira, 18.III.2011, fl., P.P.A. 
Ferreira & J. Durigon 726 (ICN). Florianópolis, I.2000, 
fl., R. Simão-Bianchini 1367 (SPF, SP, NY). Grão-Pará, 
9.XI.2010, fl., P.P.A. Ferreira et al. 425 (ICN). Ibirama, 
13.IV.1956, fl., R. Reitz & M. Klein 3127 (HBR, NY).
Indaial, 1.V.2006, fr., J.M. Kalk 57 (FURB). Laguna, 
27.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira 701 (ICN). Palhoça, 
2.IV.1953, fr., M. Klein 465 (HBR). Praia Grande, 
25.III.2005, fl. e fr., F. Marchett 162 (HUCS, MBM); 
São João Batista, 26.II.2011, fl., P.P.A. Ferreira et al. 
694 (ICN). Siderópolis, 14.I.1982, fl., V.C. Zanette & S. 
Caznok 525 (CRI). RIO GRANDE DO SUL: Alecrim, 
8.I.2011, fl., P.P.A. Ferreira & J. Durigon 605 (ICN).
Arroio dos Ratos, 14.I.1985, fl., D.B. Falkenberg 2126 
(FLOR). Boa Vista das Missões, 8.II.2010, fl., P.P.A. 
Ferreira 358 (ICN). Caçapava do Sul, 30.VIII.1977, fr., 
I. Ungaretti 547 (HAS). Capão da Canoa, 18.XII.2007, 
fl., P.P.A. Ferreira 127 (ICN). Caxias do Sul, 22.II.1999, 
fl., A. Kegler 207 (HUCS). Cristal, 11.I.2010, fl., P.P.A. 
Ferreira et al. 313 (ICN). Estrela, 22.I.1964, fl., E. 

Pereira 8532 (PEL, LP). Giruá, 15.III.1965, fr., K. 
Hagelund 3370 (ICN). Iraí, 18.III.1964, fl. e fr., Brescia 
& Borsani 3320 (MVFA). Lajeado, 3.III.1976, fl., K. 
Hagelund 10134 (ICN). Montenegro, 28.XII.1949, 
fl., A. Sehnem 4467 (PACA). Nonoai, III.1945, fl., B. 
Rambo 28207 (PACA). Pelotas, 16.III.1955, fl. e fr., 
J.C. Sacco 298 (FUEL, HAS, HBR, NY, PEL, PACA).
Porto Alegre, 5.V.2004, fr., M. Grings 156 (ICN). Porto 
Xavier, 7.I.2011, fl., P.P.A. Ferreira & J. Durigon 597 
(ICN). Santa Cruz do Sul, 10.III.2008, fl., P.P.A. Ferreira 
242 (ICN). Santa Maria, 20.I.1956, fl., O. Camargo 69 
(PACA). Santo Antônio da Patrulha, 27.I.2010, fl., P.P.A. 
Ferreira & G.A. Dettke 352 (ICN). Santo Antônio das 
Missões, 24.III.2010, fl., P.P.A. Ferreira et al. 395 (ICN).
São Lourenço do Sul, 17.II.2008, fl., P.P.A. Ferreira 
212 (ICN). Sarandi, 10.II.2010, fl., P.P.A. Ferreira 
366 (ICN). Taquara, 7.III.2008, fl., P.P.A. Ferreira 
231 (ICN).Tenente Portela, 4.VII.1986, fr., M. Bassan 
442 (HAS).Torres, 16.I.1987, fl. e fr., N. Silveira 4191 
(HAS). Três Coroas, 21.XI.2007, fl., P.P.A. Ferreira 
70 (ICN).

A espécie distribui-se dos Estados Unidos 
à Argentina (O’Donell 1941). No Brasil não está 
registrada nos estados do Acre, Roraima, Amapá, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e 
Paraíba (Simão-Bianchini & Ferreira 2012). Ocorre 
na Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 
Mista, Floresta Estacional, Campos de Altitude 
Subtropicais, Restinga Subtropical/Temperada 
e Savana Subtropical/Temperada, muito comum 
em bordas de matas, campos abertos, campos 
arbustivos e em ambientes ruderais. Floresce e 
frutifica o ano todo, mais intensamente durante 
o verão. 

Semelhante vegetativamente à Merremia 
macrocalyx, que difere por possuir folhas compostas 
e à M. tuberosa, que possui flores amarelas, sementes 
pubescentes e é sempre glabra. 

O’Donell (1941) reconheceu Merremia 
dissecta var. edentata (Meisn.) O’Donell como 
sendo o táxon ocorrente no Brasil, baseado 
em características como: margem e indumento 
das lâminas foliares, dimensões e indumento 
das sépalas. Porém, após o exame detalhado 
de vasto material da espécie, inclusive no 
campo, observou-se que estas características são 
extremamente variáveis, sendo possível identificar 
os extremos das variedades de O’Donell. No 
entanto, foram encontrados indivíduos com 
características intermediárias, ou seja, com 
segmentos das lâminas foliares lisos e sépalas 
hirsutas ou glabras; com segmentos das lâminas 
foliares lobados a irregularmente partidos e 
sépalas, também, hirsutas ou glabras, assim como 
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Figura 2 – a-g. Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. – a. ramo (Ferreira et al. 395). b. folha (Hagelund 3370). c. sépalas externas. 
d. sépalas internas. e. corola aberta mostrando o androceu. f. gineceu. g. fruto (Ferreira 70). h-l. Merremia hassleriana (Chodat) 
Hassl. – h. ramo. i. indumento da face adaxial da folha. j. sépalas externas. k. sépalas internas (Bianek 116). l. fruto (Schinini et al. 
28219). m-r. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell – m. ramo (Reitz & Klein 6593). n. sépalas externas. o. sépalas internas. 
p. corola aberta mostrando o androceu. q. gineceu. r. fruto (Ferreira & Durigon 736). 
Figure 2 – a-g. Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. – a. stem (Ferreira et al. 395). b. leaf (Hagelund 3370). c. outer sepals. d. inner sepals. e. corolla, 
opened to show androecium. f. gynoecium. g. fruit (Ferreira 70). h-l. Merremia hassleriana (Chodat) Hassl. – h. stem. i. trichomes on adaxial surface of 
leaf. j. outer sepals. k. inner sepals (Bianek 116). l. fruit (Schinini et al. 28219). m-r. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell – m. stem (Reitz & 
Klein 6593). n. outer sepals. o. inner sepals. p. corolla, opened to show androecium. q. gynoecium. r. fruit (Ferreira & Durigon 736). 
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indivíduos com segmentos das lâminas foliares 
inteiros a lobados no mesmo ramo. Pela amplitude 
de variação encontrada, às vezes, no mesmo 
indivíduo, não foi possível enquadrar todos os 
espécimes examinados em variedades. Portanto, 
no presente estudo, não estão sendo consideradas 
as variedades e o material examinado foi tratado 
apenas ao nível de espécie. 

5. Merremia hassleriana (Chodat) Hassl., Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg. 9: 151. 1911. Ipomoea 
hassleriana Chodat, Bull. Herb. Boisser 2: 693. 
1905.  Fig. 2h-l

Subarbusto prostrado com ápices volúveis; 
ramos hirsutos, tricomas estrelados. Pecíolo 
hirsuto, 0,4–1,2 cm compr.; lâminas foliares 
esparso-hirsutas em ambas as faces, inteiras ou 
trilobadas, ovadas, elípticas ou oblongas, 2,5–5 × 
1,5–4 cm, base aguda, truncada ou oblíqua, margem 
irregularmente denteada ou lisa, ápice agudo ou 
obtuso. Inflorescência uniflora. Pedúnculo hirsuto, 
1–1,5 cm compr., pedicelo hirsuto, engrossado 
no ápice, 2–6 cm compr. Bractéolas lineares, 
hirsutas, 0,4–0,7 cm compr. Sépalas lanceoladas, 
ápice agudo ou acuminado, com margem hialina, 
externas hirsutas, 1–1,8 × 0,3–0,5 cm, internas 
glabras, 1,5–1,7 × 0,4–0,5 cm. Corola campanulado-
infundibuliforme, branca ou rosa, 4–4,5 cm compr., 
glabra. Estames 1,5–2,3 cm compr., filetes esparso-
pubescentes. Ovário cônico, 4-locular, um rudimento 
seminal por lóculo; estilete 1,8–2,5 cm compr. 
Cápsula subglobosa, 4-valvar, com 2–4 sementes 
castanho-escuras, 0,5–0,7 cm compr., vilosas. 
Material selecionado: PARANÁ: Campo Mourão, 
21.X.2004, fl. e fr., M.G. Caxambu 564 (HCF); 11.XI.2003, 
fl., A.E. Bianek 116 (MBM, HCF); 14.X.1965, fl., G. 
Hatschbach 12986 (MBM); 9.XII.1960, fl., G. Hatschbach 
7629 (MBM). Palmeira, 7.XI.2004, fl., M.G. Caxambu 
699 (HCF). 
Material adicional selecionado: PARAGUAI. ALTO 
PARANÁ: Hernandarias, 28.III.1993, fl. e fr., A. Schinini 
et al. 28219 (MBM, CTES, SI). 

Espécie rara em toda sua área de distribuição, 
ocorrente no Paraguai, na Argentina (O’Donell 
1941) e no Brasil, nos estados de Goiás, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo (Simão-Bianchini & 
Ferreira 2012), sendo aqui citada, pela primeira 
vez para o Paraná, em campos da Savana Tropical. 
Floresce e frutifica de outubro a abril. 

Facilmente reconhecida pelo hábito prostrado 
com ápices volúveis, folhas com margem 
irregularmente denteada e pelo indumento hirsuto, 
constituído de tricomas estrelados, esparsos. 

6. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell, 
Lilloa 6: 506. 1941. Convolvulus macrocalyx Ruiz 
& Pav., Fl. Peruv. 2: 10, t. 118, f. b. 1799.   
 Fig. 2 m-r 

Trepadeira; ramos glabros ou esparso-
pilosos, tricomas simples, raro glandulares. Folhas 
5-folioladas; pecíolo e peciólulos glabros ou esparso-
pilosos, 2–6(–9) cm compr. e 0,1–0,7 cm compr., 
respectivamente; folíolos glabros ou esparso-
pilosos em ambas as faces, 3,5–9(–12) × 1,5–4,5 
cm, elípticos, inteiros, base cuneada, margem 
lisa ou ondulada, ápice acuminado. Dicásios com 
2–15(–30) flores. Pedúnculo e pedicelos glabros 
ou esparso-pilosos, 3–8(–12) cm compr. e 1–4 cm 
compr., respectivamente. Brácteas e bractéolas 
lanceoladas, glabras, 0,1–0,2 cm compr. Sépalas 
ovadas ou oblongas, glabras, ápice agudo ou obtuso, 
mucronado, com margem hialina, externas 1,8–2,5 
× 0,8–1 cm, internas 2,3–2,9 × 0,9–1,1 cm. Corola 
campanulado-infundibuliforme, branca, 3,5–6 cm 
compr., glabra. Estames 1,8–2,3 cm compr., filetes 
denso-pubescentes. Ovário subgloboso, 4-locular, 
um rudimento seminal por lóculo; estilete 2–2,6 cm 
compr. Cápsula globosa, 4-valvar, cálice ampliado, 
com 3–4 sementes pretas, 0,4–0,6 cm compr., 
finamente pubescentes. 
Material selecionado: PARANÁ: Adrianópolis, 
5.IV.1976, fl., G. Hatschbach 38553 (SI). Amaporã, 
27.IV.1988, fl., W.M. Kranz 265 (FUEL). Bocaiúva do 
Sul, 26.V.1953, fl., G. Hatschbach 3184 (UPCB).Campo 
Largo, 31.III.1957, fl. e fr., G. Hatschbach 3672 (HBR, 
MBM). Campo Mourão, 23.IV.2005, fr., E.M. Benjamim 
(HCF 2574). Cascavel, 24.XI.2011, fl., P.P.A. Ferreira et 
al. 785 (ICN). Cianorte, 20.V.1972, fl., G. Hatschbach 
26679 (UPCB, MBM). Cornélio Procópio, 7.V.1996, fl., 
M.V. Ferrari 801 (MBM). Faxinal, 14.I.2012, fl., P.P.A. 
Ferreira et al. 833 (ICN). Imbaú, 14.I.2012, fl., P.P.A. 
Ferreira et al. 837 (ICN). Jaguariaíva, 16.XII.2010, fl., 
J.R.V. Iganci et al. 737 (ICN). Jundiaí do Sul, 3.V.1997, fl., 
J. Carneiro 323 (MBM). Lindoeste, 19.III.2011, fl., P.P.A. 
Ferreira & J. Durigon 736 (ICN). Londrina, 30.IV.2004, 
fl., J. Carneiro et al. 35 (FUEL). Luiziana, 4.III.2006, fl., 
F.P. Borsato (HCF 3803). Ponta Grossa, XII.1969, fl., L. 
Krieger 7536 (SP). Reserva, 13.XII.1996, fl., V.F. Kinnup 
& M.R.C. Paiva 84 (FUEL, ICN). Rolândia, 27.IV.1999, 
fl., D.A. Estevan et al. 51 (FUEL). Santa Teresa do Oeste, 
19.III.2011, fl., P.P.A. Ferreira & J. Durigon 739 (ICN).
São Jerônimo da Serra, 13.V.2002, fl. e fr., K.L.V.R. de Sá 
et al. 116 (FUEL). Sapopema, 28.III.1998, fl., C. Medri 
et al. 599 (FUEL). Sengés, 29.VI.1910, fr., P. Dusén 
9941 (NY, S). Tamarana, 23.IV.1999, fr., E.M. Francisco 
et al. (FUEL 28719). SANTA CATARINA: Botuverá, 
30.III.2010, fl., A. Stival-Santos et al. 2207 (FURB). 
Itaió, 10.XII.1965, fl., R. Reitz & M. Klein 17359 (HBR, 
NY, FLOR). Laguna, 3.IV.2010, fl., M. Verdi et al. 4640 
(FLOR). Orleans, 16.IV.1991, fl., V.C. Zanette et al. 1033 
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(CRI); 11.VI.1993, fr., V.C. Zanette & C.M. Martinello 
1851 (CRI). Vidal Ramos, 6.III.1958, fl., R. Reitz & M. 
Klein  6593 (HBR, NY, S). 

Distribui-se dos Estados Unidos à Argentina 
(O’Donell 1941), no Brasil só não possui registro nos 
estados do Piauí e Rio Grande do Sul (Simão-Bianchini 
& Ferreira 2012). Ocorre na Floresta Ombrófila Mista, 
Floresta Estacional, Floresta Ombrófila Densa, Savana 
Tropical e Campos de Altitude Subtropicais, frequente 
em bordas de matas, mas também é encontrada em 
campos arbustivos, campos rupestres e em ambientes 
ruderais. Floresce e frutifica o ano todo, mais 
intensamente durante o verão. 

Merremia macrocalyx é semelhante 
vegetativamente à M. dissecta e M. tuberosa, das 
quais difere por possuir folhas compostas. 

7. Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f., Bot. 
Jahrb. Syst. 16: 552. 1893. Ipomoea tomentosa 
Choisy, Convolv. Rar. 1: 133. 1837.  Fig. 3a-f 

Subarbusto ereto; ramos tomentosos, 
tricomas estrelados. Pecíolo tomentoso, 0,1–0,5 
cm compr.; lâminas foliares tomentosas em ambas 
as faces, inteiras, elípticas, ovadas, oblongas ou 
oblanceoladas, 2–8 × 1–2,5 cm, base arredondada, 
margem lisa, ápice agudo ou obtuso. Inflorescência 
uniflora. Pedúnculo e pedicelo tomentosos, até 0,5 
cm compr. e 0,5–1,5 cm compr., respectivamente. 
Bractéolas triangulares, tomentosas, 0,1–0,3 cm 
compr. Sépalas ovadas ou oblongas, externas 
pubescentes a glabras, 0,4–0,6 × 0,2–0,4 cm, ápice 
agudo ou obtuso, mucronado, internas glabras, 
0,7–0,9 × 0,4–0,5 cm, ápice obtuso, com margem 
hialina. Corola infundibuliforme, branca, 2–2,5 cm 
compr., glabra. Estames 1–1,7 cm compr., filetes 
esparso-pubescentes. Ovário subgloboso, 4-locular, 
um rudimento seminal por lóculo; estilete 1,4–2 
cm compr. Cápsula subglobosa, 4-valvar com 3–4 
sementes pardas, 0,4–0,5 cm compr., vilosas. 
Material selecionado: PARANÁ: Paranaguá, 6.I.1987, 
fl. e fr., S.M. Silva 25163 (UEC); 9.I.1987, fr., S.M. Silva 
(UEC 85950). 

Endêmica do Brasil, nos estados da Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná (Simão-
Bianchini & Ferreira 2012), nos demais estados 
ocorre na Savana Tropical, mas as coletas do Paraná 
são da Floresta Ombrófila Densa. Floresce e frutifica 
de setembro a abril. 

Única espécie do gênero ocorrente no Brasil 
com hábito ereto e com folhas inteiras. Apenas M. 
digitata var. elongata possui indumento semelhante, 
tomentoso com tricomas estrelados, mas é prostrada 
com ápices volúveis. 

8. Merremia tuberosa (L.) Rendle, Fl. Trop. Afr., 
4: 104. 1905. Ipomoea tuberosa L., Sp. Pl. 1: 160. 
1753.  Fig. 3g 

Trepadeira; ramos glabros ou esparso-hirsutos, 
tricomas simples. Pecíolo glabro, 4–15(–20) cm 
compr.; lâminas foliares glabras, palmatissectas 
com 7 segmentos, contorno orbicular, 6–14 × 8–15 
cm, segmentos oblongos, elípticos ou lanceolados, 
inteiros, ápice acuminado. Dicásios com 1–7 flores. 
Pedúnculo e pedicelos glabros, 8–20 cm compr. e 1–4 
cm compr., respectivamente. Brácteas e bractéolas 
lanceoladas, glabras, 0,2–0,6(–1) cm compr. 
Sépalas ovadas ou oblongas, glabras, ápice obtuso, 
mucronado, externas 2,3–3 × 1–1,5 cm, internas 2–2,5 
× 0,8–1,3 cm. Corola campanulado-infundibuliforme, 
amarela, 5–7,5 cm compr., glabra. Estames 1,5–2,4 
cm compr., filetes denso-pubescentes. Ovário 
globoso, 4-locular, um rudimento seminal por lóculo; 
estilete 1,8–2,8 cm compr. Cápsula globosa, 4-valvar, 
cálice ampliado, com 1–4 sementes pretas, 2–2,5 cm 
compr., pubescentes. 
Material selecionado: PARANÁ: Antonina, 3.IX.1997, 
fr., A. Soares & W. Maschio 102 (MBM). Bela Vista do 
Paraíso, 25.IX.2000, fr., O.C. Pavão (FUEL 29953). 
SANTA CATARINA: Florianópolis, 19.V.1989, fl., D.B. 
Falkenberg 4812 (FUEL, FLOR). 

Espécie cultivada como ornamental na Região 
Sul do Brasil, assim como em diversas partes do 
mundo, sendo difícil determinar sua área de origem. 
Floresce e frutifica o ano todo, mais intensamente 
durante o outono. 

Merremia dissecta é a espécie mais próxima 
morfologicamente de M. tuberosa, mas difere por 
possuir flores brancas e sementes glabras, além do 
indumento que pode ser hirsuto. Merremia tuberosa 
é conhecida pelos nomes populares rosa-pau, rosa-
de-pau, flor-de-madeira ou rosa-de-madeira que 
se referem aos frutos com as sépalas ampliadas, 
utilizados em artesanato (Lorenzi & de Souza 1999). 

9. Merremia umbellata (L.) Hallier f., Bot. Jahrb. 
Syst. 16: 552. 1893. Convolvulus umbellatus L., 
Sp. Pl. 1: 155. 1753.  Fig. 3h-m 

Trepadeira; ramos pubescentes, tricomas 
simples, glabrescentes. Pecíolo pubescente, 2–6 
cm compr.; lâminas foliares pubescentes em ambas 
as faces, glabrescentes, inteiras, ovadas, 4–8(–10) 
× 2–5(–8) cm, base cordada ou hastada, margem 
lisa, ápice agudo ou obtuso, às vezes acuminado. 
Dicásios umbeliformes com 1–15 flores. Pedúnculo 
e pedicelos pubescentes, glabrescentes, 3–13 
cm compr. e 0,8–3 cm compr., respectivamente. 
Brácteas e bractéolas triangulares, pubescentes, 
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Figura 3 – a-f. Merremia tomentosa (Choisy) Hallier. – a. ramo. b. indumento da face abaxial da folha. c. sépalas 
externas. d. sépalas internas. e. corola aberta mostrando o androceu. f. gineceu (Silva 25163). G. Merremia tuberosa 
(L.) Rendle. – g. ramo (Falkenberg 4812). h-m. Merremia umbellata (L.) Hallier f. – h. ramo. i. sépalas externas. j. 
sépalas internas. k. corola aberta mostrando o androceu. l. gineceu (Caxambu 766). m. fruto (Dometerco 3). 
Figure 3 – a-f. Merremia tomentosa (Choisy) Hallier. – a. stem. b. trichomes on abaxial surface of leaf. c. outer sepals. d. inner sepals. 
e. corolla, opened to show androecium. f. gynoecium (Silva 25163). G. Merremia tuberosa (L.) Rendle. – g. stem (Falkenberg 4812). 
h-m. Merremia umbellata (L.) Hallier f. – h. stem. i. outer sepals. j. inner sepals. k. corolla, opened to show androecium. l. gynoecium 
(Caxambu 766). m. fruit (Dometerco 3).
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0,1–0,2 cm compr. Sépalas obovadas, oblongas ou 
largo-elípticas, com margem hialina, ápice obtuso 
a subagudo, às vezes emarginado, mucronado, 
externas 0,8–1,1 × 0,6–0,7 cm, glabras ou esparso-
pubescentes, internas 0,6–0,9 × 0,7–0,8 cm, glabras. 
Corola campanulado-infundibuliforme, amarela, 
1,8–2,5(–4) cm compr., áreas mesopétalas esparso-
seríceas. Estames 1–1,3 cm compr., filetes esparso-
pubescentes. Ovário globoso, 2-locular com dois 
rudimentos seminais por lóculo; estilete 1,3–1,5 cm 
compr. Cápsula globosa, 4-valvar com 2–4 sementes 
pretas, 0,4–0,7 cm compr., pubescentes, tricomas 
mais longos nas margens. 
Material selecionado: PARANÁ: Campo Mourão, 
13.IV.2005, fl., M.G. Caxambu 766 (MBM, HCF); 
15.VI.2005, fl., M.G. Caxambu 810 (HCF); 1.VII.2004, 
fl., O.A. Dometerco 3 (MBM, HCF). Fênix, 30.VI.2006, 
fl., O.S. Ribas & J.M. Silva 7325 (MBM). Jataizinho, 
14.IV.1999, fl., E.M. Francisco et al. (FUEL 29950).
Jundiaí do Sul, 30.IV.2002, fl., J. Carneiro 1345 (MBM).
Londrina, 16.VI.1988, fl., E.A. Silva et al. 114 (FUEL); 
6.VI.1982, fl., E. Biomardi (FUEL 2526); 10.VI.1986, fl., 
H.M. Neto (FUEL 2865). São Carlos do Ivaí, 1.V.1966, 
fl. e fr., G. Hatschbach 14349 (MBM, HBR, NY, UPCB). 
21.VIII.1991, fl., A.C. Cervi  et al. 3277 (UPCB). 

Distribui-se dos Estados Unidos à Argentina e 
nos Trópicos do Velho Mundo (Austin 1982b). No 
Brasil só não possui registro nos estados do Amapá, 
Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(Simão-Bianchini & Ferreira 2012). Ocorre em 
bordas de Floresta Ombrófila Mista, de Floresta 
Estacional e em ambientes ruderais. Floresce e 
frutifica de abril a agosto. 

Muito distinta de todas as outras espécies 
do gênero ocorrentes na Região Sul do Brasil 
e facilmente reconhecida por ser, entre estas, a 
única trepadeira com folhas inteiras, além das 
inflorescências umbeliformes. Dentre as espécies 
brasileiras, assemelha-se à Merremia wurdackii 
D.F.Austin & Staples, ocorrente nas Regiões Norte 
e Centro-Oeste, que possui flores maiores, com 
duas bractéolas foliáceas na base. 
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Resumo
A espécie Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton tem seus primeiros registros no Brasil apontado para 1900. 
Atualmente ela encontra-se em praticamente todo o País, em especial no Nordeste. Os objetivos do presente 
estudo foram: (i) aferir a abundância de indivíduos de C. procera; (ii) avaliar aspectos reprodutivos da mesma; 
(iii) verificar a existência de ação alelopática de seus tecidos; (iv) estimar a área de ocorrência do táxon. A área 
de estudo encontra-se no município de Mauriti, CE (07°24’07,9”S e 038°42’43,6”W). A média de indivíduos 
por parcela foi de 11,9±1,9. A média de frutos por planta foi de 92,20±33,89, e a de sementes por fruto foi de 
371,26±4,88. Os extratos da planta apresentaram ação alelopática. C. procera apresentou ampla probabilidade de 
ocorrência no Brasil, principalmente na Caatinga, Cerrado e Restinga. Esse conjunto de atributos torna C. procera 
uma invasora em potencial de áreas de extrema importância para a conservação da biodiversidade brasileira.
Palavras-chave: exótica invasora, flor de seda, invasão biológica.

Abstract
The species Calotropis procera (Aiton) WT Aiton has its first records in Brazil pointed to 1900. Currently she 
is in almost the entire country, particularly in the Northeast. The objectives of this study were: (i) assess the 
abundance of individuals of C. procera, (ii) evaluate reproductive aspects of the same, (iii) verify the existence 
of allelopathic action of its tissue, (iv) estimate the area of occurrence of the taxon. The study area is located in 
the municipality of Mauriti, CE (07°24’07,9”S and 038°42’43,6”W). The average number of individuals per plot 
was 11.9±1.9. The average number of fruits per plant was 92.20±33.89, and seeds per fruit was 371.26±4.88. The 
plant extracts showed interfere with germination and growth of other species. C. procera showed wide probability 
of occurrence in Brazil, mainly in Caatinga, Cerrado and Restinga. This combination of attributes makes C. 
procera a trespasser on potential areas of extreme importance for the conservation of Brazilian biodiversity.
Key words: invasive alien, silk flower, biological invasion.

Aspectos da ecologia de Calotropis procera (Apocynaceae)   
em uma área de Caatinga alterada pelas obras do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco em Mauriti, CE
Aspects of the ecology of Calotropis procera (Apocynaceae) in an area of dry forest altered 
by works of the Integration Project of the San Francisco River in Mauriti, CE
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Introdução
As invasões biológicas constituem uma 

das maiores ameaças à biodiversidade do planeta 
(Williamson 1996; Meffe & Carroll 1997). 
Contudo, diferentemente de outros problemas 
ambientais (e.g. fragmentação e queimadas) 
que podem se atenuar com o tempo, as invasões 
biológicas tendem a se agravar cada vez mais 
(Westbrooks 1998). Considera-se exótica invasora 
todo táxon exótico que se reproduz de forma eficaz 
mantendo uma população viável, e que é capaz de 
se dispersar para áreas distantes do local original 

de introdução e lá estabelecer-se, invadindo a nova 
região geográfica (Moro et al. 2012). 

As exóticas invasoras são altamente eficientes 
na competição por recursos, podendo vir a causar 
sérios prejuízos ambientais e econômicos (Daehler 
2003). Estima-se que as perdas com as bioinvasões 
no mundo girem entorno de 1,4 trilhões de dólares 
anuais, o que representa cerca de 5% da economia 
global (SMA 2010).

Devido a esse contexto, e respaldado nas 
Diretrizes da Resolução CONABIO n° 5 de 21 
de outubro de 2009 que dispõe sobre a estratégia 
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nacional sobre espécies exóticas invasoras (MMA 
2009), no tocante as Diretrizes Gerais, 5 (Pesquisa 
e Monitoramento) e 6 (Educação e Sensibilização 
Pública), o presente estudo apresenta grande 
importância, especialmente como subsídio para 
ações de mitigação relativas à espécie exótica 
invasora Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 
(Apocynaceae).

Introduzida no Brasil por volta de 1900 
(Kissmann & Groth 1992), C. procera pode ser 
encontrada atualmente em diversas regiões do 
País (CRIA 2011a; I3N 2011), mas é no Nordeste 
que estão estabelecidas as grandes populações 
da espécie (J.A. Siqueira-Filho - com. pess.). 
Particularmente nas áreas do Eixo Norte do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional 
(PISF) (MIN 2004), C. procera vem ocupando 
maciçamente centenas de quilômetros de nichos 
recém-formados pela obra (vide detalhes na 
descrição do local de estudo). 

 Assim, os objetivos do presente estudo 
foram: (i) aferir a abundância de indivíduos 
de C. procera, buscando inferir sobre o atual 
cenário dessas áreas invadidas pela espécie; 
(ii) avaliar aspectos reprodutivos da mesma, 
visando demonstrar a capacidade de dispersão 
de C. procera; (iii) verificar a existência de ação 
alelopática de seus tecidos, procurando identificar 
o poder de exclusão de espécies autóctones por 
C. procera e; (iv) estimar a área de ocorrência do 
táxon, buscando ponderar sobre o potencial de 
invasão de C. procera no Nordeste e no Brasil.

Material e Métodos
Área de estudo
Para a construção de um dos trechos do Eixo 

Norte do PISF (MIN 2004), toda a vegetação de 
uma área de dezenas de quilômetros de extensão 
por 100–200 m de largura, foi suprimida há um 
pouco mais de dois anos. Nesses ambientes ainda 
foram depositados uma camada de 0,5–1,5 m de 
subsolo retirados da perfuração do canal, dando 
origem a uma paisagem extremamente degradada 
e homogênea. 

Após esses eventos, a área foi abandonada 
e desde então está sendo colonizada por algumas 
poucas espécies nativas pioneiras e por C. procera. 
Um trecho dessa área, com aproximadamente um 
quilômetro de extensão por 200 m de largura, 
no município de Mauriti, CE (07°24’07,9”S e 
038°42’43,6”W, 402 m de altitude média), foi 
utilizado para os estudos realizados.

O clima local segundo a classificação de 
Köppen-Geiger é o BSh (semiárido quente), e os 
solos predominantes são os Podzólicos Vermelho-
Amarelo. A vegetação natural é formada pela 
Savana Estépica (IBGE 1992).

Abundância de Calotropis procera
A abundância de indivíduos de C. procera na 

área de estudo foi conhecida utilizou-se o sistema 
de parcelas (Muller-Dombois & Ellemberg 1974). 
Estas apresentavam dimensões de 5 × 5 m e foram 
alocadas aleatoriamente pela área, num total de 10 
unidades amostrais. 

No interior destas parcelas, todos os 
indivíduos de C. procera foram contabilizados. 
Os espécimes ainda foram classificados quanto ao 
seu estádio ontogenético em adultos e regenerantes. 
O critério para a hierarquização dos indivíduos foi 
a presença ou ausência de material reprodutivo (flor 
e ou fruto), sendo adultos todos que apresentavam 
pelo menos uma das estruturas e, regenerantes, 
aqueles sem as mesmas.

Reprodução
Para a avaliação de aspectos reprodutivos 

de C. procera, foram selecionados aleatoriamente 
10 indivíduos adultos em meio à área estudada 
para a contagem do número de frutos por planta. 
Ainda foram coletados 100 frutos da espécie (10 
de cada indivíduo) para o cômputo do número de 
propágulos por fruto.

No intuito de aferir sobre o potencial 
germinativo das sementes de C. procera, quatro 
repetições de 25 sementes, distribuídas em 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), 
foram acondicionadas sobre papel gerbox em 
caixa de polietileno transparente e colocadas em 
câmera de germinação do tipo B.O.D., a uma 
temperatura constante de 25±1°C. O substrato 
foi mantido em 60% da capacidade de campo 
até o final do experimento. A germinação foi 
avaliada diariamente até a sua estabilização, 
sendo consideradas germinadas as sementes que 
apresentavam 2 mm de protusão radicular (Brasil 
2009). Por meio desta contagem, foi conhecido o 
percentual de germinação das sementes. 

Alelopatia
Buscando verificar o potencial alelopático 

de C. procera, folhas da espécie foram coletadas 
e secas em estufa de circulação forçada a uma 
temperatura de 50°C, sendo posteriormente 



Aspectos da ecologia de Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton

Rodriguésia 64(3): 647-654. 2013

649

trituradas e utilizadas para a formulação de extratos. 
Estes foram compostos pela parte vegetativa da 
planta, diluída em água destilada. As concentrações 
utilizadas foram: 0 (testemunha), 5, 10, 15, e 20% 
(p/v). As soluções foram postas em recipientes de 
vidro envolvidos por papel alumínio para evitar 
fotodegradação, onde permaneceram em repouso 
por 24 horas. Após esse período, as soluções foram 
filtradas e utilizadas nos ensaios. 

Para cada concentração dos extratos, 
utilizou-se dos mesmos procedimentos descrito 
para o teste de germinação ora mencionado. A 
espécie utilizada para os testes foi Lactuca sativa 
L., variedade Mônica SF, com porcentagem de 
germinação de 98%. 

Foram avaliados o percentual de germinação, 
índice de velocidade de germinação (IVG) e 
tamanho e matéria seca das plântulas (Labouriau 
& Valadares 1976). Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo 
teste Tukey (p ≤ 0,05) (Tukey 1959). Utilizou-
se para as análises o software Past versão 1.12 
(Hammer et al. 2003).

Áreas suscetíveis a ocorrência   
de Calotropis procera 
Buscando inferir sobre a área potencial de 

invasão de C. procera no Brasil (probabilidade 
de ocorrência), foi realizada uma análise de 
modelagem de nicho ecológico, baseado em 
variáveis climáticas (precipitação e temperatura). 
Os pontos de georreferenciamento de ocorrência 
da espécie foram obtidos nas bases de dados do 
SpeciesLink (CRIA 2011a) e do Instituto Horus 
(I3N 2011). 

Oito algoritmos foram utilizados para a 
análise, sendo eles: Bioclim, Climate Space 
Model, Envelope Score, Environmental Distance, 
GARP - DesktopGARP implementation, GARP 
- new openModeller implementation, Maximum 
Entropy e, SVM (Support Vector Machines). 
O desempenho de cada algoritmo foi dado pela 
pontuação Roc. Quanto mais próximo estiver o 
valor de um (1), melhor o desempenho do modelo 
(Elith et al. 2006).

Para avaliar o comportamento dos dados 
climáticos dos locais de ocorrência de C. procera, 
foram construídos diagramas Boxplot (Cleveland 
1994). As informações foram obtidas na planilha 
gerada pelo programa openModeller versãon 1.1 
(CRIA 2011b), utilizado para as modelagens.

Resultados e Discussão
Abundância de indivíduos   
de Calotropis procera
A média de indivíduos de C. procera por 

unidade amostral foi de 11,9±1,9 (média ± desv. 
padrão em todo o texto), dos quais, 8,3±2,5 adultos 
e 3,5±2,1 regenerantes. Em estudo desenvolvido 
em uma área de restinga no estado do Rio de 
Janeiro (Rangel & Nascimento 2011), em parcelas 
com a mesma dimensão das utilizadas no presente 
trabalho, a média de indivíduos por parcela não 
chegou a 0,5.

É importante relembrar que o sítio estudado 
apresenta características especiais devido à 
deposição de subsolo no local; que a área foi 
formada a um pouco mais de dois anos; e que nesse 
curto período de tempo a maioria dos indivíduos 
de C. procera já eram adultos. As condições 
observadas delegam a C. procera atributos 
importantes como a produção de sementes de 
fácil dispersão, pioneirismo e maturação precoce 
de plantas estabelecidas. Estas qualidades são 
algumas das apontadas como sendo aquelas que 
permitem que as espécies exóticas se tornem 
potenciais invasoras (Parker et al. 1999; Alpert et 
al. 2000; Genovesi 2005; Santana & Encinas 2008; 
Bredow 2009).

Apesar de não ter sido objetivo deste estudo, 
observou-se nas unidades amostrais a ocorrência 
de apenas outras três espécies (Ipomoea asarifolia 
(Desr.) Roem. & Schult. (Convolvulaceae); 
Jacquemontia sphaerostigma (Cav.) Rusby 
(Passifloraceae); Turnera subulata Sm.), sendo 
que todas, apresentavam apenas um indivíduo 
cada. Duas condições não excludentes devem agir 
para resultar a baixa riqueza de espécies do local: 
(i) poucas espécies são capacitadas a se dispersar 
em ambientes com as características do estudado 
(primário e recém-formado). Por ser originária 
de regiões desérticas (Obeid & Mahmoud 1971), 
onde as condições edafoclimáticas são estressantes 
(déficit hídrico, alta amplitude térmica, solos 
arenosos e pobres em nutrientes), a espécie deve 
possuir atributos morfofisiológicos que permitam 
seu estabelecimento e desenvolvimento nesses 
locais. A habilidade de iniciar o processo de 
colonização de uma área também foi observada 
para C. procera em campo rupestre ferruginoso em 
Minas Gerais (Oliveira et al. 2009), (ii) a espécie 
apresenta a produção de compostos aleloquímicos 
que inibem o estabelecimento e ou desenvolvimento 
de outras espécies (Al-Zahrani & Al-Robai 2007). 
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Reprodução
A média de frutos por planta foi de 

92,20±33,89, de sementes por fruto foi de 
371,26±4,88 e a porcentagem de germinação 
foi de 86%. O número de sementes por fruto foi 
semelhante aos apresentados por Souto et al. 
(2008) em um estudo realizado com populações da 
espécie na Paraíba e, a porcentagem de sementes 
germinadas ao apontado por Little et al. (1974), 
sugerindo um padrão independentemente do local.

Utilizando das razões obtidas no presente 
estudo, uma planta pode produzir em um único 
momento temporal por volta de 34.230 sementes. 
Para agravar a situação, soma-se o fato de que a 
espécie é capaz de florescer e frutificar durante 
todo o ano (Little et al. 1974; Oliveira et al. 
2009). A grande produção de sementes e alta 
taxa de germinação observadas para a espécie 
são destacadas como características básicas de 
espécies potencialmente invasoras (Parker et al. 
1999; Genovesi 2005).

Alelopatia
A porcentagem de sementes germinadas 

foi sensivelmente reduzida a partir da primeira 
concentração do extrato, porém, diferenças 
significativas em relação à testemunha foram 
verificadas para os extratos com 15% e 20% de 
concentração. Por outro lado, concentrações iguais 
ou superiores a 5% já foram suficientes para diminuir 
a velocidade de germinação, adiando de forma 
incontestável a germinação das sementes submetidas 
à presença dos extratos de C. procera (Tab. 1).

O comprimento das plântulas mostrou-
se fortemente influenciado pelos extratos após 
a concentração de 5%, chegando a apresentar 

redução de mais de um quarto (1/4) no seu 
tamanho. Em relação à matéria seca, diferenças 
significativas começaram a ser observadas a partir 
da concentração de 15% (Tab. 1).

As alterações observadas nos parâmetros de 
germinação e de desenvolvimento das plântulas 
nas concentrações mais baixas dos extratos 
indicam a presença de aleloquímicos nas folhas 
de C. procera. Efeitos semelhantes sobre quatro 
espécies cultivadas na Arábia Saudita foram 
observados por Al-Zahrani & Al-Robai (2007). Os 
autores concluíram que os compostos alelopáticos 
existentes nas folhas de C. procera desempenham 
um papel importante na formação de seus habitats, 
inibindo o crescimento e produção de outras 
espécies. A liberação de aleloquímicos no ambiente 
acaba se tornando uma estratégia de interferência 
competitiva, que pode conferir a espécies com 
essa capacidade, vantagens sobre outras espécies 
(Carmo et al. 2007; Albuquerque et al. 2010).

Áreas suscetíveis a ocorrência   
de Calotropis procera 
Os algoritmos testados sugerem distribuição 

semelhante para C. procera no Brasil (Fig. 1). O que 
é observado é algo análogo ao Arco Pleistocênico 
de Prado & Gibbs (1993), com uma “mancha” de 
ocorrência na porção norte da região amazônica. 

Ass im,  a  e spéc ie  ap resen tou  a l t a 
suscetibilidade de invasão especialmente no 
chamado “Domínio das Florestas Sazonais 
Tropicais” (Prado 2003), sobretudo no Cerrado 
(Savana – IBGE 1992) e Caatinga (Savana Estépica 
– IBGE 1992). C. procera também revelou alta 
probabilidade de ocorrência no litoral do Nordeste 
e Sudeste do Brasil. Porém, deve-se ressaltar que a 

Parâmetros Concentração dos Estratos*
 0% 5% 10% 15% 20%
% Germ. 97,75±0,96a 68,5±29,64ab 54,25±19,21abc 29±25,47bc 13,75±13,25c
IVG 0,929±0,019a 0,212±0,098b 0,117±0,097bc 0,036±0,028c 0,021±0,018c
CP 4,974±0,726a 4,319±0,797a  0,853±0,274b 1,153±1,038b 0,68±0,235b 
MS  0,112±0,033a  0,093±0,005ab  0,051±0,03abc  0,043±0,044bc  0,018±0,023c
*Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si a uma probabilidade maior ou igual a 5% segundo o teste Tukey.

Tabela 1 – Porcentagem de germinação (% Germ.), índice de velocidade de germinação (IVG), comprimento da 
plântula (CP - cm) e matéria seca da plântula (MS – g) de Lactuca sativa em razão das concentrações dos extratos 
aquosos de Calotropis procera.
Table 1 – Germination percentage (% Germ.), Germination speed index (IVG), seedling length (CP - cm) and seedling dry matter (DM - g) 
of Lactuca sativa because the concentrations of aqueous strata of Calotropis procera.
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ocorrência real da espécie, restringe-se as restingas 
(Formações Pioneiras com influência marinha – 
IBGE 1992). 

A espécie é natural de regiões áridas e 
semiáridas da Ásia e África (Lindley 1985; Rahman 
& Wilcock 1991; Chaudhary & Al-Jowaid 1999) 
e desenvolve-se em solos de baixa fertilidade, 
arenosos e ácidos (Sharma 1934; Ferreira 1973; 
Ferreira & Gomes 1974). A tolerância a esta 
combinação de condições edafoclimáticas, 
certamente faz com que a espécie obtenha sucesso 
nos ambientes elencados (Savana, Savana Estépica 
e Formações Pioneiras). Associado a seus atributos, 

a falta de inimigos naturais na região (Leal et al. 
2010) e a degradação antrópica dessas formações 
vegetacionais, acabam sendo grandes facilitadores 
para a expansão da área de ocorrência de C. procera, 
uma vez que a mesma suporta sítios modificados 
antropogenicamente (Souto et al. 2008).

Frisa-se que as formações citadas apresentam 
grande importância biológica. Para a Caatinga, 
estima-se que existam pelo menos 1.012 espécies 
vegetais, das quais 318 endêmicas (Queiroz 2006), 
e o Cerrado, é considerado segundo a Organização 
Conservation International (2011) como uma das 
áreas brasileiras prioritárias para a conservação 

Figura 1 – Probabilidade de ocorrência de Calotropis procera na América do Sul, com os respectivos valores de 
Precisão (Accuracy) e de Pontuação Roc (Roc Score) para cada algoritmo utilizado. Sendo: a. Bioclim, b. Climate 
Space Model, c. Envelope Score, d. Environmental Distance, e. GARP - DesktopGARP implementation, f. GARP - 
new OpenModeller implementation, g. Maximum Entropy, h. SVM (Support Vector Machines). Cores frias indicam 
baixa probabilidade. Cores quentes indicam alta probabilidade.
Figure 1 – Likelihood of Calotropis procera in South America, with corresponding values   of Precision (Accuracy) and Score Roc (Roc 
Score) for each algorithm used. Where: a. Bioclimate, b. Climate Space Model, c. Envelope Score, d. Environmental Distance, e. GARP - 
DesktopGARP Implementation, f. GARP - new openModeller Implementation, g. Maximum Entropy, h. SVM (Support Vector Machines).

a b c

d e f

g h
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(Hotspot). Já a restinga, apontada como um 
ecossistema frágil (Hesp 1991) é composta por 
espécies que ocorrem em áreas com grande 
diversidade ecológica (Sugiyama 1998).

Conforme a distribuição dos limites de 
tolerância da espécie à precipitação e a temperatura 
(Fig. 2), constatou-se que C. procera é eurihidrica e 
estenotérmica. A precipitação no período mais frio 
variou de 2 a 1074 mm, a precipitação no período 
mais quente de 44 a 772 mm e a precipitação 
total de 585 a 2066 mm. Quanto à temperatura, 
a média variou de 18 a 27,8°C, a temperatura no 
período mais frio de 15,4 a 27°C, a temperatura no 
período mais seco de 15,4 a 28,5°C, a temperatura 
no período mais quente de 19,9 a 29,1°C e, a 
temperatura no período mais úmido de 19,3 a 
27,7°C.

Uma vez que a espécie possui uma grande 
amplitude de tolerância à precipitação, a ausência 
ou baixa ocorrência da mesma no Sul do País 
está ligada as temperaturas mais amenas que 
ocorrem naquela região. Porém, precipitações 
excessivas como as que ocorrem na Mata Atlântica 
de encosta e parte significativa da Amazônia, 
também seria outra condição que inibe ou dificulta 

o estabelecimento da espécie. Segundo Lindley 
(1985), C. procera só ocorre em regiões com 
precipitação superior a 2000 mm quando os solos 
do local são excessivamente drenados. Esse fato 
explicaria porque a espécie ocorre na restinga e 
não nas formações adjacentes (Mata Atlântica por 
exemplo) que apresentam as mesmas condições 
de precipitação. 

Conclusão
A espécie apresentou grande abundância 

de indivíduos, rápido estabelecimento, produção 
de grandes quantidades de frutos e sementes, alta 
taxa de germinação em laboratório, indicativos de 
substâncias alelopáticas em suas folhas e ampla 
distribuição geográfica. Esse conjunto de atributos 
torna C. procera uma invasora em potencial de 
áreas de Caatinga e outras formações vegetacionais 
brasileiras como o Cerrado e as Restingas. 

Devido às características acima listadas 
não é especulativo afirmar que C. procera 
reflete negativamente sobre a capacidade de 
resiliência de sítios invadidos, contribuindo 
assim para a maximização de problemas de 
degradação ambiental, o que torna urgente e 
necessária ações de mitigação.
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Abstract
Symplocos dasyphylla Brand is one of the most poorly known species of Symplocos occurring in Rio de Janeiro. 
This species has been erroneously considered a synonym of S. itatiaiae Wawra, and the original description of S. 
dasyphylla does not contain the characters needed to diagnose the species. Here we provide a revised augmented 
description of S. dasyphylla, lectotypification, illustration, citations of material examined, data for assessing its 
conservation status, and a key to the species of Symplocos section Hopea occurring in Rio de Janeiro.
Key words: Atlantic Rain Forest, Brazil, flora, Rio de Janeiro, taxonomy.

Resumo
Symplocos dasyphylla Brand é uma das espécies menos conhecidas de Symplocos que ocorre no Rio de Janeiro. 
Esta espécie tem sido erroneamente considerada um sinônimo de S. itatiaiae Wawra e a descrição original de 
S. dasyphylla não contem todos os caracteres necessários para reconhecer a espécie. É fonecida uma descrição 
revisada e aumentada, lectotipificação, ilustração, citação de materiais examinados, dados para avaliar seu estado 
de conservação, e uma chave para as espécies de Symplocos seção Hopea ocorrentes no Rio de Janeiro.   
Palavras-chave: Mata Atlântica, Brasil, flora, Rio de Janeiro, taxonomia.
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Introduction 
Brazil contains 42 species of Symplocos 

Jacq. (Symplocaceae) that occur primarily in the 
Atlantic Rain Forest and the Cerrado biomes in the 
Southern and Southeastern regions of the country 
(Bidá 1995; Aranha Filho et al. 2007; Aranha 
Filho & Martins 2012). About half (22 species) 
of the known species of Symplocos occur in Rio 
de Janeiro, making it one of the richest states in 
Brazil for Symplocos diversity. The Brazilian 
species of Symplocos all belong to S. subgenus 
Symplocos, distributed among two of the three 
sections of the genus, i.e., Symplocos section 
Symplocos (ca. 150 species) and Symplocos 
section Hopea (L.) A. DC. (29 species; sensu 
Fritsch et al. (2008), but sectional name according 
to Aranha Filho et al. (2010a)).

Symplocos dasyphylla Brand, endemic to Rio 
de Janeiro, is a little-known member of S. section 
Hopea. In describing S. dasyphylla, Brand (1901) 
provided a succinct description of the species, 
including neither an illustration nor details of floral 
and fruit characters. A lack of information about these 
characters, combined with the paucity of known 
collections of this species available for study, has 
made assessing the taxonomic status of this species 
difficult. Taxonomists who studied the family in 
Brazil subsequent to Brand’s treatment have placed 
S. dasyphylla under Symplocos itatiaiae Wawra 
(e.g. Bidá 1995), without providing an adequate 
justification for doing so. No descriptions of the 
species have been published since Brand (1901).

Recent taxonomic studies of Brazilian 
Symplocos have detected new species (e.g. 
Aranha Filho et al. 2009a,b) and new records for 
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the Brazilian flora (e.g. Aranha Filho et al. 2010b), 
updated the synonymy (e.g. Aranha Filho 2009; Aranha 
Filho et al. 2007), validated names (e.g. Aranha Filho et 
al. 2009c), and documented rare and narrow Brazilian 
endemics (Aranha Filho et al. 2009e). The present 
work contributes to the taxonomic understanding of 
Brazilian Symplocos by providing a revised augmented 
description of S. dasyphylla and a justification for its 
recognition as a species distinct from S. itatiaiae. The 
species is lectotypified and illustrated, and a list of 
specimens examined, assessment of its conservation 
status, and a key to the species of Symplocos sect. 
Hopea occurring in Rio de Janeiro are included.

Material and Methods    
In 2009 we conducted field work in Teresópolis 

and Nova Friburgo (state of Rio de Janeiro) but 
were unable to locate any populations of Symplocos 
dasyphylla. Habitat, habit, and phenological data 
were obtained from herbarium specimens. Collections 
of Symplocos were examined from the following 
herbaria  (acronyms according to Thiers (2012)): A, 
B, BHCB, BM, BR, C, CAS, CEN, CEPEC, CESJ, 
DS, ESA, ESAL, F, FLOR, G, G-DC, GH, HAS, HB, 
HBR, HRCB, HUCS, HUEFS, IAC, IBGE, ICN, K, 
M, MBM, MBML, MO, OUPR, P, R, RB, RFA, S, 
SP, SPF, SPSF, TO, UB, UEC, UPCB, US, and VIC. 
The terminology used in the description and key is 
based on Hickey (1973) and Hickey & King (2000). 

Most of the species of Symplocos sect. 
Hopea are cryptically dioecious (Aranha Filho et 
al. 2009d; Wang & Hu 2011). Male and female 
inflorescences and flowers can be morphologically 
distinct, but they share some characters. To avoid 
repetition we describe the inflorescences and 
flowers, generally stating the shared features and 
then describe the features specific to male and 
female inflorescences and flowers. 

 
Results and Discussion

Symplocos dasyphylla Brand in Engl., Das 
Pflanzenr. IV.242 (Heft 6): 27. 1901. Type: 
BRAZIL. RIO DE JANEIRO: Haunt du Morro 
do Cubicado bei Petropolis, 1560 m, 7.VII.1879, 
fl. and fr., A.F.M. Glaziou 10483 (lectotype, here 
designated, P 648421!; isolectotypes B destroyed 
(F negative 4342 in F!, MO!, NY), BR!, C(2)!, F! 
(fragment), G!, K!, LE, P 648425).               Fig. 1

Shrub to small tree, 2.3–? m tall, dioecious. 
Branches sinuate in cross section, slightly 
winged, transversally fissured or fissures lacking, 

greenish, greenish yellow, greenish brown or 
brownish. Leaves simple, alternate, exstipulate, 
distributed evenly along branch; petiole 1.5–5 
mm long, abaxially rounded, adaxially flat to 
concave, glabrous; young leaves with glabrous 
blade; mature blade elliptic, obovate or rarely 
oblanceolate, 1.2–3(–4) × 0.6–1.2(–1.8) cm, 
coriaceous, venation ± cladodromous, abaxially 
with inconspicuous secondary and tertiary veins, 
adaxially with midvein slightly elevated, base 
attenuate, margin entire, obscurely revolute, 
marginal glands lacking or rarely 1 to 3 present on 
distal half, then early caducous (only scars seen), 
apex subacute, shortly acuminate, acuminate-
retuse, obtuse or rounded, acumen (when present) 
0.5–2 mm long, apical gland caducous or less 
often persistent. Inflorescence axillary, raceme, 
spicate, botryoid or one-flowered; peduncle 
visible or rarely obscured by bracts, glabrous; 
bracts 0.3–2 × 0.5–1.2 mm, numerous, strongly 
imbricate, clasping peduncle base, caducous but 
usually a few retained at peduncle base, apical 
gland present at least in some bracts, margin 
sparsely ciliolate or entire, proximal bracts 
predominantly rotund and ovate, coriaceous, apex 
rounded or obtuse, distal ones mostly lanceolate, 
ovate or elliptic, coriaceous or membranaceous, 
apex acute or obtuse. Flower 2.2–3.2 mm long, 
unisexual; hypanthium funnelform, glabrous; 
pedicel absent or up to 1 mm long, articulated; 
bracteoles 0.5–1 × 0.2–0.5 mm, deltoid or elliptic, 
flat or vaguely concave, margin ciliolate or entire, 
marginal glands usually present on proximal half, 
apex acute, apical gland present, membranaceous, 
1 to 2 per flower, caducous or occasionally 
persistent, glabrous. Calyx connate at base, 
(4–)5-lobed, lobes 0.2–0.6 × 0.3–1.1(–1.5) mm, 
somewhat equal in length, rotund or ovate, erect or 
nearly so, margin eglandular, sparsely ciliolate or 
entire, apex subacute, rounded or obtuse, glabrous. 
Corolla basally connate, tube 0.2–0.3 mm long, 
3–4-lobed, lobes whitish or whitish green, 1–2 × 
(0.3–)0.5–1.7 mm, elliptic, ovate or spathulate, 
reflexed, flat or concave, margin entire or sparsely 
ciliolate, apex obtuse or rounded, glabrous. 
Stamens and staminodes epipetalous, adnate 
to corolla at base, loosely arranged in clusters 
alternate with corolla lobes, filaments terete, ± 
filiform, distinct or inconspicuously connate up 
to 0.5 mm, whitish, glabrous, anthers basifixed, 
globose to ellipsoid, opening by longitudinal 
slits, notably shorter than filaments, yellowish. 
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Ovary inferior with axillary placentation. Disc 
present at ovary apex, annular to slightly 3-lobed 
in transverse view, smooth or slightly rugose, 
glabrous. Male inflorescence 3.5–7.2(–12) mm 
long, (1–)2–6-flowered; peduncle 0.5–4 mm 
long. Male flower with hypanthium 0.2–0.7 mm 
long; stamens 6–11, filaments 0.5–2.2 mm long; 
anthers 0.3–0.45 × 0.25–0.4 mm; ovary aseptate 
or with 1 to 3 incomplete septa, ovules absent or 
notably reduced and non-fertile, style absent or 
rarely present, then ± filiform, and up to 1 mm 
long, stigma lacking, disc flat or slightly concave 
in longitudinal view, 0.3–1 mm in diam. Female 

inflorescence 2.9–5.2 mm long, 1-flowered; 
peduncle 0.7–2 mm long. Female flower with 
hypanthium 0.8–1.7 mm long; staminodes 3–8, 
filaments 0.5–2 mm long; anthers 0.3–0.4 × 
0.25–0.3 mm, producing malformed and non-
viable pollen grains; ovary 3-carpellate and 
3-locular, ovules 2 to 4 per locule, 1 to 2 well 
developed and 0 to 2 reduced in size, developed 
ovules 0.5–0.7 mm long, ovate to nearly ellipsoid, 
pendulous; style 0.6–1.2 mm long, cylindrical; 
stigma capitate or slightly 3-lobed, disc short 
cylindrical or less often dome-like in longitudinal 
view, 0.7–1 mm in diam. Drupe 4–4.5 × 2–2.5 

Figure 1 – a-d. Symplocos dasyphylla Brand (Glaziou 10483, P 648421) – a. branch detail; b. abaxial surface of the 
leaf; b1. detail of the leaf apex; c. female flower; d. mature fruit.
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mm, ellipsoid, 1-locular and presumably 1-seeded, 
apex 1–1.7 mm in diam.; fruiting calyx lobes 
0.5–0.8 × 0.3–0.8 mm, erect around the disc; disc 
visible, dome-like, exceeding the calyx in length; 
endocarp 0.1–0.15 mm thick. Seeds not seen.
Material examined: RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, 
Reserva Ecológica Municipal de Macaé de Cima, sítio 

Sophronites, 22°33’S–42°30’W, 17.VII.1987, fl., S.V.A. 
Pessoa et al. 234 (MBM, RB); Santa Maria Madalena, 
Parque Estadual do Desengano, Pedra do Desengano, 
28.VI.1989, fl., G. Martinelli et al. 13358 (RB); no 
municipality indicated, Serra dos Órgãos, 14.XI.1887, 
A.F.M. Glaziou 16745 (BR, F, G, K, P[2], US, syntypes); 
no municipality indicated, no locality indicated, A.F.M. 
Glaziou (E 00285296 ex P).

Key to the species of Symplocos section Hopea in Rio de Janeiro state

1. Blade of young leaves with trichomes.
2. Blade of young leaves sparsely to densely strigose or pilose-strigillose; bracts 0.9–3 mm long; corolla 

lobes 0.6–2.5(–3) mm long; drupe (4.7–)5–7.5(–9) × 2.6–5 mm  ....................................  S. celastrinea
2’. Blade of young leaves densely tomentose-sericeous; bracts 1.5–10 mm long; corolla lobes 3–3.7 mm 

long; drupe (9.5–)10–15 × 6–8 mm  ......................................................................................... S. insignis
1’. Blade of young leaves glabrous.

3.	 Inflorescence	fasciculate,	if	single	flowered	then	peduncle	lacking.
4. Shrub 0.5–1.5 m tall; leaves ascending; fruiting calyx lobes obscuring the disc; seed sub-orbicular 

in cross section  .................................................................................................................  S. minima
4’. Tree 2–7 m tall; leaves patent; fruiting calyx lobes not obscuring the disc; seed sinuate in cross 

section  .............................................................................................................................. S. itatiaiae
3’.	 Inflorescence	racemose,	spicate,	panicoid,	thyrsoid	or	botryoid,	if	single	flowered	then	peduncle	present.

5. Calyx with two lobes notably larger than the other three  ...............................................  S. rizzinii
5’. Calyx with (4)5 lobes more or less equal in length. 

6. Corolla 5–7-lobed, lobes patent to ascending  ................................................  S. oblongifolia
6’.	 Corolla	3–4-lobed,	lobes	reflexed	(unknown	in	S. neglecta).

7. Drupe (11–)13–25 mm long  .....................................................................  S. estrellensis
7’. Drupe 4–10.3 mm long.

8. At least some petioles exceeding 10 mm; bracts without an apical gland  ............ 
 .................................................................................................................  S. revoluta

8’. Petioles shorter than 10 mm; at least some bracts with an apical gland.
9. Branches slightly winged; leaves 1.2–3(–4) × 0.6–1.2(–1.8) cm; peduncle 

of	 female	 inflorescence	 0.7–2	mm	 long;	 drupe	 4–4.5	 ×	 2–2.5	mm,	
ellipsoid   ........................................................................... S. dasyphylla

9’. Branches not winged; leaves 3.4–8.5 × 1.5–2(–2.8) cm; peduncle of 
female	inflorescence	5–12	mm	long;	drupe	8–10.3	×	3–5	mm,	obpyriform	
or ovoid ..................................................................................S. neglecta

Brand (1901) described Symplocos 
dasyphylla on the basis of two collections: A.F.M. 
Glaziou 10483 and 16745. Specimens of both 
collections either exhibit label discrepancies 
regarding date and/or locality, or the date or 
locality are not indicated. Nonetheless, we consider 
all the specimens that we studied as types and 
assume that such discrepancies are transcription 
errors because, according to Brand (1901) and 
Glaziou (1905–1913), all the specimens of the 
two collections constitute a single gathering. In 
addition, the collections ascribed to Glaziou very 
often contain confusing or even unreliable label 
data (Wurdack 1970). We choose the specimen 

of Glaziou 10483 from P (P 648421) as lectotype 
because all the information on its label accords with 
the protologue and it has the best overall flowering 
and fruiting material.

Symplocos dasyphylla belongs to Symplocos 
sect. Hopea by its dioecious breeding system, 
basally connate corolla, stamens that are adnate 
to the corolla only at the base and united only 
at the base, terete filaments, 3-carpellate ovary, 
and 1-locular fruit. It is distinguished from other 
members of this section by the combination of its 
glabrous young leaves, mature leaves 2–3(–4) × 
0.6–1.2(–1.8) cm with entire margin, racemose, 
spicate or botryoid inflorescence, corolla with 3 
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to 4 reflexed lobes, and drupe 4–4.5 × 2–2.5 mm. 
These differences serve to justify the recognition 
of S. dasyphylla as a distinct species. Specimens 
in flower, flower bud, and fruit were collected 
respectively in June and July, November, and July.

Symplocos dasyphylla has often been 
considered a synonym of S. itatiaiae because 
of similar leaf dimensions and rather small 
inflorescences. However, S. itatiaiae has leaves 
with inconspicuously serrulate margins (vs. entire 
in S. dasyphylla), fasciculate inflorescences or 
if single flowered then peduncle lacking (vs. 
racemose, spicate, or botryoid, if single flowered 
then peduncle present), and a corolla with 5 to 6 
patent to ascending lobes (vs. 3 to 4 reflexed lobes).

Symplocos dasyphylla is known from few 
collections, having been collected only in the 
municipalities of Petrópolis, Nova Friburgo, and 
Santa Maria Madalena, all in the state of Rio de 
Janeiro. Little is known about the habitat of the 
species. The label on G. Martinelli et al. 13358 
states that it is a shrub collected in a cloud forest, 
among rocks and fully exposed to the sun. Indeed, 
other species of Symplocos that grow in cloud 
forests of Rio de Janeiro have rather small leaves 
and short internodes, like S. dasyphylla. However, 
the label of S.V.A. Pessoa et al. 234 states that 
S. dasyphylla was collected in partial shade in 
Nova Friburgo (Reserva Ecológica Municipal 
de Macaé de Cima). Based on other collections 
of Symplocos made in the same area of S.V.A. 
Pessoa et al. 234, we surmise that S. dasyphylla 
was probably collected between 1100 to 1300 m 
elevation in montane/upper montane rain forest, 
as a small tree.

Although S. dasyphylla occurs in protected 
areas at least in Nova Friburgo and Santa Maria 
Madalena, the paucity of collections suggests 
rarity and a high degree of threat. There are no 
data regarding abundance or population size of 
this species, but based on its apparent rarity and 
apparent vulnerability to human activities we 
consider this species to be at least vulnerable [VU: 
B1ab (iii), D2], according to IUCN (2010) criteria. 
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Abstract
Trindade is an oceanic island located ca. 1200 km east of the Brazilian coast with only 65% of its original 
vegetation cover remaining. Devastation was mainly caused by the presence of goats for a long time. Since 
goats were eliminated in 2005 the island vegetation is going through a recovering process. However during 
a visit to the island in 2012 another threat to the vegetation was noted: a Leguminosae species is spreading 
and killing part of the endemic herbaceous vegetation of Cyperus atlanticus.
Key words: Ilha da Trindade, vegetation, Guilandina bonduc, Cyperus atlanticus.

Resumo
Trindade, uma ilha oceânica localizada a cerca de 1200 km da costa do Brasil, possui apenas 65% da sua 
cobertura vegetal original. A principal causa da devastação foi a presença de cabras por um longo período 
de tempo na ilha.  Em 2005 as cabras foram eliminadas e a vegetação voltou a se recuperar, mas uma visita 
à ilha em 2012 revelou um novo perigo a vegetação: a presença de uma espécie de Leguminosae que está se 
espalhando e matando a parte da vegetação herbácea endêmica de Cyperus atlanticus. 
Palavras chave: Ilha da Trindade, vegetação, Guilandina bonduc, Cyperus atlanticus.
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Novas cabras na ilha?
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Trindade is a small oceanic island of volcanic 
origin located at ca. 1200 km east of the Brazilian 
coast at 20º31’30”S and 29º19’30”W. Its vegetation 
has been investigated since the early 1900’s (Alves 
1998). Currently, however, it has only about 65% 
of its surface covered by vegetation, being only 5% 
of forests (Alves 1998; Silva & Alves 2011). The 
main cause of the devastation observed in Trindade 
is due to a long-term presence of goats, which were 
introduced in the island by Edmund Halley in 1700 
(Alves 1998; Silva & Alves 2011). 

Goats are well known for overgrazing 
and consequently for causing plant extinction 
on oceanic islands (Campbell & Donlan 2005). 
Knowing this, the Brazilian Navy (responsible for 
the Island) worked on the complete eradication 
of the introduced goats in the last decade. The 
goat extermination has allowed the vegetation to 
slowly recover towards what is believed to be its 
original form (Silva & Alves 2011). However, a 
recent expedition to Trindade (June 2012) revealed 
another problem affecting the vegetation, maybe of 
same magnitude as the one caused by the goats. It 

was noted that the species Guilandina bonduc L. 
(Leguminosae, Caesalpinoideae) is killing the 
herbaceous vegetation, in particular the endemic 
Cyperus atlanticus Hemsl. (Cyperaceae).

Guilandina bonduc is a pantropical species, 
with drift seeds able to disperse and survive 
across the ocean (Lewis et al. 2005). According 
to Alves (1998), the presence of G. bonduc in the 
island was previously reported by Lobo in 1916 
(as Caesalpinia bonducella (L.) Fleming) and by 
Becker in 1965. 

Due to the grazing behavior of goats, the 
population of G. bonduc was maintained under 
control (Alves 1998). After goats’ elimination, 
however, G. bonduc is spreading across the island. 
This species seems to have strong allelopathic 
effect, forming halos that are visible from miles 
of distance (Fig.1).

Alves et al. (2011), already reported similar 
phenomenon of halos caused by the killing of the 
native species, but it was attributed to the presence 
of exotic species mistakenly introduced (mostly 
Syzigium cumini (L.) Skeels, Myrtaceae). We have 
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Figura 1 – Pictures taken from halo affected area – a. halos (arrow) formed by dead Cyperus atlanticus, in the middle it can 
be seen Guilandina bonduc. b. halo of barren soil left after the dead of Cyperus atlanticus. c. dead and dry Cyperus atlanticus. 
d. halos seen from above. e. Leucaena leucocephala growing, unaffected, among Guilandina bonduc. f. Dioclea sp. growing 
unaffected, among Guilandina bonduc.

a b

c d

e f

not seen any traces of halos around any of the exotic 
species present but only around G. bonduc. 

Moreover, as a result of such species spread, 
individuals of Cyperus atlanticus dries, dies  
(Fig. 1c), and eventually only barren soil is left 

(Fig.1b). It seems that G. bonduc is still absent 
on higher altitudes, such as Morro do Desejado 
and adjacent areas, but quite common in the low 
areas. The allelopathic effect of G. bonduc on the 
vegetation seems to be selective not affecting island 
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representatives of Leucaena sp. and Dioclea sp. 
(Fig. 1e-f) but fatal to the more sensitive endemic 
C. atlanticus. Voucher of all plants involved were 
collected and are deposited at herbarium UB 
(Carvalho-Silva et al. 1780, 1794).

The purpose of this paper is to report this 
phenomenon. At this moment studies are being 
carried out at the Universidade de Brasília (UnB) 
to determine the precise mechanism of action and 
which chemicals are involved. The initial results 
highlight that Guilandina bonduc must be removed 
soon enough. Otherwise, such plant species may 
cause damages similar to that caused by the goats. 
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Resumo
É proposta a transferência de Sebastiania singularis Rizzini para o gênero Phyllanthus sob o binônimo 
P. chacoensis Morong. 
Palavras-chave: Euphorbiaceae, Phyllanthaceae, semiárido, sinonímia, taxonomia vegetal.

Abstract 
The transfer of Sebastiania singularis Rizzini to the genus Phyllanthus under binomy P. chacoensis Morong  
is proposed.
Key words: Euphorbiaceae, Phyllanthaceae, semiarid, synonymy, plant taxonomy.
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Introdução
Até recentemente Euphorbiaceae sensu 

lato possuía uma circunscrição mais ampla que 
englobava de 7500 a 8000 espécies, arranjadas em 
cinco subfamílias: Phyllanthoideae, Oldfieldioideae, 
Acalyphoideae, Crotonoideae e Euphorbioideae 
(Webster 1994). No entanto, estudos filogenéticos 
moleculares (Chase et al. 2002; APG II 2003, 
2009; Davis & Wurdack 2004; Davis et al. 2007) 
apontaram para o parafiletismo desta familia, relação 
com Rafflesiaceae e consecutiva necessidade de 
desmembramento. Assim, apesar de ainda ser 
preciso uma delimitação filogenética mais precisa 
para Euphorbiaceae sensu stricto, as filogenias acima 
corroboram que Phyllanthaceae e Putranjivaceae, 
táxons restabelecidos a partir de Euphorbiaceae, 
são  bastante distintos filogeneticamente de 
Euphorbiaceae, a qual deve abranger apenas os 
gêneros com lóculos do ovário uniovulados.

Após esta reformulação, Euphorbiaceae 
passou  a  compreende r  245  gêne ros  e 
aproximadamente 6300 espécies reconhecidas, 
principalmente pela presença de látex, ovário com 
lóculos uniovulados e sementes frequentemente 

carunculadas, além de flores unissexuadas e frutos 
capsulares (Wurdack et al. 2005). 

Em uma revisão taxonômica feita para 
Sebastiania Spreng., Melo (2006) a partir de 
estudos de coleções herborizadas, provenientes 
de herbários nacionais e internacionais, incluindo 
todas as coleções-tipo, reconheceu para o gênero 
17 espécies.

Rizzini (1974) descreveu Sebastiania 
singularis, baseado na coleção F. B. Ramalho 190, 
proveniente de áreas de caatinga da Bahia, e a 
posicionou em Sebastiania sect. Sarothrostachys por 
apresentar sépalas das flores estaminadas iguais entre 
si e espigas axilares. Entretanto, o autor a considerou 
uma espécie anômala no gênero por apresentar cálice 
com quatro sépalas e quatro estames, ao passo que 
as demais espécies de Sebastiania têm geralmente 
três sépalas e três estames. Recentemente, Melo 
(2006) verificou que o táxon descrito por Rizzini 
(1974) tratava-se na verdade de um representante de 
Phyllanthus, por possuir ramos filantóideos, flores 
em tirsos caulifloros, frutos drupáceos, ausência 
de látex e glândulas nas identações da margem 
foliar, características não presentes nas espécies 
de Sebastiania.
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Após análise da coleção F. B. Ramalho 190, 
é aqui proposta a transferência de Sebastiania 
singularis Rizzini para o gênero Phyllanthus sob 
o binômio Phyllanthus chacoensis Morong, haja 
vista a mesma possuir flores tetrâmeras com quatro 
estames, ovário bicarpelar e frutos drupáceos, 
caracteres estes não encontrados em Sebastiania 
e únicos para P. chacoensis entre as espécies 
americanas de Phyllanthus.

Phyllanthus chacoensis Morong, Ann. New York 
Acad. Sci VII: 218. 1892. Tipo: PARAGUAI. 
Prope Concepcion, 9.1801, fl. e fr., Hassler 7161 
(Holótipo B!; Isótipo P!). Sebastiania singularis 
Rizzini, Leandra 3–4(4–5): 7. 1974. Tipo: 
BRASIL. Bahia. Casa Nova: crescit in caatinga 
ad Casa Nova, F.B. Ramalho 190 (Holótipo RB!; 
Isótipo PEUFR!). Syn. nov. Iconografia: Silva & 
Sales (2007: 94, figs. 19-25).

Até o ano de 2007, de acordo com a literatura, 
Phyllanthus chacoensis possuía distribuição restrita 
à América do Sul (Argentina, Brasil e Paraguai) 
até ser citado pela primeira vez por Silva & Sales 
(2007) para o Nordeste do Brasil, onde ocorre nos 
estados da Bahia e de Pernambuco, habitando a 
vegetação ripária das margens do rio São Francisco. 
É reconhecido pelas flores tetrâmeras, estames 
em número de quatro, inflorescências caulifloras, 
ovário bicarpelar e frutos drupáceos e elipsóides, 
caracteres estes não encontrados em Sebastiania.
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