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Resumo
A Área de Proteção Ambiental (APA) do Cariri está localizada entre os municípios de Boa Vista e 
Cabaceiras, estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. Esta APA apresenta microhabitats variados, dentre os 
quais se destacam os corpos aquáticos. O presente estudo compreende o levantamento das angiospermas 
aquáticas na APA do Cariri, onde foram registradas 29 espécies distribuídas em 22 gêneros e 14 famílias, 
sendo Cyperaceae a que apresentou maior riqueza específica (nove spp.). Nesse trabalho são apresentadas 
descrições, ilustrações, dados de distribuição, floração e/ou frutificação, além de uma chave de identificação 
para as espécies registradas na APA.
Palavras-chave: macrófitas, angiospermas, corpos aquáticos, caatinga, florística.

Abstract
The  Cariri Environmental Protection Area (AEP) is located in the municipalities of Boa Vista and Cabaceiras, 
Paraíba state, Northeast Brazil. It  has several microhabitats, of which  water bodies stand out. The present 
study comprises the survey of the aquatic angiosperms in the Cariri EPA, where 29 species distributed in 
22 genera and 14 families were registered, with Cyperaceae as the family with the most species (9 spp.). 
Descriptions, illustrations, distribution, flowering and/or fruiting data  plus a key for taxonomic separation 
of the species registered in the EAP are presented in this work.
Key words: macrophytes, angiosperms, water bodies, caatinga vegetation, floristics.

Angiospermas aquáticas da Área de Proteção Ambiental (APA)
do Cariri, Paraíba, Brasil
Aquatic angiosperms in the Environmental Protection Area (EPA) of Cariri, Paraíba state, Brazil

Elimar Alves de Lima1, Hermes de Oliveira Machado-Filho1 & José Iranildo Miranda de Melo2,3

Rodriguésia 64(4): 667-683. 2013

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Universidade Estadual da Paraíba, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Av. das Baraúnas 351, Campus, Bairro Universitário, 58429-500, 
Campina Grande, PB, Brasil.
2 Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Depto. Biologia, Av. das Baraúnas 351, Campus, Bairro Universitário, 58429-500, 
Campina Grande, PB, Brasil.
3Autor para correspondência: tournefort@gmail.com 

Introdução
A Caatinga é o mais negligenciado dos 

ecossistemas brasileiros, nos mais diversos 
aspectos, embora sempre tenha sido um dos 
mais ameaçados em decorrência de sua extrema 
fragilidade, de vários anos de exploração e uso 
inadequado dos seus solos e recursos naturais 
(Andrade-Lima 1981; Velloso et al. 2002; Alves 
2007; Barbosa et al. 2007). 

Nesse cenário, destacam-se os corpos 
aquáticos de um modo geral, que são  ainda pouco 
estudados sob diferentes aspectos, inclusive do 
ponto de vista florístico-taxonômico (Agostinho et 
al. 2005). No entanto, nos últimos anos o estudo das 
macrófitas aquáticas tem se intensificado, tornando 

disponível dados sobre composição florística, 
taxonomia e estrutura destas comunidades em 
diversas regiões brasileiras (Camargo et al. 2003; 
Bove et al. 2003; Martins et al. 2008; Pivari et al. 
2008a, b). Por outro lado, ainda há lacunas em 
seu conhecimento na Região Nordeste do Brasil 
(Henri-Silva et al. 2010; Campelo et al. 2012; 
Moura-Júnior et al. 2013), especialmente no estado 
da Paraíba onde inexistem estudos enfocando 
exclusivamente este grupo, tanto do ponto de vista 
ecológico quanto florístico-taxonômico. 

As hidrófitas compõem a principal fonte de 
produção de biomassa em ecossistemas aquáticos 
(Scremin-Dias et al. 1999), e sua ocorrência garante 
alimento e abrigo para animais (peixes e invertebrados, 
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principalmente), além de auxiliar na estabilidade da 
margem dos corpos aquáticos. As plantas aquáticas 
têm ainda um importante papel na ciclagem de 
nutrientes e no intercâmbio entre o meio terrestre e o  
meio aquático, realizando uma filtragem dos nutrientes 
bentônicos e dissolvidos na água (Leite 2001). 

Faz-se oportuno mencionar que as abordagens 
de cunho florístico-taxonômico são de fundamental 
importância para a caracterização dos sistemas 
aquáticos continentais, sobremaneira, no semiárido 
brasileiro, onde a composição de comunidades 
de macrófitas aquáticas ainda é escassamente 
conhecida.

Dentro deste cenário encontra-se o Cariri, 
uma microrregião do estado da Paraíba inserida 
no domínio do semiárido, localizada na franja 
ocidental do planalto da Borborema. Segundo 
Barbosa et al. (2007), a flora do Cariri Paraibano 
não é tão pobre quanto se considerava, e em áreas 
mais conservadas pode ser bem diversa e rica.

Nesse contexto, o presente estudo teve por 
objetivos: a) identificar a riqueza de angiospermas 
aquáticas na Área de Proteção Ambiental (APA) 
do Cariri, estado da Paraíba; b) elaborar uma 
chave para a identificação das espécies; c) prover 
descrições taxonômicas e detectar as formas 
biológicas das espécies registradas nesse trabalho.

Materiais e Métodos
A Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Cariri, criada pelo decreto Nº. 25.083, de 8 de 
junho de 2004 (Paraíba, 2013), abrange 18.560 ha 
e está localizada entre os municípios de Boa Vista 
e Cabaceiras, Paraíba, e encontra-se inserida em 
uma região em franco estado de desertificação no 
semiárido brasileiro (Souza et al. 2010). Apresenta 
elevado déficit hídrico e índice pluviométrico 
que não ultrapassa 600 mm/ano (Moreira 1988) 
e, apesar da limitada disponibilidade hídrica, o 
represamento de cursos d’água temporários ou 
acúmulo de água em fendas de rochas resultou 
na formação de áreas periodicamente indundadas 
(Fig. 1a-b), que permitem o desenvolvimento da 
vegetação aquática, alvo deste estudo.

Foram consideradas plantas aquáticas 
os vegetais visíveis a olho nu, cujas partes 
fotossintetizantes estejam em parte ou totalmente 
submersas, ou ainda flutuando em água doce ou 
salobra e tal situação deverá ser permanente ou 
ocorrer durante alguns periodos do ano (Cook 1996). 

As amostras de plantas foram coletadas 
quinzenalmente em áreas temporariamente 

inundadas, Fazenda Salambaia e Sítio Bravo, ambas 
localizadas dentro da APA do Cariri, no período 
entre Outubro/2009 e Fevereiro/2011, abrangendo 
uma estação seca e outra chuvosa. As plantas 
foram classificadas segundo a forma biológica em: 
flutuantes livres, flutuantes fixas, submersas livres, 
submersas fixas, emergentes e anfíbias (Irgang & 
Gastal-Jr. 1996), com base em observações feitas 
durante a realização dos trabalhos de campo. A 
espécie Lemna minuta Kunth. não foi encontrada 
em estádio reprodutivo durante a execução dos 
trabalhos de campo na área de estudo e, por esta 
razão, a descrição das estruturas reprodutivas foi 
baseada no trabalho de Pott & Cervi (1999).

O s  e s p é c i m e s  f o r a m  c o l e t a d o s  e 
herborizados com base nas técnicas taxonômicas 
usuais (Fidalgo & Bononi 1989) e incorporados 
à coleção do Herbário Manuel de Arruda Câmara 
(ACAM), Campus I, da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) e do Herbário Jayme Côelho 
de Moraes (EAN), Campus II, da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

Para identificação das espécies foram 
utilizadas flórulas, floras regionais, revisões 
taxonômicas e outras obras de cunho florístico e 
florístico-taxonômico (Haynes & Holm-Nielsen 
1994; Araújo & Longhi-Wagner 1996; Luceño 
et al. 1997; Zardini & Raven 1997; Pott & Cervi 
1999; Gomes 2000; Anderson & Amaral 2005; Gil 
& Bove 2007; Amaral et al. 2008; Souza & Giulietti 
2009; Matias 2010), bem como exemplares 
depositados nos herbários paraibanos: Lauro 
Pires Xavier (JPB) e Jayme Coelho de Moraes 
(EAN) (acrônimos dos herbários segundo Thiers 
(2010), que foram preferivelmente identificados e 
ou confirmados por especialistas nos respectivos 
grupos taxonômicos. As famílias listadas estão de 
acordo com o APG III (2009).

Foram elaboradas descrições e chave para 
identificação das espécies, além de ilustrações. 
Também são apresentados comentários e dados 
sobre a distribuição geográfica das espécies, os 
quais foram obtidos na literatura especializada, 
complementados pelos dados disponibilizados 
em Forzza et al. (2012) e na base de dados W3 

Tropicos (Tropicos 2012).

Resultados e Discussão
Na área de estudo foram registradas 29 

espécies pertencentes a 22 gêneros e 14 famílias, 
sendo Cyperaceae a mais representativa (9 spp.), 
seguida de Pontederiaceae (3 spp.), Alismataceae 
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Figura 1 – Ambientes e espécies de hidrófitas fanerogâmicas da APA do Cariri, Paraíba, Brasil. a-b. corpos aquáticos 
da área de estudo, Sítio Bravo e Fazenda Salambaia. c. Hydrocleys modesta. d. Cyperus odoratus. e. Heteranthera 
limosa ao fundo. f. Angelonia biflora.
Figure 1 – Environments and hydrophytes species of the Cariri’s APA, Paraíba state, Brazil. a-b. water bodies of the study area, Sítio 
Bravo and Salambaia Farm. c. Hidrocleys modesta. d. Cyperus odoratus. e. Heteranthera limosa in the background. f. Angelonia biflora.

a b
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e f
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(2 spp.), Araceae (2 spp.), Asteraceae (2 spp.), 
Onagraceae (2 spp.) e Plantaginaceae (2 spp.), 
enquanto as demais famílias (7) apresentaram 
uma espécie cada. A seguir é apresentada uma 

chave para identificação das espécies, bem como 
descrições taxonômicas, dados de distribuição 
geográfica, floração e ou frutificação e comentários 
para as mesmas.

Chave de identificação para as espécies de macrófitas aquáticas registradas na APA do Cariri, PB, 
baseada em caracteres vegetativos e reprodutivos:

1. Monocotiledôneas.
2.  Plantas diminutas ou com folhas em rosetas.

3. Folhas em roseta, esponjosas  ................................................................... 4. Pistia stratiotes
3. Folhas nunca em roseta, nem esponjosas  ...................................................  3. Lemna minuta

2’. Plantas de maior porte, folhas não dispostas em rosetas.
4. Flores reunidas em espiguetas.

5. Escapo cilíndrico.
6.  Folhas reduzidas à bainha.

7. Escapo septado.
8. Ápice da bainha oblíquo  .............................. 15. Eleocharis interstincta
8’. Ápice da bainha truncado  .................................. 13. Eleocharis elegans

7’. Escapo não septado  ..............................................  14. Eleocharis geniculata
6’. Folhas desenvolvidas

9.	 Inflorescências	monocéfalas	 ...................................  12. Cyperus uncinulatus
9’.	 Inflorescências	espiciformes	 ................................... 16. Fimbristylis cymosa

5’. Escapo trígono.
10.		 Inflorescências	espiciformes	 .....................................  17. Pycreus macrostachyos
10’.	 Inflorescências	em	antelódios.

11. Antelódios simples, formados por raios primários  ....... 10. Cyperus odoratus
11’. Antelódios compostos.

12. Folhas de comprimento superior ao do escapo, lâmina lanceolada  .......  
 ................................................................................  9. Cyperus ligularis

 12’. Folhas de comprimento pouco menor que o escapo, lâmina linear  ........  
 ....................................................................... 11. Cyperus surinamensis

4’.	 Flores	reunidas	em	outros	tipos	de	inflorescências.
13.  Gineceu dialicarpelar.

14.  Flores de corola alva  ....................................................  1. Echinodorus subalatus
14’. Flores de corola amarela  ................................................... 2. Hydrocleys modesta

13’. Gineceu gamocarpelar.
15. Flores de corola alva, actinomorfas .............................  18. Apalanthe granatensis
15’. Flores azuis ou róseas, zigomorfas.

16.	 Folhas	de	lâmina	cordiforme;	inflorescências	paniculadas,	multifloras	(mais	
de 50); anteras de tamanhos iguais entre si .....................................................  
 ...............................................................................25. Eichhornia paniculata

16’.	 Folhas	de	lâmina	oval	a	oblonga;	inflorescências	de	outros		tipos,	paucifloras	
(no máximo 15); anteras de tamanhos diferentes entre si.
17.	 Lâmina	foliar	oval-oblonga,	de	base	truncada;	inflorescências	unifloras  

 ..........................................................................26. Heteranthera limosa
17’.		Lâmina	foliar	oblonga,	de	base	cordada;	inflorescências	bifloras ...........  

 .................................................................27. Heteranthera oblongifolia
1’. (Eu-)Dicotiledôneas.

18. Flores dialipétalas.
19.  Flores solitárias, muito grandes e vistosas  ..........................................  20. Nymphaea ampla



Angiospermas aquáticas da APA do Cariri, PB

Rodriguésia 64(4): 667-683. 2013

671

19’.	 Flores	reunidas	em	inflorescências
20.  Corola alva; ginóforo presente  ..............................................................  7. Tarenaya spinosa
20’. Corola amarela; ginóforo ausente (ovário ínfero).

21. Flores tetrâmeras; estames-8; cápsula tetragonal  .................... 22. Ludwigia octovalvis
21’. Flores pentâmeras; estames-10; cápsula subcilíndrica  ........... 21. Ludwigia leptocarpa

18’. Flores gamopétalas.
22. Flores reunidas em capítulos; anteras conatas.

23.	 Folhas	sésseis;	brácteas	lanceoladas;	flores	alvas	 .................................. 6. Eclipta prostrata
23’.	 Folhas	pecioladas;	brácteas	obovais	a	oblanceoladas;	flores	alaranjadas	 ..............................  

 ................................................................................................................ 5. Acmella uliginosa
22’. Flores nunca reunidas em capítulos; anteras livres entre si  ......................................................  24

24.		 Corola	alva	de	lobos	fimbriados	 .......................................................  19. Nymphoides indica
24’.	 Corola	nunca	alva	nem	de	lobos	fimbriados	 .....................................................................  25

25. Flores zigomorfas, corola azul ou com variações desta coloração.
26.  Cálice dialissépalo.

27. Ramos viscosos; corola azul a arroxeada; estames 4  .................................... . 
 .................................................................................... 24. Stemodia maritima

27’. Ramos nunca viscosos; corola azul-violáceo, com nectários; estames 2  .......  
  .....................................................................................  23. Angelonia biflora

26’. Cálice gamossépalo  .....................................................  29. Stachytarpheta elatior
25’.  Flores actinomorfas, corola rósea ou amarelo-esverdeada.

28.  Plantas latescentes; corola rósea  .............................................  8. Ipomoea carnea
28’. Plantas sem látex; corola amarelo-esverdeada  ....................  28. Nicotiana glauca

Alismataceae 
1. Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb., Cat. Pl. 
Cub.: 218. 1866.

Ervas emergentes, ca. 80 cm alt.; ramos 
triangulares a cilíndricos, pubescentes. Folhas 
simples, emersas; pecíolo 6,3–35 × 0,5–2 cm; 
lâmina 8,7–10,7 × 4,3–5,8 cm, coriácea, oval 
a elíptica, ápice acuminado a agudo, margem 
lobada a sinuosa, base atenuada. Tirso; escapo 
31,7–45 cm compr., costelado; brácteas 12–20, 
lanceoladas. Flores 3, unissexuadas, actinomorfas; 
cálice dialissépalo, sépalas 3, 1,2–1,4 × 1,5–2,5 
cm, elípticas; corola dialipétala, alva, pétalas 3, 
triangulares; estames 12, filetes 1–2,2 cm compr., 
anteras 1,7–2 mm compr., deiscência longitudinal; 
gineceu dialicarpelar, carpelos numerosos (mais de 
20). Fruto não visto. 
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 31.X.2009, 
fl., R.T.S. Matias et al. 5 (ACAM, EAN).

Echinodorus subalatus ocorre na América 
Central e Brasil (Haynes & Holm-Nielsen 1994) 
e, no Brasil, distribui-se pelas Regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (Matias et al. 
2013). É citada pela primeira vez para o estado da 
Paraíba no presente estudo. Na APA do Cariri foi 
encontrada florida em outubro. Esta espécie pode 
ser reconhecida, principalmente, por apresentar 

flores de corola dialipétala e gineceu dialicarpelar, 
constituído por mais de 20 carpelos.

2. Hydrocleys modesta Pedersen, Bot. Tidskr. 57: 
39. 1961.  Fig. 1c, 3d-i

Ervas flutuantes livres, ca. 50 cm alt.; estolões 
até 30 cm compr.; ramos quadrangulares, glabros, 
castanhos a verdes, lustrosos. Folhas simples, 
rosuladas; pecíolo ca. 1–14,5 cm compr., glabro; 
lâmina ca. 2,6–3,4 × 1,9–3,6 cm, papirácea, oval, 
elíptica a orbicular, ápice arredondado, margem 
inteira, base cordada, pubescente, acródroma. 
Umbela ou reduzida a uma flor, ca. 0,7–1 × 0,9–1,6 
cm; escapo 3–6 cm compr.; brácteas lanceoladas, 
ca. 2 × 0,4 cm. Flores 3, bissexuadas, actinomorfas; 
cálice dialissépalo, sépalas 3, 1,4–2,4 × 0,6–0,8 
cm, elípticas; corola dialipétala, amarela, ca. 8–20 
cm compr., pétalas 3, ovais a orbiculares; estames 
3–6, didínamos, filetes 3–5 mm compr., anteras 
1–2 cm compr.; gineceu dialicarpelar, carpelos 4. 
Fruto folículo, 6–7 mm compr. 
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 31.X.2009, 
fl. e fr., R.T.S. Matias et al. 6 (ACAM, EAN); 3.III.2010, 
fl., H.O. Machado-Filho 40 (ACAM, EAN). 

Hydrocleys modesta ocorre desde o Centro-
Leste brasileiro até o sudoeste da Argentina 
associada a pequenos lagos e rios (Haynes & 
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Holm-Nielsen 1992). De acordo com Sakuragui 
& Lopes (2013), no Brasil a espécie distribui-se 
nos estados de Pernambuco, Piauí, Mato Grosso, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesse trabalho, está 
sendo referida pela primeira vez para o estado da 
Paraíba. Pode ser facilmente reconhecível pelos 
ramos, quadrangulares, glabros, castanhos a verdes, 
lustrosos, e pelas flores de corola amarela portando 
gineceu dialicarpelar.

Araceae
3. Lemna minuta Kunth, Nov. Gen. Sp. (Quarto 
Ed.) 1: 372. 1815.

Ervas flutuantes livres; raiz ca. 9,5 mm 
compr. Folhas simples; lâmina 2–3,9 × 1,6–2,8 
mm, membranácea, oboval, levemente assimétrica 
na base, nervura geralmente ausente, se presente, 
pouco aparente e curta em relação à fronde, até 
ca. 2/3 da base da fronte, raras papilas na linha 
mediana no lado superior da fronde, 1–2 camadas 
de aerênquima no mesófilo. Flores em 2 cavidades 
laterais, ovário 0,2–0,4 mm compr., estilete 
persistente. Fruto exserto, ca. 0,6 × 0,3 mm.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 31.X.2009, 
R.T.S. Matias et al. 8 (ACAM, EAN).

Lemna minuta ocorre em zonas temperadas e 
subtropicais da América (Amaral et al. 2008), tendo 
sido introduzida na Europa e Ásia oriental (Pott & 
Cervi 1999). No Brasil, essa espécie é frequente 
nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste (Amaral et al. 
2008). Na APA do Cariri foi coletada com flores 
e frutos em outubro. Esta espécie caracteriza-se, 
principalmente, pela nervura, quando presente, 
pouco aparente e curta em relação ao tamanho da 
fronde.

4. Pistia stratiotes L., Sp. Pl. 2: 963. 1753.
Ervas flutuantes livres ou fixas em águas 

rasas, estoloníferas; raízes adventícias, 16–20 
cm compr., pilosas, coifa desenvolvida. Folhas 
simples, rosuladas, sésseis a subsésseis; lâmina 
ca. 8,2 × 4,6 cm, esponjosa, geralmente oboval, 
ápice arredondado a retuso, margem inteira, vilosa, 
nervuras 5–7 proeminentes. Espádice ca. 1,3 cm 
compr., envolvida por espata alva, espata ca. 8 mm 
compr., externamente pilosa. Flores masculinas 
no ápice da espádice, filetes fundidos em coluna, 
anteras livres, amarelas; flores femininas na base, 
ovário oblíquo ao eixo da espata, carpelo 1, estigma 
curto. Fruto não visto. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
15.X.2011, fl., H.O. Machado-Filho 175 (ACAM, EAN).

Pistia stratiotes é uma espécie cosmopolita, 
ocorrendo nas margens de rios e em lagoas, estando 
amplamente distribuída nas regiões tropicais e 
subtropicais (Silva 1981). Encontrada com flores 
em outubro. A espécie pode ser prontamente 
reconhecida pelas folhas rosuladas esponjosas 
portando 5–7 nervuras proeminentes.

Asteraceae
5. Acmella uliginosa (Sw.) Cass., Dict. Sc. Nat. 
24(2): 331. 1822.

Ervas emergentes, eretas, ca 40 cm alt.; 
ramos cilíndricos, glabros. Folhas simples, opostas; 
pecíolo 3–5 mm compr.; lâmina 1,1–5 × 0,3–2,5 
cm,  membranácea, lanceolada, ápice agudo, 
margem inteira, base atenuada a obtusa, estrigosa. 
Capítulos radiados, 6–8 × 5–7 mm diâm., conoidais, 
formando dicásios; pedúnculo 2,2–4,5 cm compr.; 
brácteas unisseriadas, 2–3 × 0,6 mm, foliáceas, 
obovais a oblanceoladas, glabras, margem ciliada, 
ápice agudo. Flores glabras; corola gamopétala, 
alaranjada, tubulosa; estames 5, anteras conatas; 
ovário ínfero, carpelos 2. Fruto cipsela, ca. 1,7 cm 
compr., pápus 2-aristado, amarronzado.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 15.IV.2011, 
fl., H.O. Machado-Filho et al. 176 (ACAM, EAN).

Acmella uliginosa é considerada comum na 
América Latina, ocorrendo na Venezuela, Guiana, 
Suriname, Brasil e em área disjunta, na Índia (Silva 
& Santos 2010). Na APA do Cariri foi encontrada 
florida em abril. Esta espécie pode ser facilmente 
reconhecida por apresentar capítulos conoidais, 
formando dicásios, com brácteas obovais a 
lanceoladas e flores de corola alaranjada.

6. Eclipta prostrata (L.) L., Mant. Pl. 2: 286. 1771.
Subarbustos emergentes, semi-prostrados, 

ca. 40 cm alt.; ramos angulosos, estriados, com 
tricomas esbranquiçados esparsos. Folhas simples, 
opostas, sésseis; lâmina 6–12,1 × 0,3–2,5 cm, 
membranácea, lanceolada, ápice agudo, margem 
serreada, base cuneada. Capítulos radiados, 
solitários, 0,8–1,2 cm diâm.; pedúnculo 2–4 cm 
compr.; brácteas 2-seriadas, 5–7 mm compr., 
lanceoladas, ápice acuminado, margem ciliada. 
Flores glabras; corola gamopétala, alva, tubulosa; 
estames 5, anteras conatas; ovário ínfero, carpelos 2. 
Fruto cipsela, ca. 1 mm compr., fusiforme, portando 
pequenos ganchos.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 3.VIII.2010, 
fl., H.O. Machado-Filho et al. 98 (ACAM, EAN).
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Eclipta prostrata ocorre associada às regiões 
temperadas e tropicais e, no Brasil, foi registrada 
nas Regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul (Amaral 
et al. 2008). Na APA do Cariri foi encontrada em 
alagados associados a afloramento rochoso, sendo 
coletada com flores em agosto. A espécie caracteriza-
se morfologicamente por possuir folhas sésseis, 
brácteas lanceoladas e flores de corola alva.

Capparaceae
7. Tarenaya  spinosa (Jacq.) Raf., Enum. Syst. Pl.: 
26. 1760.

Subarbustos anfíbios, emergentes, ca. 1,5 
m alt.; ramos viscosos; armados, pilosos. Folhas 
compostas, digitadas, alternas, com estípulas; 
lâmina ca. 12 × 15 cm, papirácea, 5–7 folíolos estes 
lanceolados, ambas as faces recobertas por tricomas 
tectores, ápice agudo, margem denteada. Corimbo 
terminal, ca. 6 cm compr.; brácteas foliáceas, 
cordiformes. Flores vistosas, zigomorfas; cálice 
esverdeado, persistente; cálice dialissépalo, sépalas 
ca. 5 × 2 mm; corola dialipétala, alva, pétalas ca. 1 
× 0,8 cm, unguiculadas; estames 6, anteras ca. 5 mm 
compr., amarelas; gineceu dialicarpelar, ginóforo 
presente, ovário súpero, carpelos 2. Fruto cápsula, 
ca. 14 cm compr., deiscência longitudinal.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 20.VII.2010, 
fl., H.O. Machado-Filho et al. 19 (ACAM, EAN); 
15.IV.2011, fl., H.O. Machado-Filho 122 (ACAM, EAN).

Tarenaya spinosa apresenta ampla distribuição 
no Brasil, ocorrendo associada a áreas úmidas 
(Amaral et al. 2008). Na APA do Cariri foi encontrada 
florida em julho. Esta espécie caracteriza-se 
morfologicamente por apresentar flores dialipétalas 
reunidas em corimbos terminais, de corola alva, 
zigomorfa, e pela presença do ginóforo.

Convolvulaceae
8. Ipomoea carnea Jacq., Enum. Syst. Pl.: 13. 1760.

Arbustos emergentes, eretos, ca. 2 m alt.; 
ramos glabros, lactescentes. Folhas simples, 
alternas, helicoidais; pecíolo 3–4 cm compr.; 
lâmina ca. 10 × 13 cm, cordada, glabrescente, ápice 
mucronado, margem lisa, base cordada. Dicásio 
terminal, corimbiforme, 12–13,5 cm compr. 
Flores vistosas, pedunculadas, actinomorfas; 
cálice dialissépalo, persistente, sépalas 5, ovais, 
glabras; corola gamopétala, rósea, com fauce e 
tubo magenta a púrpura, interplicas triangulares, 
infundibuliforme; estames 5, heterodínamos; 
estigmas biglobosos, ovário súpero, carpelos 2. 
Fruto não visto.

Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 15.IV.2011, 
fl., H.O. Machado-Filho et al. 182 (ACAM, EAN).

Ipomoea carnea apresenta-se amplamente 
distribuída na América Latina, tendo sido registrada 
na África (Mobot 2012). No Brasil, ocorre 
espontaneamente em todo o território, sendo 
introduzida como planta ornamental (Amaral et 
al. 2008). Na APA do Cariri foi encontrada com 
flores em abril. Esta espécie é reconhecível por 
apresentar ramos lactescentes, flores gamopétalas, 
actinomorfas, de corola rósea com fauce e tubo 
variando de magenta a púrpura.

Cyperaceae
9. Cyperus ligularis L., Syst. Nat. (ed. 10) 2: 867. 
1759.

Ervas anfíbias, cespitosas, 0,7–1 m alt., 
rizomatosas; rizoma curto. Escapo obtusamente 
trígono, não septado; catafilos vináceos 1–6 
mm compr., ápice acuminado. Folhas simples, 
invaginantes, comprimento superior ao do escapo; 
lâmina 60–80 × 0,6–0,8 cm, coriácea, lanceolada, 
margem serrilhada; bainha 14–36 cm compr., 
membranácea. Antelódio composto, laxo, 1–2,4 cm 
compr.; brácteas 4–6, patentes. Espigas multifloras 
4–6 mm compr., subsésseis, densas; glumas férteis 
imbricadas, elípticas, ápice obtuso. Fruto aquênio, 
1,5–0,7 cm compr., tríquetro, superfície reticulada, 
castanho. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
9.X.2010, fl. e fr., E.A. Lima 106 (ACAM, EAN).

Cyperus ligularis ocorre nas Antilhas, 
Argentina, México, Peru e Brasil (Barros 1960; 
Guaglianone 1996). No Brasil está registrada para 
os estados do Amazonas, Santa Catarina, Paraná, 
Paraíba, Pernambuco (Luceño et al. 1997; Hefler 
& Longhi-Wagner 2012). Encontrada na área de 
estudo com flores e frutos em outubro. Esta espécie 
distingue-se prontamente das demais espécies 
congêneres registradas na área de estudo por 
apresentar folhas mais longas que o escapo.

10. Cyperus odoratus L., Sp. Pl. 1: 46. 1753.   
 Fig. 1d.

Ervas anfíbias, não-cespitosas, rizomatosas, 
60–90 cm alt.; rizomas curtos. Escapo obtusamente 
trígono; catafilos vináceos, ca. 4–6 mm compr., 
ápice agudo. Folhas simples, invaginantes; 
lâmina 25–35 × 0,5–0,7 cm, cartácea, linear, 
margem serrilhada; bainha 13–28 cm compr.; 
lígula ausente. Antelódio simples, raios primários, 
5,3–6,2 cm compr. Espigas multifloras, subsésseis, 
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fragmentadas em unidades para dispersão do fruto, 
0,6–1,5 cm compr.; glumas férteis imbricadas. 
Fruto aquênio, ca. 2 mm compr., tríquetro, estreito-
elíptico, superfície papilosa, castanho escuro.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
25.II.2011, fl. e fr., E.A. Lima 113 (ACAM, EAN).

Cyperus odoratus distribui-se na América 
tropical e subtropical (Adams 1994) e, no Brasil, 
apresenta-se amplamente distribuída (Mobot 
2012). Na área de estudo, foi encontrada com 
flores e frutos em fevereiro. Pode ser facilmente 
diferenciada das demais espécies congêneres 
registradas na APA do Cariri pela presença de 
escapo triangular e antelódios simples.

11. Cyperus surinamensis Rottb., Descr. Pl. Rar.: 
20. 1772.

Ervas anfíbias, cespitosas, 20–80 cm alt., 
rizomatosas; rizomas curtos. Escapo trígono, 
escabro, 30–60 cm compr. Folhas simples, 
concentradas na base da planta, pouco menores 
que o escapo; lâmina ca. 14,5 × 0,3 cm, linear, 
plana; bainha 2,5–3,5 cm compr., ápice glabro, 
consistência não diferenciada do restante; lígula 
ausente. Antelódio composto, ca. 2,5 cm compr., 
no ápice do escapo; brácteas 3, ca. 5,5 × 0,2 cm. 
Espigueta multiflora ca. 5 mm compr., comprimidas 
lateralmente, glumas dísticas, gluma inferior fértil; 
flores bissexuadas. Fruto aquênio, ca. 0,8 mm 
compr., tríquetro, estipitado, castanho-escuro.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
18.III.2011, fl. e fr., E.A. Lima 16 (ACAM, EAN).

Cyperus surinamensis apresenta distribuição 
pantropical e no continente americano, ocorre desde 
o sul dos Estados Unidos, passando pelo México e 
América Central até a América do Sul (Chen et al. 
2009; Mobot 2012). Na área de estudo foi coletada 
com flores e frutos em março. Esta espécie pode 
ser prontamente reconhecida por apresentar escapo 
trígono e inflorescências monocéfalas.

12. Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees, Fl. bras. 
2(1): 23. 1842.

Ervas emergentes, cespitosas, 10–20 cm 
alt., rizomatosas. Folhas simples, invaginantes; 
lâmina 10–12 × 0,6–0,8 cm, linear, margem 
serrilhada. Escapo cilíndrico a subcilíndrico, liso; 
bráctea foliácea mais longa que a inflorescência. 
Espiga monocéfala globosa, congesta, ca. 1,1 cm 
compr.; espiguetas plurifloras, 2–4 mm compr., 
comprimidas lateralmente, subsésseis; gluma 
ovalada, nervuras inconspícuas, ápice aristado, 
margem membranácea, hialina; estames 3; estilete 

trífido. Fruto aquênio, ca. 0,5 mm compr., tríquetro, 
superfície rugosa, castanho.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
20.VII.2010, fl. e fr., E.A. Lima 14 (ACAM, EAN); Sítio 
Bravo, 3.III.2010, fl. e fr., H.O. Machado-Filho 52 (ACAM, 
EAN). 

Cyperus uncinulatus ocorre nos Estados 
Unidos, México, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, 
Paraguai, Uruguai e, no Brasil, onde se apresenta 
amplamente distribuída (Araújo & Longhi-Wagner 
1996; Guaglianone 1996), em geral, associada a 
áreas abertas e lajedos (Alves et al. 2009). Na APA do 
Cariri foi encontrada com flores e frutos em março. 
A espécie caracteriza-se morfologicamente por 
apresentar escapo cilíndrico a subcilíndrico, folhas 
desenvolvidas e pelas inflorescências monocéfalas.

13. Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult., 
Syst. Veg. 2: 150. 1817.

Ervas emergentes, cespitosas, ca. 80 cm. alt., 
rizomatosas; rizomas sublenhosos, longos, entrenós 
curtos, cáudice ausente. Escapo cilíndrico 30–80 
cm compr., mesma espessura da base ao ápice, 
septado, 1–2,5 cm entre os septos; bainha 7–13 cm 
compr., ápice truncado, múcron dorsal. Espigueta 
terminal, 1,5–3 cm compr.; gluma inferior 
estéril, coriácea, margem hialina estreita; glumas 
superiores membranáceas, disposição espiralada, 
margem hialina desenvolvida; estames 3; estilete 
bífido ou trífido. Fruto aquênio, ca. 1,8 × 0,8 mm, 
tríquetro, obovóide, ocráceo.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
15.IV.2011, fl. e fr., E.A. Lima 16 (ACAM, EAN).

Eleocharis elegans ocorre desde o México até 
a América do Sul e, no Brasil, foi registrada para os 
estados de Roraima, Pará, Pernambuco, Goiás, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
(Trevisan & Boldrini 2008). Na área de estudo foi 
coletada com flores e frutos em abril. Esta espécie 
pode ser prontamente reconhecível por apresentar 
escapo septado e ápice da bainha truncado.

14. Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult., 
Syst. Veg. 2: 150. 1817.  Fig. 2a-b

Ervas anfíbias, cespitosas, ca. 15–20 cm alt.; 
rizomatosas. Escapo cilíndrico, não septado, 5,5–12 cm 
compr., esponjoso, estriado longitudinalmente. Folhas 
simples, reduzidas à bainha, glabras, subcoriáceas, 
ápice hialino íntegro; lígula ausente. Espigueta 
globosa, solitária, no ápice do escapo, 4–8 mm compr., 
glumas membranáceas em espiral, carenadas, elípticas, 
ápice obtuso, margem escariosa e hialina, nervura 
central evidente. Glumas inferiores (2–3) estéreis; 
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Figura 2 – a-b. Eleocharis geniculata – a. hábito; b. detalhe da inflorescência (H.O. Machado-Filho 186). c-d. 
Eichhornia paniculata. c. hábito; d. detalhe da inflorescência (E.A. Lima 4).
Figure 2 – a-b. Eleocharis geniculata – a. habit;  b. detail of the inflorescence (H.O. Machado-Filho 186).  c-d. Eichhornia paniculata.  
c. habit;  d. detail of the inflorescence (E.A. Lima 4).
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estames 3, filetes hialinos, anteras apiculadas; estigma 
bífido; estigmas 2, 1–1,5 mm compr. Fruto aquênio, 
3–5 mm compr., lenticular, estipitado, negro. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
25.II.2011, fl. e fr., E.A. Lima 16 (ACAM, EAN); Sítio 
Bravo, 15.IV.2011, fl. e fr., H.O. Machado-Filho 186 
(ACAM, EAN). 

Eleocharis geniculata distribui-se na Índia, 
África do Sul, Estados Unidos da América, América 
Central, incluindo Antilhas, e América do Sul 
(Gil & Bove 2007). No Brasil ocorre de forma 
generalista em todas as regiões (Gil & Bove 2007; 

Silveira & Longhi-Wagner 2008). Na APA do Cariri 
foi coletada com flores e frutos em junho. A espécie 
pode ser facilmente reconhecível pelas folhas 
reduzidas à bainha e pelo escapo não septado, bem 
como pelas espigas globosas solitárias.

15. Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & 
Schult., Syst. Veg. 2: 149. 1817.

Ervas emergentes, estoloníferas, cespitosas, 
ca. 30 cm alt. Escapo cilíndrico, 18–33,5 cm 
compr., regularmente septado, septos transversais 
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não evidentes, canal de ar central, lisos. Folhas 
simples, reduzidas à bainha, membranáceas, 
8–12,5 cm compr., castanho-avermelhadas, 
ápice oblíquo, acuminado. Espiga cilíndrica 
multiflora no ápice do escapo, 1,4–2,8 cm 
compr., amarela. Glumas espiraladas, não 
carenadas, membranáceas nas margens e 
coriáceas no centro; ápice obtuso, margem 
hialina e escariosa, nervuras longitudinais 
proeminentes. Gluma inferior externa estéril 
envolvendo quase totalmente a base da espiga; 
estames 3, filetes hialinos, 6 mm compr., anteras 
3 mm compr.; estigma 2–3-fido, 7–8 mm compr. 
Fruto aquênio, 0,8–1,2 mm compr., obovóide, 
lenticular, castanho-amarelado. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
15.IV.2011, fl. e fr., E.A. Lima 137 (ACAM, EAN).

Eleocharis interstincta apresenta ampla 
distribuição no continente americano, ocorrendo 
desde a América do Norte até a Patagônia, sendo 
também registrada para a África do Sul e, no 
Brasil, ocorre em todas as regiões (Gil & Bove 
2007). Na área de estudo foi encontrada com 
flores e frutos em abril. Esta espécie caracteriza-
se morfologicamente por apresentar folhas 
reduzidas à bainha, escapo septado e ápice da 
bainha oblíquo, acuminado.

16. Fimbristylis cymosa R. Br., Prodr.: 228. 1810.
Ervas anfíbias, cespitosas, ca. 30 cm alt., 

rizomatosas; rizomas curtos. Escapo cilíndrico, 
ca. 30 cm alt. Folhas simples, dispostas em 
roseta na base da planta; lâmina  ca. 13 × 0,3 
cm, membranácea, linear, glabra. Bainha 1,5–2,3 
cm compr., glabra; lígula ausente. Antelódio 
composto, denso, espiciforme, espiguetas 
multifloras ca. 7 mm compr., cilíndricas, 
glumas em espiral, gluma inferior fértil; flores 
bissexuais, estames 2, estigmas 2, estilete glabro, 
bractéolas vináceas. Fruto aquênio, ca. 8 mm 
compr., lenticular, castanho.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
15.IV.2011, fl. e fr., E.A. Lima 139 (ACAM, EAN).

Fimbristylis cimosa apresenta distribuição 
neotropical, ocorrendo desde a América do Norte 
até a América do Sul (Luceño et al. 1997). No 
Brasil é amplamente distribuída, ocorrendo 
associada a ambientes salinos (Martins et al. 1999). 
Na APA do Cariri foi coletada com flores e frutos 
em abril. A espécie é facilmente reconhecível por 
apresentar escapo cilíndrico, associado às folhas 
desenvolvidas e às inflorescências espiciformes.

17. Pycreus macrostachyos (Lam.) J. Raynal, Kew 
Bull. 23: 314. 1969.

Ervas anfíbias, cespitosas, ca. 50 cm alt., 
rizomatosas; rizomas curtos. Escapo trígono, 
levemente escabro; bráctea mais longa que a 
inflorescência. Folhas simples, concentradas 
na base da planta; lâmina ca. 50 × 0,5 cm, 
linear. Bainha membranácea, glabra. Antelódio 
espiciforme, 2,8–7,4 cm compr. Espiguetas 
multifloras, subsésseis, comprimidas lateralmente; 
glumas dísticas ca. 1,6 mm compr., com margem 
hialina delimitada por uma faixa submarginal 
castanha, nervura central evidente, com múcron 
dorsal; gluma inferior fértil. Flores bissexuadas; 
estames 3; estilete bífido. Fruto aquênio, ca. 1 
mm compr., comprimido dorsiventralmente, 
ornamentado, vináceo.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
5.VII.2011, fl. e fr., E.A. Lima 212 (ACAM, EAN).

Pycreus macrostachyos está distribuída 
na América Central (El Salvador, Honduras, 
Costa Rica e Panamá) e do Sul (Brasil, Paraguai, 
Equador) (Mobot 2012). Segundo Luceño et al. 
(1997) ocorre em áreas abertas e sazonalmente 
alagadas, associada a solos arenosos. Na APA do 
Cariri foi encontrada com flores e frutos em julho. 
Caracteriza-se morfologicamente por apresentar 
escapo trígono e antelódios espiciformes.

Hydrocharitaceae
18. Apalanthe granatensis (Bonpl.) Planch., Ann. 
Mag. Nat. Hist., ser. 2, 1: 87. 1848.

Ervas submersas fixas, caule ramificado. 
Folhas simples, alternas verticiladas, 8–16 × 
1–3 mm, sésseis; lâmina linear, glabra, ápice 
agudo, margem inteira. Flores solitárias, axilares, 
emersas, actinomorfas; cálice dialissépalo, 
sépalas 3, ca. 2 mm compr.; corola dialipétala, 
alva, pétalas 3, ca. 3 mm compr.; estames 3, 
anteras ca. 0,3 mm compr., rimosas; gineceu 
gamocarpelar, ovário ínfero. Fruto não visto. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
25.II.2011, fl., E.A. Lima 236 (ACAM, EAN).

A p a l a n t h e  g r a n a t e n s i s  a p r e s e n t a 
distribuição neotropical, sendo encontrada 
praticamente em todo o Brasil (Alves-Araújo & 
Maciel 2009). Observada com flor em fevereiro. 
Caracteriza-se morfologicamente por suas flores 
alvas, bissexuadas e com 3 estames e, segundo 
Amaral et al. (2008) apenas suas flores emergem 
da coluna d’água. 



Angiospermas aquáticas da APA do Cariri, PB

Rodriguésia 64(4): 667-683. 2013

677

Menyanthaceae
19. Nymphoides indica (L.) Kuntze, Revis. Gen. 
Pl. 2: 429. 1891.  Fig. 3a-c

Ervas flutuantes fixas, estoloníferas. Folhas 
simples, pecíolo 16–20 cm compr.; lâmina 
orbicular, reniforme, glabra, serícea, ca. 15 × 18 
cm, base cordada; ápice obtuso, margem inteira, 
base cordada. Flores solitárias ou reunidas em 
racemos. Flores 1,2–2,4 cm compr., pedicelo 2,5–6 
cm compr., cilíndrico; cálice gamossépalo, sépalas 
lanceoladas, ca. 2,8 mm compr.; corola gamopétala, 
alva, com base amarela, lobos 5, 1,1–1,9 × 0,4 cm, 
fimbriados, densamente pilosa na face interna; 
anteras 1–2 mm compr., filetes 3–8 mm compr., 
estaminódios-5, fimbriados, opostos aos lóbulos 
das pétalas; ovário ca. 1 mm compr. Fruto não visto.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 25.II.2011, 
fl., H.O. Machado-Filho et al. 97 (ACAM, EAN). 

Nymphoides indica ocorre na África e América 
tropical e subtropical. No Brasil está distribuída 
nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e São Paulo (Anderson & Amaral 
2005). Encontrada em áreas alagadiças e lênticas 
ou com pouca movimentação, formando grandes 
populações e estabelecendo-se ao longo das 
margens de corpos de água doce, em ambientes 
aquáticos de salinidade variável (Trindade et al. 
2010). Encontrada florida em fevereiro. A espécie 
pode ser reconhecida pelas folhas reniformes e 
flores de corola alva com base amarela.

Nymphaeaceae
20. Nymphaea ampla (Salisb.) DC., Syst. Nat. 2: 
54. 1821.

Ervas flutuantes fixas, rizomatosas. Frondes 
flutuantes, simples; pecíolo 60–70 cm compr., 
glabro; lâmina 26–31,2 × 24–27,8 cm, arredondada 
a orbicular, ápice retuso, margem denteada, base 
sagitada. Flores solitárias, vistosas; pedicelo ca. 
40 cm compr., glabro; cálice dialissépalo, 6,9–7,5 
cm compr., glabro; corola dialipétala, alva, 6–7 
cm compr.; estames mais de 50, 2,1–3,4 cm 
compr., multisseriados, livres, filiformes; gineceu 
gamocarpelar, ovário súpero, carpelos numerosos 
(ca. 20). Fruto não visto.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
3.VIII.2010, fl., E.A. Lima et al. 36 (ACAM, EAN).

Nymphaea ampla distribui-se amplamente 
em toda a região da América continental e nas ilhas 
do Caribe (Mobot 2012). No Brasil, distribui-se 
nos estados da Bahia e Pernambuco em áreas de 
Caatinga e Mata Atlântica (Amaral 2013). Nesse 

trabalho, o estado da Paraíba é acrescentado à 
distribuição da espécie. Encontrada florida em 
agosto. Esta espécie é facilmente reconhecível por 
apresentar hábito de folhas flutuantes, mas caule 
fixo ao substrato, e pelas flores de corola alva. 

Onagraceae
21. Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara, J. Jap. 
Bot. 28 (10): 292. 1953.

Ervas ou subarbustos emergentes, ca. 80 cm 
alt., eretos; ramos ascendentes, estrigosos, com 
estrias longitudinais. Folhas simples, alternas 
espiraladas; lâmina 4,8–5,3 × 1,2–1,4 cm, elíptico-
lanceolada, ápice agudo, margem inteira, ciliada, 
base atenuada; pecíolo 0,4–1,1 cm compr.; 
face adaxial glabra, tricomas adpressos na 
nervura central, face abaxial inteiramente pilosa. 
Flores solitárias, axilares, pentâmeras; cálice 
dialissépalo, sépalas 5, lacínios deltóides; corola 
dialipétala, amarela, pétalas 5, obovais; estames 
10, heterodínamos, os epipétalos mais curtos; 
anteras extrorsas; ovário ínfero, cilíndrico, estigma 
globoso. Fruto cápsula, 1,2–1 × 0,2–0,3 cm, 
subcilíndrica, castanho-vinácea.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
5.VII.2011, fl. e fr, E.A. Lima 198 (ACAM, EAN).

Ludwigia leptocarpa está distribuída desde 
o sudeste dos Estados Unidos até a Argentina, 
ocorrendo também na África (Zardini & Raven 1997). 
Encontrada com flores e frutos em julho. Diferencia-
se de L. octovalvis, da qual é morfologicamente 
relacionada, por apresentar lâmina foliar elíptico-
lanceolada e, principalmente, pelas flores pentâmeras.

22. Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven, Kew 
Bull. 15: 476. 1962. 

Arbustos anfíbios, até 50 cm alt., geralmente 
eretos; ramos ascendentes, estrigosos. Folhas 
alternas; lâmina ca. 4,5 × 1 cm, lanceolada, 
glabra, ápice acuminado, margem inteira, glabra, 
base atenuada; pecíolo ca. 5 mm compr. Flores 
solitárias, laterais e terminais, tetrâmeras; cálice 
dialissépalo, sépalas 4, lacínios lanceolados, ápice 
agudo; corola dialipétala, amarela, pétalas 4, 
obovais, ápice cuneado; estames 8, de tamanhos 
diferentes, epipétalos e livres (maiores ca. 5 mm 
compr., menores ca. 2,5 mm compr.); ovário 
ínfero, cilíndrico, estigma globoso. Fruto cápsula, 
ca. 3 cm compr., tetragonal, dividindo-se em 8 
valvas, castanho.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 15.VIII.2011, 
fl. e fr., H.O. Machado-Filho et al. 198 (ACAM, EAN). 
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Figura 3 –  a-c. Nymphoides indica – a. população natural; b. hábito; c. flor (H.O. Machado-Filho et al. 97). d-i. 
Hydrocleys modesta. d. inflorescência; e. flor; f. flor evidenciando androceu e gineceu; g. estame; h. pistilo; i. gineceu, 
destacando pistilo (H.O. Machado-Filho 40).
Figure 3 – a-c. Nymphoides indica – a. natural population; b. habit; c. flower (H.O. Machado-Filho et al. 97). d-i. Hydrocleys modesta. d. habit; 
e. flower; f. flower showing androecium and gynoecium; g. stamen; h. pistil; i. gynoecium, highlighting the pistil (H.O. Machado-Filho 40).
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Ludwigia octovalvis possui distribuição 
pantropical; ocorre na África e em toda a 
América e, no Brasil, distribui-se em todas as 
regiões (Mobot 2012). Encontrada com flores 
e frutos em agosto. Caracteriza-se pelo hábito 
arbustivo, geralmente ereto. Diferencia-se de 
L. leptocarpa, com a qual é morfologicamente 
assemelhada, por apresentar lâmina foliar 
distintamente lanceolada e, sobremaneira, pelas 
flores tetrâmeras.

Plantaginaceae
23. Angelonia biflora Benth., Prodr. 10: 254. 
1795/1838.  Fig. 1f

Ervas anfíbias, eretas, 0,6–1,2 m alt.; ramos 
cilíndricos. Folhas sésseis opostas a subopostas, 
cruzadas; lâmina 3,8–5,8 × 0,8–1,1 cm, lanceolada, 
ápice agudo, margem serreada, base alargada, 
tricomas na face adaxial. Brácteas foliáceas; 
pedicelo 1–2 cm compr. Racemo 12–18 cm compr., 
terminal. Flores gamopétalas, pediceladas; cálice 
dialissépalo, 3–5 mm compr.; corola gamopétala, 
azul-violáceo, tubular, fauce branca, 1,9–2,3 cm 
compr., com duas bolsas elaióforos tricomáticos; 
estames 2, glabros; ovário súpero, carpelos 2; 
estiletes 2, estigmas persistentes; estames e 
estiletes localizados na parte superior da corola, 
em posição nototríbica. Fruto cápsula, ca. 8 mm 
compr., orbicular. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
20.VII.2010, fl. e fr., E.A. Lima  22 (ACAM); Sítio Bravo, 
31.V.2010, fl. e fr., H.O. Machado-Filho (ACAM, EAN). 

Angelonia biflora é frequentemente 
encontrada na caat inga,  nos estados do 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Pernambuco (Souza & Giulietti  2009). 
Observadas com flores e frutos em maio e julho. 
Podem ser identificadas pelas flores geminadas, 
dispostas em racemos, podendo ser definido, e 
por brácteas subfalcadas e inteiras (Souza & 
Giulietti 2009).

24. Stemodia maritima L., Syst. Nat. (ed. 10) 
2: 1118. 1759.

Ervas anfíbias, eretas, 20–50 cm alt., 
ramificadas; ramos ascendentes ou não, viscosos. 
Folhas opostas cruzadas, sésseis; lâmina 1,6–
1,8 × 0,5–0,9 cm, lanceolada, ápice agudo, 
margem denteada, base por vezes amplexicaule, 
glabrescente na face abaxial, pilosa na face 
adaxial. Flores solitárias, axilares, zigomorfas, 
sésseis a subsésseis; bractéolas 3–4 mm compr., 

lanceoladas, ascendentes, recobrindo o cálice e, 
em parte, a corola; cálice dialissépalo, 3–5 × 0,5–
0,7 mm, sépalas externamante pilosas, lacínios 
ca. 4 × 2 mm, obovais; corola gamopétala, azul a 
arroxeada, lobos 5, ca. 6 mm compr.; estames 4, 
bífidos; ovário súpero, carpelos 2. Fruto não visto.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
3.X.2010, fl., E.A. Lima 43 (ACAM).

Stemodia maritima ocorre na América 
Central e Nordeste do Brasil, sobretudo próximo 
ao litoral, sendo encontrada também em áreas de 
Caatinga e campo rupestre (Souza & Giulietti 
2009). Na APA do Cariri foi encontrada florida 
em outubro. Pode ser reconhecida pelos ramos 
viscosos, folhas sésseis, corola azul a arroxeada 
e pelo androceu constituído por 4 estames.

Pontederiaceae
25. Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms., 
Monog. Phan. 4: 530. 1882.  Fig. 2c-d

Ervas emergentes, eretas, estoloníferas, 
40-60 cm alt. Folhas opostas, invaginantes, 
com bainhas; pecíolo não inflado, 38–45 cm 
compr.; lâmina 4,7–6 × 5–6,2 cm, geralmente 
cordiforme, ápice agudo, margem inteira, 
base cordada. Panícula, terminal, 12,8–13,6 
cm compr., multiflora (28–30); pedúnculo 
0,7–1,2 cm compr. Flores zigomorfas, tépalas 6, 
pediceladas, reunidas em grupos de 4–6; cálice 
dialissépalo; corola dialipétala, azul-violácea; 
estames 6, livres, ca. 1,4 cm compr., anteras 
1,2–1,8 mm compr., de tamanhos iguais entre 
si; ovário súpero, carpelos 3. Fruto não visto. 
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 
20.VII.2010, fl., E.A. Lima 4 (ACAM, EAN).

Eicchornia paniculata é amplamente 
distribuída no Brasil, ocorrendo nos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Sergipe (Amaral et al. 2008). Ocorre 
preferencialmente em áreas alagadas temporárias, 
formando populações isoladas (Gomes 2000). Na 
APA do Cariri foi encontrada florida em julho. 
Caracteriza-se morfologicamente por apresentar 
hábito emergente, pecíolo com aerênquima e 
inflorescências em panículas terminais portando 
flores pediceladas.

26. Heteranthera limosa Willd., Ges. Naturf. Fr. 
Neue Schr. 3: 439. 1801.  Fig. 1e

Ervas emergentes, ca. 13 cm alt. Folhas 
rosuladas; pecíolo 6,5–8,2 cm compr.; lâmina 3–4 
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× 1,7–1,9 cm, papirácea, verde, oval a elíptica, ápice 
agudo a arredondado, margem inteira, base atenuada, 
glabra. Cimeira 6–7 mm compr., solitária, terminal. 
Flores solitárias, zigomorfas, pediceladas, tépalas 6; 
cálice dialissépalo; corola dialipétala, pétalas azuis 
a lilases, translúcidas; estames 3, livres, ca. 3,5 mm 
compr., anteras lanceoladas, deiscência longitudinal, 
filetes ca. 1 cm compr.; ovário súpero, carpelos 3. 
Fruto não visto.
Material examinado: Boa Vista, Sítio Bravo, 
31.X.2009, fl., R.T.S. Matias et al. 3 (ACAM, EAN).

Heteranthera limosa distribui-se em todo 
o continente americano, sendo amplamente 
distribuída no Brasil, onde se dispersa desde o 
estado do Pará até o Rio Grande do Sul (Gomes 
2000), sendo considerada planta daninha em 
agroecossistemas (Lorenzi 2006). Na área de 
estudo foi encontrada com flores em outubro. 
Diferencia-se de Heteranthera oblongifolia, da 
qual é morfologicamente relacionada, basicamente 
pelas folhas rosuladas e flores azuis a lilases, 
reunidas em cimeira.

27. Heteranthera oblongifolia C. Mart. ex Roem. 
& Schult., Syst. Veg. 7: 1148. 1830.

Ervas emergentes, 10–20 cm alt.; ramos 
prostrados. Folhas com bainhas; pecíolo 10–16 
cm compr.; lâmina oval a oblonga, 2–5 × 3–6 
cm, ápice obtuso, margem inteira, base cordada. 
Cimeira biflora, pedúnculo 1–1,6 cm compr. Flores 
zigomorfas, tépalas 6, geminadas, uma séssil e 
uma pedicelada, pedicelo 1,5–2 cm compr.; cálice 
dialissépalo; corola dialipétala, azul ou alva; 
estames 3, livres, anteras sagitadas; ovário súpero, 
carpelos 3. Fruto não visto. 
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
27.IX.2010, fl., E.A. Lima 134 (ACAM, EAN).

Heteranthera oblongifolia é frequentemente 
encontrada na Região Nordeste, sendo registrada 
para os estados do Piauí, Maranhão, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, além do 
Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso e São Paulo 
(Gomes 2000). Na área de estudo foi encontrada 
florida em setembro. Esta espécie pode ser facilmente 
reconhecível, principalmente, pelas flores alvas 
geminadas, sendo uma séssil e uma pedicelada.

Solanaceae
28. Nicotiana glauca Graham, Edinburgh New 
Philos. J. 5: 175. 1828.

Arbustos emergentes, eretos, 1,6–2 m 
alt.; ramos verde-acizentados. Folhas simples, 

alternas; pecíolo ca. 4,9 cm compr.; lâmina ca. 
7,9 × 5,2 cm, oval, ápice agudo, margem inteira, 
base cuneada a truncada, glabra, serosa. Tirso 
paniculado de cimas monocasiais, 8,7–11,4 cm 
compr. Flores actinomorfas, pedicelo ca. 8 mm 
compr.; cálice gamossépalo, 0,9–1,2 cm compr., 
tubular; corola gamopétala, amarelo-esverdeado, 
tubular-hipocrateriforme, 3–3,8 × 0,5–0,7 cm; 
estames 5, inclusos, 2,9–3,6 cm compr., anteras 
1,5–2 mm compr.; ovário súpero, carpelos 2. Fruto 
cápsula, ca. 1,2 cm compr.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
3.VIII.2010, E.A. Lima 36 (ACAM, EAN); Sítio Bravo, 
20.VII.2010, fl. e fr., H.O. Machado-Filho 61 (ACAM, 
EAN).  

Nicotiana glauca ocorre na Argentina e 
Bolívia, sendo amplamente distribuída nas áreas 
quentes e secas da América tropical, incluindo 
áreas de caatinga no Nordeste brasileiro (Moraes 
et al. 2009). Na APA do Cariri foi encontrada 
com flores e frutos em julho, associada às 
áreas mais antropizadas. A espécie apresenta 
hábito variável, ora emergente, ora ripário, e é 
facilmente reconhecível por apresentar ramos 
glaucos e corola tubular-hipocrateriforme 
amarelo-esverdeado.

Verbenaceae
29. Stachytarpheta elatior Schrad. ex Schult., 
Mant. 1: 172. 1822.

Ervas emergentes, eretas, ca. 60 cm alt.; caule 
quadrangular ramificado na base, ramos cilíndricos. 
Folhas simples, verticiladas; lâmina ca. 7,6 × 
2,1 cm, oblongo-lanceolada, ápice acuminado, 
margem denteada, base atenuada. Espigas, ca. 9,3 
cm compr., terminais. Flores zigomorfas, sésseis; 
cálice gamossépalo, ca. 6 mm compr., sépalas 5; 
corola gamopétala, arroxeada, pétalas 5, ca. 1,2 
cm compr.; androceu e gineceu inclusos; filetes 
recobertos por tricomas, anteras ca. 0,7 mm compr.; 
ovário súpero, carpelos 2. Fruto não visto.
Material examinado: Boa Vista, Fazenda Salambaia, 
3.X.2010, fl., E.A. Lima 43 (ACAM, EAN).

Stachytarpheta elatior apresenta ampla 
distribuição na América Tropical, ocorrendo 
associada a áreas úmidas e pantanosas. Espécie 
nativa do Brasil amplamente distribuída nas 
Regiões Nordeste e Sudeste (Amaral et al. 2008). 
Encontrada florida em outubro. Caracteriza-se por 
apresentar caule quadrangular ramificado na base, 
além de inflorescências do tipo espiga, terminais, 
e pela corola arroxeada.
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Resumo
O presente estudo teve como objetivo inventariar as espécies de Orchidaceae ocorrentes no município de 
Caldas Novas. Para tanto, foram realizadas coletas mensais, durante o ano de 2008 (exceto entre setembro e 
novembro). Paralelamente aos trabalhos de campo foram realizados levantamentos nos herbários CEN, IBGE, 
UB e UFG. São apresentados chave de identificação, descrições morfológicas, comentários e ilustrações das 
espécies. Foram registrados 15 gêneros e 28 espécies de Orchidaceae na área. Os gêneros que apresentaram 
maior número de espécies foram Epidendrum e Habenaria (seis espécies cada), seguidos por Cleistes (três), 
e Cyrtopodium (duas). Cinco espécies listadas são novas ocorrências para Goiás, mostrando a necessidade 
de inventários florísticos no estado.
Palavras-chave: Cerrado, florística, orquídea, taxonomia.

Abstract
The aim of this study was to inventory the species of Orchidaceae occurring in Caldas Novas. We conducted 
monthly collections during 2008 (except  from September  to November). Parallel to the fieldwork, surveys 
were  done in the herbaria CEN, IBGE, UB and UFG. We present an identification key, morphological 
descriptions, comments and illustrations of the species. We recorded 15 genera and 28 species of Orchidaceae 
in the area. The genera with more species were Epidendrum and Habenaria (six species each), followed by 
Cleistes (three), and Cyrtopodium (two). Five species are new records for the state of Goiás, showing that 
floristic inventories in the state are still needed.
Keywords: “Cerrado”, floristics, orchids, taxonomy.
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Introdução
O Cerrado é um dos hotspots mundiais 

de diversidade (Myers et al. 2000) e constitui o 
segundo maior domínio fitogeográfico do Brasil e 
da América do Sul, ocupando cerca de 2 milhões 
de km², que corresponde a aproximadamente a 
25% do território brasileiro (Dias 1992). Esse 
domínio abrange o Distrito Federal e quase todo o 
território dos estados de Goiás e Tocantins, além de 
partes da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, 
Rondônia, São Paulo e algumas manchas na região 
amazônica.

Segundo Barros et al. (2013), o Cerrado 
possui cerca de 680 espécies de Orchidaceae, o 
que a torna uma das famílias mais representativas 

em número de espécies, embora não componha um 
elemento dominante da vegetação local. Apesar 
da importância florística da família no Cerrado, 
poucos trabalhos são destinados ao levantamento 
de suas espécies.

O Distrito Federal, até o momento, é a área 
mais bem amostrada (e.g., Pereira et al. 1993; 
Filgueiras & Pereira 1994; Batista & Bianchetti 
2003; Batista et al. 2005; Bianchetti et al. 2005), 
e, de acordo com os dados disponíveis atualmente, 
possui mais espécies de orquídeas registradas do 
que Goiás e Tocantins somados (Bianchetti et al. 
2005). Independentemente da real diversidade 
local da família isso demonstra o quão pequeno 
ainda é o esforço de coleta realizado no Cerrado e 
a importância do desenvolvimento de inventários 
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florísticos. No caso de Caldas Novas, poucos são os 
estudos florísticos na região e, ainda assim, focados 
no estrato arbustivo-arbóreo (e.g., Silva et al. 2002; 
Lima et al. 2010).

Por sua beleza e exotismo, as orquídeas 
são utilizadas como plantas ornamentais, sendo 
comumente retiradas de seus ambientes naturais 
e, posteriormente, comercializadas. Essa prática 
extrativista, somada aos problemas enfrentados 
pelo Cerrado, como a destruição dos hábitats pelo 
desmatamento, deixa muitas espécies em risco de 
extinção (Klink & Machado 2005). Neste sentido, 
informações sobre a distribuição das espécies, sua 
biologia e hábitats naturais subsidiam esforços de 
conservação das espécies in situ, circunscrevendo 
as áreas de maior diversidade e as áreas onde 
são encontradas espécies raras, endêmicas ou 
ameaçadas de extinção. O objetivo do presente 
estudo é apresentar um inventário das espécies da 
família Orchidaceae ocorrentes no município de 
Caldas Novas, incluindo descrições morfológicas, 
comentários, chave para identificação das espécies 
e ilustrações.

Material e Métodos
O município de Caldas Novas está localizado 

no sudeste do estado de Goiás e possui apenas 
uma Unidade de Conservação (UC), o Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), 
que resguarda em sua área os remanescentes de 
vegetação em melhor estado de conservação do 
município, de modo que o trabalho de campo foi 
concentrado na área da UC.

O PESCAN compreende uma área de cerca 
de 12.500 ha, destacando-se um platô no topo 
constituído principalmente por cerrado sensu 
stricto, vegetação predominante no município 
(SIEG 2012). As laterais do platô são formadas 
por encostas contendo áreas de vegetação rupestre 
e campos úmidos, e a base, que faz divisa com 
fazendas e loteamentos urbanos, possui áreas de 
mata de galeria (Rizzo 1981; Lima et al. 2010). 
A altitude no platô da serra é de cerca de 1.043 
m (Iglesias et al. 2011). A região apresenta duas 
estações bem definidas, uma chuvosa, entre os 
meses de novembro e março, e outra seca, de maio 
a setembro, características que enquadram o clima 
da região no tipo Aw (Köppen 1948).

Durante o ano de 2008, foram realizadas 
coletas mensais, com duração média de três 
dias cada, em diferentes pontos do PESCAN. 
As áreas do parque foram percorridas de forma 

não sistematizada, buscando-se cobrir a maior 
extensão possível e as diferentes fitofisionomias 
em cada expedição. Entre os meses de setembro e 
novembro não foram realizadas coletas em virtude 
da ocorrência de uma queimada no parque, que 
impossibilitou a realização de expedições à área.

A coleta e a herborização do material foram 
realizadas de acordo com as técnicas usuais (Mori et 
al. 1989). Cartões com as peças florais distendidas, 
oriundas dos diferentes espécimes, foram montados 
para facilitar o estudo morfológico e taxonômico. 
As identificações foram realizadas através de 
consultas às obras específicas da família, como: 
Rodrigues (1877, 1882), Cogniaux (1893-1896, 
1898-1902, 1904-1906), Hoehne (1940, 1942, 
1945, 1949, 1953), Pabst & Dungs (1975, 1977) e 
Sprunger et al. (1996), além de trabalhos específicos 
de cada gênero (e.g., Batista & Bianchetti 2002) 
e comparação com coleções depositadas nos 
herbários SP e UFG, acrônimos segundo Thiers 
(2013). As informações sobre forma de vida e 
hábitat dos espécimes foram obtidas durante os 
trabalhos de campo ou das etiquetas dos exemplares 
depositados nos herbários. A altura apresentada 
nas descrições das plantas é sempre a maior altura 
alcançada, independentemente do órgão (e.g. caule, 
inflorescência, etc.). Os espécimes coletados foram 
incorporados ao herbário UFG. A atualização dos 
nomes científicos está de acordo com a Lista das 
Espécies da Flora do Brasil (Barros et al. 2013).

Paralelamente ao trabalho de campo, foi 
realizado um levantamento dos exemplares 
da família nos herbários CEN, IBGE, UB e 
UFG, acrônimos segundo Thiers (2013), e todas 
as espécies citadas para Caldas Novas foram 
incorporadas ao estudo.

Resultados e Discussão
Foram registrados 15 gêneros e 28 espécies 

de Orchidaceae em Caldas Novas. Os gêneros 
que apresentaram maior número de espécies 
foram Epidendrum L. e Habenaria Willd. (6 
spp.), seguidos por Cleistes Rich. ex Lindl. (3 
spp.) e Cyrtopodium Lindl. (2 spp.). Três espécies 
pertencentes aos gêneros Catasetum Rich. ex 
Kunth, Galeandra Lindl. e Polystachya Hook. 
foram vistas apenas em estado estéril no PESCAN, 
de modo que não foram tratadas no trabalho. 
Foram registradas 12 espécies de Orchidaceae no 
PESCAN (excetuando-se as que foram observadas 
apenas em estado estéril). Para nove delas não havia 
registro prévio em herbário para o município.
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A maioria das espécies de Orchidaceae 
encontradas em Caldas Novas possui ampla 
distribuição, sendo apenas oito espécies endêmicas 
do Brasil: Cleistes mantiqueirae (Rchb. f. & Warm.) 
Schltr.; Cleistes paranaensis (Barb. Rodr.) Schltr.; 
Epidendrum amblostomoides Hoehne; Galeandra 
Montana Barb. Rodr.; Habenaria glaucophylla 
Barb. Rodr.; Habenaria lavrensis Hoehne; Notylia 
hemitricha Barb. Rodr. e Orleanesia mineirosensis 
Garay. Mesmo dentre as endêmicas do Brasil, 
apenas duas espécies possuem distribuição mais 
restrita, H. lavrensis e O. mineirosensis, sendo 
a última a única espécie endêmica de Goiás 
encontrada na área de estudo. Também para o 
domínio do Cerrado, poucas são as espécies 
endêmicas, apenas: Cyrtopodium paludicolum 

Hoehne, H. lavrensis e O. mineirosensis (Barros 
et al. 2013).

A maior parte dos espécimes encontrados 
nos herbários é advinda de um trabalho de 
resgate de flora realizado na época de formação 
do Lago Corumbá, resultante do represamento 
do Rio Corumbá. O levantamento dos espécimes 
registrados em herbários foi importante, pois cinco 
espécies do presente estudo não estão citadas para 
o estado de Goiás na Lista de Espécies da Flora 
do Brasil (Barros et al. 2013), referidas a seguir: 
Bulbophyllum exaltatum Lindl., Epidendrum 
pseudodifforme Hoehne & Schltr., Epidendrum 
rigidum Jacq., H. lavrensis e N. hemitricha. Essas 
novas ocorrências demonstram a necessidade de 
realização de mais inventários florísticos em Goiás.

Chave para identificação das espécies de Orchidaceae no município de Caldas

1. Cauloma intumescido em pseudobulbo.
2. Pseudobulbos sobrepostos (novos pseudobulbos crescendo no ápice dos anteriores)  ...................  

 .............................................................................................................  28. Scaphyglottis prolifera
2’. Pseudobulbos não sobrepostos. 

3.	 Inflorescência	terminal.
4.	 Planta	terrícola;	flor	calcarada	 ................................................. 16. Galeandra montana
4’.	 Planta	epífita;	flor	não	calcarada.

5. Pseudobulbos uni ou bifoliados ..................................... 8. Encyclia argentinensis
5’. Pseudobulbos multifoliados.

6. Flores alvo-esverdeadas; labelo com unguículo adnato ao ginostêmio  .........  
 .....................................................................  9. Epidendrum amblostomoides

6’. Flores creme-esverdeadas; labelo livre do ginostêmio  ..................................  
 .......................................................................... 26. Orleanesia mineirosensis

3’.	 Inflorescência	lateral.
7. Folhas plicadas.

8.	 Pseudobulbos	ca.	2	cm	compr.,	piriformes,	unifoliados;	flores	alvas	com	máculas	
vinosas  ......................................................................... 23. Koellensteinia tricolor

8’.	 Pseudobulbos	15,5–20	cm	compr.,	fusiformes,	multifoliados;	flores	amarelas	com	
máculas castanhas ou vermelhas.
9. Flores com pétalas e sépalas amarelo-pálidas com máculas castanhas; labelo 

ca. 1,8 × 1,6 cm, amarelo-vivo com lobos laterais castanhos  ........................  
 ................................................................................... 6. Cyrtopodium eugenii

9’. Flores com pétalas e sépalas amarelas; labelo ca. 2,2 × 3,5 cm, amarelo com 
máculas vermelhas nos lobos laterais e no calo  .............................................  
 ..........................................................................  7. Cyrtopodium paludicolum

7’. Folhas conduplicadas.
10.	 Folhas	verde-claras,	maculadas	de	verde-escuro;	flores	calcaradas	 .......................  

 ...................................................................................... 25. Oeceoclades maculata
10’.	 Folhas	não	maculadas;	flores	ecalcaradas.

11.	 Pseudobulbos	ovoides,	rômbicos	em	corte	transversal;	folhas	oblongas;	flores	
verdes com máculas castanhas  ...........................  1. Bulbophyllum exaltatum

11’. Pseudobulbos elipsoides ou piriformes, ovoides a arredondados em corte 
transversal;	folhas	lineares	ou	elípticas;	flores	alvas	ou	verdes	com	máculas	
alaranjadas.
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12.	 Folhas	lineares;	inflorescência	em	fascículo;	flores	alvas	 ...............  2. Camaridium ochroleucum
12’. Folhas	 elípticas	 a	 estreito-elípticas;	 inflorescência	 em	 racemo;	 flores	 verdes	 com	máculas	

alaranjadas  .................................................................................................  24. Notylia hemitricha
1’. Cauloma ou caule não intumescido em pseudobulbo.

13. Flores calcaradas.
14. Folhas rosuladas na base da planta ...........................................  17. Habenaria glaucophylla
14’. Folhas espiraladas ao longo do caule.

15. Labelo inteiro.
16. Pétalas bipartidas, segmento superior triangular-lanceolado, segmento inferior 

reduzido a um pequeno dente  .............................................  20. Habenaria obtusa
16’. Pétalas inteiras, sub-quadrangulares, ápice truncado  ..... 21. Habenaria petalodes

15’.	 Labelo	trífido.
17. Sépala dorsal com ápice longo-acuminado a caudado  .... 18. Habenaria lavrensis
17’. Sépala dorsal com ápice agudo a obtuso.

18.	 Inflorescência	9–10	cm	compr.;	 labelo	ca.	7	mm	compr.;	calcar	ca.	1,3	cm	
compr.  ................................................................  22. Habenaria secundiflora

18’.	 Inflorescência	5,5–7	cm	compr.;	 labelo	ca.	5	mm	compr.;	calcar	ca.	9	mm	
compr.  ...................................................................... 19. Habenaria leprieuri

13’. Flores ecalcaradas. 
19.	 Folhas	rosuladas	na	base	da	planta;	flores	sésseis;	labelo	calceolado	 ....................................  

 .......................................................................................................... 27. Prescottia oligantha
19’.	 Folhas	dísticas	ou	espiraladas	ao	longo	do	caule;	flores	pediceladas;	labelo	não	calceolado.

20.	 Folhas	dísticas;	flores	amarelo-esverdeadas,	alvo-esverdeadas	ou	verdes;	labelo	adnato	
ao ginostêmio.
21.	 Planta	terrícola;	inflorescência	em	panícula	(raramente	racemo)

22.	 Caule	ramificado;	flores	amarelo-esverdeadas;	labelo	inteiro,	conduplicado	  
 ....................................................................... 10. Epidendrum dendrobioides

22’.	 Caule	simples;	flores	alvo-esverdeadas;	labelo	trilobado,	plano	 ....................  
 ........................................................................... 11. Epidendrum densiflorum

21’.	 Planta	epífita;	inflorescência	em	racemo.
23.	 Caule	ramificado,	pendente;	flores	alvo-esverdeadas	.....................................  

 ......................................................................... 14. Epidendrum strobiliferum
23’.	 Caule	não	ramificado,	ereto;	flores	verdes.

24.	 Inflorescência	 6–13	 cm	 compr.;	 pedicelo	 e	 ovário	 encobertos	 pelas	
brácteas	florais,	brácteas	florais	cimbiformes	de	base	imbricante;	labelo	
inteiro, ápice obtuso  ....................................... 13. Epidendrum rigidum

24’.	 Inflorescência	3–4	cm	compr.;	pedicelo	e	ovário	não	encobertos	pelas	
brácteas; labelo trilobado a inteiro, ápice emarginado  ...........................
 ............................................................. 12. Epidendrum pseudodifforme

20’.	 Folhas	espiraladas;	flores	róseas	a	lilases;	labelo	não	adnato	ao	ginostêmio
25.	 Raízes	sem	tuberoides;	folhas	coriáceas,	nervação	reticulada;	flores	com	calículo	

no ápice do ovário  ................................................ 15. Epistephium sclerophyllum
25’.	 Raízes	com	tuberoides;	folhas	cartáceas,	nervação	paralelinérvea;	flores	sem	calículo	

no ápice do ovário.
26. Flores lilases; labelo púrpura, com crista formada por fímbrias  ....................  

 ................................................................................... 5. Cleistes paranaensis
26’. Flores róseas; labelo róseo ou púrpura, com crista formada por papilas.

27. Planta ca. 60 cm alt.; a maior folha ca. 5,5 × 1 cm; labelo róseo, ca. 2,8 
× 0,6 cm, trilobado  .........................................  4. Cleistes mantiqueirae

27’. Planta 65–140 cm alt.; a maior folha ca. 14 × 4 cm; labelo púrpura, 6,5–7 
× 2,4–2,7 cm, inteiro  .........................................  3. Cleistes grandiflora
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1. Bulbophyllum exaltatum Lindl., Ann. Mag. Nat. 
Hist. 10: 186. 1842. Fig. 1a

Epífita, 31–50,5 cm alt. Cauloma intumescido 
em pseudobulbo; pseudobulbos amarelados, 2,2–
3,1 cm compr., ovoides, transversalmente rômbicos, 
unifoliados. Folhas coriáceas, conduplicadas, 
3,9–6,7 × 1,3–2 cm, oblongas, ápice obtuso. 
Inflorescência em racemo, lateral, 31–50,5 cm 
compr., multiflora, ereta, laxa. Flores verdes com 
máculas castanhas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépala dorsal ca. 10 × 3–4,5 mm, 
oblongo-lanceolada a ovada, ápice agudo; sépalas 
laterais ca. 10 × 3–4 mm, ovadas, levemente 
assimétricas, ápice agudo; pétalas ca. 3 × 4 mm, 
triangulares, ápice agudo; labelo púrpura, 5,5–6 × 
2,5–3 mm, trilobado, lobo mediano 4–4,5 × 2 mm, 
lobos laterais ca. 1 × 1 mm; ginostêmio creme, ca. 
2,5 mm compr., estelídias presentes.
Material examinado: bacia de inundação do AHE 
Corumbá, 2.X.1996, fr., T.B. Cavalcanti et al. 2088 
(CEN, SP).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Itutinga, 19.I.1981, fl., F. Barros 604 (SP); 
Serra do Caraça, 18.I.1921, fl., F.C. Hoehne (SP5049); 

Bulbophyllum exaltatum está distribuído pelo 
Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela. No 
Brasil ocorre na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Santa Catarina e São Paulo (Smidt 2007; 
Barros et al. 2013). Espécie coletada na copa das 
árvores da Bacia de inundação da AHE Corumbá, 
hábito que se diferencia do que normalmente 
ocorre com a espécie, que é tipicamente rupícola. 
Floresce entre dezembro e abril (Smidt 2007). 
Bulbophyllum exaltatum pode ser diferenciado das 
outras espécies de orquídeas ocorrentes na região 
estudada pelos pseudobulbos rômbicos em corte 
transversal e amarelados, e pelas flores verdes com 
máculas castanhas.

2. Camaridium ochroleucum Lindl., Bot. Reg. 10: 
844. 1824. Fig. 1b

Epífita, 19–30 cm alt. Cauloma intumescido 
em pseudobulbo; pseudobulbos 3–3,5 cm compr., 
elipsoides, transversalmente ovoides, lateralmente 
compressos, uni ou bifoliados. Folhas coriáceas, 
conduplicadas, 16–26,5 × 1,1–1,3 cm, lineares, 
ápice obtuso. Inflorescência em fascículo, lateral, 
3,5–5,4 cm compr., pauciflora, ereta, laxa. Flores 
alvas, ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; 
sépala dorsal 2,5–2,9 × 0,8–0,9 cm, elíptico-
obovada, ápice agudo; sépalas laterais 2,4–2,9 
× 1–1,2 cm, obovadas, levemente assimétricas, 
ápice agudo; pétalas 2,1–2,9 × 0,7–0,8 cm, 

oblanceoladas, ápice agudo; labelo 1,2–1,3 × 
1,1–1,3 cm, trilobado; lobo mediano ca. 6 × 8 mm, 
suborbicular, ápice retuso, lobos laterais ca. 3 × 3 
mm, sub-ovados, ápice agudo a obtuso; ginostêmio 
ca. 1,1 cm compr.
Material examinado: Córrego Bálsamo, 27.VII.1993, 
fr., H.G.P. Santos et al. 157 (CEN).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Goiás, 5.X.1981, fl., D.C. Giacometti & S.R.F. Fagundes 
144 (CEN). Ipameri, 18.XII.1994, fl., M.C. Assis et al. 111 
(CEN); 25.III.1995, fl., T.B. Cavalcanti et al. 1414 (CEN).

Camaridium ochroleucum está distribuído 
desde a Guatemala até a Bolívia e Brasil. No Brasil 
está presente no Acre, Amapá, Amazonas, Distrito 
Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Pará, Rondônia e Roraima (Barros et al. 
2013; World Checklist of Monocotyledons 2012). 
Espécie encontrada como epífita em matas próximas 
ao Córrego Bálsamo. Floresce entre outubro e março. 
Camaridium ochroleucum pode ser diferenciada das 
outras espécies de orquídeas ocorrentes na região 
estudada pelas folhas lineares e inflorescência lateral 
em fascículos, portando flores alvas.

3. Cleistes grandiflora (Aubl.) Schltr., Arch. Bot. 
São Paulo 1: 179. 1926.

Terrícola, 65–140 cm alt. Raízes com 
tuberoides. Caule não intumescido em pseudobulbo. 
Folhas cartáceas, paralelinérveas, espiraladas ao 
longo do caule, a maior ca. 14 × 4 cm, decrescendo 
em direção ao ápice do caule, tornando-se brácteas 
gradativamente, lâmina lanceolada a elíptico-
lanceolada, base amplexicaule, ápice agudo. 
Inflorescência em racemo, terminal, 30–70 cm 
compr., pauciflora, ereta, laxa. Flores róseas, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas, sem 
calículo no ápice do ovário; sépala dorsal 6,5–7,5 × 
0,9–1,1 cm, linear-lanceolada, ápice agudo; sépalas 
laterais 6,5–7,5 × 0,9–1,1 cm, linear-lanceoladas, 
ápice agudo; pétalas púrpuras, 6,2–7,2 × 1,3–1,6 cm, 
oblanceoladas a elíptico-lanceoladas, ápice agudo 
a acuminado; labelo púrpura, alvescente na base e 
com vênulas vináceas no ápice, 6,5–7 × 2,4–2,7 cm, 
inteiro, âmbito oblongo, não adnato ao ginostêmio, 
crista central formada por papilas amarelas ou 
alvescentes; ginostêmio alvo, 3,4–3,6 cm compr.
Material examinado: II.1993, fl., T.A.B. Dias et al. 
410 (CEN).

Cleistes grandiflora está distribuída pelos 
estados de Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso e Tocantins, ocorrendo também em países 
da América Central (Pansarin 2005; Barros et 
al. 2013). Cresce em solos de campos úmidos 
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Figura 1 – a. peças florais de Bulbophyllum exaltatum; b. peças florais de Camaridium ochroleucum. c-d. Cleistes 
mantiqueirae – c. hábito; d. peças florais. e-f. Cleistes paranaensis – e. vista lateral da flor; f. peças florais. g-i. 
Cyrtopodium eugenii – g. hábito; h. flor; i. peças florais; j. peças florais de Cyrtopodium paludicolum. (a F. Barros 
604; b M.C. Assis et al. 111; c-d C.F. Hall et al. 528; e-f C.F. Hall et al. 519; g-i C.F. Hall et al. 661; j Cordovil-
Silva & S.C.S. Xavier 537).
Figure 1 – a. floral parts of Bulbophyllum exaltatum; b. floral parts of Camaridium ochroleucum. c-d. Cleistes mantiqueirae – c. habit; 
d. floral parts. e-f. Cleistes paranaensis – e. flower; f. floral parts. g-i. Cyrtopodium eugenii – g. habit; h. flower; i. floral parts; j. floral 
parts of Cyrtopodium paludicolum. (a F. Barros 604; b M.C. Assis et al. 111; c-d C.F. Hall et al. 528; e-f C.F. Hall et al. 519; g-i C.F. 
Hall et al. 661; j Cordovil-Silva & S.C.S. Xavier 537).
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próximos a áreas de cerrado sensu stricto. Floresce 
entre os meses de fevereiro e abril (Pansarin 2005). 
Cleistes grandiflora é a mais robusta dentre as 
espécies do gênero da região estudada, possuindo 
porte, folhas e flores maiores que as demais. 
Diferencia-se ainda de Cleistes paranaensis (Barb. 
Rodr.) Schltr. pelas flores róseas e labelo inteiro, 
com crista formada por papilas; e de C. mantiqueirae 
Rchb. f. & Warm. pelo labelo púrpura e inteiro.

4. Cleistes mantiqueirae (Rchb. f. & Warm.) 
Schltr., Arch Bot. São Paulo 1: 179. 1926. 
 Fig. 1c-d

Terrícola, ca. 60 cm alt. Raízes com tuberoides. 
Caule não intumescido em pseudobulbo. Folhas 
cartáceas, paralelinérveas, espiraladas ao longo 
do caule, a maior ca. 5,5 × 1 cm, decrescendo 
em direção ao ápice do caule, tornando-se 
brácteas gradativamente, lâmina lanceolada, base 
amplexicaule, ápice agudo. Inflorescência em 
racemo, terminal, ca. 30 cm compr., pauciflora, 
ereta, laxa. Flores róseo-pálidas, ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas, sem calículo no ápice do 
ovário; sépala dorsal ca. 3 × 0,5 cm, lanceolada, 
ápice agudo; sépalas laterais ca. 3 × 0,5 cm, 
lanceoladas, ápice agudo; pétalas ca. 2,7 × 0,9 cm, 
lanceoladas, ápice agudo; labelo róseo, ca. 2,8 × 
0,6 cm, trilobado, âmbito oblanceolado, não adnato 
ao ginostêmio, crista central formada por papilas 
amarelas; lobo mediano ca. 6 × 6 mm, orbicular, 
ápice agudo; ginostêmio alvo, ca. 1,8 cm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 528 (UFG).

Cleistes mantiqueirae está distribuída pelos 
estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro e São Paulo (Pansarin 2005). Espécie 
coletada em campos úmidos próximos a formações 
rupestres no PESCAN. Floresce no mês de 
fevereiro. Cleistes mantiqueirae é a menos robusta 
dentre as espécies do gênero da região estudada, 
possuindo porte, folhas e flores menores que as 
demais. Diferencia-se ainda de C. paranaensis pelas 
flores róseas e labelo com crista formada por papilas; 
e de C. grandiflora pelo labelo róseo e trilobado.

5. Cleistes paranaensis (Barb. Rodr.) Schltr., Arch. 
Bot. São Paulo 1: 180. 1926. Fig. 1e-f

Terrícola, ca. 80 cm alt. Raízes com tuberoides. 
Caule não intumescido em pseudobulbo. Folhas 
verdes, cartáceas, paralelinérveas, espiraladas 
ao longo do caule, a maior ca. 8 × 1,7 cm, 
decrescendo em direção ao ápice do caule, 

tornando-se brácteas gradativamente, lâmina 
lanceolada, base amplexicaule, ápice agudo. 
Inflorescência em racemo, terminal, ca. 40 cm 
compr., pauciflora, ereta, laxa. Flores lilases, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas, sem 
calículo no ápice do ovário; sépala dorsal ca. 5,3 
× 0,6 cm, lanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 
ca. 5,3 × 0,8 cm, lanceoladas, ápice agudo; pétalas 
ca. 5,2 × 1,1 cm, lanceoladas, ápice agudo; labelo 
púrpura, mais escuro em direção ao ápice, ca. 
4,8 × 2 cm, trilobado, âmbito oblanceolado, não 
adnato ao ginostêmio, crista central formada por 
fímbrias alvescentes, lobo mediano ca. 1,1 × 1,4 
cm, suborbicular, ápice agudo; ginostêmio alvo, 
ca. 1,4 cm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 519 (UFG).

Cleistes paranaensis está distribuída pela 
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo (Barros et al. 
2013). Espécie coletada em áreas de transição 
de cerrado sensu stricto para campo úmido no 
PESCAN. Floresce no mês de fevereiro. Cleistes 
paranaensis é uma das poucas espécies do gênero 
que ocorre com mais frequência em locais secos 
(Pansarin 2005). Diferencia-se das outras espécies 
do gênero ocorrentes na região estudada pelas 
flores lilases com labelo púrpura, trilobado, 
possuindo crista com fímbrias ao invés de papilas.

6. Cyrtopodium eugenii Rchb. f. & Warm., Otia 
Bot. Hamb. 2(2): 89. 1881. Fig. 1g-i

Terrícola ou rupícola, ca. 1 m alt. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo; pseudobulbos ca. 
20 cm compr., fusiformes, multifoliados. Folhas 
ausentes na floração, herbáceas, plicadas, com 
várias nervuras longitudinais proeminentes, dísticas. 
Inflorescência em racemo ou panícula, lateral, ca. 1 m 
compr., multiflora. Flores ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépalas amarelo-pálidas com máculas 
castanhas, dorsal ca. 1,7 × 1 cm, elíptica, ápice agudo; 
laterais ca. 1,7 × 1 cm, elípticas, ápice agudo; pétalas 
amarelo-pálidas com máculas castanhas, ca. 1,2 × 1 
cm, orbiculares, ápice arredondado; labelo amarelo, 
ca. 1,8 × 1,6 cm, trilobado, com calos na região 
central, lobo mediano ca. 0,9 × 1,5 cm, deltoide, 
lobos laterais castanhos, ca. 6 × 5 mm, obovados; 
ginostêmio verde, ca. 7 mm compr.
Material examinado: PESCAN, 16.VIII.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 661 (UFG).

Cyrtopodium eugenii está distribuído pela 
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Mato 
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Grosso, ocorrendo também na Bolívia (Romero-
González et al. 2008). Espécie coletada nos campos 
rupestres do PESCAN e vista em flor entre os meses 
de abril e agosto. Cyrtopodium eugenii é uma das 
espécies do gênero mais afetadas pelos efeitos das 
queimadas, pois apesar de sua parte vegetativa ser 
resistente ao fogo, floresce na época da seca, tendo sua 
inflorescência destruída pelas queimadas (Menezes 
2000), fato também observado no PESCAN durante 
o presente estudo. Diferencia-se de Cyrtopodium 
paludicolum Hoehne pelo padrão de coloração da flor 
que possui o labelo amarelo-vivo com lobos laterais 
castanhos e os outros verticilos amarelo-pálidos com 
máculas castanhas. A flor de C. eugenii também é, 
de maneira geral, menor que a de C. paludicolum 
apresentando, por exemplo, labelo ca. 1,8 × 1,6 cm.

7. Cyrtopodium paludicolum Hoehne, Relat. 
Commiss. Linhas Telegr. Estratég. Matto Grosso 
Amazonas 4: 24. 1912. Fig. 1j

Terrícola,  ca.  1,45 m alt .  Cauloma 
intumescido em pseudobulbo; pseudobulbos 
15,5–18,5 cm compr., fusiformes, multifoliados. 
Folhas herbáceas, plicadas, com várias nervuras 
longitudinais proeminentes, dísticas, ca. 50 × 
1,7–2 cm, lineares, ápice agudo. Inflorescência 
em racemo, lateral, ca. 1,45 m compr., multiflora. 
Flores predominantemente amarelas, ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas; sépala dorsal ca. 2,4 × 1 
cm, elíptica, ápice acuminado; sépalas laterais ca. 2 
× 1 cm, elípticas, ápice acuminado; pétalas ca. 2,1 × 
1,7 cm, orbiculares, ápice acuminado; labelo amarelo 
com máculas vermelhas na região do calo e lobos 
laterais, ca. 2,2 × 3,5 cm, trilobado, com calos na região 
central; lobo mediano ca. 1,1 × 1,7 cm, deltoide, ápice 
arredondado, lobos laterais, ca. 1,5 × 1 cm, obovados; 
ginostêmio amarelo-esverdeado, 8–9 mm compr.
Material examinado: desvio da estrada Caldas Novas-
AHE Corumbá, 16.I.1997, fl., S.P. Cordovil-Silva & 
S.C.S. Xavier 537 (CEN).

Cyrtopodium paludicolum está distribuído pelo 
Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, ocorrendo 
também na Bolívia (Romero-González et al. 2008). 
Espécie coletada em áreas de campo úmido. Floresce 
de dezembro a abril (Menezes 2000). Diferencia-se 
de C. eugenii pelo padrão de coloração da flor que é 
inteiramente amarelo-vivo, com labelo apresentando 
máculas vermelhas na região do calo e nos lobos 
laterais. A flor de Cyrtopodium paludicolum também 
é, de maneira geral, maior que a de C. eugenii, 
apresentando, por exemplo, labelo ca. 2,2 × 3,5 cm.

8. Encyclia argentinensis (Speg.) Hoehne, Arq. 
Bot. Est. São Paulo 2(6): 150. 1952. Fig. 2a-b

Epífita, ca. 1,3 m alt. Cauloma intumescido 
em pseudobulbo; pseudobulbos 9–11 cm compr., 
cônico-alongados, uni ou bifoliados. Folhas 
coriáceas, ca. 43 × 1,6 cm, lineares, ápice 
agudo. Inflorescência em panícula, terminal, 
ca. 1,3 m compr., multiflora, ereta, laxa. Flores 
castanho-esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; sépala dorsal castanho-esverdeada, 
1,8–2,4 × 0,4–0,6 cm, estreito-elíptica, ápice 
agudo; sépalas laterais castanho-esverdeadas, 
1,9–2,4 × 0,4–0,6 cm, estreito-elípticas, ápice 
agudo; pétalas castanho-esverdeadas, 1,8–2,1 × 
0,4–0,6 cm, oblanceoladas, ápice agudo; labelo 
alvo com vênulas róseas, ca. 1,8 × 2,1 cm, trilobado, 
envolvendo o ginostêmio em sua base, lobo mediano 
1–1,2 × 0,7–0,8 cm, suborbicular, ápice arredondado, 
lobos laterais 0,9–1,1 × 0,3–0,5 cm, subtrapezoidais; 
ginostêmio alvo a creme, ca. 1 cm compr.
Material examinado: 13.X.1990, fl., L.C. Menezes 7 (UB).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Morrinhos, 28.XI.1970, fl., J.A. Rizzo 5772 & A. Barbosa 
5020 (UFG).

Encyclia argentinensis está distribuída por 
Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, São Paulo e 
Tocantins, ocorrendo também na Argentina (Barros et 
al. 2013; World Checklist of Monocotyledons 2012). 
Floresce entre agosto e novembro (Meneguzzo et al. 
2012). Encyclia argentinensis pode ser diferenciada 
das outras espécies de orquídeas ocorrentes na região 
estudada por suas folhas coriáceas, longas (ca. 43 
cm compr.), e inflorescência terminal, muito longa 
(ca. 1,3 m compr.).

9. Epidendrum amblostomoides Hoehne, Arq. Bot. 
Estado São Paulo, n.s., f.m., 1(1): 18. 1938.  
 Fig. 2c

Epífita, ereta, 15,5–22,5 cm alt. Caule não 
ramificado. Cauloma intumescido em pseudobulbo; 
pseudobulbos 8–15 cm compr., fusiformes, 
multifoliados. Folhas cartáceas, dísticas, 8,2–16 × 
0,3–0,5 cm, lineares, base em bainha amplexicaule, 
ápice obtuso. Inflorescência em racemo, terminal, 
ca. 7,5 cm compr., multiflora, ereta, laxa. Flores 
alvo-esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; pedicelo e ovário não encobertos pelas 
brácteas; sépala dorsal ca. 5 × 1 mm, oblanceolada, 
ápice agudo; sépalas laterais 4–5 × 1–1,5 mm, 
oblongas a elípticas, falcadas, ápice agudo; pétalas 
ca. 4–5 × 0,5 mm, linear-filiformes, ápice dilatado, 
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Figura 2 – a-b. Encyclia argentinensis – a. vista frontal da flor; b. peças florais. c. peças florais de Epidendrum 
amblostomoides. d-e. Epidendrum dendrobioides – d. flor; e. peças florais. f-g Epidendrum densiflorum – f. vista 
frontal da flor; g. peças florais. h-i. Epidendrum pseudodifforme – h. hábito; i. peças florais. j-k. Epidendrum rigidum 
– j. flor; k. peças florais. l. peças florais de Epidendrum strobiliferum. (a material vivo; b L.C. Menezes 7; c T.B. 
Cavalcanti et al. 1969; d material vivo; e M.C. Assis et al. 156; f material vivo; g G.P. Silva et al. 1924; h T.A.B. 
Dias et al. 427; i C. Spannagel 11; j material vivo; k L. Bianchetti et al. 1237; l T.A.B. Dias et al. 364).
Figure 2 – a-b. Encyclia argentinensis – a. flower front view; b. floral parts. c. floral parts of Epidendrum amblostomoides. d-e. 
Epidendrum dendrobioides – d. flower; e. flower parts. f-g Epidendrum densiflorum – f. flower front view; g. floral parts. h-i. Epidendrum 
pseudodifforme – h. habit; i. floral parts. j-k. Epidendrum rigidum – j. flower; k. floral parts; l. floral parts of Epidendrum strobiliferum. 
(a live material; b L.C. Menezes 7; c T.B. Cavalcanti et al. 1969; d live material; e M.C. Assis et al. 156; f live material; g G.P. Silva et 
al. 1924; h T.A.B. Dias et al. 427; i C. Spannagel 11; j live material; k L. Bianchetti et al. 1237; l T.A.B. Dias et al. 364).
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arredondado; labelo ca. 4 × 2–3 mm, trilobado, 
unguículo adnato às margens do ginostêmio, lobo 
mediano ca. 1 × 1 mm, ovado, lobos laterais ca. 1 × 
1 mm, suborbiculares; ginostêmio 2,5–3 mm compr.
Material examinado: margem do Rio Corumbá, 
29.IV.1993, fl., R.F. Vieira et al. 1454 (CEN); 26.IV.1994, 
fl., H.G.P. Santos et al. 248 (CEN); 11.VI.1996, fl., T.B. 
Cavalcanti et al. 1969 (CEN).

Epidendrum amblostomoides está distribuído 
pelo Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará e 
Rondônia (Barros et al. 2013). Espécie coletada 
em matas ciliares nas margens do Rio Corumbá. 
Floresce entre abril e junho. Epidendrum 
amblostomoides pode ser diferenciada das outras 
espécies do gênero ocorrentes na região estudada 
pelo caule intumescido em pseudobulbo.

10. Epidendrum dendrobioides Thunb., Pl. Bras. 
2: 17. 1818.  Fig. 2d-e

Terrícola, ereta, 46–57,5 cm alt. Caule 
ramificado. Cauloma não intumescido em 
pseudobulbo, 40–48 cm compr. Folhas coriáceas, 
dísticas ao longo do caule, 2,4–7 × 0,6–1 cm, 
lanceoladas, base em bainha amplexicaule, ápice 
agudo. Inflorescência em panícula (raramente 
racemo), terminal, 6–9,5 cm compr., multiflora, 
ereta, laxa. Flores amarelo-esverdeadas, não 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; pedicelo 
e ovário não encobertos pelas brácteas; sépala 
dorsal ca. 7 × 2 mm, oblongo-elíptica, ápice 
agudo; sépalas laterais ca. 8–8,5 × 3 mm, elípticas, 
assimétricas, ápice agudo; pétalas ca. 6–7 × 1 mm, 
estreito-elípticas, ápice agudo; labelo ca. 8 × 6,5 
mm, inteiro, largo-ovado, conduplicado, unguículo 
adnato às margens do ginostêmio, ápice agudo; 
ginostêmio ca. 3 mm compr.
Material examinado: estrada de acesso a usina, 
19.XII.1994, fl., M.C. Assis et al. 156 (CEN).

Epidendrum dendrobioides está distribuído 
no Brasil pelos estados da Bahia, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, 
ocorrendo também na Venezuela (Stancik et al. 
2009; Barros et al. 2013). Espécie coletada em 
campos úmidos. Floresce entre setembro e maio 
(Stancik et al. 2009). Epidendrum dendrobioides 
pode ser diferenciada das outras espécies do gênero 
na região estudada pelo labelo conduplicado.

11. Epidendrum densiflorum Hook., Curtis’s Bot. 
Mag. 67: t. 3791. 1840. Fig. 2f-g

Terrícola, ereta, ca. 93 cm alt. Caule 
não ramificado. Cauloma não intumescido em 

pseudobulbo, ca. 75 cm compr. Folhas coriáceas, 
dísticas ao longo do caule, ca. 15,3 × 2,6 cm, 
estreito-elípticas, base em bainha amplexicaule, 
ápice agudo. Inflorescência em panícula, terminal, 
ca. 18 cm compr., multiflora, arqueada, congesta. 
Flores alvo-esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas; pedicelo e ovário não encobertos 
pelas brácteas; sépala dorsal ca. 1,1–1,2 × 0,3 
cm, oblanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 
ca. 1,1–1,2 × 0,3 cm, oblanceoladas, levemente 
assimétricas, ápice agudo; pétalas ca. 1–1,1 × 0,1 
cm, estreito-oblanceoladas, ápice agudo; labelo 
alvo, ca. 1 × 0,8 cm, trilobado, plano, unguículo 
adnato às margens do ginostêmio, lobo mediano 
bífido, segmentos ca. 2 × 2 mm, triangulares, lobos 
laterais ca. 3 × 6 mm, suborbiculares; ginostêmio 
8–9 mm compr.
Material examinado: margem do Rio Corumbá, 
22.IX.1993, fl., G.P. Silva et al. 1924 (CEN).

Epidendrum densiflorum está distribuído no 
Brasil pelos estados de Amazonas, Bahia, Distrito 
Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, 
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, ocorrendo 
também na Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana 
Francesa e Venezuela (Stancik et al. 2009; Barros 
et al. 2013). Espécie encontrada como terrícola no 
interior de matas próximas ao Rio Corumbá, hábito 
que se diferencia do que normalmente ocorre com 
a espécie, que é tipicamente epífita ou rupícola. 
Floresce praticamente durante todo o ano (Stancik 
et al. 2009). Epidendrum densiflorum é a maior 
e mais robusta espécie de Epidendrum da região 
estudada. Pode ser diferenciada das outras espécies 
do gênero ocorrentes na região pelo labelo trilobado 
com o lobo mediano bífido.

12. Epidendrum pseudodifforme Hoehne & 
Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 
71. 1925. Fig. 2h-i

Epífita, ereta, 19,8–26,2 cm alt. Caule 
não ramificado. Cauloma não intumescido em 
pseudobulbo, 16,8–22,2 cm compr. Folhas 
coriáceas, dísticas ao longo do caule, 2,8–6,5 × 
1,3–2 cm, elípticas, base em bainha amplexicaule, 
ápice arredondado a emarginado. Inflorescência 
em racemo, subumbelada, terminal, 3–4 cm 
compr., multiflora, ereta, congesta. Flores verdes, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; pedicelo 
e ovário não encobertos pelas brácteas; sépala 
dorsal 11,5–17 × 4–4,5 mm, elíptica, ápice agudo; 
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sépalas laterais 12–16 × 4–5,5 mm, elípticas, sub-
falcadas, ápice agudo; pétalas 11–16 × 1,5–2 mm, 
oblanceoladas, ápice agudo a obtuso; labelo 10–19 × 
13–20 mm, trilobado a inteiro, unguículo adnato às 
margens do ginostêmio, lobo mediano 1–2 × 3–4,5 
mm, ápice emarginado, lobos laterais 4–5 × 8–11 
mm, suborbiculares; ginostêmio 6–9 mm compr.
Material examinado: próximo ao Rio Corumbá, 
12.II.1993, fr., T.A.B. Dias et al. 427 (CEN).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Petrópolis, fl. C. Spannagel 11 (SP). SÃO 
PAULO: São Paulo, Butantan, 18.I.1918, fl., A. Gehrt 
(SP1332); 16.I.1922, fl., F.C. Hoehne (SP29313)

Epidendrum pseudodifforme está distribuído 
pelas Américas Central e do Sul. No Brasil ocorre 
em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo 
(Stancik et al. 2009; Barros et al. 2013). Espécie 
coletada em matas de galeria próximas ao Rio 
Corumbá. Floresce em janeiro (Stancik et al. 2009). 
Epidendrum pseudodifforme pode ser diferenciada 
das outras espécies do gênero ocorrentes na região 
estudada pela inflorescência em racemo muito 
curto, subumbelada, 3–4 cm compr.

13. Epidendrum rigidum Jacq., Enum. Syst. Pl. p. 
29. 1760. Fig. 2j-k

Epífita, ereta, 12–25,5 cm alt. Caule não 
ramificado. Cauloma não intumescido em 
pseudobulbo, 6–12,5 cm compr. Folhas coriáceas, 
dísticas ao longo do caule, 3,5–6,4 × 1,2–1,9 
cm, elípticas a estreito-elípticas, base em bainha 
amplexicaule, ápice arredondado a emarginado. 
Inflorescência em racemo, terminal, 6–13 cm 
compr., pauciflora a multiflora, ereta, laxa. Flores 
verdes, não ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; 
pedicelo e ovário encobertos por brácteas florais 
cimbiformes de base imbricante; sépala dorsal 
ca. 5,5 × 2,3 mm, oblongo-elíptica, ápice obtuso; 
sépalas laterais ca. 5,5 × 2,5 mm, oblongo-ovadas, 
sub-falcadas, ápice obtuso; pétalas ca. 5 × 1 mm, 
estreito-oblongas, ápice agudo; labelo ca. 5 × 3 mm, 
inteiro, ovado, ápice obtuso, unguículo adnato às 
margens do ginostêmio; ginostêmio ca. 3 mm compr.
Material examinado: Fazenda Geraldinho, 22.III.1993, 
fr., T.A. Dias et al. 443 (CEN); Próximo ao Rio Corumbá, 
10.II.1993, fl., T.A. Dias et al. 365 (CEN); 26.IV.1994, 
fr., H.G.P. Santos et al. 249 (CEN); 11.VI.1996, fr., T.B. 
Cavalcanti et al. 1966 (CEN).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Pirenópolis, Santuário Ecológico do Vaga Fogo, 
5.III.1992, fl., L. Bianchetti et al. 1237 (CEN)

Epidendrum rigidum está distribuído desde 
a América Central até a Bolívia e o Brasil, onde 

ocorre nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 
Tocantins (Stancik et al. 2009; Barros et al. 2013). 
Espécie coletada em matas de galeria próximas ao 
Rio Corumbá. Floresce entre novembro e julho 
(Stancik et al. 2009). Epidendrum rigidum pode 
ser diferenciada das outras espécies do gênero 
ocorrentes na região estudada pela inflorescência 
de 6–13 cm compr., portando flores verdes com 
pedicelo e ovário encobertos por brácteas florais 
cimbiformes de base imbricante.

14. Epidendrum strobiliferum Rchb.f., Ned. 
Kruidk. Arch. 4: 333. 1859. Fig. 2l

Epífita, pendente, 11,5–58 cm alt. Caule 
ramificado. Cauloma não intumescido em 
pseudobulbo, 10–56 cm compr. Folhas coriáceas, 
dísticas ao longo do caule, 1,3–3,1 × 0,5–0,6 cm, 
lanceoladas a estreito-elípticas, base em bainha 
amplexicaule, ápice arredondado. Inflorescência 
em racemo, terminal, 1,5–2 cm compr., pauciflora, 
ereta, congesta. Flores alvo-esverdeadas, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; pedicelo, 
ovário e parte da flor encobertos por brácteas florais 
cimbiformes de base imbricante; sépala dorsal ca. 4 
× 1 mm, lanceolada, ápice obtuso; sépalas laterais 
ca. 4 × 1 mm, ovado-lanceoladas, assimétricas, 
ápice agudo; pétalas ca. 3,5–4 × 1 mm, estreito-
oblongas a oblanceoladas, ápice obtuso; labelo ca. 
4 × 2 mm, inteiro, ovado a cordiforme, unguículo 
adnato às margens do ginostêmio, ápice agudo; 
ginostêmio ca. 2 mm compr.
Material examinado: próximo ao Rio Corumbá, 
10.II.1993, fl., T.A.B. Dias et al. 364 (CEN); 11.VI.1996, 
fr., T.B. Cavalcanti et al. 1968 (CEN).

Epidendrum strobiliferum está distribuído 
pelos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Pernambuco, Roraima e São Paulo, 
ocorrendo também na Guiana Francesa (Stancik 
et al. 2009; Barros et al. 2013). Espécie coletada 
em matas de galeria próximas ao Rio Corumbá. 
Floresce em janeiro e fevereiro (Stancik et al. 2009). 
Epidendrum strobiliferum pode ser diferenciada 
das demais espécies do gênero ocorrentes na região 
estudada pelo hábito pendente com caule ramificado 
e inflorescência curta de 1,5–2 cm compr., portando 
flores alvo-esverdeadas com pedicelo, ovário e parte 
da flor encobertos por brácteas florais cimbiformes 
de base imbricante.
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15. Epistephium sclerophyllum Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl. p. 433. 1840.  Fig. 3a-b

Terrícola, ca. 73,5 cm alt. Raízes destituídas 
de tuberoides. Caule não intumescido em 
pseudobulbo. Folhas coriáceas, espiraladas ao 
longo do caule, sésseis, nervação reticulada, 
4–11,4 × 2,9–6,7 cm, arredondadas a oval-
lanceoladas, base arredondada a cordada, ápice 
agudo a emarginado. Inflorescência em racemo, 
terminal, 30,9–32,3 cm compr., pauciflora, ereta, 
laxa. Flores lilases, ressupinadas, pediceladas, 
ecalcaradas, com calículo no ápice do ovário; 
sépala dorsal 3,9–4,7 × 0,8–1,1 cm, oblanceolada, 
ápice agudo; sépalas laterais 4,6–5,5 × 0,9–1,3 
cm, oblanceoladas, ápice agudo; pétalas 4,5–5,5 × 
0,8–1,3 cm, oblanceoladas, ápice agudo a obtuso; 
labelo lilás com centro alvo e estrias lilases, 4,5–6,4 
× 3,3–4,2 cm, âmbito ovado, ápice fendido, não 
adnato ao ginostêmio, crista central com tricomas 
alvos; ginostêmio alvo, ca. 3,4 cm compr.
Material examinado: 27.II.1974, fl., E.P. Heringer et 
al. 13132 (UNB); Serra de Caldas, 27.II.1974, fl., E.P. 
Heringer et al. 13124 (UNB).

Epistephium sclerophyllum está distribuído 
pelo Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, São Paulo e Tocantins, ocorrendo 
também no Paraguai, Peru e Bolívia (Pabst & 
Dungs 1975; Barros et al. 2013). Espécie coletada 
em áreas de cerrado sensu stricto e campo sujo. 
Floresce no mês de fevereiro. Epistephium 
sclerophyllum pode ser diferenciada das outras 
espécies de orquídeas ocorrentes na região estudada 
pelas folhas coriáceas com nervação reticulada e 
flores com presença de calículo no ápice do ovário.

16. Galeandra montana Barb. Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 2: 175. 1881. Fig. 3c-e

Terrícola, ca. 50 cm alt. Cauloma intumescido 
em pseudobulbo; pseudobulbos subterrâneos a 
parcialmente subterrâneos, 5–5,5 cm compr., 
ovoides, multifoliados. Folhas herbáceas, plicadas, 
dísticas, 45–50 × 2–2,5 cm, lineares, ápice agudo. 
Inflorescência em racemo, terminal, ca. 30 cm 
compr., pauciflora, ereta, laxa. Flores castanho-
esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, calcaradas; 
calcar saquiforme, formado pela porção basal do 
labelo; sépala dorsal ca. 3,5 × 0,5 cm, lanceolada, 
ápice acuminado; sépalas laterais ca. 4 × 0,8 cm, 
lanceoladas, subfalcadas, ápice agudo; pétalas ca. 
3 × 0,5 cm, lanceoladas, ápice agudo; labelo creme 
com ápice vinoso, ca. 4 × 4,7 cm, trilobado, âmbito 

romboide, disco carenado, lobo mediano ca. 1 × 2 
cm, suborbicular, ápice arredondado, lobos laterais 
suborbiculares; ginostêmio creme, ca. 1,3 cm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 533 (UFG).

Galeandra montana está distribuída pela 
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, 
São Paulo, Sergipe e Tocantins (Barros et al. 
2013). Espécie coletada nos campos rupestres do 
PESCAN, ocorrendo em solo pedregoso. Espécie 
vista em flor na área de estudo entre os meses de 
janeiro e março. Galeandra montana pode ser 
diferenciada das outras espécies de orquídeas 
ocorrentes na região estudada pelos pseudobulbos 
subterrâneos ou parcialmente subterrâneos e flores 
com calcar saquiforme.

17. Habenaria glaucophylla Barb. Rodr., Gen. Sp. 
Orch. Nov. 1: 160. 1877. Fig. 3f

Terrícola, ca. 30 cm alt. Caule não intumescido 
em pseudobulbo. Folhas herbáceas, basais, 
rosuladas, 5,5–18 × 1,9–4,8 cm, lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas, às vezes obovadas, base 
amplexicaule, ápice acuminado. Inflorescência em 
racemo, terminal, ca. 30 cm compr., pauciflora, 
ereta, laxa. Flores alvo-esverdeadas, ressupinadas, 
pediceladas, calcaradas; cálcar 1,2–1,8 cm compr.; 
sépala dorsal 4–5 × 3–4 mm, largo-ovada, ápice 
mucronado; sépalas laterais 5–6 × 2–3 mm, 
triangular-ovadas, ligeiramente assimétricas, 
ápice mucronado; pétalas bipartidas, segmento 
superior ca. 4,5 × 1 mm, lanceolado, ligeiramente 
assimétrico, ápice mucronado, segmento inferior 
reduzido a um pequeno dente, ca. 0,5 mm compr.; 
labelo tripartido, dilatado na base, segmento 
mediano ca. 5–6,5 × 1 mm, linear-filiforme, 
ápice agudo, segmentos laterais ca. 5–6 × 1 mm, 
linear-filiformes, ápice agudo; ginostêmio ca. 3 
mm compr.
Material examinado: Serra de Caldas Novas, 3.III.1969, 
fl., J.A. Rizzo & A. Barbosa 3766 (UFG).

Habenaria glaucophylla está distribuída 
pelo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, 
Pernambuco e São Paulo (Barros et al. 2013). 
Espécie coletada, na Serra de Caldas Novas, 
em áreas de cerrado e campo rupestre, hábitat 
diferente do que normalmente é referido para a 
espécie, a qual segundo Batista et al. (2011) é 
típica de ambientes florestais. Floresce em março. 
Habenaria glaucophylla pode ser diferenciada 
das outras espécies do gênero ocorrentes na região 
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Figura 3 – a-b. Epistephium sclerophyllum – a. vista frontal da flor; b. peças florais. c-e. Galeandra montana – c. 
hábito; d. vista lateral da flor; e. peças florais. f. peças florais de Habenaria glaucophylla. g. peças florais de Habenaria 
lavrensis. h. peças florais de Habenaria leprieuri. i. peças florais de Habenaria obtusa. j. peças florais de Habenaria 
petalodes. k. peças florais de Habenaria secundiflora. (a material vivo; b E.P. Heringer et al. 13132; c-e C.F. Hall 
et al. 533; f J.A. Rizzo & A. Barbosa 3766; g J.A. Rizzo 4796 & A. Barbosa 4042; h C.F. Hall et al. 532; i J.A. Rizzo 
& A. Barbosa 3544; j C.F. Hall et al. 526; k C.F. Hall et al. 522).
Figure 3 – a-b. Epistephium sclerophyllum – a. flower front view; b. floral parts of. c-e. Galeandra montana – c. habit; d. flower lateral 
view; e. floral parts. f. floral parts of Habenaria glaucophylla. g. floral parts of Habenaria lavrensis. h. floral parts of Habenaria leprieuri. 
i. floral parts of Habenaria obtusa. j. floral parts of Habenaria petalodes. k. floral parts of Habenaria secundiflora. (a live material; b 
E.P. Heringer et al. 13132; c-e C.F. Hall et al. 533; f J.A. Rizzo & A. Barbosa 3766; g J.A. Rizzo 4796 & A. Barbosa 4042; h C.F. Hall 
et al. 532; i J.A. Rizzo & A. Barbosa 3544; j C.F. Hall et al. 526; k C.F. Hall et al. 522).
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estudada pelas folhas basais, rosuladas, o que é 
uma característica bastante rara entre as espécies 
brasileiras do gênero.

18. Habenaria lavrensis Hoehne, Arch. Bot. Est. 
S. Paulo 1(4): 575. 1927. Fig. 3g

Terrícola, 23–38 cm alt. Caule não intumescido 
em pseudobulbo. Folhas herbáceas, espiraladas ao 
longo do caule, a maior ca. 8 × 0,1 cm, decrescendo 
em direção ao ápice do caule, tornando-se brácteas 
gradativamente, lâminas linear-filiformes, base 
amplexicaule, ápice agudo. Inflorescência em 
racemo, terminal, ca. 6 cm compr., pauciflora, ereta, 
sub-laxa. Flores alvo-esverdeadas, ressupinadas, 
pediceladas, calcaradas; cálcar 1,2–1,5 cm 
compr.; sépala dorsal ca. 10 × 5 mm, ovada, ápice 
longamente acuminado a caudado; sépalas laterais 
ca. 9 × 3 mm, ovado-triangulares, ápice longamente 
acuminado a caudado; pétalas bipartidas, segmento 
superior ca. 8–9 × 1 mm, falciforme, ápice agudo, 
segmento inferior 1,1–1,5 cm compr., filiforme, 
ápice agudo; labelo tripartido, dilatado na base, 
segmento mediano ca. 1,1 × 0,1 cm, linear, ápice 
agudo, segmentos laterais ca. 1,1 cm compr., 
filiformes; ginostêmio ca. 3 mm compr.
Material examinado: alto da Serra de Caldas Novas, 
28.II.1970, fl., J.A. Rizzo 4796 & A. Barbosa 4042 (UFG).

Habenaria lavrensis está distribuída pelo 
Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais (Barros et 
al. 2013). Espécie coletada em áreas de cerrado 
e campo rupestre da Serra de Caldas Novas. 
Floresce em fevereiro. Habenaria lavrensis pode 
ser diferenciada das outras espécies do gênero 
ocorrentes na região estudada pela sépala dorsal 
com ápice longamente acuminado a caudado.

19. Habenaria leprieuri Rchb. f., Linnaea 19: 376. 
1846. Fig. 3h

Terrícola,  28–45 cm alt .  Caule não 
intumescido em pseudobulbo. Folhas herbáceas, 
espiraladas ao longo do caule, a maior ca. 8–12,5 
× 0,1 cm, decrescendo em direção ao ápice do 
caule, tornando-se brácteas gradativamente, 
lâminas aciculares, base amplexicaule, ápice agudo. 
Inflorescência em racemo, terminal, 5,5–7 cm 
compr., pauciflora, ereta, sub-laxa. Flores verdes, 
ressupinadas, pediceladas, calcaradas; cálcar 
ca. 9 mm compr.; sépala dorsal ca. 4 × 3 mm, 
ovada, ápice agudo; sépalas laterais ca. 4 × 2 mm, 
oblongas, falcadas, ápice agudo; pétalas bipartidas, 
segmento superior ca. 3 × 1 mm, linear, ápice 
agudo, segmento inferior ca. 5 × 1 mm, linear, ápice 
agudo; labelo ca. 5 mm compr., tripartido, dilatado 

na base, segmento mediano ca. 5 × 1 mm, linear, 
ápice agudo, segmentos laterais ca. 5 × 1 mm, 
lineares, ápice agudo; ginostêmio ca. 2 mm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 532 (UFG).

Habenaria leprieuri está distribuída no Brasil 
pelos estados do Amapá, Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Roraima, São 
Paulo e Tocantins, ocorrendo também na Guiana, 
Guiana Francesa, Suriname, Trinidad-Tobago e 
Venezuela (Batista et al. 2008). Espécie coletada 
em campos úmidos do PESCAN e vista em flor, 
na área de estudo, entre janeiro e março. Dentre as 
espécies ocorrentes na região estudada, H. leprieuri 
possui grande semelhança com H. secundiflora tanto 
na morfologia dos órgãos vegetativos quanto na das 
peças florais e no tipo de fisionomia em que ocorrem, 
diferenciando-se principalmente pelo porte, pois é 
um pouco menor, com folhas mais estreitas e flores 
um pouco mais delicadas e menores.

20. Habenaria obtusa Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 
p. 315. 1835. Fig. 3i

Terrícola, ca. 56 cm alt. Caule não intumescido 
em pseudobulbo. Folhas herbáceas, espiraladas 
ao longo do caule, a maior 9,5–11 × 2,2–8 cm, 
decrescendo em direção ao ápice do caule, 
tornando-se brácteas gradativamente, lâminas 
lanceoladas, base amplexicaule, ápice agudo. 
Inflorescência em racemo, terminal, 15–17 cm 
compr., multiflora, ereta, sub-laxa. Flores verde-
alvescentes, ressupinadas, pediceladas, calcaradas; 
cálcar ca. 4,5 cm compr.; sépala dorsal ca. 8 × 7 
mm, suborbicular, ápice obtuso; sépalas laterais ca. 
10 × 6 mm, obovadas, ligeiramente assimétricas, 
ápice arredondado; pétalas bipartidas, segmento 
superior ca. 8 × 3 mm, triangular-lanceolado, 
ligeiramente assimétrico, segmento inferior 
reduzido a um pequeno dente, ca. 1 mm compr.; 
labelo ca. 1,5 × 0,2 cm, inteiro, linear, revoluto, 
dilatado na base; ginostêmio ca. 5 mm compr.
Material examinado: Cia Termas do Rio Quente, 
7.I.1976, fl., E.P. Heringer 15333 (UNB).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Goiânia, estrada para Seminário Santa Cruz, 30.I.1969, 
fl., J.A. Rizzo & A. Barbosa 3544 (UFG).

Habenaria obtusa está distribuída no Brasil 
pelos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, 
Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocantins, ocorrendo 
também na Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, 
Peru, Suriname e Venezuela (Batista et al. 2008; 
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Barros et al. 2013). Espécie coletada em campos 
rupestres. Floresce em janeiro. Habenaria obtusa 
possui labelo inteiro, assim como Habenaria 
petalodes Lindl. (diferenciando-as das demais 
espécies do gênero ocorrentes na região), porém 
pode ser diferenciada desta pelas pétalas bipartidas 
com segmento superior triangular-lanceolado e 
segmento inferior reduzido a um pequeno dente.

21. Habenaria petalodes Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. p. 316. 1835. Fig. 3j

Terrícola,  54–60 cm alt .  Caule não 
intumescido em pseudobulbo. Folhas herbáceas, 
espiraladas ao longo do caule, a maior 8–9 × 2,5–3 
cm, decrescendo em direção ao ápice do caule, 
tornando-se brácteas gradativamente, lâminas 
lanceoladas, base amplexicaule, ápice agudo. 
Inflorescência em racemo, terminal, 17–25 cm 
compr., multiflora, ereta, sub-laxa. Flores verdes, 
pediceladas, calcaradas; cálcar 2,2–2,3 cm compr.; 
sépala dorsal ca. 8–9 × 7 mm, ovada a largo-elíptica, 
ápice obtuso; sépalas laterais ca. 1,1–1,3 × 0,5 cm, 
subfalcadas, ápice agudo; pétalas 8–10 × 5–6 mm, 
inteiras, sub-quadrangulares, ápice truncado, dilatado; 
labelo ca. 1,6 × 0,3 cm, inteiro, linear, revoluto, 
dilatado na base; ginostêmio ca. 3 mm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 526 (UFG).

Habenaria petalodes está distribuída, no 
Brasil, pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, 
ocorrendo também no Paraguai (Batista et al. 2008). 
Conforme citado na literatura (Batista et al. 2004), 
H. petalodes consegue se adaptar a ambientes 
antropizados, tendo sido coletada na serapilheira em 
estrada que corta um fragmento de mata dentro do 
PESCAN. Espécie vista em flor, na área de estudo, 
entre fevereiro e março. Habenaria petalodes possui 
labelo inteiro, assim como H. obtusa, porém pode 
ser diferenciada desta pelas pétalas inteiras, sub-
quadrangulares com ápice truncado.

22. Habenaria secundiflora Barb. Rodr., Gen. Sp. 
Orchid. 2: 252. 1882. Fig. 3k

Terrícola,  30–60 cm alt .  Caule não 
intumescido em pseudobulbo. Folhas herbáceas, 
espiraladas ao longo do caule, a maior 6–13,5 
× 0,3–0,4 cm, decrescendo em direção ao ápice 
do caule, tornando-se brácteas gradativamente, 
lâminas aciculares, base amplexicaule, ápice agudo. 

Inflorescência em racemo, terminal, 9–10 cm 
compr., pauciflora, ereta, sub-laxa. Flores verdes, 
ressupinadas, pediceladas, calcaradas; cálcar ca. 
1,3 cm compr.; sépala dorsal ca. 6 × 4 mm, ovada, 
ápice agudo a obtuso; sépalas laterais ca. 7 × 2 
mm, falciformes, ápice agudo; pétalas bipartidas, 
segmento superior ca. 5 × 1 mm, linear, ápice 
agudo, segmento inferior ca. 7 × 1 mm, linear, ápice 
agudo; labelo ca. 7 mm compr., tripartido, dilatado 
na base, segmento mediano ca. 5 × 1 mm, linear, 
ápice agudo; segmentos laterais ca. 7 × 1 mm, 
lineares, ápice agudo; ginostêmio ca. 2 mm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl., C.F. 
Hall et al. 522 (UFG).

Habenaria secundiflora está distribuída, 
no Brasil, pelos estados de Amazonas, Distrito 
Federal, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná e São 
Paulo, ocorrendo também na Colômbia, Guiana, 
Guiana Francesa e Venezuela (Batista et al. 
2008). Espécie coletada em campos úmidos do 
PESCAN, e vista em flor entre janeiro e março. 
Dentre as espécies ocorrentes na região estudada, 
H. secundiflora possui grande semelhança com H. 
leprieuri; as diferenças entre elas foram discutidas 
nos comentários desta última espécie.

23. Koellensteinia tricolor (Lindl.) Rchb. f., Ann. 
Bot. Syst. 6: 552. 1863. Fig. 4a-b

Terrícola ou rupícola, 45–55 cm alt. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo; pseudobulbos ca. 
2 cm compr., piriformes, unifoliados. Folhas 
verde-escuras, subcoriáceas, plicadas, nervuras 
longitudinais proeminentes, 35–48 × 3,5–4 cm, 
oblanceoladas, ápice agudo. Inflorescência em 
racemo, lateral, 45–55 cm compr., multiflora, 
ereta, laxa. Flores alvas com máculas vinosas, 
ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal alva, ca. 1,4–1,5 × 0,8 cm, elíptica, ápice 
arredondado; sépalas laterais alvas, ca. 1,4–1,5 × 0,8 
cm, elípticas, ápice arredondado; pétalas alvas com 
máculas vinosas, ca. 1,2–1,3 × 0,8 cm, elípticas, 
ápice arredondado; labelo alvo com máculas 
vinosas, ca. 0,7 × 1,1 cm, trilobado, lobo mediano 
ca. 0,5 × 1,1 cm, reniforme, ápice arredondado, 
lobos laterais ca. 4 × 5 mm, suborbiculares; 
ginostêmio alvo, ca. 4 mm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fl. e fr., C.F. 
Hall et al. 523 (UFG).

Koellensteinia tricolor está distribuída, no 
Brasil, pelos estados do Amapá, Distrito Federal, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Roraima, ocorrendo 
também na Guiana, Peru e Venezuela (Barros et al. 
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Figura 4 – a-b. Koellensteinia tricolor – a. vista frontal da flor; b. peças florais. c. peças florais de Notylia hemitricha. 
d-f. Oeceoclades maculata – d. hábito; e. flor; f. peças florais. g-i. Orleanesia mineirosensis – g. hábito; h. vista 
frontal da flor; i. peças florais. j. peças florais de Prescottia oligantha. k. peças florais de Scaphyglottis prolifera. 
(a-b C.F. Hall et al. 523; c T.B. Cavalcanti et al. 1967; d-e material vivo; f C.F. Hall et al. 283; g-h material vivo; i 
G.P. Silva et al. 3604; j T.B. Cavalcanti et al. 1977; k T.A.B. Dias et al. 341).
Figure 4 – a-b. Koellensteinia tricolor – a. flower front view; b. floral parts. c. floral parts of Notylia hemitricha. d-f. Oeceoclades 
maculata – d. habit; e. flower front view; f. floral parts. g-i. Orleanesia mineirosensis – g. habit; h. flower; i. floral parts. j. floral parts of 
Prescottia oligantha. k. floral parts of Scaphyglottis prolifera. (a-b C.F. Hall et al. 523; c T.B. Cavalcanti et al. 1967; d-e live material; 
f C.F. Hall et al. 283; g-h live material; i G.P. Silva et al. 3604; j T.B. Cavalcanti et al. 1977; k T.A.B. Dias et al. 341).
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2013; World Checklist of Monocotyledons 2012). 
Espécie coletada em campos rupestres, margeando 
corpos d’água no PESCAN e vista em flor entre 
os meses de dezembro e fevereiro. Ao contrário do 
que ocorre na maior parte das localidades onde foi 
registrada, nas quais ocorre em áreas com vegetação 
aberta, uma pequena população de K. tricolor foi 
encontrada dentro de mata de galeria no PESCAN. 
Koellensteinia tricolor pode ser diferenciada das outras 
espécies de orquídeas ocorrentes na região estudada 
por suas flores alvas com máculas vinosas nas pétalas 
e no labelo e por suas longas folhas plicadas quase do 
mesmo comprimento da inflorescência.

24. Notylia hemitricha Barb. Rodr., Gen. Spec. 
Orchid. 2: 223. 1882. Fig. 4c

Epífita, 13–21 cm alt. Cauloma intumescido 
em pseudobulbo; pseudobulbos 1,2–1,5 cm 
compr., piriformes, transversalmente arredondados, 
unifoliados. Folhas verdes, cartáceas, conduplicadas, 
2,4–4,3 × 0,7–1,4 cm, elípticas a estreito-elípticas, 
ápice obtuso. Inflorescência em racemo, lateral, 13–
21 cm compr., multiflora, pendente, congesta. Flores 
verdes com máculas alaranjadas, ressupinadas, 
pediceladas, ecalcaradas; sépala dorsal ca. 5 × 1,5–2 
mm, lanceolada, ápice obtuso; sépalas laterais livres 
entre si ou coalescentes na base, ca. 4 × 1 mm, 
oblongo-obovadas, ápice agudo; pétalas ca. 4,5 × 
0,5 mm, lanceoladas, ápice agudo; labelo ca. 4 × 
2–2,5 mm, ovado, carenado na base, ápice agudo; 
ginostêmio ca. 2 mm compr.
Material examinado: margem do Rio Corumbá, 22. 
IX.1993, fl., G.P. Silva et al. 1923 (CEN); 11.VI.1996, 
fl., T.B. Cavalcanti et al. 1967 (CEN).

Notylia hemitricha está distribuída pela 
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás 
Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo 
(Barros et al. 2013). Espécie coletada em matas de 
galeria próximas ao Rio Corumbá. Floresce entre 
os meses de junho e setembro. Notylia hemitricha 
pode ser diferenciada das outras espécies de 
orquídeas ocorrentes na região estudada por sua 
inflorescência em racemo pendente, com várias 
pequenas flores verdes com máculas alaranjadas.

25. Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Gen. 
Sp. Orchid. Pl. p. 237. 1833. Fig. 4d-f

Terrícola, ca. 20 cm alt. Cauloma intumescido 
em pseudobulbo; pseudobulbos ca. 2 cm 
compr., piriformes, unifoliados. Folhas verde-
claras maculadas de verde-escuro, coriáceas, 

conduplicadas, com apenas a nervura central 
proeminente, 8–9 × 2–3 cm, elípticas, ápice 
agudo. Inflorescência em racemo, lateral, ca. 20 
cm compr., pauciflora, ereta, laxa. Flores creme-
esverdeadas, ressupinadas, pediceladas, calcaradas; 
cálcar ca. 4 mm compr., cilíndrico, ápice clavado; 
sépala dorsal ca. 8–9 × 2 mm, oblanceolada, 
côncava, ápice agudo; sépalas laterais ca. 7–8 × 2 
mm, oblanceoladas, falcadas, ápice agudo; pétalas 
ca. 7–8 × 3 mm, estreito-elípticas a oblanceoladas, 
ápice agudo; labelo alvo com máculas róseas, ca. 
7 × 8 mm, trilobado, lobo mediano ca. 4 × 6 mm, 
bilobado, lobos laterais ca. 2 × 3 mm, arredondados; 
ginostêmio alvo, ca. 5 mm compr.
Material examinado: PESCAN, 27.II.2008, fr., C.F. 
Hall et al. 524 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Serra dos Pireneus, 26.II.2007, fl. e fr., C.F. Hall et al. 
283 (UFG).

Oeceoclades maculata  possui ampla 
distribuição ocorrendo por toda a África tropical 
e nas Américas, desde a Flórida ao Paraguai, 
incluindo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande 
do Sul (Stern 1988). Espécie coletada no interior 
de matas de galeria do PESCAN, onde floresceu 
em fevereiro. A ampla distribuição de O. maculata, 
incluindo mais de um continente, é incomum 
entre as Orchidaceae e mesmo entre as demais 
espécies do gênero. Oeceoclades maculata pode 
ser facilmente diferenciada das outras espécies de 
orquídeas ocorrentes na região estudada por suas 
folhas verde-claras, maculadas de verde-escuro, 
característica relativamente rara entre as orquídeas.

26. Orleanesia mineirosensis Garay, Bradea 1: 
303. 1973. Fig. 4g-i

Epífita,  15,5–56,5 cm alt .  Cauloma 
intumescido em pseudobulbo; pseudobulbos 
5,5–9 cm compr., fusiformes, multifoliados. 
Folhas coriáceas, dísticas, 3,3–7,1 × 0,3–0,5 cm, 
lineares, ápice agudo. Inflorescência em racemo 
ou panícula pauciramosa, terminal, 10–47,5 cm 
compr., multiflora, ereta, laxa. Flores voltadas 
para cima, ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; 
sépala dorsal creme-esverdeada, 7,5–9 × 2,5–3 mm, 
ovada, ápice acuminado; sépalas laterais creme-
esverdeadas, ca. 6–8 × 3 mm, ovadas, falcadas, 
ápice acuminado; pétalas creme-esverdeadas, ca. 
6–6,5 × 1 mm, oblanceoladas, ápice agudo; labelo 
alvo-esverdeado, não adnato ao ginostêmio, ca. 7 × 5 
mm, inteiro, obovado, ápice emarginado; ginostêmio 
alvo com grande mácula amarela e pequenas 
máculas vinosas na face ventral, ca. 4 mm compr.
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Material examinado: 11.XII.1996, fl., S.P. Cordovil-
Silva et al. 530 (CEN); Ponte de São Bento, 29.VIII.1996, 
fl., G.P. Silva et al. 3604 (CEN).

Orleanesia mineirosensis é endêmica do estado 
de Goiás (Barros et al. 2013). Espécie coletada em 
campos rupestres e matas de galeria. Floresce entre 
agosto e dezembro. Orleanesia mineirosensis pode 
ser diferenciada das outras espécies de orquídeas 
ocorrentes na região estudada pela inflorescência 
terminal portando flores voltadas para cima, com 
sépalas e pétalas creme-esverdeadas.

27. Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl. p. 455. 1830. Fig. 4j

Terrícola, ca. 38 cm alt. Raízes carnosas, 
pilosas. Caule não intumescido em pseudobulbo. 
Folhas herbáceas, basais, rosuladas, 5,5–6 × 
2,1–2,8 cm, largo-elípticas a ovadas, base atenuada 
em pseudopecíolo, ápice agudo. Inflorescência 
em espiga, terminal, ca. 38 cm compr., multiflora, 
ereta, congesta. Flores alvas com margens vináceas, 
não ressupinadas, sésseis, ecalcaradas; sépala 
dorsal ca. 1,5 × 1 mm, ovada, revoluta, ápice agudo; 
sépalas laterais ca. 2 × 1,5 mm, ovadas, revolutas, 
ápice arredondado; pétalas ca. 1,2 × 0,7 mm, ovadas, 
revolutas, ápice agudo; labelo alvo, internamente 
piloso, ca. 2 × 2 mm, inteiro, largo-ovado, calceolado, 
ápice obtuso; ginostêmio ca. 1 mm compr.
Material examinado: próximo ao Rio Corumbá, 
11.VI.1996, fl., T.B. Cavalcanti et al. 1977 (CEN).

Prescottia oligantha está distribuída desde os 
Estados Unidos até a Argentina. No Brasil, ocorre 
em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Roraima, Santa Catarina e São Paulo (Azevedo 
2009). Espécie coletada em fendas de rocha 
próximas ao Rio Corumbá. Floresce em junho. 
Prescottia oligantha pode ser diferenciada das 
outras espécies de orquídeas ocorrentes na região 
estudada pelas flores sésseis, não ressupinadas, 
com labelo calceolado.

28. Scaphyglottis prolifera (R.Br.) Cogn. In: C.F.P. 
von Martius & auct. suc. (eds.), Fl. bras. 3(5): 15. 
1898.  Fig. 4k

Epífita, pendente, 8,6–10,3 cm alt. Cauloma 
intumescido em pseudobulbo; pseudobulbos 
sobrepostos, ca. 5 cm compr., cilíndricos a 
fusiformes, bifoliados. Folhas cartáceas, 2–4,7 × 
0,3–0,4 cm, linear-elípticas, ápice arredondado a 
retuso. Inflorescência em fascículo, terminal, 7–9 
mm compr., pauciflora, congesta. Flores creme, 

ressupinadas, pediceladas, ecalcaradas; sépala 
dorsal ca. 6 × 2 mm, oblanceolada, ápice obtuso; 
sépalas laterais ca. 5–6 × 2,5 mm, oblongo-
obovadas, ápice arredondado; pétalas ca. 5 × 1 mm, 
estreito-oblanceoladas, ápice arredondado; labelo 
ca. 6 × 3 mm, inteiro, obovado, ápice emarginado; 
ginostêmio ca. 5 mm compr.
Material examinado: 11.XII.1996, fl., S.P. Cordovil-
Silva et al. 528 (CEN); próximo ao Rio Corumbá, 
10.II.1993, fl., T.A.B. Dias et al. 341 (CEN).

Scaphyglottis prolifera está distribuída desde 
o México até o Brasil. No Brasil, está presente 
no Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Rio 
de Janeiro (Barros et al. 2013; World Checklist 
of Monocotyledons 2012). Espécie coletada em 
matas, cerrado sensu stricto e campos rupestres. 
Floresce entre os meses de dezembro e fevereiro. 
Scaphyglottis prolifera pode ser diferenciada das 
outras espécies de orquídeas ocorrentes na região 
estudada pelos pseudobulbos sobrepostos, ou 
seja, os novos pseudobulbos crescem no ápice 
do anterior.
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Resumo 
Ipomoea eriocalyx Meisn. é uma espécie nativa, de distribuição restrita a alguns estados do Nordeste e 
Sudeste, sendo limitada aos domínios fitogeográficos da Caatinga e Mata Atlântica. O presente estudo 
objetivou investigar aspectos da floração, biologia floral e o mecanismo de polinização de I. eriocalyx, em um 
remanescente urbano de Mata Atlântica, em Salvador (BA), visando registrar, também, dados ecológicos. A 
floração e frutificação de I. eriocalyx foram contínuas ao longo do ano. As flores são conspícuas, de formato 
infundibiliforme, apresentam antese diurna, e oferecem pólen, e possivelmente néctar como recurso floral. 
Apesar das características melitófilas, as flores também são atrativas a outros visitantes florais, tais como 
borboletas, moscas e besouro. Ipomoea eriocalyx é autocompatível, e adicionalmente, apresenta as abelhas 
[Ceratina (Crewella) spp. e Melitoma segmentaria] como polinizadores principais, fatos que podem favorecer 
o seu estabelecimento em ambientes antropizados.
Palavras-chave: Apoidea, flores efêmeras, melitofilia, planta ruderal, trepadeira.

Abstract
Ipomoea eriocalyx Meisn. is a native Brazilian species, with distribution restricted to states in the northeastern 
and southeastern regions, limited to Caatinga and Atlantic Forest phytogeographic domains. This study aimed 
to investigate aspects of flowering, floral biology and the pollination mechanism of I. eriocalyx in an urban 
remnant of Atlantic Forest, Bahia, including ecological data. Flowering and fruiting of I. eriocalyx were 
continuous throughout the year. Flowers are showy,  infundibiliform,  with diurnal anthesis, and offer pollen 
and possibly nectar as floral resources. Although they present melittophilous features, the flowers are also 
attractive to other flower visitors, such as butterflies, flies and beetles. Ipomoea eriocalyx is self-compatible 
and  has  bees [(Ceratina (Crewella) spp. Melitoma segmentaria] as the main pollinators, a fact that could 
favor its establishment in anthropogenic environments.
Key words: Apoidea, ephemeral flowers, melittophily, ruderal plant, vine.

Biologia reprodutiva de Ipomoea eriocalyx (Convolvulaceae): espécie 
com distribuição restrita às regiões do Leste do Brasil1
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Introdução
A família Convolvulaceae inclui 55 gêneros e 

1.650 espécies essencialmente tropicais, ocorrendo 
desde desertos e restingas até florestas tropicais, 
comumente encontradas na borda da mata (Souza 
& Lorenzi 2008; Bianchini & Rosário 2009). No 
Brasil, ocorrem 18 gêneros e cerca de 300 espécies 
(Souza & Lorenzi 2008), das quais 15 espécies 
são classificadas como raras (Bianchini & Rosário 
2009), com destaque para Ipomoea eriocalyx 

Meisn. Sendo nativa e endêmica do Brasil, I. 
eriocalyx apresenta distribuição restrita a alguns 
estados das Regiões Nordeste (Bahia, Alagoas 
e Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais e Rio de 
Janeiro) do país (Simão-Bianchini 1998), limitada 
aos domínios fitogeográficos da Caatinga e Mata 
Atlântica (Bianchini & Ferreira 2010).

A raridade de uma espécie é definida quando 
seus representantes estão limitados a uma pequena 
área (ocorrência restrita), quando ocorrem sob 
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condições específicas (ocupação restrita) e/ou 
quando são escassos ao longo de sua distribuição 
(baixa densidade) (Rabinowitz 1981 apud Rapini 
et al. 2009). O estado da Bahia destaca-se como 
o segundo do Brasil que mais apresenta plantas 
raras (ca. 484 spp.), sendo que, grande parte destes 
endemismos florísticos está associada às floras 
dos Campos Rupestres da Cadeia do Espinhaço, 
às diversas fitofisionomias da Caatinga presentes 
neste estado e às Florestas Úmidas da Mata 
Atlântica (Rapini et al. 2009). 

Estima-se que quase 3% das espécies de 
plantas de todo mundo estão restritas à Mata 
Atlântica, as quais cerca de 8.000 são endêmicas 
(Myers et al. 2000) e/ou apresentam distribuição 
restrita. Por isto, essas espécies estão mais 
ameaçadas, seja pelo desmatamento, conversão das 
reservas para outros usos do solo, alta densidade 
populacional próxima aos remanescentes de 
Mata Atlântica, dentre outras ameaças. Sendo 
mais suscetíveis a distúrbios antrópicos, eventos 
estocásticos naturais e mais vulneráveis à 
extinção, plantas de distribuição restrita precisam 
de proteção e ações conservacionistas imediatas 
(Callamander et al. 2005). 

Apesar da vulnerabilidade, pouco se conhece 
da funcionalidade destas espécies menos comuns 
e/ou raras nos principais processos biológicos 
ecossistêmicos, especialmente no que se refere à 
polinização. Assim, este estudo objetivou investigar 
aspectos da fenologia reprodutiva, biologia 
floral e o mecanismo de polinização de Ipomoea 
eriocalyx, em um remanescente urbano de Mata 
Atlântica, em Salvador (BA), visando contribuir 
com informações sobre a sua biologia e dados 
ecológicos. 

Material e Métodos
A coleta de dados e observações em campo 

foi realizada em um remanescente urbano de Mata 
Atlântica do 19° Batalhão de Caçadores Pirajá 
(BC), localizado no município de Salvador, Bahia, 
Nordeste do Brasil. O fragmento abrange uma área 
de 240 ha, sob guarda e jurisdição do Exército 
Brasileiro, com acessibilidade restrita às atividades 
militares (Macedo et al. 2007). O clima da região 
é tropical quente e úmido, com a temperatura 
média anual de 25,3°C (Macedo et al. 2007) e a 
pluviosidade anual de 2.098,7 mm (Defesa Civil 
2011). A fisionomia da vegetação original é típica 
de Mata Atlântica primária e mata secundária sob 
influência antrópica. 

Os indivíduos de Ipomoea eriocalyx 
encontravam-se dispersos na borda da mata, em 
dois pontos amostrais distintos que apresentavam 
indivíduos floridos. Sendo uma trepadeira, utilizava 
como suporte hospedeiros com em até cinco metros 
do solo. Assim, em virtude do hábito trepador da 
espécie, e pela dificuldade de individualização das 
plantas, foi considerada toda a área com a presença 
de indivíduos da espécie para todas as observações 
deste estudo (fenologia, testes de polinização e 
coleta de visitantes florais). 

Os dados da floração (flores abertas) e 
frutificação (frutos maduros) de Ipomoea eriocalyx 
foram registrados mensalmente nos dois pontos 
amostrais, no período entre dezembro de 2007 a 
dezembro de 2008. A intensidade das fenofases 
(floração e frutificação) foi inferida a nível 
populacional em virtude do hábito trepador da 
espécie, seguindo a classificação de Fournier 
(1974), considerando toda a área com a presença 
de flores e frutos da espécie. Para a estimativa da 
duração das fenofases utilizou-se as categorias de 
Newstrom et al. (1994). 

Para a observação da morfologia floral, flores 
(n = 5) foram fixadas em álcool para análise posterior 
em laboratório. O diâmetro e o comprimento da 
corola, bem como a disposição e o tamanho das 
estruturas reprodutivas, foram mensuradas com 
paquímetro em cinco flores frescas. O tamanho das 
flores obedeceu às categorias de Machado & Lopes 
(2004). A forma floral foi definida seguindo Lorenzi 
& Gonçalves (2007). A cor, o odor, o tipo de recurso 
e a sua localização nas flores foram determinados 
após a abertura e em até 1 hora depois de abertas. A 
presença de pigmentos que refletem o ultravioleta foi 
detectada em flores frescas (n = 3) duas horas após a 
abertura, que foram expostas ao vapor de hidróxido 
de amônio (PA), durante 30 minutos (Scogin et al. 
1977). Para a verificação da presença de osmóforos, 
três flores foram imersas em vermelho neutro (1%) 
durante 10 min. no campo (Dafni et al. 2005). Todos 
os procedimentos foram realizados em flores frescas 
no campo.

A disponibilidade do pólen, abertura e 
fechamento das flores foram registradas ao longo 
de toda a duração das flores. A receptividade 
estigmática foi testada com a imersão de estigmas em 
peróxido de hidrogênio (H2O2) (Dafni et al. 2005), 
desde a fase de botão em pré-antese e durante toda a 
vida da flor (cerca de 8 horas), a cada 1 hora em três 
pistilos florais (n = 27). A viabilidade polínica foi 
testada (n = 45 flores) a partir da imersão das anteras 
em vermelho neutro (1%), desde a fase de botão em 
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pré-antese e a cada 1 hora (n = 5 flores) da duração 
das flores. A partir disso, os grãos de pólen foram 
depositados em lâminas, e posteriormente analisadas 
sob microscopia óptica (Dafni et al. 2005). 

Para a verificação do sistema reprodutivo botões 
foram ensacados com tecido voile. Foram realizados 
os tratamentos: autopolinização espontânea (n = 
23), autopolinização manual (n = 21), polinização 
cruzada manual (n = 5) e em condições naturais 
(controle, n = 19), em botões/flores oriundas de 
três pontos de amostragem distintos. Os tratamentos 
realizados foram acompanhados até a formação dos 
frutos. O sucesso dos experimentos foi estimado pela 
proporção frutos formados/botões ou flores tratados.

As coletas e observações dos visitantes florais 
foram realizadas a partir de idas mensais pontuais 
(pelo menos três vezes ao mês) entre dezembro de 
2007 a abril de 2008. As coletas foram executadas 
por um coletor, através do método de coleta ativa, 
com o auxílio de rede entomológica. A cada hora, 
de 5:30 h às 13:00 h (fechamento das flores), foi 
realizado o monitoramento de visitantes em flores, 
perfazendo assim cerca de 533 horas observação. 
A constância das espécies foi calculada por meio 
da fórmula C = nº de meses em que determinada 
espécie foi coletada / nº total de meses de coleta x 
100, e categorizadas em w = constante (C> 50%), 
y = acessória (25% ≤ C ≥ 50%) e z = ocasional (C< 
25%) (adaptado de Thomazini & Thomazini 2002).

O comportamento dos visitantes foi definido 
por meio de observações visuais diretas, vídeos e 
fotografias. Para a determinação dos polinizadores 
potenciais, as espécies de visitantes mais frequentes, 
constantes e que contatavam as partes férteis 
das flores tiveram a carga polínica corpórea 
analisada. Para tal, foram confeccionadas cinco 
lâminas semipermanentes, para cada espécie de 
visitante floral que exibisse contato às estruturas 
reprodutivas florais, posteriormente depositadas 
na Coleção Didática do Laboratório de Botânica 
da Unijorge. Os polinizadores foram aferidos 
com base nos critérios de abundância, constância, 
comportamento de coleta, contato das estruturas 
reprodutivas e análise da carga polínica.

Os visitantes encontram-se depositados na 
Coleção Entomológica Prof. Johann Becker do 
Museu de Zoologia da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (MZFS/UEFS) e na coleção de 
referência do Laboratório de Bionomia, Biogeografia 
e Sistemática de Insetos (BIOSIS) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Os espécimes botânicos 
testemunhos estão depositados nos Herbários: 
Radam Brasil, do Jardim Botânico de Salvador 

(JBSSA) (HRB 55.469); da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (HUEFS 159.594); e no Instituto 
de Botânica de São Paulo (SP 420.330).

Resultados e Discussão
A floração e a frutificação de Ipomoea 

eriocalyx ocorreram durante todo o ano de maneira 
contínua (sensu Newstrom et al. 1994), com 
exceção do mês de junho de 2008 (Fig. 1). A maior 
intensidade da floração foi registrada de dezembro 
de 2007 a fevereiro de 2008, e entre setembro de 
2008 e dezembro de 2008, coincidindo com os 
meses menos chuvosos. O pico de frutificação foi 
observado de setembro a dezembro de 2008 (Fig. 
1). Apesar de ser uma espécie muito comum no 
estado da Bahia, não foram encontrados registros 
fenológicos publicados desta espécie. Em estudos 
de taxonomia da família Simão-Bianchini (1998) 
reporta que I. eriocalyx provavelmente floresça 
quase o ano todo, exceto agosto e setembro, pois 
na Bahia apesar da floração concentrar-se em 
outubro e novembro, pode ser encontrada florida 
ao longo do ano em outros estados, como Minas 
Gerais e Rio de Janeiro.

Adicionalmente, em ambientes de Mata 
Atlântica também não há muitos estudos de 
acompanhamento de floração de espécies de 
Ipomoea, uma vez que a maioria destes está 
concentrada em outros ambientes, tal como 
o Semiárido (Piedade 1998; Paz et al. 2013), 
Restinga (Santos & Arroda 1995) e ambientes 
antropizados (Machado & Sazima 1987; Pinheiro & 

Figura 1 – Intensidade das fenofases reprodutivas 
em nível populacional em Ipomoea eriocalyx Meisn. 
(Convolvulaceae) e precipitação pluviométrica entre 
dezembro de 2007 e dezembro de 2008, em um 
remanescente de Mata Atlântica, Salvador (BA), Brasil. 
(n = floração; n = frutificação; --- precipitação).
Figure 1 – Intensity of reproductive phenophases population level 
Ipomoea eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae) and rainfall from 
December 2007 and December 2008, in a remnant of Atlantic Forest, 
Salvador (BA), Brazil (n = flowering; n = fruiting; --- precipitation).
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Schlindwein 1998; Maimoni-Rodella & Yanagizawa 
2007). Nestes estudos muitas espécies do gênero 
apresentam floração praticamente contínua ao longo 
do ano (Maimoni-Rodella & Yanagizawa 2007; Paz 
et al. 2013), assim como observado em Ipomoea 
eriocalyx. Mas, existem espécies de Ipomoea com 
a floração limitada somente a alguns meses do ano 
(Machado & Sazima 1987; Santos & Arroda 1995, 
Piedade 1998, Pinheiro & Schlindwein 1998), 
geralmente associada à precipitação pluviométrica.

A produção contínua de flores de Ipomoea 
eriocalyx ao longo do ano pode contribuir para 
a atração e manutenção da guilda de visitantes e 
polinizadores locais, a partir da disponibilidade 
praticamente contínua de recursos florais, assim 
como reportado para I. carnea subsp. fistulosa (Mart. 
ex Choisy) D.F. Austin (Paz et al. 2013). Ademais, 
a presença de frutos durante quase todo o ano pode 
aumentar as chances de dispersão e, especialmente 
a colonização de novas áreas, uma vez que a 
espécie estudada possui hábito ruderal, assim como 
o descrito para a maioria das espécies do gênero 
Ipomoea (Souza et al. 2003; Correia & Durigan 
2004; Timossi & Durigan 2006; Silva et al. 2008). 
As espécies de Ipomoea são comumente encontradas 
em locais antropizados e/ou perturbados, ou até 
mesmo em bordas de fragmentos.

Ipomoea eriocalyx apresenta flores reunidas 
em cimeiras, exibindo de quatro a quinze botões 
florais em diferentes estádios de desenvolvimento 
(Fig. 2a). Há abertura de duas a cinco flores por 
dia, por inflorescência, assim como mencionado 

em outros estudos com flores de Ipomoea (Piedade 
1998; Paz et al. 2013). As flores são gamopétalas, 
do tipo infundibiliforme, inodoras, de coloração lilás 
(Fig. 2b) e oferecem pólen, e provavelmente néctar 
em virtude do comportamento dos visitantes, como 
recursos florais. Com dimensões florais de 50,0 ± 
0,5 mm de diâmetro, 40,0 ± 1,0 mm de comprimento 
e 9,0 ± 1,1 mm de abertura do tubo floral, as flores 
foram classificadas como muito grandes. O tamanho 
das flores da espécie estudada pode facilitar o acesso 
de diferentes grupos de visitantes tais como abelhas, 
borboletas e moscas, aos recursos florais ofertados 
(Paz & Pigozzo, no prelo). 

Na corola, constatou-se a presença de 
pigmentos que refletem potencialmente o 
ultravioleta, indicado a partir da formação de 
manchas azuladas ao longo das pétalas. Não há a 
presença de alterações morfológicas perceptíveis 
ao olho humano durante o período em que as 
flores ficam disponíveis aos polinizadores, a não 
ser o murchamento da corola. Além disso, na 
região interna das pétalas que forma o tubo floral, 
observou-se a presença de osmóforos, apesar destes 
serem inodoros ao olfato humano. Assim, estes 
atrativos florais em flores de Ipomoea eriocalyx, 
provavelmente podem estar associados à atração de 
polinizadores sensíveis a este espectro visual e ao 
odor, respectivamente (Proctor et al. 1996), como 
as abelhas por exemplo, os principais visitantes das 
flores em estudo. Todavia, apesar dos atrativos UV 
e odor, as flores de I. eriocalyx também atraíram 
visitantes além das abelhas, o que sugere que 

Figura 2 – a-b. Ipomoea eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae) – a. botões florais em diversos estágios de desenvolvimento; 
b. em destaque a corola gamopétala, de coloração lilás.
Figure 2 – a-b. Ipomoea eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae) – a. floral buttons in different developmental stages; b. in the spotlight 
gamopetala the corolla, in color and lilac.

a b 
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outros fatores possam estar relacionados, como a 
disponibilidade e qualidade do recurso floral, por 
exemplo (Paz et al. 2013). 

Com flores bissexuadas, Ipomoea eriocalyx 
exibe um conjunto de cinco estames epipétalos lilases. 
Os estames são heterodínamos, com o comprimento 
variando entre 18 ± 1,3 mm. As anteras exibem 
coloração lilás, do tipo bitecas e com deiscência 
longitudinal. Apesar de estames heterodínamos serem 
uma das características em Ipomoea, estes pode 
contatar o estigma das flores, havendo a ausência 
de separação espacial das estruturas férteis. Quanto 
ao gineceu, a altura do estigma (20 ± 0,6 mm de 
comprimento) de cor branca e bi-lobado. O ovário 
das flores de I. eriocalyx é ínfero e apresenta-se 
circundado por um nectário discóide, formando a 
câmara nectarífera, que pode influenciar no modo 
de coleta do visitante a depender do tipo de aparelho 
bucal. A relação entre câmara nectarífera e visitantes 
foi abordada em um estudo com I. asarifolia (Ders.) 
Roem. & Schult., realizado por Kiill & Ranga 
(2003), onde os autores mencionam que a altura desta 
estrutura associada à quantidade de néctar atuam 
como fatores limitantes ao acesso do néctar por insetos 
de língua curta, como as abelhas visitantes no estudo.

A antese das flores de Ipomoea eriocalyx é 
diurna, com abertura floral às 5:00 h e o fechamento 
das flores entre 12:00 h e 13:00 h, totalizando 
a longevidade floral em oito horas. Durante o 
processo de abertura das flores, observa-se o 
descontorcimento da corola, até a total expansão 
das pétalas, em cerca de uma hora. Na senescência 
floral, as bordas das pétalas murcham, em direção 
ao centro da flor até o fechamento da entrada 
do tubo floral, como tipicamente é observado 
em representantes da família Convolvulaceae 
(Maimoni-Rodella et al. 1982; Piedade 1998; Paz 
& Oliveira 2008; Paz et al. 2013). A brevidade 
floral em Ipomoea (< 12 horas) é bem relatada 
na literatura (Pinheiro & Schlindwein 1998; Kiill 
& Ranga 2003; Maimoni-Rodella & Yanagizawa 
2007), com pouquíssimas espécies do gênero 
exibindo flores com duração superior a 12 horas 
(Galetto & Bernardello 2004; Mc Mullen 2009; Paz 
et al. 2013). Características como antese diurna, 
flores conspícuas com presença de pigmentos 
que potencialmente refletem UV, plataforma de 
pouso, pólen e a possível presença de néctar como 
recursos florais sugerem a melitofilia, síndrome 
de polinização em que as abelhas seriam as 
polinizadoras (Faegri & Van der Pijl 1979). Embora 
haja aqui registro de outros visitantes florais em 
flores de I. eriocalyx.

No momento da abertura das flores, os grãos 
de pólen de Ipomea eriocalyx estão disponíveis 
aos visitantes florais, assim como já observado 
por outros autores em outras espécies do mesmo 
gênero (Maimoni-Rodella 1991; Maimoni-Rodella 
& Rodella 1992; Paz et al. 2013). O estigma esteve 
receptivo (variando entre 98% e 99%) desde a fase 
de botão em pré-antese e durante toda a abertura 
da flor, sem distinção ao longo das horas. Os grãos 
de pólen também estiveram viáveis (variando entre 
99% e 100%), desde a fase de botão em pré-antese 
até a senescência floral. Os resultados de ocorrência 
simultânea da viabilidade das estruturas reprodutivas 
sugerem a ausência de separação temporal no 
amadurecimento das estruturas florais, possibilitando 
a polinização desde a fase de pré-antese até a 
senescência floral, assim como relatado para outras 
Ipomoea (Paz & Oliveira 2008; Paz et al. 2013). 

Os resultados da biologia reprodutiva indicam 
que Ipomoea eriocalyx é uma espécie autocompatível, 
com altas taxas de formação de frutos em todos 
os tratamentos realizados (Tab. 1). Na espécie em 
estudo, a ocorrência da autopolinização espontânea 
pode ser favorecida pela proximidade das estruturas 
reprodutivas, assim como relatado para I. asarifolia 
(Ders.) Roem & Schult. (Kiill & Ranga 2003), e 
complementariamente pela ausência da separação 
temporal no amadurecimento das partes férteis das 
flores. Na literatura, para o gênero Ipomoea há relatos 
de espécies autocompatíveis (Parra-Tabla & Bullock 
1998; Piedade 1998; Kowyama et al. 2000; Kiill 
& Ranga 2003; Maimoni-Rodella & Yanagizawa 
2007), assim como a espécie em estudo. Também 
há a existência de espécies autoincompatíveis, em 
proporções menores (Ennos 1981; Machado & 
Sazima 1987; Galetto et al. 2002; Paz et al. 2013). 

Tabela 1 - Resultados dos experimentos de biologia 
reprodutiva realizados em flores Ipomoea eriocalyx 
Meisn. (Convolvulaceae), em um remanescente urbano 
de Mata Atlântica, Salvador (BA), Brasil.
Table 1 - Results of experiments reproductive biology conducted 
in flowers Ipomoea eriocalyx Meisn (Convolvulaceae), in an 
urban remnant urban of Atlantic Forest, Salvador (BA), Brazil.

Tratamento Flores 
(n)

Frutos 
(n)

Sucesso 
(%)

Autopolinização espontânea 23 18 78,3

Autopolinização manual 21 14 66,7

Polinização cruzada manual 05 04 80,0

Condições natural/Controle 19 17 89,5
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Outro aspecto interessante em relação à 
biologia reprodutiva da espécie em estudo refere-se 
à independência em relação aos vetores de pólen 
para formar frutos e sementes, o que favorece o 
estabelecimento de Ipomoea eriocalyx em locais 
antropizados e/ou na ausência dos polinizadores, 
bem como a colonização de novas áreas (Williamson 
& Fitter 1996). Adicionalmente, a formação rápida 
de frutos da espécie estudada em cerca de doze 
dias, também favorece a dispersão de sementes na 
colonização de novas áreas (Williamson & Fitter 1996). 
Apesar disso, as altas taxas de sucesso na produção 
de frutos (Tab. 1) nos tratamentos de polinização 
cruzada e em condições naturais podem conferir 
vantagens à espécie, como uma maior variabilidade 
genética, em virtude da troca de fluxo gênico entre 
plantas alógamas, o que não ocorre na autopolinização. 

Atributos como a independência de polinizadores, 
altas taxas de frutificação e amadurecimento rápido 
dos frutos pode facilitar a permanência de I. eriocalyx 
no ambiente (Williamson & Fitter 1996). 

No que se refere aos visitantes florais, Ipomoea 
eriocalyx foi visitada por 65 indivíduos distribuídos 
em 24 espécies (Tab. 2). As abelhas foram os 
principais insetos visitantes, correspondendo a 67,7% 
do total e riqueza de 11 espécies. Borboletas (20% e 
9 espécies), moscas (9,2% e 2 espécies) e besouros 
(1,5% e 1 espécie) também visitaram as flores (Tab. 
2). Dentre a guilda de visitantes florais, apenas 
cinco espécies foram constantes durante o período 
amostrado, sendo somente abelhas. As espécies de 
abelhas Ceratina (Crewella) sp. 2 sp. n. (n = 11) e 
Melitoma segmentaria (n = 11) destacaram-se pela 
abundância e constância nas flores (Tab. 2). 

Tabela 2 – Visitantes florais de Ipomoea eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae), em um remanescente urbano de Mata 
Atlântica, Salvador (BA), Brasil. [N = número de indivíduos coletados; Fr = frequência relativa; Po = pólen; Ne = néctar; 
w = constante (C > 50%); y = acessória (25% ≤ C ≥ 50%); z = ocasional (C < 25%]. 
Table 2 - Floral visitors of Ipomoea eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae) in an urban remnant urban of Atlantic Forest, Salvador (BA), Brazil. [N 
= number of number of individuals collected; Fr = relative frequency; Po = pollen; Ne = nectar; w = constant (C > 50%); y = accessory (C ≥ 25% 
≤ 50%); z = occasional (C < 25%).]

INSETOS VISITANTES N Fr (%) Recurso Constância (C) Contata as estruturas 
férteis

COLEOPTERA

Coleoptera sp. 1 1 1,5 Ne z Não

DIPTERA

Diptera sp. 1 6 9,2 Ne y Não

Diptera sp. 2 1 1,5 Ne z Não

LEPIDOPTERA

Hesperoidea  

Hesperiidae

Hesperiidae sp. 1 3 4,6 Ne w Não

Hesperiidae sp. 2 2 3,1 Ne y Não

Hesperiidae sp. 3 2 3,1 Ne z Não

Hesperiidae sp. 4 1 1,5 Ne z Não

Hesperinae sp. 1 1 1,5 Ne z Não

Nyctelius nyctelius (Latreile 1824) 1 1,5 Ne z Não

Panochina sp. 1 1,5 Ne z Não

Papilionoidea 

Nymphalidae

Euptoieta hegesia (Cramer, 1779) 1 1,5 Ne z Não
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Pieridae

Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) 1 1,5 Ne z Não

HYMENOPTERA

Apidae

Meliponini

Plebeia sp. 5 7,7 Ne w Não

Trigona braueri Friese, 1900 1 1,5 Ne z Não

Trigona fuscipennis Friese, 1900 2 3,1 Ne z Não

Trigona spinipes (Fabricius, 1793) 3 4,6 Ne z Não

Emphorini

Melitoma segmentaria (Fabricius, 1804) 11 16,9 Po/Ne w Sim

Euglossini

Euglossa sp. 1 1,5 Po/Ne z Não

Xylocopini

Ceratina (Crewella) sp. 1 sp. n. 1 1,5 Po/Ne z Sim

Ceratina (Crewella) sp. 2 sp. n. 11 16,9 Po/Ne w Sim

Ceratina (Crewella) sp. 3 sp. n. 3 4,6 Po/Ne y Sim

Halictidae

Halictidae sp. 5 7,7 Po/Ne w Ocasionalmente

Augochlorini

Augochlora sp. 1 1 1,5 Po/Ne z Ocasionalmente

As flores de Ipomoea eriocalyx receberam 
visitas das 6:00 às 11:59 h (Fig. 3), ou seja, 
praticamente durante toda a antese floral, sem uma 
clara distinção entre os grupos de visitantes. A 
maioria das visitas (89,2%) foram concentradas no 
intervalo entre 8:00 às 10:59 h, onde os visitantes 
mais abundantes e constantes [as abelhas Ceratina 
(Crewella) spp. e Melitoma segmentaria] também 
foram as espécies mais representativas neste 
intervalo, em detrimento dos demais visitantes 
(Fig. 3). A observação do comportamento de 
forrageio e a presença de visitantes ativos ao longo 
da antese floral pode sugerir disponibilidade de 
recursos florais durante o período em que a flor 
permanece disponível aos visitantes. 

Quanto ao comportamento de visita, apenas 
algumas abelhas coletavam pólen (Tab. 2). Destas 
Ceratina (Crewella) spp. e Melitoma segmentaria 

em coleta de pólen adentravam no tubo floral, 
manipulavam as anteras com as pernas anteriores, 
e algumas vezes chegavam a girar no momento da 
coleta, contatando as estruturas reprodutivas florais. 
No momento da saída destas abelhas das flores de 
Ipomoea eriocalyx era visível a presença de pólen 
na região ventral do tórax. Ao passo que espécies da 
família Halictidae (Tab. 2) no momento da coleta não 
realizavam muitos movimentos com no momento 
de manipulação das anteras, mas eventualmente 
poderiam contatar as estruturas férteis das flores em 
questão, podendo ser considerados polinizadores 
ocasionais. Piedade (1998) em seus estudos com 
diversas flores de Convolvulaceae no Sertão de 
Pernambuco, incluindo Ipomoea spp., também 
relata comportamento de coleta semelhante em 
abelhas, com muitos movimentos e manuseio das 
anteras, sendo o comportamento um dos principais 

INSETOS VISITANTES N Fr (%) Recurso Constância (C) Contata as estruturas 
férteis
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requisitos para a definição dos polinizadores das 
espécies envolvidas. 

Na coleta de néctar, as borboletas pousavam 
na corola e inseriam a probóscide diretamente na 
câmara nectarífera (Fig. 4a,b), provavelmente para 
coleta de néctar, sem contato às estruturas férteis 
das flores As moscas (Fig. 4c) e besouro também 
provavelmente coletavam néctar sem contatar as 
estruturas florais, uma vez que pousavam na flor e 
dirigiam-se ao interior do tubo floral acessando o 
nectário na base da flor (Tab. 2). Todas as abelhas 
provavelmente coletavam néctar, mas somente 
Melitoma segmentaria e Ceratina (Crewella) spp. 
ao adentrar no tubo floral em direção ao nectário 
exibiam a região dorsal, e eventualmente a ventral, 
com grãos de pólen aderidos na região do tórax. 
As demais abelhas (Tab. 2), especialmente as 
de porte pequeno, como Trigona spp. e Plebeia 
sp., não exibiam comportamento de contato com 
anteras ou estames ou presença de grãos de pólen 
aderidos ao corpo.

As análises da carga polínica presente no corpo 
dos visitantes florais que contatavam as estruturas 
reprodutivas foram abundantes e constantes sugerem 
que as abelhas apresentam forrageamento em poucas 
espécies de plantas, podendo ser consideradas abelhas 
oligoléticas. No presente estudo, Ceratina (Crewella) 
spp. (n = 5) exibiu riqueza de quatro morfotipos 
polínicos distintos, sendo que o pólen de Ipomoea 
eriocalyx esteve presente em 72,3% das lâminas 
analisadas. Nestas espécies de abelhas a maior parte 
do pólen presente no corpo estava depositada na 
região ventral do tórax. Enquanto que, nos espécimes 
de Melitoma segmentaria (n = 5) o morfotipo polínico 
de I. eriocalyx foi o único presente nas lâminas 

analisadas, com a maior parte da deposição polínica 
sendo encontrada na região dorsal e ventral do tórax 
das abelhas. Justamente os locais de contato com 
as estruturas reprodutivas das flores no momento 
da visita. Com base no comportamento, frequência 
e constância de visitas observadas e contato às 
estruturas férteis, apenas Ceratina (Crewella) spp. 
e M. segmentaria foram consideradas polinizadores 
potencias desta Convolvulaceae. 

As características melitófilas das flores 
de Ipomoea eriocalyx não limitaram a guilda 
visitante apenas às abelhas. A diversidade de grupos 
visitantes encontrada nas flores de I. eriocalyx 
pode ser justificada pela morfologia floral pouco 
restritiva e pelo tamanho muito grande das flores, 
possibilitando o acesso aos recursos de maneira 
diferenciada entre os grupos de insetos, de diversos 
tamanhos e maneira diferenciada de coleta. Na 
literatura, várias flores de Ipomoea também são 
classificadas como melitófilas, e apesar de serem 
muito atrativas às abelhas, da mesma forma 
apresentam outros grupos de insetos como visitantes 
(Ennos 1981; Piedade 1998; Kiill & Ranga 2003; 
Maimoni-Rodella & Yanagizawa 2007; Paz & 
Oliveira 2008; Pick & Schlindwein 2011; Paz 
et al. 2013), mas somente as abelhas foram aqui 
consideradas polinizadores. 

As espécies potenciais polinizadoras de 
Ipomoea eriocalyx, Ceratina (Crewella) spp. e 
Melitoma segmentaria, são abelhas visitantes muito 
comuns em flores de Ipomoea. Abelhas Ceratina sp. 
são mencionadas como visitantes, e polinizadores 
efetivos de convolvuláceas (Fidalgo 1997). 
Ainda que, na maioria dos casos, essas abelhas 
exibam pouca frequência em relação aos demais 
visitantes, estas apresentam capacidade de contato 
com as estruturas reprodutivas das flores, sendo 
considerados polinizadores ocasionais de muitas 
espécies (Maimoni-Rodella et al. 1982; Machado 
& Sazima 1987; Maimoni-Rodella & Rodella 
1992; Fidalgo 1997; Pinheiro & Schlindwein 
1998; Paz et al. 2013). As abelhas Halictidae, que 
neste estudo foram consideradas polinizadores 
ocasionais, também exibem papel importante na 
polinização de outras espécies do gênero, sejam 
como polinizadores potenciais (Pacheco Filho et al. 
2011; Paz et al. 2013) ou ocasionais (Fidalgo 1997).

Indivíduos de Melitoma segmentaria 
destacam-se como um dos visitantes mais 
importantes em outros estudos com Convolvulaceae. 
Comumente apresentam frequência de visitas 
superior a 60%, podendo chegar a 90% em relação 

Figura 3 – Atividade diária dos visitantes florais em 
Ipomoea eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae), entre os 
meses de Dezembro e Abril de 2008, em um remanescente 
urbano de Mata Atlântica, Salvador (BA), Brasil.
Figure 3 – Daily activity of floral visitors in Ipomoea eriocalyx 
Meisn. (Convolvulaceae), from the months of December and April 
2008, in an urban remnant of Atlantic Forest, Salvador (BA), Brazil.



Biologia reprodutiva de Ipomoea eriocalyx, espécie com distribuição restrita

Rodriguésia 64(4): 705-715. 2013

713

a

aos demais visitantes (Maimoni-Rodella et al. 
1982; Maimoni-Rodella & Rodella 1992; Fidalgo 
1997; Pinheiro & Schlindwein 1998; Zanella 
2000; Pick & Schlindwein 2011; Paz et al. 2013). 
Além disso, essas abelhas apresentam grande 
eficiência na polinização das plantas envolvidas, 
com o comportamento de coleta de recursos florais 
bastante semelhantes ao observado em Ipomoea 
eriocalyx. Espécies de abelhas da tribo Emphorini, 
onde se inclui M. segmentaria, são consideradas 
abelhas oligoléticas, de alta fidelidade floral 
(Zanella 2000). Destacam-se pela alta frequência 
de forrageamento associadas às espécies da 
família Convolvulaceae, sendo mais comumente 
associadas às flores do gênero Ipomoea, sendo 
consideradas oligoléticas para este gênero (Zanella 
2000). 

Abelhas oligoléticas limitam o seu espectro 
de fontes de forrageamento a um grupo de espécies 
vegetais relacionadas filogeneticamente (e.g., 
família, gênero, secção) mesmo quando há outras 
fontes de recursos disponíveis (Frankie et al. 1983). 
Nesse caso pode haver implicações de ordem 
morfológica e comportamentais, por exemplo, a 
esses visitantes florais em relação ao grupo vegetal 
correlacionado. O que pode favorecer o manuseio de 
recursos florais com mais eficiência destas abelhas 
oligoléticas, em detrimento dos outros visitantes não 
especializados (poliléticos), que podem apresentar 
dificuldade na exploração dos recursos florais, por 
exemplo (Frankie et al. 1983). Adicionalmente, 
alguns autores também sugerem que a utilização de 
flores de Ipomoea para outros fins observados, além 
do forrageamento (como abrigo, descanso e cópula) 
por esses grupos de abelhas Emphorini poderia 
reforçar esta associação entre os pares envolvidos 
(Fidalgo 1997; Zanella 2000). Entretanto, para 
melhor conhecimento das interações entre as abelhas 
oligoléticas Emphorini, especialmente Melitoma 
segmentaria em flores de Ipomoea, é necessário 
o desenvolvimento de outros estudos, uma vez 
que, dentro da perspectiva da polinização, abelhas 
e plantas relacionadas podem apresentar uma 
estreita relação ecológica inclusive de dependência, 
sobretudo de plantas autoincompatíveis, apesar de 
não ser esse o caso de Ipomoea eriocalyx. 

Tendo em vista a morfologia floral pouco 
limitante e a relativa facilidade ao acesso dos 
recursos florais, as flores de Ipomoea eriocalyx 
foram bastante atrativas a diversos grupos de insetos. 
Apesar da diversidade de visitantes, sugerem-se 
como polinizadores potenciais mais de uma espécie 

Figura 4 – a-c. Visitantes florais de Ipomoea 
eriocalyx Meisn. (Convolvulaceae), pilhadores 
de néctar – a. Nyctelius nyctelius (Latreile 1824) 
coletando néctar; b. Hesperiidae sp. 1 chegando 
às flores para acessar o nectário; c. Diptera sp. 1 
adentrando no interior do tubo floral para acessar 
o néctar na base da flor.
Figure 4 – a-c. Floral visitors of Ipomoea eriocalyx Meisn. 
(Convolvulaceae), nectar robbers – a. Nyctelius nyctelius 
(Latreile 1824) collecting néctar; b. Hesperiidae sp. 1 
coming to flowers to access the nectary; c. Diptera sp. 
1 moving into inside the tube floral nectar to access the 
base of the flower.

b

c
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de abelha [Ceratina (Crewella) spp. e Melitoma 
segmentaria], que exibiam comportamento de 
contato, constância e abundância adequados à 
polinização. Ademais, o florescimento e presença 
de furtos continuamente, associada à capacidade de 
autopolinização da espécie parecem vantajosos para 
plantas trepadeiras, ocorrentes frequentemente em 
ambientes alterados, cuja fauna visitante também 
pode ser alterada, incerta ou ainda ocasional.
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Abstract
Anatomical studies were performed here in order to provide diagnostic characteristics to differentiate the 
species Stylogyne depauperata, S. pauciflora, S. sordida and S. warmingii. Fully expanded leaves were 
processed by the usual techniques of optical microscopy and scanning electron microscopy. Traits common to 
all species were observed, such as dorsiventral mesophyll, unistratified epidermis, anisocytic stomata, druses 
and secretory cavities distributed throughout the mesophyll. Cuticular ornamentation, configuration of the 
vascular system in the petiole and shape of the secretory cavities provide diagnostic characteristics. Variance 
analysis proved that these characters are potentially efficient to differentiate these species. 
Key words: Ardisia, secretory structures, taxonomy, Myrsinaceae.

Resumo
Estudos anatômicos foram realizados com o objetivo de buscar caracteres diagnósticos para diferenciar 
Stylogyne depauperata, S. pauciflora, S. sordida and S. warmingii. Folhas totalmente expandidas foram 
submetidas aos procedimentos usuais em microscopia óptica e eletrônica de varredura. As espécies analisadas 
apresentam mesofilo dorsiventral, epiderme uniestratificada, estômatos anisocíticos, idioblastos com cristais em 
drusas e cavidades secretoras dispersas pelo mesofilo. Caracteres diagnósticos são a ornamentação cuticular, 
disposição do sistema vascular no pecíolo e forma das cavidades secretoras. As análises de variância reforçam 
a eficiência desses caracteres para a segregação das espécies.
Palavras-chave: Ardisia, estruturas secretoras, taxonomia, Myrsinaceae.
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Introduction
The Neotropical Stylogyne A.DC. comprises 

18 species in Brazil (Carrijo et al. 2012) distributed 
in Amazon and Atlantic Rain Forests. The nine 
members of Atlantic Rain Forest are shrubs with 
leaves generally punctuated, small 4(5)-merous 
flowers, and brightly colored fruits (Carrijo & 
Freitas 2008). The six species with 4-merous 
flowers seems to be a natural group, characterized 
by a high frequency of local endemism and low 
tolerance to environmental disturbance (Carrijo & 
Freitas 2008, 2009; Carrijo et al. 2011). Some of 
these species are circumscribed by fine characters 
(e.g. calyx papillose, anthers opening by short 
or long slits) or by a set of shared features (e.g. 
inflorescence racemose or fasciculate, petals 
punctuate), which sometimes makes it difficult 

to distinguish related taxa from extremes of 
infraspecific variation. Anatomical traits proved 
to be a value tool to delimit taxonomically 
related species, to provide a consistent foundation 
for phylogenetic studies, and other ecological 
applications of species from the Atlantic Rain 
Forest (Barros & Callado 1997). However, some 
data on anatomical aspects are available in the 
literature for Myrsinoideae species, especially for 
the genus Stylogyne (Grose 1908; Otegui 1986; 
Carrijo et al. 2011).

Grose’s monograph (1908) provides an 
overview of the anatomic traits in Myrsinoideae, 
in order to characterize the genera. More recent 
contributions have dealt with the description of the 
trichomes and crystals of Ardisia Sw. species (Lersten 
1977), and the development of secretory cavities of 
Lysimachia nummularia L. (Lersten 1986). Other 
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studies were conducted in order to clarify the limits 
among species within a genus. By the analysis of 
features such as venation, trichomes and stomata 
types, aspects of epidermis and cuticle, and the 
organization of vascular tissues in the petiole, Otegui 
(1998) was able to characterized related species 
of Myrsine L. The anatomical aspects of leaves, 
specifically epidermis and hydathodes, were also 
useful to delimit a new species from its related taxa 
(Carrijo et al. 2011). The wood anatomy also proved 
to be informative for Myrsinoideae systematics by the 
studies of Lens et al. (2005), in which wood anatomy 
was used to distinguished families.

Stylogyne depauperata Mez, S. pauciflora 
Mez, S. sordida Mez and S. warmingii Mez belong 
to the group of species with 4-merous flowers from 
Atlantic Rain Forest that is distinguishable by fine 
traits (see Carrijo et al. 2012). Differences among 
them are expressed mainly by leaf shape and size, 
which are attributes known to be influenced by the 
environment. Based on the premise that anatomy 
traits are potentially informative for Myrsinoideae 
systematics, the leaf anatomy of these species was 
analyzed in order to identify micromorphological 
characters useful to distinguish and delimited them.

Material and Methods
Fully expanded leaves from the third and 

fourth node were collected from three individuals 
of each species in different areas of Atlantic Rain 
Forest in Rio de Janeiro and Minas Gerais states, 
Brazil. Parque Estadual da Floresta da Tijuca 
(22°25’–23°01’S, 43°12’–43°19’W) and Parque 
Estadual da Pedra Branca (22o50’–23o15’S, 43o20’–
43o40’W) are located in Rio de Janeiro state. Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos (22º25’–22º32’S, 
42º59’–43º07’ W) is located in Teresópolis, Rio 
de Janeiro state, and Fazenda Fortaleza is a private 
property in Divino, Carangola, Minas Gerais state. 
All sites are characterized as ombrophilous forest, 
according to Veloso et al. (1991) classification. 

Collection data of studied material are included in 
the Herbarium RB (Tab. 1).

For light microscopy (LM), samples from 
the leaf blades, midribs and distal portion of 
petioles were fixed in an aqueous solution of 2.5% 
glutaraldehyde and 4.0% paraformaldehyde in 0.05 
M cacodylate buffer at pH 7.2 (Klein et al. 2004) 
or in formalin-acetic acid-alcohol 70% (FAA) 
(Johansen 1940) for 48 hours, and then dehydrated 
in a graded series of alcohol solution (10–100%, 
1 hour each). Subsequently, the samples were 
infiltrated and embedded in methacrylate resin. 
Transverse sections (4 µm) were made using a 
rotatory microtome and were stained with toluidine 
blue (0.1 % aqueous solution) (Pearse 1968). The 
epidermis was dissociated using the solution of 
Franklin (1945) stained with 1% safranin and 
mounted in glycerol 50%. Histochemical tests were 
perfomed on fresh leaves sectioned by the free-
hand method. Hydrochloric phloroglucin was used 
to identify secondary lignified walls (Sass 1951), 
lugol to starch (Sass 1951), Sudan IV to lipophilic 
substances (Sass 1951), and ferric chloride to 
phenolic compounds (Johansen 1940). Leaf calcium 
oxalate crystals were tested by insolubility in acetic 
acid and solubility in hydrochloric acid (McLean 
& Cook 1958). The images were obtained by using 
a digital camera Coolsnap attached to an Olympus 
BX50 microscope with the aid of the image analysis 
software Image Pro-Plus (4.0, version for Windows). 
For scanning electron microscopy (SEM), fragments 
of leaf blade were fixed in the same way as LM. After 
that, they were rinsed three times with the buffer and 
post-fixed for 1 hour with 1.0% osmium tetroxide 
in 0.05M cacodylate buffer at pH 7.2 (Klein et al. 
2004). The post-fixed samples were dehydrated in 
a cetonic series. Subsequently, they were critical-
point-dried in CO2, sputter coated with 20 nm gold, 
and observed with a scanning electron microscope 
Zeiss EVO 40. The epidermal microcharacters 
(cuticular ornamentation, trichomes and stomata) 
were described following Metcalfe and Chalk (1979). 

Species Collection data
Collector, number 
and herbarium

Stylogyne depauperata Mez Parque Nacional da Floresta da Tijuca (22° 25’–23°01’ S, 43° 12’–43° 19’ W) T.T. Carrijo 1006 – RB

Stylogyne pauciflora Mez Teresópolis, Parque Nacional de Serra dos Órgãos (22º25’–22º32’S, 42º59’–43º07’ W) T.T. Carrijo 289 – RB

Stylogyne sellowiana Mez Grumari, Parque Estadual da Pedra Branca (22o50’–23o15’S, 43o20’–43o40’W) T.T. Carrijo 136 – RB

Stylogyne warmingii Mez Divino, Carangola, Minas Gerais (MG). Fazenda Fortaleza L. S. Leoni 6697 – RB

Table 1 – Species of Stylogyne studied and collection data
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A binary matrix with the data obtained was 
done using absence (0) and presence (1). The 
matrix was subjected to cluster analysis using 
the Jaccard index as a measure of similarity and 
the unweighted arithmetic average clustering 
criterion (UPGMA) between sampling units. 
This analysis was performed on PAST. A factor 
analysis by principal components method (PCA) 
was also performed, which allowed the definition 
of the characteristics that most influenced the 
differentiation of species, influencing the spatial 
model produced. The PCA was performed with 
eight variables out of 14. The other variables 
were excluded from analyses because they did 
not present variation nor had significant values. 
The eight variables used are: adaxial epidermis 
with striate surface, circular secretory structure, 
translucent secretory structure, abaxial epidermis 
with straight periclinal wall, abaxial epidermis 
with a convex periclinal wall, nigrescent secretory 
structure, secretory structures with projections 
through the mesophyll, brachysclereids in petiole.

Results
The petiole has a uniseriate epidermis, in cross 

section formed by small, packed, circular shaped 
cells. Under the epidermis, angular collenchyma 
formed by 5–6 cell layers was found (Fig. 1a). 
Starch grains were detected in medulla and cortex 
(Fig. 1b), except in Stylogyne pauciflora where a 
starch sheath surrounding the vascular system was 
observed (Fig. 1c). Idioblasts containing calcium 
oxalate prismatic crystals or druses and secretory 
cavities were observed in the cortex (Fig. 1d). 
Secretory cavities are formed by epithelial cells 
filled with phenolic compounds; these cells are 
responsible for producing the secretion, which is 
stored in the lumen. The secretion has a brownish 
color and contains lipophilic compounds (Fig. 1e). 
In S. sordida, isolated or grouped brachysclereids 
distributed in the cortex were also visualized 
(Fig. 1g). The vascular system was formed 
by collateral vascular bundles. In S. sordida, 
they were arc-shaped (Fig. 1f), whereas in S. 
depauperata, S. warmingii, and S. pauciflora, 
“V” shaped with convoluted extremities (Fig. 1h). 
Phloroglucin histochemical test showed that at 
the distal portion the vascular system are formed 
by parenchymatic cells in S. pauciflora and S. 
sordida (Fig. 1i), while in S. warmingii these 
sheaths are surrounded by sclerenchymatic fiber 
with thickened walls (Fig. 1j).

The leaf blade of all species, in frontal view 
presents an epidermis with isodiametric cells 
with wavy, thin anticlinal cell walls (Fig. 2a). 
Cross sections of leaf blades showed a uniseriated 
epidermis (Figs. 2b-c). The abaxial surface of S. 
pauciflora and S. sordida had cells with convex 
outer periclinal cell walls (Fig. 2b), whereas in 
S. depauperata and in S. warmingii they were 
straight (Fig. 2c). Anisocytic stomata were only 
found on the abaxial surface, at the same level 
as the other epidermal cells. There are peltate 
glandular trichomes on both epidermal surfaces, 
consisting of a basal cell, a short stalk cell, and a 
large multicellular head (Figs. 2d-e). On the abaxial 
surface of S. depauperata and S. pauciflora, the 
epidermal cells had a cuticular striation parallel to 
the longest axis of the cell. In S. sordida striations 
were small, less evident, and were restricted to 
the periphery of the epidermal cells (Figs. 2f-
g). Around the stomata, there are epicuticular 
ornamentations forming concentric rings, being 
more numerous in S. depauperata, S. warmingii, 
and S. pauciflora. Surrounding the trichomes, 
epidermal cells were radially arranged in all species. 
In all species the mesophyll was dorsiventral (Fig. 
3a). Parenchymatic tissue situated near the adaxial 
epidermis presented small cells with invaginations, 
characterizing a plicade parenchyma (Fig. 3b). 
The spongy parenchyma was composed of about 
six cell layers. In all species, cells in this tissue 
had different proportions, producing intercellular 
spaces of different sizes. There were secretory 
cavities distributed throughout the mesophyll 
(Fig. 3c). In frontal view, these structures can 
be elongated or round, and were composed of 
an epithelial cell layer, bordering a lumen (Fig. 
3d). Epithelial cells were elongate and formed 
a branched structure in S. warmingii (Fig. 3e-f). 
As in the petiole, the secretion is composed of 
lipophilic and phenolic substances. In fresh leaves, 
this secretion was translucent, whereas in fixed 
leaves it had a yellowish color. The only exception 
is S. warmingii, where it was nigrescent in fresh 
leaves. The presence of idioblasts of druse calcium 
oxalate crystals in the parenchymatic tissues of the 
leaf blade is a common character of all analyzed 
species (Fig. 3g).

Data analysis generated from the binary 
matrix of presence and absence (Tab. 2) showed 
the potential value of the anatomical characters 
to separate the studied species, as is observed in 
UPGMA cluster analysis, which divided the four 
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Figure 1 – Anatomical aspects of Stylogyne petioles – a. layers of collenchyma and secretory cavity in S. warmingii cortex, 
(e) – epithelial cell, (l) – lumen. Bar = 20µm. b, c. starch grains in amiloplasts in the cortex of S. sordida and S. pauciflora, 
respectively. Bar = 50µm. d. prismatic crystals in S. sordida. Bar = 50µm. e. secretory cavity, with the secretory content 
in the lumen (l) surrounded by epithelial cells (e) in S. sordida cortex. Bar = 100µm. f. vascular system arc-shaped in S. 
sordida petiole. Bar = 100µm. g. brachysclereids in S. sordida. Bar = 100µm. h. vascular system with a “V” configuration 
in S. warmingii, (*) – secretory cavities. Bar = 100µm. i. vascular system in S. sordida, with parenchymatic sheath cells 
(p) and j. in S. warmingii with sclerenchymatic sheath cells (fi); (x) – xylem, (f) – phloem. Bar = 50µm. 

Stylogyne species in three groups (Fig. 4). The first 
group was formed by S. depauperata, S. pauciflora, 
and S. sordida because of the translucent cylindrical 
or round secretory cavities in the mesophyll. 
The second group included S. sordida and S. 
pauciflora which presented an abaxial epidermis 
with convex periclinal walls in cross section. The 

third group included S. warmingii, because of its 
internal nigrescent branched secretory cavities 
(Fig. 4). Factor analyses by principal components 
indicated that the features that influenced the 
species bidimensional distribution explaining 
85% of variation were: adaxial epidermis with 
striated surface, round secretory cavities, branched 

a b c d e
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Figure 2 – Epidermal aspects of Stylogyne species – a. frontal view of S. warmingii abaxial epidermis, with anisocytic 
stomata. Bar = 50µm. b, c. transverse section of S. sordida and S. depauperata leaves, respectively. Bar = 50µm. 
b. convex outer periclinal cell walls in the abaxial epidermis. c. straight outer periclinal cell walls in the abaxial 
epidermis. d, e. frontal view and cross section, respectively, of the peltate trichomes in S. warmingii. f, g. frontal 
view of S. sordida and S. depauperata, respectively, leaves under scanning electron microscopy, showing cuticle 
ornamentation. Bars = 10µm, 20µm, respectively.

secretory cavities, translucent secretion, nigrescet 
secretion, abaxial epidermis with straight external 
periclinal wall, wavy external periclinal wall and 
isolated sclerenchymatic cells in petiole (Fig. 5).

Discussion
All studied species have an anatomical pattern 

close to that reported for other Myrsinoideae 
(Metcalfe & Chalk 1979; Otegui & Maldonado 
1998; Gostin et al. 2011), as the unistratified 
epidermis with anisocytic stomata placed at the same 
level of the other cells of this tissue, dorsiventral 
mesophyll with secretory cavities, and idioblasts 
containing calcium oxalate crystals.

Although the mesophyll is strongly influenced 
by environmental variation such as light availability 
(Rôças et al. 1997, 2001), Stylogyne species have 
a dorsiventral mesophyll, formed by plicade cells 
near the adaxial epidermis. This feature seems to be 
properly of the genus, being a distinctive character 
from other Myrsinoideae genera, where it is common 
to observe the mesophyll formed by common palisade 
cells (Otegui & Maldonado 1998; Pipoly 1998).

Among Myrsinoideae species, different types 
of secretory tissues can be found, such as glandular 

trichomes, secretory cavities, and hydathodes 
(Grosse 1908; Solereder 1908; Metcalf &Chalk 
1950; Lersten 1977). In Stylogyne, secretory 
cavities and peltate glandular trichomes are found 
and are described here for the first time. The 
general characteristic of secretory tissues, such 
as micromorphology and localization, has been 
used by many authors in other families as useful 
features to taxonomy, as in Lonchocarpus Kunth 
– Fabaceae (Teixeira et al. 2000), in Pilocarpus 
Vahl – Rutaceae (Muntoreanu et al. 2011), where 
the authors pointed out the secretory cavities as 
distinctive characters for species segregation, and 
in Stachys L.– Lamiaceae (Salmaki et al. 2009) 
where trichome aspects were useful to segregate 
species within the genus.

In Myrsinoideae, trichome characteristics 
have been used by Otegui and Maldonado (1998) 
where types of trichomes were useful to classify 
Myrsine species, by Fico et al (2007), where 
trichome types were identified and described to 
discriminate three Primula L. species. Although 
in Stylogyne only one type of trichome, the peltate 
type with a multicellular head, was found, being 
of no taxonomic utility within the genus, it is a 
valuable trait considering the family as a whole. 

a b d e
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Figure 3 – Mesophyll anatomical aspects of Stylogyne – a. cross section of S. depauperata leaf, showing the dorsiventral 
mesophyll and the unistratified epidermis. Bar = 50 µm. b. plicade parenchyma in the mesophyll of S. warmingii. 
Bar = 20 µm. c,d. secretory cavities with lipophilic content in S. depauperata mesophyll, c. in cross section and d. in 
frontal view (*). Bar = 50 µm. e. cross section of S. warmingii leaf, showing the branched secretory structure in the 
mesophyll. Bar = 50µm. f. frontal view of the branched secretory structure in S. warmingii. Bar = 100 µm. g. druse 
shaped crystal in S. warmingii mesophyll. Bar = 20 µm.

Table 2 – Presence (1) and absence (0) matrix of four Stylogyne species. FV – Frontal view; TS – transverse section. 

S. depauperata S. sordida S. pauciflora S. warmingii

Epidermal cells with wavy anticlinal walls in the abaxial surface - FV 1 0 0 1

Epidermal cells with wavy periclinal walls in the abaxial surface - TS 0 1 1 0

Epidermal cells with straight periclinal walls in the abaxial surface - TS 1 0 0 1

Adaxial epidermis with striated surface – FV 1 0 1 1

Secretory cavities round shaped or elongated in the mesophyll 1 1 1 0

Branched secretory cavities in the mesophyll 0 0 0 1

Nigrescent secretory cavities in the mesophyll 0 0 0 1

Transluscent secretory cavities in the mesophyll 1 1 1 0

Brachysclereids in the petiole 1 1 0 0

Vascular system arranged in arc shape in the petiole 0 1 1 0

Vascular system arranged in a “V” shape in the petiole 1 0 0 1

ab
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Figure 4 – UPGMA analysis from Stylogyne studied species.

Figure 5 – Biplot principal component analysis 
(PCA). A: adaxial epidermis with striated surface, B: 
translucent circular shaped secretory cavities, C: thin 
wall abaxial epidermis, D: wavy wall abaxial epidermis, 
E: nigrescent branched secretory cavities, F: isolated 
sclerenchymatic cells in petiole.  

Secretory cavities are an outstanding trait 
in Primulaceae (Judd et al. 2009; Stevens 2001 
onwards). They are used, among other features, 
to segregate the clade formed by Lysimachia L., 
Myrsine L., and Primula L. into two sub-families: 
Primuloideae, which is composed of species 
without secretory cavities, and Myrsinoideae, 
including species with these cavities (Judd et al 
2009). These structures are visible in the leaves 
as translucent punctuations (Carrijo & Freitas 
2008). Among the analyzed Stylogyne species, 
only S. warmingii does not present translucent 
punctuations in leaves. In cross section, secretory 
cavities have a well delimited shape in all species, 
except in S. warmingii, where they are branched. 

Chemical composition of the secretion 
from secretory cavities is known in Ardisia 
Sw., Aegiceras Gaertn., Embelia Burm. f., 
Myrsine and Tapeinosperma Hook f., where 
hidroxybenzoquinone derivates and lipophilic 
substances have been reported. (Tuntiwachwuttikulo 
et al. 1997; Otegui et al. 1998). This secretion 
is associated with different pharmacological 
activities, such as antioxidant (Sumino et al. 
2002), antihelminthic (Challam et al. 2010) and 
antileishmania (Germonprez et al. 2004; Vermeesch 
et al. 2009). Histochemical test results here 
performed confirmed the lipophilic composition 
of the secretion in Stylogyne, but further analyses 
about the nature of this composition are needed. 

Cuticular ornamentation is one of the most 
informative taxonomic features of epidermis in 
leaves (e.g. Solereder 1908; Metcalfe & Chalk 
1979; Barthlott et al. 1998), and has been used in 
species identification, for example in Trifolium 
L.– Fabaceae (Zoric et al. 2009) and Posoqueria 
Aubl.– Rubiaceae (Arruda et al. 2010). All 
Stylogyne species have a striate epidermis. In S. 
depauperata, S. pauciflora, and S. warmingii the 
epidermis is very striated while in S. sordida they 
are few confined to the periphery. Further analysis 
of the cuticular relief in other Stylogyne species has 
potential to provide attributes for genus taxonomy.

The presence of brachysclereids in the petiole 
was also an efficient character to distinguish 
Stylogyne species. The presence or absence and the 
distribution of this feature in the plant organ has been 
used by some authors to segregate closely related 
species, as is shown, for example, in the comparative 
leaf anatomy of Macropeplus dentatus (Perkins) 
I. Santos & Peixoto and M. ligustrinus (Tul.) 
Perkins (Costa et al. 2010) and in some species of 
Mirabilis L. (Nyctaginaceae) (Hernández-Ledesma 
et al. 2011). Besides the taxonomic importance of 
brachysclereids, Haberlandt (1928) associates this 
feature with increased organ resistance.

Ano the r  r e l evan t  t r a i t  o f  spec ies 
characterization and differentiation is the 
organization of the vascular system in the petiole 
(Fahn 1990). While in S. sordida and S. warmingii 
it is “V” shaped, in S. pauciflora it is arc shaped. 
Some of these features have been identified in 
other groups, where they were proved to be useful 
for taxonomy, as in Campomanesia – Myrtaceae 
(Oliveira et al. 2011), Rubiaceae (Martínez-Cabrera 
2009) and in Melastomataceae (Reis et al. 2004) 
in which the distinctive characters were, among 
others, the vascular system pattern in the petiole. 
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UPGMA clustering analyzis and PCA 
analyses reinforced the value of the anatomical 
features for species segregation. Anatomical traits 
that contributed to this conclusion were: shape of 
secretory cavities in mesophyll, ornamentation 
of abaxial epidermis, presence of isolated 
brachisclereids in petiole and the shape of 
epidermal cells in cross section. Anatomical 
aspects from all studied species showed a pattern, 
indicating that they can be grouped in the same 
genus. Besides, the micromorphological variation 
was also proved to be efficient for species 
segregation, as was shown by UPGMA analysis.
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Resumo
O Parque Estadual da Serra Dourada compreende um mosaico vegetacional e é uma das áreas serranas mais 
conservadas do estado de Goiás. Com intuito de contribuir com a flora deste parque e com o conhecimento 
da diversidade das Euphorbiaceae no Cerrado s.l. apresenta-se aqui o tratamento taxonômico do gênero 
Manihot. Foram encontrados 11 táxons, entre eles nove espécies e duas subespécies: M. anomala Pohl, M. 
anomala subsp. pubescens (Pohl) D.J. Rogers & Appan, M. gracilis Pohl, M. irwinii D.J. Rogers & Appan, 
M. mossamedensis Taub., M. oligantha Pax, M. paviifolia Pohl, M. pentaphylla Pohl, M. pentaphylla subsp. 
tenuifolia (Pohl) D.J. Rogers & Appan, M. sparsifolia Pohl e M. xavantinensis D.J. Rogers & Appan. 
São apresentados aqui descrições, chave de identificação, ilustrações, distribuição geográfica, além de 
comentários acerca da morfologia e das preferências ecológicas das espécies analisadas.
Palavras-chave: Cassava, diversidade, endemismo, flora do Cerrado, sistemática.

Abstract
The Serra Dourada State Park comprises a mosaic of vegetation and it is one the most conserved and 
diverse mountainous areas of  Goiás state. To contribute to the flora of this park and with  knowledge 
of Euphorbiaceae diversity in the Cerrado s.l. vegetation a taxonomic treatment of the genus Manihot 
is presented here. Eleven taxa arranged in nine species were recognized: M. anomala Pohl, M. anomala 
subsp. pubescens (Pohl) D.J. Rogers & Appan, M. gracilis Pohl, M. irwinii D.J. Rogers & Appan, M. 
mossamedensis Taub., M. oligantha Pax, M. paviifolia Pohl, M. pentaphylla Pohl, M. pentaphylla subsp. 
tenuifolia (Pohl) D.J. Rogers & Appan, M. sparsifolia Pohl and M. xavantinensis D.J. Rogers & Appan. 
Descriptions, illustrations, comments on morphological similarities, geographic distribution and ecological 
preferences of species, and a key to identify are provided.
Key words: Cassava, diversity, endemism, flora of the Cerrado, systematics.
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Introdução 
Manihot Miller compreende cerca de 

100 espécies americanas, a maioria (ca. 80) 
brasileira. O gênero se destaca pela complexidade 
taxonômica, decorrente principalmente da 
plasticidade morfológica foliar, homogeneidade 
floral e frequente hibridização natural (Rogers & 
Appan 1973; Duputié et al. 2011). Inclui plantas 
subarbustivas a arbustivas, raro trepadeiras ou 
arbóreas, lactescentes com folhas geralmente 
lobadas, flores variando de gamo a dialisépalas, com 
disco nectarífero de ambas as flores comumente 

lobado, androceu com 10 estames em duas 
classes de altura, além de frutos capsulares e 
sementes carunculadas (Rogers & Appan 1973; 
Webster 1994). 

Espécies de Manihot são popularmente 
conhecidas como mandioca, mandioca-braba, 
mandioca-brava, manioca, aipim ou macaxeira 
e são amplamente utilizados na alimentação, 
particularmente M. esculenta Crantz, por apresentar 
raízes ricas em carboidratos (Olsen & Schall 1999).

Manihot foi descrito por Miller (1754) e 
teve sua taxonomia revisada por Rogers & Appan 
(1973), os quais reconheceram para o gênero 19 
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seções. Entretanto, a maioria destas seções não se 
mostrou monofilética nos estudos filogenéticos 
de Chacón et al. (2008) e Duputié et al. (2011), 
os quais confirmaram o monofiletismo do gênero. 

Após a revisão feita por Rogers & Appan 
(1973), alguns táxons foram descritos para este gênero 
(Allem 1989b, 1999, 2001; Martins et al. 2011; 
Nassar 1985; Nassar et al. 2011). Mesmo assim, o 
conhecimento sobre Manihot na flora brasileira ainda 
é escasso e encontra-se desatualizado (Secco et al. 
2012), embora o mesmo tenha sido monografado para 
algumas floras regionais, como a de Santa Catarina, 
(Smith et al. 1988), do Distrito Federal (Rodrigues 
2007) e do Rio Grande do Sul (Allem 1997) e, 
também tenha sido citado em estudos florístico-
taxonômicos pontuais (Cordeiro 1992; Santos-Filho 
2000; Sátiro & Roque 2008), entre outros. 

Para  o  es tado de  Goiás ,  inexis tem 
estudos taxonômicos sobre Manihot, embora 
o gênero seja um dos mais diversos, conforme 
levantamentos de herbários. Sendo assim, este 
estudo apresenta o tratamento taxonômico deste 
gênero no Parque Estadual da Serra Dourada, 
que é parte do referido estado.

Materiais e Métodos
O Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) 

compreende a Serra Dourada, distando 131 km de 
Goiânia e engloba os municípios de Mossâmedes 
e Goiás (Rizzo 1970). Possui uma área de 
30.000 hectares, localizada entre as coordenadas 
geográficas 16º06᾿02”–16º03᾿52” S e 50º10᾿59”–
50º10᾿12” W, recoberta por Cerrado s.s., Cerrado 
rupestre, Floresta semidecídua, Floresta de galeria, 
Campo limpo e Campo sujo. Seu relevo varia de 
plano a fortemente ondulado, com afloramentos 
de arenito, incluindo “paredões” e possui altitude 
que varia de 726 até 1080 m. Seu clima é o Aw 
com chuvas desde outubro a abril (Köppen 1948) 
e temperatura média anual de 23,6ºC (Cochrane et 
al. 1985). De acordo com Rizzo (1970), sua flora é 
diversificada com a presença de táxons endêmicos, 
tais como Chamaecrista desvauxii var. peronadenia 

H.S. Irwin & Barneby, Chamaecrista orbiculata var. 
trichotyrsus (Harms) H.S. Irwin & Barneby, Hyptis 
angustifolia Pohl ex Benth., Lomatozona artemisiifolia 
Baker ou pouco conhecidos, como Croton gracilescens 
Müll. Arg. e Myrcia virgata Cambess.

Foram realizadas excursões mensais de 
outubro de 2010 a abril de 2012 para coleta de 
material botânico, conforme metodologia de Mori 
et al. (1989). A identificação dos táxons foi baseada, 
principalmente, no estudo de Rogers &Appan (1973), 
e na comparação com as coleções dos herbários UB, 
CEN e UFG (acrônimos conforme Thiers et al. 2012). 
A terminologia adotada nas descrições das espécies 
foram baseadas em Rogers & Appan (1973) e Radford 
et al. (1974). As ilustrações foram feitas com o auxílio 
de um estereomicroscópio Zeiss, com câmara clara 
acoplada,  e o material botânico coletado encontra-se 
depositado no Herbário UFG.

Resultados e Discussão
Manihot Mill., Gard. Dict. Arb., ed. 4. 851. 1754.

Subarbustos ou arbustos, raro trepadeiras ou 
árvores, monóicos, lactescentes. Caule e ramos 
glabros a indumentados, verde-glaucos a vináceos. 
Estípulas caducas ou persistentes, inteiras ou 
laciniadas. Folhas simples, pecioladas, alterno-
espiraladas, membranáceas a coriáceas, inteiras 
ou lobadas; nervuras róseo-vináceas a verde-
amareladas, impressas ou proeminentes; discolores, 
face adaxial verde lustrosa, face abaxial verde-
glauca e usualmente cerosa. Panículas ou racemos, 
típicos ou espiciformes, uni- ou bissexuais, 
solitários ou em conjuntos de até 3 na dicotomia dos 
ramos. Brácteas semelhantes às estípulas. Flores 
unissexuais, subsésseis a pediceladas, 5-meras, 
actinomorfas, gamo ou dialissépalas, verde-claras a 
esbranquiçadas, maculadas ou não; disco usualmente 
lobado, estames 10, livres em duas classes de 
altura, glabros a indumentados, anteras dorsifixas; 
ovário 3-carpelar, 3-locular, uniovulado, estiletes 3, 
ramos estigmáticos franjados. Cápsulas usualmente 
globosas, glabras a indumentadas, costadas a lisas. 
Sementes geralmente oblongoides, carunculadas.

Chave para as espécies de Manihot do Parque Estadual da Serra Dourada

1. Lobos foliares lineares.
2. Plantas 15–25 cm alt.; estípulas persistentes; racemo unissexuado  .....................  5. M. oligantha
2’. Plantas 0,6–1,2 m alt; estípulas caducas; racemo bissexuado.

3. Folhas 5-lobadas, lobos não sobrepostos basalmente; filete glabro  ..........  7. M. pentaphylla
3’. Folhas 3(5)-lobadas, lobos sobrepostos basalmente; filete pubescente  ........... 2. M. gracilis

1’. Lobos foliares oblongos, obovais, elípticos, lanceolados ou combinações destas formas.
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1. Manihot anomala Pohl, Pl. Bras. Ic. et. Descr. 
1: 27. t. 21. 1827.

Arbusto 0,8–2 m alt., ereto; látex amarelado; 
ramos curtamente tomentosos; estípulas caducas. 
Pecíolo 5–12 cm compr.; lâmina foliar 3–5-lobada, 
raro inteira, membranácea, face abaxial curtamente 
tomentosa, lobos 9,5–15 × 1–6 cm, elípticos, 
elíptico-obovais ou oblongos, inteiros a pandurados, 
não sobrepostos basalmente, ápice acuminado, 
nervuras delgadas, esbranquiçadas, as secundárias 
arqueadas. Racemo-espiciforme 5–12 cm compr., 
bissexuado, subereto, laxo. Flores estaminadas 
1–2,1 cm compr.; botões 4–7 mm compr., 
globoides; pedicelo 0,5–1 cm compr.; brácteas 
2–11 × 3–10 mm, ovais a lanceoladas, inteiras, 
agudas, pubescentes, verde-esbranquiçadas, 
persistentes ou caducas; cálice gamossépalo 5–11 

× 4–8,5 mm, campanulado, branco-esverdeado com 
fauce vinácea, lobos 3–7 × 2–5 mm, triangulares 
a ovais, agudos; filetes glabros. Flores pistiladas 
0,8–2,2 cm compr.; botões 5–10 mm compr., 
ovoides a oblongoides; pedicelo 0,4–1 cm 
compr.; brácteas 2–9 × 0,6–1,5 mm, lanceoladas, 
inteiras a laciniadas, agudas, pubescentes, verde-
esbranquiçadas, persistentes ou caducas; cálice 
dialissépalo, sépalas 4–12 × 2,2–4 mm, lanceoladas, 
agudas, verde-amareladas com ou sem estrias 
vináceas; ovário 2–5 × 3–4 mm, oblongoide, disco 
amarelo-avermelhado a vináceo. Cápsulas 7–10 
× 5–6 mm, elipsoides, não costadas, curtamente 
tomentosas, verde-escuras. Sementes não vistas. 

Foram encontradas duas subespécies para 
Manihot anomala no PESD, reconhecidas pela 
chave abaixo:

4. Folhas coriáceas com nervuras principais róseas a vináceas, espessas; frutos costados.
5. Subarbustos 0,15–0,6 m alt.; lobos foliares com ápice agudo; flores pistiladas gamossépalas  .....  

 .............................................................................................................................. 8. M. sparsifolia
5’. Arbustos 1–4,5 m alt.; lobos foliares com ápice cuspidado; flores pistiladas dialissépalas.

6. Ramos tomentosos; folhas (3)5–7-lobadas, nervuras secundárias arqueadas; cálice de ambas 
as flores verde-amarelados  ..................................................................  4. M. mossamedensis

6’. Ramos glabros; folhas 3-lobadas, nervuras secundárias subparalelas; cálice de ambas as flores 
vináceos  .............................................................................................................  3. M. irwinii

4’. Folhas cartáceas a membranáceas com nervuras principais verdes a amareladas, delgadas; frutos não 
costados.
7. Ramos, face abaxial da lâmina foliar e frutos curtamente tomentosos; folhas 3–5-lobadas ou raro 

inteiras, lobos frequentemente pandurados  ............................................................ 1. M. anomala
7’. Ramos, face abaxial da lâmina foliar e frutos glabros; folhas usualmente 3-lobadas, nunca inteiras, 

lobos nunca pandurados.
8. Lobos foliares com ápice caudado; brácteas estaminadas 11–16 × 2–5 mm; pedicelo da flor 

pistilada com 4–6 mm compr.  ......................................................................  6. M. paviifolia
8’. Lobos foliares com ápice agudo a curto-acuminado; brácteas estaminadas 3–7 × 1–1,5 mm; 

pedicelo da flor pistilada com 10–12 mm compr.  ..................................  9. M. xavantinensis

1. Brácteas estaminadas 8–11 × 3–5 mm compr., persistentes, encobrindo o botão ..................................  
 ........................................................................................................... 1b. M. anomala subsp. pubescens

1’. Brácteas estaminadas 2–4 × 0,5–1 mm compr., caducas, não encobrindo o botão ................................  
 ..............................................................................................................1a. M. anomala subsp. anomala

1a. Manihot anomala Pohl subsp. anomala                                                                        
 Fig. 1

Manihot anomala subsp. anomala ocorre 
nas regiões Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso) e Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) 
associada a floresta estacional semidecidual sobre solo 
argiloso ou argilo-pedregoso. No PESD foi encontrada 
na floresta de galeria do Córrego do Piçarrão e na borda 
da floresta estacional acima deste.

Assemelha-se morfologicamente a M. 
anomala subsp. pubescens (Pohl) D.J. Rogers 
& Appan pelos ramos jovens, face abaxial das 
folhas e cápsulas curtamente tomentosas, racemo-
espiciformes, folhas 3–5-lobadas, raro inteira, 
geralmente panduradas e flores estaminadas 
com fauce vinácea. Em M. anomala subsp. 
anomala as brácteas estaminadas são caducas, 
menores que a metade do botão e as pistiladas 
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Figura 1 – Manihot anomala subsp. anomala – a. ramo florido; b. botão estaminado; c. flor estaminada; d. flor 
estaminada aberta; e. botão pistilado; f. flor pistilada; g. fruto (M.J. Silva 3152).
Figure 1 – Manihot anomala subsp. anomala – a. flowering branch; b. staminate bud; c. staminate flower; d. staminate flower opened 
out; e. pistillate bud; f. pistillate flower; g. fruit. (M.J. Silva 3152).

medem 1,2–1,5 mm larg., enquanto M. anomala 
subsp. pubescens possui brácteas estaminadas 
persistentes encobrindo o botão e pistiladas com 
0,6–0,8 mm larg. Associado a isto, em M. anomala 

subsp. pubescens os ramos são mais indumentados 
e folhas são menos frequentemente panduradas, 
quando comparada a espécie típica. Floresce e 
frutifica entre outubro a janeiro.
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Material examinado selecionado: borda da mata acima 
do Córrego Piçarrão, 28.X.1997, fl., V.L. Gomes-Klein 
et al. 3384 (UFG); mata de galeria do Córrego Piçarrão, 
30.X.2010, fl. e fr., M.J. Silva 3152, 3153 (UFG); floresta 
semidecidual acima do Córrego Piçarrão, 17.XI.2010, 
fl., M.J. Silva 3221, 3223, 3224 (UFG); 30.XI.2010, fl., 
J.E.C. Júnior 103, 104, 106, 107 (UFG).
Material adicional: BRASIL. GOIÁS: Alto Paraíso de 
Goiás, Chapada dos Veadeiros, Vale da lua, 20.I.2012, 
fl. e fr., R.C. Sodré 10 (UFG).

1b. Manihot anomala subsp. pubescens (Pohl) 
D.J. Rogers & Appan, Fl. Neotrop. Monogr. 13: 
167. 1973.  Fig. 2
Material examinado selecionado: morro da antena de 
rádio, 15º58᾿00”S, 50º08᾿00”W, 496 m, 1.II.1999, fl. 
e fr., I.R.S. Costa 1099 (CEN); estrada que leva à sede 
na parte superior da floresta estacional, 30.XI.2010, fl., 
J.E.C. Júnior 105, 108 (UFG); 17.XII.2010, fl., M.J. 
Silva 3220 (UFG). 
Material adicional: BRASIL. GOIÁS: Goianápolis, 
Parque Estadual Altamiro de Souza Pacheco, 16º33᾿6,6”S, 
49º7᾿57,8” W, 31.III.2005, fl. e fr., R.C. Mendoça 5918 
(UFG); Iporá, cerca de 16,9 km a NE rodovia GO-
060 rumo a o Israelândia, 16º20᾿S, 50º59᾿W, 440 m, 
11.XI.1996, fl. e fr., A.C. Allem et al. 4606 (CEN). 

Táxon com ocorrência no Pará, Minas 
Gerais, Goiás e Distrito Federal (Rogers & Appan 
1973) associado à floresta estacional semidecidual 
ou mata de galeria. Na área de estudo, cresce 
simpatricamente à M. anomala subsp. anomala 
na estrada que leva a sede do PESD e no morro da 
antena de rádio no município de Goiás. Coletada 
com flores entre novembro e maio e com frutos em 
maio e novembro. 

2. Manihot gracilis Pohl, Pl. Bras. Ic. et Descr. 1: 
23, t. 16. 1827. Fig. 3

Subarbusto 0,6–1,1 m alt., ereto; látex 
amarelado; ramos glabros; estípulas caducas. 
Pecíolo 2,5–4 cm compr.; lâmina foliar 3(5)-lobada, 
membranácea, face abaxial glabra, lobos 6,5–15,2 
× 0,5–0,7 cm, lineares, inteiros, sobrepostos 
basalmente, ápice acuminado, nervuras delgadas, 
amarelas, as secundárias subparalelas. Racemo 
2–6 cm compr., bissexuado, subereto, laxo. Flores 
estaminadas 1,1–2,8 cm compr.; botões 3–5 mm 
compr., cônicos; pedicelo 0,8–1,2 cm compr.; brácteas 
8–12 × 2–3 mm, lanceoladas, inteiras a ligeiramente 
denteadas, agudas, glabras, verde-amareladas, 
persistentes; cálice gamossépalo 1,3–1,6 × 0,3–0,5 
cm, campanulado, verde-amarelado com máculas 
vináceas, lobos 8–12 × 2–3 mm, triangulares a ovais, 
agudos; filetes pubescentes. Flores pistiladas 1,1–1,8 
cm compr.; botões 4–6 mm compr., elipsoides; pedicelo 

0,3–0,6 mm compr.; brácteas 2–5 × 0,6–0,8 mm, 
lanceoladas a lineares, inteiras, agudas, glabras, verde-
amareladas, persistentes; cálice dialissépalo, sépalas 
0,8–1,2 × 0,2–0,3 mm, lanceoladas, agudas, amarelo-
esverdeadas a esbranquiçadas com máculas vináceas 
internamente; ovário 3–4 × 1,4–1,8 mm, oblongoide; 
disco amarelo. Cápsulas 8–10 × 7–8 mm, globoides, 
não costadas, glabras, verdes. Sementes 7–8 × 4–5 
mm, oblongoides, marrom-claras com máculas negras.
Material examinado selecionado: entre os córregos 
do Piçarrão e Cafundó, 2º transecto, 18.X.1994, fl., J.A. 
Rizzo 11918 (UFG); distrito de Mirandopólis, Fazenda 
do Rildo, 27.XI.2010, fl., M.J. Silva 3195 (UFG); 
acima do Córrego Piçarrão, 16º5,21᾿02”S, 50º11᾿51”W, 
788 m, 28.I.2011, fl. M.J. Silva 3336 (UFG); 29.I.2011, 
fl. e fr., M.J. Silva 3381 (UFG).

Manihot gracilis é referida para o Paraguai, 
Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, 
conforme Rogers e Appan (1973). No PESD cresce 
em Cerrado s.s. próximo às cachoeiras ou em 
interflúvios em solos argilo-pedregosos. 

Entre os táxons estudados de folhas com lobos 
lineares é o único com folhas predominantemente 
3-lobadas, sendo os lobos laterais horizontais a 
eriçados em relação ao eixo da folha, o que o torna 
fácil de ser reconhecido. Floresce e frutifica de 
outubro a março.

Embora considerada por Allem (1989a) 
como uma subespécie de M. tripartita (Spreng.) 
Müll. Arg. preferimos manter M. gracilis como 
uma espécie distinta, uma vez que a mesma possui 
folhas com face abaxial glabra, lobos linear e 
brácteas lanceoladas a lineares com margem inteira 
a ligeiramente denteadas (vs. folhas com face 
abaxial curtamente tomentosas, lobos elípticos 
a largamente elípticos e brácteas elípticas com 
margem laciniada em M. tripartita), além de ser 
uma planta glabra (vs. usualmente tomentosa). 

3. Manihot irwinii D.J. Rogers & Appan, Fl. 
Neotrop. Monogr. 13: 137. 1973. Fig. 4

Arbusto 1–1,5 m alt., ereto; látex amarelado; 
ramos glabros; estípulas caducas. Pecíolo 4–9,5 
cm compr.; lâmina foliar 3-lobada, raro inteira, 
coriácea, face abaxial indumentada, lobos 8,4–12 
× l,6–8,5 cm, oblongo-obovais, elíptico-obovais 
ou obovais, inteiros, sobrepostos basalmente, 
ápices cuspidados, nervuras principais espessas, 
róseas a vináceas, as secundárias delgadas, 
subparalelas, amareladas. Racemo 6–15 cm 
compr., bissexuado, subereto, laxo. Flores 
estaminadas 0,8–1,2 cm compr.; botões 3–5 mm 
compr., ovoides; pedicelo 0,1–0,3 cm compr.; 
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Figura 2 – Manihot anomala subsp. pubescens – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; d. 
flor estaminada. e. flor estaminada aberta; f. bráctea pistilada; g. botão pistilado; h. flor pistilada; i. fruto; j. semente 
(I.R.S. Costa 1099).
Figure 2 – Manihot anomala subsp. pubescens – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; e. 
staminate flower opened out; f. pistillate bract; g. pistillate bud; h. pistillate flower; i. fruit; j. seed (I.R.S. Costa 1099).
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Figura 3 – Manihot gracilis – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. flor estaminada.; d. flor estaminada aberta; 
e. estame; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada; h. fruto; i. semente (M.J. Silva 3381).
Figure 3 – Manihot gracilis – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate flower; d. staminate flower opened out; e. stamen; 
f. pistillate bract; g. pistillate flower; h. fruit; i. seed (M.J. Silva 3381).

brácteas 10–12 × 2–3,5 mm, estreitamente 
lanceoladas, inteiras, acuminadas, vináceas a 
roxeadas, persistentes; cálice gamossépalo 7–8,5 
× 9–10 mm, largamente campanulado, vináceo 
com margem amarelada, lobos 4–6 × 4–9 mm, 
largamente ovais, agudos; filetes glabros. Flores 

pistiladas 0,8–1,4 cm compr.; botões 3–6 mm compr., 
ovoides; pedicelo 1–1,4 cm compr.; brácteas 8–12 
× 2,4–3 mm, lanceoladas, inteiras, acuminadas, 
vináceas a roxeadas, persistentes; cálice dialissépalo, 
sépalas 0,7–1 × 0,3–0,5 mm, lanceoladas, agudas, 
vináceas com margem amarelada; ovário 2,1–3 × 
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Figura 4 – Manihot irwinii – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; d. flor estaminada; e. flor 
estaminada aberta; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada; h. fruto (M.J. Silva 3372).
Figure 4 – Manihot irwinii – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; e. staminate flower opened 
out; f. pistillate bract; g. pistillate flower; h. fruit (M.J. Silva 3372).

1,5–2 mm, globoide; disco alaranjado. Cápsulas 16–17 
× 12–14 mm, globoides, costadas, glabras, verde-
escuras a verde-arroxeados. Sementes 8–10 × 4–5 mm, 
oblongoides, creme-cinéreas com máculas marrons.
Material examinado selecionado: caminho para a 
Pedra Goiana, 9.XII.2009, fl., A.M. Teles 658 (UFG); 
30.X.2010, fl., M.J. Silva 3138, 3139 (UFG); distrito de 
Mirandópolis, fazenda do Rildo Nogueira, 27.XI.2010, 
fl., M.J. Silva 3194, 3198 (UFG); imediações da 
primeira cancela que leva a sede do PESD, 16º4᾿46,9”S, 
50º11᾿28,4”W, 985 m, 29.I.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3372 

(UFG); 4 km acima do Córrego Piçarrão, 16º04᾿17,4”S, 
50º11᾿26,1”W, 993 m, 30.IV.2011, fl. e fr., J.E.C. Júnior 
15, 18 (UFG); após Areal, 16º04᾿00,9”S, 50º10᾿8,9”W 
953 m, 28.V.2011, fr., J.E.C. Júnior 51 (UFG).

Manihot irwinii é uma espécie endêmica do 
estado de Goiás, sendo referida para os municípios 
de Corumbá de Goiás e Goiás por Rogers & 
Appan (1973) e primeiramente neste trabalho para 
Mossâmedes. No PESD, foi encontrada no Cerrado 
s.s. próximo a afloramentos de arenito em solos 
argilo-pedregosos ou pedregosos.
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As folhas com os ápices dos lobos cuspidados 
e com nervuras secundárias subparalelas e as 
flores de ambos os sexos com cálices vináceos 
com margem dos lobos amareladas torna esta 
espécie diferenciada das demais, especialmente 
de Manihot mossamedensis Taub. e M. sparsifolia 
Pohl com a qual compartilha as folhas com 
nervuras principais rosadas a vináceas e espessas 
e os frutos costados. Floresce entre outubro e abril 
e frutifica de janeiro à maio.

4. Manihot mossamedensis Taub., Bot. Jahrb. Syst. 
21: 442. 1896. Fig. 5

Arbusto 1,5–4,3 m alt., ereto ou pendentes; 
látex amarelado; ramos tomentosos; estípulas 
caducas. Pecíolo 2,1–7,5 cm compr.; lâmina foliar 
(3)5–7-lobada, coriácea, face abaxial tomentosa, 
lobos 8–11 × 3,8–5 cm, oblongo-elípticos a 
obovais, inteiros, sobrepostos basalmente, ápice 
cuspidado, nervuras principais espessas, róseas 
a vináceas, as secundárias delgadas, arqueadas, 
amareladas. Racemo-espiciforme 5–8 cm compr., 
bissexuado, pendente, congesto. Flores estaminadas 
7,5–9 mm compr.; botões 5–7 mm compr., ovoides 
a elipsoides; pedicelo 1–2 mm compr.; brácteas 
6–16 × 2–5 mm, oval-lanceoladas, inteiras, 
agudas, tomentosas, amareladas, persistentes; 
cálice gamossépalo 6,5–7 × 3–5 mm, longamente 
campanulado, verde-amarelado, lobos 3–5 × 4–6 
mm, ovais, agudos; filetes pubescentes. Flores 
pistiladas 1,6–2,5 cm compr.; botões 6–8 mm 
compr., ovoides; pedicelo 0,8–1 cm compr.; 
brácteas 5–14 × 2–4 mm, oval-lanceoladas, inteiras, 
acuminadas, tomentosas, amareladas, persistentes; 
cálice dialissépalo, sépalas 0,8–1,5 × 0,5–0,7 cm, 
lanceoladas, agudas, verde-amareladas; ovário 2–5 
× 1,5–4 mm, globoide; disco alaranjado. Cápsulas 
11–15 × 13–15 mm, globoides a oblongoides, 
costadas, tomentosas, verde-opacas com costas 
vináceas. Sementes 12–13 × 5–6 mm, oblongoides, 
cinéreas com máculas negras.
Material examinado selecionado: arredores caixa 
d᾿água da Reserva Biológica Professor José Ângelo 
Rizzo, 29.V.2010, fr., A.M. Teles 856 (UFG); cerca de 700 
m acima do Córrego do Piçarrão 27.V.2011, fl. e fr., M.J. 
Silva 3527, 3528 (UFG); início da mata seca em direção 
ao Córrego do Piçarrão, 16º04᾿0,08”S, 50º10᾿47,1”W, 
997 m, 27.V.2011, fr., J.E.C. Júnior 36, 37 (UFG). 

Espécie endêmica do estado de Goiás, sendo 
registrada para os municípios de Formosa, Goiás 
e Mossâmedes (Rogers & Appan 1973) crescendo 
associada a floresta estacional em altitudes de 
até 997 metros. No PESD foi encontrado acima 

do Córrego do Piçarrão e nos arredores da 
nascente de captação, em ambientes semelhantes 
aos encontrados nas outras localidades de sua 
ocorrência. 

Distinguível das demais espécies pelas folhas 
(3)5–7 lobadas, racemo-espiciformes congestos 
e pendentes, brácteas de ambas as flores amplas 
(5–16 × 2–5 mm), oval-lanceoladas e amareladas, 
filetes pubescentes, cápsulas costadas e tomentosas. 
Relaciona-se morfologicamente com Manihot 
sparsifolia e M. irwinii conforme discutido no 
comentário desta última. Floresce e frutifica entre 
abril e junho. 

5. Manihot oligantha Pax, Pflanzenr. 147, 2: 53. 
1910.  Fig. 6

Subarbusto 15–25 cm alt., cespitoso, caule 
praticamente subterrâneo, ereto; látex hialino; 
ramos glabros; estípulas persistentes. Pecíolo 2–4,5 
cm compr.; lâmina foliar 5-lobada, membranácea, 
face abaxial glabra; lobos 3,6–4 × 0,6–0,8 cm, 
lineares, inteiros, não sobrepostos basalmente, 
ápice agudo, nervuras delgadas, verde-amareladas, 
as secundárias subpararelas. Racemo 1,5–3 cm 
compr., unissexuado, pendente, laxo. Flores 
estaminadas 11–16 mm compr.; botões 5–8 
mm compr., oblongoides; pedicelo 1–3 mm 
compr.; brácteas 6–8 × 1–2 mm, lanceoladas, 
laciniadas, agudas, glabras, amarelo-esverdeadas, 
persistentes; cálice gamossépalo 10–13 × 3–6 mm, 
campanulado, creme-alvacento, lobos 4–6 × 1–2 
mm, ovais, agudos; filetes glabros. Flores pistiladas 
12–19 mm compr.; botões 6–10 mm compr., 
elipsoides; pedicelo 2–4 mm compr.; brácteas 4–6 
× 0,8–1 mm, lanceoladas, laciniadas, acuminadas, 
glabras, amarelo-esverdeadas, persistentes; cálice 
gamossépalo 8–15 × 6–9 mm, campanulado, creme-
amarelado, lobos 5,5–7 × 2–3 mm, lanceolados, 
agudos; ovário 2–3 × 1,5–2 mm, oblongoide; disco 
amarelado. Frutos e sementes não vistos.
Material examinado selecionado: imediações do Areal, 
29.X.2010, fl., M.J. Silva 3128 (UFG); 29.XI.2011, fl., 
M.J. Silva 3930 (UFG).

Manihot oligantha é uma espécie endêmica 
do estado de Goiás, onde habita os campos sujos 
(Rogers & Appan 1973), ambiente este onde 
também foi coletada neste estudo, nas imediações 
da localidade areal. O porte pequeno (15–25 cm 
alt.) com caule praticamente subterrâneo, associado 
às estípulas persistentes e as inflorescências 
unissexuadas auxiliam a identificação desta espécie 
e a diferencia das demais estudadas. Coletada com 
flores em outubro e novembro. 
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Figura 5 – Manihot mossamedensis – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; d. flor estaminada; 
e. flor estaminada aberta; f. estame; g. bráctea pistilada; h. flor pistilada; i. fruto; j. semente (M.J. Silva 3528).
Figure 5 – Manihot mossamedensis – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; e. staminate flower 
opened out; f. stamen; g. pistillate bract; h. pistillate flower; i. fruit; j. seed (M.J. Silva 3528).

6. Manihot paviifolia Pohl, Pl. Bras. Icon. Descr. 
1: 52, t. 45. 1827. Fig. 7

Subarbusto 0,6–0,9 m alt., ereto, látex 
amarelado; ramos glabros; estípulas caducas. 
Pecíolo 2–5 cm compr.; lâmina foliar 3–5-lobadas, 
membranácea, face abaxial glabra, lobos 5,5–10 
× 1,8–5 cm, estreitamente elípticos, inteiros, não 

sobrepostos basalmente, ápice caudado, nervuras 
amarelo-esbranquiçadas, delgadas. Racemo 3–8 
cm compr., bissexuado, pendente, laxo. Flores 
estaminadas 7–15,2 mm compr.; botões 4,5–9 mm 
compr., elipsoides; pedicelo 1–1,2 mm compr.; 
brácteas 11–16 × 2–5 mm, lanceoladas, inteiras, 
raro laciniadas, agudas, verde-amareladas a 
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Figura 6 – Manihot oligantha – a. ramo florido; b. estípula; c. bráctea estaminada; d. flor estaminada. e. flor estaminada 
aberta; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada aberta (M.J. Silva 3128).
Figure 6 – Manihot oligantha – a. flowering branch; b. stipule; c. staminate bract; d. staminate flower; e. staminate flower opened out; 
f. pistillate bract; g. pistillate flower opened out (M.J. Silva 3128).

vináceas, persistentes; cálice gamossépalo 6–14 
× 3–5 mm, campanulado, verde com máculas 
vináceas, lobos 3–5 × 4–6 mm, ovais, agudos; 
filetes glabros. Flores pistiladas 11–16 mm 
compr.; botões 4–6 mm compr., oblongoides; 
pedicelo 4–6 mm compr.; brácteas 8–10 × 2–3 mm, 
lanceoladas, inteiras, agudas, verde-amareladas, 
persistentes; cálice dialissépalo, sépalas 7–10 × 

3–4 mm, lanceoladas, agudas, verde-amareladas 
com máculas vináceas; ovário 3–4 × 1–2 mm, 
oblongoide; disco amarelo. Cápsulas 8–9 × 7–8,5 
mm, globoides, não costadas, glabras, verde-claras. 
Sementes 7–8,5 × 3–3,5 mm, oblongoides, marfins 
com discretas máculas alvas.
Material examinado selecionado: arredores do Areal, 
29.X.2010, fl., M.J.Silva 3126 (UFG); próximo à sede, 
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Figura 7 – Manihot paviifolia – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. flor estaminada; d. flor estaminada aberta; 
e. bráctea pistilada; f. flor pistilada; g. fruto; h. semente (M.J. Silva 3328).
Figure 7 – Manihot paviifolia – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate flower; d. staminate flower opened out; e. pistillate 
bract; f. pistillate flower; g. fruit; h. seed (M.J. Silva 3328).

30.X.2010, fl., M.J. Silva 3146 (UFG); após a floresta 
estacional semidecidual, 16º5᾿21,2”S, 50º11᾿W, 788 m, 
25.XI.2010, fl., M.J. Silva 3157, 3158 (UFG); arredores 
da Pedra Goiana, 27.XI.2010, fl., M.J. Silva 3197 (UFG); 
acima da floresta estacional semidecidual, 16º5᾿5,5”S, 
50º10᾿45,8”W, 831 m, 28.I.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3328 
(UFG); 28.X.2011, fl., M.J. Silva 3904 (UFG); Flanco 
Nordeste do PESD, 16º4᾿39,7”S, 50º11᾿28”W, 995 m, 
30.IV.2011, fl., J.E.C. Júnior 20 (UFG). 

Material adicional: BRASIL. GOIÁS: Pirenópolis, 
8.I.1999, fl., H.D. Ferreira 3670 (UFG).

Endêmica do estado de Goiás (municípios de 
Corumbá de Goiás, Goiás e Mossâmedes) conforme 
Rogers & Appan (1973). No PESD é frequente em 
cerrado s.s., cerrado rupestre e campos sujos. 

Entre as espécies estudadas, Manihot 
xavantinensis D.J. Rogers & Appan é a que 
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mais se assemelha a M. paviifolia por ambas 
compartilharem os ramos e face abaxial das folhas 
glabras, folhas predominantemente 3-lobadas com 
lobos estreitamente elípticos e nervuras delgadas 
amareladas. Entretanto, M. paviifolia possui lobos 
foliares com ápice caudado (vs. com ápice agudo a 
acuminado em M. xavantinensis), brácteas estaminadas 
11–16 × 2–5 mm (vs. 1–7 × 1–2,5 mm), pedicelo da flor 
pistilada com 4–6 mm compr. (vs. 10–12 mm compr.). 
Coletada com flores e frutos entre outubro e janeiro. 

7. Manihot pentaphylla Pohl, Pl. Bras. Ic. et. Descr. 
1: 53. t. 46. 1827. 

Subarbustos a arbustos 0,7–1,2 m alt., 
prostrados a subdecumbentes ou eretos; látex 
amarelado; ramos glabros; estípulas caducas. 
Pecíolo 4–5,5 cm compr.; lâmina foliar 5-lobada, 
membranácea, lobos 5–12 × 0,2–1 cm, lineares, 
inteiros, não sobrepostos basalmente, ápice 
acuminado, nervuras delgadas, amareladas. 
Racemo 2,5–12 cm compr., bissexuado, subereto 
a pendente, laxo ou congesto. Flores estaminadas 

9–18 mm compr.; botões 4–6 mm compr., 
elipsoides; pedicelo 4–10 mm compr.; brácteas 
5–9 × 1–3 mm, lanceoladas, inteiras a laciniadas, 
acuminadas, verde-amareladas, persistentes; cálice 
gamossépalo 8–12 × 4–6 mm, campanulado, 
creme-esverdeado, lobos 4–6 × 4–5 mm, 
triangulares a ovais, agudo; filetes glabros. Flores 
pistiladas 9,2–17,6 mm compr.; botões 4–5 mm 
compr., elipsoides; pedicelo 1,2–1,6 mm compr.; 
brácteas 1,5–6 × 0,4–2 mm, lanceoladas, inteiras 
a laciniadas, acuminadas, verde-amareladas, 
persistentes; cálice dialissépalo, sépalas 8–16 × 
3–7 mm, lanceoladas, agudas, verde-amareladas; 
ovário 2–3 × 1–2,5 mm, globoide; disco amarelado. 
Cápsulas 0,9–1,1 × 0,8–1,3 cm, oblongoides, não 
costadas, glabras, verde-glaucente. Sementes 4–5 
× 7–8 mm, oblongoides, cinéreas com máculas 
marrons.

Manihot pentaphylla, de acordo com Rogers 
& Appan (1973), compreende quatro subespécies, 
duas das quais encontradas no PESD, conforme a 
chave abaixo:

1. Subarbusto prostrado a decumbente com até 50 cm alt.; lobos foliares 2–3 mm larg.; inflorescências 
com até 8 flores  ...........................................................................  7b. M. pentaphylla subsp. tenuifolia

1’. Arbusto ereto 0,7–1,8 m alt.; lobos foliares 6–10 mm larg.; inflorescências com mais de 8 flores  ......  
 ...................................................................................................  7a. M. pentaphylla subsp. pentaphylla

7a .  Manihot  pentaphy l la  Pohl  subsp . 
pentaphylla   Fig. 8
Material examinado selecionado: distrito de Mirandópolis, 
imediações da Fazenda do Sr. Rildo, 25.XI.2010, fl.  M.J. 
Silva 3191, 3193, 3195 (UFG); transição mata seca e 
cerrado na subida da estrada que leva à sede, 16º5᾿21,2”S, 
50º11᾿51”W, 788 m, 28.I.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3332, 
3334, 3336, 3339 (UFG); vertente esquerda do Corrégo do 
Piçarrão, 29.I.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3381 (UFG); após o 
areal, 26.III.2011, fr., M.J. Silva 3504 (UFG).

Manihot pentaphylla subsp. pentaphylla é 
um táxon restrito ao estado de Goiás, com registro 
de coleta às Serras Dourada e dos Pireneus e 
proximidades de Corumbá de Goiás (Rogers & 
Appan 1973). No PESD é frequente no cerrado 
s.s., no cerrado rupestre e em clareiras da mata seca 
acima do córrego do Piçarrão. 

Entre os táxons estudados com folhas de lobos 
lineares, M. pentaphylla subsp. pentaphylla relaciona-
se morfologicamente a M. pentaphylla subsp. 
tenuifolia, por ambas compartilharem as estípulas 
caducas, folhas 5-lobadas com lobos sobrepostos 
basalmente e estames glabros. Porém M. pentaphylla 

subsp. pentaphylla apresenta hábito arbustivo e ereto 
(vs. subarbustivo e prostrado a subdecumbente em 
M. pentaphylla subsp. tenuifolia), lobos foliares com 
6–10 mm larg. (vs. 2–3 mm larg.), racemos laxos, 
com mais que oito flores (vs. congestos, com menos 
que oito flores) e brácteas inteiras a raro ligeiramente 
laciniadas (vs. conspicuamente laciniadas). Floresce 
e frutifica de novembro a março.

7b. Manihot pentaphylla subsp. tenuifolia (Pohl) 
D.J. Rogers & Appan, Fl. Neotrop. Monogr. 13: 
153. 1973. Manihot tenuifolia Pohl, Pl. Bras. Ic. 
et. Descr. 1: 38. 1827 Fig. 9
Material examinado selecionado: entre os córregos do 
Cafundó e Piçarrão, 17.III.1994, fl., J.A Rizzo 11105 (UFG); 
no morro da antena de telefonia cancela que leva a sede do 
PESD, 29.I.11, fl., M.J. Silva 3377, 3378 (UFG); cerrado 
acima da mata seca em direção a sede do PESD, 28.I.2011, 
fl. e fr., M.J. Silva 3338, 3339, 3143 (UFG); 29.IX.2011, fl. 
J.E.C. Júnior 65, 70 (UFG), 16º05᾿5,5”S, 50º10᾿45,8”W, 
831 m, 28.X.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3903 (UFG); após o 
Areal, 16º3᾿43,6”S, 50º10᾿06,7”W, 1024 m, 26.III.2011, 
fr., M.J. Silva 3507 (UFG).
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Figura 8 – Manihot pentaphylla subsp. pentaphylla – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; 
d. flor estaminada; e. flor estaminada aberta; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada; h. semente (M.J. Silva 3332).
Figure 8 – Manihot pentaphylla subsp. pentaphylla – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; 
e. staminate flower opened out; f. pistillate bract; g. pistillate flower; h. seed (M.J. Silva 3332).

Material adicional: BRASIL. GOIÁS: Santa Bárbara, 
Serra da Jibóia, 15.II.2011, fl., M.J. Silva 3387 (UFG).

Registrada nos estados de Goiás e Pará 
(Rogers & Appan 1973), no primeiro referenciada 
inicialmente para a Serra da Jibóia. Habita desde 
os cerrados rupestres, onde se mostra prostrada 
e com ramos bastante difusos, até o cerrado 

s.s., onde exibe um porte subdecumbente. No 
PESD é frequente nos cerrados rupestres após 
a mata seca acima do Córrego do Piçarrão, 
nas redondezas do Mirante e após o Areal em 
campos sujos, sobre solos litólicos ou arenosos. 
Sua floração inicia-se em outubro e frutifica 
entre novembro e março.
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Figura 9 – Manihot pentaphylla subsp. tenuifolia – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; d. flor 
estaminada; e. flor estaminada aberta; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada; h. fruto; i. semente (M.J. Silva 3903).
Figure 9 – Manihot pentaphylla subsp. tenuifolia – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; 
e. staminate flower opened out; f. pistillate bract; g. pistillate flower; h. fruit; i. seed (M.J. Silva 3903).

8. Manihot sparsifolia Pohl, Pl. Bras. Ic. et. Descr. 
1: 26, pl. 20. 1827. Fig. 10

Subarbusto 15–60 cm alt., prostado, látex 
hialino; ramos glabros; estípulas caducas. Pecíolo 
3–13 cm compr.; lâmina foliar 3-lobada, coriácea, 
face abaxial indumentada, lobos 7–13 × 3–6,5 cm, 
oblongo-elípticos a oblongo-lanceolados, inteiros, 

não sobrepostos basalmente, ápice agudo, nervuras 
primárias espessas, róseas a vináceas, as secundárias 
delgadas, arqueadas, róseas. Racemo-espiciforme 
2,8–5,0 cm compr., bissexuado, ereto, congesto. 
Flores estaminadas 5–12 mm compr.; botões 4–5 
mm compr., globoides a ovoides; pedicelos 1–2 mm 
compr.; brácteas 1–2 × 1–1,5 mm, oblongo-ovais, 
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Figura 10 – Manihot sparsifolia – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; d. flor estaminada; 
e. flor estaminada aberta; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada aberta; h. fruto (M.J. Silva 3377).
Figure 10 – Manihot sparsifolia – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; e. staminate flower 
opened out; f. pistillate bract; g. pistillate flower opened out; h. fruit (M.J. Silva 3377).

inteiras, agudas, persistentes; cálice gamossépalo 4–10 
× 5–6 mm, campanulado, verde-amarelado, lobos 
4–6 × 3–5 mm, ovais, agudo; filetes glabros. Flores 
pistiladas 4–8,5 mm compr.; botões 4–6 mm compr., 

oblongoides; pedicelo 2–3,5 mm compr.; brácteas 2–3 
× 1–1,2 mm, oblongas, inteiras, agudas, persistentes; 
cálice gamossépalo 4–5 × 2,5–5 mm, campanulado, 
verde-opaco a glauco com extremidades rosadas, 
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lobos 2–3 × 1–2 mm, ovais, agudos; ovário 3–4 × 
2–2,2 mm, subgloboide; disco amarelado. Cápsulas 
10–12 × 12–15 mm, globoides, costadas, verde-
escuras com máculas arroxeadas. Sementes 7–7,4 × 
4–4,5 mm, oblongoides, cinza-esbranquiçadas. 
Material examinado selecionado: estrada para o Mirante 
29.X.2010, fl., M.J. Silva 3125 (UFG); flanco Nordeste 
da Reserva, 30.X.2010, fl. e fr., M.J. Silva 3140 (UFG); 
26.XI.2010, fl. e fr., M.J. Silva 3170, 3177, 3179 (UFG); 
nos arredores da sede, 30.X.2010, fl., M.J. Silva 3143 
(UFG); arredorres da antena de transmissão, 29.I.2011, fl. 
e fr, M.J. Silva 3377, 3378 (UFG); após o Areal, 28.V.2011, 
fl., J.E.C. Júnior 39,40,41 (UFG); imediações da rampa 
para asa-delta, 28.V.2011, fl. e fr., J.E.C. Júnior 53 (UFG).
Material adicional: BRASIL. GOIÁS: Itaberaí, GO-070 
Itaberaí-Goiás, 22 km antes de Goiás Velho, 15.IV.1980, 
fr., A.C. Allem et al. 2651 (CEN); Uruaçu, GO-237 rumo 
a Niquelândia, 15º30᾿S, 4º85᾿7”W, 3.III.1986, fl., A.C. 
Allem et al. 30386 (CEN, UB).

Espécie restrita ao Brasil Central (Goiás 
e Distrito Federal) (Rogers & Appan 1973, 
Rodrigues 2007, Allem 1989a). Em Goiás ocorre 
na região central do estado (Corumbá de Goiás, 
Goiás, Mossâmedes e Uruaçu) crescendo sempre 
associada a cerrado rupestre ou campos limpos e 
rochosos sobre solos litólicos ou arenosos.

M a n i h o t  s p a r s i f o l i a  r e l a c i o n a - s e 
morfologicamente à M. mossamedensis e M. irwinii 
como já informado nos comentários destas últimas. 
No entanto, diferencia-se de ambas e é facilmente 
reconhecida por ser um subarbusto de até 70 cm 
alt., com ramos glabro, folhas 3-lobadas com 
lobos não sobrepostos basalmente, inflorescência 
ereta e congesta, flores pistiladas gamosépalas 
verde-opacas a glaucas com extremidades rosadas 
e estames glabros; enquanto M. mossamedensis e 
M.irwinii são arbustos com mais de 1,2 m alt., com 
flores pistiladas dialisépalas e ainda no primeiro 
as folhas são (3)5–7-lobadas, as inflorescências 
são pendentes e os ramos e os estames são 
indumentados, e no segundo os lobos das folhas 
são sobrepostos na base, a inflorescência é laxa e 
subpendente e ambas as flores são vináceas com 
extremidades amareladas. Floresce entre outubro 
e maio e frutifica de janeiro à maio. 

9. Manihot xavantinensis D.J. Rogers & Appan, 
Fl. Neotrop. Monogr. 13: 124.1973. Fig. 11

 Subarbusto 0,7–1,2 m alt., ereto, látex 
amarelado; ramos glabros; estípulas caducas. 
Pecíolo 2–5,5 cm compr.; lâmina foliar 3-lobada, 
cartácea, face abaxial glabra, lobos 4–8,5 × 2–3 
cm, elípticos a estreitamente elípticos, inteiros, 
não sobrepostos basalmente, ápice agudo a curto 

acuminado, nervuras delgadas, amareladas. 
Racemo-espiciforme 1–5 cm compr., bissexuado, 
subereto a pendente, laxo. Flores estaminadas 
9–12 mm compr.; botões 3–5 mm compr., ovoides; 
pedicelo 3–5 mm compr.; brácteas 4–7 × 1–2,5 
mm, lanceoladas, inteiras, acuminadas, amarelo-
esverdeadas com máculas vináceas, persistentes; 
cálice gamossépalo 6–7 × 7–8 mm, campanulado, 
amarelado a verde opaco com discretas máculas 
vináceas, lobos 5–7 × 5–6 mm, ovais, agudo; filetes 
glabros. Flores pistiladas 12–13,3 mm compr.; 
botões 2–4 mm compr., elipsoides; pedicelo 1–1,2 
cm compr.; brácteas 3–6 × 1–1,5 mm, lanceoladas, 
inteiras a minutamente serreada, acuminadas, 
amarelo-esverdeadas com máculas vináceas, 
persistentes; cálice dialissépalo, sépalas 2–3 × 3–4 
mm, lanceoladas, agudas, amarelo-esverdeadas com 
discretas máculas vináceas; ovário 15–25 × 15–25 
mm, globoide; disco amarelo. Cápsulas 9–11 × 7–9 
mm, oblongoides, não costadas, glabras, verde-
claras. Sementes 7–8 × 4–5 mm, oblongoides, 
cinéreo-amarrozandas com máculas negras.
Material examinado selecionado: arredores da Pedra 
Goiana, 25.XI.2010, fl. e fr., M.J. Silva 3167 (UFG); 
distrito de Mirandópolis, próximo à Fazenda de Rildo, 
27.XI.2010, fl., M.J. Silva 3192 (UFG); transição mata 
seca e cerrado na estrada que leva à sede, 16º5᾿21,2”S, 
50º11᾿51”W, 788 m, 28.I.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3327 
(UFG); entre fendas de arenito, 29.I.2011, fl. e fr., M.J. 
Silva 3362 (UFG); próximo ao Areal, 26.III.2011, fr., 
M.J. Silva 3511 (UFG); sede do PESD, 16º4᾿47,2”S, 
50º11᾿32,6”W, 987 m, 30.IV.2011, J.E.C. Júnior 27 (UFG).

Até este trabalho Manihot xavantinensis tinha 
distribuição relatada apenas para áreas de cerrado 
de Mato Grosso e São Paulo (Rogers & Appan 
1973; Allem 1989a), sendo, portanto aqui citada 
para o estado de Goiás. Habita no cerrado rupestre 
e cerrado s.s. em solos litólicos, argilo-pedregosos 
ou em fendas de arenito. 

Rogers & Appan (1973) reconheceram 
para Manihot tripartita (Spreng.) Müll. Arg. 
quatro subespécies (M. tripartita subsp. tripartita 
(Spreng.) Müll. Arg., M. tripartita subsp humilis 
(Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan, M. tripartita 
subsp. laciniosa (Pohl) D.J. Rogers & Appan e M. 
tripartita subsp. vestita (S. Moore)  D.J. Rogers & 
Appan) diferenciadas principalmente pela largura 
e integridade dos lobos foliares, presença e tipo 
de indumento, tipo de venação e distribuição 
geográfica. Tais autores comentaram que M. 
tripartita subsp. laciniosa e M. tripartita subsp. 
vestita poderiam vir a ser espécies distintas haja 
vista serem bem diferenciadas morfologicamente.
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Figura 11 – Manihot xavantinensis – a. ramo florido; b. bráctea estaminada; c. botão estaminado; d. flor estaminada; 
e. flor estaminada aberta; f. bráctea pistilada; g. flor pistilada; h. fruto; i. semente (M.J. Silva 3327).
Figure 11 – Manihot xavantinensis – a. flowering branch; b. staminate bract; c. staminate bud; d. staminate flower; e. staminate flower 
opened out; f. pistillate bract; g. pistillate flower; h. fruit; i. seed (M.J. Silva 3327).

Allem (1989a) em sua revisão sobre Manihot 
sect. Quinquelobae reconheceu para M. tripartita as 
subespécies M. tripartita subsp. tripartita, M. tripartita 
subsp. invisa. e M. tripartita subsp. xavantinensis, com 
base no hábito, número de lobos foliares, profundidade 

das serrulas nas brácteas e bractéolas e coloração do 
caule e ramos e área geográfica. 

Embora os autores acima tenham considerado 
Manihot xavantinensis como uma subespécie de 
M. tripartita optamos neste trabalho por considerar 

f

c

d

b

g

h

i a

e

1 
m

m

1 
m

m

2 
m

m

2 
m

m

1 
m

m
3 

m
m

2 
m

m

5 
cm

3 
m

m



Manihot no Parque Estadual da Serra Dourada

Rodriguésia 64(4): 727-746. 2013

745

M. xavantinensis e M. tripartita como espécies 
distintas, haja vista esta última, embora possua 
uma ampla distribuição, é de fácil reconhecimento 
pelas brácteas largamente elípticas, róseas a 
amarelada e fortemente laciniadas, ramos jovens 
e inflorescências densamente curto-tomentosos, 
enquanto que M. xavantinensis é uma planta glabra 
com brácteas vináceas, lanceoladas, inteiras a 
muito raramente minutamente serreada. Manihot 
xavantinensis assemelha-se morfologicamente a M. 
paviifolia conforme já discutido no comentário desta 
última. Floresce e frutifica entre novembro e março.
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Abstract
We applied remote sensing techniques on a TM Landsat 5 image (1:50,000) to map land use and vegetation 
cover of the Restinga de Jurubatiba National Park and surroundings. The thematic map generated from the 
digital classification of the image allowed us to spatially characterize and quantify the different land uses 
and soil covers of the area. Thirteen classes were identified. The most representative classes  in the park were 
the Clusia (31.99%) and Ericaceae formations (29.14%). More than 90% of the park is occupied by native 
vegetation and coastal lagoons. The surroundings are very much altered by human activities (e.g. 70.64% 
is used for agriculture and/or cattle raising). Two hundred and three forest fragments (0.3 to 235 ha) were 
identified, of which 45.3% are less than 5 ha. Most fragments (56.7%) have a very elongated shape, and are 
thus submitted to an intense  edge effect. The intense fragmentation of the surroundings and the isolation of 
this protected area can imply, in the long run,  the loss of genetic diversity.
Key words: Atlantic forest complex, landscape ecology, protected areas, remote sensing, restinga.

Resumo
Foram aplicadas técnicas de sensoriamento remoto em uma imagem TM Landsat 5 (1:50.000) para mapear uso 
e cobertura vegetal do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e seu entorno. O mapa temático gerado a 
partir da classificação digital da imagem permitiu caracterizar espacialmente e quantificar os diferentes usos e 
coberturas do solo da área. Treze classes foram identificadas. As classes mais representativas no parque foram 
as formações de Clusia (31,99%) e Ericaceae (29,14%). Mais de 90% do parque é ocupado por vegetação nativa 
e lagoas costeiras. O entorno está muito mais alterado por atividades humanas (e.g. 70,64% são utilizados 
para agricultura e/ou pastagem). Duzentos e três fragmentos florestais (0,3 a 235 ha) foram identificados, 
dos quais 45,3% menores que 5 ha. A maioria dos fragmentos (56,7%) tem a forma muito alongada, estando 
assim submetidos a um forte efeito de borda. A intensa fragmentação do entorno e o isolamento desta área 
protegida podem implicar, em longo prazo, em perda da diversidade genética.
Palavras-chave: Complexo da Floresta Atlântica, ecologia da paisagem, áreas protegidas, sensoriamento 
remoto, restinga.
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Introduction 
The concept of national parks, as it first 

appeared in nineteenth century United States, 
was based on romantic visions of the beauty of 
nature and wilderness preservation. This was 
soon redefined as the preservation of complex 

ecosystems and maintenance of biodiversity 
(Hironaka 2003) in different types of reserves 
collectively called protected areas - of which 
national parks are only one of them. Although the 
practice of creating protected areas fastly spread 
worldwide, these sites often present problems 
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such as isolation and poor connection to other wild 
areas (e.g. Ayres et al. 2005). Thus, the focus on 
wilderness islands has been gradually shifting towards 
a landscape mosaic view, where networks of different 
types of protected areas (Metzger 2006) are fostered. 
Ecological corridors, for instance, are now an obvious 
way to perform environmental protection across size 
scales (Fonseca et al. 2004; Hilty et al. 2006).

This upscale movement towards a landscape 
approach, when dealing with protected areas, 
often requires application of remote sensing 
techniques on satellite images (e.g. Richter et al. 
2004). Selection of viable and priority habitats 
for conservation (Anacleto et al. 2005; Ayres et 
al. 2005) and analysis of land use patterns and 
changes in time (Martins et al. 2006) are common 
procedures to which such tools are applied.

In this study we applied remote sensing 
techniques to provide a descriptive account of 
vegetation cover and land use of a national park 
protecting a coastal sandy plain ecosystem in 
southeast Brazil, locally named restinga, and its 
surroundings, here defined as a 10 km wide buffer. 
Our interest in this vegetation type derives from the 
fact that literature indicates a strong biogeographic 
and ecological influence of the neighboring Atlantic 
rain forest (Scarano 2002, 2009). For instance, it 
has been reported that restinga vegetation is 
composed by at least 80% of plant species originated 
from such rain forest (Araujo 2000). This descriptive 
effort allowed us to address two issues that are relevant 
to the conservation of this national park: (1) what is the 
land-use pattern of the national park’s surroundings? 
And (2) how this landscape-level analysis relates to 
the prevalent classification of local plant communities 
proposed by Araujo et al. (1998)? 

Material and Methods
Study Area 
The Restinga de Jurubatiba National Park 

(22o08’–22o19’S; 41o17’–41o43’W) is located in the 
north coast of the state of Rio de Janeiro, southeast 
Brazil (Fig. 1). It was created on April 29th, 1998, 
to protect an area of 14,838 ha of sandplains and 
coastal lagoons, representing one of the largest 
restinga ecosystems protected by federal law 
(Rocha et al. 2004). Jurubatiba appeared suitable 
for this type of study both because the results can 
contribute to its management and also for the fact 
that it has a long tradition of biodiversity research, 
since it houses a site of the Brazilian Long-Term 
Ecological Research Programs (Barbosa et al. 2004).

Unlike most sandy coastal plains in Rio 
de Janeiro, which date from the Holocene, the 
Jurubatiba plains consist of a series of parallel 
pleistocenic beach ridges (120,000 yr BP) formed 
by the silting of marine sediments (Martin et al. 
1993). These beach ridges reach a maximum 
10 km wide. The region is formed by three 
geomorphologic provinces: mountain region 
(area of occurrence of Precambrian crystal rocks), 
Tertiary tablelands (tabuleiros) and Quaternary 
sandy plains (see Martin et al. 1993). The park 
protects the Quaternary sandy plains, which 
display ten different plant communities according 
to Araujo et al. (1998): three forest formations, 
three open scrub areas, one closed scrub area, two 
grassland formations and one aquatic formation. 
The surroundings are composed mainly of Tertiary 
ground. Climate is Köppen’s Aw tropical rainy 
type, with hot and rainy summer and dry winter 
(Henriques et al. 1986).

Image processing 
A Landsat 5 TM image (July 4th, 2005, 

referenced for the path/row 216/75) was used to 
generate the image map and the thematic map.

Geometric image correction was made using 
the Spring Software (version 4.1), based on an image 
of the same scene existent at the Laboratory of Remote 
Sensing and Environmental Studies ESPAÇO 
(Institute of Geosciences, Federal University of Rio 
de Janeiro). Control points distributed through the 
image, in places of easy recognition as highways, 
river mouths etc., were chosen. The root mean 
square error of the test points was of 56.04 m that is 
in accordance with the specification for cartographic 
accuracy standard for the scale proposed in category 
C (Cruz & Barros 2012), for elaboration of the image 
and thematic map. The projection used was UTM 
and datum WGS 84.

The limits of the national park were obtained in 
“shape” format (www.ibama.gov.br) with the North 
American 1927 datum. Datum transformation and 
the surrounding buffer (Fig. 1) were made in ArcMap 
module from ArcGis software (version 9.1).

We used a classification based on object 
(GEOBIA) (Cruz et al. 2007) developed in the 
software e-Cognition 4.0. The definition of the 
classes and the choice of the samples that would 
represent each one of these classes were based on 
the description of the plant communities at the 
national park (Araujo et al. 1998), and on the data 
acquired in field works performed during the years of 
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2005 and 2007. In this occasion, the area of the national 
park and of the surroundings were surveyed by car 
in almost their entire extensions and GPS landmarks 
were annotated as sample areas for classification and 
to minimize uncertainty in the final editing process. 

The scale parameter used for segmentation 
was 10 and the bands used were 1 (blue); 2 (green); 
3 (red); 4 (near-infrared); 5 (mid-infrared) and 7 
(mid-infrared). A first classification was generated 
based on the nearest neighbor, and a second one 
was generated based on modeling the descriptors 
average, standard deviation and ratio between all 
bands, and NDVI (normalized difference vegetation 
index). The GEOBIA classification allows for the 
association of a wide range of descriptors during the 
analysis of the best set of rules that would permit 
a more accurate class discrimination. In this case, 
this mean NDVI associated to reflectance values 
of some isolated bands allowed the discrimination 
of some classes. 

The process adopted for classification is not 
totally automatized. Even with the supervision of 

Figure 1 – Landsat 5 TM image showing the Restinga de Jurubatiba National Park and surroundings.

a specialist to establish the rules, there is a need to 
perform final manual editions. This procedure used 
the image 5R4G3B and the software ArcGis (9.1). 

To calculate the overall accuracy of the 
mapping, we used the tool “create random points”, 
in ArcGIS software version 9.3. It was decided 
to generate to each class 10 random points, since 
one of the classes is nearly 50% of the mapping. 
These points were projected on images (2005) 
available on Google Earth. Then, it was generated 
a confusion matrix, whose diagonal represents 
the overall accuracy.  Later, the classes were 
quantified for the park and its surroundings. 

A circularity index (CI) was obtained for 
each forest fragment presented in the surroundings, 
following the equation CI = (2 √ π S)/P, where S = area 
and P = perimeter of the fragment (Nascimento et al. 
2006). According to Viana & Pinheiro (1998), CI < 
0.6 indicates that the fragments are “too elongated”, 
between 0.6 and 0.8, “elongated”, and > 0.8, 
“rounded” very elongated and elongated fragments 
are supposedly more subjected to border effects.
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Results and Discussion
The legend of Figure 2 is the result of the 

automatic classification process combined with 
visual image interpretation and includes 13 classes 
of land use and soil cover for the national park 
and its surroundings. The overall accuracy of the 
mapping was 95%. The areas and percentages of 
each class are presented in Table 1. Due to the 
spatial resolution of 30 m, classes of vegetation 
cover comprised, in certain cases, more than one 
plant community described by Araujo et al. (1998). 
A description of classes is presented in Table 2.

Differently from some studies using remote 
sensing techniques already developed in this site 
(Henriques et al. 1986; Oliveira-Galvão 1991; Cruz 
et al. 2003; Jamel 2004), we sought to correlate 
the classes for use and cover of the soil with the 
vegetation communities defined by Araujo et al. 
(1998), as well as to quantify these classes. 

The most predominant class at the park was 
the Clusia formation (31.99%), where density of 
vegetation islands varies, thus generating different 

Figure 2 – Map of vegetation cover and land use at the Restinga de Jurubatiba National Park and surroundings.

spectral images. Oliveira-Galvão (1991) recognized 
a “light” Clusia formation (less thicket density and 
greater level of anthropization) and a “dark” Clusia 
formation, but our study included both in the 
Clusia formation. The open formation of Palmae 
was included in the Clusia class. Second was the 
Ericaceae formation (29.14%), best represented 
between the Paulista lagoon and the extreme 
northeast of the park, where the sandy ridges are 
narrower. This formation is composed by three 
physiognomies forming together strips parallel 
to the sea. Taken jointly, it is easy to distinguish 
the Ericaceae formation, but when there are wider 
ridges we can confuse them with the Clusia 
formation, because the spectral response is very 
similar. Therefore, the distinction between these 
formations is only possible through confirmation in 
the field, as done here. The mapping by Henriques 
et al. (1986), which covered the southwest portion 
of the park, established a representativeness of 
41.2% for the Clusia formation and 9.1% for the 
Ericaceae formation. These figures, especially for 
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The water bodies represent 9.03% of the 
national park area. This includes all 18 coastal 
lagoons. These lagoons are shallow, with depths not 
over 3 m, and show considerable salinity variations 
among them (Enrich-Prast et al. 2004). The Atlantic 
Ocean was included as a class to be quantified, for 
being part of the official limits of the national park 
and it represents 1.81% of its area.

Over 90% of the park comprises native 
vegetation formations and water bodies. However, 
it would be desirable that degraded areas and/
or areas transformed into pasture and used for 
agriculture (4.89%) were recovered, which 
requires land tenure regularization. In this sense, 
the recent successes in ecological restoration of 
sandy coastal plains (e.g. Zamith & Scarano 2006) 
are encouraging. 

Since a great part of the hydrological system 
of the region (lagoons, rivers and areas subject to 
floods; Martin et al. 1993) drains into the park, 
any impact or contamination (including the water 
table) by domestic sewage, chemical defensives 
and fertilizers can compromise its integrity (see 
Soffiati 1998). 

The surroundings of the park encompass the 
municipalities of Macaé, Carapebus, Quissamã, 
Conceição de Macabu and Campos dos Goytacazes. 
The Atlantic Ocean responds for 44% of the 
surrounding area of the park, followed by cattle 
raising farms (36.33%), agriculture (19.17%) 
and pastures (15.14%). Those three terrestrial 
classes together add up to 70.64% of the land use. 
Agriculture is represented mainly by sugar cane, 
although other cultures (e.g. coconut) are also 
found. In many cases, there are areas used both for 
agriculture and pasture. In the northern limit of the 
national park, the pasture areas reach the coastline. 
The agricultural activities removed the vegetation 
cover and changed the landscape, often entailing 
negative impacts in the study site. Typical examples 
are sugar-cane farming and the risks of associated 
fires, as well as the extensive grazing of cattle 
(that is already moving towards the interior of the 
national park). The lack of settlement of the land 
situation hinders the effective supervision of the 
protected area and its surroundings. Furthermore, 
it is apparent that most properties do not abide to 
the Brazilian forest code legislation (see Lewinsohn 
2010; Metzger 2010). The result is that the forest 
fragments (N=203; 4.41% of the area) remaining 
in the surroundings of the park are usually isolated 
by a matrix composed of agriculture and cattle 

Classes National
Park

Surroundings 
(10 km)

Area 
(ha)

% Area 
(ha)

%*

Forest formation 2343.03 15.73 3204.82 4.41
Clusia formation 4766.05 31.99 1094.28 1.51
Ericaceae formation 4341.68 29.14 3437.27 4.73
Herbaceous-swampy 
formation

768.64 5.16 6439.42 8.87

Shrubby-herbaceous 
formation

325.02 2.18 103.67 0.14

Agriculture 10.45 0.07 13924.26 19.17
Pasture 146.74 0.98 10997.76 15.14
Farming and cattle 
raising

571.83 3.84 26389.85 36.33

Exposed soil 7.74 0.05 589.83 0.81
Urban area 0 0 1470.24 2.02
Urban rarefied area 0.78 0.01 39.91 0.05
Water body 1344.87 9.03 4944.79 6.81
Atlantic Ocean 270.38 1.81 57921.49 -
Total 14897.21 100 72662.83 100
* Atlantic Ocean excluded

Table 1 – Area and percentage of classes of land use 
and vegetation cover of the Restinga de Jurubatiba 
National Park and surroundings.

the Ericaceae formation, are very different from 
our study and show the non-uniform distribution 
of these formations along the site.

The herbaceous-swampy formation covers 
5.16% and includes aquatic vegetation. It often 
forms extensive areas in the shallowest zones of 
the lagoons near their margins, and frequently 
borders the permanently and periodically flooded 
woods. The shrubby-herbaceous formation (2.18%) 
comprises two vegetation communities: the reptant 
halophila-psammophila and the post-beach dense 
shrubby form. In many parts of the park, this 
formation was totally or partially degraded due 
to the construction of an oil pipeline (recently 
removed) and placement of coarse clayey-sand for 
vehicle transit, in addition to transit of ‘off-road’ 
vehicles (pers. obs.). Finally, forest formation 
contributes with 15.73% of the area, encompassing 
three physiognomies. These results highlight one of 
the main peculiarities of restinga vegetation in this 
part of the coast: although plants mostly originate 
from the Atlantic rain forest, the predominant 
local formations are open vegetation, often with 
rain forest tree species that assume shrubby habit 
(see Scarano 2009).
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raising activities. This adds to the difficulty for 
preservation of those fragments and puts their 
sustainability at risk (see Viana & Pinheiro 1998). 
The smallest fragment is 0.3 ha while the largest 
is 235 ha. The latter is located on a slope, which 
may have favored its preservation. Fragments < 
5 ha are the most frequent (45.3%), which is a 
common pattern elsewhere in the Atlantic forest 
domain (e.g. Ribeiro et al. 2009). These studies 
highlight the biological relevance of preserving 
such small fragments.

More than half (56.7%) of the forest 
fragments presented a “very elongated” shape 
(Tab. 3) and would, therefore, be subject to greater 
border effect (Viana & Pinheiro 1998). Considering 
that restinga species were mostly originated in 
the Atlantic forest, preservation and restoration 
of fragments in the surroundings of the national 
park should be essential to maintain gene flow and 
local biodiversity. Moreover, there are no available 
floristic surveys of such fragments.

Additional classes in the national park 
surroundings include water bodies (6.81%); 
herbaceous-swampy (8.87%); remnants of Clusia 
(1.51%) and Ericaceae (4.73%) formations inside 
private properties and used for pasture; small 
remnants of the shrubby-herbaceous formation 
(0.14%) along the coastline, not yet destroyed by 
the construction of houses, pasture or transit of 
vehicles; and urban areas (2.02%) that do not have 
intense vertical constructions or large populations, 
except for an initially illegal housing development 
that borders the southwest limit of the park. 
Finally, beach houses at Carapebus (municipality 
of Carapebus), João Francisco and Visgueiro 
(municipality of Quissamã) correspond to the urban 
rarefied area (0.05%) and its impact on the national 
park is felt especially during weekends, holidays 
and vacation periods. The bare soil class (0.81%) 
is found along the entire park surrounding, without 
specific concentration.

Our study showed that the surroundings of 
this protected area are highly fragmented (see also 
Cruz et al. 2003). This results in a virtual isolation 
of the national park from the regional remnants 
of Atlantic Forest, which are located mainly on 
slopes of the Serra do Mar in a range that here 
varies from 10 to 30 km on a straight line. In this 
scenario, the reduction of gene flow may be critical 
to maintaining the diversity and functioning of the 
local restinga. Furthermore, resilience to climate 
change also diminishes (Scarano & Garbin 2013). 

Restoration efforts, especially aimed at the creation 
of corridors, should also target the continent-sea 
axis, rather than focusing only the continent-
continent axis.

The thematic map produced based on the 
digital classification of the Landsat 5 image 
allowed for a spatial characterization of the 
different uses and soil cover of the national park and 
its surroundings. The difficulty in determining all 
plant communities described for the park by Araujo 
et al. (1998) led to a simplification of the legend. 
This was due to the spatial resolution of 30 m of the 
sensor. Since the limits between plant formations is 
very thin, the use of high resolution images would 
have favored a better class discrimination, as shown 
elsewhere (Kurihara & Encinas 2003; Dlugosz et 
al 2005; Caris et al 2009). However, given the 
high costs of acquisition of such images and the 
time needed to digitally process the data, images 
of medium resolution, as the one used in this study, 
offer a better cost-benefit ratio. For this reason these 
images and their products have been frequently 
used as important tools in the management of 
protected areas (e.g. Richter et al. 2004).
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Resumo
Maior parte do território do Ceará é semiárido, clima no qual as cactáceas são abundantes. A despeito de 
sua representatividade, há poucos estudos sobre a família no estado, especialmente de caráter taxonômico. 
O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento dos representantes de Cactaceae no Ceará, visando 
o conhecimento da flora local. A partir de consultas aos acervos botânicos dos herbários EAC, HVASF 
e IPA, foram registrados 12 gêneros e 24 táxons específicos e infraespecíficos: Arrojadoa rhodantha, 
Brasiliopuntia brasiliensis, Cereus albicaulis, C. jamacaru subsp. jamacaru, Discocactus bahiensis, D. 
zehntneri subsp. zehntneri, Epiphyllum phyllanthus, Harrisia adscendens, Hylocereus setaceus, Melocactus 
oreas subsp. oreas, M. violaceus subsp. violaceus, M. zehntneri, Pereskia aculeata, P. grandifolia subsp. 
grandifolia, Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis, P. chrysostele subsp. chrysostele, P. chrysostele 
subsp. cearensis, P. flavipulvinatus, P. gounellei subsp. gounellei, P. pachycladus subsp. pernambucoensis, 
Rhipsalis baccifera subsp. baccifera, Tacinga inamoena, T. palmadora e T. subcylindrica. Foram elaboradas 
chaves de identificação e descrições dos táxons. Apresenta-se ainda fotos e dados da distribuição geográfica 
de cada táxon no estado.
Palavras-chave: biodiversidade, semiárido, taxonomia.

Abstract
Most of the state of Ceará is semi-arid, a climate in which cacti are abundant. Despite its significance, there 
are few studies on the family in this state, especially taxonomic studies. The aim of this study was to survey 
the family Cactaceae in Ceará, to increase our knowledge of the local flora. We recorded 12 genera and 24 
taxa: Arrojadoa rhodantha, Brasiliopuntia brasiliensis, Cereus albicaulis, C. jamacaru subsp. jamacaru, 
Discocactus bahiensis, D. zehntneri subsp. zehntneri, Epiphyllum phyllanthus, Harrisia adscendens, Hy-
locereus setaceus, Melocactus oreas subsp. oreas, M. violaceus subsp. violaceus, M. zehntneri, Pereskia 
aculeata, P. grandifolia subsp. grandifolia, Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis, P. chrysostele 
subsp. chrysostele, P. chrysostele subsp. cearensis, P. flavipulvinatus, P. gounellei subsp. gounellei, P. 
pachycladus subsp. pernambucoensis, Rhipsalis baccifera subsp. baccifera, Tacinga inamoena, T. palmadora 
and T. subcylindrica. We present identification keys and descriptions of the taxa, as well as  photographs and 
geographic distribution data for each taxon in the state.
Key words: biodiversity, semi-arid, taxonomy.
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Introdução
A família Cactaceae compreende plantas 

tolerantes à escassez hídrica, geralmente 
caracterizadas pela redução dos ramos laterais 
em aréolas (onde se encontram os meristemas 
apicais), suculência, caule fotossintetizante, 
ausência de folhas, presença de espinhos e flores 
com estames e tépalas numerosos (Wallace & 

Gibson 2002). A circunscrição de Cactaceae 
dentro das Caryophyllales sempre foi bem aceita 
entre os diferentes autores, embora sua relação 
com as outras famílias permaneça incerta 
(Ocampo & Columbus 2010). Destaca-se que 
tanto os dados morfológicos como genéticos 
suportam que a família seja monofilética 
(Ocampo & Columbus 2010; Hernández-
Hernández et al. 2011).
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Membros do International Cactaceae 
Systematics Group reconheceram 127 gêneros 
e 1816 táxons específicos e infraespecíficos, 
distribuídos em quatro subfamílias: Cactoideae, 
Opuntioideae, Pereskioideae e Maihuenioideae, 
as quais foram separadas com base na presença 
ou ausência de folhas, características das 
sementes  e  na presença ou ausência  de 
gloquídeos (Hunt 2006). Segundo Taylor 
(1997), a região leste do Brasil, incluindo 
florestas, restingas, savanas (caatinga e cerrado) 
e campos rupestres, é o terceiro maior centro de 
diversidade da família (com 145 espécies), onde 
ocorrem representantes de todas as subfamílias, 
com exceção de Maihuenioideae.

No Brasil, o primeiro tratamento taxonômico 
sobre as Cactaceae foi elaborado por Schumann 
(1890), na Flora brasiliensis. O autor lista 13 
gêneros e 131 espécies (nativas e exóticas), 
distribuídos em três subfamílias (Cereoideae, 
Opuntioideae e Peireskioideae) com base na 
presença ou ausência de folhas, forma do caule, 
e características do funículo. Foram apresentadas 
chaves de identificação, descrições morfológicas 
e dados sobre distribuição geográfica dos táxons. 
No entanto, Schumann (1890) teceu apenas 
comentários vagos sobre a ocorrência de algumas 
espécies no estado do Ceará.

Após esta obra, houve um grande período 
sem estudos taxonômicos ou f lorís t icos 
significativos sobre a família no Brasil. Mais 
de 100 anos depois, Taylor & Zappi (2004) 
apresentaram um estudo mais abrangente sobre 
os representantes de Cactaceae registrados 
no domínio das caatingas e em parte do 
domínio da Mata Atlântica. Nesse trabalho 
foram apresentadas chaves de identificação, 
descrições, ilustrações e mapas de distribuição 
de 19 gêneros e 162 espécies/subespécies nativas 
e, pela primeira vez, as espécies ocorrentes em 
território cearense foram tratadas. Para esse 
estado, os autores registraram a ocorrência de 
dez gêneros e 15 espécies.

Posteriormente, Zappi et al .  (2010) 
promoveram a catalogação das cactáceas 
ocorrentes em território brasileiro com base em 
coleções herborizadas de todo o país. Os autores 
listaram 37 gêneros e 233 espécies (das quais 174 
são endêmicas) e apresentaram dados sobre a 
distribuição geográfica por estado. Nesse trabalho, 
os autores reconheceram dez gêneros e 19 espécies 
nativas para o estado do Ceará.

O primeiro estudo direcionado para as 
cactáceas do Ceará (Menezes et al. 2011, 
2012), abordou, principalmente, os padrões de 
distribuição geográfica dos táxons. Foram listados 
12 gêneros e 23 espécies nativas, incluindo 
Pilosocereus chrysostele subsp. cearensis 
P.J.Braun & Esteves, táxon possivelmente 
endêmico para o estado que não tinha sido 
registrado desde sua descrição (Menezes et al. 
2011, 2012). Além de várias novas ocorrências 
para o estado, esse estudo corrigiu um registro 
equivocado de Pilosocereus piauhyensis (Gürke) 
Byles & G.D.Rowley, apresentado por Taylor & 
Zappi (2004) e Zappi et al. (2010).

Apesar das contribuições mencionadas 
anteriormente, o desenvolvimento de estudos 
em outras área do conhecimento (anatomia, 
biogeografia, ecologia, entre outras) sobre essa 
família no Ceará está associada, principalmente, 
à dificuldade de identificação de alguns táxons, 
pois inexistem chaves para o reconhecimento 
das espécies atualmente registradas para esse 
estado. Desta forma, o objetivo deste trabalho 
é proporcionar uma chave de identificação 
das cactáceas ocorrentes no Ceará, fornecendo 
também descrição e dados de cada táxon 
estudado.

Material e Métodos
As descrições de todos os táxons foram 

feitas com base em espécimes de Cactaceae 
pertencentes aos acervos botânicos dos herbários 
EAC, HVASF e IPA, cujas siglas estão de acordo 
com Thiers (2012). Na indisponibilidade de 
caracteres reprodutivos nas exsicatas, as descrições 
foram complementadas com dados da bibliografia 
especializada (Taylor & Zappi 2004). Esses três 
herbários foram priorizados por agregarem 87% 
das coleções de Cactaceae registradas para o estado 
do Ceará, segundo o Centro de Referência em 
Informação Ambiental (2012) e por contemplarem 
todas as espécies listadas por Menezes et al. 
(2011, 2012) para esse estado. Ressalta-se que 
os demais acervos que possuem espécimes de 
Cactaceae coletados no Ceará foram ignorados, 
por estes serem constituídos principalmente de 
duplicatas das coleções do Herbário EAC (Centro 
de Referência em Informação Ambiental 2012). 
Embora apenas um grupo selecionado de amostras 
tenha sido citado em material examinado, a 
listagem completa de exsicatas analisadas consta 
ao final do trabalho. 
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Espécies exóticas e híbridos foram excluídos 
da análise. A identificação dos táxons está de 
acordo com Hunt (2006) e Menezes et al. (2011). 
A classificação do hábito e a terminologia 
morfológica seguiram Gonçalves & Lorenzi 
(2007); para caracteres morfológicos específicos 
da família, foram utilizados os conceitos e termos 
apresentados por Taylor & Zappi (2004). As 
medidas seguem a ordem comprimento × largura, 
no caso de estruturas planas, ou comprimento × 
diâmetro, no caso de estruturas tridimensionais. As 
abreviações dos nomes dos autores estão de acordo 
com IPNI (2012). A distribuição geográfica dos 
táxons no Ceará, indicada por meio de um sistema 
de quadrículas georreferenciadas (Fig. 1), baseou-
se em Menezes et al. (2011, 2012). 

Resultados e Discussão
Cactaceae Juss., Gen. Pl.: 310. 1789.

Arbustos, árvores, lianas, epífitas ou 
plantas globosas. Fuste, filocladódio ou mais 
comumente cladódio, globoso, subgloboso, 
colunar, complanado, trigonal, tetragonal ou 
pentagonal; ereto, pendente ou raramente 
prostrado. Cladódios subgloboso, globoso 
e colunar, divididos em costelas verticais, 
inteiras ou sinuadas, segmentadas ou não em 
tubérculos. Cladódio complanado segmentado 
ou não em artículos orbiculares, obovados, 
fusiformes ou elipsoides. Ramificações ausentes 
ou presentes, apicais, dicotômicas, tricotômicas, 
candelabriformes, verticiladas ou irregulares. 
Folhas presentes ou ausentes, simples, alternas, 
oblanceoladas, estreito-elípticas, elípticas ou 
obovadas; sem estípulas; originadas nas aréolas 

ou raramente no caule (Pereskia grandiflora). 
Acúleos ausentes ou raramente presentes 
(Pereskia aculeata), aos pares. Espinhos ausentes 
ou presentes, cilíndricos ou achatados, aciculados 
ou curvos, pungentes ou flexíveis; indiferenciados 
ou diferenciados em centrais e radiais. Gloquídeos 
presentes somente em Opuntioideae (Tacinga e 
Brasiliopuntia). Espinhos, acúleos, cerdas, 
tricomas, flores e novos ramos originados em 
aréolas. Inflorescência em racemo ou panícula, 
geralmente reduzida a uma única flor. Flores 
agrupadas ou não em um cefálio, apical, lateral ou 
verticilado. Flores hermafroditas, actinomórficas 
ou zigomórficas, geralmente sésseis (concrescidas 
com um ramo especializado, formando um 
pericarpelo) ou raramente pediceladas (Pereskia). 
Pericarpelo inerme, espinhoso, tricomatoso 
ou revestido por brácteas ou gloquídeos. Tubo 
floral presente ou ausente, pequeno ou alongado. 
Perigônio numeroso com séries graduais de 
tépalas sepalóides a petalóides; branco, magenta, 
vermelho ou amarelo. Estames numerosos, tecas 
com deiscência longitudinal. Um pistilo, três a 
vários estigmas. Baga ou acrossarcídio, globoso, 
subgloboso, elipsoide, piriforme ou claviforme, 
deiscente ou indeiscente, pericarpo inerme, 
espinhoso, tricomatoso ou revestido por brácteas 
ou gloquídeos; remanescentes florais presentes 
ou ausentes; polpa funicular ausente, líquida, 
gelatinosa ou carnosa; translúcida, branca, 
amarelada ou magenta. Sementes normalmente 
numerosas; elipsoides, cocleariformes, piriformes 
ou globosas; testa lisa ou rugosa; nua (preta ou 
marrom escuro) ou envolta por um arilo rígido 
marrom claro (Opuntioideae).

Chave para identificação de subfamílias de Cactaceae no Ceará

1.	 Folhas	funcionais,	flores	pediceladas	 ..............................................................................  Pereskioideae
1’.	 Folhas	reduzidas	ou	ausentes,	flores	sésseis	 .......................................................................................  2

2. Gloquídeos presentes, sementes envoltas por arilo rígido marrom claro, folhas reduzidas, apenas 
em ramos novos (decíduas)  ...................................................................................... Opuntioideae

2’. Gloquídeos ausentes, sementes nuas, pretas ou marrom escuro, folhas virtualmente ausentes (exceto 
pelas	brácteas	florais,	quando	presentes)	 ....................................................................  Cactoideae

Chave de identificação para Pereskioideae no Ceará

1. Liana, perigônio branco ou levemente amarelado  ...............................................  1. Pereskia aculeata
1’. Arbusto ou árvore, perigônio rosado a magenta  ..............................................  2. Pereskia grandifolia
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Figura 1 – Divisão política do estado do Ceará com grade de coordenadas de meio grau (A1– K6).
Figure 1 – Political division of the state of Ceará with a half degree grid (A1 – K6).
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1. Pereskia aculeata Mill.  Fig. 2a
Liana. Ramificações irregulares. Folhas 

simples, alternas, oblanceoladas a estreito-elípticas, 
45–101 × 11–50 mm, decíduas em aréolas maduras; 
pecíolo 5–10 mm. Acúleos curvos aos pares em ramos 
novos, c. 6 mm (com função de suporte), substituídos 
por espinhos aciculados em ramos maduros. Espinhos 
cilíndricos, aciculados e pungentes; 1–10 centrais, 
10–35, 6–23 radiais, 7–45 mm (até 2 mm diâm. 
em aréolas maduras). Inflorescências terminais, 
em panícula. Flores com 20–50 mm de diâmetro; 
pedicelo tricomatoso, 4–19 mm; perigônio branco 
a levemente amarelado. Infrutescências pendentes, 
em racemo ou panícula. Fruto globoso, 15–25 mm 
de diâmetro; pericarpo amarelo ou alaranjado, com 
brácteas e espinhos quando imaturo; polpa funicular 
ausente; 2–5 sementes. Semente obovada a elíptica, 
compressa lateralmente, 4,5–5,0 mm.
Material examinado: Guaramiranga, 25.VII.2008, 
M.O.T. Menezes 131 (EAC); 25.I.2009, fl. e fr., L.W. 
Lima-Verde 3596 (EAC). Monsenhor Tabosa, 24.I.2011, 
M.O.T. Menezes 272 (EAC). Pacatuba, 16.VIII.2008, 
M.O.T. Menezes 138 (EAC).

É a única espécie do gênero que possui hábito 
de liana; sua distribuição, ampla, vai do sul dos 
Estados Unidos até a Argentina, incluindo as ilhas 
do Caribe (Hunt 2006). No Brasil, ocorre em florestas 
perenifólias, nos estados de MA, CE, PE, AL, SE, BA, 
MG, ES e RJ (Taylor & Zappi 2004). No Ceará ocorre 
somente em regiões serranas, em altitudes superiores 
a 600 m (Fig. 1 – C3, C6, D6, E3).

2. Pereskia grandifolia Haw. subsp. grandifolia.  
 Fig. 2b

Arbusto ou árvore, 2–10 m de altura. 
Ramificações irregulares. Folhas simples, 
alternas, oblanceoladas, elípticas, estreito-
elípticas ou obovadas, 70–260 × 22–90 mm; 
originadas no caule ou nas aréolas; pecíolo 
7–13 mm. Espinhos cilíndricos, aciculados e 
pungentes; 0–32 por aréola, indiferenciados, 
10–31 mm (até 2 mm diâm.). Flores solitárias 
ou inflorescências terminais, em panícula. 
Flores com 30–70 mm de diâmetro; pedicelo 
com brácteas, c. 10 mm; perigônio rosado 
a magenta. Infrutescências pendentes, em 
panícula. Fruto piriforme, 50–100 × 30–70 mm; 
pericarpo vermelho a amarelo, com brácteas 
quando imaturo; polpa funicular ausente; 20–60 
sementes. Semente obovada a elíptica, compressa 
lateralmente, 5–7 × 4,5–5,0 mm.
Material examinado: Guaramiranga, 17.XII.1988, M.A. 
Figueiredo et al. (EAC 15927). Maranguape, 3.X.1952, 
P. Bezerra et al. (EAC 942). Mulungu, 12.XI.1998, fl., 
E.B. Souza et al. 310 (EAC). Pacoti, 25.IX.1981, F. Bruno 
& Cavalcanti, F.S. (EAC 10852).

Espécie endêmica do Brasil (Hunt 2006), 
habita florestas perenifólias e subperenifólias nos 
estados do MA, CE, PE, BA, MG, ES e RJ (Taylor 
& Zappi 2004). No Ceará é encontrada em regiões 
serranas (Fig. 1 – D6, J4), onde é comumente 
cultivada como ornamental ou cerca viva. Não se 
sabe se é nativa ou se foi introduzida.

Chave de identificação para Opuntioideae no Ceará

1.	 Árvore,	artículos	dimórficos	(cilíndricos	ou	complanados),	perigônio	amarelo	....................................  
 .................................................................................................................  3. Brasiliopuntia brasiliensis

1’. Arbusto, artículos elipsoides, fusiformes ou complanados, perigônio vermelho  ...............................  2
2. Espinhos e gloquídeos presentes  ................................................................ 4. Tacinga palmadora 
2’. Cladódio aparentemente inerme, portando apenas gloquídeos  ...................................................  3

3. Artículos complanados, elípticos a obovados, fruto c. 30 mm, 30–40 aréolas no pericarpo  .  
 ............................................................................................................... 5. Tacinga inamoena

3’. Artículos fusiformes a elipsóides, fruto c. 15 mm, 15–20 aréolas no pericarpo  ....................  
 ......................................................................................................... 6. Tacinga subcylindrica

3. Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger.  
 Fig. 2c

Árvore até 20 m de altura. Cladódio 
segmentado em artículos dimórficos: cilíndricos 
(6–20 mm de diâm.) ou obovados (65–150 
× 30–60 mm), formando fuste com até c. 25 
cm de diâmetro. Ramificações somente no 
ápice caulinar. Folhas reduzidas em ramos 

novos, ausentes em ramos maduros. Espinhos 
cilíndricos, aciculados e pungentes, 0–3 por aréola, 
indiferenciados, 6–40 mm de comprimento, até 
1 mm de diâmetro. Gloquídeos presentes ou 
ausentes (ramos principais). Flores c. 30 × 45 
mm; pericarpelo verde, com gloquídeos; perigônio 
amarelo. Fruto globoso a piriforme, c. 30 mm de 
diâmetro; pericarpo roxo, vermelho, alaranjado ou 
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amarelo, com gloquídeos; polpa funicular branca, 
amarelada ou vermelha; 1–5 sementes. Semente 
com 8–10 mm.
Material examinado: Monsenhor Tabosa, Morro do 
Cabeço-branco, 24.I.2011, M.O.T. Menezes 267 (EAC).

A principal característica desta espécie são 
seus ramos dimórficos, cilíndricos próximo ao fuste 
e complanados nas extremidades das ramificações 
(Fig. 2c). Ocorre na Bolívia, no Brasil, na 
Argentina, no Peru e no Paraguai (Hunt 2006). No 
nordeste do Brasil, habita florestas semidecíduas 
a perenifólias do litoral, sertão e regiões serranas 
(Taylor & Zappi 2004). No Ceará foi registrada 
apenas uma população isolada, no município de 
Monsenhor Tabosa (Fig. 1 – E3).

4. Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor 
& Stuppy.  Fig. 2d

Arbusto até 2 m de altura. Cladódio 
complanado, segmentado em artículos obovados 
a elípticos, 59–170 × 27–70 mm. Ramificações 
irregulares. Folhas reduzidas em ramos novos, 
ausentes em ramos maduros. Espinhos cilíndricos, 
aciculados e pungentes, (0–)1–6 por aréola, 
indiferenciados, 12–35 mm de comprimento, até 1 
mm de diâmetro. Gloquídeos presentes. Flores c. 
25 × 10 mm; pericarpelo verde, com gloquídeos; 
perigônio vermelho. Fruto globoso, 20–30 mm de 
diâmetro; pericarpo vermelho ou arroxeado, com 
gloquídeos; polpa funicular translúcida; 3 a 5 de 
sementes. Semente c. 5 mm.
Material examinado: Monsenhor Tabosa, 24.I.2011, 
M.O.T. Menezes 268 (EAC). Santa Quitéria, 8.V.1997, 
L.W. Lima-Verde (EAC 25522); 22.I.2009, fl. e fr., M.O.T. 
Menezes 170, 172 (EAC). 

Diferencia-se das outras espécies do gênero 
que ocorrem no Ceará principalmente pela presença 
de espinhos. Espécie endêmica do leste do Brasil 
(Hunt 2006), ocorre nos estados do CE, RN, PB, 
PE, AL, SE e BA, onde habita formações savânicas 
(Taylor & Zappi 2004; Menezes et al. 2011). No 
Ceará, possui poucos registros de ocorrência, e sua 
distribuição abrange principalmente o noroeste do 
estado (Fig. 1 – C1, D3, E3).

5. Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & 
Stuppy.  Fig. 2e

Arbusto até 1 m de altura. Cladódio 
complanado, segmentado em artículos elípticos 
a obovados, 50–150 × 35–120 mm. Ramificações 
irregulares. Folhas reduzidas em ramos novos, 
ausentes em ramos maduros. Espinhos ausentes. 
Gloquídeos abundantes. Flores c. 50 × 35–40 

mm; pericarpelo verde, com gloquídeos; 
perigônio vermelho. Fruto globoso, c. 30 mm 
de diâmetro; pericarpo amarelo ou alaranjado; 
30–40 aréolas no pericarpo, com gloquídeos; 
polpa funicular translúcida; dezenas de sementes. 
Semente c. 3 mm.
Material examinado: Aiuaba, 4.VII.1996, fl., M.I.B. 
Loiola & L.W. Lima-Verde 210 (EAC); 19.IX.2004, fl., 
J.R. Lemos 269 (IPA). Lavras da Mangabeira, 25.I.2009, 
fr., M.O.T. Menezes et al. 197 (EAC). Quiterianópolis, 
23.I.2009, fr., M.O.T. Menezes 175 (EAC). Tauá, 
23.1.2009, fl., M.O.T. Menezes et al. 181 (EAC).

Espécie endêmica do leste do Brasil (Hunt 
2006), ocorre em todos os estados na região 
Nordeste e em Minas Gerais, onde habita formações 
savânicas (Taylor & Zappi 2004; Menezes et al. 
2011). No Ceará, ocorre em praticamente todo 
o sertão, incluindo áreas serranas (Fig. 1 – C1, 
D1, E1, E3, E6, E8, F7, G6, H2, H3, H6, I3, I5, 
J5). Assim como T. subcylindrica, possui ramos 
inermes, mas pode ser diferenciada desta pela 
forma dos ramos (sempre complanados) e pelo 
fruto relativamente maior.

6. Tacinga subcylindrica (M. Machado & N.P. 
Taylor) M. Machado & N.P. Taylor. Fig. 2f

Arbusto até 35 cm de altura. Cladódio 
cilíndrico a complanado, segmentado em artículos 
fusiformes a elipsoides, ou raramente elípticos 
a obovados, 30–70 × 15–30 mm. Ramificações 
irregulares. Folhas reduzidas em ramos novos, 
ausentes em ramos maduros. Espinhos ausentes. 
Gloquídeos presentes. Flores sésseis, rotadas a 
hipocrateriformes, c. 40 × 25–30 mm; pericarpelo 
verde, com gloquídeos; perigônio vermelho. 
Fruto globoso, c. 15 mm de diâmetro; pericarpo 
vermelho, amarelo ou alaranjado; 15–20 aréolas 
no pericarpo, com gloquídeos; polpa funicular 
amarelada; dezenas de sementes. Semente c. 3 mm.
Material  examinado :  Guaraciaba do Norte, 
22.I.2011, M.O.T. Menezes 253 (EAC). Monsenhor 
Tabosa, 24.I.2011, fl. e fr., M.O.T. Menezes 262 
(EAC). Poranga, 23.I.2011, fr., M.O.T. Menezes, 
258 (EAC). Tauá, 23.I.2009, fr., M.O.T. Menezes 
178 (EAC).

Espécie tida anteriormente como subespécie 
de T. inamoena, diferencia-se desta pelo formato 
dos ramos, geralmente elipsoides ou fusiformes e 
pelo tamanho do fruto, menor (Menezes et al. 2011). 
Endêmica do Brasil, ocorre somente nos estados de 
Bahia e Ceará (Fig. 1 – D1, E1, E3, G3, H3, I3), 
onde habita formações savânicas e pode ocorrer 
juntamente com T. inamoena ou T. palmadora.
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Figura 2 – Cactaceae do Ceará – a. ramo jovem de Pereskia aculeata Mill., com folhas e acúleos; b. ramo maduro de 
Pereskia grandifolia Haw. subsp. grandifolia, com folhas e espinhos; c. ápice caulinar de Brasiliopuntia brasiliensis 
(Willd.) A.Berger, com fuste e ramos terminais; d. ramo de Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor & 
Stuppy; e. Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy com frutos imaturos; f. Tacinga subcylindrica (M. 
Machado & N.P. Taylor) M. Machado & N.P. Taylor com frutos maduros.
Figure 2 – Cactaceae of Ceará – a. young branch of Pereskia aculeata Mill., with leaves and spines; b. mature branch of Pereskia 
grandifolia Haw. subsp. grandifolia, with leaves and spines; c. stem apex of Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger, with a trunk and 
terminal branches; d. stem of Tacinga palmadora (Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy; e. Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor 
& Stuppy with immature fruits; f. Tacinga subcylindrica (M. Machado & N.P. Taylor) M. Machado & N.P. Taylor with mature fruits.
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Chave de identificação para Cactoideae no Ceará

1.	 Epífita	 ..................................................................................................................................................  2
2.	 Filocladódio,	pendente	a	ereto,	flor	maior	que	150	mm	 .....................  7. Epiphyllum phyllanthus
2’.	 Cladódio	cilíndrico,	pendente,	flor	menor	que	10	mm	 ..............................  8. Rhipsalis baccifera

1’. Planta terrestre  ....................................................................................................................................  3
3.	 Planta	globosa,	eventualmente	alongada,	não	 ramificada	 (exceto	quando	o	meristema	apical	é	

danificado),	cefálio	apical	 ...........................................................................................................  4
4.	 Cefálio	predominantemente	branco,	flor	branca,	maior	que	30	mm	 ...................................  5

5. Costelas não divida em tubérculos ou tubérculos pouco desenvolvidos, espinhos achatados 
e conspicuamente curvados  ...................................................  9. Discocactus bahiensis

5’. Costelas divididas em tubérculos conspicuamente desenvolvidos, espinhos cilíndricos 
e levemente curvos  ............................................................... 10. Discocactus zehntneri

4’.	 Cefálio	rosado	ou	avermelhado,	flor	magenta,	menor	que	30	mm	 .....................................  6
6. Espinhos aciculados, cladódio com 15–19 costelas  ....................  11. Melocactus oreas
6’. Espinhos curvos, cladódio com 9–14 costelas  ............................................................  7

7. Cladódio globoso a subgloboso, espinhos conspicuamente curvados com 1–3 mm 
de diâmetro  .................................................................... 12. Melocactus zehntneri

7’. Cladódio subgloboso, espinhos aciculados a levemente curvos com 0,5–1,5 mm de 
diâmetro  ......................................................................... 13. Melocactus violaceus

3’.	 Arbusto,	árvore	ou	trepadeira,	geralmente	ramificado;	cefálio	lateral,	verticilado	ou	ausente	 ...  8
8. Trepadeira ou arbusto pendente (raramente prostrado), cladódio trigonal, tetragonal ou 

pentagonal  ...........................................................................................................................  9
9.	 Pericarpelo	espinhoso,	flor	maior	que	200	mm	compr.	 ..........  14. Hylocereus setaceus
9’.	 Pericarpelo	inerme,	flor	até	183	mm	compr.	 ...............................  15. Cereus albicaulis

8’. Arbusto ereto ou árvore, cladódio colunar com cinco a 32 costelas  .................................  10
10. Pericarpelo e pericarpo tricomatosos  ......................................  16 Harrisia adscendens
10’. Pericarpelo e pericarpo inermes  ................................................................................  11

11. Cefálio verticilado em cada segmento do cladódio e cefálio apical, perigônio 
magenta  .........................................................................  17. Arrojadoa rhodantha

11’. Cefálio lateral ou ausente, perigônio branco  .....................................................  12
12.	 Fruto	elipsoide	a	piriforme,	flor	maior	que	210	mm	compr.	 ..........................  

 ....................................................................................... 18. Cereus jamacaru
12’.	 Fruto	globoso	a	subgloboso,	flor	até	90	mm	de	comprimento	 ..................  13 

13. Cinco a oito costelas, pericarpo verde  ....................................................  
 .............................................................  19. Pilosocereus flavipulvinatus

13’. Mais que oito costelas, pericarpo rosado, acinzentado, vermelho, magenta 
ou roxo  ...............................................................................................  14
14.	 Ramificação	candelabriforme,	costelas	sinuadas,	pericarpo	rosado	

a avermelhado  20. Pilosocereus gounellei
14’.	 Ramificação	 verticilada	 ou	 irregular,	 costelas	 inteiras,	 pericarpo	

vermelho, magenta ou roxo  .......................................................  15
15.	 Ramificação	verticilada,	nove	a	12	costelas	 ...........................  

 ................................................... 21. Pilosocereus catingicola
15’.	 Ramificação	irregular,	mais	que	12	costelas	......................  16

16. Flor com 60–90 mm de comprimento, 12–19 costelas  ...... 
 .............................................  22. Pilosocereus pachycladus

16’. Flor até 60 mm de comprimento, 16–32 costelas  ......  17
17. Pericarpelo amarelo a avermelhado  ........................  

 ... 23a. Pilosocereus chrysostele subsp. chrysostele
17’. Pericarpelo verde, roxo ou amarronzado  ................  

 .....  23b. Pilosocereus chrysostele subsp. cearensis
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7. Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.  Fig. 3a
Epífita até 1,5 m comprimento. Filocladódio 

pendente a ereto, lanceolado ou raramente 
trialado, margens sinuadas, 30–80 mm de largura. 
Ramificações irregulares. Espinhos ausentes. 
Flores com 150–250 × 40–80 mm; pericarpelo 
verde, com brácteas; perigônio branco a rosado. 
Fruto elipsoide, c. 100 × 35 mm; pericarpo vermelho 
a magenta, com brácteas; polpa funicular branca; 
centenas de sementes. Semente c. 4–4,5 mm.
Material examinado: Guaramiranga, 19.III.2007, A.S.F 
Castro 1929 (EAC). Pacoti, 27.I.2011, M.O.T. Menezes 
283 (EAC). Ubajara, 8.XI.1981, fl. e fr., F.J.A. Matos 
(EAC 10811). Viçosa do Ceará, 21.I.2011, M.O.T. 
Menezes 234 (EAC).

Seu filocladódio é extremamente delgado e 
possui um cilindro vascular proeminente (semelhante 
a uma nervura), conferindo-lhe o aspecto de folha 
(Fig. 3a). Ocorre em florestas perenifólias de Cuba 
e da América do Sul (todos os países, com exceção 
de Uruguai e Chile; Hunt 2006). No Ceará sua 
ocorrência restringe-se a regiões serranas, acima de 
600 m de altitude (Fig. 1 – C1, C6, C4, D6). 

8. Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn subsp. 
baccifera. Fig. 3b

Epífita, até 2 m comprimento. Cladódio 
cilíndrico, pendente, 2–7 mm de diâmetro. 
Ramificações geralmente dicotômicas ou 
tricotômicas. Espinhos ausentes. Flores 6–7 × 4–5 
mm; pericarpelo verde, inerme; perigônio branco. 
Fruto globoso a elipsoide, c. 7,5 × 6 mm de diâmetro; 
pericarpo translúcido, branco ou raramente roxo, 
inerme; polpa funicular translúcida; c. 20 sementes. 
Semente c. 1,2 × 0,6 mm.
Material examinado: Baturité, 27.I.2011, fr., M.O.T. 
Menezes 282 (EAC). Pacatuba, 21.VI.1998, fr., M.S. 
Lopes (EAC 26948); 16.VIII.2008, fl. e fr., M.O.T. 
Menezes 136 (EAC).

Habita florestas perenifólias (Taylor & Zappi 
2004). Ocorre na América do Sul (dos E.U.A. até 
a Argentina), na África, em Madagascar e em Sri 
Lanka (Hunt 2006). No Ceará, ocorre em florestas 
serranas (Fig. 1 – C4, C6, D6), onde frequentemente 
cresce juntamente com E. phyllanthus (Menezes et 
al. 2011).

9. Discocactus bahiensis Britton & Rose.  Fig. 3c
Planta globosa até 7 cm de altura. Cladódio 

subgloboso, não ramificado, até 18 cm de diâmetro 
transversal. 10–15 costelas sinuadas, segmentadas 
ou não em tubérculos. Espinhos achatados, 
conspicuamente curvados, pungentes a flexíveis; 

centrais ausentes, 4–11 radiais, 12–45 × 0,5–3 
mm. Cefálio apical, 30–47 mm de diâmetro, com 
tricomas brancos e cerdas marrons (escassas). Flores 
com 38–72 × 28–54 mm; pericarpelo, amarelado 
a amarronzado, inerme; perigônio branco. Fruto 
claviforme, 25–50 × 8–10 mm; pericarpo branco 
a avermelhado, inerme; polpa funicular branca; c. 
100 sementes. Semente com 1,2–1,8 × 1,5–1,9 mm.
Material examinado: Lavras da Mangabeira, Sítio 
Espraiado, 5.II.1993, M.A. Figueiredo (EAC 19121); 
25.I.2009, fl., M.O.T. Menezes et al. 195 (EAC).

Espécie endêmica da Região Nordeste 
do Brasil, ocorre nos estados do Ceará, Piauí, 
Pernambuco, e Bahia (Hunt 2006). Habita 
formações savânicas e carnaubais, onde pode 
dominar o estrato herbáceo devido à reprodução 
clonal (Taylor & Zappi 2004; Menezes et al. 
2011). No Ceará, possui registro apenas para o 
município de Lavras da Mangabeira (Fig. 1 – I5). 
Diferencia-se de Discocatus zehntneri Briton & 
Rose principalmente pela dimensão do cladódio 
e pelos espinhos, intensamente curvados.

10. Discocactus zehntneri Britton & Rose subsp. 
zehntneri. Fig. 3d

Planta globosa até 7 cm de altura. Cladódio 
subgloboso a globoso, não ramificado, até 12 
cm de diâmetro transversal. 12–21 costelas 
segmentadas em tubérculos, conspicuamente 
desenvolvidos. Espinhos cilíndricos, levemente 
curvos e pungentes; 0–2 centrais, 15–23(70) × 
1,5 mm, 6–10 radiais, 16–27 × 1 mm. Cefálio 
apical, 25–45 mm de diâmetro, tricomas brancos, 
cerdas marrons. Flores com 33–77 × 35–55 
mm; pericarpelo branco a amarelado, inerme; 
perigônio branco. Fruto claviforme, 18–46 × 
6–9 mm; pericarpo avermelhado, inerme; polpa 
funicular branca; dezenas de sementes. Semente 
com 0,8–2,2 mm.
Material examinado: Guaraciaba do Norte, 22.I.2011, 
fl., M.O.T. Menezes 256 (EAC).

Espécie endêmica da Região Nordeste do 
Brasil (Hunt 2006), ocorre somente nos estados 
do Ceará e da Bahia, em formações savânicas ou 
campestres (Taylor & Zappi 2004; Menezes et 
al. 2011). A subespécie zehntneri possui registro 
apenas em dois municípios: Sento Sé – BA e 
Guaraciaba do Norte – CE, onde foi registrada 
uma única população, crescendo sobre lajedos de 
arenito (Fig. 1 – D1). Diferencia-se de D. bahiensis 
pelo menor porte, pelos tubérculos salientes e pelos 
espinhos, mais numerosos e com menos curvatura.
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Figura 3 – Cactaceae do Ceará – a. filocladódio de Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. com fruto; b. Rhipsalis baccifera 
(J.S. Muell.) Stearn subsp. baccifera com frutos imaturos; c. Discocactus bahiensis Britton & Rose com flor; d. 
Discocactus zehntneri Britton & Rose subsp. zehntneri com botão floral; e. Melocactus oreas Miq. subsp. oreas.
Figure 3 – Cactaceae of Ceará – a. leaf-like stem of Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. with fruit; b. Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) 
Stearn subsp. baccifera with immature fruits; c. Discocactus bahiensis Britton & Rose with flower; d. Discocactus zehntneri Britton & 
Rose subsp. zehntneri with flower-bud; e. Melocactus oreas Miq. subsp. oreas.
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11. Melocactus oreas Miq. subsp. oreas.  Fig. 3e
Planta globosa até 20 cm de altura. Cladódio 

globoso, raramente alongado, não ramificado, até 18 
cm de diâmetro transversal. 15–19 costelas inteiras. 
Espinhos cilíndricos, aciculados e pungentes; 9–14 
centrais, 20–45 × 1–1,5 mm, 8–10 radiais, 17–80 × 
0,5–1 mm. Cefálio apical, 40–80 mm de diâmetro, 
tricomas brancos, cerdas rosadas a vermelhas. 
Flores com 17–22 × 7–10 mm; pericarpelo magenta, 
inerme; perigônio magenta. Fruto claviforme, 14–28 
× 5–9 mm; pericarpo vermelho a magenta com base 
esbranquiçada, inerme; polpa funicular translúcida; 
c. 25 sementes. Semente com 0,8–1,2 mm.
Material examinado: Monsenhor Tabosa, 24.I.2011, 
M.O.T. Menezes 276 (EAC).

Espécie endêmica do Nordeste do Brasil 
(Hunt 2006), ocorre somente nos estados do 
Ceará e da Bahia, em formações savânicas ou 
campestres, crescendo principalmente sobre 
afloramentos rochosos de granito ou gnaisse (Taylor 
& Zappi 2004; Menezes et al. 2011). No Ceará foi 
encontrada apenas uma única população, na Serra 
das Matas, município de Monsenhor Tabosa (Fig. 
1 – E3). Diferencia-se das outras espécies do gênero 
principalmente por seus espinhos, aciculados.

12. Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 
Luetzelb.  Fig. 4a

Planta globosa até 48 cm de altura. 
Cladódio globoso, eventualmente alongado, não 
ramificado, até 25 cm de diâmetro transversal. 
10–14(22) costelas inteiras. Espinhos cilíndricos, 
conspicuamente curvados e pungentes; 1–3 
centrais, 15–40 × 1,3–3 mm, 7–11 radiais, 19–39 × 
1–2,5 mm. Cefálio apical, 60–100 mm de diâmetro, 
tricomas brancos, cerdas rosadas a vermelhas. 
Flores c. 25 × 4–13 mm; pericarpelo magenta, 
inerme; perigônio magenta. Fruto claviforme, 12–24 
× 5–10 mm; pericarpo rosado a magenta com base 
esbranquiçada, inerme; polpa funicular translúcida; 
c. 25 sementes. Semente com 0,8–1,4 mm.
Material examinado: Aiuaba, 12.IV.1991, M.A. 
Figueiredo (EAC 18058). Aurora, 25.I.2009, M.O.T. 
Menezes et al. 193 (EAC). Santa Quitéria, 22.I.2009, 
fr., M.O.T. Menezes et al. 167 (EAC). Tauá, 23.I.2009, 
M.O.T. Menezes 179 (EAC).

Espécie endêmica do Nordeste do Brasil, 
ocorre em todos os estados da região, com 
exceção do Maranhão (Hunt 2006). Habita 
formações savânicas ou campestres, sem qualquer 
especificidade de substrato (Taylor & Zappi 2004; 
Menezes et al. 2011). No Ceará, ocorre no sertão, 
inclusive em áreas serranas (Fig. 1 – C1, D1, D4, 

D5, E1, E3, E9, G3, H3, I3, I6, J3, J5). Possui 
grande variabilidade fenotípica. Distingue-se das 
demais espécies do gênero pelo seu tamanho, 
relativamente maior e pelos seus espinhos, que se 
apresentam mais curvos e mais robustos.

13.  Melocactus violaceus  Pfeiff.  subsp. 
violaceus.  Fig. 4b

Planta globosa até 9,5 cm de altura. Cladódio 
subgloboso ou raramente globoso, não ramificado, 
até 14,6 cm de diâmetro transversal, 9–11(14) 
costelas inteiras. Espinhos cilíndricos, aciculados 
a levemente curvos e pungentes; 0–1 central, c. 20 
× 0,5–1,5  mm, 6–9 radiais, 14–26 × 0,5–1,5 mm. 
Cefálio apical, 51–70 mm de diâmetro, tricomas 
brancos, cerdas rosadas a vermelhas. Flores 
com 15–25 × 6–13,5 mm; pericarpelo magenta, 
inerme; perigônio magenta. Fruto claviforme, c. 
15 × 9 mm; pericarpo rosado a magenta com base 
esbranquiçada, inerme; polpa funicular translúcida; 
c. 20 sementes. Semente com 1–1,5 mm.
Material examinado: Aquiraz, 7.VII.2012, M.O.T. 
Menezes et al. 291, 292 (EAC).

Espécie endêmica do Nordeste do Brasil, 
ocorre nos estados de CE, RN, PB, PE, BA, SE, MG, 
ES e RJ (Hunt 2006). Habita formações florestais ou 
campestres (Mata Atlântica e Restinga) ocorrendo 
principalmente sobre substratos arenosos, incluindo 
dunas litorâneas (Taylor & Zappi 2004; Menezes et 
al. 2012). No Ceará, ocorre somente no município 
de Aquiraz (Fig. 1 – C7). Distingue-se das demais 
espécies do gênero pelo seu tamanho, relativamente 
menor e por seu formato, geralmente subgloboso.

14. Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf 
Bauer. Fig. 4c

Trepadeira ou arbusto pendente (raramente 
prostrado). Cladódio trigonal, tetragonal ou 
raramente pentagonal, 1,5–5 cm de largura. 
Ramificações irregulares. Espinhos cilíndricos, 
aciculados e pungentes, 2–6 por aréola, 
indiferenciados, c. 5 mm. Cerdas douradas em 
aréolas de ramos jovens, 10–20 mm. Flores com 
200–320 × 220–250 mm; pericarpelo verde, 
espinhoso; perigônio branco. Fruto ovóide, c. 
90 × 70–80 mm; pericarpo vermelho, espinhoso 
(quando imaturo); polpa funicular branca; centenas 
de sementes. Semente com 2,5–3,0 mm.
Material examinado: Caucaia, 29.VI.1981, E. Nunes & 
P. Martins (EAC 10805). Nova Olinda, 24.I.2009, M.O.T. 
Menezes et al. 185 (EAC). Pacajus, 16.II.1966, fr., D. 
Andrade-Lima 66-4446 (IPA). Pacatuba, 16.VIII.2008, 
M.O.T. Menezes 135 (EAC).
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Figura 4 – Cactaceae do Ceará – a. Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb.; b. Melocactus violaceus Pfeiff. 
subsp. violaceus; c. ramos de Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer; d. fruto de Cereus albicaulis 
(Britton & Rose) Luetzelb. cortado longitudinalmente.
Figure 4 – Cactaceae of Ceará – a. Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb.; b. Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. violaceus; 
c. branches of Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer; d. fruit of Cereus albicaulis (Britton & Rose) Luetzelb. 
longitudinally sectioned.
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Ocorre na Argentina, na Bolívia, no Brasil e no 
Paraguai (Hunt 2006), onde habita principalmente 
florestas perenifólias (Taylor & Zappi 2004). No 
Ceará pode ser encontrada em brejos de altitude 
(Fig. 1 – C4, C6, J4). Caracteriza-se pelo cladódio, 
com seção transversal geralmente triangular e 
pelas flores, com pericarpelo espinhoso. Pode ser 
confundido com uma espécie exótica naturalizada 
(H. undatus), mas cujos frutos e flores são 
escamosas, não espinhosas. 

15. Cereus albicaulis (Britton & Rose) Luetzelb.  
 Fig. 4d

Trepadeira ou arbusto pendente. Cladódio 
trigonal, tetragonal ou pentagonal, pendente, 2–5 
cm de largura. Ramificações irregulares. Espinhos 
cilíndricos, aciculados e pungentes, 1–2 centrais, 
5–38 × 0,5 mm, 2–7 radiais, 1 –22 × 0,5 mm. 
Flores com 135–183 × 100 mm; pericarpelo verde, 
inerme; perigônio branco. Fruto elipsoide, c. 75 × 
40 mm; pericarpo rosado, inerme; polpa funicular 
branca; dezenas a centenas de sementes. Semente 
c. 2 × 1,4 mm.
Material examinado: Aiuaba, 7.VIII.1996, E.L. Paula-
Zárate 279 (EAC). Ubajara, 5.I.1995, fl., F.S. Araújo (EAC 
22283); 5.XI.1995, fl., F. S. Araújo (EAC 23400).

Espécie endêmica do Brasil, ocorre nos 
estados de PI, CE, PE, BA e MG (Hunt 2006). 
Habita formações savânicas (especialmente 
Carrasco e Cerrado) e cresce principalmente sobre 
substratos arenosos (Taylor & Zappi 2004). No 
Ceará foi registrada apenas nos Inhamuns e na Serra 
da Ibiapaba (Fig. 1 – C1, D1, E1, I3). Diferencia-se 
de C. jamacaru pelo seu hábito, pendente e pelas 
menores dimensões do cladódio.

16. Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose.  
 Fig. 5a

Arbusto até 1,5 m de altura. Cladódio colunar, 
ereto a pendente, 11–70 mm de diâmetro. 6–10 
costelas sinuadas, não segmentadas. Ramificações 
irregulares. Espinhos cilíndricos, aciculados e 
pungentes, 1–3 centrais, 10–42 × 1 mm, 4–7 radiais, 
3–15 × 0,5 mm. Flores com 134–220 × 120–170 
mm; pericarpelo verde a marrom, tricomatoso; 
perigônio branco. Fruto globoso a elipsoide, c. 55 
× 27 mm de diâmetro (remanescentes florais com 
até 95 mm de compr.); pericarpo vermelho ou 
alaranjado, tricomatoso; polpa funicular branca; 
dezenas de sementes. Semente c. 3 × 2 mm.
Material examinado: Aurora, 24.I.2009, M.O.T. 
Menezes et al. 192 (EAC). Brejo Santo, 12.I.2012, fl., 
A.P. Fontana 6309 (HVASF). Jardim, 9.I.2010, fl. A.S.F. 

Castro 2256 (EAC). Missão Velha, 24.I.2009, fr., M.O.T. 
Menezes et al. 190 (EAC).

Espécie endêmica do Brasil, ocorre nos 
estados de CE, PB, PE, AL, SE e BA (Hunt 2006). 
Habita formações savânicas abertas (Caatinga), 
principalmente em regiões de solo argiloso ou 
terraços fluviais (Taylor & Zappi 2004). No Ceará 
é encontrada apenas no extremo sul do estado, nas 
adjacências da Chapada do Araripe (Fig. 1 – J5, 
J6, K5, K6). Diferencia-se das demais cactáceas 
colunares que ocorrem no Ceará pelo seu diâmetro, 
relativamente menor e pelo pericarpelo, tricomatoso.

17. Arrojadoa rhodantha Britton & Rose.   
 Fig. 5b

Arbusto até 2 m de altura. Cladódio colunar, 
horizontalmente segmentado, 2–6 cm de diâmetro. 
8–14 costelas inteiras, não segmentadas. Ramificações 
irregulares. Espinhos cilíndricos, aciculados e 
pungentes, 4–5 centrais, 10–40 × 0,5 mm, 6–10 
radiais, 3–10 × 0,5 mm. Cefálio apical e cefálios 
verticilados em cada segmento; cerdas marrons, 
rosadas, avermelhadas ou douradas. Flores com 
20–35 × 8–10 mm; pericarpelo magenta, inerme; 
perigônio magenta. Fruto globoso, 20–25 × 10–18 
mm; pericarpo vermelho, inerme; polpa funicular 
branca; dezenas de sementes. Semente c. 1,2 mm.
Material examinado: Penaforte, 13.V.2011, fr., M.V. 
Meiado 700 (HVASF, EAC).

Espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados 
de CE, PI, PE, BA e MG (Hunt 2006; Menezes et al. 
2011), habitando principalmente savanas e campos 
(Taylor & Zappi 2004). Aparentemente ocorre 
apenas no extremo sul do estado, onda há apenas 
um único registro (Fig. 1 – K5). Distingue-se das 
demais cactáceas colunares que ocorrem no Ceará 
pelos seus cefálios verticilados e pela cor de suas 
flores (magenta).

18. Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru. 
 Fig. 5c

Árvore até 6 m de altura. Cladódio colunar, 
ereto, 7–20 cm de diâmetro. 5–8(9) costelas inteiras, 
não segmentadas. Ramificações irregulares. 
Espinhos cilíndricos, aciculados e pungentes, 1–4 
centrais, 7–150 × 0,5–3 mm, 7–12 radiais, 3–35 
× 0,5–1 mm. Flores com 210–300 × 120–200 
mm; pericarpelo verde, inerme; perigônio branco 
(por dentro), vermelho ou verde (por fora). Fruto 
elipsoide a piriforme, 60–100 × 40–80 mm; 
pericarpo vermelho a magenta, inerme; polpa 
funicular branca; centenas de sementes. Semente 
c. 3 × 2 mm.
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Figura 5 – Cactaceae do Ceará – a. botão floral de Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose, com pericarpelo 
tricomatoso; b. cefálios verticilados de Arrojadoa rhodantha Britton & Rose com botões florais; c. flores de Cereus 
jamacaru DC. subsp. jamacaru; d. caule de Pilosocereus flavipulvinatus (Buining & Brederoo) F. Ritter com botões florais.
Figure 5 – Cactaceae of Ceará – a. flower-bud of Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose, with woolly pericalpel; b. ring cephalia 
of Arrojadoa rhodantha Britton & Rose with flower-buds; c. flowers of Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru; d. stem of Pilosocereus 
flavipulvinatus (Buining & Brederoo) F. Ritter with flower-buds.
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Material examinado: Icapuí, 1.I.2009, fl., M.O.T. 
Menezes 156 (EAC). Jaguaribe, 11.VII.1994, fr., D. 
Macêdo & Paula-Zárate, E.L. (EAC 23244). Quixadá, 
17.VI.1993, fl., I. Andrade (EAC 21811).

Espécie endêmica do Brasil, ocorre em 
Tocantins, Minas Gerais e todos os estados da Região 
Nordeste (Hunt 2006). Apresenta alta variabilidade 
fenotípica e distribui-se em uma grande variedade 
de habitats, ocorrendo em formações florestais 
ou savânicas, no sertão, em serras ou no litoral, 
sem especificidade de substrato (Taylor & Zappi 
2004; Menezes et al. 2011). Pode ser encontrada 
em praticamente todo o estado do Ceará. Pode 
apresentar constrições transversais no cladódio, em 
decorrência dos ciclos de crescimento. Distingue-se 
dos demais cactos colunares que ocorrem no Ceará 
pelas grandes dimensões de suas flores e pela forma 
de suas costelas, extremamente salientes e estreitas.

19. Pilosocereus flavipulvinatus (Buining & 
Brederoo) F. Ritter.  Fig. 5d

Árvore até 4 m de altura. Cladódio colunar, 
ereto, 5–10 cm de diâmetro. 5–8 costelas inteiras, 
não segmentadas. Ramificações irregulares. 
Espinhos cilíndricos, aciculados e pungentes, 1–7 
centrais, 8–40 × 0,5–1 mm, 0–3(6) radiais, 4–11× 
0,5 mm. Flores com c. 50 × 25 mm; pericarpelo 
verde, inerme; perigônio branco. Fruto subgloboso, 
c. 45 mm de diâmetro transversal; pericarpo verde, 
inerme; polpa funicular magenta; dezenas a centenas 
de sementes. Semente com 1,6–1,9 × 1,1–1,2 mm.
Material examinado: Poranga, 23.I.2011, M.O.T. 
Menezes 259 (EAC). Viçosa do Ceará, 21.I.2011, M.O.T. 
Menezes 244, 245 (EAC).

Espécie endêmica do Brasil, ocorre nos estados 
de TO, MA, PI e CE (Hunt 2006). Habita formações 
savânicas (Cerrado / Caatinga) ou carnaubais (Taylor 
& Zappi 2004). No Ceará ocorre apenas nos solos 
arenosos e carnaubais da Serra da Ibiapaba (Fig. 1 
– C1, D1, E1). Diferencia-se das demais espécies de 
Pilosocereus que ocorrem no Ceará pela quantidade 
reduzida de costelas e pelo ápice do botão floral, 
obtuso. Além disso, geralmente apresenta as flores 
concentradas na região subapical do cladódio, em 
um intervalo de 2 a 4 costelas vizinhas.

20. Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber ex 
K.Schum.) Byles & G.D.Rowley subsp. gounellei.  
 Fig. 6a

Arbusto até 3 m de altura. Cladódio colunar, 
ereto, 6–10 cm de diâmetro. 8–13 costelas sinuadas, 
não segmentadas. Ramificações candelabriformes. 
Espinhos cilíndricos, aciculados e pungentes, 1–5 

centrais, 10–150 × 1–2 mm, 12–15 radiais, 6– 30 
× 0,5– 1 mm. Flores com 40–90 × 25–60 mm; 
pericarpelo amarelo ou marrom claro, inerme; 
perigônio branco. Fruto globoso, 35–45 × 45–60 
mm, pericarpo rosado a acinzentado, inerme; polpa 
funicular magenta ou raramente branca; centenas 
de sementes. Semente c. 1,7 × 1,5 mm.
Material examinado: Quixadá, 18.I.2000, fl., R.F. 
Oliveira & Lima-Verde, L.W. 23 (EAC). Sobral, 
22.I.2009, fl., M.O.T. Menezes et al. 166 (EAC).

Espécie endêmica do Brasil (Hunt 2006). A 
subespécie gounellei ocorre em todos os estados do 
Nordeste, sendo umas das cactáceas mais comuns 
da região (Taylor & Zappi 2004). Habita formações 
savânicas, carnaubais, campos ou afloramentos 
rochosos, sem especificidade de substrato (Taylor & 
Zappi 2004). Ocorre em praticamente todo o estado 
do Ceará, desde o sertão (incluindo as serras, em todas 
as faixas de altitude) até o litoral. É morfologicamente 
muito variável, mas apresenta certas características 
constantes, como os longos tricomas brancos nas 
aréolas floríferas, o hábito candelabriforme e as 
costelas sinuadas (traços não encontrados em outras 
espécies do gênero que ocorrem no Ceará).

21. Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis 
(Werderm.) Zappi.  Fig. 6b

Arbusto ou árvore, 1,5–6 m de altura. 
Cladódio colunar, ereto, 6–12 cm de diâmetro. 
9–12(17) costelas inteiras, não segmentadas. 
Ramificações verticiladas. Espinhos cilíndricos, 
aciculados e pungentes, 1–5 centrais, 7–55 × 
0,5–1,5 mm, 8–12 radiais, 3–14  mm compr. (até 0,5 
mm de diâmetro). Flores com 50–80 × 35–50 mm; 
pericarpelo verde, inerme; perigônio branco. Fruto 
subgloboso, 30–50 mm de diâmetro transversal; 
pericarpo vermelho a magenta, inerme; polpa 
funicular magenta; dezenas a centenas de sementes. 
Semente c. 2 × 1,2 mm.
Material examinado: Aquiraz, 13.XII.2008, fl. e fr., 
M.O.T. Menezes 152, 154 (EAC). Caucaia, 21.I.2009, fr., 
M.O.T. Menezes et al. 160 (EAC). Jaguaruana, 26.I.2009, 
fl., M.O.T. Menezes et al. 208 (EAC).

Espécie endêmica do leste do Brasil (Hunt 
2006). A subespécie salvadorensis é tipicamente 
litorânea, ocorrendo quase que continuamente 
pelo litoral nordestino, do Piauí à Bahia (Taylor & 
Zappi 2004). Habita savanas, restingas e campos, 
localizados na planície litorânea (inclusive em 
dunas e praias) e planícies fluviais próximas à costa 
(Menezes et al. 2011). No Ceará, ocorre praticamente 
em todo o litoral (Fig. 1 – A1, A2, A3, B1, B2, B4, B5, 
C5, C6, C7, D5, D7, D8, E7, E8, E9, F7, G7). Pode 
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Figura 6 – Cactaceae do Ceará – a. hábito candelabriforme de Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber ex K.Schum.) 
Byles & G.D.Rowley subsp. gounellei; b. ápice caulinar de Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis (Werderm.) 
Zappi, com botões florais; c. Pilosocereus pachycladus subsp. pernambucoensis (F. Ritter) Zappi com fruto imaturo; 
d. ramo de Pilosocereus chrysostele (Vaupel) Byles & G.D. Rowley subsp. chrysostele com cefálio lateral e flor 
com pericarpelo amarelado; e. ramo de Pilosocereus chrysostele subsp. cearensis P.J.Braun & Esteves sem cefálio, 
pericarpo esverdeado e fruto imaturo.
Figure 6 – Cactaceae of Ceará – a. candelabriform habit of Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber ex K.Schum.) Byles & G.D.Rowley 
subsp. gounellei; b. stem apex of Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis (Werderm.) Zappi, with flower-buds; c. Pilosocereus 
pachycladus subsp. pernambucoensis (F. Ritter) Zappi with imature fruit; d. branch of Pilosocereus chrysostele (Vaupel) Byles & G.D. 
Rowley subsp. chrysostele with lateral cephalium and flower with yellowish pericarpel; e. branch of Pilosocereus chrysostele subsp. 
cearensis P.J.Braun & Esteves lacking cephalium, with greenish pericarpel and immature fruit.

a
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apresentar-se como arbusto ou árvore, a depender 
do habitat (Menezes et al. 2011), mas geralmente 
mantém sua robustez e seu padrão de ramificações, 
verticiladas – características que a diferenciam das 
outras espécies do gênero que ocorrem no estado.

22 .  P i l o socereus  pachyc ladus  subsp . 
pernambucoensis (F. Ritter) Zappi. Fig. 6c

Árvore, até 10 m de altura. Cladódio colunar, 
ereto, 7–15 cm de diâmetro. 12–19 costelas inteiras, 
não segmentadas. Ramificações irregulares. Espinhos 
cilíndricos, aciculados e pungentes, 8–12 centrais, 
12–18 mm compr. (até 0,3 mm de diâm.), 16–18 
radiais, 5–8 mm compr. (até 0,3 mm de diâm.). Flores 
com 60–90 × 30–40 mm; pericarpelo verde, inerme; 
perigônio branco. Fruto subgloboso, c. 40 mm de 
diâmetro transversal; pericarpo vermelho a roxo, 
inerme; polpa funicular magenta; dezenas a centenas 
de sementes. Semente com 1,3–1,8 × 0,9–1,1 mm.
Material examinado: Tauá, 23.I.2009, fl. M.O.T. 
Menezes et al. 182 (EAC).

Espécie endêmica do leste do Brasil (Hunt 
2006), possui intensa variabilidade morfológica, 
que lhe rende certa confusão taxonômica (Taylor 
& Zappi 2004). A subespécie pernambucoensis 
ocorre nos estados de PI, CE, RN, PB, PE, AL 
e BA (Taylor & Zappi 2004). Habita formações 
savânicas (Caatinga e Agreste), em solos arenosos 
ou afloramentos rochosos (Taylor & Zappi 2004). 
No Ceará, sua distribuição está associada às bacias 
dos rios Poti e alto Jaguaribe, onde predominam 
terrenos sedimentares (Menezes et al. 2011) – Fig. 
1 (C1, D1, E1, G4, H3, I3, J2, J3, J4, K5). Pode se 
assemelhar à forma arbórea de P. catingicola subsp. 
salvadorensis, diferenciando-se deste táxon por 
apresentar espinhos menos robustos, epiderme muito 
mais fina e um padrão irregular de ramificações.

23a. Pilosocereus chrysostele (Vaupel) Byles & 
G.D. Rowley subsp. chrysostele.  Fig. 6d

Arbusto ou árvore, 1–6 m de altura. Cladódio 
colunar, ereto, 7–11 cm de diâmetro. 16–32 costelas 
inteiras, não segmentadas. Ramificações irregulares. 
Espinhos cilíndricos, aciculados e pungentes, 5–10 
centrais, 5–28 mm compr. (até 0,3 mm de diâm.), 
6–12 radiais, 4–10 mm compr. (até 0,3 mm de 
diâm.). Cefálio lateral, marrom ou dourado. Flores 
com c. 60 × 35 mm; pericarpelo amarelo, alaranjado 
ou avermelhado, inerme; perigônio branco. Fruto 
subgloboso, c. 40 mm de diâmetro transversal; 
pericarpo magenta a roxo, inerme; polpa funicular 
magenta; dezenas de sementes. Semente com 
1,4–1,7 × 1,0–1,2 mm.

Material examinado: Monsenhor Tabosa, 24.I.2011, fl., 
M.O.T. Menezes 261 (EAC).

Espécie endêmica do leste do Brasil (Hunt 
2006). A subespécie chrysostele ocorre nos estados de 
CE, RN, PB e PE, onde habita formações savânicas, 
especialmente em regiões de afloramentos rochosos 
(granito ou gnaisse; Taylor & Zappi 2004). No Ceará, 
ocorre apenas na Serra das Matas, município de 
Monsenhor Tabosa (Fig. 1 – E3). Diferencia-se das 
outras espécies de Pilosocereus que ocorrem no estado 
pela presença do cefálio lateral e pela cor do pericarpelo 
(geralmente amarelado ou alaranjado; Fig. 6d).

23b. Pilosocereus chrysostele subsp. cearensis 
P.J.Braun & Esteves.  Fig. 6e

Arbusto ou árvore, 1–6 m de altura. Cladódio 
colunar, ereto, 7–11 cm de diâmetro. 16–32 costelas 
inteiras, não segmentadas. Ramificações irregulares. 
Espinhos cilíndricos, aciculados e pungentes, 5–10 
centrais, 5–28 mm compr. (até 0,3 mm de diâm.), 
6–12 radiais, 4–10 mm compr. (até 0,3 mm de diâm.). 
Cefálio lateral presente ou ausente, marrom ou 
dourado. Flores com c. 50 × 25 mm; pericarpelo verde 
escuro, roxo ou amarronzado, inerme; perigônio 
branco. Fruto subgloboso, c. 30 mm de diâmetro 
transversal; pericarpo magenta a roxo, inerme; polpa 
funicular magenta; dezenas de sementes. Semente 
com 1,4–1,7 × 1,0–1,2 mm.
Material examinado: Caridade, 22.I.2009, fl., Menezes 
et al. 161 (EAC). General Sampaio, 3.V.2008, fl., M.O.T. 
Menezes et al. 2 (EAC). Quixadá, 18.I.2000, fr., Oliveira, 
R.F. et al. 24 (EAC). Santa Quitéria, 22.I.2009, fl., 
Menezes et al. 169 (EAC).

Até agora, a subespécie cearensis é considerada 
endêmica do Ceará (Menezes et al. 2011). Ocorre na 
depressão sertaneja e nas serras (Fig. 1 – C2, C3, C4, 
D4, D5, E3, E6, F5, G6, H6), onde habita formações 
savânicas e afloramentos rochosos. Diferencia-se da 
subespécie chrysostele pela coloração do pericarpelo, 
geralmente verde escuro ou roxo (Fig. 6e), pela 
menor dimensão das flores e pelo caráter facultativo 
do cefálio, que pode estar presente ou não.

Referências 
Centro de Referência em Informação Ambiental. 2012. 

SpeciesLink. Disponível em <http://splink.cria.org.
br>. Acesso em 15 Ago 2012.

Gonçalves, E.G. & Lorenzi, H. 2007. Morfologia 
Vegetal: organografia e dicionário ilustrado de 
Morfologia das plantas vasculares. Ed. Plantarum, 
São Paulo. 416p.

Hernández-Hernández, T.; Hernández, H.M.; De-Nova, 
J.A.; Puente, R.; Eguiarte, L.E. & Magallón, S. 



774 Menezes, M.O.T., Taylor, N.P. & Loiola, M.I.B.

Rodriguésia 64(4): 757-774. 2013

2011. Phylogenetic relationships and evolution 
of growth from in Cactaceae (Caryophyllales, 
Eudicotyledoneae), American Journal of Botany 
98: 44-61.

Hunt, D. 2006. The new cactus lexicon. Text Volume. 
DH Books, Milborne Port. 373p.

IPNI. 2012. The International Plant Names Index. 
Disponível em <http://www.ipni.org>. Acesso em 
17 Set 2012.

Menezes, M.O.T.; Taylor, N. & Castro, A.S.F. 2012. New 
disjunct record of Melocactus violaceus in Ceará, 
northeastern Brazil, Bradleya 30: 151-154.

Menezes, M.O.T.; Taylor, N.; Machado, M.C.; Coelho, 
P.J.A. & Correia, D. 2011. Diversity and distribution 
of Cactaceae in Ceará state, North-eastern Brazil. 
Bradleya 29: 13-42.

Ocampo, G. & Columbus, J.T. 2010. Molecular 
phylogenetics of suborder Cactinae (Caryophyllales), 
including	insights	into	photosynthetic	diversification	
and historical biogeography, American Journal of 
Botany 97: 1827-1847.

Schumann, K.M. 1890. Cactaceae. In: Martius, C.F.P. von; 
Eichler, A.W. & Urban, I. (eds.). Flora brasiliensis. 
Munchen, Wien, Leipzig. Vol. 4. Pp. 185-322.

Taylor, N. 1997. Cactaceae. In:	Oldfield,	S.	(ed.).	Cactus	
and succulent plants: status survey and conservation 
action plan. IUCN, Gland, Cambridge. Pp. 17-20.

Taylor, N. & Zappi, D. 2004. Cacti of Eastern Brazil. 
Royal Botanic Gardens, Kew. 499 p.

Thiers, B. 2012 [continuously updated]. Index 
herbariorum: a global directory of public herbaria 
and associated staff. New York Botanical Garden’s 
Virtual Herbarium. Disponível em <http://
sweetgum.nybg.org/ih/>. Acesso em 14 Set 2012.

Wallace, R.S. & Gibson, A.C. 2002. Evolution and 
systematics, In: Nobel, P.S. (ed.). Cacti: biology 
and uses. University of California Press, Berkeley. 
Pp. 1-21.

Zappi, D.; Taylor, N. & Machado, M. 2010. Cactaceae. 
In: Catálogo de plantas e fungos do Brasil. Vol. 1. 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro. Pp. 822-832.

Lista de Exsicatas
Abud, H.F. s.n. (EAC 44719) (18). Andrade I. s.n. (EAC 21811) (18). Andrade-Lima, D. 55-2404 (7), 66-4446 (14), 80-8826 (22). Araújo, F.S. 
382 (18), s.n. (EAC 22283) (15),  s.n. (EAC 23400) (15). Bezerra, P. s.n. (EAC 942) (2). Bruno F. s.n. (EAC 10852) (2). Castro, A.S.F. 1929 
(7), 2355 (21), 2256 (16), 2365 (18).  Costa, R.C. s.n.(EAC 32121) (18). Fernandes, A. s.n. (EAC 1827) (1). Ferreira, E.V.R. 363 (5), 373 (20). 
Figueiredo, M.A. 168 (20), 169 (20), 171 (5), 444( 5), 596 (22), s.n. (EAC 15927) (2), s.n. (EAC 16411) (18), s.n. (EAC 16893) (18), s.n. (EAC 
18058) (12), s.n. (EAC 18059) (20), s.n. (EAC 18535) (18), s.n. (EAC 19121) (9), s.n. (EAC 20853) (18). Fontana. A.P. 6309 (16), 6589 (23-b), 
6599 (5). Lemos, J.R. 259 (18), 269 (5). Lima-Verde, L.W. 237 (20), 372 (18), 3596 (1), s.n. (EAC 25522) (4). Loiola, M.I.B. 210 (5), 259 (18), 
260 (22). Lopes, M.S. s.n. (EAC 26948) (8). Luetzelburg, P. 26920 (20), 26921 (20), 26923 (20), 26924 (20). Macêdo, D. 3 (23-b), 5(23-b), 23 
(5), 42 (20), 43 (18), 44 (23-b), 45 (5), s.n. (EAC 23244) (18), s.n. (EAC 23245) (20). Matos, F.J.A. s.n. (EAC 10811) (7). Meiado, M.V. 222 
(16), 276 (16), 700 (17). Menezes, M.O.T. 2 (23-b), 5 (21), 6(21), 7 (20), 9 (21), 23 (20), 25 (18), 131 (1), 135 (14), 136 (8), 137 (7), 138 (1), 144 
(23-b),148 (21), 150 (21), 152 (21), 153 (18), 154 (21), 155 (21), 156 (18), 160 (21), 161 (23-b), 162 (23-b), 163 (23-b), 164 (23-b), 165 (18), 166 
(20), 167 (12), 168 (20), 169 (23-b), 170 (4), 171 (18), 172 (4), 173 (20), 174 (5), 175 (5), 176 (20), 178(6), 179 (12), 180 (20), 181 (5), 182 (22), 
183 (5), 184 (5), 185 (14), 186 (22), 187 (18), 188 (20), 189 (5), 190 (16), 192 (16), 193 (12), 194 (20), 195 (9), 196 (18), 197(5), 198 (5), 199 (18), 
200 (23-b), 201 (22), 202 (5), 203 (20), 204 (5), 205 (21), 206 (21), 207 (5), 208 (21), 226 (21), 234 (7), 237 (22), 240 (5), 241 (5), 243 (22), 244 
(19), 245 (19), 248 (5), 253 (6), 254 (5), 256 (10), 257 (5), 258 (6), 259 (19), 261 (23-a), 262 (6), 263 (22), 267 (3), 268 (4), 269 (5), 272 (1), 276 
(11), 279 (22), 282(8), 283 (7), 290 (5), 291 (13), 292 (13). Nunes, E. s.n. (EAC 27951) (7), s.n. (EAC 27719) (7), s.n. (EAC 10805) (14). Oliveira, 
R.F. 23 (20), 24 (23-b).  Paula-Zárate, E.L. 279 (15). Silva, F.F.S. 119 (16), 149 (22). Silveira, E. s.n. (EAC 33826) (1). Souza, E.B. et al. 310 (2).

Artigo recebido em 11/12/2011.  Aceito para publicação em 08/01/2013.



Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a composição e estrutura de comunidade vegetal de quatro 
fitofisionomias no Pantanal de Poconé, estado de Mato Grosso, partindo do pressuposto de que cada grupo 
de amostras constitui um tipo de comunidade e haverá um grupo correspondente de espécies que caracterizam 
a comunidade em particular. Foram implantadas cinco parcelas de 50 × 50 m e subdivididas em subparcelas 
de 10 ×10 m. Foram considerados na amostragem os indivíduos com CAP (circunferência a altura do peito) 
≥ 10 cm. A similaridade florística e estrutural entre as quatro fitofisionomias foram avaliadas pelo método 
de agrupamento por médias não ponderadas – UPGMA, com uso do coeficiente de Jaccard e Bray-Curtis. 
Foi utilizada a DCA para ordenação das parcelas e TWINSPAN para análise de espécies indicadoras para 
as fitofisionomias. Nas quatro fitofisionomias foram amostradas 55 espécies pertencentes a 30 famílias. A 
UPMGA indicou diferenças florística e estrutural entre cambarazal, floresta semidecidual e cerrado sensu stricto 
e campo de murundu e similaridade entre as formações semideciduais. A DCA ordenou as fitofisionomias 
de acordo com o gradiente de inundação e a TWINSPAN indicou a existência de espécies indicadoras para 
as fitofisionomia.
Palavras-chave: pulso de inundação, espécies indicadoras.

Abstract  
The  aim of this research was to analyze the composition and structure of the plant community in four 
phytophysiognomies  at Pantanal Poconé-Mato Grosso, assuming that each sample group is a type of 
community, and there would be a corresponding group of species that characterize   that community.  We set 
up five plots of 50 × 50 m and subdivided each one into subplots of 10 × 10 m. In each subplot, individuals 
with CAP (circunference at breast height) ≥ 10 cm were sampled. To check the structural and floristic similarity 
of the five vegetation types the unweighted averages grouping method was used – UPGMA, with Jaccard's 
coefficient and Bray-Curtis, respectively. DCA ordination of plots was used for  inundation gradient analysis 
and TWINSPAN indicator species groups for the three strata. In the four areas 55 species belonging to 30 
families were sampled. The UPMGA indicated floristic and structural differences between “cambarazal”, 
savanna types and “campo de murundu”  and similarity between the semideciduous formations. The DCA 
separated the vegetation types according to the level of flooding and TWINSPAN indicated the existence of 
typical species for each vegetation type. In the Pantanal, some species may be restricted to certain types of 
vegetation, and these species can be used as indicators of the effect of flooding and possible changes in flood 
pulse dynamics in plant communities.
Key words: flood pulse, indicator species.
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Introdução
O Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis 

contínuas do planeta, cobrindo aproximadamente 
140.000 km² da Bacia do Alto Rio Paraguai 
(BAP) e seus tributários, que drenam o Cerrado 
do Brasil Central (Adámoli 1982). A vegetação 
é heterogênea e influenciada por quatro biomas: 
Floresta Amazônica, Cerrado (predominante), 
Chaco e Floresta Atlântica (Harris et al. 2005). 

Esta imensa planície de inundação foi declarada 
Patrimônio Nacional pela Constituição Brasileira de 
1988 e como área úmida de importância internacional 
pela Conservação Ramsar. Em 2000 foi designada 
como Reserva da Biosfera pela Unesco (Patrimônio 
Natural da Humanidade), oferecendo oportunidade 
única para a conservação da biodiversidade em 
conjunção com o desenvolvimento sustentável 
(Harris et al. 2005; Costa et al. 2010). 

A inundação é o fenômeno ecológico mais 
importante que caracteriza o Pantanal e, diferenças 
na topografia e nas condições hidrológicas podem 
influenciar nos estratos vegetacionais e a baixa 
declividade dificulta o escoamento da água, e 
facilita inundações periódicas e prolongadas 
(Cunha & Junk 2001; Silva et al. 2000; Salomão 
et al. 2008).

Assim, o regime de inundação e tipos de solo 
pode propiciar a formação de diferentes habitats 
que são responsáveis pela grande variedade de 
formações vegetacionais e, consequentemente, 
pela heterogeneidade da paisagem, que abriga 
uma riquíssima biota terrestre e aquática (Pott 
& Adámoli 1999). 

Neste sentido, na fisionomia pantaneira, 
o pulso de inundação em combinação com o 
mesorelevo, originam o aparecimento de ambientes 
característicos, como as cordilheiras (paleodiques), 
com vegetação arbórea mais densa, ocupando áreas 
mais elevadas (Silva et al. 2000; Nunes da Cunha 
& Junk 2001; Salomão et al. 2008) e as áreas mais 
baixas, tendendo para campo à medida que aumenta 
o grau de inundação (Silva et al. 2000; Costa et al. 
2010), onde a vegetação dominante estabelecida 
nesses locais variam de formações de cerradão a 
campo (Abdon et al. 1998).

No Pantanal, Silva et al. (2000) identificaram 
16 classes  de  vegetação com base nas 
fitofisionomias, sendo os campos a fisionomia mais 
representativa (31%), seguida do cerradão (22%), 
cerrado (14%), campos inundáveis (7%), floresta 
semidecídua (4%), mata de galeria (2,4%) e tapetes 
de vegetação flutuantes ou ‘baceiros’ (2,4%).

Na região de Mato Grosso, o Pantanal 
apresenta diferentes regiões fitogeográficas que 
se interpenetram, onde as florestas heterogêneas 
bem estratificadas apresentam maior diversidade 
e diferenciação de nichos ecológicos além de 
paisagens que suportam maior diversidade de 
plantas (Pott & Pott 1994; Nunes da Cunha & Junk 
1999; Nunes da Cunha & Junk 2001; Souza & 
Souza 2004; Pott & Pott 2009; Costa et al. 2010). 

As diferenças florísticas e fitofisionômicas 
independem das distâncias que separam as áreas e 
possivelmente essas diferenças estão relacionadas 
às variações no solo, da disponibilidade de água 
no lençol freático, da influência do fogo, da 
substituição de estágios serais para cerradão ou 
floresta, dos fatores estocásticos ou relacionados 
à distribuição das espécies como o pulso de 
inundação (Borges & Shepherd 2005). 

Abdon et al. (1998) e Pott & Pott (2009) 
afirmam que a vegetação é um importante indicador 
das condições ambientais de uma região, tanto 
no que se refere à proteção do solo, quanto na 
definição de habitats de animais silvestres. Neste 
contexto, estudos da florística e da fitossociologia 
representam o passo inicial para o conhecimento da 
comunidade vegetal, pois, associado à sua estrutura 
e dinâmica pode-se construir uma base teórica que 
subsidie a conservação dos recursos genéticos, a 
conservação de áreas similares e a recuperação 
de áreas ou fragmentos florestais degradados, 
contribuindo substancialmente para seu manejo 
(Vilela et al. 1993; Custódio Filho et al. 1994). 

Vários trabalhos foram realizados com base 
na florística e fitossociologia do Pantanal (Cunha 
1990; Abdon et al. 1998; Nunes da Cunha & Junk 
1999; Pott & Adámoli 1999; Silva et al. 2000; 
Nunes da Cunha & Junk 2001; Souza & Souza 
2004; Borges & Shepherd 2005; Costa et al. 
2010). Entretanto, existe ainda a necessidade de 
trabalhos que abordem diferenças na composição 
florística, estrutura de comunidade e possíveis 
espécies indicadoras, de grupos ou comunidades 
em diferentes fitofisionomias, para entendimento 
da distribuição da riqueza e da heterogeneidade da 
paisagem no Pantanal. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar 
a composição e estrutura de comunidade vegetal 
de quatro fitofisionomias no Pantanal de Poconé-
MT, partindo do pressuposto de que cada grupo 
de amostras constitui um tipo de comunidade e 
haverá um grupo correspondente de espécies que 
caracterizam a comunidade em particular.
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Material e Métodos
Área de estudo
O Pantanal é uma depressão sazonalmente 

alagável e situa-se quase inteiramente em território 
brasileiro, pertencente à bacia do Alto Paraguai, 
integrante da bacia Platina (Abdon & Silva 2008). 
O Pantanal brasileiro está inserido na Região 
Centro-Oeste onde 35% de sua área encontra-se 
no estado de Mato Grosso e 65% encontra-se no 
estado de Mato Grosso do Sul (Abdon & Silva 
2008). O Pantanal Mato-Grossense compreende os 
municípios de Poconé, Santo Antônio do Leverger, 
Cáceres, Barão de Melgaço e Nossa Senhora do 
Livramento (Abdon et al. 1998).

O clima da região é do tipo AW de acordo com 
classificação de Köppen com duas estações bem 
definidas: a estação seca de maio até setembro e a 
estação chuvosa, de outubro até abril (Cunha & Junk 
1999). A precipitação máxima é de 1,384 mm no mês 
de janeiro, com precipitação mínima no mês de julho. 
A temperatura média anual é de 25,8°C, enquanto 
julho é o mais frio. O processo de inundação sazonal 
é dividido em quatro fases: enchente e cheia (outubro 
a abril), vazante e seca (maio a setembro) (Rebellato 
& Cunha 2005).

Para seleção das fitofisionomias foram 
utilizados os critérios (Felfili et al. 2005): tipo 
de solo, declividade e o tempo de inundação. 
Assim foram selecionadas: uma área de Formação 
Savânica (cerrado sensu stricto Ribeiro & Walter 
2008) caracterizada pela ausência de inundação, 
plantas de menores alturas e diâmetros e presença 
de Poaceae; duas áreas de Floresta Semidecidual 
que apresentam tempo de inundação de dois a três 
meses, formação de sub-bosques e presença de 
emergentes; uma área de Cambarazal caracterizada 
por apresentar inundação que persiste durante todo 
período de enchente com presença de sub-bosques 
e emergentes e; uma área de campo de murundu 
que é caracterizada por uma planície de inundação 
onde se encontram distribuída os murundus, porém 
não ocorre a inundação dos murundus. 

Esta pesquisa foi realizada na Reserva Particular 
de Patrimônio Natural – RPPN SESC Pantanal 
certificada pela Portaria do IBAMA nº 071/97-N, 
1997, na coordenada 54o59’32”W , 73o39’53”N. 

Análise da estrutura da 
comunidade vegetal 
Para análise da estrutura da comunidade 

vegetal, foram selecionadas quatro fitofisionomias. 

Em cada fitofisionomia foi estabelecida uma 
parcela de 50 × 50 m que foi subdividida em sub-
parcelas de 10 × 10 m. A coleta e herborização do 
material botânico seguiu o descrito por Fidalgo 
& Bononi (1984). Foram coletadas amostras de 
material fértil ou vegetativo de todos os indivíduos 
plaqueados nas cinco parcelas. A identificação foi 
realizada com auxílio de literatura especializada, 
consulta a especialista e comparações com a coleção 
do Herbário da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul – UFMS e de Mato Grosso – UFMT. 

A nomenclatura utilizada foi a proposta pelo 
sistema de classificação Angiosperm Phylogeny 
Group III e revisão de Souza & Lourenzi (2008). 
As sinonímias entre espécies foram verificadas nos 
sites do Missouri Botanical Garden. O material 
encontra-se depositado no Herbário do UNIVAG 
Centro Universitário.

Para análise da estrutura da comunidade 
vegetal foram amostrados e plaqueados os 
indivíduos contidos nas cinco parcelas com PAP 
(perímetro à altura do peito a 1,30 m do solo) ≥ 
10 cm. Dos indivíduos marcados foram aferidas 
as seguintes informações: PAP do caule e altura.

Análises dos dados 
Os parâmetros fitossociológicos utilizados 

foram os descritos por Mueller-Dombois e Ellenberg 
(1974): densidade, frequência e dominância (relativa), 
índice de valor de importância e de cobertura. 
Também foram calculados os índices de diversidade 
de Shannon (H’ nats/ind) e a equabilidade de Pielou 
(J’) (Margurran 1988). 

Para verificar a similaridade entre as 
quatro fitofisionomias utilizou-se o método 
de agrupamento por médias não ponderadas 
(UPMGA); para tanto, foi utilizado o coeficiente 
de Jaccard para confecção do dendrograma de 
similaridade florística (Felfili et al. 2011) e para 
abundância o coeficiente de Bray-Curtis (Capelo 
2003; Felfili et al. 2011). Utilizou a análise de 
correspondência distendida – DCA para ordenar as 
subparcelas com base na matriz de abundância das 
espécies e verificar a existência de uma tendência 
de agrupamento em relação ao tempo de inundação. 
Utilizou-se a Two Way Indicator Species Analysis 
– TWINSPAN, para análise de espécies indicadoras 
para cada fitofisionomia, partindo do princípio de 
que cada grupo de amostras constitui um tipo de 
comunidade e haverá um grupo correspondente 
de espécies que caracterizam a comunidade em 
particular (Capelo 2003; Felfili et al. 2011). 
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Resultados e Discussão
Levando em consideração as quatro 

fitofisionomias estudadas, foram amostradas 55 
espécies pertencentes a 29 famílias botânicas. 
As famílias mais representativas em número 
de espécies foram Fabaceae e Myrtaceae 
(sete espécies), Rubiaceae (seis espécies), 

Bignonicaceae e Polygonaceae (três espécies) e 
as demais famílias apresentaram entre uma e duas 
espécies (Tab. 1).

Na Figura 1a,b pode-se observar que o Cerrado, 
Cambarazal e Campo de Murundu apresentam 
baixa similaridade (Sorensen e Bray-Curtis < 0.50) 
e as Florestas semideciduais apresentaram alta 
similaridade (Sorensen e Bray-Curtis > 0.50). 

Tabela 1 – Lista florística das famílias e espécies da flora lenhosa encontradas nas áreas de estudo do Pantanal de Poconé, 
Mato Grosso. Abr. Abreviatura; 1. Cerrado (sensu stricto); 2. Floresta semidecidual A; 3. Floresta semidecidual B; 4. 
Cambarazal; e 5. Campo de murundu.
Table 1 – Floristic list of families and species of the woody flora found in the study areas of Pantanal of Poconé, Mato Grosso. Abr. 
Abbreviation; 1. Cerrado; 2. Semidecidual Forest A; 3. Semidecidual Forest B; 4. Cambarazal; and 5. Murundu field.

Família Espécies Abr 1 2 3 4 5
Anacardiaceae Astronium fraxinifolium Schott astr frax X X X

Arecaceae Bactris glaucescens Drude bact glau X

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Mart. jaca cusp X X X

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. tabe hept X X X

Tabebuia ochracea (Cham.) Stall. tabe ochr X X X

Bombacaceae Pseudobombax marginatum (St. Hil.) Rob. Pseu X X

Boraginaceae Cordia glabrata (Mart.) A. DC. cord glab X X X

Chrysobalanaceae Licania parvifolia Huber lica parv X X

Clusiaceae Garcinia brasiliensis Mart. garc bras X X X

Combretaceae Terminalia argentea Mart. et Zucc. term arge X X X

Connaraceae Connaraceae sp. 1 conn1 X

Dilleniaceae Curatella americana L. cura amer X X X X

Ebenaceae Diospyros hispida DC. dios hisp X X X

Erythroxylaceae Erythroxylum anguifugum Mart. eryt angu X X X X

Euphorbiaceae Alchornea discolor Poepp. alch disc X X

Aporosella chacoensis (Mor) Speg apor chac X

Fabaceae Andira inermis H. B. K. andi iner X X X

Bauhinia rufa (Bong.) Steud bauh rufa X

Depterix alata Vogel dept alat X

Machaerium hirtum (Vell.) Stellf. mach hirt X X X

Platymiscium pubescens Micheli plat pube X

Pterocarpus micheli Brit. pter mich X X X

Sclerolobium sp. scl esp X

Flacourtiaceae Casearia sylvestris Sw. Var. case sylv X

Lauraceae Ocatea diospyrifolia (Meisn) Mez. Velff ocat dios X

Ocotea suaveolens Hanl. ocot suav X

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia (L.) H. B. K. byrs cras X

Byrsonima orbignyana A. Juss. byrs orbi X X
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Os descritores quantitativos da comunidade 
das quatro fitofisionomias estudadas são 
apresentados na Tabela 2 e nota-se que as 
formações semideciduais apresentaram maiores 
valores e que cambarazal e campo de murundu 
apresentaram menores números de espécies e 
indivíduos o que pode ter influenciado nos valores 
de diversidade.

Na área de Cerrado as espécies com maiores 
valores de importância foram Diospyros hispida, 
Erythroxylum anguifugum, Curatella americana, 

Callisthene fasciculata, Tabebuia ochracea e 
Tabebuia heptaphylla, respectivamente (Tab. 3). As 
espécies D. hispida e E. anguifugum apresentaram 
maiores números de indivíduos e maiores valores de 
densidade e frequência relativas o que influenciou 
nos maiores valores de  importância. As espécies 
C. americana, C. fasciculata e T. ochracea tiveram 
seus valores de importâncias influenciados pela 
densidade e dominância relativas e Tabebuia 
heptaphylla o IVI foi influenciado pelo valor de 
dominância relativa.

Melastomataceae Mouriri elliptica Mart. mour elli X X

Mouriri guianensis Aubl. mour irig X X X

Meliaceae Trichilia catigua DC. A. Juss tric cati X X X

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trec. bros gaud X X X X

Myrtaceae Eugenia egensis DC. euge ege X

Eugenia florida DC. euge flor X X X

Eugenia inundata DC. euge inun X X X

Eugenia pyriformis Camb. euge pyri X X

Eugenia sp. eug esp X

Myrcia multiflora (Lam.) DC. myrc 
mult

Psidium guineense Sw. psid guin X X X

Nyctaginaceae Neea hermaphrodita S. Moore. neea 
herm

X X X

Polygonaceae Coccoloba cujabensis Wedd. cocc cuja X

Coccoloba rigida Meisn. cocc rigi X

Triplaris gardneriana Wedd. trip gard X X X

Rubiaceae Alibertia edulis Rich alib edul X

Chomelia obtusa Cham. Schltdl. chom 
obtu

X

Duroia duckei Huber. duro duck X X

Genipa americana L. geni amer X X X

Randia armata (Sw.) DC. rand arma X X X

Rubiaceae  sp. 1 rubi1 X X

Salicaceae Xylosma venosa N.E.Br. xylo 
smav

X

Sapindaceae Magonia pubescens A. St. Hil. mago 
pube

X X

Ulmaceae Trema micrantha (L.) Blume trem micr X X

Urticaceae Cecropia pachystachya Trecul cecr pach X

Vochysiaceae Callisthene fasciculata (Spr.) Mart. call fasc X X X

Vochysia divergens Pohl. voch dive X X X

Família Espécies Abr 1 2 3 4 5
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Figura 1 – Dendrograma de similaridade entre as fitofisionomias (a) Similaridade com base na matriz de 
presença e ausência (b) similaridade com base na matriz de abundância das espécies, Pantanal de Poconé-MT. 
1. Cerrado; 2. Floresta semidecidual A; 3. Floresta semidecidual B; 4. Cambarazal; e 5. Campo de murundu.
Figure 1 – Dendogram of similarity among phyto-phygsionomies (a) Similarity based on the matrix of presence and absence 
(b) similarity based on teh matrix of abundance of species, Pantanal of Poconé-MT. 1. Cerrado; 2. Semidecidual Forest A; 3. 
Semidecidual Forest B; 4. Cambarazal; and 5. Murundu field.

Tabela 2 – Valores de abundância, família, riqueza, índice de diversidade Shannon (H’) e equitabilidade de Pielou 
(J’) das fitofisionomias estudadas no Pantanal de Poconé, MT.
Table 2 – Abundance value, richness, Shannon’s diversity index (H’) and Pielou’s equitability index (J’) of the studied phyto-
phygsionomies at Pantanal of Poconé, MT.

Fitofisionomia Abundância total Família Riqueza H’ J’
Cerrado (sensu stricto) 393 17 27 2,33 0,71
Floresta semidecidual A 528 20 28 2,26 0,69
Floresta semidecidual B 658 23 38 2,62 0,72
Cambarazal 311 12 16 2,18 0,78
Campo de Murundu 145 8 8 1,35 0,70

a b

Na floresta semidecidual A as espécies 
Trichi l ia  cat igua  e  Mourir i  guianensis 
apresentaram maior abundância e os valores de 
importância foram influenciados pelos maiores 
valores de densidade, frequência e dominância 
relativas. As espécies Brosimum gaudichaudi e E. 
anguifugum  tiveram seus valores de importância 
relacionados aos densidade e frequência relativas 
e T. heptaphylla e Pseudobombax marginatum os 
valores de IVI estão relacionados aos  valor de 
dominância (Tab. 4).

Na formação semidecidual B as espécies 
Garcinia brasiliensis, T. catigua, M. guianensis, 
T. heptaphylla, E. anguifugum, B. gaudichaudii 

apresentam maiores valores de importância que 
foram influenciado pelos valores de FR, DR e 
DoR (Tab. 5).

No Cambarazal a espécies mais importantes 
foram Vochysia divergens, Coccoloba cujabensis, 
M. guianensis, E. anguifugum e B. gaudichaudii 
(Tab. 6). Vochysia divergens apresentou maior 
valor de IVI por apresentar maiores valores de 
densidade, frequência e dominância relativa. As 
demais espécies acima mencionadas tiveram seu 
índice de valor de importância influenciado pelos 
valores de densidade e frequência relativas.

No Campo de murundu as espécies C. 
americana, V. divergens, Alchornea discolor e 
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Dipteryx alata, apresentaram maiores valores de 
importância (Tab. 7). Nesta fitofisionomia a espécie 
C. americana é monodominante e os valores de 
densidade, frequência e dominância relativa 
determinam-lhe o alto valor de importância. Os 
valores de importância de A. discolor e D. alata 
o valor de importância estão relacionados aos 

respectivos  valores de densidade e frequência 
relativa.

Na área de formação savânica (Fig. 2a) 
e murundu (Fig. 2e) os intervalos de altura 
são similares. Na formação savânica 96% 
dos indivíduos (381 ind.) encontram-se nas 
três primeiras classes de altura e no campo de 

Espécies N DR FR DoR IVI IVC
Diospyros hispida 125 31,81 14,74 8,98 55,53 40,78
Erythroxylum anguifugum 67 17,05 15,38 7,29 39,72 24,33
Curatella americana 24 6,11 10,9 21,06 38,07 27,17
Callisthene fasciculata 42 10,69 7,05 17,52 35,26 28,2
Tabebuia ochracea 21 5,34 7,05 18,24 30,63 23,58
Tabebuia heptaphylla 8 2,04 3,85 13,98 19,86 16,01
Bactris glaucescens 31 7,89 5,77 1,23 14,89 9,12
Psidium guineense 15 3,82 7,05 0,57 11,44 4,39
Genipa americana L. 7 1,78 3,85 1,78 7,41 3,56
Byrsonima orbignyana 8 2,04 3,21 1,05 6,29 3,09
Neea hermaphrodita 9 2,29 3,21 0,53 6,02 2,82
Jacaranda cuspidifolia 6 1,53 1,92 1,94 5,39 3,47
Brosimum gaudichaudii 6 1,53 2,56 1,22 5,32 2,75
Bauhinia rufa 4 1,02 2,56 0,18 3,77 1,2
Astronium fraxinifolium 2 0,51 1,28 1,64 3,43 2,15
Chomelia obtusa 3 0,76 1,92 0,13 2,81 0,89
Cordia glabrata 2 0,51 0,64 1,42 2,57 1,93
Machaerium hirtum 2 0,51 1,28 0,22 2,01 0,73
Eugenia inundata 2 0,51 0,64 0,12 1,27 0,63
Terminalia argentea 1 0,25 0,64 0,35 1,24 0,6
Eugenia pyriformis 2 0,51 0,64 0,09 1,24 0,6
Pterocarpus micheli 1 0,25 0,64 0,21 1,1 0,46
Licania parvifolia 1 0,25 0,64 0,09 0,98 0,34
Andira inermis 1 0,25 0,64 0,07 0,97 0,33
Eugenia florida 1 0,25 0,64 0,04 0,93 0,29
Xylosma venosa 1 0,25 0,64 0,03 0,93 0,29
Eugenia sp. 1 0,25 0,64 0,03 0,92 0,28

Total 393 100 100 100 ---- ----

Tabela 3 – Parâmetros fitossociológicos da vegetação lenhosa da área de Cerrado (N= abundância total; DR= 
Densidade relativa; FR= Frequência relativa; DoR= Dominância relativa; IVI= Índice de valor de importância; IVC= 
índice de valor de cobertura).
Table 3 – Phytosociological parameters of the woody vegetation of the Cerrado area (N= total abundance; DR= Relative density; FR= 
Relative frequency; DoR= Relative dominance; IVI= Importance value index; IVC= coverage value index).
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Tabela 4 – Parâmetros fitossociológicos da vegetação lenhosa da área de Floresta semidecidual A (N= abundância 
total; DR= Densidade relativa; FR= Frequência relativa; DoR= Dominância relativa;  IVI= Índice de valor de 
importância; IVC=índice de valor de cobertura).
Table 4 – Phytosociological parameters of the woody vegetation of the Semidecidual Forest A area (N= total abundance; DR= Relative 
density; FR= Relative frequency; DoR= Relative dominance; IVI= Importance value index; IVC= coverage value index).

Espécies N DR FR DoR IVI IVC
Trichilia catigua 162 30,86 14,2 15,03 60,08 45,88
Mouriri guianensis 99 18,86 13,02 22,86 54,74 41,72
Tabebuia heptaphylla 23 4,38 6,51 23,1 33,99 27,48
Brosimum gaudichaudii 48 9,14 11,24 5,12 25,51 14,26
Pseudobombax marginatum 21 4 7,69 13,06 24,76 17,06
Erythroxylum anguifugum 63 12 8,88 3,34 24,22 15,34
Machaerium hirtum 24 4,57 6,51 4,49 15,57 9,06
Garcinia brasiliensis 23 4,38 5,33 3,56 13,26 7,94
Triplaris gardneriana 13 2,48 3,55 1,33 7,36 3,81
Tabebuia ochracea 7 1,33 3,55 1,98 6,87 3,32
Genipa americana 6 1,14 2,96 1,82 5,92 2,96
Cordia glabrata 4 0,76 2,37 0,66 3,79 1,42
Astronium fraxinifolium 6 1,14 1,78 0,27 3,19 1,41
Jacaranda cuspidifolia 3 0,57 1,78 0,74 3,09 1,31
Myrcia multiflora 4 0,76 1,18 0,11 2,05 0,87
Alchornea discolor 3 0,57 1,18 0,15 1,9 0,72
Randia armata 3 0,57 1,18 0,05 1,8 0,62
Magonia pubescens 1 0,19 0,59 0,9 1,68 1,09
Rubiaceae 1 2 0,38 1,18 0,04 1,6 0,42
Terminalia argentea 1 0,19 0,59 0,42 1,2 0,61
Callisthene fasciculata 1 0,19 0,59 0,35 1,13 0,54
Psidium guineense 2 0,38 0,59 0,08 1,06 0,46
Duroia duckei 1 0,19 0,59 0,23 1,01 0,42
Pterocarpus micheli 1 0,19 0,59 0,1 0,88 0,29
Casearia sylvestris 1 0,19 0,59 0,1 0,88 0,29
Mouriri elliptica 1 0,19 0,59 0,06 0,85 0,25
Diospyros hispida 1 0,19 0,59 0,04 0,82 0,23
Neea hermaphrodita 1 0,19 0,59 0,03 0,81 0,22
Total 525 100 100 100 ---- ----

murundu em 98% dos indivíduos (200 ind.). 
As duas fitofisionomias apresentaram maior 
quantidade de indivíduos até 3 metros de altura. 
As fitofisionomias formações semideciduais 
(Figs. 2b,c) e o cambarazal (Fig. 2d) apresentam 

padrões semelhantes com maior quantidade 
de indivíduos entre 3 a 7 metros de altura. Na 
formação semidecidual A 93% dos indivíduos 
(503 ind.) encontram-se nas três primeiras classes 
de altura e a formação semidecidual B 95% dos 
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Tabela 5 – Parâmetros fitossociológicos da vegetação lenhosa da área de floresta semidecidual B (N= abundância total; 
DR= Densidade relativa; FR= Frequência relativa; DoR= Dominância relativa;  IVI= Índice de valor de importância; 
IVC=índice de valor de cobertura).
Table 5 – Phytosociological parameters of the woody vegetation of the Semidecidual Forest B area (N= total abundance; DR= Relative 
density; FR= Relative frequency; DoR= Relative dominance; IVI= Importance value index; IVC= coverage value index).

Espécies N DR FR DoR IVI IVC
Garcinia brasiliensis 105 15,96 8,97 14,71 39,64 30,67
Trichilia catigua 98 14,89 10,26 11,97 37,12 26,87
Erythroxylum anguifugum 117 17,78 10,26 7,64 35,68 25,42
Mouriri guianensis 82 12,46 8,97 11,28 32,72 23,74
Brosimum gaudichaudii 54 8,21 8,55 7,27 24,03 15,48
Tabebuia heptaphylla 10 1,52 3,42 10,99 15,93 12,51
Machaerium hirtum 37 5,62 4,27 5,89 15,79 11,51
Triplaris gardneriana 27 4,1 5,98 2,24 12,32 6,34
Andira inermis 12 1,82 4,27 3,94 10,04 5,76
Genipa americana 12 1,82 3,85 1,31 6,98 3,14
Eugenia egensis 11 1,67 2,99 1,69 6,36 3,36
Mouriri elliptica 7 1,06 1,71 3,32 6,09 4,38
Pseudobombax marginatum 7 1,06 2,56 1,91 5,54 2,97
Jacaranda cuspidifolia 6 0,91 1,71 1,87 4,49 2,78
Diospyros híspida 7 1,06 2,14 1,2 4,41 2,27
Neea hermaphrodita 10 1,52 1,71 0,88 4,11 2,4
Psidium guineense 5 0,76 2,14 0,84 3,74 1,6
Astronium fraxinifolium 7 1,06 1,71 0,83 3,6 1,89
Tabebuia ochracea 3 0,46 1,28 1,39 3,12 1,84
Randia armata 5 0,76 1,28 0,75 2,79 1,51
Eugenia pyriformis 5 0,76 1,28 0,65 2,69 1,41
Cordia glabrata 4 0,61 1,28 0,69 2,58 1,3
Ocatea diospyrifolia 4 0,61 1,28 0,53 2,42 1,13
Platymiscium pubenscens 1 0,15 0,43 1,7 2,27 1,85
Vochysia divergens 2 0,3 0,85 1,07 2,23 1,37
Ocotea suaveolens 2 0,3 0,85 0,53 1,68 0,83
Callisthene fasciculata 2 0,3 0,85 0,52 1,68 0,83
Trema micrantha 4 0,61 0,43 0,32 1,35 0,92
Byrsonima crassifolia 2 0,3 0,85 0,1 1,26 0,41
Cecropia pachystachya 2 0,3 0,43 0,49 1,22 0,79
Aporosella chacoensis 1 0,15 0,43 0,6 1,18 0,76
Magonia pubescens 1 0,15 0,43 0,46 1,03 0,61
Pterocarpus micheli 1 0,15 0,43 0,18 0,76 0,33
Eugenia florida 1 0,15 0,43 0,09 0,67 0,24
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Ponnaraceae 1 1 0,15 0,43 0,07 0,65 0,22
Sclerolobium sp. 1 0,15 0,43 0,04 0,62 0,19
Rubiaceae 1 1 0,15 0,43 0,03 0,61 0,18
Eugenia inundata 1 0,15 0,43 0,02 0,6 0,17
Total 658 100 100 100 ---- ----

Espécies N DR FR DoR IVI IVC

Tabela 6 – Parâmetros fitossociológicos da vegetação lenhosa da área de Cambarazal (N= abundância total; DR= Densidade relativa; 
FR= Frequência relativa; DoR= Dominância relativa; IVI= Índice de valor de importância; IVC=índice de valor de cobertura).
Table 6 – Phytosociological parameters of the woody vegetation of the Cambarazal area (N= total abundance; DR= Relative density; 
FR= Relative frequency; DoR= Relative dominance; IVI= Importance value index; IVC= coverage value index).

Espécies N DR FR DoR IVI IVC
Vochysia divergens 64 20,58 19,82 77,82 118,22 98,4
Coccoloba cujabensis 64 20,58 13,51 4,16 38,25 24,73
Mouriri guianensis 38 12,22 10,81 5,03 28,06 17,25
Erythroxylum anguifugum 33 10,61 14,41 1,02 26,05 11,63
Brosimum gaudichaudii 30 9,65 11,71 3,07 24,43 12,72
Licania parvifolia 20 6,43 8,11 4,28 18,82 10,72
Triplaris gardneriana 30 9,65 8,11 1,03 18,79 10,68
Eugenia florida 15 4,82 2,7 1,81 9,34 6,64
Randia armata 4 1,29 2,7 0,27 4,26 1,55
Duroia duckei 4 1,29 2,7 0,17 4,16 1,45
Coccoloba rigida 4 1,29 0,9 0,55 2,74 1,83
Trichilia catigua 1 0,32 0,9 0,64 1,86 0,96
Genipa americana 1 0,32 0,9 0,05 1,28 0,37
Garcinia brasiliensis 1 0,32 0,9 0,04 1,27 0,36
Myrcia multiflora 1 0,32 0,9 0,03 1,25 0,35
Andira inermis 1 0,32 0,9 0,02 1,24 0,34
Total 311 100 100 100 ---- ----

Tabela 7 – Parâmetros fitossociológicos da vegetação lenhosa da área de campo de Murundu (N= abundância total; DR= Densidade 
relativa; FR= Frequência relativa; DoR= Dominância relativa; IVI= Índice de valor de importância; IVC=índice de valor de cobertura).
Table 7 – Phytosociological parameters of the woody vegetation Murundu Field (N= total abundance; DR= Relative density; FR= 
Relative frequency; DoR= Relative dominance; IVI= Importance value index; IVC= coverage value index).

Espécies N DR FR DoR IVI IVC
Curatella americana 79 54,48 34,21 75,12 163,81 129,6
Vochysia divergens 15 10,34 15,79 9,78 35,91 20,12
Alchornea discolor 32 22,07 23,68 6,13 51,88 28,19
Depterix alata 2 1,38 2,63 3,99 8 5,37
Alibertia edulis 6 4,14 2,63 2,15 8,92 6,28
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indivíduos (643 ind.). No cambarazal 78% dos 
indivíduos (259 ind.) estão distribuídos nas três 
primeiras classes de altura.

A distribuição dos indivíduos por classe 
diamétrica (Fig. 3) apresenta o formato da curva 
do tipo J invertido para todas as fitofisionomias. 

A análise de DCA (Fig. 4) expressou 
uma mudança significativa na composição das 
espécies.

Entre as fitofisionomias estudadas o eixo 1 
capturou 0,597 da variação e o eixo 2 0,283. As 
subparcelas 1 a 25 são aquelas implantadas na 
área de Cerrado, as subparcelas de 26 a 75 são as 
implantadas na área de Mata Semidecidual que 
ficam até três meses alagadas, as subparcelas 
de 76 a 100 são as subparcelas instaladas em 
Cambarazal, e as de número 101 a 113 representam 
a fitofisionomia de Campo de Murundu.

Na TWINSPAN (Fig. 5), na divisão 1 
(autovalor 0,638), houve a separação das áreas de 
Cerrado, Florestas Semideciduais e Cambarazal 
do Campo de Murundu. Na divisão 2 (autovalor 
0,564) ocorreu a divisão das fitofisionomias 
não alagadas (Cerrado) das alagáveis (Floresta 
decidual e Cambarazal). Na divisão 4 (autovalor 
0,481) ocorreu a separação das Florestas 
Semideciduais em relação ao Cambarazal. 

A área de formação savânica é caracterizada 
pela ausência de inundação, plantas de menores 
alturas e diâmetros e presença de Poaceae (apesar 
de não terem sido aqui amostradas). Borges & 
Shepherd (2005) e Costa et al. (2010) também 
encontraram o mesmo padrão de altura e diâmetro 
e indicam que os gêneros Byrsonima, Eugenia e 
Tabebuia contribuem para riqueza específica, são 
importantes para áreas de cerrado no Pantanal e 
ocorrem em locais geralmente com ausência de 
inundação. 

Nas florestas semidecidual A e B e 
Cambarazal a vegetação apresenta a formação 
de sub-bosques e emergentes. Comparando a área 
de cerrado com as de formações semideciduais 
ocorreram 15 espécies em comum (Tab. 1) o 
que pode indicar que estas espécies podem ser 

tolerantes a inundação. O presente trabalho 
corrobora com Abdon et al. (1998) que classificam 
dentre os principais gêneros de floresta estacional 
semidecidual para o Pantanal Tabebuia e Trichilia. 
As espécies pertencentes as estes gêneros estão 
entre as que apresentaram maiores valores de 
importância no presente estudo.

O Cambarazal em comparação com área 
de Cerrado sensu stricto apresentaram seis 
espécies em comum e 12 espécies comuns 
relação às Florestas Semideciduais (Tab. 1), 
o que pode indicar que espécies de áreas de 
Florestas Semidecidual podem ser mais tolerantes 
a inundação em relação às espécies de áreas de 
Cerrado. Arieira & Cunha (2006) indicam que as 
espécies Vochysia divergens, Mouriri guianensis, 
Licania parvifolia e Brosimum gaudichaudii 
contribuem para a riqueza do Cambarazal e 
ocorrem em áreas úmidas, estando entre as que 
apresentaram maior valor de importância no 
presente trabalho. 

O Campo de Murundu é caracterizado por 
uma planície de inundação onde encontram-se 
distribuídos os murundus, local onde a vegetação 
lenhosa se estabelece devido a ausência de 
inundação dos murundus. Segundo Resende et al. 
(2004) e Marimon et al. (2012), esse microrrelevo 
apresenta solo e vegetação diferentes da área 
circundante pois são constituídos por uma área 
plana inundável, onde se encontram os morrotes 
que não inundam, limitando assim a distribuição 
de plantas lenhosas a esses pontos mais altos. 
Muitos autores defendem que os campos de 
murundus ocorrem em áreas de ecótono floresta/
cerrado (Eiten 1972; Furley 1986; Oliveira-Filho 
1992), o que pode justificar as diferenças florística 
com as demais fitofisionomias estudadas. Os 
resultados desta pesquisa vem de acordo com 
Almeida et al. (2001) e Nasser et al. (2008) 
que indicam Curatella americana, Vochysia 
divergens, Byrsonima orbignyana, Dipteryx alata 
como as espécies que colonizam os Campos de 
Murundus e neste trabalho estão entre as espécies 
com maior IVI.

Birsonima orbignyana 7 4,83 10,53 1,72 17,08 6,55
Cecropia pachystachya 3 2,07 7,89 0,91 10,88 2,98
Eugenia inundata 1 0,69 2,63 0,21 3,53 0,9
Total 145 100 100 100 ---- ----

Espécies N DR FR DoR IVI IVC
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Figura 2 – Classe de altura para as fitofisionomias estudadas (a) formação savânica, (b) e (c) Floresta Semidecidual 
A (b), floresta semidecial B(c) (d) Cambarazal e (e) Campo de Murundu no Pantanal de Poconé, Mato Grosso.
Figure 2 – Height interval for the studied phyto-phygsionomies (a) savannah formation, (b) and (c) semidecidual formation (d) Cambarazal 
and (e) Murundu Field at Pantanal of Poconé, Mato Grosso.

Em relação à estrutura do diâmetro as 
fitofisionomias apresentam o padrão J invertido 
que podem ser reflexos de que os indivíduos 
adultos mantém produção contínua de jovens e as 
condições do ambiente permite um aumento no 
potencial de recrutamento dos indivíduos jovens. 
O padrão da curva em J invertido é indicativo do 
balanço positivo entre recrutamento e mortalidade 
e caracteriza a comunidade como autorregenerante 
e é típico de áreas de formações naturais (Morais 
et al. 2011).

A distribuição dos indivíduos por altura 
indicou a existência de sub-bosque para as 
Florestas Semideciduais e Cambarazal e uma 
densa quantidade de emergentes uma vez que e 
as concentrações de indivíduos ficam entre 3 a 
7 metros, entanto com algumas emergentes que 
podem chegar a 18 metros. No Cerrado sensu 

stricto, e Campo de Murundu ocorrem maior 
concentração de indivíduos até 3 metros de 
altura, no entanto, houve a presença de indivíduos 
com até 16 metros de altura. De acordo com 
Gottsberger & Silberbauer-Gottsberger (2006), o 
Cerrado sensu stricto é dominado por árvores e 
arbustos com dossel geralmente menor que 7 m.

Referente à estrutura da comunidade na 
região de cerrado sensu stricto no Pantanal, a 
espécie Curatella america e os gêneros Byrsonima 
e Tabebuia são representativos na composição e 
estrutura e o mesmo é indicado nesta pesquisa e 
corrobora com Borges e Shepherd (2005), Padilha 
et al. (2008) e Costa et al. (2010).

Nas fitofisionomia semideciduais, houve 
similaridade, provavelmente, devido à proximidade 
das áreas e o tempo de influência do pulso de 
inundação. As espécies que mais importantes foram: 

a b

c d

e
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Figura 3 – Intervalo de diâmetro para as fitofisionomias estudadas (a) Cerrado, Floresta Semidecidual A(b), floresta 
semidecial B(c) (d) Cambarazal e (e) Campo de Murundu no Pantanal de Poconé, Mato Grosso.
Figure 3 – Diameter interval for the studied phyto-phygsionomies (a) Cerrado, (b) and (c) Semidecidual Forest (d) Cambarazal and (e) 
Murundu Field at Pantanal of Poconé, Mato Grosso.

Trichilia catigua, Mouriri guianensis, Tabebuia 
heptaphylla, Garcinia brasiliensis e Pseudobombax 
marginatum, pois apresentaram maiores valores de 
índice de importância. Silva et al. (2000) apontam 
os gêneros deste trabalho Tabebuia e Trichilia como 
os mais representativos na composição e estrutura 
em formação semidecídual para o Pantanal. 

No Cambarazal pode-se verificar que 
Vochysia divergens é a espécie mais importante 
devido aos altos valores de DR, FR e DoR. 
Nascimento & Cunha (1989) e Arieira & Cunha 
(2006) indicam que em Cambarazal, Vochysia 
divergens apresenta altos valores de dominância. 
Junk (1989) aponta que o menor número de espécies 
encontradas no Cambarazal em comparação com 
as demais fitofisionomias pode estar relacionado, 
possivelmente, com a saturação hídrica do 
solo no período de cheia, o que pode limitar o 
estabelecimento das espécies vegetais. 

No Campo de Murundu a espécie Curatella 
americana foi monodominante. Oliveira-Filho 
(1992), também indica o mesmo padrão. Cunha 
& Junk (1999) citam Curatella americana para 
o grupo das espécies de ampla distribuição no 
gradiente de inundação, sendo predominante nos 
Campos de Murundus por resistirem a curtos 
períodos de inundação. Os resultados corroboram 
com Resende et al. (2004) que abordam que C. 
americana é mais importante em murundus do 
Pantanal, e os autores ainda indicam que e é uma 
das espécies mais tolerantes à variação sazonal na 
saturação hídrica do solo.

Com base na análise de DCA e TWISPAN, 
houve a separação de áreas não inundáveis 
(Cerrado sensu stricto), área não inundável 
circundada por planície de inundação (Campo 
de Murundu) e áreas inundáveis (Cambarazal 
e Floresta Semidecidual). Desse modo, o 

a b

c d

e
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Figura 4 – Ordenação obtida para os dois primeiros eixos da análise de correspondência distendida (DCA), com base 
nos dados de abundância das espécies por subparcela, Pantanal de Poconé, Mato Grosso.
Figure 4 – Ordination obtained for the two first axes of analysis of distended correspondence (DCA), based on the abundance data of 
species per subplot, Pantanal of Poconé, Mato Grosso.

Figura 5 – Análise de TWISPAM para divisões das 
fitofisionomias em relação às espécies indicadoras, com 
base nos dados de presença e ausência no Pantanal de 
Poconé, Mato Grosso.
Figure 5 – TWISPAM analysis for divisions of phyto-
phygsionomies relative to indicator species, based on presence 
and absence data at Pantanal of Poconé, Mato Grosso.

pulso de inundação pode ser responsável pelas 
formações de habitats e nichos que propiciam a 
heterogeneidade espacial, o que pode determinar 
a distribuição das espécies e a formação de um 
mosaico da paisagem. Junk (1989) e Nunes da 
Cunha & Junk (2001) indicam que em áreas 
úmidas, como o Pantanal, a composição florística 
e estrutura da comunidade vegetal respondem 
principalmente ao pulso de inundação.

Neste contexto, algumas espécies, que 
possuem sua distribuição influenciada por 
condições determinadas pelo pulso de inundação, 
como as indicadas neste trabalho, podem ser 
utilizadas como indicadoras destas fitofisionomias 
e do efeito de possíveis mudanças no pulso de 
inundação na estrutura da comunidade vegetal 
e na composição florística. Para Arieira e 
Cunha (2006), diferentes respostas das plantas 
às condições do hábitat mostram que algumas 
espécies podem servir como indicadoras de 
mudanças ambientais como as espécies Licania 
parvifolia, Combretum lanceolatum e Vochysia 
divergens que são indicadoras de mudanças nos 
ciclos de inundação ou dominância estrutural.  

Conclui-se que existem diferenças florísticas 
e estruturais entre Cambarazal, Formação 
Savânica, Campo de Murundu e Formação 
semidecidual.  Houve, também, ordenação 
das fisionomias de acordo com o tempo de 
inundação e a presença de espécies indicadoras 
por fitofisionomia.
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Resumo 
A Mata Atlântica cobria a maior parte do norte-fluminense, estando atualmente reduzida a menos de 10% 
de sua área original. Entretanto, pouco se sabe sobre a composição florística e a estrutura dos fragmentos 
florestais desta região. Este estudo visou caracterizar a composição florística e a estrutura de um trecho de 
Floresta Ombrófila Densa Submontana do Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia (PNMFA - Macaé, 
RJ). Foram analisadas duas áreas com históricos de utilização distintos. Em cada área foram estabelecidas 
30 parcelas de 100 m2 (10 × 10 m), onde os indivíduos arbóreos com DAP > 5 cm foram registrados, 
identificados e mensurados. Foram amostrados 639 indivíduos de 118 espécies, dentro de 86 gêneros 
de 39 famílias botânicas. As famílias mais representativas foram Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, 
Meliaceae e Sapotaceae, com diferentes proporções de ocorrência entre as duas áreas analisadas. Nas duas 
áreas, Artocarpus heterophyllus Lam. (jaqueira) foi a espécie com maiores valores de todos os parâmetros 
fitossociológicos analisados. A área basal do PNMFA pode ser considerada de média a alta em relação a 
localidades próximas. Apesar da invasão por A. heterophyllus e as baixas densidades da maioria das espécies, 
as duas áreas parecem estar se recuperando e, com o manejo desta espécie exótica, é possível que a área 
volte a guardar uma parcela da diversidade biológica da região norte-fluminense.
Palavras-chave: floresta submontana, fitossociologia, região norte-fluminense, regeneração natural.

Abstract
The Atlantic Forest covered  most of the Northern region of Rio de Janeiro state, being reduced, nowadays, 
to less than 10% of its original area. However, little is known about the floristic composition and structure 
of the forest fragments of this region. This study aimed to characterize the floristic composition and 
structure of a Dense Ombrophilous  Submontane Forest at Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia 
(PNMFA - Macaé, RJ). Two areas with different historical use were analyzed. In each area, 30 plots 
of 100 m2 (10 × 10 m) were established and the arboreal  plants with DBH > 5cm were recorded and 
identified. A total of 639 individuals  from 118 species, within 86 genera  and 39 botanical families, 
were sampled. The most representative families were Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Meliaceae 
and Sapotaceae, with different proportions of occurrence between the two areas analyzed. Artocarpus 
heterophyllus Lam. (jackfruit)  had the highest values of all parameters in the phytosociological analysis. 
The basal area of PNMFA  is considered medium to high compared to other locations. Despite the invasion 
by A. heterophyllus and low densities of most species, the two areas seem to be recovering, and with the 
management of this exotic species, it is possible that the area  will  preserve a portion of the biological 
diversity of  northern Rio de Janeiro state.  
Key words: submontane forest, phytosociology, Rio de Janeiro northern region, natural recovery.
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Introdução
A Mata Atlântica sensu lato (Oliveira-Filho & 

Fontes 2000; Eisenlohr et al. 2011), segunda maior 
formação florestal brasileira, cobria originalmente 
uma área de 1,1 milhão de km2, o equivalente a 
cerca de 12% do território brasileiro (Morellato & 
Haddad 2000; Oliveira-Filho & Fontes 2000). No 
entanto, desde a década de 1980, a Mata Atlântica 
está reduzida a cerca de 7,5% de sua área original, 
estando os seus remanescentes representados, em 
grande parte, por elevado número de fragmentos em 
diferentes graus de degradação, devido a diferentes 
atividades e pressões urbanas (Oliveira-Filho & 
Fontes 2000; Fundação SOS Mata Atlântica & 
INPE 2001; Rocha et al. 2003). Dessa forma, a 
Mata Atlântica apresenta-se como um mosaico de 
paisagens fragmentadas, formadas por um grande 
número de fragmentos florestais de pequeno 
porte (< 100 ha) e áreas em diversos estágios 
de degradação (Guatura et al. 1996), cercadas 
por matriz composta por diferentes tipos de 
cultivo, principalmente nas Regiões Sul e Sudeste 
(Oliveira-Filho & Fontes 2000).  

Assim como ocorreu em todo o Brasil, no 
Norte Fluminense a Mata Atlântica está reduzida 
a menos de 11% de sua área original (Carvalho 
2001; Stehmann et al. 2009). As áreas de floresta 
até a altitude de 100 m (Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas e Submontana sensu Veloso et al. 
1991) no passado foram substituídas por pastagens 
e plantações de cana-de-açúcar, estando a vegetação 
remanescente altamente fragmentada e distribuída, 
na sua maioria, em fragmentos com áreas inferiores 
a 1.000 ha, localizados, principalmente, em 
propriedades privadas (Carvalho 2001). Apesar 
do tamanho reduzido e relativo isolamento, boa 
parte destes remanescentes ainda apresenta elevada 
diversidade de espécies arbóreas (Pagano et al. 
1987). Nesta região, o município de Macaé é um 
dos maiores, com 121.712 ha, dos quais 30.275 ha 
(24,9%) são cobertos por fragmentos de florestas, 
onde há ocorrência de Floresta Ombrófila Densa de 
Terras Baixas e Submontana (Fundação SOS Mata 
Atlântica & INPE 2010). No entanto, a facilidade 
de acesso às regiões de baixa declividade permitiu 
uma rápida e desordenada ocupação humana, 
levando a região a sofrer acelerada perda de suas 
áreas florestadas (Peres & Rahy 2001). 

Dentre os remanescentes de Mata Atlântica 
encontrados no município de Macaé, RJ, um dos 
que estão em melhor estado de conservação é o 

Parque Natural Municipal da Fazenda Atalaia 
(PNMFA), que em 1995 foi transformado em 
unidade de conservação municipal. No entanto, 
pouco se conhece sobre a composição florística 
e a estrutura da vegetação deste fragmento, o que 
dificulta o estabelecimento de ações que visem ao 
manejo e à recuperação das áreas mais impactadas 
do Parque. Assim, este estudo teve com objetivo 
analisar a composição florística e a estrutura da 
vegetação arbórea de duas áreas do PNMFA e 
comparar sua composição, riqueza e diversidade 
com outras localidades da região norte do estado 
do Rio de Janeiro. 

Material e Métodos
Área de estudo
O Parque Natural Municipal Fazenda 

Atalaia (PNMFA – 22o15’ a 22o20’S e 42o58’ 
a 42o02’W) está localizado no município de 
Macaé, estado do Rio de Janeiro, e possui cerca 
de 11 km de perímetro e uma área de 235 ha. A 
vegetação do PNMFA pode ser classificada como 
Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e 
Submontana (Veloso et al. 1991), onde podem ser 
encontradas desde áreas de pasto abandonadas e 
vegetação secundária com diferentes idades de 
regeneração até trechos de mata que sofreram 
corte seletivo. O clima da região, segundo o 
sistema de Köppen, enquadra-se no macroclima 
Aw (clima tropical com estação seca no inverno) 
(semi-úmido). A pluviosidade média anual é de 
1.180 mm, sendo dezembro o mês que apresenta 
os maiores valores de precipitação, com média de 
180 mm, enquanto agosto apresenta os menores 
valores, com média de 40 mm (SIMERJ 1990). 
A temperatura média anual é de 23,5ºC, sendo 
o mês mais quente janeiro, com máxima média 
de 26,9ºC. Já o mês mais frio é julho, com a 
temperatura mínima média de 19ºC (SIMERJ 
1990). A umidade relativa do ar média mensal em 
Macaé é praticamente constante ao longo do ano, 
variando entre 80 e 82% (SIMERJ 1990).

Coleta e análise de dados  
Para analisar a estrutura e a diversidade 

florística do componente arbóreo do PNMFA, 
foram selecionadas duas áreas localizadas em 
altitudes e vertentes distintas do parque. A área 
1 (A1) está localizada a cerca de 250 m, na 
vertente Norte, e a área 2 (A2), a cerca de 120 m, 
na vertente Sul. As duas áreas estão inseridas no 
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vale do córrego do Ouro, onde existe, a cerca de 
100 m, uma pequena barragem que era usada no 
abastecimento de água da região. Estas áreas foram 
abandonadas há cerca de 50 anos, não sofrendo 
nenhum tipo de interferência antrópica desde então.

Em cada um das áreas, foram estabelecidas 
30 parcelas de 100 m2 (10 × 10 m), em três 
linhas paralelas de amostragem, totalizando 60 
parcelas e 0,6 ha, o equivalente a 0,26% da área 
do PNMFA. As linhas e as parcelas distavam 
20 m uma das outras. Em cada parcela, foram 
amostrados todos os indivíduos com diâmetro à 
altura do peito (DAP a 1,30 m de altura do solo) 
≥ 5,0 cm. Todos os indivíduos que atenderam ao 
critério de inclusão tiveram DAP medido com trena 
diamétrica, sendo identificados em nível específico 
sempre que possível. O material testemunho das 
espécies amostradas foi coletado, identificado e 
encontra-se depositado na coleção de referência 
do Laboratório de Ecologia Florestal e Biologia 
Vegetal do Departamento de Ciências Ambientais/
UFRuralRJ. Foi utilizado o sistema de classificação 
APG III (APG III 2009) para a identificação das 
famílias botânicas. 

Foram calculadas a riqueza de espécies (S) 
e o índice de diversidade de Shannon (H’), este 
último utilizando a base logarítmica neperiana 
(Magurran 2004) para o PNMFA como um 
todo e para cada uma das áreas amostradas. 
Para avaliar se os valores do índice de Shannon 
eram estatisticamente iguais, utilizou-se o teste t 
modificado de Hutchenson (Zar 1999). Foi gerada 
uma curva do coletor para avaliar o incremento da 
riqueza de espécies segundo o esforço amostral 
empregado e detectar se a curva atingia uma 
assíntota que representasse a eficiência do esforço 
amostral (Magurran 2004). Posteriormente, a curva 
do coletor obtida foi comparada com uma curva de 
rarefação gerada a partir de estimador Jackknife, 
utilizando-se um total de 1000 aleatorizações (Pillar 
2004) por meio do programa EstimateS 8.2 (Cowell 
2006). A composição de espécies das duas áreas 
amostradas foi comparada por meio de uma matriz 
de presença e ausência (Magurran 2004). 

Para avaliar o grau de similaridade florística 
entre o PNMFA e outras áreas do Centro-Norte do 
estado foi utilizado o índice de Jaccard (Magurran 
2004). Para avaliar o padrão de ordenação do 
PNMFA com outros estudos (Kurtz & Araujo 2000; 
Silva & Nascimento 2001; Borém & Oliveira-
Filho 2002; Moreno et al. 2003; Rodrigues 2004; 
Carvalho et al. 2006a,b; Guedes-Bruni et al. 

2006; Carvalho et al. 2007) (Tab. 1), foi utilizado 
o método escalonamento multidimensional não-
métrico (NMDS), com auxílio do pacote estatístico 
Systat 12.0, (Wilkinson 1990) utilizando-se como 
medida de dissimilaridade a distância Bray-Curtis 
(Legendre & Legendre 1998). Para esta análise 
foram excluídas da matriz de presença e ausência 
as espécies cuja identificação não estava em 
nível específico. A formação de possíveis grupos 
formados através do NMDS foi testada através de 
análise de similaridade (ANOSIM) (Clarke 1993).

Para caracterizar a estrutura da vegetação, 
foram calculados os parâmetros comumente 
empregados em trabalhos de levantamentos 
fitossociológicos: frequência absoluta (FA); 
frequência relativa (FR); densidade absoluta 
(DA); densidade relativa (DR); dominância 
absoluta (DoA); dominância relativa (DoR); valor 
de importância (VI); valor de cobertura (VC); e 
valor de importância (VI) (Mueller-Dombois & 
Ellenberg 1974). 

Resultados
Foram amostrados 639 indivíduos de 118 

espécies, distribuídos em 86 gêneros de 39 famílias 
botânicas (Tabs. 1,2,3). Dos 639 indivíduos 
amostrados, um indivíduo foi identificado no 
nível de família e dois no nível de gênero, com 
todos os demais sendo identificados em nível 
específico (Tabs. 3,4). As famílias com os maiores 
valores de riqueza de espécies foram Fabaceae (13 
espécies), Euphorbiaceae, Myrtaceae, Meliaceae 
(oito espécies cada) e Sapotaceae (sete espécies; 
Tabs. 2,3). Quando analisadas as duas áreas 
separadamente, foram amostrados 405 indivíduos 
em A1, pertencentes a 73 espécies de 56 gêneros 
e 28 famílias, enquanto em A2 foram encontrados 
234 indivíduos de 88 espécies, 70 gêneros e 34 
famílias (Tab. 2). As famílias Fabaceae (nove 
espécies), Myrtaceae (seis), Euphorbiaceae, 
Malvaceae e Meliaceae (cinco espécies cada) 
foram responsáveis por 41,1% do total de espécies 
amostradas em A1 (Tab. 2). Já em A2, as famílias 
mais representativas foram Myrtaceae (oito 
espécies), Fabaceae, Euphorbiaceae, Meliaceae 
(sete cada), Sapotaceae, Rubiaceae, Apocynaceae e 
Moraceae (cinco espécies cada), que representaram 
55,7% do total de espécies (Tab. 2). 

Quando comparadas com outras localidades 
do Norte do estado, a riqueza total do PNMFA 
(S = 118 espécies) pode ser considerada intermediária 
(Tab. 1). O esforço amostral foi suficiente para 
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Tabela 1 – Lista dos trabalhos utilizados na análise de similaridade florística. Número de indivíduos amostrados (N), 
número de famílias amostradas (F), riqueza de espécies (S), diversidade biológica (H’), área amostrada (A), diâmetro 
a altura do peito (DAP) de inclusão, área basal (AB) e método amostral utilizados nos estudos realizados na região 
centro-norte do estado do Rio de Janeiro.
Table 1 – List of studies used in the analysis of floristic similarity. Number of sampled individuals (N), number of sampled families (F), 
species richness (S), biological diversity index (H’), sampled area (A), breast height diameter of the inclusion criteria (DAP), basal area 
(AB) and sampling method used in studies conducted in localities of center-northern region of Rio de Janeiro state.

Localidade N F S H’
A 

(ha)
DAP 
(cm)

AB 
(m2/ha)

Método amostral Autor

PNMFA (Áreas 1 e 2) 639 36 118 3,96 0,60 5,00 62,2 60 parcelas de 100 m2 Presente estudo
E.E.E. Paraíso 592 42 83 4,20 2,50 5,00 57,28 150 pontos-quadrantes Kurtz & Araújo (2000)
Mata do Carvão 564 34 83 3,21 0,25 10,00 15,0 4 parcelas de 2500 m2 Silva & Nascimento (2001)
Fazenda Biovert 579 43 129 4,13 0,36 3,18 23,15 6 parcelas de 600 m2 Borém & Oliveira-Filho (2002)
Região do Imbé 940 43 210 4,21 0,60 10,00 38,4 10 parcelas de 1300 m2 Moreno et al. (2003)
REBIO União 882 44 250 4,90 1,20 10,00 32,0 12 parcelas de 1000 m2 Rodrigues (2004)
Região do Imbaú 1598 42 161 3,26 0,20 5,00 -- 20 parcelas de 500 m2 Carvalho et al. (2006a)
Mata Rio Vermelho 776 32 106 3,91 0,4 5,00 11,60 8 parcelas de 500 m2 Carvalho et al. (2007)
REBIO Poço das Antas 580 45 174 4,57 1,00 10,00 23,77 40 parcelas de 250 m2 Guedes-Bruni et al. (2006)
Mata do Bom Jesus 366 35 105 4,02 - 3,20 17,3 84 pontos-quadrantes Carvalho et al. (2006b)

Tabela 2 – Riqueza de espécies (S) e proporção da riqueza de espécies (FR%) de cada uma das famílias botânicas 
amostradas nas duas áreas estudadas no Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, município de Macaé, Rio de Janeiro.
Table 2 – Species richness (S) and species richness proportion (FR%) of each sampled plant families at two areas of Parque Natural 
Municipal Fazenda Atalaia, municipal district of Macaé, Rio de Janeiro.

A1 A2 Total

Famílias S FR (%) S FR (%) S FR (%)

Anacardiaceae 4 5,5 2 2,3 4 3,4

Annonaceae 3 4,1 2 2,3 3 2,5

Apocynaceae 2 2,7 5 5,7 5 4,2

Bignoniaceae 2 2,7 2 2,3 3 2,5

Bombacaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Boraginaceae 1 1,4 0 0 1 0,8

Brassicaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Burseraceae 1 1,4 1 1,1 1 0,8

Cardiopteridaceae 1 1,4 0 0 1 0,8

Celastraceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Chrysobalanaceae 2 2,7 2 2,3 2 1,7

Elaeocarpaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Euphorbiaceae 5 6,8 7 8 8 6,8

Fabaceae 9 12,3 7 8 13 11

Icacinaceae 1 1,4 1 1,1 1 0,8

Lacistemaceae 1 1,4 0 0 1 0,8

Lauraceae 1 1,4 4 4,5 5 4,2

Lecythidaceae 2 2,7 0 0 2 1,7

Malpighiaceae 2 2,7 1 1,1 2 1,7

Malvaceae 5 6,8 1 1,1 5 4,2

Melastomataceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Meliaceae 5 6,8 7 8 8 6,8

Monimiaceae 2 2,7 3 3,4 3 2,5

Moraceae 4 5,5 5 5,7 5 4,2

Myristicaceae 1 1,4 0 0 1 0,8

Myrtaceae 6 8,2 8 9,1 8 6,8

Nyctaginaceae 1 1,4 1 1,1 1 0,8

Ochnaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Phyllantaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Phytolaccaceae 0 0 1 1,1 2 1,7

Polygalaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

Rubiaceae 2 2,7 5 5,7 5 4,2

Rutaceae 0 0 2 2,3 2 1,7

Sapindaceae 3 4,1 3 3,4 5 4,2

Sapotaceae 3 4,1 5 5,7 7 5,9

Siparunaceae 1 1,4 1 1,1 1 0,8

Solanaceae 2 2,7 1 1,1 2 1,7

Urticaceae 1 1,4 2 2,3 2 1,7

Vochysiaceae 0 0 1 1,1 1 0,8

RIQUEZA 73 100 88 100 118 100

A1 A2 Total

Famílias S FR (%) S FR (%) S FR (%)
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Tabela 3 – Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Área 1 (A1), no Parque Natural Municipal 
Fazenda Atalaia, município de Macaé, Rio de Janeiro, ordenadas de forma decrescente por Valor de Importância (VI). 
FA = frequência  absoluta; FR = frequência  relativa (%); DA = densidade absoluta (indivíduos/ha); DR = densidade 
relativa (%); DoA = dominância absoluta (m2/ha); DoR = dominância relativa (%); VC = valor de cobertura. 
Table 3 – Phytosociological parameters of the sampled species at Area 1 (A1), at Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, municipal 
district of Macaé, Rio de Janeiro, ordered by Importance Value (VI). FA = absolute frequency; FR = relative frequency (%); DA = absolute 
density (individuals/ha); DR = relative density (%); DoA = absolute dominance (m2/ha); DoR = relative dominance (%); VC = cover value. 

Família Nome Científico FA FR DA DR DoA DoR VC VI Nº 
coletor

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. 3 10 213 15,8 13,26 37,25 53,1 63,1 s/nº

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz 3 10 173 12,8 0,50 1,39 14,2 24,2 ARC 46

Euphorbiaceae Senefeldera verticilata (Vell.) Croizat 3 10 90 6,7 1,10 3,10 9,8 19,8 ARC 58

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng 3 10 67 4,9 1,25 3,50 8,4 18,4 ARC 16

Myrtaceae Eugenia tinguyensis Cambess. 4 13,3 33 2,5 0,24 0,67 3,1 16,5 ARC 17

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. 3 10 43 3,2 0,85 2,39 5,6 15,6 ARC 18

Meliaceae Guarea macrophylla (Vell.) T.D. Penn 2 6,7 37 2,7 1,30 3,67 6,4 13 ARC 35

Moraceae Ficus adhatodifolia Schott 1 3,3 10 0,7 2,94 8,26 9 12,3 ARC 38

Annonaceae Oxandra nitida R.E. Fries 3 10 20 1,5 0,03 0,09 1,6 11,6 ARC 11

Lauraceae Ocotea divaricata (Nees) Mez 2 6,7 37 2,7 0,53 1,48 4,2 10,9 s/nº

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul 2 6,7 17 1,2 1,03 2,89 4,1 10,8 s/nº

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart 2 6,7 23 1,7 0,58 1,62 3,3 10 ARC 16

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. 2 6,7 33 2,5 0,10 0,27 2,7 9,4 ARC 02

Myristicaceae Virola bicuhyba (Schott) Warb. 2 6,7 23 1,7 0,19 0,54 2,3 8,9 ARC 03

Fab. Caesalpinioideae Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 2 6,7 10 0,7 0,47 1,33 2,1 8,7 ARC 07

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 1 3,3 20 1,5 1,35 3,80 5,3 8,6 ARC 45

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 2 6,7 13 1 0,30 0,84 1,8 8,5 ARC 01

Sapotaceae Pouteria bangii (Rusby) T.P. Penn. 2 6,7 23 1,7 0,03 0,09 1,8 8,5 ARC 36

Rubiaceae Genipa americana L. 2 6,7 20 1,5 0,12 0,32 1,8 8,5 ARC 37

Fab. Mimosoideae Plathymenia reticulata Benth. 1 3,3 20 1,5 1,23 3,47 4,9 8,3 ARC 04

Malvaceae Pterigota brasiliensis Fr. All. 2 6,7 10 0,7 0,29 0,81 1,5 8,2 ARC 05

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. 2 6,7 17 1,2 0,11 0,30 1,5 8,2 ARC 34

Myrtaceae Campomanesia laurifolia Gardner 2 6,7 17 1,2 0,04 0,11 1,3 8 ARC 12

Solanaceae Solanum swartzianum Roem. & Schult 2 6,7 17 1,2 0,04 0,11 1,3 8 ARC 13

Meliaceae Trichilia elegans A. Juss 2 6,7 17 1,2 0,02 0,05 1,3 7,9 ARC 22

Meliaceae Trichilia lepidota Mart. 2 6,7 10 0,7 0,16 0,45 1,2 7,9 ARC 07

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. 2 6,7 13 1 0,05 0,15 1,1 7,8 ARC 06

Cardiopteridaceae Citronella paniculata (Mart.)R.A. Howard 2 6,7 10 0,7 0,02 0,06 0,8 7,5 ARC 10

Anacardiaceae Astronium fraxifolium Schott. Ex Spreng. 1 3,3 3 0,2 1,34 3,77 4 7,4 ARC 49

Solanaceae Solanum granulosoleprosum Dunal 1 3,3 3 0,2 1,25 3,51 3,8 7,1 ARC 55
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Apocynaceae Geissospermum laeve (Vell.) Miers 1 3,3 10 0,7 0,49 1,38 2,1 5,5 ARC 61

Rubiaceae Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra 1 3,3 10 0,7 0,41 1,16 1,9 5,2 s/nº

Malvaceae Sterculia chicha A.St.-Hil. 1 3,3 10 0,7 0,41 1,16 1,9 5,2 ARC 62

Moraceae Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché 1 3,3 7 0,5 0,49 1,38 1,9 5,2 ARC 60

Burseraceae Protium widgrenii Engl. 1 3,3 20 1,5 0,11 0,32 1,8 5,1 ARC 50

Sapotaceae Diploon sp. 1 3,3 10 0,7 0,36 1 1,7 5,1 ARC 51

Apocynaceae Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg. 1 3,3 10 0,7 0,24 0,67 1,4 4,7 ARC 08

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 1 3,3 7 0,5 0,32 0,90 1,4 4,7 ARC 09

Malvaceae Luehea divaricata Mart. 1 3,3 10 0,7 0,23 0,64 1,4 4,7 ARC 14

Annonaceae Annona cacans Warm. 1 3,3 7 0,5 0,25 0,70 1,2 4,5 s/nº

Monimiaceae Mollinedia heteranthera Perkins 1 3,3 13 1 0,02 0,07 1,1 4,4 ARC 19

Myrtaceae Marlierea tomentosa Cambess. 1 3,3 10 0,7 0,10 0,27 1 4,3 ARC 20

Myrtaceae Myrcia plusiantha Kiaersk 1 3,3 10 0,7 0,10 0,27 1 4,3 ARC 27

Moraceae Brosimum guianense (Aubl.) Huber 1 3,3 7 0,5 0,16 0,45 0,9 4,3 ARC 28

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. 1 3,3 10 0,7 0,07 0,18 0,9 4,3 ARC 33

Chrysobalanaceae Licania tomentosa (Benth.) Fritsch 1 3,3 10 0,7 0,05 0,15 0,9 4,2 ARC 32

Sapotaceae Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist 1 3,3 10 0,7 0,05 0,13 0,9 4,2 ARC 39

Fab. Papilionoideae Lonchocarpus filipes Benth 1 3,3 10 0,7 0,04 0,10 0,8 4,2 ARC 41

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. 1 3,3 3 0,2 0,21 0,58 0,8 4,2 ARC 42

Lecythidaceae Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 1 3,3 10 0,7 0,02 0,06 0,8 4,1 ARC 49

Lecythidaceae Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 3,3 10 0,7 0,02 0,06 0,8 4,1 ARC 72

Boraginaceae Cordia superba Cham. 1 3,3 10 0,7 0,02 0,05 0,8 4,1 ARC 73

Chrysobalanaceae Licania kunthiana Hook. F. 1 3,3 7 0,5 0,10 0,28 0,8 4,1 ARC 88

Fabaceae Fabaceae 1 3,3 3 0,2 0,14 0,40 0,6 4 s/nº

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. 1 3,3 7 0,5 0,03 0,10 0,6 3,9 ARC 70

Fab.  Papilionoideae Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G. 1 3,3 7 0,5 0,03 0,09 0,6 3,9 ARC 69

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 1 3,3 7 0,5 0,03 0,09 0,6 3,9 s/nº

Monimiaceae Mollinedia oligantha Perkins 1 3,3 7 0,5 0,02 0,05 0,5 3,9 ARC 31

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. 1 3,3 3 0,2 0,11 0,30 0,5 3,9 ARC 52

Lacistemaceae Lacistema pubescens Mart. 1 3,3 7 0,5 0,01 0,04 0,5 3,9 ARC 53

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. 1 3,3 7 0,5 0,01 0,03 0,5 3,9 ARC 54

Malvaceae Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns 1 3,3 3 0,2 0,04 0,13 0,4 3,7 ARC 63

Icacinaceae Leretia cordata Vel. 1 3,3 3 0,2 0,04 0,10 0,3 3,7 ARC 64

Fab.  Papilionoideae Machaerium nictitans (Vell.) Benth. 1 3,3 3 0,2 0,03 0,09 0,3 3,7 ARC 65

Fab.  Mimosoideae Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr. 1 3,3 3 0,2 0,03 0,08 0,3 3,7 s/nº

Família Nome Científico FA FR DA DR DoA DoR VC VI Nº 
coletor
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Meliaceae Trichilia casaretti C. DC. 1 3,3 3 0,2 0,03 0,07 0,3 3,7 s/nº

Fab.  Mimosoideae Peltophorum dubium (Sprengel) Taub 1 3,3 3 0,2 0,02 0,05 0,3 3,6 s/nº

Anacardiaceae Spondias mombin L. 1 3,3 3 0,2 0,01 0,03 0,3 3,6 ARC 71

Meliaceae Trichilia pseudostipularis (A.Juss.) C.DC. 1 3,3 3 0,2 0,01 0,03 0,3 3,6 ARC 99

Malpighiaceae
Barnebya dispar (Griseb.) W.R.Anderson 
& B.Gates

1 3,3 3 0,2 0,01 0,03 0,3 3,6 ARC 106

Annonaceae Oxandra martiana (Schltdl.) R.E. Fr. 1 3,3 3 0,2 0,01 0,02 0,3 3,6 ARC 110

Sapindaceae Tripterodendron filicifolium Radlk 1 3,3 3 0,2 0,01 0,02 0,3 3,6 ARC 88

Fab.  Papilionoideae Myrocarpus frondosus Allemão 1 3,3 3 0,2 0,01 0,02 0,3 3,6 ARC 101

 TOTAIS   1350 100 35,60 100 200 553,3

Família Nome Científico FA FR DA DR DoA DoR VC VI
Nº 

coletor

Moraceae Artocarpus heterophyllus Lam. 3 10 70 9 4,86 18,27 27,2 37,2 s/nº

Moraceae Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché 2 6,7 10 1,3 4,94 18,56 19,8 26,5 ARC 60

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng 2 6,7 40 5,1 1,43 5,36 10,5 17,2 ARC 16

Meliaceae Guarea macrophylla (Vell.) T.D. Penn 3 10 37 4,7 0,63 2,37 7,1 17,1 ARC 35

Moraceae Brosimum guianense (Aubl.) Huber 2 6,7 47 6 0,86 3,24 9,2 15,9 ARC 28

Meliaceae Cedrella fissilis Vell. 2 6,7 7 0,9 2,12 7,98 8,8 15,5 ARC 123

Euphorbiaceae Senefeldera verticilata (Vell.) Croizat 3 10 33 4,3 0,30 1,12 5,4 15,4 ARC 58

Sapindaceae Cupania oblongifolia Mart 3 10 27 3,4 0,40 1,52 4,9 14,9 ARC 16

Nyctaginaceae Guapira opposita (Vell.) Reitz 2 6,7 50 6,4 0,37 1,40 7,8 14,5 ARC 46

Rubiaceae Genipa americana L. 2 6,7 37 4,7 0,39 1,48 6,2 12,8 ARC 37

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill.  2 6,7 13 1,7 0,39 1,45 3,2 9,8 ARC 52

Euphorbiaceae Mabea fistulifera Mart. 2 6,7 13 1,7 0,31 1,17 2,9 9,5 ARC 119

Myrtaceae Eugenia umbrosa O. Berg. 2 6,7 13 1,7 0,19 0,70 2,4 9,1 ARC 133

Sapotaceae Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist 2 6,7 10 1,3 0,20 0,74 2 8,7 ARC 39

Siparunaceae Siparuna guianensis Aubl. 2 6,7 13 1,7 0,06 0,23 1,9 8,6 ARC 32

Rubiaceae
Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) 
Wawra

2 6,7 10 1,3 0,14 0,54 1,8 8,5 s/n°

Monimiaceae Mollinedia heteranthera Perkins 2 6,7 7 0,9 0,09 0,33 1,2 7,8 ARC 19

Fab.  Mimosoideae Inga vera Wild. 2 6,7 7 0,9 0,06 0,24 1,1 7,8 ARC 135

Tabela 4 – Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na Área 2 (A2), no Parque Natural Municipal Fazenda 
Atalaia, município de Macaé, Rio de Janeiro, ordenadas de forma decrescente por Valor de Importância (VI). FA = frequência 
absoluta; FR = frequência relativa (%); DA = densidade absoluta (indivíduos/ha); DR = densidade relativa (%); DoA 
= dominância absoluta (m2/ha); DoR = dominância relativa (%); VC = valor de cobertura. 
Table 4 – Phytosociological parameters of the sampled species at Area 2 (A2), at Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, municipal 
district of Macaé, Rio de Janeiro, ordered by Importance Value (VI). FA = absolute frequency FR = relative frequency (%); DA = absolute 
density (individuals/ha); DR = relative density (%); DoA = absolute dominance (m2/ha); DoR = relative dominance (%); VC = cover value.

Família Nome Científico FA FR DA DR DoA DoR VC VI Nº 
coletor

ARC = Adriano Rosa Cruz
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Apocynaceae Malouetia arborea (Vell.) Miers 2 6,7 7 0,9 0,06 0,23 1,1 7,7 ARC 134

Myrtaceae Eugenia tinguyensis Cambess. 2 6,7 7 0,9 0,05 0,18 1 7,7 ARC 17

Rutaceae Zanthoxylum riedelianum Engl. 2 6,7 7 0,9 0,04 0,16 1 7,7 ARC 138

Annonaceae Guatteria australis A.St.-Hil. 2 6,7 7 0,9 0,03 0,11 1 7,6 ARC 140

Sapotaceae Manilkara longifolia (A.DC.) Dubard 2 6,7 7 0,9 0,02 0,07 0,9 7,6 ARC 139

Polygonaceae Coccoloba alnifolia Casar. 1 3,3 13 1,7 0,54 2,04 3,8 7,1 ARC 177

Fab.  Caesalpinioideae Apuleia leiocarpa (Vogel) J. F. Macbr. 1 3,3 3 0,4 0,86 3,23 3,7 7 ARC 07

Malvaceae
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) 
A.Robyns 

1 3,3 10 1,3 0,53 1,99 3,3 6,6 ARC 63

Icacinaceae Leretia cordata Vell. 1 3,3 3 0,4 0,72 2,71 3,1 6,5 ARC 64

Rubiaceae Psychotria vellosiana Benth 1 3,3 3 0,4 0,56 2,10 2,5 5,9 s/n°

Anacardiaceae Astronium graveolens Jacq. 1 3,3 7 0,9 0,43 1,62 2,5 5,8 ARC 06

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul 1 3,3 7 0,9 0,30 1,14 2 5,3 s/n°

Fab.  Mimosoideae Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 1 3,3 3 0,4 0,39 1,48 1,9 5,2 ARC 178

Ochnaceae Ouratea parviflora Baill Tiegh. 1 3,3 13 1,7 0,02 0,08 1,8 5,1 ARC 188

Monimiaceae
Mollinedia puberula (Puberula J.R. 
Perkins)

1 3,3 13 1,7 0,01 0,05 1,8 5,1 s/n°

Sapotaceae Ecclinusa ramiflora Mart. 1 3,3 7 0,9 0,24 0,89 1,7 5,1 ARC 198

Fab.  Caesalpinioideae Peltophorum dubium (Sprengel) Taub 1 3,3 7 0,9 0,21 0,79 1,6 5 s/n°

Rubiaceae Bathysa cf. mendoncaei K. Schum. 1 3,3 10 1,3 0,09 0,35 1,6 5 ARC 189

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. 1 3,3 3 0,4 0,28 1,06 1,5 4,8 ARC 42

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Engl. 1 3,3 10 1,3 0,05 0,20 1,5 4,8 ARC 136

Burseraceae Protium widgrenii Engl. 1 3,3 7 0,9 0,16 0,62 1,5 4,8 ARC 51

Annonaceae Annona cacans Warm. 1 3,3 3 0,4 0,24 0,92 1,3 4,7 s/n°

Meliaceae Cedrela odorata L. 1 3,3 3 0,4 0,23 0,88 1,3 4,6 ARC 137

Sapindaceae Matayba guianensis Aubl. 1 3,3 3 0,4 0,23 0,88 1,3 4,6 s/n°

Vochysiaceae Vochysia oppugnata (Vell.) Warm. 1 3,3 7 0,9 0,11 0,40 1,3 4,6 s/n°

Moraceae Ficus adhatodifolia Schott 1 3,3 7 0,9 0,09 0,34 1,2 4,5 ARC 38

Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. 1 3,3 7 0,9 0,08 0,30 1,2 4,5 ARC 18

Monimiaceae Mollinedia oligantha Perkins 1 3,3 7 0,9 0,06 0,24 1,1 4,4 ARC 31

Bombacaceae
Eriotheca candolleana (K.Schum.) 
A.Robyns

1 3,3 3 0,4 0,17 0,65 1,1 4,4 ARC 199

Sapotaceae Chrysophyllum splendens Spreng. 1 3,3 7 0,9 0,04 0,17 1 4,4 ARC 200

Myrtaceae Calyptranthes concinna DC. 1 3,3 3 0,4 0,16 0,59 1 4,4 ARC 34

Euphorbiaceae
Pachystroma longifolium (Ness) I.M. 
Johns

1 3,3 7 0,9 0,03 0,11 1 4,3 ARC 201

Meliaceae Trichilia pseudostipularis C.DC. 1 3,3 3 0,4 0,13 0,50 0,9 4,3 ARC 99

Bignoniaceae Tabebuia stenocalyx Sprague et Stapf 1 3,3 3 0,4 0,13 0,49 0,9 4,2 ARC 132

Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees 1 3,3 3 0,4 0,12 0,44 0,9 4,2 s/n°

Lauraceae Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 1 3,3 3 0,4 0,11 0,42 0,8 4,2 ARC 202

Família Nome Científico FA FR DA DR DoA DoR VC VI
Nº 

coletor
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Moraceae Ficus cestrifolia Schott 1 3,3 3 0,4 0,11 0,40 0,8 4,2 ARC 204

Brassicaceae Crateva tapia L. 1 3,3 3 0,4 0,09 0,35 0,8 4,1 ARC 205

Euphorbiaceae Croton celtidifolius Baill. 1 3,3 3 0,4 0,09 0,34 0,8 4,1 ARC 206

Sapotaceae Manilkara salzmannii (A.DC.) Lam. 1 3,3 3 0,4 0,08 0,29 0,7 4,1 ARC 207

Fab.  Caesalpinioideae Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake 1 3,3 3 0,4 0,08 0,29 0,7 4,1 s/n°

Myrtaceae Marlierea tomentosa Cambess. 1 3,3 3 0,4 0,07 0,26 0,7 4 ARC 20

Chrysobalanaceae Licania kunthiana Hook. F. 1 3,3 3 0,4 0,07 0,25 0,7 4 ARC 88

Myrtaceae Campomanesia laurifolia Gardner 1 3,3 3 0,4 0,06 0,24 0,7 4 ARC 12

Apocynaceae Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg. 1 3,3 3 0,4 0,05 0,20 0,6 4 ARC 08

Bignoniaceae Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 1 3,3 3 0,4 0,05 0,20 0,6 4 ARC 45

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 1 3,3 3 0,4 0,04 0,17 0,6 3,9 ARC 210

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 1 3,3 3 0,4 0,04 0,16 0,6 3,9 s/n°

Urticaceae Coussapoa microcarpa (Shott) Rizzini 1 3,3 3 0,4 0,03 0,13 0,6 3,9 ARC 209

Lauraceae Nectandra puberula (Schott) Nees 1 3,3 3 0,4 0,03 0,13 0,6 3,9 ARC 179

Celastraceae Maytenus brasiliensis Mart. 1 3,3 3 0,4 0,03 0,11 0,5 3,9 s/n°

Melastomataceae Miconia prasina (Sw.) DC. 1 3,3 3 0,4 0,03 0,10 0,5 3,9 s/n°

Chrysobalanaceae Licaria armeniaca (Nees) Kosterm. 1 3,3 3 0,4 0,03 0,10 0,5 3,9 ARC 212

Solanaceae Solanum granulosoleprosum Dunal 1 3,3 3 0,4 0,03 0,10 0,5 3,9 ARC 55

Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 1 3,3 3 0,4 0,02 0,09 0,5 3,9 ARC 01

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart 1 3,3 3 0,4 0,02 0,09 0,5 3,9 s/n°

Fab.  Mimosoideae Inga af. cylindrica (Vell.) Mart. 1 3,3 3 0,4 0,02 0,09 0,5 3,9 ARC 213

Phyllanthaceae Hieronyma alchoneoides Allemão 1 3,3 3 0,4 0,02 0,07 0,5 3,8 ARC 180

Apocynaceae Rauvolfia grandiflora Mart. ex A.DC. 1 3,3 3 0,4 0,02 0,06 0,5 3,8 ARC 181

Meliaceae Trichilia elegans A. Juss 1 3,3 3 0,4 0,02 0,06 0,5 3,8 ARC 22

Apocynaceae Geissospermum laeve (Vell.) Miers 1 3,3 3 0,4 0,02 0,06 0,5 3,8 ARC 61

Fab.  Papilionoideae Machaerium nictitans (Vell.) Benth. 1 3,3 3 0,4 0,02 0,06 0,5 3,8 ARC 65

Myrtaceae Myrcia spectabilis DC. 1 3,3 3 0,4 0,01 0,05 0,5 3,8 s/n°

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. 1 3,3 3 0,4 0,01 0,05 0,5 3,8 ARC 54

Rubiaceae Faramea includens Müll. Arg. 1 3,3 3 0,4 0,01 0,05 0,5 3,8 ARC 182

Phytolaccaceae Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 1 3,3 3 0,4 0,01 0,05 0,5 3,8 s/n°

Lauraceae Ocotea divaricata (Nees) Mez 1 3,3 3 0,4 0,01 0,04 0,5 3,8 s/n°

Meliaceae Trichilia lepidota Mart. 1 3,3 3 0,4 0,01 0,04 0,5 3,8 ARC 07

Apocynaceae Tabernaemontana hystrix Steud. 1 3,3 3 0,4 0,01 0,04 0,5 3,8 ARC 222

Myrtaceae Myrcia plusiantha Kiaersk 1 3,3 3 0,4 0,01 0,03 0,5 3,8 ARC 27

 TOTAIS   780 100 26,57 100 200 583,2

Família Nome Científico FA FR DA DR DoA DoR VC VI
Nº 

coletor
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amostrar a maior parte riqueza de espécies das duas 
áreas estudadas, já que o incremento em ambas 
as áreas nas últimas parcelas foi relativamente 
pequeno (~ 1,5%) (Fig. 1). Quando avaliada a 
diversidade de Shannon, o PNMFA apresentou 
valor intermediário de diversidade (H’ = 3,96) em 
relação a outras localidades do estado do Rio de 
Janeiro (Tab. 1). Apesar da A1 apresentar menor 
valor de diversidade (3,58 nats.indivíduo-1) que a 

A2 (3,94), não houve diferença significativa entre 
os dois valores (teste t modificado de Hutcheson: 
p > 0,05).

A similaridade de Jaccard na composição 
de espécies entre as duas áreas amostradas foi 
de 36,4%. Já os valores de similaridade obtidos 
entre o PNMFA e os dos demais estudos podem 
ser considerados baixos, variando de 8% 
(Reserva Biológica de Poço das Antas) a 19% 
(Região do Imbaú) (Tab. 5). O diagrama de 
ordenação gerado pela NMDS não apresentou 
um padrão claro de agrupamento entre o PNMFA 
e as demais áreas analisadas (Stress de Kruskal 
= 0,072; Proporção da variância [RSQ] = 0,969; 
R = 0,126; p = 0,68) (Fig. 2).

A área basal (AB) obtida para as duas áreas 
foi de 35,6 m²/ha (A1) e 26,6 m²/ha (A2). Na 
A1, 53,1% da DoA se deve a quatro espécies 
(Artocarpus heterophyllus, Ficus adhatodaefolia, 
Cybistax antisyphilitica e Astronium fraxifolium) 
(Tab. 3). Já na A2, as espécies Ficus gomelleira, A. 
heterophyllus, Cedrella fissilis e Croton floribundus 
corresponderam a 50,2% da DoA (Tab. 4).

Artocarpus heterophyllus foi a espécie que 
apresentou os maiores valores de importância e de 
cobertura (Tabs. 3 e 4) nas duas áreas analisadas. 
Na A1, Guapira opposita e Senefeldera verticilata 
foram as espécies que apresentaram o segundo e 
o terceiro valores mais altos desses parâmetros, 

Figura 1 – Curvas do coletor das áreas 1 (A) e 2 (B) 
analisadas no Parque Natural Municipal Fazenda 
Atalaia, município de Macaé, Rio de Janeiro. 
Figure 1 – Colector’s curves of the area 1 (A) and 2 (B) analyzed 
in the Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, Macaé 
municipality, Rio de Janeiro. 

PNMFA EEEP MC IMBE IMBAU MRV RBPA MBJ FB
EEEP 0,14 1 - - - - - - -
MC 0,10 0,03 1 - - - - - -
IMBE 0,17 0,21 0,05 1 - - - - -
IMBAU 0,19 0,08 0,09 0,15 1 - - - -
MRV 0,15 0,08 0,07 0,13 0,40 1 - - -
RBPA 0,08 0,07 0,05 0,11 0,15 0,14 1 - -
MBJ 0,13 0,07 0,23 0,08 0,19 0,17 0,11 1 -
FB 0,12 0,11 0,05 0,15 0,21 0,20 0,09 0,09 1
RBU 0,13 0,10 0,04 0,22 0,20 0,18 0,13 0,09 0,15

Tabela 5 – Matriz de similaridade - índice de similaridade de Jaccard (Cj%). PNMFA = Parque Natural Municipal 
Fazenda Atalaia; EEEP = Estação Ecológica Estadual do Paraíso; MC = Mata do Carvão; IMBE = Região do Imbé; 
IMBAU = Região do Imbaú; MRV = Mata Rio Vermelho; RBPA = Reserva Biológica de Poço das Antas; MBJ = 
Mata do Bom Jesus; FB = Fazenda Biovert; RBU = Reserva Biológica União.
Table 5 – Values of Jaccard similarity index (Cj%) obtained for the locations analyzed in the study. PNMFA = Parque Natural Municipal Fazenda 
Atalaia; EEEP = Estação Ecológica Estadual do Paraíso; MC = Mata do Carvão; IMBE = Região do Imbé; IMBAU = Região do Imbaú; MRV = Mata 
Rio Vermelho; RBPA = Reserva Biológica de Poço das Antas; MBJ = Mata do Bom Jesus; FB = Fazenda Biovert; RBU = Reserva Biológica União.
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respectivamente (Tab. 3), enquanto em A2 essas 
colocações foram ocupadas por F. gomelleira e C. 
floribundus (Tab. 4). 

 
Discussão
Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, 

Meliaceae e Sapotaceae são as famílias mais 
representativas em termos de número de espécies 
no PNMFA e na maior parte dos estudos em áreas 
do Norte do estado (Kurtz & Araújo 2000; Silva 
& Nascimento 2001; Moreno et al. 2003; Guedes-
Bruni et al. 2006; Carvalho et al. 2006a; Carvalho et 
al. 2007). Segundo Oliveira-Filho & Fontes (2000), 

essas famílias são típicas da Floresta Ombrófila 
Densa de Terras Baixas do Sudeste brasileiro. 
Outras famílias, tais como Euphorbiaceae e 
Myrtaceae, também representativas no PNMFA, 
são típicas das matas de tabuleiro e de terras baixas 
(Silva & Nascimento 2001). 

Na maioria das áreas comparadas, os valores 
de riqueza são superiores aos obtidos para PNMFA 
(Borém & Oliveira-Filho 2002; Moreno et al. 2003; 
Rodrigues 2004; Carvalho et al. 2006a; Guedes-
Bruni et al. 2006). O valor registrado para a área 
estudada pode ser um efeito de fatores relacionados 
ao tempo de regeneração natural das áreas estudadas 
no PNMFA, que sofreu seu último manejo (corte 
seletivo) há cerca de 50 anos. A partir de então, a 
área foi abandonada e vem sofrendo recolonização, 
não somente por espécies de estágios sucessionais 
iniciais (e. g. Cecropia pachystachya), mas também 
por aquelas de estágios mais avançados (e. g. Apuleia 
leiocarpa e Brosimum guianensis). 

Os valores de diversidade (H’) obtidos para o 
PNMFA como um todo e para cada um dos trechos 
analisados podem ser considerados de baixos a 
medianos quando comparados aos de outras áreas 
de mata do estado, como as da Reserva Biológica 
União (H’ = 4,90 nats.indivíduo-1; Rodrigues 2004), 
da Reserva Biológica de Poço das Antas (H’ = 4,57 
nats.indivíduo-1; Guedes-Bruni et al. 2006) e da 
Estação Ecológica Estadual do Paraíso (H’ = 4,20 
nats.indivíduo-1; Kurtz & Araújo 2000).

Os baixos valores de similaridade obtidos 
para o PNMFA e os outros estudos realizados 
na região Centro-Norte do estado e a ausência 
de agrupamentos claros na análise de ordenação 
(NMDS) sugerem que as áreas analisadas 
apresentam composição florística bastante 
distintas, com grupos de espécies peculiares 
a cada uma das áreas. Esses baixos valores de 
similaridade podem ser explicados por fatores 
relacionados às características geoclimáticas 
das áreas estudadas (altitude, temperatura e 
pluviosidade) (Gentry 1982; Oliveira-Filho & 
Fontes 2000; Nettesheim et al. 2010) e pelo 
histórico de degradação sofrido (Carvalho et al. 
2006b). Apesar das áreas estarem localizadas 
na região Centro-Norte do estado do Rio de 
Janeiro, com algumas estando geograficamente 
próximas entre si (p. ex., as REBIOs Poço das 
Antas e União), elas apresentam diferenças na 
altitude e orientação geográfica, além de estarem 
submetidas a diferentes regimes pluviométricos, 
que são fatores importantes para determinar a 

Figura 2 – Diagrama de ordenação obtido por 
escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) 
para o Parque Natural Fazenda Atalaia e para outras áreas 
de Floresta Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. Stress 
= 0,073; Proporção da variância (RSQ) = 0,969. PNMFA 
= Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia; EEEP = 
Estação Ecológica Estadual do Paraíso; MC = Mata do 
Carvão; IMBE = Região do Imbé; IMBAU = Região do 
Imbaú; MRV = Mata Rio Vermelho; RBPA = Reserva 
Biológica de Poço das Antas; MBJ = Mata do Bom Jesus; 
FB = Fazenda Biovert; RBU = Reserva Biológica União.
Figure 2 – Ordination diagram obtained by the ordination 
method of non-metric muldimensional scaling (NMDS) for 
the Parque Natural Fazenda Atalaia and other areas of Atlantic 
forest of Rio de Janeiro state. Kruskal Stress = 0,073; Variance 
proportion (RSQ) = 0,969. PNMFA = Parque Natural Municipal 
Fazenda Atalaia; EEEP = Estação Ecológica Estadual do Paraíso; 
MC = Mata do Carvão; IMBE = Região do Imbé; IMBAU = 
Região do Imbaú; MRV = Mata Rio Vermelho; RBPA = Reserva 
Biológica de Poço das Antas; MBJ = Mata do Bom Jesus; FB = 
Fazenda Biovert; RBU = Reserva Biológica União.
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ocorrência de espécies arbóreas (Gentry 1982; 
Oliveira-Filho & Fontes 2000; Nettesheim et al. 
2010), especialmente em ambientes com elevada 
heterogeneidade ambiental e climática como a 
Floresta Atlântica do Rio de Janeiro (Peixoto 
et al. 2004; Carvalho et al. 2006b; Rolim et al. 
2006). Além disso, é possível que o histórico de 
degradação e o tempo de regeneração das áreas 
analisadas exerçam efeito sobre o atual estágio 
de regeneração das mesmas (Clark 1996; Oliveira 
2002). No entanto, seriam necessários estudos 
mais aprofundados sobre esses históricos nas áreas 
analisadas de forma a tornar essa afirmação mais 
consistente.

Em relação a outros estudos, o valor de 
similaridade entre as duas áreas analisadas (A1 
e A2) pode ser considerado elevado (Mueller-
Dombois & Ellenberg 1974), o que pode ser 
uma resposta da pequena distância linear entre 
os dois trechos de vegetação (cerca de 1 km) e 
ao fato de estarem no mesmo fragmento. Essa 
distância relativamente curta, associada à ausência 
de barreiras físicas, permitiria a dispersão de 
propágulos entre as duas áreas, tanto abiótica 
quanto bioticamente (Alcantara et al. 2000; Dalling 
et al. 2002; Levine & Murrell 2003). Isso permitiria 
a manutenção de um grande número de espécies 
comuns e, consequentemente, explicaria a elevada 
similaridade entre as duas áreas. 

Por outro lado, as diferenças encontradas entre 
as áreas podem ser explicadas, principalmente, por 
estarem em vertentes distintas de um mesmo vale, 
já que a A1 estava voltada para o Norte e A2 para 
o Sul. Diversos estudos têm demonstrado que as 
vertentes têm um efeito direto sobre a composição 
de espécies em uma mesma localidade (Moustafa 
& Zayed 1996; Guerrero-Campo et al. 1999; 
Kinupp & Magnusson 2005), já que as condições 
microclimáticas, tais como aporte de umidade, grau 
e duração da insolação, podem ter um efeito sobre 
a abundância, riqueza e estrutura da vegetação 
(Tuosmito et al. 1995; Clark et al. 1998; Small & 
McCarthy 2002).

Nas duas áreas analisadas, a espécie que 
apresentou os maiores valores de dominância foi 
Artocarpus heterophyllus (jaqueira), uma espécie 
exótica que foi introduzida nessa região para fins 
horticulturais, como em todo o Brasil (Chaves et 
al. 1967). As populações desta espécie podem 
apresentar de três a quatro eventos reprodutivos 
por ano, com um indivíduo sadio podendo produzir 
até 100 frutos por ano (Chaves et al. 1967). 

Além disso, A. heterophyllus parece não possuir 
herbívoros e predadores capazes de regular suas 
populações nas áreas de Mata Atlântica em que 
foi introduzida (hipótese do escape dos inimigos; 
Sax & Brown 2000; Keane & Crawley 2002); 
muitas espécies de mamíferos nativos (tais como 
cutias, gambás e primatas) têm sido registradas 
como potenciais dispersoras de suas sementes 
(Cunha et al. 2006), que possuem elevadas taxas 
de germinação, especialmente em áreas de borda 
(Abreu & Rodrigues 2010). Esse conjunto de 
características faz com que esta espécie apresente 
um extremo potencial invasor e, consequentemente, 
de modificação da flora nativa dessas áreas, 
como em outras unidades de conservação do 
estado do Rio de Janeiro, tais como o Parque 
Nacional da Tijuca e as Reservas Biológicas de 
Poço das Antas, da União e do Tinguá (Abreu & 
Rodrigues 2010). Dessa forma, é necessário que 
no PNMFA sejam estabelecidos programas de 
manejo e controle dessa espécie, evitando, assim, 
a modificação da biota local e a possível extinção 
de algumas espécies mais sensíveis à competição 
com A. heterophyllus.

A maior parte das espécies do PNMFA pode 
ser considerada como tendendo à raridade (sensu 
Martins 1993; Kurtz & Araujo 2000), já que 
apresentam valores muito baixos de abundância, 
frequência de ocorrência e densidade relativa, 
em geral sendo representados por menos de dois 
indivíduos (Dr = 0,5) (Tab. 3 e 4). Assim, 38,4% 
das espécies (N = 28 espécies) e 76,1% (N = 67) 
foram representadas respectivamente na A1 e A2 
por densidades relativas menores que 0,5 indivíduo. 
O número de espécies consideradas raras neste 
estudo pode ser considerado elevado, já que 
tem sido sugerido que para a Floresta Atlântica 
do estado Rio de Janeiro os valores de raridade 
oscilam entre 9,5 e 45,2% (Kurtz & Araújo 2000). 
No entanto, esta afirmativa não deve ser aceita 
como um padrão, já que esses valores podem ser 
influenciados pelo esforço amostral, pelo critério de 
inclusão e pela organização espacial das amostras 
(Kurtz & Araújo 2000).

Os valores de área basal para as duas áreas 
analisadas do PNMFA podem ser considerados de 
intermediários a elevados quando comparados com 
outras localidades com o mesmo tipo de floresta 
(Tab. 1). Esse resultado pode refletir o grau de 
perturbação antrópica que as duas áreas sofreram 
no passado, como o corte seletivo de madeira, 
retirada de lenha, prováveis queimadas e o estágio 
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de regeneração da área, estando cada uma delas em 
momento distinto da sucessão ecológica. Segundo 
moradores de fazendas próximas ao PNMFA, há 
cerca de 50 anos a área não sofre corte de árvores 
(A.F. Nunes Freitas, obs. pess.), o que permitiria 
que as espécies realizassem seu crescimento e 
reprodução sem efeito de ação antrópica direta 
e apresentando ainda os baixos valores de área 
basal. Este fato pode ser um indicativo de que 
a maioria das espécies esteja recolonizando a 
área, mas ainda são necessários estudos mais 
aprofundados sobre as taxas de recuperação das 
populações das diferentes espécies, tais como 
estudos sobre chuva e banco de sementes, e sobre 
o recrutamento das espécies nativas.

Os resultados deste estudo sugerem que o 
Parque Natural Municipal Fazenda Atalaia, apesar 
dos distúrbios sofridos em um passado recente, 
ainda mantém uma parcela da diversidade arbórea 
da região norte-fluminense. Boa parte das espécies 
ainda apresenta baixas densidades e está em estágio 
inicial de ocupação do PNMFA. No entanto, 
medidas de manejo, controle e erradicação de 
algumas espécies, em especial da exótica invasora 
A. heterophyllus, são essenciais para impedir que 
esta exclua outras espécies e inviabilize o processo 
de regeneração natural de espécies nativas da 
região.
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Resumo
Este trabalho consiste no tratamento taxonômico de Sapindaceae Jusss. nas restingas do litoral paraense. A 
metodologia desse estudo compreendeu a análise do material proveniente de coletas e exsicatas dos herbários do 
Museu Goeldi (MG) e do Instituto Agronômico do Norte (IAN), além de literatura especializada. São apresentadas 
chave de identificação, descrições, distribuição geográfica, comentários e ilustrações das espécies. Foram encontradas 
oito espécies, distribuídas em seis gêneros: Cupania diphylla, Matayba discolor, M. guianensis, Paullinia pinnata, 
Serjania paucidentata, Talisia cerasina, T. veraluciana e Urvillea laevis. As espécies Urvillea laevis e Matayba 
discolor são novas ocorrências para a Amazônia brasileira. Serjania paucidentata é uma nova ocorrência para o 
estado do Pará. A formação floresta de restinga foi ecossistema que apresentou o maior número de táxons.
Palavras-chave: Amazônia, restinga, Sapindaceae, taxonomia.

Abstract
This study deals with the taxonomic treatment of the Sapindaceae Juss. on the coastal beach ridges of Pará.  
Methodology includes the analysis of botanical material from new collections and specimens of the Goeldi 
Museum  (MG) and Agronomic Institute of the North (IAN) herberia, besides specialized literature. An 
identification key, descriptions, geographic distribution, comments and illustrations of species are provided. 
We described eight species, distributed in six genera: Cupania diphylla, Matayba discolor, M. guianensis, 
Paullinia pinnata, Serjania paucidentata, Talisia cerasina, T. veraluciana and Urvillea laevis. The species 
Urvillea laevis and Matayba discolor are new reports for the Brazilian Amazon. Serjania paucidentata is a 
new record for the state of Pará. The beach-ridge forest formation had the largest number of taxa.
Key words: Amazon, beach-ridge, Sapindaceae, taxonomy.
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Introdução
As restingas, de acordo com a resolução 

nº 261, de 30 de junho de 1999, são definidas 
como um conjunto de ecossistemas que 
compreende comunidades vegetais florísticas e 
fisionomicamente distintas, situadas em terrenos 
arenosos de origem marinha, fluvial, lagunar, eólica 
ou combinações destas, de idade quaternária, em 
geral com solos pouco desenvolvidos (Conama 
1999). Apesar das extensas áreas cobertas por 
restinga no litoral paraense, ainda são poucos 
os estudos taxonômicos nesse ecossistema, 
principalmente para as espécies de Sapindaceae.

A família Sapindaceae s.s. compreende ca. 
1756 espécies e 136 gêneros (Silva 2011) e apresenta 

distribuição cosmopolita (Souza & Lorenzi 2008). 
A família pertence à ordem Sapindales juntamente 
com as seguintes famílias: Anacardiaceae, 
Biebersteiniaceae, Burseraceae, Kirkiaceae, 
Nitrariaceae (Peganaceae e Tetradiclidaceae), 
Rutaceae, Meliaceae e Simaroubaceae (APG III 
2009; Judd et al. 2008; Soltis et al. 2005; Silva 
2011). No Brasil ocorrem 25 gêneros e 411 
espécies, 4 subespécies e 7 variedades, distribuídas 
na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal (Somner et al. 2013).

Levando-se em conta a necessidade de 
estudos em áreas de restinga, este trabalho tem por 
objetivo o tratamento taxonômico de Sapindaceae 
das restingas do estado do Pará, fornecendo 
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informações para uma melhor identificação das 
espécies e subsídios aos planos de manejo das áreas 
de proteção ambiental deste ecossistema.

Material e Métodos
O estudo foi realizado no litoral paraense, 

que possui 500 km de extensão e situa-se entre a 
baía de Marajó e a foz do rio Gurupi, 46º–48ºW 
e 0º30’–1ºS (Furtado 1987). As restingas deste 
litoral apresentam seis formações vegetais 
distintas: halófila, psamófila reptante, brejo 
herbáceo, campo de dunas, formação aberta de 
moitas e floresta de restinga (Amaral et al. 2008).

A pesquisa foi baseada em material 
herborizado, incorporado no herbário do Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MG) e da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Embrapa 
Amazônia Oriental (IAN), além de amostras 
coletadas no litoral paraense no período de outubro 
de 1990 a janeiro de 2012. A terminologia adotada 
para descrever a morfologia e os indumentos das 
estruturas vegetativas e reprodutivas foi baseada 
nos trabalhos de Acevedo-Rodrigues (1993, 2003), 
Barkley (1957), Ferrucci (2000), Hickey (1973), 
Lawrence (1973), Radford (1974), Rizzini (1977) 
e Somner (2001). A identificação do material 
coletado foi realizada através de consulta à 
bibliografia especializada, por análise comparativa 
com as exsicatas revisadas por especialistas e 
também por comparação do material tipo ou foto 
dos mesmos. As descrições morfológicas e suas 
respectivas ilustrações foram realizadas com o 

auxílio do estereomicroscópio, com câmara clara 
acoplada e por captura digital.

Resultados e Discussão
Sapindaceae Juss. Genera Plantarum 246. 1789.

Árvore, arbusto ou trepadeira escandente 
de até 20 m de altura. Ramos cilíndricos, 
acinzentados, vináceos ou castanho. Estípulas 
intrapeciolares ou interpeciolares, lanceoladas 
a falciformes, persistentes. Pecíolo decorrente, 
cilíndrico, alado ou não. Raque cilíndrica, 
decorrente, alada ou não. Folhas compostas, 
paripinadas ou imparipinadas,  a l ternas. 
Folíolos discolores ou concolores, coriáceos a 
membranáceos, lanceolados, obovados, ovalados, 
elípticos, oblongos; nervuras secundárias 4–21 
pares, venação broquidódroma, craspedódroma ou 
eucampdódroma. Inflorescência em panículas ou 
tirsos, axilares ou terminais. Flores unissexuadas 
ou bissexuadas, gamossépalas ou dialissépalas, 
dialipétalas ou gamopétalas. Cálice pentâmero 
ou tetrâmero; sépalas orbiculares, elípticas, 
deltóides, espatuladas, ovaladas ou obovadas. 
Corola pentâmera ou tetrâmera; pétalas oblongas, 
obovadas ou espatuladas.  Estames 8, exsertos ou 
inclusos; filetes filiformes, eretos ou curvados; 
anteras basifixas ou dorsifixas, apiculadas ou 
não. Ovário unicarpelar ou tricarpelar; lóculos 
3; estilete inteiro ou tripartido. Estigma inteiro, 
bipartido ou tripartido. Fruto bacáceo, capsular 
ou samarídio, apiculado ou não, estipitado, 
coriáceo ou cartáceo.

Chave para identificação das espécies de Sapindaceae do litoral paraense

1. Folhas imparipinadas.
2.	 Folíolos	com	margem	serreada;	venação	craspedódroma;	flores	bissexuadas,	cálice	dialissépalo;	

antera	dorsifixa;	ovário	unicarpelar	 ...................................................................  4. Urvillea laevis 
2᾿.	 Folíolos	com	margem	denteada	ou	inteira;	venação	broquidódroma	ou	eucampdódroma;	flores	

unissexuadas;	cálice	gamossépalo;	antera	basifixa;	ovário	tricarpelar.
3. Ramos vináceos; folíolos concolores, ápice emarginado ou retuso, base obtusa; margem 

denteada; corola tetrâmera, pétalas com ápice arredondado; antera levemente pubescente; 
ovário elipsóide ou ovalado; estilete único  ...........................................  3. Paullinia pinnata 

3᾿.	 Ramos	castanho;	folíolos	discolores,	ápice	acuminado,	base	atenuada,	margem	inteira;	corola	
pentâmera; pétalas com ápice agudo, truncado ou levemente emarginado; antera glabra; ovário 
obovado; estilete tripartido  ............................................................. 7. Serjania paucidentata 

1᾿.	 Folhas	paripinadas.
4. Folíolos subopostos ou alternos.

5. Folíolos com ápice emarginado, obtuso ou arredondado; sépalas lanceoladas ou oblongas; 
ovário elipsóide; estigma bipartido  .......................................................  8. Cupania diphylla 

5᾿. Folíolos com ápice atenuado ou acuminado; sépalas elípticas; ovário ovalado; estigma inteiro
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6.	 Arbusto;	flores	unissexuadas;	pétalas	com	margem	não	ciliada;	ovário	tricarpelar	 ......................  
 .....................................................................................................................  5. Talisia veraluciana 

6᾿.	 Árvore;	flores	bissexuadas;	pétalas	com	margem	ciliada;	ovário	unicarpelar	 ....  6. Talisia cerasina 
4᾿.	 Folíolos	opostos.

7. Arbusto; folíolos obovados, ovalados, elípticos ou oblongos, ápice agudo, atenuado, emarginado 
ou	retuso;	nervuras	secundárias	4–5	pares;	pétalas	obovadas;	antera	basifixa;	ovário	unicarpelar,	
obovado ou elipsóide  .................................................................................... 1. Matayba discolor 

7᾿.	 Árvore;	folíolos	lanceolados,	ápice	acuminado;	nervuras	secundárias	6–15	pares;	pétalas	oblongas;	
antera	dorsifixa;	ovário	tricarpelar,	ovalado	 .............................................. 2. Matayba guianensis 

Descrição dos táxons
1. Matayba discolor (Spreng.) Radlk.,Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl.Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München. 9: 630. 1879.  Fig. 1a-d

Arbusto de 1 a 4m de altura. Ramos 
cilíndricos, acinzentados ou vináceos, sulcados. 
Pecíolo 0,5–4,4 cm compr., decorrente, cilíndrico, 
não alado. Raque 0,8–7,9 cm compr., decorrente, 
cilíndrica, não alada. Folíolos 2–19,1 cm compr., 
1,8–6,6 cm larg., opostos, discolores, coriáceos, 
obovados, ovalados, elípticos ou oblongos, 
levemente estrigosos ou glabros, ápice agudo, 
emarginado, atenuado ou retuso; base cuneada, 
atenuada, assimétrica, margem inteira; nervuras 
secundárias 4–5 pares, venação broquidódroma. 
Inflorescência em panículas axilares. Flores 
unissexuadas. Cálice pentâmero, gamossépalo; 
sépalas 1–2 mm compr., deltóides, pubescentes; 
lobos 5, obtusos ou agudos. Corola pentâmera, 
gamopétala; pétalas 1–2 mm compr., obovadas, 
glabras, ápice truncado. Flores estaminadas; 
estames 8, 1,5–5 mm compr., exsertos; antera 0,2–1 
mm, basifixa, pubescente ou glabra, não apiculada. 
Flores pistiladas; ovário 2–6,5 mm compr., 
unicarpelar, ovalado ou elipsóide, pubescente; 
estilete inteiro; estigma inteiro. Fruto capsular 
0,8–1,1 cm compr., 0,5–1,3 cm diâm., coriáceo, 
castanho-avermelhado, pubescente.

Distribui-se pela Venezuela e Brasil: Bahia, 
Espírito Santo, Maranhão, Alagoas, Pará, Paraná, 
Rio de Janeiro e Santa Catarina (Coelho 2008; 
Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).
Material selecionado: Maracanã, Ilha de algodoal, 
Praia da princesa, 12.IV.1991, fr., Bastos, M.N.C. et al. 
766 (MG); restinga, 23.X.1990, fr., Bastos, M.N.C. et 
al. 679 (MG); 23.X.1990, fr., Bastos, M.N.C. et al. 626 
(MG); 11.IV.1991, fr., Bastos, M.N.C. et al. 714 (MG); 
Maiandeua/Algodoal, dunas, III.1991, fr., Almeida, S. 
et al. 440 (MG); Ilha de Algodoal, dunas, 4.III.2000, fr., 
Lobato, C. et al. (MG); 21.II.1994. fl., Bastos, M.N.C. 
et al. 1541 (MG); 4.III.2000. fr., Lobato, C. et al. (MG), 
dunas, 2.II.1992, fr., Lobato, C. et al. 452 (MG); Praia 

da Marieta, floresta de restinga, 8.IX.1994, fl., Bastos, 
M.N.C. et al. 1815 (MG); Ilha de Maiandeua, floresta de 
restinga, 30.I.1988, fl., Araujo, D. et al. 8489 (MG); Ilha 
de Fortalezinha, floresta de restinga, 5-20.XII.1999, fl., 
Lobato, L.C.B. et al. 2478 (MG); dunas, 24.I.2012, fr., 
Gurgel, E.S.C. 855 (MG); 4.III.2000, fr., Lobato, L.C. et 
al. (MG); Salinópolis, floresta de restinga, 25.X.2005, fr., 
Rocha, A.E.S. et al. 310 (MG); Praia do Atalaia, dunas, 
9.III.1989, fr., Carreira, L. et al. 1086 (MG); Ilha de 
Tarana, 8.IX.1994, fr., Bastos, M.N.C. et al. 1837 (MG).

De acordo com Coelho (2008), Matayba 
discolor apresenta as pétalas “obodeltóides”, 
entretanto nas amostras do litoral paraense analisadas, 
as pétalas apresentaram-se obovadas. Nas restingas 
do Pará, M. discolor difere de M. guianensis 
principalmente por apresentar folíolos obovados a 
oblongos e 4–5 pares de nervuras secundárias. 

2. Matayba guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 
331. 1775.  Fig. 1e-h

Árvore 4m de altura. Ramos cilíndricos, 
acinzentados, sulcados. Pecíolo 6,8–9,9 cm compr., 
decorrente, cilíndrico, não alado, estrigoso. Raque 
1–21,5 cm compr., cilíndrica, decorrente, não 
alada. Folíolos 5–9,8 cm compr., 1,5–2,8 cm larg., 
opostos, discolores, subcoriáceos, lanceolados, 
estrigosos ou híspidos, ápice acuminado, base 
cuneada ou arredondada, margem inteira; nervuras 
secundárias 6–15 pares, venação broquidódroma. 
Inflorescência em panículas axilares ou terminais. 
Flores unissexuadas. Cálice pentâmero, gamossépalo; 
sépalas, 1–3,5 mm compr., orbiculares, pubescentes; 
lobos 5, arredondados,  pubescentes. Corola 
pentâmera, dialipétala; pétalas 1–2 mm compr., 
oblongas, glabras externamente, lanosas internamente, 
ápice truncado. Flores estaminadas; estames 8, 2–3,5 
mm compr., exsertos; antera 0,3–1 mm compr., 
dorsifixa, glabra, não apiculada. Flores pistiladas; 
ovário 3–4 mm compr., tricarpelar, ovalado, 
densamente pubescente; estilete inteiro; estigma 
inteiro, pubescente. Fruto cápsular 1–1,8 cm compr., 
0,5 – 2 cm diam., coriáceo, ferrugíneo, pubescente.
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Figura 1 – a-d. Matayba discolor – a. hábito com inflorescência em panicula axilar; b. flor estaminada; c. flor pistilada; 
d. fruto capsular. e-h. Matayba guianensis – e. hábito com inflorescência em panicula axilar; f. flor estaminada; 
g. flor pistilada; h.  fruto capsular. i-l. Paullinia pinnata – i. hábito com inflorescência em panicula axilar; j. flor 
estaminada; k. flor pistilada; l. fruto capsular. m-q. Urvillea laevis – m. hábito com inflorescência em tirso axilar; n. 
flor andrógina; o. gineceu; p. estame; q. fruto capsular.
Figure 1 – a-d. Matayba discolor –  a. habit with inflorescence in axillary panicle; b. staminate flower; c. pistillate flower; d. fruit 
capsule type. e-h. Matayba guianensis – e.  habit with inflorescence axillary panicle; f. staminate flower; g. pistillate flower; h. fruit 
capsule type. i-l. Paullinia pinnata –  i. habit with inflorescence in axillary panicle; j. staminate flower; k. pistillate flower; l. fruit 
capsule type. m-q. Urvillea laevis  – m. habit with inflorescence in axillary tirsus; n. androgyny flower o. gynoecium p. stamen q. 
fruit capsule type.
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Distribui-se pela Colômbia, Venezuela, 
Guiana Francesa, Peru, Brasil (Amazonas, Acre, 
Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Goiás, 
Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Distrito Federal, Tocantins 
Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) e Bolívia 
(Guarim Neto et al. 2000; Coelho 2008; Somner et 
al. 2013; Tropicos.org 2010).
Material selecionado: Maracanã, Praia da Marieta, 
floresta de restinga, 7.IX.1994, fl. e fr., Bastos, M.N.C. 
et al. 1791 (MG). 

De acordo com Guarim Neto et al. (2000), 
Matayba guianensis apresenta os folíolos elípticos 
ou oblongo-lanceolados, contudo no material 
examinado foram encontrados somente folíolos 
lanceolados. Essa característica, juntamente com 
o ápice acuminado e a presença de 6–15 pares de 
nervuras secundárias ajudam a diferenciá-la de M. 
discolor nas restingas do Pará.

3. Paullinia pinnata L., Sp. Pl.1: 366. 1753.  
 Fig. 1i-l                                                                     

Trepadeira escandente. Ramos cilíndricos, 
lenhosos, vináceos, levemente sulcados. Pecíolo 
0,9–3,9 cm compr., cilíndrico, alado. Raque 1,1–2,5 
cm compr., cilíndrica, alada. Folíolos 2,8–6,2 cm 
compr., 1,5–2,8 cm larg., alternos, concolores, 
membranáceos a coriáceos, elípticos ou oblongos, 
glabros, ápice emarginado ou retuso, base obtusa, 
margem dentada; nervuras secundárias 6–9 pares, 
venação eucampdódroma. Inflorescência em paniculas 
axilares, tirsóides. Flores unissexuadas. Cálice 
tetrâmero, gamossépalo; sépalas 0,5–3,5 mm compr., 
ovaladas ou obovadas, glabras; lobos 4, arredondados.  
Corola tetrâmera, dialipétala; pétalas 2–3,5 mm 
compr., oblongas, glabras, ápice arredondado. 
Flores estaminadas; estames 8,2–4 mm compr., 
exsertos; antera 1 mm compr., basifixa, levemente 
pubescente, não apiculada. Flores pistiladas; ovário 
4–5 mm compr., tricarpelar, elipsóide ou ovalado, 
pubescente; estilete inteiro; estigma tripartido. Fruto 
capsular 3–3,6 cm compr., 1–1,5 cm larg., coriáceo, 
avermelhado ou ferrugíneo, glabro.
Material selecionado: Viseu, floresta de restinga, 
19.V.1998, fl. e fr., Lobato, L.C.B. et al. 2105 (MG).

Distr ibui-se  pelo Caribe,  Equador, 
Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, 
Madagascar, Republica Dominicana, Porto Rico, 
Tanzânia, Guiana Francesa, Guiana, Venezuela, 
Suriname, Brasil (Amapá, Amazonas, Rondônia, 
Pará, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Piauí, Ceará, 

Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, 
Sergipe e Tocantins) e Bolívia (Standley 1949; 
Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).

Paullinia pinnata pode ser confundida com 
Serjania paucidentata no litoral paraense por 
apresentar raque alada, entretanto é facilmente 
reconhecida por apresentar folíolos elípticos, ápice 
emarginado ou retuso, base obtusa, margem dentada, 
corola tetrâmera, estilete único e estigma tripartido. 
Com relação as demais espécies de Sapindaceae das 
restingas do Pará, P. pinnata difere-se pelo pecíolo 
alado, que juntamente com as folhas biternadas 
ou ternadas e as margens denteadas, formam 
um conjunto de características que subsidiam na 
separação da espécie. A espécie pode ser encontrada 
na formação floresta de restinga.

4. Urvillea laevis Radlk.,Atti Congr. Bot. Firense 
63. 1874 (1876). Fig. 1m-q 

Trepadeira escandente. Ramos cilíndricos, 
acinzentados, não sulcados. Pecíolo 0,3–0,9 
cm compr., decorrente, cilíndrico, não alado. 
Raque 9 cm compr., cilíndrica, decorrente, não 
alada.  Folíolos 2–6,2 cm compr., 0,4–3,8 cm 
larg., subopostos, discolores, membranáceos, 
elípticos, ovalados ou oblongos, glabros, ápice 
atenuado ou agudo, base atenuada, margem 
serreada; nervuras secundárias 7–17 pares, venação 
craspedódroma.  Inflorescências em tirsos, axilares. 
Flores bissexuadas. Cálice pentâmero, dialissépalo; 
sépalas 0,8–2,5 mm compr., espatuladas, glabras, 
ápice agudo. Corola pentâmera, dialipétala; pétalas 
2–3 mm compr., espatuladas, glabras, ápice 
emarginado. Estames com 8, 1,5–2,5 mm compr., 
exsertos; antera 0,5 mm compr., dorsifixa, glabra, 
não apiculada. Ovário 2,6–5 mm compr., unicarpelar, 
elipsóide, glabro; estilete inteiro; estigma tripartido. 
Fruto cápsular 1,8–2,6 cm compr., 1,3–1,5 cm larg., 
cartáceo, castanho, glabro ou pubescente.
Material selecionado: Salinas, dunas, 17.VII.1907, fl. 
e fr., Ducke, A. 881 (MG).

Distribui-se pelo Brasil (Pará, Distrito 
Federal, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná) e Bolívia (Guarim Neto et. 
al. 2000; Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).

Nas restingas do Pará, Urvillea laevis 
diferencia-se das demais espécies estudadas por 
apresentar folíolos com margem serreada, venação 
craspedódroma e cálice dialissépalo. A espécie 
ocorre em formação de dunas, sendo esta uma nova 
ocorrência para o estado do Pará.
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5. Talisia veraluciana Guarim, Acta Amazonica 
9(2): 239. 1979.  Fig. 2a-d                                  

Arbusto de 3m de altura. Ramos cilíndricos, 
castanho, sulcados. Pecíolo 0,4–0,9 cm compr., 
decorrente, cilíndrico, não alado. Raque 7,5–14 cm 
compr., decorrente, cilíndrica, não alada. Folíolos 
4,9–9,4 cm compr., 2,2–3,5 cm larg., alternos 
ou subopostos, discolores, coriáceos, elípticos, 
lanceolados, glabros, estrigosos ou híspidos, ápice 
emarginado ou acuminado, base cuneada ou obtusa, 
margem inteira; nervuras secundárias 10–12 
pares, venação broquidódroma. Inflorescência 
em panículas axilares ou terminais. Flores 
unissexuadas. Cálice pentâmero, gamossépalo; 
sépalas 2,5–7,1 mm compr., elípticas, glabras; lobos 
5, agudos, glabros. Corola pentâmera, dialipétala; 
pétalas 2,5–8 mm compr., obovadas, oblongas, 
glabras, ápice agudo ou arredondado. Flores 
estaminadas; estames 8,2–5 mm compr., inclusos; 
antera 0,5–1 mm compr., basifixa, levemente 
pubescente, apiculada. Flores pistiladas; ovário 
5–6 mm compr., tricarpelar, ovalado, pubescente; 
estilete inteiro; estigma inteiro, pubescente. Fruto 
bacáceo 2,5 cm compr., 1,7 cm diam., coriáceo, 
castanho, rugoso, pubescente.
Material selecionado: Maracanã, Ilha de algodoal, Praia 
da princesa, floresta de restinga, 21.III.1994, fl. e fr., 
Bastos, M.N. et al.1590 (MG).

Distribui-se pela Colômbia e Brasil (Amapá, 
Amazonas, Pará e Mato Grosso) (Guarim Neto 
1979; Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).

No litoral paraense, Talisia veraluciana 
caracteriza-se por ser a única espécie que possui 
anteras apiculadas. A espécie pode ser distinta de 
T. cerasina (Benth.) Radlk. por apresentar hábito 
arbustivo, brácteas oblongas, flores unissexuadas, 
pétalas com margem não ciliada, ovário tricarpelar. 
Esta espécie pode ser encontrada nas formações de 
restingas da Praia da Princesa.

6. Talisia cerasina (Benth.) Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 8(3): 347-348. 1878.  Fig. 2e-i           

Árvore de 3–20 m de altura. Ramos cilíndricos, 
acinzentados, sulcados. Pecíolo 0,2–0,5 cm compr., 
decorrente, cilíndrico, não alado. Raque 9,4–14,2 
cm compr., decorrente, cilíndrica, não alada. 
Folíolos 10,6–16,2 cm compr., 2,8–4,7 cm larg., 
subopostos, discolores, coriáceos, lanceolados, 
glabros; ápice atenuado, acuminado ou agudo; base 
atenuada; margem inteira; nervuras secundárias 9–21 
pares, venação broquidódroma. Inflorescência em 

panículas axilares ou terminais. Flores bissexuadas. 
Cálice pentâmero, gamossépalo; sépalas 2–3,5 mm 
de compr., orbiculares, pubescentes externamente 
e glabras internamente; lobos 5, obtusos. Corola 
pentâmera, dialipétala; pétalas 5–7 mm compr., 
oblongas, glabras, ápice obtuso. Estames 8,5–5,5 
mm compr., inclusos; antera 1–2 mm compr., 
basifixa, glabra, não apiculadas. Ovário 3–5 mm 
compr., unicarpelar, ovalado, pubescente; estilete 
inteiro; estigma inteiro. Fruto bacáceo 1,1–2 cm 
compr., 0,5–0,8 cm larg., coriáceo, preto, pubescente.
Material selecionado: Bragança, floresta de restinga, 
27.XII.1955, fl., Bordallo, A. (MG).

Distribui-se pela Costa Rica; Panamá, 
Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Brasil 
(Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Pernambuco, 
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo) e Bolívia.  
(Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).

Nas restingas do litoral paraense, Talisia 
cerasina caracteriza-se por apresentar folíolos com 
ápice atenuado. Essa característica, juntamente com 
as brácteas lanceoladas, flores andróginas, pétalas 
com margem ciliada e ovário unicarpelar, ajudam a 
diferenciá-la de T.veraluciana. Esta espécie ocorre 
nas formações de floresta de restinga.

7. Serjania paucidentata DC. Seem. Bot. Voy.
Herald 92. 1853.  Fig. 2j-m

Trepadeira escandente. Ramos cilíndricos, 
castanho, sulcados. Pecíolo 3,7–4,9 cm compr., 
decorrente, cilíndrico, não alado. Raque 2,5–3,3 
cm compr., cilíndrica, alada. Folíolos 1,5–7,4 
cm compr., 1,1–3,6 cm larg., subopostos ou 
opostos, discolores, subcoriáceos, elípticos ou 
oblongos, glabros, ápice acuminado, base atenuada, 
margem inteira; nervuras secundárias 5–11 pares, 
venação broquidódroma. Inflorescência em 
panículas axilares. Flores unissexuadas. Cálice 
tetrâmero, gamossépalo, sépalas 2–3,5 mm 
compr., obovadas ou oblongas, pubescentes 
externamente e glabra internamente, lobos 4, 
agudos. Corola pentâmera, dialipétala; pétalas 
3–5 mm compr., oblongas, obovadas, glabras; 
ápice agudo, truncado ou levemente emarginado. 
Flores estaminadas; estames 8, 2,5–5 mm compr., 
exsertos; antera 0,5–1 mm, basifixa, glabra, 
não apiculada. Flores pistiladas; ovário 4–5,5 
mm compr., tricarpelar, obovado ou levemente 
oblongo, tomentoso; estilete tripartido; estigma 
tripartido. Fruto samarídio 1–2,5 cm compr., 
1,1–1,6 cm larg., membranáceo, castanho claro, 
levemente pubescente.
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Figura 2 – a-d. Talisia veraluciana – a. hábito com foliolos elipticos ou lanceolados; b. flor estaminada; c. flor 
pistilada; d. fruto bacáceo. e-i. Talisia cerasina – e. hábito com foliolos lanceolados; f. flor andrógina; g. gineceu; 
h. estame; i. fruto bacáceo. j-m. Serjania paucidentata – j. hábito com inflorescência em paniculas axilares; k. flor 
estaminada; l. flor pistilada; m. fruto samaridio. n-r. Cupania diphylla – n. hábito com inflorescência em panicula 
terminal; o. flor andrógina; p. gineceu; q. estame; r. fruto capsular.
Figure 2 – Talisia veraluciana – a. habit with elliptical or lanceolate, leaflets; b. staminate flower; c. pistillate flower; d. fruit duproid 
type. e-i. Talisia cerasina  – e. habit with lanceolate, leaflets; f. androgyny flower g. gynoecium h. stamen i. fruit duproid type.  j-m. 
Serjania paucidentata – j. habit with inflorescence in axillary panicle; k. staminate flower; l. pistillate flower; m. fruit samara type. 
n-r. Cupania diphylla  – n. habit with inflorescence terminal panicle; o. androgyny flower p. gynoecium q. stamen r. fruit capsule type.
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Material selecionado: Maracanã, Ilha de Algodoal, dunas, 
1.VII.1992, fl. e fr., Lobato, L.C.B. et al. 490 (MG).

Distribui-se pelo Brasil: Acre, Ceará e Minas 
Gerais (Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).

No litoral paraense, Serjania paucidentata 
destaca-se por apresentar folíolos biternados, 
ovalados e raque alada, características diagnósticas 
para seu reconhecimento no ambiente de restinga. A 
espécie é uma nova ocorrência para o estado do Pará.

8. Cupania diphylla Vahl, Eclog. Amer. 3:9. 
1807.  Fig. 2n-r

Arbusto ou árvore 3–5 m de altura. Ramos 
cilíndricos, acinzentados, não sulcado. Pecíolo 
0,4–17,9 cm compr., decorrente, cilíndrico, 
não alado. Raque 1,1–5 cm compr., cilíndrica, 
decorrente, não alada. Folíolos 4,1–20,2 cm 
compr., 1,2–9,9 cm larg., alternos, discolores, 
cartáceos ou coriáceos, elípticos ou obovados, 
glabros ou estrigosos; ápice emarginado, obtuso 
ou arredondado; base atenuada, cuneada ou 
assimétrica; margem inteira; nervuras secundárias 
5–13 pares, broquidódromas. Inflorescência em 
paniculas axilares ou terminais. Flores bissexuadas. 
Cálice pentâmero, gamossépalo; sépalas 5–6,5 
mm compr., lanceoladas ou oblongas, pilosas; 
lobos 5, agudos. Corola pentâmera, dialipétala, 
pétalas 1,5–4 mm compr., oblongas ou obovadas, 
pubescentes externamente e glabras internamente, 
ápice agudo ou truncado. Estames 8, 1,5–3,5 mm 
compr., exsertos; antera 0,5–1 mm compr., basifixa, 
glabra, levemente pubescente, não apiculada. Ovário 
5–6 mm compr., tricarpelar, elipsóide, híspido; 
estilete inteiro; estigma bipartido. Fruto cápsular 
0,9–1,3 cm compr., 0,5–1,5 cm larg., cartáceo, 
castanho escuro, pubescente.
Material selecionado: Maracanã, Ilha de Algodoal, Praia 
da princesa, floresta de restinga, 20.XII.1993, fl., Bastos, 
M.N.C. et al. 1518 (MG); 19-25.VIII.1994, fl., Bastos, 
M.N.C. et al.1732 (MG); dunas, 4.II.1992, fl., Lobato, 
L.C.B. et al. 463 (MG); Ilha do Marco, dunas, 12.I.1992, 
fr., Bastos, M.N.C. et al.1145 (MG); Ilha de Maiandeua, 
floresta de restinga, 18.XII.1993, fl., Bastos, M.N.C. 
et al.1474 (MG); floresta de restinga, 21.XII.1993, fl., 
Bastos, M.N.C. et al.1485 (MG); Ilha de Fortalezinha, 
floresta de restinga, 5-20.XII.1999, fl., Lobato, L.C.B. 
et al. 2491 (MG); Praia da Marieta, restinga, 7.IX.1994, 
fl., Bastos, M.N.C. et al.1793 (MG).

Distribui-se pelo Suriname, Guiana Francesa, 
e Brasil (Amapá, Amazonas, Acre, Pará e Maranhão) 
(Somner et al. 2013; Tropicos.org 2010).

Cupania diphylla pode ser facilmente 
reconhecida nas restingas do litoral paraense por 
ser a única que apresenta estigma bipartido. Esta 

característica, associada ao ápice foliar emarginado, 
obtuso ou arredondado; as sépalas lanceoladas ou 
oblongas e ao ovário elipsóide, são diagnósticas na 
identificação desta espécie.

Os principais caracteres utilizados para 
a separação das espécies de Sapindaceae da 
restinga paraense foram o tipo de venação 
broquidódroma, craspedódroma e eucampdódroma 
e a filotaxia das folhas compostas paripinadas ou 
imparipinadas, folíolos opostos, subopostos ou 
alternos. Os gêneros Matayba e Talisia foram os 
mais representativos, com duas espécies cada. As 
espécies Serjania paucidentata e Urvillea laevis 
são novas ocorrências para o estado do Pará. As 
espécies Matayba discolor e Urvillea laevis são 
novas ocorrências à região Amazônica brasileira. 
Na restinga paraense, Cupania diphylla e M. 
discolor foram as mais abrangentes, ocorrendo 
desde campo de dunas até floresta de restinga. 
A formação floresta de restinga foi a mais 
representativa, apresentando seis das oito espécies 
registradas ao longo do litoral do estado do Pará.

Agradecimentos 
Os autores agradecem ao Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG) e ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) a concessão da bolsa e apoio logístico para 
a realização deste trabalho. E a todas as pessoas que 
contribuíram direta ou indiretamente para que este 
trabalho fosse realizado.

Referências
Acevedo-Rodrigues, P. 1993. Systematics of Serjania 

(Sapindaceae), part I: a revision of Serjania sect. 
Platycoccus. Memoirs of the New York Botanical 
Garden 67: 1-93.

Acevedo-Rodrigues, P. 2003. Melicocceae (Melicoccus 
and Talisia) Sapindaceae. Flora Neotropica 
Monograph 87: 1-178.

Amaral, D.D.; Prost, M.T.; Bastos, M.N.C; Costa Neto, 
S.V. & Santos, J.U.M. 2008. Restingas do litoral 
amazônico, estados do Pará e Amapá, Brasil. 
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi 3: 35-67. 

APG III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny 
Group	classification	for	the	orders	and	families	of	
flowering	plants:	APG	III.	Botanical	Journal	of	the	
Linnean Society 161: 105-121.

Barkley, F.A. 1957. Sapindaceae of Southern América. 
Lilloa 28: 111-179.

Coelho, R.L.G. 2008. Estudos taxonômicos em Matayba 
Aubl. Sect. Matayba (Sapindaceae). Dissertação 



Sapindaceae do litoral paraense

Rodriguésia 64(4): 807-815. 2013

815

de Mestrado. Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 170p.

CONAMA nº 261, de 30 de junho de 1999. Disponível 
em <http://www.lei.adv.br/261-99.htm>. Acesso 
em 21 Mai 2013.

Ferrucci, M.S. 2000. Revisón de los géneros 
Cardiospermum y Urvillea para el neotrópico 
(Sapindaceae). Tese de Doutorado. Universidade 
Nacional de Córdoba, Córdoba. 262p. 

Furtado, L.G. 1987. Curralistas e redeiros de Marudá: 
pescadores do litoral do Pará. Museu Paraense 
Emílio Goeldi, Belém. 366p.

Guarim Neto, G. 1979. Estudos em Sapindaceae I. 
Novas espécies de Talisia Aublet para o Brasil. Acta 
Amazônica 9: 233-239. 

Guarim Neto, G.; Santana, S.R. & Silva, J.V.B da, 2000. 
Notas etnobotânicas de espécies de Sapindaceae 
Jussieu. Acta Botanica Brasilica 14: 327-334. 

Hickey,	L.J.	1973.	Classification	of	the	arquitecture	of	
dicotyledonous leaves. American Journal of Botany 
60: 17-33. 

Judd, W.S.; Campbell, C.S.; Lellogg, E.A.; Stevens, 
P.F. & Donogue, M.J. 2008. Plant systematics: a 
phylogenetic approach. 3rd ed. Sinauer Associates, 
Stamford. Pp. 429-440.

Lawrence, G.H.M. 1973. Taxonomy of vascular plants. 
Macmillan, New York. Pp. 767-809.

Radford, A.E. et al. 1974. Vascular plant systematics. 
Harper & Row, New York. 891p.

Rizzini, C.T. 1977. Sistematização terminológica da 
folha. Rodriguésia 29: 103-125. 

Silva, K.F. 2011. Sapindaceae na Serra do Cipó, 
Minas Gerais, Brasil. Dissertação de Mestrado. 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 148p.

Soltis, D.E.; Soltis, P.S.; Endress, P.K. & Chase, M.W. 
2005. Phylogeny and evolution of angiosperms.  
Smithsonian Books, Washington, DC. 370p.

Somner, G.V. 2001 Paullinia L. (Sapindaceae): 
morfologia, taxonomia e revisão de Paullinia sect. 
Phygoptilon. Tese de Doutorado. Universidade de 
São Paulo, São Paulo.

Somner, G.V.; Ferrucci, M.S.; Acevedo-Rodríguez, P.; 
Coelho, R.L.G. 2013. Sapindaceae. In: Lista de 
espécies	 da	 flora	 do	Brasil.	 Jardim	Botânico	 do	
Rio	de	Janeiro.	Disponível	em	<http://floradobrasil.
jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB216>.	Acesso	em	
15 Abr 2013.

Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2008. Botânica sistemática: 
guia ilustrado	 para	 identificação	 das	 famílias	 de	
fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado 
em APG II. Instituto Plantarum, Nova Odessa. 704p.

Standley, P.C. & Steyermark, J.A. 1949. Sapindaceae. 
In: Standley, P.C. & Steyermark, J.A. (eds.). 
Flora of Guatemala - Part VI. Fieldiana, Bot. 24: 
234-316.

Tropicos.org. 2010. Missouri Botanical Garden. 
Disponível em <http://www.mobot.mobot.org/
W3T/Search/vast.html>. Acesso em 10 Set 2010.

Artigo recebido em 28/10/2011.  Aceito para publicação em 28/06/2013.





Resumo
Os Campos rupestres têm destaque no cenário mundial da conservação por sua enorme riqueza em 
espécies e alta taxa de endemismo. É considerado um ecossistema ameaçado devido à intensa e progressiva 
descaracterização que vêm sofrendo pela ação antrópica. O objetivo deste estudo foi descrever os padrões 
fenológicos reprodutivos e vegetativos em seis espécies arbustivas endêmicas dos campos rupestres da 
Cadeia do Espinhaço, simpátricas na Serra do Cipó, Minas Gerais, e testar a relação entre suas fenofases e 
a estacionalidade climática. Esperamos que as espécies tenham suas fenofases fortemente relacionadas às 
variações entre as estações seca e úmida. As observações fenológicas foram conduzidas mensalmente nas 
fenofases reprodutivas (flor, fruto e dispersão) e vegetativas (queda de folhas e brotamento). De acordo com 
a combinação dos padrões fenológicos reprodutivos, vegetativos e sazonalidade, foi possivel distinguir quatro 
estratégias fenológicas para as seis espécies avaliadas. Dessa forma, o presente estudo mostrou uma grande 
diversidade de padrões fenológicos, mesmo considerando o pequeno número de espécies amostradas. Por 
outro lado, em todas as espécies as fenofases reprodutivas apresentaram um padrão significativamente sazonal, 
com alta concentração de espécies reproduzindo em uma dada estação do ano, sugerindo uma importância 
destacada da sazonalidade do clima na definição dos padrões fenológicos em campos rupestres. 
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, endemismo, floração, sazonalidade, sincronia.

Abstract
The Brazilian “campos rupestres” (high-altitude grasslands) are very important on the world conservation 
scenario because of high species richness and endemism. These grasslands are regarded as threatened 
ecosystems due to intense, on-going disruption by man´s activities. The aim of this study was to describe 
the reproductive and vegetative phenological patterns of six shrub species endemic to these grasslands in the 
Espinhaço Range, sympatric in Serra do Cipó, MG. We tested the relationship between species phenophases 
and local climate seasonality. We expect that the species phenophases are strongly correlated with variations 
of the dry and wet seasons. Observations were conducted monthly on reproductive (flowering, fruit production 
and dispersal) and vegetative (leaf fall and budding) phenophases. Given the combination of reproductive 
phenology, vegetative phenology, and seasonality, we observed four phenological strategies for the six species. 
Therefore this study revealed great diversity in phenological patterns, even  when considering the small 
number of species sampled. Moreover, all species showed a significant seasonal pattern for the reproductive 
phenophases, with high concentrations of species reproducing during a given season, suggesting a key role 
of climate in defining phenological patterns in the “campo rupestre” grasslands.
Key words: Espinhaço mountain range, endemism, flowering, seasonality, synchrony.
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Introdução 
O campo rupestre é uma fitofisionomia 

caracterizada por um estrato herbáceo entremeado 
por pequenos arbustos e subarbustos, distribuídos 
em mosaicos de micro habitats com substratos que 
podem variar na fertilidade, capacidade de retenção 
de água, profundidade do solo e granulometria, 
além das diferenças no relevo e microclima 
(Giulietti et al. 1997). Embora este ecossistema 
se destaque no cenário mundial da conservação 
por sua enorme riqueza em espécies e alta taxa de 
endemismo, o campo rupestre pode ser considerado 
um ecossistema ameaçado pela intensa e progressiva 
descaracterização que vêm sofrendo pela ação 
antrópica (Menezes & Giulietti 2000).

Para embasar estratégias de conservação 
e restauração em ecossistemas ameaçados, 
é fundamental promover a investigação dos 
aspectos básicos da biologia de suas espécies. 
O estudo da fenologia representa uma ótima 
ferramenta para o entendimento dos fatores que 
influenciam a reprodução e a sobrevivência das 
espécies vegetais (Morellato et al. 2000, 2010a) 
contribuindo para a compreensão da dinâmica e 
estruturação das comunidades de plantas. Além 
disso, o entendimento dos ciclos reprodutivos 
das plantas é de fundamental importância para 
a conservação e manejo de espécies nativas e 
ameaçadas (Oliveira 2008). Entretanto, os estudos 
fenológicos com plantas de campo rupestre são 
escassos, especialmente em espécies endêmicas ou 
ameaçadas (Madeira & Fernandes 1999; Conceição 
et al. 2007; Coelho & Machado 2009; Dutra et al. 
2009; Miola et al. 2010).

As plantas apresentam estratégias fenológicas 
relacionadas às características ambientais de seus 
habitats, ao seu hábito, biologia reprodutiva e modo 
de dispersão (Batalha & Mantovani 2001; Tannus 
et al. 2006; Conceição et al. 2007). A interação 
entre a fenologia de uma determinada espécie 
de planta e a variação sazonal no clima é um dos 
determinantes mais importantes de sua distribuição 
(Chuine & Beaubien 2001). Assim, espera-se que, 
principalmente, as espécies endêmicas apresentem 
respostas fenológicas adaptadas às peculiaridades 
do habitat no qual ocorrem.

O objetivo do presente estudo foi descrever 
os padrões fenológicos reprodutivos e vegetativos 
em seis espécies arbustivas endêmicas dos campos 
rupestres da Cadeia do Espinhaço, simpátricas na 
Serra do Cipó, MG, e testar a relação entre suas 
fenofases e a estacionalidade climática. 

Material e Métodos
Área de estudo e espécies avaliadas
Este estudo foi realizado na Reserva Particular 

Natural Vellozia (19°17’46”S, 43°35’28”W, altitude 
em torno de 1200 m), localizada na Serra do Cipó, 
porção sul da Cadeia do Espinhaço, Minas Gerais. O 
clima regional é considerado Cwb na classificação 
Köppen, com verões quentes e chuvosos e invernos 
secos e frios, com uma precipitação média anual de 
1500 mm (Galvão & Nimer 1965). Com base na 
classificação de Madeira & Fernandes (1999) foram 
consideradas duas diferentes estações: chuvosa 
(outubro a abril) e seca (maio a setembro) (Fig. 1). 
Dados climáticos foram obtidos para o período de 
coleta dos dados fenológicos, de estação localizada 
a 4,5 km da área de estudos, no município de 
Cardeal Mota, Rodovia MG 010, km 98,7, a uma 
altitude de 860 m (dados não publicados).

Foram estudadas seis espécies simpátricas 
(cinco arbustos e uma palmeira com porte 
arbustivo) na Serra do Cipó: Syagrus glaucescens 
Glaz. ex Becc. (Arecaceae) é uma pequena 
palmeira endêmica dos campos rupestres, associada 
a afloramentos rochosos, que pode atingir até 4 m 
de altura (Pintaud et al. 2008; Miola et al. 2010; 
2011); Mimosa foliolosa Benth. ssp. pachycarpa 
(Bentham) (Fabaceae) é um arbusto endêmico 
das elevações da Cadeia do Espinhaço, ocorre em 

Figura 1 – Variação média mensal na umidade relativa 
do ar (%, linha contínua) e temperaturas máxima e 
mínima (°C, linhas pontilhadas) e precipitação mensal 
total (mm, barras) durante o período de estudo (2000 
a 2002), na Serra do Cipó, MG, Brasil.
Figure 1 – Mean monthly variations in Relative air humidity (%, 
continuous line) and maximum and minimum temperatures (°C, 
dashed lines) and total precipitation (mm, bars) during the period 
of study (2000 to 2002), Serra do Cipó, MG, Brazil. 
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solos arenosos de campo rupestre e nas bordas de 
afloramentos de arenito e atinge de 0,4 a 0,7 m 
de altura (Barneby 1991; Negreiros et al. 2009); 
Diplusodon orbicularis Koehne (Lythraceae) é 
um arbusto endêmico da Serra do Cipó, associado 
a solos arenosos e areno-pedregosos, atingindo 
de 0,15 a 2 m de altura (Cavalcanti 1990, 
Silveira et al. 2012); Comolia sertularia Triana 
(Melastomataceae: Melastomeae) é um arbusto 
endêmico da Serra de São José e Serra do Cipó 
(Drummond et al. 2007), geralmente associado a 
afloramentos rochosos, atingindo aproximadamente 
1 m de altura; Microlicia tetrasticha Cogn. 
(Melastomataceae: Microliceae) é um arbusto 
endêmico da Cadeia do Espinhaço (Cogniaux 
1883-1885), crescendo em campos arenosos úmidos 
(Martins et al. 2009), atingindo aproximadamente 
0,5 m de altura; Coccoloba cereifera Schwacke 
(Polygonaceae) é um arbusto endêmico restrito a 
uma área de 26 km2 na Serra do Cipó (Melo 2000; 
Silva et al. 2008; Moreira et al. 2008, 2010), está 
associado a solos arenosos em vegetação aberta e 
atinge 2 m de altura (Ribeiro & Fernandes 2000).

Coleta e análise de dados
Ao longo de 12 meses, foram coletados 

os dados referentes à fenologia qualitativa de 
30 indivíduos de cada espécie aleatoriamente 
selecionados na área de estudo. As observações 
fenológicas foram feitas mensalmente entre 
outubro/2000 e setembro/2001 para C. cereifera, S. 
glaucescens e D. orbicularis; entre setembro/2000 
e agosto/2001 para M. foliolosa e entre janeiro/2001 
e dezembro/2001 para C. sertularia e M. 
tetrasticha. Em cada indivíduo foi registrada a 
presença ou ausência de: botões e/ou flores, 
indiscriminadamente (floração); frutos em fase 
de maturação (frutificação) (Tannus et al. 2006); 
frutos em dispersão, considerando frutos abertos 
e expostos à ação do vento, gravidade ou de 
dispersores animais (dispersão); brotos e/ou folhas 
novas (brotamento); e queda foliar (senescência) 
(veja Morellato et al. 1989). 

Os padrões fenológicos das espécies foram 
classificados em contínuo ou anual sazonal de 
acordo com a frequência de indivíduos em cada 
fenofase ao longo do ano. Foi considerado padrão 
contínuo a ocorrência de determinada fenofase ao 
longo do ano todo, com frequência similar e sem 
interrupções. O padrão anual sazonal (modificado 
de Newstrom et al. 1994) foi definido pela 
ocorrência de um evento fenológico durante o 

ano, com obrigatoriamente um período de maior 
frequência de indivíduos e com ausência da 
fenofase por período igual ou maior que dois meses.

Devido à natureza dos dados, análises 
estatísticas circulares foram utilizadas para detectar 
o comportamento sazonal em cada espécie, 
conforme descrito em Morellato et al. (1989, 
2000, 2010b) e Zar (1996), utilizando do software 
Oriana versão 3.0 (Kovach 2003). A frequência de 
ocorrência de cada evento fenológico para cada 
espécie foi calculada como em Morellato et al. 
(1989), convertida em ângulos (360° representam os 
365 dias do ano, sendo 1º de janeiro o ângulo zero), 
calculada a data ou ângulo médio de ocorrência. 
O teste de Rayleigh (Zar 1996) foi aplicado para 
testar a significância do ângulo ou data média das 
fenofases com distribuição unimodal e se existe um 
padrão significativamente sazonal (Morellato et al. 
2000; Morellato 1989, 2010b). Quando o ângulo 
médio é significativo o padrão é considerado 
sazonal, e este corresponde à data média do ano ao 
redor da qual se concentram os eventos fenológicos 
(Morellato et al. 2000, 2010b). O vetor r varia de 0 
a 1 e indica a concentração dos indivíduos ao redor 
da data média ou grau de sazonalidade da fenofase 
(Morellato et al. 2000, 2010b).

Com intuito de averiguar se a frequência 
de indivíduos em uma determinada fenofase 
responde proporcionalmente à sazonalidade 
climática, foi calculado o grau de sincronia de cada 
espécie nas estações seca e chuvosa aplicando o 
índice de atividade ou a proporção de indivíduos 
manifestando determinada fenofase na estação seca 
ou úmida como sugerido por Bencke & Morellato 
(2002a, b): assincrônico (< 20% dos indivíduos 
manifestando a fenofase); pouco sincrônico/baixa 
sincronia (20–60%); ou alta sincronia (> 60%).

Resultados 
De acordo com a  combinação dos 

padrões fenológicos reprodutivos, vegetativos 
e sazonalidade, este estudo distinguiu quatro 
estratégias fenológicas para as seis espécies 
avaliadas: i) floração, frutificação, dispersão 
anuais e sazonais na estação chuvosa, brotamento 
sazonal na estação chuvosa e senescência ausente 
ou não sazonal (M. foliolosa e C. cereifera); ii) 
floração na estação chuvosa, frutificação entre 
a estação chuvosa e seca, e dispersão na seca, 
brotamento e senescência o ano todo (C. sertularia 
e M. tetrasticha); iii) floração na estação seca, 
frutificação e dispersão na estação chuvosa, 
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brotamento durante todo o ano e senescência 
ausente (S. glaucescens); iv) floração no final da 
estação chuvosa, frutificação e dispersão na seca, 
brotamento o ano todo e senescência na estação 
seca (D. orbicularis).

Syagrus glaucescens apresentou padrão anual 
para todas as fenofases reprodutivas (Fig. 2a-c). 
O pico de floração foi significativamente sazonal 
com data média no mês de maio, início da estação 
seca (Tab. 1; Fig. 2a). O sincronismo da floração 
foi baixo em ambas as estações (Tab. 2). O pico de 
frutificação foi significativamente sazonal com data 
média em novembro, durante a estação chuvosa 
(Tab. 1; Fig. 2b), com baixa sincronia na estação 
chuvosa e assincronia na seca (Tab. 2). O pico de 
dispersão de sementes foi sazonalmete significativo, 
com data média em janeiro, auge da estação chuvosa 
(Tab. 1; Fig. 2c), com assincronia nas duas estações 
(Tab. 2). O brotamento apresentou padrão contínuo, 

com distribuição uniforme ao longo do ano (Tab. 1). 
Nenhum indivíduo da espécie apresentou sinais de 
senescência durante todo o ano.

Mimosa foliolosa apresentou padrão anual 
para todas as fenofases reprodutivas (Fig. 3a-c). 
O pico de floração foi significativamente sazonal 
com data média no mês de janeiro, auge da 
estação chuvosa (Tab. 1; Fig. 3a). A floração foi 
assincrônica entre os indivíduos observados em 
ambas as estações (Tab. 2). O pico de frutificação 
foi significativamente sazonal com data média 
em outubro, início da estação chuvosa (Tab. 1; 
Fig. 3b). A frutificação apresentou baixa sincronia 
na estação chuvosa e assincronia na estação seca 
(Tab. 2). O pico de dispersão foi significativamente 
sazonal com data média em outubro, na estação 
chuvosa (Tab. 1; Fig. 3c). A dispersão apresentou 
baixa sincronia na estação chuvosa e assincronia 
na estação seca (Tab. 2). O brotamento apresentou 

Figura 2 – Diagrama circular do número de indivíduos de Syagrus glaucescens em a. flor; b. fruto; c. dispersão, na 
Serra do Cipó, MG. A seta aponta para a data média e o comprimento da seta representa o valor de r, que varia de 0 
a 1, e mostra a concentração da fenofase ao redor da data média (grau de sazonalidade).
Figure 2 – Circular diagram presenting the number of individuals of Syagrus glauscescens: a. flowering; b. fruiting; c. dispersing, in 
Serra do Cipó, MG. The arrow points to the mean date, and the length of the arrow represents the value of vector r, ranging from 0 to 
1, or the concentration of the phenophase around the mean date (degree of seasonality).

Figura 3 – Diagrama circular do número de indivíduos de Mimosa foliolosa em: a. flor; b. fruto; c. dispersão; d. 
brotamento, na Serra do Cipó, MG. A seta aponta para a data média e o comprimento da seta representa o valor de r, 
que varia de 0 a 1, e mostra a concentração da fenofase ao redor da data média (grau de sazonalidade). 
Figure 3 – Circular diagram presenting the number of individuals of Mimosa foliolosa: a. flowering; b. fruiting; c. dispersing; d. leaf 
flushing in Serra do Cipó, MG. The arrow points to the mean date, and the length of the arrow represents the value of vector r, ranging 
from 0 to 1, or the concentration of the phenophase around the mean date (degree of seasonality).

a b c

a b c d
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Tabela 1 – Resultados da análise estatística circular para a ocorrência de sazonalidade nas fenofases de seis espécies 
endêmicas dos campos rupestres, Serra do Cipó, MG. * = somatório do número total de observações ao longo do 
ano. ns = diferença não significativa (p > 0,05); – = não aplicável devido a distribuição uniforme ou baixo número 
de observações.
Table 1 – Circular statistic analyses for the occurrence of seasonality of each phenophase for six plant species endemic from rupestrian 
grasslands, Serra do Cipó, MG. * = Total number of observations during the year;  ns = a non significant difference (p > 0,05); – = test 
not applied due to uniform distribution or low number of observations.

Espécie Fenofase Número de 
observações*

Data média 
(mês)

Ângulo 
médio do 

vetor

Desvio 
padrão 
circular

Comprimento 
médio do vetor r

Teste de 
uniformidade 
Rayleigh (p)

Sy
ag

ru
s 

gl
au

ce
sc

en
s

Floração 141 Maio 155,52° 85,70° 0,33 < 0,001

Frutificação 73 Novembro 318,58° 84,96° 0,33 < 0,001

Dispersão  13 Janeiro 25,82° 35,10° 0,83 < 0,001

Brotamento 354 – 120,00° 164,09° 0,02 ns

Senescência 0 – – – – –

M
im

os
a 

   
   

  
fo

lio
lo

sa

Floração 27 Janeiro 33,37° 35,73° 0,82 < 0,001

Frutificação 82 Outubro 298,65° 46,90° 0,72 < 0,001

Dispersão 64 Outubro 288,62° 27,35° 0,90 < 0,001

Brotamento 267 Dezembro 356,03° 97,90° 0,23 < 0,001

Senescência 4 – – – – –

D
ip

lu
so

do
n 

or
bi

cu
la

ri
s

Floração 45 Abril 116,94° 22,89° 0,92 < 0,001

Frutificação 106 Julho 186,86° 47,97° 0,70 < 0,001

Dispersão 73 Setembro 251,48° 33,62° 0,84 < 0,001

Brotamento 269 –  9,50° 136,97° 0,06 ns

Senescência 18 Novembro 313,24° 24,29° 0,91 < 0,001

C
om

ol
ia

   
se

rt
ul

ar
ia

Floração 113 Janeiro 11,10° 65,39° 0,52 < 0,001

Frutificação 197 Abril 94,58° 86,17° 0,32 < 0,001

Dispersão 112 Julho 192,66° 62,48° 0,55 < 0,001

Brotamento 351 – 45,00° 178,34° 0,01 ns

Senescência 9 – 225,00° 88,05° 0,31 ns

M
ic

ro
lic

ia
 

te
tr

as
tic

ha

Floração 75 Dezembro 344,35° 23,89° 0,92 < 0,001

Frutificação 188 Abril 93,88° 56,60° 0,61 < 0,001

Dispersão 202 Julho 193,09° 70,28° 0,47 < 0,001

Brotamento 334 – 161,76° 131,06° 0,07 ns

Senescência 4 – – – – –

C
oc

co
lo

ba
 

ce
re

ife
ra

Floração 20 Novembro 311,96° 73,55° 0,44 < 0,001

Frutificação 20 Dezembro 356,53° 75,38° 0,42 < 0,001

Dispersão 16 Janeiro 29,10° 67,25° 0,50 < 0,001

Brotamento 25 Janeiro 13,40° 102,51° 0,20 < 0,001

Senescência – – – – – –



822 Belo, R.M. et al.

Rodriguésia 64(4): 817-828. 2013

Tabela 2 – Sincronia de fenofases nas estações seca e chuvosa, em porcentagem de indivíduos, para seis espécies 
endêmicas de campos rupestres, Serra do Cipó, MG. Fl= Floração, Fr= Frutificação, D= Dispersão, B= Brotamento, 
S= Senescência. Grau de sincronia: a= assincrônico, b= baixa sincronia, c= alta sincronia (Bencke & Morellato 2002a).
Table 2 – Synchrony of phenophases during the dry and wet seasons in percentage of individuals, for the six endemic species from 
rupestrian grasslands, Serra do Cipó, MG. FL = Flowering, Fr = Fruiting, D = Dispersion, B = Leaf flushing and S = Senescence. Degree 
of synchrony: a= asynchrony, b= low synchrony and c= high synchrony (Bencke & Morellato 2002a)

 Estação chuvosa Estação seca

Espécie Fl Fr D B S Fl Fr D B S

S. glaucescens 27,6 b 24,2 b 05,7 a * 0,0 a 56,0 b 16,0 a 00,7 a * 0,0 a

M. foliolosa 12,9 a 27,1 b 21,9 b 94,8 c 0,0 a 0,0 a 16,7 a 12,0 a 52,0 b 2,7 a

D. orbicularis 15,5 a 07,7 a 13,7 a * 0,0 a 15,8 a 77,5 c 41,7 b * 0,0 a

C. sertularia 32,4 b 58,1 b 11,9 a * 1,9 a 12,7 a 50,0 b 58,0 b * 3,3 a

M. tetrasticha 35,7 b 57,1 b 27,1 b * 1,4 a 00,0 a 45,3 b 96,7 c * 0,7 a

C. cereifera 35,2 b 44,8 b 27,6 b 69,2 c 0,0 a 19,3 a 14,0 a 10,0 a 36,7 b 0,0 a

* Fenofase contínua ao longo do ano, não sazonal, sem variação na sincronia

padrão contínuo, com sazonalidade significativa no 
mês de dezembro, auge da estação chuvosa (Tab. 
1; Fig. 3d). O brotamento mostrou alta sincronia 
na estação chuvosa e baixa sincronia na seca 
(Tab. 2). Sinais de senescência foram observados 
apenas durante a estação seca (padrão anual) para 
poucos indivíduos, porém a sazonalidade foi não 
significativa (Tab. 1).

Diplusodon orbicularis apresentou um 
padrão anual para todas as fenofases reprodutivas 
(Fig. 4a-c). O pico de floração foi sazonal e 
significativo com data média no mês de abril, 
final da estação chuvosa e início da estação seca 
(Tab. 1; Fig. 4a). A floração foi assincrônica nas 
duas estações (Tab. 2). O pico da frutificação foi 
significativamente sazonal com data média no 
mês de julho, auge da estação seca (Tab. 1; Fig. 
4b). A frutificação foi assincrônica na estação 
chuvosa e com alta sincronia na seca (Tab. 2). O 
pico de dispersão foi significativamente sazonal 
com data média em setembro (Tab. 1; Fig. 4c). 
A dispersão foi assincrônica na estação chuvosa 
e com baixa sincronia na estação seca (Tab. 2). 
O brotamento apresentou padrão contínuo, com 
distribuição uniforme ao longo do ano (Tab. 1), 
sem sazonalidade. A senescência apresentou padrão 
anual, com sazonalidade significativa e data média 
no mês de novembro (Tab. 1; Fig. 4d).

Comolia sertularia apresentou padrão 
contínuo para todas as fenofases reprodutivas, 
definido pela presença de indivíduos reproduzindo o 
ano todo (Fig. 5a-c); entretanto, houve sempre uma 
época definida com proporção significativamente 

maior de indivíduos reproduzindo, padrão sazonal 
(Tab. 1). O pico de floração foi significativamente 
sazonal com data média no mês de janeiro, auge 
da estação chuvosa (Tab. 1; Fig. 5a). A floração foi 
assincrônica na estação seca e teve baixa sincronia 
na chuvosa (Tab. 2). O pico de frutificação foi 
significativamente sazonal, com data média em abril, 
no final da estação chuvosa e início da seca (Tab. 1; 
Fig. 5b). A frutificação apresentou baixa sincronia 
nas duas estações (Tab. 2). O pico de dispersão foi 
sazonal, com data média no mês de julho, no auge 
da estação seca (Tab. 1; Fig. 5c). A dispersão foi 
assincrônica na estação chuvosa e mostrou baixa 
sincronia na seca (Tab. 2). O brotamento apresentou 
padrão contínuo, com distribuição uniforme ao 
longo do ano (Tab. 1) e a senescência apresentou 
padrão anual, observada em poucos indivíduos, sem 
sazonalidade significativa (Tab. 1).

Microlicia tetrasticha apresentou padrão 
anual para floração e frutificação (Fig. 6a-b) e 
contínuo, mas sazonal para dispersão (Fig. 6c). O 
pico de floração foi significativamente sazonal, 
em dezembro, na estação chuvosa, (Tab. 1; Fig. 
6a). A floração foi assincrônica na estação seca e 
apresentou baixa sincronia na chuvosa (Tab. 2). 
O pico de frutificação apresentou sazonalidade 
significativa, com data média em abril, no final 
da estação chuvosa e início da seca (Tab. 1; Fig. 
6b). A frutificação mostrou baixa sincronia nas 
duas estações (Tab. 2). O pico de dispersão foi 
sazonalmente significativo, no mês de julho, 
na estação seca (Tab. 1; Fig. 6c). A dispersão 
apresentou baixa sincronia na estação chuvosa e alta 
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Figura 5 – Diagrama circular do número de indivíduos de Comolia sertularia em: a. flor; b. fruto; c. dispersão, na 
Serra do Cipó, MG. A seta aponta para a data média e o comprimento da seta representa o valor de r, que varia de 0 
a 1, e mostra a concentração da fenofase ao redor da data média (grau de sazonalidade).
Figure 5 – Circular diagram presenting the number of individuals of Comolia sertularia: a. flowering; b. fruiting; c. dispersing, in Serra 
do Cipó, MG. The arrow points to the mean date, and the length of the arrow represents the value of vector r, ranging from 0 to 1, or 
the concentration of the phenophase around the mean date (degree of seasonality).

Figura 6 – Diagrama circular do número de indivíduos de Microlicia tetrasticha em: a. flor; b. fruto; c. dispersão, 
na Serra do Cipó, MG. A seta aponta para a data média e o comprimento da seta representa o valor de r, que varia de 
0 a 1, e mostra a concentração da fenofase ao redor da data média (grau de sazonalidade). 
Figure 6 – Circular diagram presenting the number of individuals of Microlicia tetrasticha: a. flowering; b. fruiting; c. dispersing, in 
Serra do Cipó, MG. The arrow points to the mean date, and the length of the arrow represents the value of vector r, ranging from 0 to 
1, or the concentration of the phenophase around the mean date (degree of seasonality).

Figura 4 – Diagrama circular do número de indivíduos de Diplusodon orbicularis em: a. flor; b. fruto; c. dispersão; 
d. senescência, na Serra do Cipó, MG. A seta aponta para a data média e o comprimento da seta representa o valor 
de r, que varia de 0 a 1, e mostra a concentração da fenofase ao redor da data média (grau de sazonalidade).
Figure 4 – Circular diagram presenting the number of individuals of Diplusodon orbicularis: a. flowering; b. fruiting; c. dispersing; 
d. senescence in Serra do Cipó, MG. The arrow points to the mean date, and the length of the arrow represents the value of vector r, 
ranging from 0 to 1, or the concentration of the phenophase around the mean date (degree of seasonality).

a b c d
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sincronia na seca (Tab. 2). O brotamento apresentou 
padrão contínuo, sem sazonalidade significativa 
(Tab. 1), enquanto a senescência apresentou padrão 
anual, com poucos indivíduos na estação seca e sem 
sazonalidade significativa (Tab. 1).

Coccoloba cereifera apresentou padrão 
contínuo para todas as fenofases reprodutivas, 
com picos sazonalmente significativos na estação 
chuvosa (Fig. 7a-c; Tab. 1). As datas médias 
para floração, frutificação e dispersão foram 
respectivamente: novembro, dezembro e janeiro. A 
floração foi assincrônica na estação seca e pouco 
sincrônica na chuvosa (Tab. 2). A frutificação 
e a dispersão apresentaram baixa sincronia dos 
indivíduos na estação chuvosa e assincronia na 
estação seca (Tab. 2). O brotamento apresentou 
padrão contínuo e significativamente sazonal com 
data média no mês de janeiro, na estação chuvosa 
(Tab. 1, Fig. 7d), com alta sincronia na estação 
chuvosa e baixa sincronia na seca (Tab. 2). Não 
foram observados sinais de senescência nessa 
espécie durante o período de estudo.

Discussão 
Nosso estudo mostrou uma grande 

diversidade de padrões fenológicos, mesmo 
considerando o pequeno número de espécies 
observadas. A diversidade de padrões fenológicos 
tem sido relatada para vegetações tropicais como 
os cerrados e a florestas úmidas (Morellato et al. 
2000; Batalha & Martins 2004; Staggemeier & 
Morellato, 2011). Estes estudos consideram que 
a diversidade fenológica pode ser atribuída tanto 
a composição em espécies (alta biodiversidade), 
como ao clima e a heterogeneidade ambiental. 
Entretanto, para entender a diversidade nesses 

padrões fenológicos e qual a influencia do clima, 
ambiente e composição em espécies, é necessário 
estudar a fenologia de uma ampla amostra das 
espécies nessa vegetação, ao longo do mosaico 
vegetacional dos campos rupestres (Staggemeier 
& Morellato 2011 e referências neste).  

A floração sazonal concentrada na estação 
seca encontrada para S. glaucescens e D. orbicularis 
também foi observada em outras espécies de campo 
rupestre, como em espécies de Chamaecrista 
Moench (Fabaceae) na Serra do Cipó (Madeira 
& Fernandes, 1999; Costa et al. 2007), duas 
espécies de Syngonanthus Ruhland (Eriocaulaceae; 
Cerqueira et al. 2008) e Prepusa montana Mart 
(Gentianaceae; Coelho & Machado 2009) na 
Chapada Diamantina. A floração na época seca 
pode apresentar vantagens como, por exemplo, 
a redução da florivoria e a maior atividade dos 
polinizadores (Janzen 1967; Rathcke & Lacey 
1985), além da diminuição de danos nas estruturas 
reprodutivas causada pela chuva e eventualmente 
granizo (Fernandes et al. 2011, 2012). 

O padrão de florescimento na estação 
chuvosa (encontrado para M. foliolosa, C. 
cereifera, C. sertularia e M. tetrasticha) tem sido 
relatado para a maioria dos arbustos e ervas de 
áreas tropicais sazonais (Rathke & Lacey 1985). 
Este padrão também foi observado em outras 
espécies de campos rupestres (Dutra et al. 2009), 
campos sujos (Munhoz & Felfili 2005; Tannus et 
al. 2006) e cerrado em geral (Espírito-Santo et al. 
2003). O aumento da sincronia de floração entre 
espécies pode facilitar a atração de polinizadores 
(Rathke & Lacey 1985; Piedade-Kiill & Ranga 
2000; Moeller 2004). Assim, o florescimento 
sincrônico na estação chuvosa pode não só estar 

Figura 7 – Diagrama circular do número de indivíduos de Coccoloba cereifera em: a. flor; b. fruto; c. dispersão; d. 
brotamento, na Serra do Cipó, MG. A seta aponta para a data média e o comprimento da seta representa o valor de r, que 
varia de 0 a 1, e mostra a concentração da fenofase ao redor da data média (grau de sazonalidade). 
Figure 7 – Circular diagram presenting the number of individuals of Coccoloba cereifera: a. flowering; b. fruiting; c. dispersing; d. leaf 
flushing in Serra do Cipó, MG. The arrow points to the mean date, and the length of the arrow represents the value of vector r, ranging 
from 0 to 1, or the concentration of the phenophase around the mean date (degree of seasonality).

a b c d
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relacionado à maior disponibilidade hídrica para a 
formação dos órgãos reprodutivos, como também 
favorecer a polinização, por potencialmente atrair 
mais polinizadores.

O período de frutificação está diretamente 
relacionado às condições que influenciam o sucesso 
da dispersão e estabelecimento (Rathcke & Lacey 
1985; Morellato et al. 2000; Pedroni et al. 2002). 
Coccoloba cereifera frutificou no início da estação 
chuvosa e dispersou em períodos muito próximos, 
também na estação chuvosa. Segundo observações 
em espécies zoocóricas dos gêneros Fabaceae e 
Polygonaceae (Silva et al. 2008), a frutificação 
e dispersão no período chuvoso é favorecida por 
manter os frutos mais atrativos aos dispersores por 
períodos mais longos, propiciando maior sucesso 
na dispersão (Batalha & Mantovanni 2001; Batalha 
& Martins 2004; Lenza & Klink 2006). 

Diplusodon orbicularis, C. sertularia 
e M. tetrasticha dispersaram sementes na 
estação seca. Por serem espécies autocóricas, 
a estação seca favorece a deiscência dos frutos 
e a dispersão das pequenas sementes, que pode 
também ser facilitada pela ação dos ventos fortes 
característicos dos campos rupestres (Frankie et 
al. 1974; Rathcke & Lacey 1985).

Todas as espécies apresentaram brotamento 
ao longo do ano, porém M. foliolosa e C. cereifera 
apresentaram redução no número de indivíduos 
brotando na estação seca. Os sinais de senescência 
foram fracos e na maioria das espécies avaliadas 
não ocorreu. Algumas espécies vegetais de savanas 
tropicais apresentam sistema radicular profundo 
e eficiente, além da possibilidade da presença de 
xilopódios, fornecendo condições para que estas 
espécies consigam se manter sempre verdes durante 
as estações de seca (Monasterio & Sarmiento 1976). 

Todas as fenofases reprodutivas avaliadas 
no presente estudo apresentaram um padrão 
significativamente sazonal, com alta concentração 
de espécies reproduzindo em uma dada época 
do ano. Sazonalidade na fenologia reprodutiva 
também foi observada em outras espécies de 
campo rupestre (Borba & Braga 2003; Coelho 
& Machado 2009) e em espécies de outras 
fisionomias abertas como cerrado (Vieira et al. 
2002; Batalha & Martins 2004; Lenza & Klink 
2006) e caatinga (Leite & Machado 2010), além de 
fisionomias mais fechadas como florestas tropicais 
(Pedroni et al. 2002; Lenza & Oliveira 2005; 
Staggemeier & Morellato 2011). Uma revisão 
recente da fenologia na América do Sul mostra 

esta predominância de padrões sazonais para a 
floração, embora a frutificação possa ser mais 
variável (Morellato et al. 2013). Entretanto, ainda 
são poucas as análises de padrões populacionais, 
embora mostrem um certo grau de sincronia das 
espécies (e.g., Madeira e Fernandes 1999). 

A sincronia entre ciclos reprodutivos e 
vegetativos e sua ocorrência em estações bem 
definidas, seca ou úmida, sugere uma importância 
destacada da sazonalidade do clima na definição 
dos padrões fenológicos em campos rupestres. 
Investigações fenológicas mais detalhadas e de 
longo prazo são fundamentais para confirmar essa 
relação e possibilitará fazermos previsões sobre 
o impacto das mudanças climáticas na fenologia 
das espécies e suas interações nesse ambiente de 
montanha (e.g., Inouye 2008). 
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Resumo
Esta pesquisa tem por objetivo levantar e descrever as espécies de Passifloraceae que ocorrem na Área de 
Proteção Ambiental de Belém (APA-Belém). A família Passifloraceae está representada, na área de estudo, 
por dois gêneros: Dilkea (D. johannesii) e Passiflora (P. acuminata, P. auriculata, P. araujoi, P. ceratocarpa, 
P. foetida, P. nitida, P. glandulosa, P. picturata, P. quandrangularis, P. serratodigitata, P. tholozanii, e P. 
vespertilio), totalizando 13 espécies. Uma nova ocorrência de P. ceratocarpa foi registrada para o estado de 
Mato Grosso. A presença de corona com três séries de filamentos em P. glandulosa é relatada como um novo 
caráter diagnóstico para a espécie. A partir desses resultados, podemos concluir que se fazem necessários 
novos estudos para ampliação do conhecimento desta família na região amazônica.
Palavras-chave: APA-Belém, Passifloraceae, taxonomia. 

Abstract
The aim of this study is to  survey and describe the Passifloraceae species from the Environmental Protection 
Area of Belém (EPA- Belém).  Passifloraceae is represented in the area by two genera and a total of 13 species: 
Dilkea, (D. johannesii) and Passiflora, (P. acuminata, P. auriculata, P. araujoi, P. ceratocarpa, P. foetida, P. 
nitida, P. glandulosa, P. picturata, P. quandrangularis, P. serratodigitata, P. tholozanii and P. vespertilio). 
A new occurrence of P. ceratocarpa is recorded for the state of Mato Grosso. The presence of a corona with 
three sets of filaments is reported as a new diagnostic feature of P. glandulosa. Additional studies are required 
in order to expand  our knowledge of Passifloraceae in the Amazon region.
Key words: EPA-Belém, Passifloraceae, taxonomy.
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Introdução
Passifloraceae Juss. ex Roussel é composta por 

cerca de 600 espécies, distribuídas em 20 gêneros, com 
ampla distribuição em regiões tropicais e temperadas. 
Destes gêneros, quatro tem ocorrência no Brasil: 
Dilkea Mast., Mitostemma Mast., Ancistrothyrsus 
Harms e Passiflora L. (Cervi 2005; Souza & Lorenzi 
2008). Passiflora é o mais representativo, com cerca 
de 520 espécies de distribuição Pantropical (Ulmer 
& MacDougal 2004). Destas, 139 ocorrem no Brasil, 
com 45 espécies referidas para o estado do Pará 
(Bernacci et al. 2013).

 A família é reconhecida por apresentar 
hábito escandente, grande variabilidade foliar 
e floral, folhas alternas, gavinhas axilares, 

venação palmada, pecíolo com glândulas, 
flores com simetria radial, androginóforo e uma 
corona, que consiste de uma até várias séries de 
filamentos, usualmente coloridas (Killip 1938; 
Muschner 2005).

Estudos botânicos sobre as espécies 
de Passifloraceae são necessários na região 
amazônica, pois esta família, e em particular 
o gênero Passiflora, é bem representada no 
Brasil, principalmente no Cetro-Norte do País 
(Lopes 1991). O gênero Dilkea, também é 
representativo no Brasil, com espécies que 
ocorrem exclusivamente na Amazônia (Sacco 
1980, Bernacci et al. 2013). Este trabalho 
tem como objetivo inventariar as espécies de 
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Passifloraceae na área de Proteção Ambiental de 
Belém (APA-Belém), ampliando o conhecimento 
sobre essa família na região amazônica.

Material e Métodos
Este estudo foi realizado na Área de Proteção 

Ambiental dos Mananciais de Abastecimento de 
Água de Belém-PA, (APA-Belém), que é uma 
unidade de conservação criada pelo Decreto 
Estadual nº 1.551, de 03 de maio de 1993. Desta 
área faz parte também o Parque Estadual do 
Utinga (PEUt), uma área de 1.380 hectares,  
criado pelo Decreto Estadual Nº 1.552, de 03 
de maio de 1993 (Pará 1994). Ao longo de sua 
extensão encontra-se disposta uma floresta com 
tipologia predominante de floresta de terra firme. 
Outras tipologias também são encontradas, como 
florestas de várzeas, matas secundárias e capoeiras 
(Pará 1994). 

Foram estudados os exemplares de 
Passifloraceae coletados na área de estudo, e 
depositados no IAN (Herbário da Empresa Brasileira 
de Pesquisas Agropecuária/Embrapa Amazônia 
Oriental) e MG (herbário do Museu Paraense 
Emílio Goeldi), cujas siglas estão de acordo com 
Thiers (2013). As excursões foram realizadas 
quinzenalmente, entre março de 2010 a fevereiro 
de 2012. Após a montagem das exsicatas, seguindo 
a metodologia de Fidalgo & Bononi (1984), os 
exemplares foram incorporados ao acervo do MG, 
com envio de duplicatas ao IAN e IAC.

As ident i f icações foram fei tas  por 
comparações com o materiais de herbário revisados 
por especialistas, imagens de exemplares-
tipo, chaves analíticas, descrições e diagnoses 

existentes na literatura. Dados fenológicos foram 
obtidos durante coletas realizadas, e obtidos 
também de literatura especializada e etiquetas das 
amostras herborizadas. A distribuição geográfica 
está baseada em dados das etiquetas do material 
analisado, literatura especializada e nas bases de 
dados do Tropicos (2013) e da Flora do Brasil 
(Lista de espécies da flora do Brasil 2013). Este 
trabalho segue o sistema de classificação de Ulmer & 
MacDougal (2004) para o gênero Passiflora. Foram 
utilizadas as referências de Ribeiro et al. (1999) e 
Gonçalves & Lorenzi (2007) para a sistematização 
terminológicas da folha.

Resultados e Discussão 
Aspectos gerais 
A família Passifloraceae está representada 

na Área de Proteção Ambiental do Município de 
Belém-PA por dois gêneros, Dilkea (subgênero 
Dilkea) e Passiflora (subgêneros Astrophea, 
Decaloba e Passiflora) totalizando 13 espécies. 
A maioria das espécies (Fig. 1), ocorre em áreas 
abertas, principalmente em beira de estradas, como 
P. tholozanii Sacco, P. araujoi, P. nitida Kunth e P. 
acuminata DC., crescendo sobre outras espécies ou 
rente ao solo, como P. glandulosa Cav. As outras 
espécies comportam-se como plantas invasoras 
ou crescendo em terrenos de solos revolvidos, 
como P. foetida, ou em áreas  alagadas como P. 
serratodigitata. Quase todas as espécies (Fig. 
1) ocorrem apenas em florestas de terra firme. 
Entretanto, P. vespertilio L. ocorre também em 
Igapó, enquanto P. foetida L. e P. glandulosa Cav. 
ocorrem também em várzea e P. serratodigitata L. 
ocorre apenas em várzea (Tab. 1).

Chave para identificação de espécies de Passifloraceae ocorrentes na APA- Belém

1. Flores com 4 sépalas, 4 pétalas, ovário 4-carpelar, 8–10 estames  ........................ 1. Dilkea johannesii
1'. Flores com 5 sépalas, 5 pétalas, ovário 3-carpelar, 5 estames  .......................................... 2. Passiflora

2. Lâmina foliar apenas inteira
3. Caule quadrangular  ............................................................................  10. P. quadrangularis
3'. Caule cilíndrico  ...................................................................................................................  4

4. Ramos glabros  .............................................................................................................  5
5. Folhas com margens denteadas glandulosas  ........................................ 8. P. nitida
5'. Folhas com margens lisas  ....................................................................................  6

6.	 Sépalas	e	pétalas	escarlates,	corona	com	2–3	séries	de	filamentos	 ................  
 ..............................................................................................  7. P. glandulosa

6'.	 Sépalas	verdes,	pétalas	alvas,	corona	com	5	séries	de	filamentos	 ..................  
 ...............................................................................................  2. P. acuminata

4'. Ramos pubescentes a ferrugíneo-tomentosos  .............................................................  7
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7.	 Folhas	com	margens	inteiras,	glândulas	no	ápice	lateral	do	pecíolo,	flores		branco-esverdeadas	 .....  
 ............................................................................................................................. 5. P. ceratocarpa

7'. Folhas com margens denteadas, 2–4 glândulas em diferentes posições no  pecíolo, flores 
vermelhas  ....................................................................................................................................  8
8.	 Corona	com	2	séries	de	filamentos	..............................................................  12. P. tholozanii
8'.	 Corona	com	3	séries	de	filamentos	....................................................................  3. P. araujoi

2'. Lâmina foliar variando de  inteira a partida
9. Folha lobadas oceladas  ..............................................................................................................  10

10. Folhas 2–3-lobadas, caule anguloso a fortemente comprimido, pecíolo desprovido de 
glândula  ......................................................................................................  13. P. vespertilio

10'. Folhas de lobos reduzidos a inteiras, caule cilíndrico, pecíolo com duas glândulas auriculadas 
próximas da base  ..........................................................................................  4. P. auriculata

9'. Folhas lobadas não oceladas  .....................................................................................................  11
11. Folhas 5–7 lobadas  ..............................................................................  11. P. serratodigitata
11'. Folhas 3-lobadas ................................................................................................................  12

12. Ramos hirsutos, brácteas pinatissectas  .......................................................  6. P. foetida
12'. Ramos glabros, brácteas pecioladas de margens inteira  ........................  9. P. picturata

Tabela 1 – Posição taxonômica das espécies de Passifloraceae ocorrentes na APA-Belém e seus ambientes.
Table 1 – Species of Passifloraceae occur in the EPA-Belém and its surroundings.

Descrição das espécies
1. Dilkea johannesii Barb. Rodr., Vellosia 1: 24. 
pl. 10. 1888. Fig. 2a-c

Liana lenhosa ou arbusto. Folhas 8–23 × 
6,6–7,8 cm, simples, inteiras, elípticas, obovadas 
ou oblanceoladas, coriáceas, base aguda, ápice 
acuminado, agudo, obtuso ou retuso, margem 
inteira. Estípulas não analisadas. Pedúnculos 
axilares, solitários ou em grupos nas hastes mais 
velhas. Brácteas não observadas. Flores alvas, com 
botão floral de 2–2,4 cm compr., tubo do cálice ca. 
1 cm. Sépalas 4, ca. 3,5 × 0,6 cm., oblanceoladas, 

unidas da base à metade, reflexas, formando um 
tubo curto ca. 1 cm compr., ápice obtuso. Pétalas 4, 
subiguais às sépalas. Corona 2 séries de filamentos 
de 1–1,3 cm compr. ligulados próximo ao ápice. 
Androginóforo ca. 0,2 cm alt., com porção livre 
dos filetes ca.1,3 cm compr., estames 8, antera 
ca.1cm compr., amarelas. Ovário 0,4–0,5 cm alt., 
fusiforme, tetracarpelar, estiletes 4, unidos até o 
meio, ca. 1–1,5 cm compr., estendendo-se até o alto 
da corona, estigmas capitados a reniformes. Fruto 
3 × 2,7 cm, apiculado, amarelo. Semente 0,9 × 0,6 
cm, oblanceolada.

Tribo Gênero Sub-Gênero Espécie Ambiente

Passifloreae

Dilkea Dilkea D. acuminata Mast Floresta de terra firme

Passiflora

Astrophea Passiflora ceratocarpa F. Silveira Floresta de terra firme 

Decaloba
P. auriculata Kunth Floresta de terra firme
P. vespertilio L. Floresta de terra firme; igapó

Passiflora

P. acuminata DC. Floresta de terra firme
P. araujoi Sacco Floresta de terra firme
P. foetida L. Floresta de terra firme; várzea
P. glandulosa Cav. Floresta de terra firme; várzea
P. nitida Kunth Floresta de terra firme
P. picturata Ker. Floresta de terra firme
P. quadrangularis L. Floresta de terra firme 
P. serratodigitata L. Várzea
P. tholozanii Sacco Floresta de terra firme
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Figura 1 – Espécies de Passifloraceae do Parque Estadual do Utinga-PEUt, Belém-PA. a. Passiflora acuminata; 
b. P. araujoi; c. P. ceratocarpa; d. P. foetida; e. P. foetida (fruto); f. P. glandulosa; g. P. glandulosa (fruto); h. P. 
nitida; i. P. nitida (fruto); j. P. tholozanii; k. P. vespertilio; l. P. vespertilio (ramo com frutos). Fotos: E.O.Silva.
Figura 1 –  Species of Passifloraceae of the Parque Estadual do Utinga-PEUt, Belém-PA. a. Passiflora acuminata; b. P. araujoi; c. P. 
ceratocarpa; d. P. foetida; e. P. foetida (fruit); f. P. glandulosa; g. P. glandulosa (fruit); h. P. nitida; i. P. nitida (fruit); j. P. tholozanii; 
k. P. vespertilio; l. P. vespertilio (fertile branch). Fotos: E.O.Silva.
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Figura 2 – a-c. Dilkea johannesii  (G.A. Black 57-19033) – a. ramo com flor e botões; b. estrutura interna da flor; 
c. fruto. d-i. Passiflora acuminata (E.O. Silva 10) – d. ramo com flor; e. ápice do androginóforo; f. estrutura interna 
da flor; g. ovário; h. bráctea, em detalhe a face interna; i. ápice do pecíolo.
Figure 2 – a-c. Dilkea johannesii  (G.A. Black 57-19033) – a. fertile branch; b. inner part of the flower; c. fruit. d-i. Passiflora acuminata 
(E.O. Silva 10) – d. fertile branch; e. apex of androgynophore; f. inner part of the flower; g. ovary; h. bract, in detail the frontal view; 
i. apex of petiole.

Material selecionado: Belém, capoeira 157 L, 23.II.1957, 
fl., G.A. Black 57-19033 (IAN); 14.IX.1959, N.T. Silva 547 
(IAN). Óbidos: IV. 2008, fr., L.C B. Lobato 3491 (MG). 
Material adicional examinado: AMAZONAS: Humaitá, 
mata de terra firme, 6.VI.1982, fr.; Teixeira, L.O.A. et al. 
957 (MG); Vila do Carmo: mata de terra firme, 27.IV.1985, 
fr., C.A.C. Ferreira 5858 (MG); Esperança: mata de terra 
firme, 30.I.1942, fl., A. Ducke, 2.065 (MG). 

 No Brasil, é própia da Região Norte, 
ocorrendo nos estados do Acre, Amazonas, 
Roraima, Pará e Amapá. 

Floresce nos meses de janeiro e fevereiro e 
com frutos em abril e junho. Espécie adaptada às 
planícies, encontrada em torno de 100–600 m de 
altitude (Tillett 2003).
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A morfologia floral entre as espécies de Dilkea 
é muito semelhante, o que torna sua delimitação 
bastante complexa (Feuillet 2009). A taxonomia 
de Dilkea tem sido uma série de reagrupamentos 
e sinonimizações (Feuillet 2010). Killip (1938) 
sugeriu que o gênero fosse monotípico, porém, 
manteve quatro espécies: D. acuminata Mast. para o 
Amazonas, D. johannesii para Amazonas e Pará, D. 
retusa Mast. para o Amazonas e Peru a qual designou 
como tipo do gênero, D. wallisii Mast. para o Brasil 
(Pará), Peru, e Venezuela, acrescentando mais uma 
de sua autoria, D. parviflora para o Peru.

2. Passiflora acuminata DC., Prod. 3: 328. 
1828. Fig. 2d-i

Trepadeira de caule herbáceo, cilíndrico, 
estriado, glabro. Estípulas ca. 0,4 cm compr., 
lineares, falcadas, decíduas. Pecíolos 0,7–1,5 cm 
compr., ápice biglandular, canaliculado. Folhas 
10–14–(–17) × 3,5–6 cm, inteiras, membranáceas, 
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, margem inteira, 
ápice agudo, base arredondada a atenuada, face 
adaxial lustrosa, face abaxial apresentando nervura 
primária proeminente. Pedúnculos 2,2–5,5 cm 
compr. Brácteas 3,2–3,9 × 1,8–2 cm, oblongas, 
finamente pubescentes, margens glandular-
serreadas, estreitando-se na base. Flores ca. 6 cm 
diâm., esverdeadas, odoríferas. Tubo do cálice 
0,8–1 × 1,3–1,5 cm. Sépalas 3–3,9. × ca. 1,1 
cm, verdes, maculadas de vermelho, oblongas, 
corniculadas na face abaxial. Pétalas 2,5–3,5 × 
0,5 cm, oblongas a elípticas, alvas, levemente 
maculadas de vermelho próximo da base. Corona 
5 séries de filamentos, as duas séries externas 
formadas por filamentos de 5–5,5 cm compr., 
bandeados transversalmente por faixas vermelhas 
e brancas na base, seguindo faixas violetas e 
brancas, terminando em um ápice branco; as séries 
seguintes setáceas de 0,1 cm compr.; a ultima série 
com filamentos subulados ca. 0,8 cm., bandeados 
de branco e vermelho. Opérculo ca. 0,4 cm alt., 
membranoso, ligeiramente incurvado, margem 
fimbriada. Límen ca. 0,5 cm alt., cupuliforme, 
envolvendo a base do androginóforo. Adroginóforo 
1,4 cm alt., finamente pubescente. Ovário ca. 0,7 × 
0,3 cm, ovóide, pubescente. Frutos não analisados.
Material selecionado: IPEAN, estrada do cafezal, 
27.VI.1968, fl., J.M. Pires & N.T. Silva 11832 (IAN); 
floresta ao sul, 25.XI.1942, fl., W.A.Archer 7864 (IAN); 
20. VI.1944, fl., A. Silva 243 (IAN); Parque Ambiental 
de Belém, 6.VIII.1999, fl., G.C. Ferreira & J.C. Freitas 
543 (IAN); beira de estrada, 19.XI.2010, fl., E.O. Silva 
10 (MG).

Distribui-se pela  América Central, Colômbia, 
Equador, Peru, Brasil: Amazonas, Pará, Roraima, 
Amapá e Maranhão (Tillett 2003; Cervi 1997; 
Bernacci et al. 2013). 

Floresce de novembro a fevereiro e frutifica 
de janeiro a abril (Cervi 1997). Na área de estudo, 
é encontrada nas margens das várias estradas que 
cortam o parque.

Passiflora acuminata (P. subg. Passiflora) 
integra a superseção P. supersect. Laurifolia (Cervi) 
Feuillet & MacDougal, a mais representativa deste 
subgênero na área de estudo. As espécies de P. ser. 
Laurifoliae Killip ex. Cervi, constituem um grupo 
muito uniforme em seus caracteres morfológicos 
e a identificação taxonômica das suas espécies é 
geralmente difícil (Killip 1938; Holm-Nielsen et al. 
1988). Algumas características das espécies desta 
superseção são as largas flores pendentes, com uma 
corona proeminente que circunda o ovário, estípulas 
lineares a linear-lanceoladas, brácteas livres, 
geralmente glandulares e folhas inteiras, lanceoladas 
a oblongo-lanceoladas (Ulmer & MacDougal 2004). 

Pode ser facilmente confundida com P. nitida, 
por causa da corona violácea longa; entretanto, 
podem ser diferenciadas pelas folhas lanceoladas 
com margem inteira em P. acuminata, e folhas 
ovais com margem glandular denteada em P. nitida.

3. Passiflora araujoi Sacco, Ann. XV Congr. Soc. 
Bot. do Brasil 1: 153. 1967. Fig. 3a-c

Trepadeira de caule cilíndrico, estriado, 
ferrugíneo-tomentoso. Estípulas 0,7–1,5 cm 
compr., lineares, margens glandulares. Pecíolos 
1,3–1,5 cm compr., ferrugíneo-tomentoso, 2–4 
glândulas, distribuídas geralmente no ápice. 
Folhas 5,5–9 × 2,2–5 cm, simples, inteiras, oval-
elípticas, membranáceas, ferrugíneo-tomentosas 
na face abaxial e lustrosa na face adaxial, margem 
duplo-serrada, ápice acuminado, base subcordada. 
Pedúnculos 4–4,5cm compr., robustos, articulados 
acima do ponto de inserção das brácteas. Brácteas 
3,7–4 × 1–1,4 cm, foliáceas, oval-elípticas, 
involucradas, ferrugíneo-tomentosas, base cuneada, 
ápice agudo, margem glandular-serreado, inseridas 
a 0,4 cm abaixo da base da flor. Tubo do cálice 
0,6–0,8 cm compr., cilíndrico campanulado, 
sulcado. Sépalas 2,6–3,4 × 0,8–0,9 cm, oblongas, 
escarlates a vermelhas, terminando em uma arista 
de 0,3–0,4 cm compr. Pétalas 2–2,4 × 0,8–1 cm, 
oblongas, vermelhas. Corona 3 séries de filamentos 
livres desde a base; as duas séries externas com 
filamentos subulados de 0,7–0,9 e 0,6–0,8 cm 
compr., respectivamente, de coloração vermelho 
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Figuras 3 – a-c. Passiflora araujoi (E.O. Silva 02) – a. ramo com flor; b. margem da folha; c. estrutura interna da flor. 
d-h. P. auriculata (L.C.B. Lobato & O.C. Nascimento 2993; g. J.M. Pires & N.T. Silva, 11698) – d. ramo com frutos; e. 
frutos; f. glândulas do pecíolo; g. folha inteira; h. semente. i-o. P. ceratocarpa (E.O. Silva 04) – i. ramo com botões; j. 
flor; l. fruto; m. ápice do androginóforo; n. estrutura interna da flor; o. semente.
Figuras 3 – a-c. Passiflora araujoi (E.O. Silva 02) – a. fertile branch; b. margin of leaf; c. inner part of the flower. d-h. P. auriculata (L.C.B. 
Lobato & O.C. Nascimento 2993; g. J.M. Pires & N.T. Silva, 11698) – d. branch with fruits; e. fruits; f. glandular petiole; g. leaf entire; h. seed. 
i-o. P. ceratocarpa (E.O. Silva 04) – i. branch with  buds; j. flower; l. fruit; m. apex of androgynophore; n. internal base of flower; o. seed.

clara mais escura nos ápices; a série interna formada 
por filamentos filiformes, alvos, de 0,5–0,6 cm 
compr. Opérculo ca. 0,3 cm alt., recurvado de 
margem fimbriada, membranáceo. Límen ca. 0,1 cm 
alt., anular, margem erosa. Ovário ca. 0,7 × 0,4 cm, 
elipsoíde, amarelo-esverdeado, viloso-tomentoso. 

Fruto ca. 5,5 cm × 4,5 cm, ovóide, pubérulo, 
verdes. Sementes 0,5–0,6 × 0,2–2,5 cm, obovadas, 
levemente reticulada, apiculada no ápice.
Material selecionado: Belém, 22.X.1945, J.M. Pires & 
A. Black 479 (IAN); Parque Estadual do Utinga, bordas 
de floresta, 21.IX.2011, fl. e fr., E.O. Silva 02 (MG). 
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Material adicional examinado: AMAZONAS: Tefé, 
próximo ao aeroporto, capoeira. 10.IX. 1976, fl., N.T. Silva 
4407 (IAN).

Distribui-se pelo Amazonas, Rondônia, 
Mato Grosso, Roraima, Pará e Maranhão 
(Bernacci et al. 2013). 

Floresce de julho a novembro e frutifica 
de novembro a fevereiro, sendo encontrada em 
capoeiras e capoeirões (Cervi & Júnior 2004). 

Passiflora araujoi (P. subg. Passiflora) 
pode ser facilmente confundida no campo com 
P. tholozanii, por apresentar folhas de margens 
serreadas, tomentosas e flores vermelhas. 
Entretanto, ambas podem ser separadas pela 
estrutura interna da corona, que em P. araujoi é 
formada por três séries de filamentos, enquanto P. 
tholozanii, por apenas duas. Estas espécies integram 
P. supersect. Coccinea Feuillet & MacDougal, 
na qual são particularmente conhecidas quatro 
espécies muito afins (Passiflora coccinea Aubl., P. 
quadriglandulosa Rodschied, P. speciosa Gardner e 
P. vitifolia Kunth) comparáveis pelas características 
de suas flores escarlates, que lhes conferem grande 
interesse ornamental e pelos frutos comestíveis 
(Killip 1938; d’Eeckenbrugge 2003).

4. Passiflora auriculata Kunth, Nov. Gen. S. 2: 
131. 1817. Fig. 3d-h

Trepadeira de caule cilíndrico, estriado, 
glabro a levemente pubescente, verde. Estípulas 
ca. 0,4 cm compr., filiformes. Pecíolos 1–3,5 
cm compr., pubescente, com duas glândulas 
auriculadas ca. 0,15 cm larg., próximas da base. 
Folhas 2,9–18,8 × 1,5–12,5 cm, oceladas, variando 
de inteiras (mais raro) a 3-lobadas (2 lobos laterais 
reduzidos), subcoriáceas, ovado-lanceoladas 
a ovaladas, base subcordada a arredondada, 
3-nervada, lobos mucronados, faces glabras a 
pubescentes. Pedúnculos 0,5–1,5 cm compr., 
solitários ou aos pares, pubescentes. Brácteas não 
analisadas. Flores ca. 2 cm diâm. Sépalas 0,8–1,1 
× 0,3–0,4 cm, oblongo-lanceoladas, pubescentes na 
face externa. Pétalas 0,5–0,7 × 0,1–0,2 cm, lineares. 
Corona de filamentos 2 series; série externa ca. 1 cm 
compr., filiformes, ondulados; a série interna com 
filamentos ca. 0,3 cm, capitados. Androginóforo 
0,3–0,6 cm alt. Opérculo membranoso, ca. 0,2 cm alt., 
plicado, incurvo. Límen ca. 0.04 cm, anular. Ovário 
ca. 0.15 × 0,1 cm, elíptico, pubescente. Fruto 1–1,5 
× 1–2 cm, globoso, negro, pubescente. Sementes 0,3 
× 0,2 cm, obovadas, transversalmente reticuladas.
Material selecionado: Belém, Reserva Mocambo. 
10.V.1968, fr., J.M. Pires & N.T. Silva 11698 (IAN); 

Goianésia, floresta de terra firme, 10. IV. 2003, fr., L.C.B. 
Lobato & O.C. Nascimento 2993 (MG). 
Material adicional examinado: AMAZONAS: Cucui, 
alto Rio Negro, 4.V.1975, fl., P. Cavalcante 3108 (MG). 
ACRE: Cruzeiro do Sul, arredores do aeroporto, capoeira. 
fl. e fr., 9. II.1976, O.P. Monteiro & C. Damião 234 (MG).

Distribui-se pela América Central, Nicarágua, 
e Bolívia. Brasil: Acre, Rondônia, Roraima, 
Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso, Minas 
Gerais e Espírito Santo. (Cervi 1997; Ulmer & 
MacDougal 2004; Bernacci et al. 2013). 

Encontrada com flor e fruto de outubro a maio. 
Passiflora auriculata (P.  supersect. 

Auriculata MacDougal & Feuillet) pode apresentar 
folhas variando de inteiras a 3-lobadas; entretanto, 
no material examinado procedente do estado 
do Pará, apresentam-se em geral inteiras, como 
observado por Killip (1938), em amostras coletadas 
em Trinidad e Brasil (Pará). Por vezes, tais folhas 
apresentam-se inteiras, estreitamente 1-nervada, 
com as duas nervuras basais muito reduzidas, sendo 
este caráter encontrado às vezes numa mesma 
planta com folhas de forma típica (Killip 1938).

5. Passiflora ceratocarpa F. Silveira, Arch. Jard. 
Bot. RJ  5: 217. pl. 30. 1930. Fig. 3i-o

Trepadeira de caule cilíndrico sulcado, 
verde, pubescente. Estípulas não analisadas. 
Pecíolos 1,7–2,8 cm compr., com um par de 
glândulas amareladas no ápice lateral. Folhas 
6,5–16 × 5,5–15 cm, simples, membranáceas a 
subcoriáceas, ovais, ápices geralmente obtuso, 
margem inteira, base subcordada, faces adaxial 
e abaxial pubescentes. Pedúnculos ca. 2,2 cm 
compr., pubescentes, articulados abaixo do meio. 
Brácteas não observadas. Tubo do cálice ca. 1,1 
cm compr., cilíndrico-campanulado, pubescente. 
Sépalas ca. 2,5 × 0,8 cm, oblongas, subcoriáceas, 
face interna branca, face externa verde. Pétalas 
ca. 1,7 × 0,7 cm, alvas, membranáceas, afinando-
se rapidamente na base. Corona 1 série externa 
de filamentos amarelos, eretos, em torno do 
androginóforo, com ca. 1–1,2 cm compr., livres 
na base, e 1 série interna formada por filamentos 
setáceos, ca. 0,15 cm. Opérculo situado a 0,8 cm da 
base tubo do cálice, margem finamente denticulada. 
Androginóforo ca. 2 cm alt., liso, glabro, com 
anel de glândulas nectaríferas (tróclea) na região 
mediana. Ovário ca. 0,5 × 0,4 cm, cilíndrico, 
levemente sulcado, densamente tomentoso. Frutos 
4,5–5,5 × 2,3–2,6 cm, casca fina e pubescentes, 
com estiletes persistentes. Sementes ca. 0,5 × 0,4 
cm, amareladas, fortemente foveoladas.
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Material selecionado: Belém, Reserva Florestal do 
Mocambo, terra firme, 26.IX.1963, fl. e fr., E. Oliveira 
3070 (IAN); floresta do Mocambo, 13.I.1953, fr., J.M. 
Pires & N.T. Silva 4440 (IAN); Parque Estadual do 
Utinga, beira de estrada, 21.IX.2011, fl., E. O. Silva 04 
(MG). Gorotire, 20.VIII.1985, fl., A. Gély, 397 (MG).
Marabá, Serra dos Carajás, próximo ao aeroporto, 
28.I.1985, fr., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1029 (MG). 
Material adicional examinado: MATO GROSSO: 
Chapada dos Guimarães, 20.III.1983, fl., L. Carreira, 
et al. 554 (MG).

Distribui-se pelo Pará (Bernacci et al. 2013) 
e Mato Grosso. 

É encontrada com flores nos meses de março, 
agosto e setembro e com frutos no mês de janeiro. 

Passiflora subg. Astrophea é representada 
na área de estudo, apenas por P. ceratocarpa. Esta  
espécie é considerada, até o momento, exclusiva do 
estado do Pará, segundo a lista das espécies da flora 
do Brasil (2013). Consultando o herbário MG, foi 
observado o material coletado por L. Carreira et 
al. 554, na Chapada dos Guimarães, confirmando 
assim, uma nova ocorrência para P. ceratocarpa 
para o estado do Mato Grosso, e o primeiro registro 
para a Região Centro-Oeste do Brasil.

6. Passiflora foetida L., Sp. Pl. ed. 2: 959. 1753. 
 Fig. 4a-e

Trepadeira de caule cilíndrico, levemente 
viscoso, com odor desagradável, densamente 
hirsuto, com tricomas tectores e glandulares, ca. 
0,3 cm, amarelados a dourados. Pecíolos 1–3,6 
cm compr., canaliculados, hirsutos com tricomas 
simples e glandulares. Estípulas ca. 0,6 × 0,8 cm, 
ensiformes, partidas em projeções filiformes. 
Folhas simples, alternas, membranáceas, hastadas, 
3-lobadas, lobos ovalados a suborbiculares, 
hirsutas em ambas as faces, lobo central 5,5–8 
× 3,3–4,9 cm, lobos laterais de 3–8 × 1,5–4,3 
cm, sendo de 5–9 cm a distância entre os lóbulos 
laterais, ápice agudo a acuminado, base cordada, 
margem densamente a esparsamente glandular-
ciliada, levemente erosa. Pedúnculos 1–3,6 cm, 
com tricomas esparsos. Tubo do cálice curto-
campanulado, verde, ca. 0,3 cm compr. Brácteas 
2,3–4 × 1,5–3 cm, verticiladas, involucradas, 
pinatissectas, persistentes, verdes, localizadas 
ca. 0,3 cm da base floral, com segmentos 
filiformes glandulares de 0,2–0,5 cm compr., 
por toda a margem. Sépalas 1,2–1,5 × 0,6–0,7 
cm, ovaladas, glabra, face externa verde e face 
interna branca, margem inteira, com uma arista 
dorsal logo abaixo do ápice, ca. 0,8 cm compr. 

Pétalas 1–1,2 × 0,5–0,7 cm, oblongas, branco-
esverdeadas, membranáceas. Corona com mais 
de 4 séries de filamentos: as primeiras duas séries 
formadas por filamentos de 0,8–1 cm compr., 
coloração vinácea na base, prolongando-se até 
um pouco acima do meio com coloração azulada 
e terminando em ápice esbranquiçado; as séries 
restantes internas formadas por filamentos 
capilares de 0,1–0,2 cm compr., brancos com 
ápices vináceos. Opérculo ca. 0,2 cm alt., ereto, 
membranoso, margem denteada, verrucosa. Límen 
ca. 0,3 cm alt., cupuliforme, não envolvendo a 
base do androginóforo, membranoso, margem 
lisa. Androginóforo 0,7–1,0 cm alt. , em forma de 
cone, glabro, liso, apresentando manchas vináceas 
da metade para a base; ovário ca. 0,25 cm compr., 
ovóide, glabro, estiletes hirsutos na base. Fruto 
subgloboso ca. 1,4 × 1,3 cm, amarelo quando 
maduro. Sementes ca. 0,4 × 0,2 cm, oblongas, 
alveoladas, triapiculadas no ápice.
Material selecionado: Belém, Reserva florestal do 
Utinga, 24.08.1942, fl. e fr., W.A. Archer 7614 (IAN); 
terras do IPEAN, várzea do rio Guamá, 9.VI.1969, fl. e 
fr., D.F. Austin 451 (IAN); Fazenda Velha, 15.VI.1974, 
fl. e fr., A. Silva 217 (IAN). Ananindeua: limites com o 
PEUt, terrenos abandonados, 16.IV.2011, fl. e fr., E.O. 
Silva 16 (MG).

 Distribuição em todos estados, comportando-
se como uma planta invasora em áreas degradadas 
(Nunes & Queiroz 2006; Bernacci et al. 2013).

Floresce e frutifica o ano todo. 
Passiflora foetida (P. supersect. Stipulata 

Feuillet & MacDougal) é colocada na seção P. sect. 
Dysosmia DC., pela presença de caracteres como 
brácteas pinatissectas e involucradas. Segundo Ulmer 
& MacDougal (2004), P. foetida possivelmente é a 
mais variável espécie do gênero, particularmente 
em relação às flores e frutos. Baseando-se em 
características como a pilosidade do ovário, arranjo 
das brácteas, tamanho e cor das flores e frutos, e 
formato das folhas, Killip (1938) reconheceu 38 
taxa infraespecíficos para P. foetida. Autores como 
Sacco (1980), Cervi (1986), Araújo & Alves (2007) 
e Mondin et al. (2011), reconheceram algumas 
das variedades de P. foetida em seus trabalhos. 
Já Deginani (2001), Bernacci (2003) e Nunes 
& Queiroz (2006) observaram que os caracteres 
diagnósticos sugeridos para a determinação das 
variedades são bastante instáveis, o que torna difícil 
o reconhecimento dessas variedades, preferindo não 
considerá-las em seus trabalhos. Da mesma forma, 
as variedades relacionadas a P. foetida, não foram 
reconhecidas neste estudo. 
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Figuras 4 – a-e. Passiflora foetida (E.O. Silva 16) – a. ramo; b. estípula; c. flor; d. estrutura interna da flor; e. bráctea. f-l. 
P. glandulosa (E.O. Silva 03) – f. ramo com botão floral; g. fruto; h. flor; i. bráctea; j. estrutura interna da flor; l. glândulas 
do pecíolo. m-p. P. nitida (E.O. Silva 11) – m. ramo com flor; n. fruto; o. base da folha; p. estrutura interna da flor.
Figura 4  – a-e. Passiflora foetida (E.O. Silva 16) – a. branch; b. stipule; c. flower; d. detail of flower; e. bract. f-l. P. glandulosa (E.O. Silva 
03) – f. fertile branch; g. fruit; h. flower; i. bract; j. inner part of the flower; l. glandular petiole. m-p. P. nitida (E.O. Silva 11) – m. fertile 
branch; n. fruit; o. base of leaf; p. inner part of the flower.
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7. Passiflora glandulosa Cav., Diss, 10: 453. pl. 
281. 1790. Fig. 4f-l

Trepadeira de caule cilíndrico ou subanguloso, 
glabro. Estípulas não analisadas. Pecíolos 0,7–2,5 
cm compr., canaliculado, biglandular no terço 
inferior. Folhas 7–12 × 3,5–5,5 cm, inteiras, 
ovalado-oblongas ou oblonga-lanceoladas, raro 
oblanceoladas, agudas a acuminadas no ápice 
(menos frequente obtusa), margem lisa ou levemente 
ondulada; cordada ou arredondada na base, coriáceas 
a subcoriáceas, presença de pontuações amareladas 
(manchas ocelares próximo às margens). Brácteas 
0,4–0,5 × 0,15–0,2 cm, linear-lanceoladas, raramente 
ovado-lanceoladas, 3-verticiladas, com glândulas 
nas margens. Pedúnculos 3–4,5 cm compr. Tubo 
do cálice cilíndrico, 1,7–1,8 × 0,9–1 cm. Sépalas 
ca. 3,7 × 0,9–1,1 cm, oblongas, escarlate, com uma 
pequena arista próxima ao ápice. Pétalas de tamanho, 
posição e cor, iguais às sépalas. Corona 2–3 séries de 
filamentos; a primeira série com 0,7–0,8 cm compr., 
alva, com filamentos livres desde a base; a segunda 
de tamanho e cor igual à primeira; a terceira série 
formada por filamentos lacerados alvos, 0,2–0,3 cm 
compr., surgindo de uma membrana cilíndrica de 
0,4–0,5 mm, rósea de base adnata ao tubo. Opérculo 
ca. 0,4 cm acima da base do tubo, róseo, pendente, 
ápice filamentoso e margem recurvada. Límen 
membranáceo, cupuliforme, ereto, envolvendo a 
base do androginóforo, levemente fimbrilhado. 
Ovário ca. 0,6 × 0,3 cm, elipsoidal, pubescente. 
Fruto ca. 4–6 × 3–4 elipsoidal. Sementes 0,7 × 0,3 
cm, obovadas, levemente reticuladas.
Material selecionado: Belém, terras do Instituto 
agronômico do Norte-IAN, capoeira 157, 5.X.1950, fl., 
G.A. Black & P. Ledoux 50-10212 (IAN); capoeira 157 
l, Terra Firme IPEAN, 9.II.1975, fl. e fr., E. Oliveira 
3239 (IAN); capoeira do Utinga, 20.VII.1945, fl., 
J.M. Pires & G. A. Black 46 (IAN); IPEAN, Reserva 
Aurá, 5.XII.1967, fl., J.M. Pires & N.T. Silva, 11.387 
(IAN); Parque estadual do Utinga, bordas de floresta, 
21.IX.2011, fl, E.O. Silva 03 (MG).

Distribuição no Brasil ocorre no Acre, 
Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, 
Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, Piauí, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco e cultivada no Rio de 
Janeiro (Cervi & Junior 2004; Bernacci et al. 2013). 

Encontrada com flor de julho a setembro e 
com fruto em julho.

Passiflora glandulosa (P. subg. Passiflora) 
representa na área de estudo P. supersect. Distephana 
(DC.) Feuillet & MacDougal. Os espécimes 
coletados no Parque Estadual do Utinga e Campus 
do Museu Goeldi, diferem de outros materiais pela 

presença de uma série adicional de filamentos 
externos a mais na estrutura da corona e por 
apresentarem glândulas nectaríferas (semelhantes 
a ocelos) no limbo das folhas. A corona formada 
por três séries de filamentos, até então, não tinha 
sido relatada para esta espécie conforme observado 
nas descrições feitas por Killip (1938), Cervi & 
Junior (2004), Tillett (2003) e Ulmer & MacDougal 
(2004). Já as glândulas laminares em P. glandulosa 
foram observadas pela primeira vez por Tillet 
(2003) e descritas como glândulas diminutas de 
posição submarginais. A ocorrência de glândulas 
inseridas no limbo foliar, são comuns em espécies 
de P. subg. Decaloba, tais como em P. misera 
Kunth e P. vespertilio, denominadas de ocelos, e 
que correspondem a nectários extra-florais, sendo 
este,  portanto,  o segundo relato dessas estruturas 
em P. subg. Passiflora.

8. Passiflora nitida Kunth, Nov. gen. sp. 2: 130. 
1817. Fig. 4m-p

Trepadeira de caule herbáceo, cilíndrico, 
estriado, verde, glabro, fistuloso. Estípulas 0,5–0,6 
cm compr., linear-subuladas. Pecíolos 1,3–3,6 
cm compr., biglandular no ápice. Folhas 11–14 
× 6,5–8 cm, simples, glabras, membranáceas a 
subcoriáceas, ovado-oblongas a ovado-elípticas, 
ápice agudo ou acuminado, arredondadas na base, 
nervuras secundárias terminando em glândulas 
pouco proeminentes nas margens, lustrosas em 
ambas as faces, peninérveas. Pedúnculos 4–6 
cm comp., robustos, articulado na inserção das 
brácteas. Brácteas 5–6 × 3–4,2 cm, oblongo-ovadas, 
côncavas, com ápice e base arredondadas, com 3–4 
glândulas nas margens, persistentes, verdes. Flores 
6,4–8 cm diâm. Tubo do cálice campanulado. 
Sépalas 4,2–5,0 × 1,8–2,0 cm, oblongas, carnosas, 
face externa verde, alva na face interna, ápice 
obtuso, margem inteira a glandular-denteada (mais 
frequente). Pétalas oblongas 4–4,5 × 0,9–1,3 cm, 
brancas, membranáceas, margem inteira, ápice 
obtuso. Corona formada por 5 ou mais séries de 
filamentos; as duas primeiras com filamentos de 
4–4,5 cm compr., carnosos em pelo menos na metade 
inferior, atenuando-se para o ápice, púrpuros com 
tons alvos e bandas azuis até a metade, e brancos até 
o ápice; as demais séries com filamentos filiformes 
de 0,2–0,3 cm compr.; a ultima série com filamentos 
de 1 cm compr., alvos. Opérculo 0,4–0,8 cm alt., 
membranoso, ereto, margem fimbriada. Límen ca. 
0,7 cm alt., tubular, membranoso, envolvendo a 
base do androginóforo, margem lisa. Androginóforo  
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ca. 3 cm alt., tróclea presente. Ovário ca. 0,8 × 1 
cm, elíptico glabro. Fruto ca. 4 × 4,5 cm, globoso, 
amarelo quando maduro. Sementes ca. 0,8. × 0,6 
cm, obcordadas, margens reticuladas.
Material selecionado: Belém: Terras do Instituto 
agronômico do Norte-IAN, 2.I.1943, fl. e fr., W.A. 
Archer 8112 (IAN); 26. I. 1943, fl e fr., W.A. Archer 8185 
(IAN); 14.X.1943, fl. e fr., W.A. Archer 8317 (IAN); mata 
do marco 15, 31.I.1969, fl., J.M. Pires (IAN-12031); 
capoeira 157, 24.II.1955, fr., G.A. Black 55-18128 (IAN); 
10.VII. 1951, fl., G.A. Black 51-12472 (IAN); 6.V.1949, 
fr., T. Guedes 157 (IAN); 19 I.1944, fl. e fr., A. Silva 49 
(IAN). Parque Ambiental do Utinga, 8.III.2001, fl. e fr., 
E.S.C. Gurgel, & M.R. Cordeiro 01-03 (100.091) (MG); 
16.III.2011, fl. e fr., E.O. Silva 11 (MG).

Distribui-se pelo Panamá, Colômbia, 
Venezuela, Peru, Bolívia e Guianas. Brasil: Acre, 
Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins, 
Mato Grosso, Goiás, Brasília, Maranhão e Bahia, 
(Cervi 1997; Bernacci et al. 2013). 

Floresce e frutifica nos meses de março e 
setembro. 

Passiflora nitida (P. subg. Passiflora) pode 
ser facilmente confundida com P. acuminata 
pela estrutura das flores de corona filamentosa 
que recobre o ovário, mas se diferencia desta por 
apresentar folhas ovado-oblongas com margens 
glandulosas. 

9. Passiflora picturata Ker Gawl., Bot. Reg. 8: 
673. 1822. Fig. 5a-f

Trepadeira de caule cilíndrico, levemente 
estriado, glabro. Estípulas 1,3–2,1 × 0,7–1,1 cm, 
semi-ovadas, aristadas. Pecíolos 4–4,5 cm compr., 
delgados, 2–3 glândulas filiformes de 0,1–0,15 cm 
compr., distribuídas de forma opostas ou alternas 
pelo meio do pecíolo. Folhas 1,4–2,2 × 1–1,5 cm, 
membranáceas, trilobadas com lóbulos ovados, 
sendo a distância entre os lóbulos de 4–8 cm, ápice 
arredondado ou subagudo, mucronado, subcordadas 
ou arredondadas na base. Pedúnculos 6–6,5 cm 
compr. robustos. Brácteas 1,2–3 × 0,9–1,1 cm, 
pecioladas, livres, 3-verticiladas, elípticas, situadas 
a 0,3 cm da base floral, estreitando-se na base e 
com um pecíolo ca. 0,2 cm;  ápice arredondado 
ou obtuso com uma arista ca. 0,1 cm. Tubo do 
cálice ca. 0,5 × 1,4 cm, campanulado. Sépalas ca. 
2,3 × 1 cm, linear-oblongas, levemente côncavas, 
verdes na face abaxial e purpúreas na face adaxial, 
carnosas, quilha dorsal, ápice terminando em uma 
arista foliácea ca. 0,6 cm. Pétalas 1,5–2,5 × 1–1,2 
cm, oblongas, obtusas no ápice, purpúreas. Corona 
de filamentos 2 séries; série externa com filamentos 

de 0,5–1,5 cm compr.; série interna com filamentos 
de 0,3–0,5 cm compr. Opérculo 0,6–1 cm compr., 
filamentoso desde a base, ereto. Límen 0,4 cm alt., 
adnato ao androginóforo. Ovário 0,4 × 0,25 cm, 
ovóide, levemente pruinoso. Fruto  ca. 3,5 × 4,5 
cm,  globoso. Sementes 0,5 × 0,3 cm, obovadas, 
fortemente foveoladas.
Material selecionado: Belém: IAN, capoeira 157 L, 
12.II.1947, fr., J.M. Pires & G.A. Black 1290 (IAN); 
capoeira, nas vizinhas do IAN, 12.II.1952, fr., R.L. 
Froés, 27742 (IAN); Terras do IAN, 15.I.1951, fl., J.M. 
Pires 3112 (IAN).   

Distribui-se pelo Acre, Pará, Rondônia, 
Alagoas, Ceará (Bernacci et al. 2013).

Floresce e frutifica de outubro a maio (Cervi 
1997). 

Passiflora picturata está inserida em P. 
supersect. Stipulata Feuillet & MacDougal, a mais 
rica em número de espécie de P. subg. Passiflora. 
Foi posicionada em P. ser. Lobatae de Killip (1938), 
por apresentar folhas lobadas e glabras. Esta 
espécie pode ser facilmente reconhecida em campo 
pelas folhas trilobadas e brácteas pecioladas, sendo 
este caráter único entre as espécies do gênero.

10. Passiflora quadrangularis L., S. Nat. (Ed. 10) 
2: 1248. 1759. Fig. 5g-h

Trepadeira de caule quadrangular, ângulos 
alados, glabros. Estípulas 2,5–3 × 0,6–1 cm, ovado-
lanceoladas, estreitando-se na base, margem inteira 
a levemente serreadas, ápice agudo. Pecíolos 2–5 cm 
compr., canaliculados na parte superior, 6 glândulas 
aos pares, distribuídas ao longo do pecíolo. Folhas 
7,5–12 × 6–10,5 cm, ovado a ovado-oblongas, 
ápice abruptamente acuminado, margens inteiras, 
subtruncada a cordada na base, peninérveas, com 
nervuras secundárias proeminentes na face abaxial 
em números de 10 a 12. Brácteas, flores, frutos e 
sementes não analisados.
Material selecionado: Belém: terras do Instituto 
Agronômico do Norte, 22. VII.1944,  A. Silva 307 (IAN); 
Embrapa,  P.C.F. Castro (IAN-175804).

Distribui-se pela América Central e Norte 
da América do Sul. Brasil: Amazonas, Pará e 
Maranhão (Cervi 1997; Ulmer & MacDougal 2004; 
Bernacci et al. 2013). 

Floresce e frutifica de setembro a março 
(Cervi 1997).

A espécie está posicionada em P. ser. 
Quadrangulares Feuillet & MacDougal pelo caule 
anguloso, sendo facilmente identificada por esta 
característica. Acredita-se que seja nativa do noroeste 
da América do Sul (Ulmer & MacDougal 2004).
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Figura 5 – a-f. Passiflora picturata (J.M. Pires & G.A. Black 1290) – a. ramo com flor; b. estrutura interna de flor; 
c. estípulas; d. folha (lobos ovais); e. brácteas pecioladas; f. semente.g-h. P. quadrangularis (P.C.F. Castro, IAN-
175804) – g. ramo; h. base da folha evidenciando o pecíolo glanduloso e estípula. i-l. P. serratodigitata (J.M.Pires & 
N.T. Silva 10326) – i. ramo; j. brácteas; k. glândulas peciolares; l. estrutura interna de flor.
Figura 5 – a-f. Passiflora picturata (J.M. Pires & G.A. Black 1290) – a. fertile branch; b. inner part of the flower; c. stipules; d. leaf (lobes 
ovate); e. bracts petiolate; f. seed. g-h. P. quadrangularis (P.C.F. Castro, IAN-175804) – g. branch; h. base of leave with glandular petiole 
and stipule. i-l. P. serratodigitata (J.M.Pires & N.T. Silva 10326) – i. branch; j. bracts; k. glandular petiole; l. inner part of the flower.

11. Passiflora serratodigitata L., Sp. Pl. 2: 960. 
1753. Fig. 5i-l

Trepadeira de caule cilíndrico, estriado, 
fistuloso, glabro. Estípulas 1,3–1,5 cm compr, 
linear-subuladas, margens levemente serradas 
e com pequenas glândulas próximas ao ápice. 
Pecíolos 3,3–6 cm compr., 2–4 glândulas em forma 

de clavas ou liguladas, dispostas no meio ou na base 
do pecíolo. Folhas 6–9 × 1,9–2,5 cm, 5–7-lobadas, 
lobos oblongos a oblongos-lanceolados, 
membranáceas, palmadas, serreados nas margens 
com ápice agudo a acuminado. Pedúnculos 2–3,5 
cm compr., delgados. Brácteas 5–5,5 × 2,5–3 
cm, 3-verticiladas, ovado-lanceoladas, com face 
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abaxial levemente pubescente, sésseis, unidas 
em 1/3 do seu comprimento. Tubo do cálice 
infundibuliforme. Sépalas 3,2–3,5 × 1–1,3 cm, 
oblongas, obtusas no ápice. Pétalas ca. 3 × 1,2–1,3 
cm, oblongas. Opérculo 0,2–0,3 cm compr., 
estendido horizontalmente, com ápice filamentoso. 
Límen ca. 0,8 cm alt., tubular, envolvendo a base 
do androginóforo. Androginóforo com um anel 
carnoso na altura do primeiro terço. Ovário ovóide, 
estipitado, ca. 0,6 × 0,5 cm. Fruto 6–6,5 × 4–6 cm,  
globoso. Sementes não analisadas.
Material selecionado: Belém: estrada da bomba do 
Utinga, próximo ao rio Guamá, quadra do Capinzal, 
terreno alagado. 22.III.1967, fl., J.M. Pires & N.T. Silva 
10326 (IAN). Reserva Aurá, 2.IV.1968, fl. e fr.; J.M. 
Pires & N.T. Silva 11531 (IAN). Ilha do Marajó, Sitio 
Campina, 20.X.1984, fr., G.L. Sobel & J. Strudwick, 
4752 (MG); capoeira, 11.X.1945, fl. e fr., J.M. Pires & 
G.A. Black 404 (MG).

Distribui-se pelas Antilhas, Guianas, Equador, 
Colômbia, Peru, Bolívia. Brasil: Amazonas, 
Pará, Rondônia e Rio de Janeiro (Cervi 1997; 
d’Eeckenbrugge 2003; Bernacci et al. 2013). 

Floresce de julho a novembro e frutifica de 
novembro a março (Cervi 1997). 

Passiflora serratodigitata está inserida em P. 
ser. Tiliifolia Feuillet & MacDougal por apresentar 
brácteas unidas no meio ou na base, assim como as 
demais espécies dessa série. Por causa das folhas 
5–7 lobadas, pode ser facilmente diferenciada de 
todas as outras espécies (Killip 1938; Feullit & 
MacDougal 2004).

12. Passiflora tholozanii Sacco, Ann. XV Congr. 
Soc. Bot. do Brasil 1:151. 1967 Fig. 6a-c

Trepadeira de caule cilíndrico, estriado, 
ferrugíneo-tomentoso quando jovem. Estípulas 0,6–
0,7 × 1,0–1,4 cm, lineares, ferrugíneo-tomentosas, 
margens glandulares. Pecíolos com canalículo 
na parte superior, ferrugíneo-tomentosos, 2–4 
glândulas localizadas em diferentes posições, em 
geral 1–2 glândulas na base da lâmina foliar, 1–2 
no meio, ou ainda uma glândula na base lateral. 
Folhas 6,5–9 × 3,5–5 cm, inteiras, ovado-elípticas, 
membranáceas, verdes a ferrugíneo-tomentosas 
na face abaxial, lustrosas na face adaxial, ápice 
agudo a acuminado, base subcordada, margens 
glandulosa-denteadas. Pedúnculos 5–8 cm compr., 
robustos, verdes. Brácteas 4–4,5 × 1,3–1,5 cm, 
foliáceas, oval-elípticas, base cuneada, margem 
glandulosa (4–5 glândulas em cada margem). Tubo 
do cálice 0,8–0,9 × 1,2–1,4 cm, campanulado, 
sulcado. Sépalas 3,5–4,0 × 1–1,5 cm, linear-

oblongas, vermelhas, lustrosas, côncavas, margem 
inteira, face abaxial terminando com uma arista de 
0,4 cm. Pétalas 3,6–3,8 × 0,7–0,9 cm, vermelhas. 
Corona 2 Séries de filamentos livres desde a base, a 
série externa com filamentos subulados de 1–1,4 cm 
compr.; a série interna com filamentos de 0,9–1,0 
cm, com tons de vermelho a um vermelho mais 
escuro nos ápices, alvos nas laterais. Androginóforo 
2–2,4 cm. Opérculo ca. 4 mm alt., pendente com 
ápice recurvo fimbriado Límen ca. 0,15 cm alt., 
anular, róseo, margem erosa. Ovário ca. 0,6 × 0,3 cm, 
ovóide a fusiforme, levemente trisulcado, viloso-
tomentoso. Frutos ca. 7 × 6 cm globosos, verdes, 
com pontuações esbranquiçadas. Sementes 0,6 × 
0,4 cm, obovadas, levemente reticuladas.
Material selecionado: Belém, Parque Estadual do 
Utinga, 19.XI. 2010, fl. e fr., E.O. Silva 01 (MG); terras 
do Instituto agronômico do Norte-IAN, 30.XI.1945, fl., 
J.M. Pires & G.A. Black 778 (IAN). 

Distribuição no Brasil: Amazonas, Pará, 
Amapá, Rondônia, Roraima e Mato Grosso 
(Bernacci et al. 2013).

Floresce de agosto a novembro e frutifica de 
novembro a fevereiro.

Passiflora tholozanii (P. subg. Passiflora) 
tem como espécie mais próxima P. araujoi. 
Entretanto, ambas se diferenciam pela estrutura 
interna da corona, que em P. araujoi é constituída 
por três séries de filamentos, enquanto P. tholozanii 
apresenta apenas duas séries. 

13. Passiflora vespertilio L., Sp. Pl. 957. 1753.  
 Fig. 6d-f

Trepadeira de caule anguloso ou fortemente 
comprimido, estriado, glabro ou levemente 
pubescente. Estípulas 0,3–0,5 cm compr., linear-
subuladas, falcadas. Pecíolos 1,3–2,5 cm compr., 
pubescente, desprovido de glândulas. Folhas 
2–3-lobadas, sendo 2,3–5 cm  compr. nervura 
central, 5–11,3 cm entre os lobos (variando 
em forma, margem superior truncada ou às 
vezes ondulada com o ápice dos lobos em 
geral acuminados), membranáceas a cartáceas, 
3-nervadas, rotunda a subtruncadas na base, ápice 
agudo, retuso ou truncado, mucronado, margem 
inteira, face adaxial glabra, face abaxial levemente 
pubescente, 2 ocelos na base, 2–6 ocelos entre as 
nervuras laterais principais. Pedúnculos 1,3–1,7 
cm compr., articulados próximo ao meio. Brácteas 
setáceas, ca. 0,4 cm compr., situadas abaixo do 
meio do pendúculo. Tubo do cálice pateliforme, 
com flores medindo ca. 5 cm diâm. Sépalas 
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Figura 6 – a-c. Passiflora tholozanii (E.O. Silva 01) – a. ramo com botão floral; b. estrutura interna de flor; c. bráctea. 
d-f. P. vespertilio (E.O. Silva 21) – d. ramo com flor; e. esquema da flor; f. semente. 
Figura 6 – a-c. Passiflora tholozanii (E.O. Silva 01) – a. fertile branch; b. inner portion of flower; c. bract. d-f. P. vespertilio (E.O. Silva 
21) – d. fertile branch; e. detail of flower; f. seed.

1,5–1,7 × 0,6–0,7 cm, oblongas, largas na base, 
ápice obtuso, verde-amarelado. Pétalas 4,0–4,5 
× 0,9–1,3cm, oblongas, membranáceas, alvas, 
ápice obtuso. Corona 2 séries de filamentos, a 
série externa estreitamente liguliformes 1–1,3 
cm compr., verde-amarelados, unidos na base por 
uma membrana; série interna lineares 0,3–0,5 cm 
compr., brancos. Opérculo membranoso, incurvado, 
margem fimbriada, plicado, branco. Límen anular. 
Androginóforo 0,7–1,0 cm alt., glabro. Ovário 0,3 
× 3,5 cm, ovóide, glabro. Fruto  1,6–3,4 × 1,8– 
3,9 cm, subgloboso, sulcado transversalmente, 
escuros quando maduro. Sementes ca. 0,4 × 0,2 
cm, obovadas, transversalmente sulcadas.
Material selecionado: Belém, estrada em frente ao IAN, 
2.III.1943, fr., W.A. Archer 8264 (IAN). Utinga, Igapó, 

19.IX.1945, fl., J.M. Pires & G.A. Black 228 (IAN); 
floresta do Instituto Agronômico do Norte, 2.XII.1942, 
fl., W.A. Archer & A. Ducke 7918, (IAN); 15.II.1944, fl. 
e fr., A. Silva 112 (IAN); capoeira do Black, 30.VI.1967, 
fl. e fr., J.M. Pires e N.T. Silva 10573 (IAN); estrada 
do cafezal, 28.I.1948, fl., N.T. da Silva 123 (IAN); 
10.XII.1950, fl. e fr., J.M. Pires 2669 (IAN); campus 
do MPEG, 13.VII.2009, fr., S.M. Kerpel 1 (MG); Parque 
Estadual do Utinga, 1.IX.2009, fl. e fr., S.M. Kerpel 5 
(MG); 31.I.2010, fl., S. M. Kerpel 11 (MG); 14.V.2011, 
fl. e fr., E.O. Silva 21 (MG).

Distribuição no Brasil: Amapá, Pará, 
Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso (Bernacci 
et al. 2013). 

É encontrada com flores nos meses de 
fevereiro a dezembro, e com fruto de fevereiro a 
maio e setembro. 
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Passiflora vespertilio integra  P. sect. 
Decaloba DC. Essa seção apresenta espécies com 
folhas muito plásticas quanto à forma, podendo 
variar de acordo com o ambiente (Milward-de-
Azevedo & Baumgratz 2004), o que faz com que 
sejam facilmente confundidas. A estrutura da 
corona, em muitos casos, é o caráter diferenciador 
para algumas espécies (Killip 1938). O mesmo 
autor descreve duas formas principais de folhas 
em P. vespertilio: uma em que a margem superior 
forma uma linha quase reta e outra com a margem 
superior dos lóbulos formando um ângulo com um 
seio raso no meio, lembrando as asas de um inseto, 
sendo esta ultima forma o tipo mais característico 
das amostras coletadas na área de estudo.
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Resumo
Paspalum L. (Poaceae) apresenta elevada riqueza e importância econômica no Brasil. Diante da importância 
de estudos regionalizados para ampliar o conhecimento taxonômico das espécies e atualizar a lista da flora do 
Brasil, o presente trabalho descreve o gênero e as espécies de Paspalum do estado do Rio Grande do Norte. Foram 
realizadas coletas por quatro anos em todas as regiões fitogeográficas do Rio Grande do Norte e levantamento em 
herbários com coleções representativas da flora local. O estado de conservação das espécies foi avaliada segundo 
critérios regionais da IUCN. Foram registradas 16 espécies de Paspalum no Rio Grande do Norte. Paspalum 
carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé, P. gardnerianum Nees e P. pumilum Nees são consideradas vulneráveis 
no estado do Rio Grande do Norte, pela pressão antrópica sobre os ambientes em que ocorrem, porém, não são 
ameaçadas quando avaliadas em escala global. Com base na análise de populações no campo e em cultivo, 
propõe-se a sinonimização de P. pleostachyum Döll sob P. ligulare Nees. Ao contrário do que está difundido na 
literatura, justifica-se a preferência de utilização do nome Paspalum crassum Chase sobre P. tumidum Kuhlm. 
O trabalho inclui chave para identificação das espécies, descrições, comentários taxonômicos e nomenclaturais, 
informações sobre distribuição e grau de ameaça regional, bem como comentários ecológicos e ilustrações.
Palavras-chave: gramíneas, conservação, Região Nordeste do Brasil, Panicoideae, taxonomia.

Abstract 
Paspalum L. (Poaceae) has high species richness and economic importance in the Brazilian flora. Given the 
importance of regional studies to increase taxonomic knowledge of the species and update the flora of Brazil's 
list, this  study aims to describe the genus and species of Paspalum from Rio Grande do Norte, as part of a larger 
Flora of Rio Grande do Norte project. Collections were made in all the phytogeographic regions of Rio Grande 
do Norte during the last four years, and a survey was done of the herbaria with representative collections of 
local flora. The conservation status of the species was evaluated according to  IUCN regional categories. We 
recorded 16 species of Paspalum in Rio Grande do Norte. Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé, P. 
gardnerianum Nees and P. pumilum Nees are considered vulnerable in  Rio Grande do Norte state, due to man-
made pressures on the environment where they occur. However, they are not threatened when evaluated on a 
global scale. Based on an analysis of  populations in the field and under cultivation,  we propose to synonymize 
P. pleostachyum Döll under P. ligulare Nees. Contrary to what is found in the literature, the preference for using 
the name Paspalum crassum Chase over P. tumidum Kuhlm. is justified. This work includes a key for species 
identification, morphological descriptions, taxonomic and nomenclatural comments, information on distribution 
and regional-threat criteria, as well as ecological aspects and illustrations of the species.
Key words: grasses, conservation, Northeast region of Brazil, Panicoideae, taxonomy.
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Introdução
Poaceae é uma das mais ricas famílias de 

plantas, com aproximadamente 800 gêneros e 10.000 
espécies (Watson & Dalwitz 1992) economicamente 
importantes, pois incluem cereais, forrageiras e bambus.

Há várias propostas de subdivisão de Poaceae 
em subfamílias, e Panicoideae foi reconhecida já nas 
primeiras propostas de classificação infrafamiliar 
(Longhi-Wagner 2012). As Panicoideae são 
caraterizadas pela articulação da ráquila e pedicelo 
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localizada abaixo das glumas e dois antécios, o 
inferior masculino ou neutro e o superior hermafrodita 
(Longhi-Wagner 2012). Inclui 3.270 espécies (GPWG 
2001) e 785 espécies, seis subespécies e 38 variedades 
no Brasil (Filgueiras et al. 2013).

Paspalum L. se caracteriza pelas inflorescências 
parciais racemiformes, com espiguetas plano-
convexas distribuídas unilateralmente sobre a ráquis, 
com o dorso do lema superior em posição adaxial 
e, salvo algumas exceções, pela ausência da gluma 
inferior (Oliveira & Valls 2008). Compreende cerca 
de 330 espécies distribuídas nas regiões tropicais e 
temperadas das Américas, algumas ocorrendo na 
África e Ásia (Zuloaga & Morrone 2005). Para o 
Brasil, Valls & Oliveira (2012) listaram 204 espécies, 
entre as quais 74 endêmicas, sendo 18 espécies de 
Paspalum para o Rio Grande do Norte.

Poucos autores agruparam as espécies de 
Paspalum em subgêneros e secções. Os subgêneros 
mais aceitos são Paspalum, Ceresia e Anachyris 
(Denham et al. 2002; Hojsgaard et al. 2008). As 
secções mais comumente utilizadas são Paspalum, 
Diplostachys (Steud.) Tvelev (com 3/4 das espécies), 
Pterolepidium Pilg., Erianthum Pilg., Eriolepidium 
Pilg., Moenchia (Chase) Pilg., Biaristata Filg. & 
Davidse, Ceresia (Pers.) Nees e Anachyris (Nees) 
Pilg. Entretanto, a maior parte das publicações 
taxonômicas prefere associar as espécies de 
Paspalum a grupos informais, baseados somente 
em caracteres morfológicos. Todavia, os limites e a 
circunscrição desses grupos variam entre os trabalhos 
de Chase (1929), Swallen (1967), Barreto (1974) 
e muitos outros, refletindo apenas semelhanças 
morfológicas a uma espécie central, escolhida de 
forma arbitrária, sem conotação filogenética.

Devido ao grande potencial forrageiro das 
espécies de Paspalum, vários trabalhos com 
abordagens distintas têm sido conduzidos, estando 
disponível na literatura vasta informação citogenética, 
reprodutiva e filogenética. No entanto, ainda não há 
uma monografia de Paspalum para o Brasil, embora 
uma parte significativa de suas espécies esteja 
coberta pela revisão publicada para a América do 
Sul Meridional (Zuloaga & Morrone 2005) e pela 
revisão das espécies norte-americanas (Chase 1929).

Informações sobre as espécies de Paspalum 
no Rio Grande do Norte são incipientes, mas relatos 
de coletas de gramíneas no estado não são recentes 
(Swallen 1934 e Luetzelburg, apud Ducke 1959). 
Nos anos de 1920-1921, Luetzelburg percorreu 
áreas de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Ceará (Paiva 2003), deixando um legado 

de coletas de Poaceae e Cyperaceae (Ducke 1959), 
em parte localizado no herbário EAC (Thiers 
2013). Posteriormente, Swallen (1934) reuniu 
uma importante coleção de amostras de gramíneas 
provenientes do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande 
do Norte, as quais estão depositadas no herbário US.

A literatura sobre Paspalum na Região 
Nordeste do Brasil é escassa, destacando-se, pela 
citação de um número relevante de espécies do 
gênero, as Gramíneas da Bahia (Renvoize 1984) e 
os trabalhos de Maciel et al. (2009a, b), que tratam 
as espécies de Paspalum de Pernambuco e seus 
padrões de distribuição no estado. Maciel & Alves 
(2011) documentaram a ocorrência de oito espécies 
de Paspalum na Serra de Itabaiana, em Sergipe. 
Para o Rio Grande do Norte, o único trabalho que 
tratou as espécies de Poaceae trata-se de Ferreira 
et al. (2009), realizado na Estação Ecológica do 
Seridó, onde foi documentada a presença de cinco 
espécies de Paspalum.

Diante  da  impor tânc ia  de  es tudos 
regionalizados para ampliar o conhecimento 
taxonômico das espécies e atualizar a lista da flora 
do Brasil, o presente trabalho teve como objetivo 
realizar o levantamento das espécies de Paspalum 
do Rio Grande do Norte, fornecer uma chave 
para identificação das espécies, ilustrações, dados 
ecológicos, de distribuição geográfica, além de 
comentários taxonômicos e nomenclaturais.

Material e Métodos
O estudo foi baseado em coletas realizadas 

por quatro anos, que cobriram todas as regiões 
fitogeográficas do Rio Grande do Norte em 
diferentes estações do ano e em análises de herbário. 
O material coletado foi depositado nos herbários 
MOSS e UFRN e foram analisados os herbários 
EAC, IPA, UB e UFRN (Thiers 2013). Duplicatas 
foram enviadas a diversos herbários nacionais.

Aspectos das preferências ambientais, 
distribuição geográfica e potencial forrageiro 
foram obtidos a partir dos dados de herbário, de 
observações in situ das populações e de bancos de 
dados disponíveis na internet. Esses dados foram 
complementados com a literatura disponível sobre 
o gênero (Barreto 1974; Chase 1929; Denham 2005; 
Oliveira & Valls 2001; Zuloaga & Morrone 2005, 
entre outros).

As coordenadas geográficas indisponíveis 
foram resgatadas a partir da coordenada da sede do 
município ou da própria localidade onde a amostra 
foi anteriormente coletada. Dados de distribuição 
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geográfica no Brasil foram obtidos de Valls & 
Oliveira (2012).

No material examinado foram citadas, 
preferencialmente, as coletas mais recentes e de 
localidades distintas. Os materiais selecionados 
para ilustração são aqueles mais representativos da 
espécie e, para as sinonímias, foram selecionados 
indivíduos que representam os extremos de 
variação da espécie e o intermediário.

A descrição morfológica das espécies seguiu a 
terminologia apresentada por Longhi-Wagner et al. 
(2001) e a dos estados de caráter, como pilosidade e 
forma das estruturas, baseou-se em Radford (1986).

O grau de ameaça das espécies foi definido 
seguindo os critérios da IUCN (2003), devendo ser 
considerado, entretanto, apenas em nível regional.

Resultados e Discussão
Tratamento taxonômico
Paspalum L.

Plantas anuais ou perenes, cespitosas, 
decumbentes ou estoloníferas, com ou sem 
rizomas; prefoliação convoluta ou conduplicada. 
Bainhas foliares delgadas ou infladas, inteiras 
ou fibrosas, glabras a híspidas; colo glabro ou 
piloso, sem lígula externa; lâminas lineares a oval-
lanceoladas, planas, convolutas ou conduplicadas, 
geralmente agudas, base reta ou atenuada, glabras 
ou pilosas; lígula membranosa. Inflorescência com 

1-muitos ramos unilaterais espiciformes, alternos, 
conjugados ou solitários; inflorescências axilares 
presentes ou ausentes; ráquis áptera ou alada. 
Espiguetas com 2 antécios, 1-floras, acrótonas, sem 
cerdas involucrais, solitárias ou pareadas, caindo 
isoladas, plano convexas ou côncavo convexas, 
glabras ou pilosas; glumas múticas, ápice não 
cristado; gluma inferior ausente, ou raramente 
presente em algumas espiguetas, então diminuta 
(ver P. vaginatum); gluma superior geralmente 
subigual à espigueta, raramente ausente (P. 
gardnerianum), adaxial à ráquis, aguda ou obtusa, 
glabra ou pilosa, tricomas não uncinados; antécio 
inferior neutro ou raramente masculino; antécio 
superior com flor bissexuada, cartáceo ou coriáceo, 
branco-esverdeado, estramíneo ou castanho-
escuro; lema não rugoso, papiloso ou não, glabro 
ou pouco piloso, mútico, não cristado no ápice, sem 
alas ou cicatrizes na base, de igual consistência em 
toda a extensão, margens envolvendo brevemente 
a pálea; pálea áptera. Estames 3. Cariopse elíptica 
a hemisférica.

Foi confirmada a ocorrência de 16 espécies 
de Paspalum no Rio Grande do Norte. Valls 
& Oliveira (2012) citaram a ocorrência de 18 
espécies para o Rio Grande do Norte. Entretanto, 
no presente trabalho, está sendo proposta a 
sinonimização de Paspalum pleostachyum com 
P. ligulare e a ocorrência de P. decumbens Stapf. 
não foi confirmada.

Chave para as espécies de Paspalum L. ocorrentes no Rio Grande do Norte

1. Espiguetas escutiformes  ................................................................................................ 15. P. scutatum
1’. Espiguetas ovais, obovais, orbiculares, amplamente oboval, elíptico-oboval ou elípticas.

2.	 Gluma	superior	presente,	alada,	com	bordos	fimbriados	 ..................................... 6. P. fimbriatum
2’. Gluma superior ausente ou presente, áptera, com bordos inteiros.

3. Ambas as glumas ausentes; pedicelos com tricomas longos, dourados, com comprimento 
similar à espigueta  ..................................................................................  7. P. gardnerianum

3’. Gluma inferior ausente, a superior presente; pedicelos glabros ou com tricomas curtos e 
hialinos, muito mais curtos que o comprimento da espigueta.
4.	 Inflorescências	axilares	presentes.

5. Plantas com rizomas e estolhos longos; colmos com 50–100 cm alt.  ....................  
 ..................................................................................................... 10. P. maritimum

5’. Plantas sem rizomas e estolhos; colmos com até 35 cm alt.
6. Lâminas lanceoladas, 0,4–0,7 cm larg.; espiguetas 1,1 × 1 mm, obovais; gluma 

superior e lema inferior com tricomas não clavados  ............  1. P. arenarium
6’. Lâminas lineares, 0,1–0,3 cm larg.; espiguetas 1,5 × 0,8 mm gluma superior 

e lema inferior com tricomas tricomas clavados  ...............  3. P. clavuliferum
4’.	 Inflorescências	axilares	ausentes.

7. Antécio superior castanho-escuro ou atro-purpúreo  ......... 11. P. melanospermum
7’. Antécio superior estramíneo.
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1. Paspalum arenarium Schrad. in Schult., Mant. 
2: 172. 1824.  Fig. 1a.

Plantas perenes, decumbentes, 35 cm alt., 
com rizomas curtos; nós glabros. Bainhas foliares 
delgadas, inteiras, glabras ou pilosas, especialmente 
próximo às margens, tricomas hialinos, sem cílios 
marginais, sem colar de tricomas no ápice; lâminas 
3,3–4 × 0,4–0,7 cm, lanceoladas, não estreitadas em 
direção à base, planas, hirsutas em ambas as faces; 
lígula ca. 0,2 mm. Inflorescência com 1 ramo de 
2,5–5 cm compr.; inflorescências axilares presentes; 
ráquis ca. 0,1 mm larg., áptera, estramínea, glabra 
nas margens e axila; pedicelo com tricomas mais 
curtos que o comprimento da espigueta, hialinos. 
Espiguetas pareadas, 1,1 × 1 mm, estramíneas, 
com manchas douradas, obovais, obtusas; gluma 
inferior ausente; gluma superior áptera, com bordos 
inteiros, 3-nervada, levemente hirsuta, tricomas não 
visíveis a olho nu, sem tricomas clavados no ápice, 
sem cílios, membranácea; lema inferior 3-nervado, 
sem pálea, glabro ou levemente hirsuto em toda 
a superfície, membranáceo, não plicado; antécio 
superior 1 × 0,9 mm, estramíneo, oboval, liso, sem 
nervuras aparentes, glabro. Cariopse não disponível.

Material selecionado: Nísia Floresta, 6º05’16”S e 
36º07’22”W, VII.2006, R.C. Oliveira et al. 1750 (MOSS).

Habita locais antropizados com solos arenosos. 
Encontrada em floração de julho a setembro. Ocorre 
das Guianas até o Sul do Brasil (Zuloaga & Morrone 
2005), ao longo de toda a costa Atlântica.

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
LC (preocupação menor). Esta espécie é comum no 
litoral sul do Rio Grande do Norte, mas há registros 
de coletas também no município de Natal.

Paspalum arenarium é diferenciada das 
demais espécies pela gluma superior levemente 
hirsuta com manchas douradas e pela presença de 
inflorescências axilares. Segundo Silva et al. (1979) 
e Oliveira & Valls (2001), o número de ramos da 
inflorescência em P. arenarium pode variar de 1–4. 

2. Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex 
Flüggé, Gram. monog., Paspalum: 65.1810.  
 Fig. 1b

Plantas perenes, cespitosas, ca. 30 cm alt., 
sem rizomas; nós pilosos. Bainhas foliares delgadas, 
inteiras, tuberculado-hirsutas em especial na superfície 
dorsal, tricomas hialinos, sem cílios marginais, sem 

8.	 Bainha	foliar	inflada	 .......................................................................................................... 14. P. repens
8’. Bainha foliar delgada.

9.	 Inflorescência	com	1	ramo;	espiguetas	4,9	mm	compr.;	gluma	superior	e	lema	inferior	com	tricomas	
alvos visíveis a olho nu  ......................................................................................... 2. P. carinatum

9’.	 Inflorescência	com	2–40	ramos;	espiguetas	1,5–3,5	mm	compr.,	glabras	ou	com	pilosidade	não	
evidente a olho nu.
10.	 Bainha	fibrosa	quando	velha,	pilosa,	os	tricomas	dourados,	densos	e	visíveis	a	olho	nu	na	

base da bainha e formando um colar no ápice; antécio superior com 3 nervuras aparentes no 
lema  ................................................................................................................ 9. P. loefgrenii

10’. Bainha inteira, glabra ou pilosa, os tricomas hialinos concentrados apenas nas margens, não 
visíveis a olho nu, sem colar de tricomas no ápice; antécio superior sem nervuras aparentes.
11. Plantas estoloníferas.

12. Gluma superior 2-nervada; espiguetas amareladas, 1,5–1,9 mm compr.  ...............  
 .....................................................................................................  4. P. conjugatum

12’. Gluma superior 3–5 nervada; espiguetas esverdeadas ou estramíneas, 2,7–3 mm 
compr.  .......................................................................................... 16. P. vaginatum

11’. Plantas cespitosas ou decumbentes.
13. Ráquis alada, 2–3 mm larg.; gluma superior e lema inferior subcartáceos  ............  

  .......................................................................................................... 5. P. crassum
13’. Ráquis áptera, 0,4–1 mm larg.; gluma superior membranácea ou cartilaginosa.

14.	 Inflorescência	com	2	ramos	subconjugados	 ..........................  11. P. pumilum
14’.	 Inflorescência	com	(4–)	9–40	ramos	alternos.

15. Ráquis com tricomas longos nas margens; espiguetas 1,5–1,9 mm larg., 
orbiculares ou amplamente obovais  ........................... 12. P. millegrana

15’. Ráquis com margens glabras ou escabras, sem tricomas longos; espiguetas 
1–1,5 mm larg., elípticas  ................................................... 8. P. ligulare
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Figura 1 – a. Paspalum arenarium Schrad. – hábito. b. Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé – 
espigueta, vista ventral. c. Paspalum clavuliferum C. Wright – espigueta, vista dorsal. d. Paspalum conjugatum P. 
J. Bergius – espigueta, vista dorsal. e. Paspalum crassum Chase – espigueta, vista dorsal. f. Paspalum fimbriatum 
Kunth – espigueta, vista ventral. g. Paspalum gardnerianum Nees – espigueta, vista dorsal e pedicelo. (a Oliveira 
et al. 1750; b Oliveira et al. 1760; c Oliveira et al. 1880; d Oliveira 883; e Oliveira et al. 2158; f Oliveira 1783; 
g Oliveira et al. 1759).
Figure 1 – a. Paspalum arenarium Schrad. – habit. b. Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé – spikelet, ventral view. c. 
Paspalum clavuliferum C. Wright – spikelet, dorsal view. d. Paspalum conjugatum P. J. Bergius – spikelet, dorsal view. e. Paspalum 
crassum Chase – spikelet, dorsal view. f. Paspalum fimbriatum Kunth – spikelet, ventral view. g. Paspalum gardnerianum Nees – 
spikelet, dorsal view and pedicel. (a Oliveira et al. 1750; b Oliveira et al. 1760; c Oliveira et al. 1880; d Oliveira 883; e Oliveira et al. 
2158; f Oliveira 1783; g Oliveira et al. 1759).
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colar de tricomas no ápice; lâminas 9–15 × 0,05–0,09 
cm, filiformes, convolutas, tuberculado-hirsutas em 
ambas as faces; lígula ca. 1 mm. Inflorescência com 
1 ramo de 7 cm compr.; inflorescências axilares 
ausentes; ráquis em torno de 2,5 mm larg., alada, 
margens foliáceas encobrindo parcialmente as 
espiguetas, asas douradas, glabras; pedicelo com 
tricomas hialinos mais curtos que o comprimento 
da espigueta, hialinos. Espiguetas solitárias, 4,9 × 3 
mm, alvas a estramíneas, sem manchas, lanceoladas, 
obtusas; gluma inferior ausente; gluma superior áptera, 
com bordos inteiros, 3-nervada, tricomas adensando-
se progressivamente nos 2/5 inferiores, visíveis a 
olho nu, glabra no ápice, sem tricomas clavados 
no ápice, sem cílios, membranácea; lema inferior 
3-nervado, sem pálea, tricomas curtos e sedosos na 
base e longos e não clavados no 1/3 restante, visíveis 
a olho nu, cartáceo, não plicado; antécio superior 3,1 
× 0,9 mm, estramíneo, liso, oblongo-lanceolado, sem 
nervuras aparentes, pubescente no ápice. Cariopse 
não disponível.

Ocorre em vegetação de Cerrado sobre solos 
arenosos. Encontrada em floração em julho. Ocorre 
na Nicarágua, Colômbia, Guiana, Venezuela, Brasil 
e Bolívia (Zuloaga & Morrone 2005). No Brasil 
está distribuída em todas as regiões.
Material examinado: Ceará Mirim, 05º38’02”S e 
35º25’33”W, VII.2006, R.C. Oliveira et al. 1760 (MOSS).

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
VU (vulnerável no nível regional). Paspalum 
carinatum forma subpopulações (IUCN 2003) 
em áreas disjuntas de Cerrado, no Rio Grande do 
Norte, as quais ocorrem próximo ao litoral e, por 
isto, sofrem com o impacto imobiliário.

Paspalum carinatum é distinguida pelas lâminas 
foliares filiformes e espiguetas densamente pilosas, 
com tricomas alvos e longos, visíveis a olho nu.

3. Paspalum clavuliferum C. Wright, Anales Acad. 
Ci. Med. Habana 8: 203. 1871. Fig. 1c

Plantas anuais, cespitosas, 19–35 cm alt., sem 
rizomas; nós glabros. Bainhas foliares delgadas, 
inteiras, as basais pilosas, as distais glabras no dorso 
e com cílios no ápice, tricomas hialinos, sem colar 
de tricomas no ápice; lâminas 7–12,5 × 0,1–0,3 cm, 
lineares, não estreitadas em direção à base, planas, 
glabrescentes em ambas as faces; lígula ca. 1,5 
mm. Inflorescência com 1(–2) ramos de 2,5–4,2 cm 
compr.; inflorescências axilares presentes; ráquis 
0,4 mm larg., áptera, estramínea, glabra; pedicelo 
com tricomas mais curtos que o comprimento da 
espigueta, hialinos. Espiguetas pareadas, 1,5 × 0,8 
mm, estramíneas, com manchas castanhas, elíptico-

obovais; gluma inferior ausente; gluma superior 
áptera com bordos inteiros, 3-nervada, hirsuta, 
com tricomas claviformes no ápice, tricomas não 
visíveis a olho nu, sem cílios, membranácea; lema 
inferior 3-nervado, sem pálea, com poucos tricomas 
claviformes ou glabro, membranáceo, não plicado; 
antécio superior 1,5 × 0,8 mm, estramíneo, elíptico-
oboval, tuberculado, sem nervuras aparentes, glabro. 
Cariopse 1,0 × 0,9 mm, oval.
Material selecionado: Serra Negra do Norte, 06º33’55”S 
e 37º17’37” W, V.2007, R.C. Oliveira et al. 1880 (MOSS).

Habita áreas sujeitas à inundação. Encontrada 
em floração e frutificação em maio. Ocorre do 
México até a Bolívia (Zuloaga & Morrone 2005) e 
Brasil, onde há registros para as Regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste.

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor).

Paspalum clavuliferum é distinguida pelos 
tricomas claviformes presentes no ápice da gluma 
superior e, em menor quantidade, no lema inferior. 
As diminutas espiguetas e as inflorescências 
axilares também a distinguem das demais espécies 
ocorrentes no estado do Rio Grande do Norte.

4. Paspalum conjugatum P.J. Bergius, Act. Helv. 
Phys.-Math. 7:129, pl. 8. 1762. Fig. 1d

Plantas perenes, estoloníferas, 30–100 cm 
alt., sem rizomas; nós glabros. Bainhas foliares 
delgadas, inteiras, pilosas nas porções marginais 
especialmente no ápice, tricomas hialinos, sem 
colar de tricomas no ápice; lâminas 5,5–15,5 × 
0,6–1 cm, lanceoladas, não estreitadas em direção 
à base, planas, pilosas ou glabras em ambas as 
faces; lígula ca. 0,3 mm. Inflorescência com 2-3 
ramos de 8–12 cm compr.; inflorescências axilares 
ausentes; ráquis ca. 1 mm larg., com alas estreitas, 
esverdeada, glabra; pedicelo glabro. Espiguetas 
solitárias, 1,5–1,9 × 1,2–1,5 mm, amareladas, sem 
manchas, ovais ou elíptico-ovais, subagudas a 
apiculadas; gluma inferior ausente; gluma superior 
com bordos inteiros, 2-nervada, glabras no dorso, 
tricomas não visíveis a olho nu, sem tricomas clavados 
no ápice, margem longo-ciliada, membranácea; lema 
inferior 2-nervado, sem pálea, glabro, membranáceo, 
não plicado; antécio superior 1,4–1,7 × 1,2–1,4 mm, 
amarelado, elíptico-oval a oval, liso, sem nervuras 
aparentes, glabro. Cariopse não disponível.
Material selecionado: Mossoró, 5º11’31”S e 37º20’40”W, 
VI.1981, O.F. Oliveira 883 (MOSS). Parnamirim, 
05º54’57”S e 35º15’46”W, VII.2006, R.T. Queiroz & 
M. Zikán 597 (MOSS, UFRN). Touros, 5º19’40”S e 
35º27’30”W, IX.1981, O.F. Oliveira 2029 (MOSS).
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Espécie ruderal, encontrada vegetando sobre 
solos arenosos. Encontrada em floração de maio 
a setembro. Distribui-se desde o sul dos Estados 
Unidos até a Argentina (Zuloaga & Morrone 2005).

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor).

Paspalum conjugatum  caracteriza-se 
pelo hábito estolonífero, as lâminas planas e 
laxas, inflorescências com dois ramos terminais 
conjugados e um, eventualmente, inserido logo 
abaixo, ráquis verde-oliva e pelas inúmeras 
espiguetas amareladas, ciliadas e 2-nervadas.

5. Paspalum crassum Chase, Contr. U.S. Natl. 
Herb. 17(3): 239. 1913. Paspalum tumidum 
Kuhlm., Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 4: 349, t. 
27. 1925. Fig. 1e

Plantas anuais, eretas sem formar touceiras, às 
vezes decumbentes, 100–200 cm alt., sem rizomas; 
nós glabros. Bainhas foliares delgadas, inteiras, 
tuberculado-pilosas no dorso, tricomas hialinos, 
sem cílios marginais, sem colar de tricomas no 
ápice; lâminas 10–20 × 1,5–2,3 cm, lanceoladas, 
não estreitadas em direção à base, planas, glabras em 
ambas as faces; lígula 2 mm. Inflorescência com 2–5 
ramos de 3,5–10 cm compr.; inflorescências axilares 
ausentes; ráquis 2–3 mm larg., alada, esverdeada, 
glabra; pedicelo glabro. Espiguetas pareadas ou 
solitárias por aborto de uma das espiguetas, 2,8–3,5 × 
2,1–2,3 mm, estramíneas ou arroxeadas, sem manchas, 
elípticas; gluma inferior ausente; gluma superior áptera, 
com bordos inteiros, 5-nervada, glabra, sem cílios, 
subcartácea; lema inferior 5-nervado, com pálea pouco 
desenvolvida, glabro, subcartáceo, não plicado; antécio 
superior 2,8–3,5 × 2,1–2,3 mm, estramíneo, elíptico, 
liso, sem nervuras aparentes, glabro. Cariopse 1,9 × 
1,7 mm, amplamente oboval.
Material examinado: Luís Gomes, estrada para Tigre de 
Cima, 6°23’53”S e 38°24’36”W, V.2008, R.C. Oliveira 
et al. 2158 (MOSS).

Espécie aquática ou sub-aquática. Encontrada 
em floração em maio. Ocorre no México, El 
Salvador, Venezuela, Peru e Brasil (Zuloaga & 
Morrone 2003). No Brasil, está restrita à Região 
Nordeste (Valls & Oliveira 2012).

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
DD (dados insuficientes). Trata-se de uma espécie 
anual e aquática, inconspícua, o que torna a coleta e 
avaliação do tamanho das populações bastante difícil.

Zuloaga & Morrone (2003), Soreng et al. (2003) 
e Hokche et al. (2008) consideraram os exemplares-
tipo de P. tumidum e P. crassum como variantes da 
mesma espécie, assim como é aceito no presente 

trabalho. Entretanto, esses autores consideraram 
prioritário o binômio P. tumidum, o que é um erro, já 
que o nome P. crassum foi proposto 12 anos antes.

Paspalum crassum, segundo Chase (1929), 
Hitchcock (1927) e Tovar (1993) pode apresentar 
maior amplitude morfológica do que a encontrada no 
Rio Grande do Norte, com altura variando entre 40–
200 cm, lâminas com até 60 cm de comprimento, com 
4–10 ramos unilaterais espiciformes na inflorescência. 

No material do Rio Grande do Norte ocorre 
uma pálea muito curta no antécio inferior. Chase 
(1929), Hitchcock (1927) e Tovar (1993) destacaram a 
ocorrência alternativa da gluma inferior, o que não foi 
observado no material do Rio Grande do Norte. Esses 
autores e Macbride (1936) descreveram a ocorrência 
de espiguetas solitárias e pareadas sobre a ráquis. 
No material do Rio Grande do Norte, os pedicelos 
são sempre pareados, ocorrendo, em um mesmo 
indivíduo, ramos unilaterais com ambas as espiguetas 
do par desenvolvidas ou com uma abortada.

6. Paspalum fimbriatum Kunth, Nov. Gen. Sp. ed. 
4, 1: 93 pl. 28. 1815 [1816]. Fig.1f

Plantas anuais, cespitosas, 20–44 cm alt., 
sem rizomas; nós glabros. Bainhas foliares 
delgadas, inteiras, pilosas nas porções marginais, 
especialmente no ápice, tricomas hialinos, sem 
colar de tricomas no ápice; lâminas 5–21,5 × 
(0,4) 0,6–1,3 cm, lanceoladas, não estreitadas em 
direção à base, planas, pilosas ou glabras em ambas 
as faces; lígula 0,3–0,6 mm. Inflorescência com 
1–2 ramos de 1,7–7,5 cm compr.; inflorescências 
axilares ausentes; ráquis 0,5–1,8 mm larg., 
com alas estreitas, estramínea, glabra; pedicelo 
glabro. Espiguetas pareadas, 3–4,5 × 3–4,5 mm, 
estramíneas, sem manchas, amplamente ovais; 
gluma inferior ausente; gluma superior alada, com 
bordos fimbriados, 3-nervada, glabra, sem cílios, 
membranácea; lema inferior 3-nervado, sem pálea, 
glabro, membranáceo, não plicado; antécio superior 
2,2–3 × 1,5–2 mm, amarelado, oval, liso, sem 
nervuras aparentes, glabro. Cariopse não disponível.
Material selecionado: Pureza, 05º29’24” e 35º37’38”W, 
VII.2006, R.C. Oliveira et al. 1783 (MOSS). Serra Negra 
do Norte, 06º33’55”S e 37º17’37”W, VII.2006, R.C. 
Oliveira & C.G.T. Ferreira 1625 (MOSS).

Ocorre em todos os tipos de solo na Caatinga, 
aparecendo logo após as primeiras chuvas e 
permanecendo durante toda a estação chuvosa. 
Encontrada em floração e frutificação de março a 
novembro. Ocorre do Panamá até o Brasil (Chase 
1929). No Brasil, está registrada para todo o 
Nordeste, Minas Gerais e Tocantins.
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Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor).

Distingue-se das demais espécies pelas 
margens fimbriadas da gluma superior, as quais 
conferem à espigueta e inflorescência um padrão 
muito distinto. Geralmente, a base da planta possui 
uma coloração vinácea.

7. Paspalum gardnerianum Nees, Hooker’s J. Bot. 
Kew Gard. Misc. 2: 103. 1850. Fig 1g

Plantas perenes, cespitosas, ca. 80 cm alt., 
com rizomas curtos; nós pilosos. Bainhas foliares 
delgadas, inteiras, as basais velutíneas, as do 
colmo florífero glabras, especialmente as apicais, 
tricomas hialinos, sem cílios marginais, sem colar 
de tricomas no ápice; lâminas 7,5–9,2 × 0,3–0,4 
cm, lanceoladas, não estreitadas em direção à base, 
planas, glabrescentes a tuberculado-pilosas em ambas 
as faces; lígula 0,2–0,4 mm. Inflorescência com 3 
ramos de 2,5–4 cm compr., alternos; inflorescências 
axilares ausentes; ráquis 0,7–1 mm larg., com alas 
estreitas, estramínea, pilosa nas margens; pedicelos 
com tricomas longos, dourados, com comprimento 
similar à espigueta. Espiguetas pareadas, 1,8–2 × 0,9–
1 mm, estramíneas quando jovens e castanho-escuras 
na maturidade, sem manchas, elíptico-obovais, 
acuminadas; gluma inferior e superior ausentes; 
lema inferior 2–3-nervado, sem pálea, glabro a 
esparsamente piloso, membranáceo, não plicado; 
antécio superior 1,8–2 × 0,9–1 mm, estramíneo 
quando jovem, castanho-escuro na maturidade, 
elíptico-oboval, fortemente papiloso, sem nervuras 
aparentes, glabro. Cariopse não disponível.
Material examinado: Ceará Mirim, VII.2006, R.C. 
Oliveira et al. 1759 (MOSS).

Encontrada em vegetação de Cerrado, sobre 
solos arenosos. Floração em julho. Ocorre desde o 
Panamá até o Paraguai, Brasil e Bolívia (Zuloaga 
& Morrone 2005). No Brasil, ocorre nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Sudeste.

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
VU. Paspalum gardnerianum, assim como P. 
carinatum, forma subpopulações (IUCN 2003) em 
áreas disjuntas de Cerrado do Rio Grande do Norte, 
as quais ocorrem próximo ao litoral e, por isto, 
sofrem com o grande impacto imobiliário. Em áreas 
do bioma Cerrado do Brasil Central, são espécies 
comuns e sob critério LC (preocupação menor).

Distingue-se das demais espécies de 
Paspalum ocorrentes no Rio Grande do Norte pela 
ausência de ambas as glumas. Além disso, possui 
tricomas longos e dourados no ápice dos pedicelos 
e o lema superior fortemente papiloso.

8. Paspalum ligulare Nees, Agrostologia 
brasiliensis, in Mart., Fl. bras. enum. PL. 2(1): 60. 
1829. Paspalum pleostachyum Döll, Fl. bras. 2(2): 
58. 1877. Syn. nov.  Fig. 2

Plantas perenes, cespitosas, 15–104 cm alt., 
sem ou com rizomas muito curtos; nós glabros. 
Bainhas foliares delgadas, inteiras, geralmente 
glabras, às vezes pilosas, tricomas hialinos, ciliadas, 
raramente sem cílios, sem colar de tricomas no 
ápice; lâminas 1–64(–85) × 0,2–0,8 cm, linear ou 
lanceoladas, não estreitadas em direção à base, 
planas ou convolutas, glabras ou pilosas; lígula 3–8 
mm. Inflorescências com 4–9 ramos de 2,5–19,6 
cm compr., alternos; inflorescências axilares 
ausentes; ráquis 0,4–1 mm larg., áptera, ferrugínea 
ou estramínea, escabra nas margens; pedicelo 
glabro ou com tricomas hialinos mais curtos que 
o comprimento da espigueta. Espiguetas pareadas, 
2–2,5 × 1–1,5 mm, purpúreas a estramíneas, 
sem manchas, elípticas, mucronuladas; gluma 
inferior ausente; gluma superior áptera, com 
bordos inteiros, 3-nervada, glabra, sem cílios, 
membranácea; lema inferior 3-nervado, sem pálea, 
glabro, membranáceo, não plicado; antécio superior 
2–2,3 × 1–1,3 mm, estramíneo a ferrugíneo, 
elípticas ou oboval, liso, sem nervuras aparentes, 
glabro. Cariopse não disponível.
Material selecionado: Florânia, Fazenda São Bento, 
6º15’S e 36º52’W, VII.1981, G.F.C. Lima 225 (MOSS). 
Mossoró, Campus da UFERSA, 5º11’31”S e 37º20’40”W, 
VI 2006, C.G.T. Ferreira & R.C. Oliveira 265 (MOSS). Serra 
Negra do Norte, ESEC, 6º35’21”S e 37º15’8”W, V.2006, 
R.C. Oliveira & C.G.T. Ferreira 1662 (MOSS). Tibau, praia 
de Areias Alvas, margem esquerda da estrada da Praia das 
Emanoelas em direção a Grossos, X.2005, R.C Oliveira 
1606 (MOSS). Tibau do Sul, Praia da Pipa, 6º12’14”S e 
35º4’53”W, 15.VII.2006, R.C. Oliveira et al. 1701 (MOSS). 

Encontrada em solos arenosos a argilo-
pedregosos ou pedregosos, em margem de estrada, 
na Caatinga, locais de escoamento natural de água 
e riachos anuais secos, em relevo plano, sendo 
de ocasional a comum. Prefere locais com maior 
saturação de água. Encontrada em floração de abril 
a outubro. Ocorre de Cuba até o Brasil (Renvoize 
1984). No Brasil foi registrada no Pará e em quase 
todos os estados do nordeste, exceto no Maranhão 
e no Piauí.

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
LC (preocupação menor). Esta espécie forma 
populações grandes e comuns em todo o litoral do 
Rio Grande do Norte.

Döll (1877) relatou a afinidade entre 
Paspalum pleostachyum Döll e P. ligulare 
distinguindo-as pelo maior comprimento da lígula 
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Figura 2 – a-g. Paspalum ligulare Nees – visão dos extremos morfológicos e planta intermediária; a. planta alta e de lâminas 
largas; b. detalhe da inflorescência; c. detalhe da região ligular; d. planta baixa e com lâminas estreitas; e. detalhe da inflorescência; 
f. planta de porte médio; g. detalhe da inflorescência. (a-c Oliveira et al. 1662; d-e Oliveira et al. 1701; f-g Oliveira et al. 1606).
Figure 2 – a-g. Paspalum ligulare Nees – showing both the morphological extremes and intermediate; a. habit of tall plant with wide leaf 
blades; b. detail of the inflorescence; c. detail of ligular region; d. habit of short plant with narrow leaf blades; e. detail of the inflorescence; 
f. habit of medium sized plant; g. detail of the inflorescence. (a-c Oliveira et al. 1662; d-e Oliveira et al. 1701; f-g Oliveira et al. 1606).
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e da espigueta de P. pleostachyum. Renvoize (1984) 
agregou caracteres para diferenciá-las como o 
hábito mais robusto e as lâminas foliares mais 
largas de P. pleostachyum.

Os extremos morfológicos observados por 
Döll (1877) e Renvoize (1984) são conectados por 
intermediários que mostram sobreposição entre 

os estados de caráter. Há intermediários entre 
indivíduos de uma mesma população e a variação 
no tamanho da planta também é influenciada pelo 
pastejo, já que essa espécie é apetecida por caprinos, 
segundo observação de campo. A presente proposta 
de sinonimização foi estruturada pela observação 
intensa das populações no campo, de indivíduos 
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cultivados em vasos, provenientes de diversas 
localidades do nordeste (mantidos em telado na 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) e de 
material de herbário. A Figura 2 mostra extremos 
morfológicos com um elemento intermediário.

9. Paspalum loefgrenii Ekman, Ark. Bot. 10(17): 
15. 1911. Fig. 3a

Plantas anuais, cespitosas, ca. 95 cm alt., com 
rizomas; nós pilosos. Bainhas foliares delgadas, 
fibrosas, pilosas, tricomas dourados, sem cílios, 
formando um colar de tricomas no ápice; lâminas 
24,5–32,5 × 1–1,4 cm, lanceoladas, não estreitadas 
em direção à base, planas, glabras em ambas as faces; 
lígula ca. 8 mm. Inflorescências com 9 ramos de 
4–11 cm de compr., alternos; inflorescências axilares 
ausentes; ráquis ca. 1 mm larg., áptera, estramínea, 
glabra; pedicelo glabro. Espiguetas pareadas, 2,8–3 × 
1,5 mm, estramíneas, sem manchas, obovais, agudas; 
gluma inferior ausente; gluma superior áptera, com 
bordos inteiros, 5-nervada, pilosa no dorso, tricomas 
não visíveis a olho nu, sem tricomas clavados no 
ápice, sem cílios, membranácea; lema inferior 
3-nervado, sem pálea, piloso, tricomas não clavados, 
membranáceo, não plicado; antécio superior 2,8–3 
× 1,5 mm, estramíneo, oboval, liso, com 3 nervuras 
aparentes, piloso. Cariopse não disponível.
Material examinado: Coronel João Pessoa, localidade 
Mata Redonda, 6º16’S e 38º23’W, V.1981, O.F. de 
Oliveira et al. 1827 (MOSS).

Coletada em solos areno-argilosos e 
pedregosos, tem larga e frequente distribuição. 
Encontrada em floração em maio. Ocorre na 
Venezuela, Guiana (Judziewicz 1990) e Brasil, onde 
possui registros para as Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-oeste.

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
DD. A descrição de P. loefgrenii aqui apresentada 
foi baseada em um único espécime e a população 
não foi relocalizada, porém, não houve esforço 
de coleta suficiente para avaliar o grau de ameaça 
regional da espécie.

10. Paspalum maritimum Trin., Mém. Acad. Imp. 
Sci. Saint-Petersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Second 
Pt. Sci. Nat. 1: 148. 1834.  Fig. 3b

Plantas perenes, estoloníferas, 50–100 cm 
alt., com rizomas; nós glabros ou esparsamente 
pilosos, estolhos podendo alcançar vários metros de 
comprimento. Bainhas foliares delgadas, inteiras, 
glabras, pilosas ou tuberculado-pilosas, especialmente 
próximo às margens, tricomas hialinos, sem cílios 

marginais, sem colar de tricomas no ápice; lâminas 
4–29 × 0,5–1 cm, lanceoladas, não estreitadas em 
direção à base, planas, glabras ou pilosas na face 
abaxial, face adaxial geralmente glabra, às vezes 
pilosas ou tuberculado-pilosas em ambas as faces; 
lígula 5–8 mm. Inflorescência com 1–5 ramos de 3–9 
cm compr., alternos; inflorescências axilares presentes; 
ráquis em torno de 0,8 mm larg., áptera, esverdeada, 
com tricomas mais curtos que o comprimento da 
espigueta; pedicelo glabro. Espiguetas pareadas, 
1,6–2,1 × 1–1,1 mm, amareladas a castanho-escuras, 
sem manchas, obovais, agudas; gluma inferior ausente; 
gluma superior áptera, com bordos inteiros, 3-nervada, 
levemente tuberculado-estrigosa, tricomas não visíveis 
a olho nu, sem tricomas clavados no ápice, sem cílios, 
membranácea; lema inferior 3-nervado, sem pálea, 
glabro, membranáceo, não plicado; antécio superior 
2,1 × 1–1,1 mm, estramíneo, oboval, liso, sem nervuras 
aparentes, glabro. Cariopse não disponível.
Material selecionado: Mossoró, Campus da UFERSA, 
5º11’31”S e 37º20’40”W, VI.1981, O.F. de Oliveira 871 
(MOSS). Natal, Campus da UFRN, Setor II, 5º53’S e 
35º10’W, III.1993, I.X. Carvalho (MOSS 3810). Nísia 
Floresta, Lagoa do Bonfim, margem da estrada, 6º1’58”S e 
35º12’55”W, 14.VII.2006, R.C. Oliveira et al. 1678 (MOSS).

Espécie abundante, formando densas 
populações. Encontrada em solos arenosos ou 
humíferos, dunas, campos antropizados, florestas 
subperenifólias e perturbadas, em relevo plano 
a levemente ondulado. Encontrada em floração 
de março a agosto. Ocorre nas Antilhas (Cuba), 
Colômbia e Brasil (Judziewicz 1990) ao longo da 
costa atlântica, até o sul do Brasil.

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupção menor).

Espécie caracterizada pelos rizomas e estolhos 
muito longos. A ocorrência de estolhos foi omitida 
nos trabalhos de Oliveira & Valls (2001) e Maciel 
et al. (2009a), a despeito do fato de os estolhos 
poderem atingir vários metros de comprimento 
em áreas de vegetação rala. Porém, em gramados 
densos, tendem a ser mais reduzidos. Os rizomas, 
que também ocorrem, são bem diferenciados pela 
presença dos catafilos (ver Fig. 3b).

11. Paspalum melanospermum Desv. ex Poir., 
Encycl., Suppl. 4: 315. 1816. Fig. 3c

Plantas anuais, cespitosas, 29–68 cm alt., sem 
rizomas; nós glabros. Bainhas foliares delgadas, 
inteiras, glabras no dorso, com tricomas longos nas 
margens, tricomas hialinos, sem cílios, sem colar 
de tricomas no ápice; lâminas 5,5–28,5 × 0,3–1 
cm, lanceoladas, não estreitadas em direção à base, 
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Figura 3 – a. Paspalum loefgrenii Ekman – base da planta mostrando pilosidade e rizoma. b. Paspalum maritimum 
Trin. – rizoma. c. Paspalum melanospermum Desv. ex Poir. – vista do lema inferior plicado. d-e. Paspalum millegrana 
Schrad. – d. folhas e inflorescência; e. ráquis mostrando tricomas longos nas margens. f-g. Paspalum pumilum Nees 
– f. ramo mostrando forma das lâminas e inflorescência com ramos terminais e subconjugados; g. espigueta, vista 
dorsal. (a Oliveira et al. 1827; b. Carvalho MOSS-3810; c Oliveira et al. 1915 ; d-e Oliveira et al. 2035; f-g Oliveira 
et al. 2000).
Figure 3 – a. Paspalum loefgrenii Ekman – base of the plant showing indumentum and rhizome. b. Paspalum maritimum Trin. – 
rhizome; c. Paspaum melanospermum Desv. ex Poir. – view of the plicate lower lemma. d-e. Paspalum millegrana Schrad. – d. leaves 
and inflorescence; e. rachis showing the long trichomes on the margins. f-g. Paspalum pumilum Nees – f. branch showing lamina form 
and inflorescence with terminal and subconjugate branches; g. spikelet, dorsal view. (a Oliveira et al. 1827; b Carvalho MOSS-3810; c 
Oliveira et al. 1915 ; d-e Oliveira et al. 2035; f-g Oliveira et al. 2000).
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planas, face abaxial glabra e face adaxial glabra 
ou pilosa, com tricomas marginais esparsos; lígula 
2–7 mm. Inflorescências com 4–5 ramos de 3,5–7 
cm compr.; inflorescências axilares ausentes, ráquis 
0,5–1,5 mm larg., áptera, esverdeada, tricomas na 
base; pedicelo glabro ou com tricomas hialinos 
mais curtos que o comprimento da espigueta. 
Espiguetas pareadas, 2–2,2 × 1,5–2 mm, castanho-
escuras ou atro-purpúreas, sem manchas, obovado-
arredondadas, mucronuladas; gluma inferior 
ausente; gluma superior áptera, com bordos inteiros, 
5-nervada, pilosas ou glabras, tricomas não visíveis 
a olho nu, sem tricomas clavados no ápice, sem 
cílios, membranácea, conspícuamente plicada; lema 
inferior 5-nervado, sem pálea, piloso ou glabro, 
membranáceo, não plicado; antécio superior 2–2,2 
× 1,5–2 mm, castanho-escuro ou atro-purpúreo, 
oboval, liso, sem nervuras aparentes, glabro. 
Cariopse não disponível.
Material selecionado: Jardim de Piranhas, Fazenda 
Sobrado, 6º27’30”S e 37º5’52”W, IV.1981, G.F.C Lima 
157 (MOSS). Serra Negra do Norte, ESEC, IV.2007, 
R.C. Oliveira et al. 1915 (MOSS).

Coletada no alto da serra e em Caatinga arbórea 
aberta, em solos de aluvião e arenosos. Encontrada 
em floração em abril. Ocorre no Panamá, Antilhas até 
Colômbia, Venezuela, Guianas e Brasil (Judziewicz 
1990), onde é encontrada em quase todo o país.

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor).

Caracteriza-se pelas pequenas espiguetas 
oboval-arredondadas, antécio atro-púrpureo e lema 
inferior plicado.

12. Paspalum millegrana Schrad. in Schult., Mant. 
2: 175. 1824.  Fig. 3d-e

Plantas perenes, cespitosas, ca. 115 cm alt., 
sem rizomas; nós glabros. Bainhas foliares delgadas, 
inteiras, geralmente glabras ou com tricomas no 
ápice, tricomas hialinos, sem cílios, sem colar de 
tricomas no ápice; lâminas 16,4–55,5 × 0,8–0,9 cm, 
linear-lanceoladas, não estreitadas em direção à base, 
planas, tuberculado-pubescentes a quase glabras em 
ambas as faces; lígula 2,1–3,6 mm. Inflorescência 
com (4–)16–40 ramos de 3,5–9,2 cm compr., alternos; 
inflorescências axilares ausentes; ráquis ca. 1 mm larg., 
áptera, esverdeada, com tricomas longos e esparsos nas 
margens; pedicelo estrigoso nas margens, mais curtos 
que o comprimento da espigueta, hialinos. Espiguetas 
pareadas, 2,1–2,2 × 1,5–1,9 mm, estramíneas a 
vináceas, sem manchas, orbiculares ou amplamente 
obovais, levemente apiculadas; gluma inferior 
ausente; gluma superior áptera, com bordos inteiros, 
3-nervada, glabra, sem cílios, membranácea; lema 

inferior 3-nervado, sem pálea, glabro, membranáceo, 
não plicado; antécio superior 2,1–2,2 × 1,5–1,9 
mm, pálido-amarelado, suborbicular, papiloso, sem 
nervuras aparentes, glabro. Cariopse 1,3–1,5 × 1,1–1,8 
mm, fortemente oboval.
Material selecionado: Baía Formosa, 3 km após a 
Praia do Sagi, Próximo à estação eólica, 6º27’30”S e 
34º58’41”W, XI.2007, R.C. Oliveira et al. 2035 (MOSS). 
Pureza, Distrito de Tabaiana, a 9 km de Pureza, margem 
da estrada, 5º29’24”S e 35º37’38”W, VII.2006, R.C. 
Oliveira et al. 1782 (MOSS).

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor)

Coletada em ambiente de Cerrado antropizado, 
locais úmidos em Caatinga Hiperxerófila, margens 
de estradas, em solos arenosos e argilosos de relevo 
ondulado a plano. Encontrada em floração de 
fevereiro a novembro e em frutificação em abril. 
Ocorre das Antilhas e América Central (Chase 1929) 
até o Brasil, nas Regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

Caracterizada pelo porte robusto de suas 
touceiras, inflorescência com aspecto piramidal, 
espigueta orbicular-obtusas com 2,1–2,2 mm de 
comprimento e gluma superior cartilaginosa.

13. Paspalum pumilum Nees, Agrostologia 
brasiliensis, in Mart., Fl. bras. enum. Pl. 2: 52. 
1829.  Fig. 3f-g

Plantas perenes, formando touceiras achatadas 
e circulares, ca. 50 cm alt., com rizomas curtos; 
nós glabros. Bainhas foliares delgadas, inteiras, 
pilosas, tricomas hialinos, sem cílios, sem colar 
de tricomas no ápice; lâminas 10–12 × 0,5 cm, 
linear-lanceoladas, base levemente mais estreita, 
planas, densamente pubescentes em ambas as 
faces; lígula 0,6 mm. Inflorescência com 2 ramos 
de 4–6,5 cm compr., subconjugados; inflorescências 
axilares ausentes; ráquis ca. 0,6 mm larg., áptera, 
esverdeada, glabra; pedicelo glabro. Espiguetas 
solitárias, 2 × 1,4 mm, estramíneas, sem manchas, 
ovais, agudas; gluma inferior ausente; gluma 
superior áptera, com bordos inteiros, 4-nervada, 
glabra, sem cílios, membranácea; lema inferior 
3-nervado, sem pálea, glabro, membranáceo, não 
plicado; antécio superior 1,6–1,9 × 1,2–1,4 mm, 
estramíneo, oval, obtuso, levemente papiloso, sem 
nervuras aparentes, glabro. Cariopse não disponível.
Material examinado: Baía Formosa, Praia do Sagi, 
entrada da vila, 6º27’54”S e 34º58’47”W, IX.2007, R.C. 
Oliveira et al. 2000 (MOSS).

Coletada em campo úmido, na margem de 
riacho, formando uma pequena mancha, com sinais 
de pastejo, ocasional. Encontrada em floração 
em novembro. América Central e Antilhas, até 
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noroeste da Argentina e Uruguai (Zuloaga & 
Morrone 2005). No Brasil, em quase todo o País 
(Valls & Oliveira 2012).

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: VU. Embora seja uma espécie de ampla 
distribuição, no Rio Grande do Norte é encontrada 
apenas na região de Floresta Atlântica do litoral 
leste do Estado, insuficientemente protegida por 
unidades de conservação.

O espécime do Rio Grande do Norte 
apresentou espiguetas com 2 mm de comprimento, 
extrapolando o limite de 1,8 mm mencionado por 
Zuloaga et al. (2004) e Zuloaga & Morrone (2005) 
para distingui-la de Paspalum minus E. Fourn. 
Para Canto-Dorow et al. (1996), e na circunscrição 
adotada no presente trabalho, o limite morfológico 
de P. pumilum é mais amplo, com espiguetas 
atingindo 2,5 mm de comprimento. Paspalum 
minus E. Fourn. possui espiguetas ainda mais 
longas e lâminas foliares lineares.

14. Paspalum repens Berg., Acta Helv. Phys.-
Math. 7: 129. 1762.  Fig. 4a-b

Plantas perenes, decumbentes, 200 cm alt., 
rizomas longos; nós pubescentes. Bainhas foliares 
infladas, inteiras, pubescentes, tricomas hialinos, 
sem cílios marginais, com colar de tricomas no 
ápice; lâminas 10–25 × 0,6–1,5 cm, lanceoladas, não 
estreitadas em direção à base, planas, pubescentes; 
lígula 1,5–3 mm. Inflorescência com 20–50 ramos de 
2,5–10 cm compr., alternos; inflorescências axilares 
ausentes; ráquis 1–1,5 mm larg., alada, glabra; 
pedicelo glabro. Espiguetas solitárias, 1,9–2,4 × 
0,9–0,3 mm, estramíneas, sem manchas, elípticas, 
acuminadas; gluma inferior ausente; gluma superior 
áptera, com bordos inteiros, 2-nervada, glabra, 
membranácea; lema inferior 2-nervado, sem pálea, 
glabro, membranáceo, não plicado; antécio superior 
1,7–1,8 × 0,9–1 mm, estramíneo, elíptico, liso, sem 
nervuras aparentes, glabro. Cariopse não disponível.
Material examinado: Tenente Ananias, 06º27’54”S e 
38º10’48”W, Fazenda São Braz de Cima, 18.VI.1986, 
Sarmento 803 (RB). 

Espécie aquática flutuante, coletada em 
lagoas na Caatinga. Encontrada em floração ao 
longo de todo o ano. Ocorre desde os EUA até a 
Argentina e o Uruguai, sendo encontrada nas ilhas 
do Caribe (Zuloaga & Morrone 2005). No Brasil 
ocorre em praticamente todo o País.

Critérios regionais de ameaça segundo IUCN: 
DD. Foi analisada apenas uma exsicata da espécie, 
citada anteriormente para o Rio Grande do Norte 
(Morrone et al. 1996). Em algumas regiões do 

Brasil, Paspalum repens é considerada invasora 
de ambientes aquáticos (Lorenzi 2000; Carbonari 
et al. 2004). No Rio Grande do Norte não foi 
observada a campo durante o presente trabalho 
e tampouco foi registrada por Henry-Silva et al. 
(2010), que trataram das espécies aquáticas de um 
rio do Rio Grande do Norte.

Espécie de fácil identificação por ser aquática 
e por suas bainhas infladas. Possui uma ampla 
variação de altura, podendo atingir até 2 m. 
Também se caracteriza pela ráquis alada que se 
prolonga além da última espigueta.

15. Paspalum scutatum Nees ex Trin., Gram. 
Panic. 105. 1826. Fig. 4c

Plantas anuais, cespitosas, 12–62 cm alt., sem 
rizomas; nós glabros. Bainhas foliares delgadas, 
inteiras, pilosas próximo à lígula, com tricomas 
alvos, sem cílios, sem colar de tricomas no ápice; 
lâminas 2–7,5 × 0,4–0,8 cm, lanceoladas, levemente 
estreitadas na base, planas, densamente pilosas em 
ambas as faces; lígula 2–4 mm. Inflorescências 
com 2–5 ramos de 1–6 cm compr., alternos; 
inflorescências axilares presentes; ráquis 0,3–0,8 
mm larg., áptera, estramínea a castanhas, pilosas na 
base; pedicelo glabro. Espiguetas solitárias, 1,5–2,5 
× 1,2–2 mm, estramíneas a purpúreas, sem manchas, 
escutiformes, agudas; gluma inferior ausente; gluma 
superior áptera, com bordos inteiros, 5-nervada, 
glabra, coriácea; lema inferior 2-nervado, sem pálea, 
glabro, membranáceo, não plicado; antécio superior 
1,5–2,7 × 1,1–1,6 mm, estramíneo a purpúreo, 
largo-oboval, liso, sem nervuras aparentes, glabro. 
Cariopse 1–1,2 × 0,6–1,2 mm, oboval.
Material selecionado: Jandaíra, Estação Ecológica de Terras 
Secas, 5º21’23”S e 37º7’41”W, V.1986, S.H. Vasconcelos 38 
(MOSS). Natal, Dunas Costeiras, setor B, 5º48’S e 35º13’W, 
IX.1980, Projeto Parque das Dunas 110 (MOSS). Serra 
Negra do Norte, ESEC, 6º34’28”S e 37º16’01”W, VI.2006, 
C.G.T. Ferreira & G.S. Araújo 229 (MOSS).

Coletada em Dunas Costeiras, Caatinga 
hiperxerófila densa, Caatinga aberta e em lajedo. Solos 
arenosos a pedregosos, relevo ondulado. Encontrada 
em floração e frutificação de maio a junho. Espécie 
endêmica da Caatinga (Maciel et al. 2009b).

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor).

Reconhecida pelas espiguetas em forma de 
escudo. Espécie anual muito comum na Caatinga, 
tem seu ciclo de vida associado ao período chuvoso. 
Surge após iniciadas as chuvas e permanece por 
um período após a fase inicial da estiagem, quando 
finaliza a dispersão dos seus diásporos.
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Figura 4 – a-b. Paspalum repens P.J. Bergius – a. parte do colmo florífero; b. detalhe da ráquis alada. c. Paspalum 
scutatum Nees ex Trin. – espigueta, vista dorsal. d-e. Paspalum vaginatum Sw.  – d. espigueta, vista ventral; e. hábito. 
(a-b Paula 3007; c Ferreira & Araújo 229; d-e Ribeiro 29).
Figure 4 – a-b. Paspalum repens P.J. Bergius – a. part of flowering culm; b. detail of winged rachis. c. Paspalum scutatum Nees ex Trin. – spikelet, 
dorsal view. d-e. Paspalum vaginatum Sw. – d. spikelet, ventral view; e. habit. (a-b Paula 3007; c Ferreira & Araújo 229; d-e Ribeiro 29).
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16. Paspalum vaginatum Sw., Prodr.: 21. 1788.  
 Fig. 4d-e

Plantas perenes, estoloníferas, 8,5–30 cm 
alt., sem rizomas; nós glabros. Bainhas foliares 
delgadas, inteiras, glabras ou com tricomas próximo 
às margens, em especial na porção apical, tricomas 

hialinos, sem cílios, sem colar de tricomas no ápice; 
lâminas 1–7 × 0,3–0,4 cm, linear-lanceoladas ou 
lanceoladas, não estreitadas em direção à base, 
convolutas, subconvolutas ou raramente planas, 
glabras ou com tricomas esparsos em ambas 
as faces; lígula 1–1,5 mm. Inflorescência com 
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2–3 ramos de 3–12 cm compr., conjugados ou 
subconjugados; inflorescências axilares ausentes; 
ráquis 0,6–0,8 mm larg., com asas estreitas, 
esverdeadas, glabra; pedicelo glabro ou piloso 
com tricomas mais curtos que o comprimento da 
espigueta, hialinos. Espiguetas solitárias, 2,7–3 × 
1,1–1,5 mm, alvas, esverdeadas ou estramíneas, 
sem manchas, elíptico-ovais, agudas; gluma inferior 
ausente, raramente presente em algumas espiguetas, 
então diminutas; gluma superior áptera, com bordos 
inteiros, 3–5-nervada, pilosa, tricomas não visíveis 
a olho nu, tricomas não clavados, com cílios, 
membranácea; lema inferior 5-nervado, sem pálea, 
glabro, membranáceo, não plicado; antécio superior 
2–2,6 × 1,1–1,2 mm, estramíneo, elíptico-oval, liso, 
sem nervuras aparentes, com um tufo de tricomas no 
ápice ou glabro. Cariopse não disponível.
Material selecionado: Baía Formosa, próximo à Barra 
do Sagi, 6º28’00”S e 34º58’40”W, XI.2007, A.R.O. 
Ribeiro et al. 29 (MOSS). Mossoró, margem do Rio 
Mossoró, atrás do Cartódromo, 5º11’56”S e 37º19’42”W, 
XII.2002, A.R.O. Ribeiro 92 (MOSS). Tibau, Praia das 
Emanoelas, na estrada para Areias Alvas, XII.2006, R.C. 
Oliveira et al. 1830 (MOSS).

Coletada em margem antropizada de rio, 
dunas litorâneas nativas ou antropizadas, em solos 
arenosos e argilosos com relevo de ondulado a plano. 
Encontrada em floração de julho a novembro e em 
frutificação em setembro. Pantropical, na América 
ocorre desde o sudeste dos Estados Unidos, Caribe, 
Chile até a Argentina e Uruguai (Zuloaga & Morrone 
2005). No Brasil, distribui-se em todos os estados.

Critérios regionais de ameaça segundo 
IUCN: LC (preocupação menor).

Caracterizada pelos estolhos longos e folhas 
distribuídas disticamente ao longo do colmo 
florífero ereto. As espiguetas solitárias, com cílios 
e elíptico-ovais de ca. 3 mm de comprimento 
auxiliam na identificação desta espécie.
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Resumo
No Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado a sudoeste do estado de Minas Gerais, foram encontradas 
11 espécies de quatro gêneros da família Vochysiaceae: Vochysia, com cinco espécies (V. cinnamomea 
Pohl, V. elliptica Mart., V. sessilifolia Warm., V. thyrsoidea Pohl e V. tucanorum Mart.), Qualea com quatro 
espécies (Q. cordata Spreng., Q. grandiflora Mart., Q. multiflora Mart. e Q. parviflora Mart.) e Callisthene 
e Salvertia com uma espécie cada, C. major Mart. e S. convallariodora A.St.-Hil. O presente artigo fornece 
chave de identificação e descrições das espécies, dados de distribuição geográfica, comentários taxonômicos 
e ilustrações dos caracteres diagnósticos.
Palavras-chave: cerrado, campo rupestre, florística.

Abstract
In Serra da Canastra National Park, located in southwestern Minas Gerais state, we found 11 species  
belonging to four Vochysiaceae genera: Vochysia with five species (V. cinnamomea Pohl, V. elliptica Mart., V. 
sessilifolia Warm., V. thyrsoidea Pohl and V. tucanorum Mart.), Qualea with four species (Q. cordata Spreng., 
Q. grandiflora Mart., Q. multiflora Mart. and Q. parviflora Mart.), and Callisthene and Salvertia with one 
species each, C. major Mart. and S. convallariodora A.St.-Hil. This article provides a species identification 
key, species descriptions with geographic data, taxonomic remarks and illustration of diagnostic characters.
Key words: cerrado, campo rupestre, floristics.
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Introdução
Vochysiaceae A.St.-Hil. compreende mais de 

200 espécies (Litt & Stevenson 2003) distribuídas 
principalmente nas florestas tropicais e savanas, 
especialmente do Brasil, onde está representada 
por 160 espécies (França 2013). A família é 
tradicionalmente dividida entre as tribos Vochysieae 
Dumort. e Erismeae Dumort. (Dumortier 1829), 
que se diferenciam por características do ovário 
e do fruto (Litt & Stevenson 2003). Vochysiaceae 
compreende plantas lenhosas de folhas simples 
com estípulas (glandulares em Qualea Aubl. e 
Ruizterania Marc.-Berti) e geralmente opostas ou 
verticiladas; possui flores zigomorfas arranjadas em 
inflorescências terminais ou axilares (Callisthene); 
o cálice é 5-mero, gamossépalo e calcarado (exceto 
em Qualea subgênero Amphilochia (Mart.) Stafleu); 

a corola (0–)1, 3 ou 5-mera e pode ser decídua na 
antese; o androceu composto por um único estame 
fértil também pode ser decíduo na antese (no gênero 
Vochysia); o ovário é súpero (Vochysieae) ou ínfero 
(Erismeae), 3-carpelar, 1 ou 3-locular, com 1 a 
vários óvulos por lóculo em placentação axilar ou 
apical, 1 estilete e 1 estigma. A família é importante 
na caracterização de fitofisionomias do domínio 
dos Cerrados, sendo considerada um componente 
típico destas formações vegetais (Sarmiento 1983). 

A localização da Serra da Canastra entre as 
elevações ao sul da Serra do Espinhaço e as serras 
de Goiás é um importante aspecto fitogeográfico da 
área (Romero & Martins 2002). Após alguns anos 
realizando coletas sistemáticas no Parque Nacional 
da Serra da Canastra (PNSC), Romero & Nakajima 
(1999) confirmaram a importância florística desta 
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Unidade de Conservação onde registraram um 
total de 768 espécies de angiospermas, sendo 45 
espécies endêmicas e 37 espécies novas. Após 
as listagens de espécies das famílias Asteraceae 
(Nakajima & Semir 2001) e Melastomataceae 
(Romero & Martins 2002), os trabalhos sobre o 
PNSC compreendem os tratamentos sistemáticos 
sobre Annonaceae (Pontes & Mello-Silva 2005), 
Apocynaceae-Asclepiadoideae (Farinaccio & 
Mello-Silva 2004), Apocynaceae s. str. (Morokawa 
et al. 2013), Bignoniaceae (Scudeller 2004), 
Chrysobalanaceae (Hemsing & Romero 2010), 
Leguminosae-Papilionoideae (Filardi et al. 2007), 
Malpighiaceae (Volpi 2006), Melastomataceae das 
serras de Delfinópolis (Silva & Romero 2008), 
Piperaceae (Carvalho-Silva & Guimarães 2009) e 
Rubiaceae-Rubioideae (Silveira 2010). 

O presente trabalho dá continuidade ao 
estudo da flora do Complexo da Serra da Canastra 
e tem como objetivo apresentar descrições, 
chave de identificação, dados de distribuição 
geográfica e comentários taxonômicos das 
espécies de Vochysiaceae, além de ilustrações das 
características diagnósticas. 

Material e Métodos
O Parque Nacional da Serra da Canastra 

(PNSC) localiza-se na porção sudoeste do 
estado de Minas Gerais e foi criado em 3 de 
abril de 1972 por meio do decreto federal n° 
70.355, com uma área de aproximadamente 
200.000 ha. Nesta área estão compreendidos 
dois grandes blocos, o Chapadão da Canastra e 
o Chapadão da Babilônia. O primeiro trata-se de 
uma área contínua e regularizada, com área total 
de 71.525 ha distribuídos nos municípios de São 
Roque de Minas, Delfinópolis e Sacramento. 
O segundo bloco, com aproximadamente 
130.000 ha, trata-se de uma área que ainda não 
foi regularizada e que abrange os municípios 
de Delfinópolis, São João Batista do Glória, 
Capitólio e Vargem Bonita (Ibama 2005). 
O presente estudo foi realizado utilizando 
amostras coletadas no Chapadão da Canastra e 
no Chapadão da Babilônia. 

A vegetação do PNSC e de seu entorno está 
inserida no domínio fitogeográfico do Cerrado e 
engloba fitofisionomias savânicas (cerrado sentido 
restrito, cerrado rupestre), campestres (campo 
limpo, campo sujo, campo rupestre) e florestais 
(floresta mesófila, matas ciliares, mata de encosta 
e cerradão) (Ibama 2005).

As descrições da família e das espécies foram 
baseadas em todos os materiais provenientes do 
PNSC encontrados nos herbários HUFU, UEC 
e SPFR. Há duplicatas da coleção do HUFU nos 
herbários K, MBM, RB, SPFR e UEC (siglas 
segundo Thiers 2012). Para evitar a redundância de 
materiais semelhantes e de localidades próximas, 
são listados apenas dois materiais examinados por 
espécie, um com flor e um com fruto pré-deiscente, 
sempre que possível. Na ausência de espécimes em 
fruto foram utilizados, nas descrições, materiais 
provenientes de outras áreas e estes são citados 
como “Material adicional examinado”.

A identificação dos espécimes foi realizada 
com base nos trabalhos de Stafleu (1948; 1952; 1953) 
e Yamamoto (2009). A terminologia morfológica 
segue Radford et al. (1974). Os termos incurvo 
(curvado para dentro, em direção ao pedicelo) e 
recurvo (curvado para fora, em direção oposta ao 
pedicelo), referentes à curvatura do cálcar, seguem 
Stearn (2004) e os dados foram tomados de flores 
após a antese. Descrições originais e fotografias dos 
tipos também foram analisadas, quando possível. 
Dados de floração e frutificação foram retirados 
das etiquetas dos espécimes coletados no PNSC. A 
distribuição geográfica geral das espécies é baseada 
em dados encontrados em Tropicos (Tropicos 2013) 
e  Lista de Espécies da Flora do Brasil (Lista de 
Espécies da Flora do Brasil 2013).

  
Resultados e Discussão
A família Vochysiaceae está representada 

no Parque Nacional da Serra da Canastra por 
11 espécies, sendo Vochysia o gênero mais 
representativo, com cinco espécies, seguido 
de Qualea com quatro espécies, e Callisthene 
e Salvertia A. St.-Hil. com uma espécie cada. 
Três espécies de Vochysia pertencem à subseção 
Decorticantes (Warm.) Stafleu da seção Vochysiella 
Stafleu e duas à subseção Lutescentes (Warm.) 
Stafleu da seção Ciliantha Stafleu. O gênero 
Qualea é representado por três espécies do 
subgênero Qualea, seção Costatifolium Stafleu 
e uma espécie do subgênero Amphilochia. Já 
Callisthene é representado no PNSC por apenas 
uma espécie pertencente à seção Callisthene, 
enquanto Salvertia não possui classificação infra-
genérica por se tratar de um gênero monotípico 
(Stafleu 1948).

De acordo com a lista de espécies ocorrentes 
no Cerrado, apresentada por Mendonça et al. 
(2008), Vochysiaceae apresenta 44 espécies, das 
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quais ca. 25% ocorrem no PNSC. Um levantamento 
florístico realizado no município de Pedregulho, 
São Paulo, relaciona sete espécies de Vochysiaceae 
(Sasaki & Mello-Silva 2008), das quais seis 
também ocorrem no PNSC. Estes autores atribuem 
à proximidade geográfica e à similaridade geológica 
a composição florística semelhante do extremo 
nordeste do estado de São Paulo e dos Planaltos da 
Serra da Canastra. A fitofisionomia predominante 
no PNSC é o campo rupestre, onde ocorrem nove 
dos 11 táxons encontrados. Dez táxons ocorrem em 
campo rupestre ou cerrado. Dentre estes últimos, 
constam as espécies Qualea multiflora Mart. e 
Vochysia tucanorum que ocorrem principalmente 
em florestas de galeria e ocasionalmente em campo 
rupestre e cerrado rupestre. Callisthene major Mart. 
ocorre estritamente em florestas.

Tratamento taxonômico
Vochysiaceae A.St.-Hil.

Árvores, arbustos ou subarbustos. Folhas 
simples, inteiras, opostas ou verticiladas, estípulas 
decíduas ou persistentes, neste caso geralmente 
glandulares, venação reticulada, glabras ou com 
indumento variado em densidade, de esparso 
a denso. Tirso terminal e/ou axilar ou flores 
isoladas (apenas em Callisthene); flores vistosas, 
monóclinas, diclamídeas, zigomorfas; corola com 
uma pétala em Callisthene e Qualea, três pétalas 
em Vochysia e cinco pétalas em Salvertia; cálice 
gamossépalo apenas na base, calcarado (exceto 
em Qualea subgênero Amphilochia); monandras, 
antera biteca, deiscência longitudinal; ovário 
súpero, tricarpelar, trilocular; estilete e estigma 
simples. Fruto capsular loculicida; sementes aladas.

Chave para identificação das espécies de Vochysiaceae do Parque Nacional da Serra da Canastra

1. Folhas opostas dísticas, dispostas em râmulos semelhantes a uma folha pinada  ..................................  
  ...............................................................................................................................  1. Callisthene major

1᾿.	 Folhas	opostas	cruzadas	ou	verticiladas,	não	dispostas	em	râmulos	semelhantes	a	uma	folha	pinada	 ...... 2
2.	 Estípulas	glandulares	ou	glândulas	na	região	das	estípulas;	flores	com	1	pétala;	no	fruto	aberto,	

valvas	não	fundidas	à	região	central	e	margens	não	reflexas	 ......................................................  3
2᾿.	 Ausência	de	estípulas	glandulares	ou	de	glândulas	na	região	das	estípulas;	flores	com	3	ou	5	pétalas;	

no	fruto	aberto,	valvas	parcialmente	fundidas	à	região	central	e	margens	reflexas	 ....................  6
3. Cálice desprovido de cálcar, apenas com protuberância bursiforme na base da quarta sépala   

 ...................................................................................................................  2. Qualea cordata
3᾿.	 Cálice	com	cálcar	 ................................................................................................................  4

4. Casca dos ramos descamante; cálcar dobrado entre as sépalas, não aparente no botão 
floral;	pétala	3,5–4	×	4–4,5	cm	 ...................................................  3. Qualea grandiflora

4᾿.	 Casca	dos	ramos	íntegra;	cálcar	aparente	no	botão	floral;	pétala	1,5–2	×	1,2–2,5	cm	 ..  
 ......................................................................................................................................  5 
5. Pétala alva ou amarela com manchas róseas a vináceas; cápsula com superfície 

verruculosa, não descamante  ................................................. 4. Qualea multiflora
	5᾿.	 Pétala	 violácea	 a	 vinácea	 com	manchas	 lilases;	 cápsula	 com	 superfície	 lisa,	

levemente descamante  ..........................................................  5. Qualea parviflora
6.	 Lâmina	foliar	14–23	×	6–14	cm;	corola	com	5	pétalas	 ..................................  

 ........................................................................... 6. Salvertia convallariodora
6᾿.	 Lâmina	foliar	7–19	×	1,5–6	cm;	corola	com	3	pétalas	 ................................  7

7. Ramos reprodutivos com casca descamante em placas; ovário seríceo ..  
  .............................................................................................................  8

7᾿.	 Ramos	reprodutivos	com	casca	íntegra,	não	descamante	em	placas;	ovário	
glabro  .................................................................................................  10
8. Folhas indumentadas, congestas no ápice dos ramos  .....................  

 ................................................................  7. Vochysia cinnamomea
8᾿.	 Folhas	glabras,	não	congestas,	dispostas	ao	longo	dos	ramos	 .....  9 

9.	 Botão	floral	com	ápice	agudo	ou	apiculado	 ...........................  
 ................................................................ 8. Vochysia elliptica 

9᾿.	 Botão	floral	com	ápice	arredondado	 ....  9. Vochysia sessilifolia
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1. Callisthene major Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
124; t. 75. 1826. Fig. 1a-e

Arbusto ou árvore, 1,2–12 m alt.; ramos 
delgados, casca íntegra, râmulos jovens pubescentes, 
adultos glabros; estípulas inconspícuas. Folhas 
opostas, dísticas, dispostas em râmulos semelhantes 
a uma folha pinada; pecíolo 1–2 mm compr., 
pubescente; 5–10 pares de folhas por râmulo; 
lâmina	 1,5–4	 ×	 1–1,5	 cm,	 as	menores	 na	 base	
do râmulo, oval, oboval ou lanceolada, base 
arredondada a subcordada, ápice agudo ou 
arredondado, mucronado, face adaxial esparsamente 
pubescente, principalmente na nervura primária 
e nas margens, face abaxial pubescente ou 
esparsamente pubescente. Flores isoladas, axilares; 
botões	florais	6–9	×	ca.	3	mm,	retos,	ápice	agudo;	
cálcar	1,5–2	×	ca.	0,5	mm,	reto,	perpendicular	ao	
pedicelo, cilíndrico, aparente no botão floral; cálice 
pubescente, sépala calcarada ca. 10 mm compr.; 
pétala	 persistente	 durante	 a	 antese,	 ca.	 1,5	 ×	 1	
cm, obcordada, branca, amarela ou creme, glabra; 
estame persistente durante a antese, filete ca. 6 mm 
compr., antera ca. 4 mm compr., glabra; ovário 
glabro. Cápsula ca. 1,5 cm compr., subglobosa a 
globosa, columela central engrossada, superfície 
lisa, exocarpo quebradiço facilmente separável do 
endocarpo. Sementes 1–2 por lóculo, circularmente 
aladas,	ca.	1	×	0,5	cm.
Material selecionado: Capitólio, 28.IX.2005, fl. e fr., R. 
Romero et al. 7162 (HUFU). Delfinópolis, 15.IX.2004, 
fl., E.K.O. Hattori et al. 443 (HUFU).

Ocorre no Brasil nos estados da BA, GO, 
MG, MS, MT, PR, TO e no DF. No PNSC ocorre 
em locais próximos a cursos d’água. Floresce em 
setembro e frutifica em fevereiro, março, agosto e 
de setembro a novembro. Espécie reconhecida no 
PNSC por apresentar râmulos que se assemelham 
a uma folha pinada e flores pequenas nas axilas 
das folhas, com pétala branca, amarela ou creme. 

2. Qualea cordata Spreng., Syst. Veg. (ed. 16) 1: 
17. 1824. Fig. 1f-j

Arbusto ou árvore, 1,5–4 m alt.; ramos 
cilíndricos com casca íntegra; estípulas glandulares 
crateriformes. Folhas opostas cruzadas; pecíolo 
4–10	mm	compr.,	 glabro;	 lâmina	 3–10,5	×	 1–6	

cm, elíptica a oval, ápice agudo a arredondado, 
base subcordada a cordada, face adaxial glabra, 
face abaxial glabra a pubescente. Tirsos terminais, 
9–18 cm compr., cincinos 1–4-floros dispostos em 
pares opostos; pedicelos 2–4 mm compr.; botões 
florais	6–10	×	ca.	4	mm,	retos,	ápice	agudo;	cálice	
desprovido de cálcar mas com protuberância 
bursiforme na base da quarta sépala, esta com 
11–13 mm compr.; pétala persistente durante a 
antese,	 1,5–2	×	 1,5	 cm,	 obcordada	 a	 orbicular,	
alva com manchas róseas, ou lilases, densamente 
serícea na face adaxial, pubescente na face abaxial; 
estame persistente durante a antese, filete 8–9 mm 
compr., antera ca. 5 mm compr., glabra; ovário 
4–5	×	ca.	3	mm,	seríceo.	Cápsulas	com	até	2,5	cm	
compr., elipsóide, superfície verruculosa a lisa, não 
descamante; no fruto aberto, valvas não fundidas 
à região central, margens não reflexas. Sementes 
ca.	4	por	lóculo,	assimétricas,	1–1,8	×	ca.	0,2	cm.
Material selecionado: Capitólio, 16.II.2006, fr., R. 
Romero et al. 7622 (HUFU). Delfinópolis, 7.X.2002, 
fl. e fr., R. Romero et al. 6371 (HUFU).

Ocorre na Argentina, norte do Paraguai e 
no Brasil nos estados da BA, ES, GO, MG, MS, 
MT, PR, SC, SP e no DF. No PNSC é encontrada 
em campo rupestre, campo cerrado e campo sujo. 
Floresce em agosto, de outubro a dezembro e 
frutifica em janeiro, fevereiro, abril, maio, agosto 
e de outubro a dezembro. Reconhecida pela pétala 
alva com manchas lilases, com indumento em ambas 
as faces e sépala desprovida de cálcar, representado 
apenas por uma protuberância bursiforme.

3. Qualea grandiflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
133. t. 79. 1826. Fig. 1k-p

Arbusto ou árvore, 1,8–6 m alt.; ramos 
cilíndricos, casca descamante em placas; estípulas 
glandulares crateriformes ou planas. Folhas opostas 
cruzadas; pecíolo 7–16 mm compr., pubescente; 
lâmina	 12,5–18	×	5,5–7	 cm,	 oblonga	 a	 elíptica,	
cartácea a coriácea, ápice agudo a acuminado, 
base subcordada a cordada, face adaxial glabra, 
face abaxial tomentosa, nervuras enegrecidas (em 
material herborizado), proeminentes, convergindo 
em nervura coletora. Tirsos terminais, 7–12 cm 
compr., cincinos 1–4-floros dispostos em pares 

10. Lâmina foliar coriácea, margem fortemente revoluta em toda a lâmina; frutos 3–4 cm compr.  ...........   
  ..........................................................................................................................  10. Vochysia thyrsoidea

10᾿.	 Lâmina	foliar	cartácea,	margem	plana,	às	vezes	levemente	revoluta	apenas	na	porção	basal;	frutos	ca.	
1,8 cm compr.  .................................................................................................. 11. Vochysia tucanorum
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Figura 1 – a-e. Callisthene major – a. região nodal; b. folha; c. botão; d. flor; e. fruto (a-e Romero et al. 7162). 
f-j. Qualea cordata. – f. região nodal; g. folha; h. botão; i. flor; j. fruto (f, h, j Romero et al. 7622, g, i Romero et 
al. 8203). k-p. Q. grandiflora – k. região nodal; l. folha; m. inflorescência; n. botão; o. flor; p. fruto (k Romero et 
al. 7353, l-p Romero et al. 4876).
Figure 1 – a-e. Callisthene major – a. nodal region; b. leaf; c. bud; d. flower; e. fruit (a-e Romero et al. 7162). f-j. Qualea cordata 
– f. nodal region; g. leaf; h. bud; i. flower; j. fruit (f, h. j Romero et al. 7622, g, i Romero et al. 8203). k-p. Q. grandiflora – k. nodal 
region; l. leaf; m. inflorescence; n. bud; o. flower; p. fruit (k Romero et al. 7353, l-p Romero et al. 4876).
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opostos; pedicelos 1–1,5 mm compr.; botões florais 
17–25	×	9–13	mm,	retos,	ápice	agudo;	cálcar	ca.	
20	×	4	mm,	incurvo,	cilíndrico,	não	aparente	no	
botão floral, onde permanece dobrado entre as 
outras sépalas; sépala calcarada 18–22 mm compr.; 
pétala	persistente	durante	a	antese,	3,5–4	×	4–4,5	
cm, obcordada a orbicular com margens franzidas, 
amarela, glabra; estame persistente durante a antese, 
filete 7–12 mm compr., antera ca. 8 mm compr., 
glabra; ovário 4–5 ×	ca.	4	mm,	seríceo.	Cápsula	
5,5–8 cm compr., ovóide, superfície levemente 
verruculosa, não descamante; no fruto aberto, 
valvas não fundidas à região central, margens não 
reflexas. Sementes 8 por lóculo, assimétricas, ca. 
2,5	×	0,7	cm	compr.
Material selecionado: Capitólio, 7.XII.2005, fl., R. 
Romero et al. 7353 (HUFU). Delfinópolis, 20.XI.1999, 
fl., A.C.B. Silva 120 (SPFR). 
Material adicional examinado: BRASIL. PIAUÍ: 
Piracuruca, 10.X.1998, fr., M.E. Alencar 422 (UEC). 
Brasileira, 22.VI.1999, fr., M.E. Alencar 719 (UEC). SÃO 
PAULO: Lençóis Paulista, 12.VI.1995, fr., J.Y. Tamashiro 
et al. 1077 (UEC).

Ocorre na Bolívia, Paraguai, Peru, Suriname 
e no Brasil nos estados do AC, AM, BA, CE, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RO, SP, TO e 
no DF. No PNSC é encontrada em campo limpo 
associado a solo pedregoso, cerrado e cerrado 
rupestre. Floresce de novembro a janeiro. Difere 
das demais espécies por apresentar face abaxial com 
nervuras proeminentes e enegrecidas em material 
herborizado; no campo pode ser reconhecida por 
suas inflorescências vistosas com 7–12 cm de 
comprimento e flores e frutos de tamanho maior. 
Ademais, diferencia-se de Qualea multiflora e de 
Q. parviflora Mart. por apresentar casca dos ramos 
descamante em placas.

4. Qualea multiflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
134. t. 80. 1826.  Fig. 2a-f

Arbusto ou árvore, 0,4–6 m alt.; ramos 
cilíndricos, casca íntegra; estípulas glandulares 
crateriformes. Folhas opostas cruzadas ou em 
verticilos 3-meros; pecíolo 2–5 mm compr., glabro 
ou	 pubescente;	 lâmina	 6,5–12,5	 ×	 2,5–4,2	 cm,	
oblonga, elíptica, oval a oboval, cartácea, ápice 
agudo a acuminado, base cuneada, arredondada 
a subcordada, face adaxial glabra, raramente 
glabrescente ou pubescente, face abaxial glabra ou 
pubescente. Tirsos terminais, 9,5–19 cm compr., 
cincinos 2–4-floros dispostos em pares opostos; 
pedicelos 4–12 mm compr.; botões florais 7–10 
×	3–8	mm,	 retos,	 ápice	 agudo;	 cálcar	 3–7	×	 ca.	

2 mm, recurvo, subclavado ou clavado, aparente 
no botão floral; sépala calcarada 8–9 mm compr.; 
pétala	persistente	durante	a	antese,	ca.	2	×	2,5	cm,	
obcordada, alva ou amarela com manchas róseas a 
vináceas, glabra; estame persistente durante a antese, 
filete 7–9 mm compr., antera ca. 4 mm compr., 
glabra;	ovário	ca.	4	×	3	mm,	seríceo.	Cápsula	ca.	
3 cm compr., elipsóide, superfície verruculosa, não 
descamante; no fruto aberto, valvas não fundidas à 
região central, margens não reflexas. Sementes 2 por 
lóculo,	assimétricas,	ca.	1,5	×	0,5	cm.
Material selecionado: Capitólio, 9.XI.2007, fl., R. 
Romero et al. 8046 (HUFU). Delfinópolis, 10.IV.2002, 
fr., R. Romero et al. 6326 (HUFU).

Ocorre no norte do Paraguai, leste da Bolívia, 
Peru e no Brasil nos estado da BA, ES, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, SP, 
TO e no DF. No PNSC é encontrada em campo 
rupestre, cerrado rupestre, floresta de galeria e 
borda de capões. Floresce de novembro a janeiro 
e frutifica em abril. Stafleu (1953) descreveu Q. 
multiflora subsp. pubescens (Mart.) Stafleu devido 
à presença de indumento pubescente nas folhas, 
pecíolos e ramos, enquanto a subespécie típica não 
apresenta indumento. Decidimos não considerar 
estas subdivisões infra-específicas pois observamos 
um gradiente na densidade de indumento, desde 
ausente até densamente piloso, que impossibilita 
a delimitação das entidades. Qualea multiflora é 
reconhecida pelas folhas glabras a pubescentes, 
flores com indumento, exceto na antera e pétala e 
pela pétala alva ou amarela com manchas róseas a 
vináceas. Qualea multiflora é bastante semelhante à 
Q. grandiflora, porém seus frutos medem até 3 cm 
de comprimento, enquanto frutos de Q. grandiflora 
medem de 5,5 a 8 cm de comprimento. Além disso, 
as pétalas de Q. multiflora são menores, medindo 
1,5–2	×	4–4,5	cm	e	a	casca	dos	ramos	é	íntegra,	
enquanto as pétalas de Q. grandiflora medem 3,5–4 
×	4–4,5	cm	e	a	casca	dos	ramos	é	descamante.

5. Qualea parviflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
135. t.81. 1826. Fig. 2g-l

Arbusto ou árvore, 2–7 m alt.; ramos 
cilíndricos, casca íntegra; estípulas glandulares 
crateriformes. Folhas opostas cruzadas ou em 
verticilos 3-meros; pecíolo 2–3 mm compr., 
glabro;	lâmina	5,5–7	×	2–4,5	cm,	elíptica	ou	oval,	
cartácea, glabra, ápice obtuso, arredondado, retuso 
ou emarginado, mucronado, base arredondada a 
cuneada. Tirsos terminais e subterminais, 13–17 
cm compr., cincinos 2–6-floros dispostos em pares 
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Figura 2 – a-f. Qualea multiflora – a. região nodal; b. folha; c. inflorescência; d. botão; e. flor; f. fruto (a-e Romero 
et al. 8046, f Romero et al. 6320). g-l. Q. parviflora – g. região nodal; h. folha; i. inflorescência; j. botão; k. flor; 
l. fruto (g-h, j-l Romero et al. 4689, i Volpi et al. 161). m-q. Salvertia convallariodora – m. região nodal; n. folha; 
o. botão; p. flor; q. fruto (m-n Silva 458, o-q Nakajima et al. 3145).
Figure 2 – a-f. Qualea multiflora – a. nodal region; b. leaf; c. inflorescence; d. bud; e. flower; f. fruit (a-e Romero et al. 8046, f Romero 
et al. 6320). g-l. Q. parviflora – g. nodal region; h. leaf; i. inflorescence; j. bud; k. flower; l. fruit (g-h, j-l Romero et al. 4689, i Volpi et 
al. 161). m-q. Salvertia convallariodora A.St.-Hil. – m. nodal region; n. leaf; o. bud; p. flower; q. fruit (m-n Silva 458, o-q Nakajima 
et al. 3145).
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opostos; pedicelos 5–10 mm compr.; botões florais 
5–6	×	 3–4	mm,	 retos,	 ápice	 agudo;	 cálcar	 2–6	
×	1–2	mm,	 reto,	 recurvo, subclavado a clavado, 
raro cilíndrico, aparente no botão floral; sépala 
calcarada 6–8 mm compr.; pétala persistente 
durante	a	antese,	ca.	1,2	×	1,2–1,4	cm,	obcordada,	
violácea a vinácea com manchas lilases, glabra, 
esparsamente pilosa apenas na porção basal da face 
abaxial; estame persistente durante a antese, filete 
ca. 4 mm compr., antera ca. 1,5 mm compr., glabra; 
ovário	 ca.	 3	 ×	 2	mm,	 seríceo.	Cápsula	 2,5–3,5	
cm compr., elipsóide, superfície lisa, levemente 
descamante; no fruto aberto, valvas não fundidas 
à região central, margens não reflexas. Sementes 2 
por	lóculo,	assimétricas,	ca.	2,2	×	0,5	cm.
Material selecionado: Capitólio, 23.V.2007, fr., P.H.N. 
Bernardes et al. 237 (HUFU). Delfinópolis, 19.XI.1999, 
fl., A.C.B. Silva 69 (SPFR).

Ocorre no leste da Bolívia, norte do Paraguai 
e no Brasil nos estados do AM, BA, CE, GO, 
MA, MG, MS, MT, PA, PI, SP, TO e no DF. No 
PNSC é encontrada em cerrado, cerrado rupestre 
e campo rupestre. Floresce em abril e de outubro a 
dezembro e frutifica em maio e dezembro. Qualea 
parviflora pode ser diferenciada de Q. multiflora 
e de Q. grandiflora por apresentar corola violácea 
a vinácea com guias e manchas lilases, além 
dos frutos bem característicos com superfície 
levemente descamante.

 
6. Salvertia convallariodora A.St.-Hil., Mém. 
Mus. Hist. Nat. 6: 259. 1820. Fig. 2m-q

Arbusto ou árvore, 2,5–5 m alt.; ramos 
cilíndricos, casca íntegra; estípulas glandulares 
ausentes. Folhas em verticilos 6–7-meros; pecíolo 
10–25 mm compr., esparsamente pubescente; 
lâmina	 14–23	 ×	 6–14	 cm,	 oboval,	 glabra	 a	
glabrescente, base cuneada, ápice arredondado 
ou	emarginado.	Tirsos	terminais,	30–67	×	11–14	
cm, cincinos 2–4-floros dispostos em verticilos, 
indumento ferrugíneo pubescente; pedicelos 5–10 
mm	compr.;	 botões	 florais	 20–25	×	 5–10	mm,	
retos,	ápice	arredondado;	cálcar	10–15	×	20–30	
mm, reto ou incurvo, cilíndrico, aparente no botão 
floral. Cálice e corola pentâmeros, sépala calcarada 
ca. 30 mm compr.; 5 pétalas persistentes durante a 
antese,	ca.	3	×	1,5	cm,	obovais	a	oblongas,	alvas,	
glabras; estame persistente durante a antese, filete 
10–14 mm compr., antera ca. 17 mm compr., 
glabra;	 ovário	 4–5	×	 3–4	mm,	 seríceo.	Cápsula	
ca. 4,4 cm compr., oblonga, superfície lisa, não 
descamante; no fruto aberto, valvas parcialmente 

fundidas à região central, margens reflexas. 
Semente	1	por	lóculo,	assimétrica,	ca.	4	×	1,2	cm	
(Stafleu 1948).
Material selecionado: Delfinópolis, 3.V.2001, fl., A.C.B. 
Silva 960 (SPFR). 
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Pedregulho, 26.VII.1991, fl. e fr., W. Marcondes-Ferreira 
et al. 367 (UEC). 

Ocorre na Bolívia, Suriname e no Brasil nos 
estados AM, AP, BA, GO, MA, MG, MS, MT, 
PA, PI, SP, TO e no DF. No PNSC é encontrada 
em campo rupestre e cerrado. Floresce em abril 
e maio. Facilmente reconhecida por apresentar 
flores vistosas, pentâmeras, com pétalas alvas, 
inflorescências com 30–67 cm de comprimento e 
folhas	com	14–23	×	6–14	cm.

7. Vochysia cinnamomea Pohl, Pl. Bras. Icon. 
Descr. 2: 29. t. 120. 1831. Fig. 3a-f

Arbusto ou árvore, 0,7–5 m alt.; ramos 
cilíndricos, casca descamante em placas, indumento 
ferrugíneo; estípulas glandulares ausentes. Folhas 
em verticilos 3–6-meros, congestas no ápice 
dos ramos; pecíolo 3–6 mm compr., densamente 
canescente;	 lâmina	 7–19	×	 2,5–6,5	 cm,	 elíptica	
ou oblongo-elíptica, base cuneada, ápice retuso, 
mucronado ou arredondado, indumento glabrescente 
na face adaxial, face abaxial de folhas jovens com 
indumento cinamômeo e de folhas velhas com 
indumento canescente. Tirsos terminais, 29–32 cm 
compr., cinamômeo-tomentoso, principalmente 
nas porções jovens, cincinos 2-floros dispostos 
de forma alterna espiralada; pedicelos 3–8 mm 
compr.;	botões	florais	9–14	×	2–3	mm,	incurvos,	
cilíndricos,	ápice	arredondado;	cálcar	7–11	×	ca.	
2 mm, reto a incurvo, cilíndrico, ápice arredondado, 
aparente no botão floral; sépala calcarada 16–24 
mm compr., 3 pétalas decíduas, amarelas, glabras; 
estame decíduo durante a antese; filete ca. 4 mm 
compr., antera ca. 12 mm compr., glabra; ovário 
3,5	×	2,5	mm,	adpresso-seríceo.	Cápsula	2,5–3	cm	
compr., oblonga, superfície levemente verruculosa; 
no fruto aberto, valvas parcialmente fundidas à 
região central, margens reflexas. Semente 1 por 
lóculo,	assimétrica,	ca.	3	×	0,5	cm.
Material selecionado: Capitólio, 7.XII.2005, fl., R. 
Romero et al. 7361 (HUFU). São Roque de Minas, 
9.X.2002, fr., J.N. Nakajima et al. 3220 (HUFU).

Ocorre no norte do Paraguai e no Brasil nos 
estados de GO, MG, MS, MT, RO e SP. No PNSC 
é encontrada em campo rupestre e cerrado rupestre. 
Floresce de fevereiro a maio, julho e dezembro e 
frutifica em maio e outubro. Vochysia cinnamomea 
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Figura 3 – a-f. Vochysia cinnamomea – a. região nodal; b. folha; c. botão; d. flor, d.1. estame; e. ovário; f. fruto 
(a, c-e Nakajima et al. 3147, b, f Nakajima et al. 3220). g-l. V. elliptica – g. região nodal; h. folha; i. botão; j. flor, 
j.1. estame; k. ovário; l. fruto (g-l Pacheco et al. 111). m-r. V. sessilifolia – m. região nodal; n. folha; o. botão; p. flor, 
p.1. estame; q. ovário; r. fruto (m-r Nakajima et al. 3495).
Figure 3 – a-f. Vochysia cinnamomea – a. nodal region; b. leaf; c. bud; d. flower, d.1. stamen; e. ovary; f. fruit (a, c-e Nakajima 
et al. 3147, b, f Nakajima et al. 3220). g-l. V. elliptica – g. nodal region; h. leaf; i. bud; j. flower, j.1. stamen; k. ovary; l. fruit 
(g-l Pacheco et al. 111). m-r. V. sessilifolia – m. nodal region; n. leaf; o. bud; p. flower, p.1. stamen; q. ovary; r. fruit (m-r 
Nakajima et al. 3495).
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se assemelha a V. rufa Mart., da qual se diferencia 
por apresentar indumento amarronzado em folhas 
jovens e acinzentado em folha mais velhas, face 
abaxial da lâmina foliar com indumento mais denso, 
e ramos mais abertos, não formando copa. Além 
destas características, também pode ser facilmente 
reconhecida por suas folhas congestas no ápice dos 
ramos. Sasaki & Mello-Silva (2008) relacionam 
a ocorrência das duas espécies para Pedregulho, 
São Paulo, região próxima ao Parque. No presente 
estudo, após uma análise minuciosa de todas as 
coleções da Serra da Canastra, constatamos a 
ocorrência de apenas V. cinnamomea. 

Vochysia cinnamomea se assemelha também 
a V. sessilifolia Mart. e a V. elliptica Mart., ambas 
com ocorrência na Serra da Canastra. Contudo, 
diferencia-se de V. sessilifolia, principalmente, pelas 
folhas congestas no ápice dos ramos florígenos, e 
de V. elliptica por esta apresentar folhas glabras 
e ápice do botão floral apiculado, enquanto 
V. cinnamomea apresenta folhas adultas com 
indumento glabrescente, folhas jovens densamente 
pilosas e ápice do botão floral arredondado. 

8. Vochysia elliptica Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 
141. t. 84. 1826.  Fig. 3g-l

Arbusto, 0,5–1,5 m alt.; ramos cilíndricos, 
casca descamante em placas, glabra, raramente 
pubescente; estípulas glandulares ausentes. Folhas 
em verticilos 3–4-meros, dispostas ao longo dos 
ramos; pecíolo 2–6 mm compr., glabro a glabrescente; 
lâmina	5–10	×	3–4	cm,	elíptica,	oboval	ou	oblonga,	
glauca, glabra, ápice arredondado, obtuso, retuso 
ou emarginado, às vezes com múcron, base aguda, 
obtusa ou arredondada. Tirsos terminais ou terminais 
e axilares, 19–43 cm compr., cincinos 2–3-floros 
dispostos de forma alterna espiralada, indumento 
ferrugíneo-tomentoso; pedicelos 5–10 mm compr.; 
botões florais 10–17 mm compr., retos a incurvos, 
cilíndricos,	ápice	agudo	ou	apiculado;	cálcar	5–9	×	
1–1,5 mm, incurvo, cilíndrico, ápice arredondado, 
aparente no botão floral; sépala calcarada ca. 22 mm 
compr.; 3 pétalas decíduas, amarelas, glabras; estame 
decíduo durante a antese, filete ca. 5mm compr., 
antera	12–15	mm	compr.,	glabra;	ovário	ca.	3	×	3	
mm, seríceo. Cápsula 2–2,5 cm compr., elipsóide 
a oblonga, superfície verruculosa, indumento 
ferrugíneo; no fruto aberto, valvas parcialmente 
fundidas à região central, margens reflexas. Semente 
1	por	lóculo,	assimétrica,	ca.	2,2	×	1	cm.
Material selecionado: Delfinópolis, 27.II.2000, fl., 
A.C.B. Silva & S.A.P. Godoy 628 (SPFR); 14.IX.2004, 
fl. e fr., C.A. Faria et al. 39 (HUFU). 

Ocorre nos estados da BA, GO, MG, MT, 
RJ, TO e no DF. No PNSC é encontrada em campo 
rupestre e campo limpo associado a afloramentos 
rochosos. Floresce de fevereiro a maio, setembro 
e outubro e frutifica em maio, setembro e outubro. 
Reconhecida pela associação dos seguintes 
caracteres: folhas glaucas, elípticas, obovais ou 
oblongas, botões florais com ápice agudo ou 
acuminado, indumento ferrugíneo nos eixos das 
inflorescências, nos pedúnculos, pedicelos, partes 
externas das flores e nos frutos.

9. Vochysia sessilifolia Warm., in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 13(2): 67. 1875.  Fig. 3m-r

Subarbusto, ca. 1,5 m alt.; ramos cilíndricos, 
casca descamante em placas, glabra; estípulas 
glandulares ausentes. Folhas em verticilos 4-meros, 
dispostas de forma laxa ao longo dos ramos; 
pecíolo 3–5 mm compr., glabro; lâmina 9,5–15,5 
×	 3,5–4,5	 cm,	 oboval,	 glabra,	 ápice	 retuso,	 às	
vezes com múcron, base cuneada. Tirsos terminais, 
43–50,5 cm compr., cincinos 2–4-floros dispostos 
de forma alterna espiralada; pedicelos 9–15 mm 
compr.;	botões	 florais	10–15	×	3–5	mm,	 retos	a	
incurvos, cilíndricos, ápice arredondado; cálcar 4–7 
×	1–2	mm,	incurvo,	cilíndrico,	ápice	arredondado,	
aparente no botão floral; sépala calcarada ca. 22 
mm compr.; 3 pétalas decíduas, amarelas, glabras; 
estame decíduo durante a antese, filete ca. 5 mm 
compr., antera 12–14 mm compr., glabra; ovário ca. 
3	×	2,5	mm,	seríceo.	Cápsula	ca.	2,5	cm	compr.,	
oblonga, superfície lisa, indumento cinamômeo 
canescente; no fruto aberto, valvas parcialmente 
fundidas à região central, margens reflexas. 
Semente	2–2,5	×	1	cm	(Barbosa	1999).
Material selecionado: Delfinópolis, 13.III.2003, fl., J.N. 
Nakajima 3495 (HUFU); 14.IX.2000, fl. e fr., A.C.B. 
Silva 585 (HUFU). 
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Pedregulho, Estreito, 12.VII.1995, fr., W. 
Marcondes-Ferreira 1237 (UEC).

Ocorre no Brasil nos estados de MG, MT e 
SP. No Parque é encontrada exclusivamente em 
campo rupestre. Floresce em novembro e março. 
Reconhecida pelas folhas laxas ao longo dos ramos 
e inflorescências mais longas (43–50,5 cm compr.) 
dentre as espécies de Vochysia que ocorrem no PNSC. 

10. Vochysia thyrsoidea Pohl, Pl. Bras. Icon. Descr. 
2: 24. t. 115. 1831.  Fig. 4a-f

Arbusto ou árvore, 3–7,5 m alt.; ramos 
subquadrangulados, casca íntegra; estípulas 
glandulares ausentes. Folhas em verticilos 
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Figura 4 – a-f. Vochysia thyrsoidea – a. região nodal; b. folha; c. botão; d. flor, d.1. estame; e. ovário; f. fruto (a-c, 
f Volpi 788, d-e Romero et al. 3190). g-l. V. tucanorum – g. região nodal; h. folha; i. botão; j. flor, j.1. estame; k. 
ovário; l. fruto (g Nakajima et al. 2037, h, l Rosa et al. 513, j-k Nakajima et al. 2037).
Figure 4 – a-f. Vochysia thyrsoidea – a. nodal region; b. leaf; c. bud; d. flower, d.1. stamen; e. ovary; f. fruit (a-c, f Volpi 788, d-e. 
Romero et al. 3190). g-l. V. tucanorum – g. nodal region; h. leaf; i. bud; j. flower, j.1. stamen; k. ovary; l. fruit (g Nakajima et al. 2037, 
h, l Rosa et al. 513, j-k Nakajima et al. 2037).

4–5-meros; pecíolo 9–14 mm compr., glabrescente; 
lâmina	 8–12,5	 ×	 2–4,5	 cm,	 oboval	 ou	 elíptica,	
coriácea, glabra, ápice retuso ou emarginado, às 
vezes com múcron, base cuneada ou atenuada, 
margem fortemente revoluta em toda a lâmina. 

Tirsos terminais, 15–25 cm compr., cincinos 
2–4-floros dispostos de forma alterna espiralada; 
pedicelos	6–13	mm	compr.;	botões	florais	13–19	×	
2–4 mm, retos a levemente incurvos, cilíndricos a 
subclavados,	ápice	obtuso;	cálcar	3,5–8	×	1,5–2,5	
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mm, reto a recurvo, cilíndrico, ápice arredondado, 
aparente	no	botão	floral;	sépala	calcarada	20–25	×	
6–10 mm; 3 pétalas decíduas, amarelas, glabras; 
estame decíduo durante a antese, filete ca. 7,5 mm 
compr., antera 15–23 mm compr., ciliada nas bordas 
das	tecas;	ovário	ca.	1,5	×	2	mm,	glabro.	Cápsula	3–4	
cm compr., oblonga ou oval, superfície verruculosa, 
glabra; no fruto aberto, valvas parcialmente fundidas 
à região central e margens reflexas. Semente 1 por 
lóculo,	assimétrica,	ca.	2,3	×	0,7	cm.		
Material selecionado: Capitólio, 26.X.2006, fl., J.N. 
Nakajima et al. 4308 (HUFU). São Roque de Minas, 
17.IV.1994, fr., J.N. Nakajima et al. 288 (HUFU). 

Ocorre no Brasil nos estados da BA, CE, GO, 
MG, SP e no DF. No PNSC é encontrada em campo 
rupestre e campo limpo associado a afloramentos 
rochosos. Floresce de outubro a dezembro e frutifica 
em abril. Vochysia thyrsoidea é reconhecida pelas 
folhas coriáceas com margem fortemente revoluta. 
No campo é facilmente reconhecida pelos ramos 
abertos e voltados para cima. Dentre as espécies 
do gênero encontradas no PNSC, assemelha-se a 
V. tucanorum Mart. pelos ramos com casca não 
descamante em placas e ovário glabro. As duas 
espécies se diferenciam pelas dimensões das 
estruturas vegetativas e reprodutivas e pela textura 
das folhas (folhas fortemente coriáceas, com 8–12,5 
cm compr. em V. thyrsoidea	×	folhas	cartáceas	com	
até 9,5 cm compr. em V. tucanorum). Além disso, 
Vochysia thyrsoidea apresenta ápice do botão floral 
obtuso e em V. tucanorum o ápice do botão floral 
é arredondado a agudo.

11. Vochysia tucanorum Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 
1: 142. t. 85. 1826.  Fig. 4g-l

Arbusto ou árvore, 0,5–10 m alt.; ramos 
subquadrangulados, casca íntegra; estípulas 
glandulares ausentes. Folhas em verticilos 3–4-meros; 
pecíolo	3–12	cm	compr.,	glabro;	lâmina	5,5–9,5	×	
1,5–3,5 cm, oboval ou elíptica, cartácea, glabra, ápice 
retuso ou emarginado, base cuneada ou atenuada; 
margem plana, às vezes levemente revoluta apenas 
na porção basal. Tirsos terminais, 15,5–24,5 cm 
compr., cincinos 2–4-floros dispostos de forma 
alterna espiralada; pedicelos 4–10 mm compr.; botões 
florais	7–14	×	2–3	mm,	incurvos,	cilíndricos,	ápice	
arredondado	a	agudo;	cálcar	8–9	×	0,5–1	mm,	reto	
ou recurvo, cilíndrico, ápice arredondado, aparente 
no botão floral; sépala calcarada ca. 22 mm compr., 
3 pétalas decíduas, amarelas, glabras ou ciliadas na 
margem; estame decíduo durante a antese, filete ca. 
3 mm compr., antera 15–23 mm compr., ciliada na 

borda	das	 tecas;	ovário	ca.	2,5	×	1,5	mm,	glabro.	
Cápsula ca. 1,8 cm compr., oblonga ou elíptica, 
superfície levemente verruculosa, glabra; no fruto 
aberto, valvas parcialmente fundidas à região 
central e margens reflexas. Semente 1 por lóculo, 
assimétrica,	ca.	1,3	×	0,4	cm.
Material selecionado: Capitólio, 14.V.2003, fr., R.A. 
Pacheco et al. 552 (HUFU). São Roque de Minas, 
10.IV.1994, fr., R. Romero et al. 971 (HUFU). 

Ocorre na Bolívia, norte do Paraguai e no 
Brasil nos estados da BA, ES, GO, MG, MS, MT, 
PR, RJ, SP, TO e no DF. No PNSC é encontrada 
no interior e borda de florestas em vertentes de 
córregos, ocasionalmente ocorrendo em campo 
rupestre, campo sujo e cerrado. Floresce em janeiro 
e março e de novembro a dezembro e frutifica de 
março a maio. Vochysia tucanorum assemelha-se a 
V. thyrsoidea, da qual se diferencia pela dimensão 
menor das estruturas vegetativas e reprodutivas. As 
diferenças entre essas duas espécies são discutidas 
nos comentários de V. thyrsoidea.
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Resumo
As condições hídricas e térmicas do ambiente durante a formação das sementes podem condicionar diversas 
respostas fisiológicas, como a exigência térmica para a germinação. Neste trabalho analisou-se a germinação 
de embriões de Inga vera subsp. affinis de origens distintas em resposta a diferentes temperaturas, incluindo-se 
o cálculo dos graus-dia e da chuva acumulada durante o desenvolvimento e maturação. Os embriões foram 
obtidos de frutos maduros de matrizes localizadas em São Paulo e Minas Gerais e analisados quanto ao teor de 
água, conteúdo de massa seca e germinação. Os resultados demonstram variações nas respostas germinativas 
entre as origens dos materiais, sob temperatura sub-ótima. Dependendo da origem os embriões de I. vera subsp. 
affinis germinam a partir de 10°C ou 15°C e apresentam melhor desempenho em tempo a partir de 20°C ou 
25°C. Tais variações podem estar associadas, entre outros fatores, às condições do ambiente de formação e 
ao grau de maturidade das sementes no momento da dispersão.
Palavras-chave: graus-dia, sementes florestais, Leguminosae.

Abstract
Physiological responses like the thermal requirements for germination may be influenced during seed forma-
tion by environmental conditions such as water availability and temperature. Here we analyzed germination 
of embryos of Inga vera subsp. affinis from different sources in response to various temperature regimes, 
including calculation of degree days and accumulated rainfall during development and maturation. Embryos 
were taken from ripe fruits collected on trees located in São Paulo and Minas Gerais, and were analyzed as 
to germination, water content and dry matter content. The results showed that the origin of the embryos was 
related to variation in response under sub-optimal temperatures. Depending on the origin, I. vera subsp. affinis 
embryos were able to germinate even at low temperatures (10 to 15°C), with better performance attained 
from 20 to 25°C. This variation may be associated, among other factors, to environmental conditions during 
maturation and to the maturation stage at seed dispersal.
Key words: degree-day, forest seeds, Leguminosae.

Germinação em temperatura sub-ótima de embriões     
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Introdução
A germinação de sementes é dependente 

de numerosos fatores abióticos, dentre os quais 
a temperatura é um dos mais importantes, sendo 
relevante seu entendimento nas temperaturas 
ótimas ou extremas. Sementes de espécies florestais 
tropicais e subtropicais do Brasil germinam 

em ampla faixa térmica e parecem apresentar 
relação positiva entre a temperatura ótima e 
o regime térmico da região de sua ocorrência 
natural (Borghetti 2005). Frequentemente, a faixa 
térmica adequada para a germinação de sementes 
dessas espécies está entre 20 e 30°C (Mello & 
Barbedo 2007; Stockman et al. 2007; Pires et 
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al. 2009; Pimenta et al. 2010; Nascimento et al. 
2011; Lamarca et al. 2011; Pascuali et al. 2012). 
Contudo, podem ocorrer variações até mesmo entre 
populações da mesma espécie, em decorrência 
das condições ambientais e das características 
adaptativas e ecológicas (Daws et al. 2004; 
Lamarca et al. 2011; Mattana et al. 2012). 

Variações na temperatura do ar durante o 
desenvolvimento e maturação podem condicionar 
diversas respostas fisiológicas nas sementes 
formadas, como a exigência térmica e a temperatura 
basal para a germinação. Contudo, as variações 
no comportamento germinativo entre diferentes 
sementes de uma mesma espécie podem ser 
decorrentes, também, do estádio de maturação em 
que a semente se encontrava quando foi colhida 
ou dispersa. A variação na tolerância à dessecação 
de sementes de uma mesma espécie, por exemplo, 
pode ser influenciada pelas condições nas quais 
foram formadas, produzindo sementes de maior ou 
menor grau de maturação (Daws et al. 2004, 2006; 
Delgado & Barbedo 2012). Por outro lado, essa 
variação no grau de maturação também pode gerar 
diferenças na exigência térmica para a germinação 
(Lamarca et al. 2011).  Essas variações podem ser 
mensuradas e expressas em graus-dia (Daws et al. 
2004, 2006).

Popularmente conhecida por ingá, ingá-
do-brejo ou ingazeiro, Inga vera Willd. subsp. 
affinis (DC.) T.D. Pennington pertence à família 
Leguminosae e está distribuída na América 
tropical e subtropical, na Mata Atlântica e em 
áreas de vegetação ripária (Joly 1993; Bilia et 
al. 1998). Suas sementes podem ser utilizadas 
como um modelo para estudos fisiológicos, 
por serem intolerantes à dessecação e terem 
curtíssima longevidade (Bilia et al. 2003). 
Além disso, conta com diversas informações 
científicas, principalmente as referentes ao 
armazenamento e à tolerância à dessecação 
(Bilia et al. 1998, 1999; Barbedo & Cicero 
2000; Faria et al. 2004; Andréo et al. 2006; 
Bonjovani & Barbedo 2008; Parisi et al. 2013). 
A temperatura ótima para a germinação dessas 
sementes, que frequentemente está associada 
com as condições ambientais da região de origem 
da espécie, está entre 25 e 30°C (Bilia & Barbedo 
1997), mas não há estudos comparando sementes 
de diferentes regiões. Portanto, a análise do 
comportamento germinativo das sementes de 
diferentes regiões pode fornecer importantes 
informações quanto ao grau de interferência do 
ambiente sobre as características das sementes 

formadas. A germinação em condições sub-ótimas 
de temperatura, por exemplo, permite analisar o 
grau de plasticidade desenvolvido pelas diferentes 
populações da mesma espécie, conforme as 
condições ambientais nas quais cada uma foi 
selecionada. Neste trabalho, essa plasticidade foi 
analisada pela germinação de embriões de I. vera 
subsp. affinis de origens distintas.

Material e Métodos
As sementes de I. vera subsp. affinis foram 

obtidas de frutos maduros, baseando-se nas 
informações de maturação e colheita de Figliolia 
& Kageyama (1994), Barbedo & Cicero (2000) 
e Bonjovani & Barbedo (2008), das seguintes 
regiões: Ribeirão Vermelho (RIB), Piracicaba 
(PIR), Vinhedo (VIN), Pariquera-açú (PAR) e São 
Paulo (SAP). Desta última, foram obtidos frutos 
em três anos: 2007 (SAP2007), 2008 (SAP2008) 
e 2010 (SAP2010). As coordenadas geográficas 
desses locais estão apresentadas na Tabela 1.

Dados diários de precipitação pluvial 
e temperatura (máxima e mínima) do ar, 
respectivamente, para o cálculo da chuva acumulada 
e dos graus-dia, do período compreendido entre o 
máximo florescimento dos indivíduos e a colheita 
dos frutos maduros, foram obtidos de estações 
meteorológicas localizadas próximas às áreas 
de coleta (disponibilizados pela Universidade 
Federal de Lavras, pelo Instituto Agronômico de 
Campinas e pelo Instituto Astronômico e Geofísico 
da Universidade de São Paulo). O somatório de 
graus-dia (GD), da antese à colheita, foi calculado 
segundo equações propostas por Villa Nova et al. 
(1972), considerando a temperatura base de 10 °C 
(Pedro Junior et al. 1977). Esses dados também 
estão apresentados na Tabela 1.

Após a colheita, os frutos foram abertos 
manualmente para retira das sementes. A seguir, 
removeu-se o tegumento (sarcotesta), obtendo-se 
os embriões utilizados nos experimentos. Após esse 
procedimento, os embriões foram armazenados em 
câmara fria a 7°C até o início dos experimentos, 
não excedendo sete dias após a colheita, de acordo 
com recomendação de Bilia et al. (1998).

Os embriões foram caracterizados quanto ao 
teor de água, conteúdo de massa seca e germinação. 
O teor de água e a massa seca foram determinados 
gravimetricamente, pelo método de estufa a 
103°C por 17 horas (Brasil 2009) e os resultados 
apresentados, respectivamente, em g de água . g de 
massa seca-1 (g g-1) e g embrião-1.
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O teste de germinação foi conduzido em 
câmaras do tipo B.O.D., sob diferentes temperaturas 
(10, 15, 20 e 25°C), na presença de luz contínua, 
utilizando-se o método rolo de papel (papel 
Germitest®), ou seja, duas folhas para base e uma 
para cobertura (Bilia & Barbedo 1997; Brasil 
2009). As avaliações foram realizadas a cada dois 
dias, durante 35 dias, registrando-se os embriões 
que emitiram raiz primária (para o cálculo de 
germinação) e as que apresentaram capacidade 
de produção de plântulas normais (para o cálculo 
de crescimento de plântulas), seguindo descrições 
de Bilia & Barbedo (1997) e Gurgel et al. (2012), 
sendo os resultados apresentados em porcentagem. 
Calculou-se, ainda, o índice de velocidade de 
germinação (IVG), com fórmula de Maguire 
(1962), o tempo médio de germinação e a variância 
do tempo médio de germinação (Borghetti & 
Ferreira 2004).

O delineamento inteiramente casualizado 
em esquema fatorial 7 × 4 (origem do material x 
temperatura) foi utilizado, com três repetições de 
20 embriões. Os dados obtidos foram submetidos 

à análise de variância (teste F), ao nível de 5% 
de significância, sem transformação, utilizando-
se o programa Excel® (Ribeiro Junior 2005). 
Quando pertinente, as médias foram comparadas 
entre si pelo teste de Tukey, também ao nível de 
5% de significância (Santana & Ranal 2004). 
Posteriormente, calcularam-se os coeficientes de 
correlação simples para todas as combinações entre 
os dados meteorológicos, teor de água, conteúdo de 
massa seca e germinação a 10, 15, 20 e 25°C, em 
que a significância dos valores de r foi determinada 
pelo teste t, a 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão
A duração do ciclo e os graus-dia acumulados 

no período de maturação das sementes em cada 
região e época, as temperaturas e a precipitação 
registradas no período e o teor de água e o conteúdo 
de massa seca dos embriões foram apresentados 
na Tabela 1. Comparando-se os três anos distintos 
das colheitas em São Paulo verifica-se que no ano 
de 2010 (SAP2010) o período de maturação foi 
cerca de uma semana mais longo que nos demais 

Tabela 1 – Origem de embriões de Inga vera subsp. affinis. Localização geográfica, classificação climática de Köppen, 
período de maturação e dados meteorológicos, compreendido entre o florescimento e colheita (média da temperatura 
máxima e mínima do ar, graus-dia e chuva acumulada). Teor de água e conteúdo de massa seca de embriões recém 
coletados. Valores médios acompanhados do desvio padrão.
Table 1 – Provenance of embryos of Inga vera subsp. affinis. Geographical position, climatic classification according to Köppen, 
maturation period and meteorological data, from flowering to collection (average of maximum and minimum air temperature, degree-day 
and precipitation). Water and dry matter content of freshly collected embryos. Values  are average plus standard deviation.

Origem do material
Localização 
e Classificação Climática

Período fenológico
(total do ciclo)

Max e 
Min
(°C)

Graus-dia
(°C d)

Chuva
(mm)

Teor de água
(g g-1)

Massa seca
(g semente-1)

Ribeirão Vermelho, MG (RIB)
21°11’S, 45°03’O e 780 m; Cwa

24/09/2009 – 09/01/2010
(107 dias) 29–18 1485 652 1,39 ± 0,21   0,44 ± 0,03

Piracicaba, SP (PIR)
22°43’S, 47°38’O e 558 m; Cwa

03/10/2009 – 07/01/2010
(96 dias) 30–19 1404 532 1,66 ± 0,08   0,33 ± 0,06

Vinhedo, SP (VIN)
23°04’S, 47°01’O e 665 m; Cwa

13/10/2008 – 13/01/2009
(92 dias) 29–18 1276 292 1,59 ± 0,14   0,29 ± 0,01

São Paulo, SP (SAP2007)
23°38’S, 46°37’O e 785 m; Cwb

15/10/2006 – 31/01/2007
(108 dias) 27–17 1303 676 1,34 ± 0,03   0,28 ± 0,02

São Paulo, SP (SAP2008)
23°38’S, 46°37’O e 785 m; Cwb

15/10/2007 – 01/02/2008
(109 dias) 26–17 1253 675 1,60 ± 0,23   0,22 ± 0,02

São Paulo, SP (SAP2010)
23°38’S, 46°37’O e 785 m; Cwb

27/10/2009 – 19/02/2010
(115 dias) 29–19 1605 1361 1,21 ± 0,12   0,26 ± 0,01

Pariquera-Açú, SP (PAR)
24°37’S, 47°53’O e 28 m; Af

21/10/2009 – 04/02/2010
(106 dias) 31–22 1739 896 1,50 ± 0,24   0,25 ± 0,03
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anos, recebendo precipitação praticamente duas 
vezes maior e acumulando cerca de 300 graus-dia 
a mais. Isso resultou em embriões com teor de água 
mais baixo na colheita, possivelmente indicando 
estarem mais maduros que os dos outros dois 
anos. Por outro lado, comparando-se diferentes 
regiões no mesmo ano (RIB, PIR, SAP2010 e PAR) 
verificam-se diferenças na maioria dos resultados 
de ciclo, graus-dia acumulados, precipitação e teor 
de água dos embriões. Contudo, verificaram-se 
correlações significativas (Tab. 2) somente entre 
ciclo e precipitação (positiva) e entre ciclo e teor 
de água (negativa).

A análise de variância (Tab. 3) para os dados de 
germinação, crescimento de plântulas, IVG, tempo 
médio e variância do tempo médio, apresentou 
interação significativa entre os fatores origem do 
material e temperatura (Tabs. 4, 5). A germinação 
dos embriões de I. vera subsp. affinis pode ocorrer a 
partir de 10°C, mas depende das condições nas quais 
as sementes foram formadas, pois embriões de VIN 
e SAP2007 germinaram apenas a partir de 15°C. 
Acima desta temperatura, os embriões de todas as 
origens apresentaram germinação superior a 90%. 
Contudo, para a máxima expressão do crescimento 
de plântulas a exigência térmica dependeu da 
origem desses embriões, ora sendo de 15 a 25°C 
(PIR, VIN, SAP2007, SAP2010), ora de 20 a 25°C 
(RIB, SAP2008, PAR) (Tab. 4).

O IVG, o tempo médio de germinação e a 
variância do tempo médio também variaram em 
função da temperatura e da origem do material. 
Em geral, o aumento da temperatura promoveu 
aumento do IVG e diminuição do tempo médio, 
visto que o melhor desempenho em tempo, ou seja, 
maiores valores de IVG e menor de tempo médio, 
para algumas regiões, ocorreram a partir de 20°C 
e, para outras, a partir de 25°C (Tab. 5).

A análise sob diferentes temperaturas 
demonstrou que os embriões de I. vera subsp. 
affinis apresentam exigências térmicas distintas 
para a germinação, crescimento e desempenho 
em tempo, variando em função da origem do 
material. Contudo, verificou-se que a temperatura 
de 25°C apresentou-se adequada para os embriões 
de todas as origens. Tal temperatura está próxima 
à verificada por Bilia & Barbedo (1997) para 
sementes dessa espécie, de uma única origem, e 
para sementes de outras espécies do mesmo gênero, 
como visto por Mendes-Rodrigues et al. (2007) 
para I. laurina (Sw.) Willd. e I. sessilis (Vell.) Mart. 
e por Nascimento et al. (2011) para I. ingoides 
(Rich.) Willd. 

No presente estudo, as temperaturas sub-
ótimas (ou seja, abaixo de 25°C) foram eficientes 
para identificar a influência do ambiente sobre 
as características germinativas. Por exemplo, a 
10°C embriões oriundos de VIN e SAP2007 não 

Tabela 2 – Coeficientes de correlação simples (r) entre os dados meteorológicos, teor de água, conteúdo de massa 
seca e germinação a 10, 15, 20 e 25°C de embriões de Inga vera subsp. affinis de diferentes origens. CICLO = ciclo de 
maturação; MIN. = temperatura mínima; MAX. = temperatura máxima; GD = graus-dia; CHUVA = chuva acumulada; 
TA = teor de água; MS = massa seca; G10 = germinação a 10°C; G15 = germinação a 15°C; G20 = germinação a 20°C; 
G25 = germinação a 25°C. 
Table 2 – Coefficient of simple correlation (r) among meteorological data, water content, dry mass and germination at 10, 15, 20 e 
25°C of embryos of Inga vera subsp. affinis from different regions. CICLO = maturation period; MIN. = minimum temperature; MAX. 
= maximum temperature; GD = degree-day; CHUVA = accumulated rainfall; TA = water content; MS = dry mass; G10 = germination 
at 10°C; G15 = germination at 15°C; G20 = germination at 20°C; G25 = germination at 25°C.

MAX. MIN. GD CHUVA TA MS G10 G15 G20 G25

Ciclo -0,31NS -0,01NS 0,38NS 0,84* -0,76* -0,20NS 0,18NS -0,36NS -0,63NS 0,60NS

Max. 0,86* 0,74NS 0,12NS 0,07NS 0,27NS 0,76* 0,58NS 0,75* 0,26NS

Min. 0,88* 0,35NS 0,03NS -0,12NS 0,73NS 0,17NS 0,53NS 0,39NS

GD 0,67NS -0,39NS 0,03NS 0,82* 0,22NS 0,31NS 0,63NS

Chuva -0,75NS -0,28NS 0,52NS -0,01NS -0,39NS 0,63NS

TA -0,08NS -0,15NS -0,04NS 0,52NS -0,33NS

MS 0,28NS 0,58NS 0,48NS 0,20NS

G10 0,49NS 0,46NS 0,77*
G15 0,62NS -0,03NS

G20 -0,05NS
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embriões também diferiram sob 10°C (Tab. 4) 
observou-se novamente diferença no acúmulo de 
graus-dia (maiores valores para SAP2010). Nota-
se, ainda, que para SAP2010 a duração do ciclo de 
maturação foi maior e os embriões dispersos com 
teor de água mais baixo (Tab. 1).

Respostas semelhantes ocorreram entre as 
colheitas na mesma região em épocas distintas 
(SAP), na qual a época que proporcionou maior 
quantidade de graus-dia e chuva acumulada teve 
os embriões dispersos mais maduros (visto pelo 
teor de água) e com melhor desempenho em tempo 
e maior porcentagem de germinação sob baixas 
temperaturas (Tabs. 1, 4, 5). Para regiões cujos 
embriões expressaram germinação a 10 °C (valores 
maiores que 70%), mas cujas médias diferiram 
significativamente, como RIB e PAR, verificou-se 
também maior valor de germinação para aquela 
que recebeu mais graus-dia durante a maturação 
(Tabs. 1, 4). 

Estudos relatam que diferenças nas 
características fisiológicas e germinativas em 
sementes de populações da mesma espécie 
podem ser resultantes do grau de maturidade ou 
da qualidade inicial das sementes, condicionadas 
pelas variáveis meteorológicas do ambiente 
durante a formação, como a precipitação pluvial 
e a temperatura do ar (Daws et al. 2004, 2006; 
Martins et al. 2009; Lamarca et al. 2011; Pereira 
et al. 2012; Lamarca et al. 2013). Tal fato também 
pode ter ocorrido para os embriões de Inga vera 
subsp. affinis do presente trabalho. Para Daws 
et al. (2004, 2006), a temperatura do ar durante 
o desenvolvimento e maturação das sementes 
(considerada pelo acúmulo de graus-dia) 
influencia a continuidade do desenvolvimento, 
condicionando diversas características físicas e 
fisiológicas, tais como o teor de água inicial e o 
acúmulo de massa seca, os níveis de dormência 
e de tolerância à dessecação, bem como a 
temperatura basal e a exigência térmica para 
germinação. Além disso, a temperatura do ar 
pode regular a expressão de genes envolvidos 
em processos fisiológicos, como a fenologia, 
o desenvolvimento e a germinação, estando 
os graus-dia fortemente associados com o 
amadurecimento de sementes (Johnsen et al. 
2005). Essa ação da temperatura foi demonstrada 
para outras espécies. Lamarca et al. (2011), 
por exemplo, verificaram que houve maior 
diferença na exigência térmica para germinação 
em sementes de Eugenia pyriformis Cambess. 

germinaram, enquanto que os oriundos de RIB, 
PIR, SAP2010 e PAR apresentaram elevadas 
taxas de germinação (Tab. 4). Essas diferenças 
permaneceram para embriões oriundos da mesma 
matriz, mas de épocas distintas, como visto para 
SAP2007, SAP2008 e SAP2010 apresentando, 
respectivamente, 0%, 9% e 92% de germinação 
(Tab. 4). Quando consideradas as demais variáveis 
(crescimento de plântulas, IVG e tempo médio), as 
diferenças entre as origens dos embriões ocorreram 
para as outras temperaturas (15, 20 e 25°C). O 
crescimento de plântulas diferiu, principalmente, 
a 15°C, sendo menores valores para as regiões 
de RIB e SAP2008 (Tab. 4). No IVG, valores 
que para RIB, PIR, SAP2007, SAP2010 e 
PAR ocorreram a 15°C, para SAP2008 e VIN 
ocorreram, respectivamente, a 20°C e 25°C e no 
tempo médio, valores que para PIR e SAP2008 
ocorreram a 15°C para SAP2007 ocorreu apenas 
a 20°C (Tab. 5).

As condições hídricas e térmicas, registradas 
durante o desenvolvimento e maturação dos 
embriões de Inga vera subsp. affinis (Tab. 1), 
podem ter influenciado o seu comportamento 
germinativo,  pr incipalmente nas baixas 
temperaturas e quando há diferença maior que 
100°C.dia para a formação das sementes. Quando 
comparadas às regiões de PIR e VIN, por exemplo, 
quanto à germinação a 10°C e ao acúmulo de 
graus dia (G10 × GD,  Tab. 2) verifica-se que o 
somatório de graus-dia foi maior para os embriões 
que germinaram nessa temperatura (Tabs. 1 e 4). 
Entre as regiões de SAP2010 e VIN, na qual os 

Tabela 3 – Valores de F e nível de significância das 
interações entre origem do material e temperatura de 
germinação, obtidos na análise de variância de embriões 
de Inga vera subsp. affinis.
Table 3 – Values of F   and significance levels of the interactions 
between origin of the material and germination temperature, 
obtained from analysis of variance of embryos of Inga vera 
subsp. affinis.

Variável Valor de F Nível de significância

Germinação 260,79 <0,0001
Crescimento 
   de plântulas 69,79 <0,0001

IVG 341,41 <0,0001

Tempo médio 8,58 <0,0001
Variância 
   do tempo médio 8,63 <0,0001



882 Lamarca, E.V. et al.

Rodriguésia 64(4): 877-885. 2013

(Myrtaceae) oriundas de diferentes regiões do que 
sementes de diferentes espécies de Eugenia L. 
oriundas da mesma região e época, sugerindo que 
o comportamento germinativo pode ser decorrente 
de adaptações às condições térmicas do local de 
origem. Esses autores observaram, também, que 
as principais diferenças nessa exigência, entre 
as populações de Eugenia pyriformis, ocorreram 
para as temperaturas extremas. Mattana et al. 
(2012) também verificaram que sementes da 
mesma espécie (Aquilegia barbaricina Arrigoni 
& E. Nardi e Aquilegia nugorensis Arrigoni & 
E. Nardi), oriundas de populações diferentes, 

separadas por barreiras geográficas e formadas 
sob diferentes condições ambientais, apresentam 
respostas germinativas distintas sob diferentes 
temperaturas.

Em embriões de Inga vera subsp. affinis, 
respostas fisiológicas distintas já haviam sido 
observadas para os limites de tolerância à 
dessecação e para o potencial de armazenamento 
dos embriões (Bilia et al. 1998; Bilia et al. 1999; 
Barbedo & Cicero 2000; Faria et al. 2004; Andréo 
et al. 2006; Bonjovani & Barbedo 2008; Parisi 
et al. 2013), reforçando a ideia que as variações 
fisiológicas encontradas entre os embriões de I. 

Tabela 4 – Germinação e crescimento de plântula normal de embriões de Inga vera subsp. affinis de origens distintas, 
sob diferentes temperaturas. Médias seguidas pela mesma letra (minúsculas nas linhas, maiúsculas nas colunas) não 
diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%.
Table 4 – Germination and development of normal seedling of embryos of Inga vera subsp. affinis from different provenances and at 
different temperatures. Means followed by the same letter (lowercase in the lines, capitals in the columns) do not differ by Tukey test at 5%.

Origem do material
Temperatura (°C)

10 15 20 25

Germinação (%)

Ribeirão Vermelho (RIB) 75 bC 100 aA 100 aA 100 aA

Piracicaba (PIR) 100 aA 100 aA 100 aA 100 aA

Vinhedo (VIN) 0 cE 100 aA 100 aA 93 bB

São Paulo (SAP2007) 0 bE 97 aA 97 aA 98 aAB

São Paulo (SAP2008) 9 bD 97 aA 98 aA 98 aAB

São Paulo (SAP2010) 92 bB 100 aA 98 aA 100 aA

Pariquera-Açú (PAR) 97 aAB 98 aA 100 aA 100 aA

Coeficiente de variação (%) 2,86

Crescimento de plântulas normais (%)

Ribeirão Vermelho (RIB) 0 cA 60 bC 82 aB 92 aA

Piracicaba (PIR) 0 bA 93 aAB 98 aA 98 aA

Vinhedo (VIN) 0 bA 100 aA 98 aA 92 aA

São Paulo (SAP2007) 0 bA 89 aAB 93 aAB 94 aA

São Paulo (SAP2008) 0 cA 60 bC 95 aA 98 aA

São Paulo (SAP2010) 0 bA 90 aAB 93 aAB 98 aA

Pariquera-Açú (PAR) 0 cA 83 bB 98 aA 98 aA

Coeficiente de variação (%) 6,89
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Tabela 5 – Índice de velocidade de germinação, tempo médio de germinação e variância do tempo médio de 
germinação de embriões de Inga vera subsp. affinis de origens distintas, sob diferentes temperaturas. Médias seguidas 
pela mesma letra (minúsculas nas linhas, maiúsculas nas colunas) não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5%. 
Table 5 – Index germination rate, mean germination time and variance of the average germination time of embryos of Inga vera subsp. 
affinis from different sources and at different temperatures. Means followed by the same letter (lowercase on the lines, capitals on the 
columns) do not differ by Tukey test at 5%.

Origem do material
Temperatura (°C)

10 15 20 25

Índice de velocidade de germinação 

Ribeirão Vermelho (RIB) 0,9 dA   1,9 cAB     2,9 bcD 4,2 aE

Piracicaba (PIR) 1,3 dA 2,2 cA     3,7 bB 4,9 aD

Vinhedo (VIN) 0,0 cB 1,1 bC     1,8 aE 2,0 aF

São Paulo (SAP2007) 0,0 dB 2,2 cA     5,3 bA 7,8 aA

São Paulo (SAP2008) 0,1 dB 1,6 cB     2,5 bD 4,1 aE

São Paulo (SAP2010) 0,9 dA    2,0 cAB 3,3 bBC 6,5 aB

Pariquera-Açú (PAR) 1,1 dA  2,3 cA     3,6 bB 5,7 aC

Coeficiente de variação (%) 6,67

Tempo médio de germinação

Ribeirão Vermelho (RIB) 18,4 aC 11,0 bB   7,4 cC       4,9 dC

Piracicaba (PIR) 15,9 aD     9,5 bBC   5,6 cD 4,2 cC

Vinhedo (VIN)   0,0 cE 19,3 aA 11,4 bA     10,1 bA

São Paulo (SAP2007)   0,0 dE 10,9 aB   9,5 bB  6,7 cB

São Paulo (SAP2008) 30,3 aA      9,5 bBC   6,1 cD  3,9 dC

São Paulo (SAP2010)      22,9 aB 10,4 bB     6,3 cCD  3,4 dC

Pariquera-Açú (PAR)      18,8 aC   8,6 bC     5,8 cCD  3,6 dC

Coeficiente de variação (%) 6,53

Variância do tempo médio

Ribeirão Vermelho (RIB)     30,6 aA     5,8 bB 2,0 bB   0,7 bA

Piracicaba (PIR)   4,8 aBC     4,2 aB 0,9 aB   1,2 aA

Vinhedo (VIN)       0,0 aC     8,1 aB    7,9 aAB   5,3 aA

São Paulo (SAP2007)       0,0 aA     4,0 aB    5,6 aAB   4,0 aA

São Paulo (SAP2008)       0,7 cC   72,1 aA     25,4 bA 19,9 bA

São Paulo (SAP2010)  21,9 aAB     3,7 bB  2,2 bB   1,2 bA

Pariquera-Açú (PAR)   10,9 aABC     0,9 aB  1,0 aB   0,5 aA

Coeficiente de variação (%) 93,00
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vera subsp. affinis podem estar relacionadas com 
a procedência do material, com a qualidade inicial 
e com o grau de maturidade que são dispersos. 
Aliados aos resultados obtidos no presente estudo 
verifica-se que as respostas germinativas de 
embriões de I. vera subsp. affinis são decorrentes 
da origem do material e podem estar associadas 
ao genótipo das populações, às condições do 
ambiente de formação e ao grau de maturidade 
das sementes no momento da dispersão natural e 
colheita dos frutos.

Os resultados obtidos no presente trabalho 
permitiram concluir que a germinação de embriões 
de I. vera subsp. affinis sob diferentes temperaturas 
é dependente da origem do material, podendo 
estar relacionada com as variações hídricas e 
térmicas do ambiente durante o desenvolvimento 
e maturação. As principais diferenças germinativas 
entre as origens dos materiais ocorrem sob baixas 
temperaturas e, dependendo da origem do material, 
os embriões de I. vera subsp. affinis podem 
germinar a partir de 10°C ou de 15°C. 
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