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Resumo
Os estudos das comunidades vegetais ao longo do tempo são fundamentais para a predição de suas trajetórias 
frente a distúrbios, portanto, para sua conservação. Dessa forma, este estudo objetivou avaliar a composição 
florística, riqueza, diversidade e estrutura da comunidade lenhosa em uma área de cerrado sensu stricto na Fazenda 
Água Limpa, Brasília, DF num período de 27 anos. Inventários contínuos foram conduzidos a cada três anos em 
19 parcelas permanentes de 1.000 m² (20 × 50 m) e, neste período, quatro eventos de fogo ocorreram no local. 
Os episódios de queimada não contribuíram com mudanças significativas em níveis de riqueza e diversidade 
na comunidade lenhosa ao longo de todo o período de estudo. Ao contrário, têm contribuído para a estabilidade 
florística e estrutural da comunidade, uma vez que a abundância e a densidade da comunidade se modificaram 
consideravelmente após período longo de exclusão do fogo. A supressão do fogo por períodos mais longos do 
que os ocorridos poderá conduzir a mudanças florísticas e estruturais importantes na comunidade estudada. 
Palavras-chave: dinâmica de comunidades, fogo, NMDS, vegetação arbórea.

Abstract
Studies on plants communities over time are important to predict their reaction when faced with disturbance, 
and so, for conservation. This study aimed to evaluate the floristic composition, richness, diversity and 
tree community structure in an area of cerrado sensu stricto at Fazenda Água Limpa, Brasília, DF, over a 
period of 27 years. Continuous surveys were conducted in the area every three years on 19 permanent plots 
of 1,000 m² (20 × 50 m); during this time four fires occurred at the site. Periods of fire did not contribute 
to significant changes in richness and diversity for the woody community studied. Instead, it contributed 
to floristic and structural stability of the community, since community abundance and density changed 
considerably after long periods of fire exclusion. Fire suppression for longer periods than those observed 
may lead to significant structural and floristic changes in the community.
Key words: community dynamics, fire, NMDS, woody vegetation.
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Introdução
O Cerrado é caracterizado por abrigar grande 

diversidade de fisionomias e uma flora rica com 
12.356 espécies já registradas (Ribeiro & Walter 
2008; Mendonça et al. 2008). Quase 50% da 
cobertura original do Cerrado já foi devastada, 
sendo que a maior parte da vegetação remanescente 
encontra-se modificada por atividades antrópicas 

(MMA 2011), especialmente agricultura e 
pastagem cultivada (Felfili et al. 2004). A 
flora dos remanescentes encontra-se bastante 
ameaçada, pois espécies nativas endêmicas estão 
desaparecendo ao longo do tempo, seja pelas 
pressões antrópicas (Klink e Machado 2005), seja 
pela supressão total de distúrbios como o fogo 
(Durigan & Ratter 2006).
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As mudanças nas comunidades vegetais, para 
serem compreendidas, dependem de avaliação de 
sua composição e diversidade ao longo do tempo. 
A diversidade de uma comunidade pode ser 
avaliada pelo simples cômputo das espécies, pela 
sua abundância relativa ou por combinação destes 
dois componentes (Magurran 1988). A diversidade 
pode influenciar na plasticidade e resistência dos 
organismos em relação às mudanças ambientais 
que ocorrem nas comunidades (Hamilton 1999). 
As mudanças que ocorrem ao longo do tempo podem 
ser avaliadas por estudos de longa duração, pois as 
florestas tropicais são dinâmicas e tanto os indivíduos 
como as comunidades passam por mudanças 
contínuas (Felfili 1995; Durigan & Ratter 2006). 

No Brasil, estudos com parcelas permanentes 
buscando este conhecimento vêm sendo conduzidos 
em áreas de cerrado sensu stricto (Felfili et al. 
2000; Aquino et al. 2007; Roitman et al. 2007), 
matas de galeria (Felfili 1993; Felfili 1995; 
Schiavini et al. 2001; Lopes & Schiavini 2007) e 
florestas estacionais (Aquino et al. 1999; Carvalho 
& Felfili 2011; Werneck & Franceschinelli 2004; 
Paiva et al. 2007). A compreensão da dinâmica 
geralmente depende do monitoramento de fatores 
abióticos, como o clima e distúrbios, que podem 
direcionar a sucessão das comunidades. O fogo 
pode alterar a estrutura, a composição florística e 
o recrutamento de plantas (Woods 1989), causando 
diminuição na densidade de árvores (Medeiros & 
Miranda 2005) e podendo levar à extinção local 
de algumas espécies sensíveis, levando a uma 
progressiva simplificação da composição florística 
e da estrutura da comunidade ao longo do tempo 
(Libano & Felfili 2006). Alguns autores descrevem 
o cerrado sensu stricto como uma comunidade em 
não equilíbrio, mantida pelos eventos periódicos 
de queima. Assim, em longo prazo, a supressão do 
fogo nessa vegetação poderia conduzir a um clímax 
de maior biomassa, como o cerradão, com cobertura 
de dossel variando de 50 a 90% e geralmente com 
árvores de 8 a 12 metros de altura (Lund 1843). 
Padrão semelhante foi relatado em savanas africanas 
úmidas, em que, uma vez estabelecidas, são 
frequentemente mantidas pelo fogo (Backéus 1992).

Tanto a ocorrência do fogo como a sua exclusão 
podem causar alterações na estrutura e composição da 
vegetação, apesar da propalada resiliência do Cerrado 
frente aos distúrbios (Felfili et al. 2000). O fogo é, 
possivelmente, um fator cujo efeito já está inserido 
na adaptação das espécies do Cerrado e na dinâmica 
deste ecossistema (Pinheiro & Durigan 2009). 

As influências do meio abiótico sobre a 
dinâmica da vegetação determinam as principais 
características da comunidade vegetal, inclusive 
sua composição florística (Tilman et al.1997). 
Assim, mudanças na dinâmica natural da vegetação 
em função do tempo e de fatores abióticos devem 
ser avaliadas para que os processos que mantêm a 
comunidade sejam entendidos (Arce et al. 2000; 
Aquino et al. 2007).

O presente estudo teve como objetivo avaliar 
as mudanças florísticas e estruturais da comunidade 
lenhosa em uma área de cerrado sensu stricto na 
Fazenda Água Limpa, Brasília – DF, ao longo de 
um período de 27 anos (1985–2012), buscando 
responder às seguintes questões: 1) Houve 
mudanças florísticas e estruturais na comunidade 
neste período? 2) As mudanças, se constatadas, 
podem estar associadas à ocorrência de fogo 
registrada quatro vezes na área desde o primeiro 
inventário? Se a comunidade lenhosa do cerrado 
sensu stricto for resiliente e estável no tempo, é 
de se esperar que sua composição e diversidade 
não tenham se modificado significativamente em 
27 anos de monitoramento, apesar dos distúrbios 
e mediante intervalos distintos sem perturbações.

Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado na Fazenda Água 

Limpa (FAL), que ocupa área de 4.000 ha, 
localizada entre as coordenadas 15º56’ a 15º59’S e 
47º55’ a 47º58’W, no Distrito Federal, 20 km ao sul 
da cidade de Brasília (Libano & Felfili 2006). Trata-
se de Fazenda Experimental e Estação Ecológica 
da Universidade de Brasília que, em conjunto 
com a Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística e o Jardim Botânico de 
Brasília, totalizam 9.000 ha de Cerrado, inseridos na 
Área de Proteção Ambiental (APA) Gama Cabeça 
de Veado (Felfili et al. 1993). A fitofisionomia 
predominante na FAL é o cerrado sensu stricto, que 
se soma a grandes áreas de campo sujo e campo 
limpo. Esta área faz parte do sistema “Terras Altas 
da Superfície Pratinha” e da Reserva da Biosfera 
do Cerrado do Distrito Federal (Felfili et al. 2000).

A altitude média na FAL é de 1.100 m e, 
conforme a classificação de Köppen, o clima da 
região é do tipo Aw, sendo caracterizado por duas 
estações bem definidas, uma quente e chuvosa, 
que ocorre de outubro a abril, e outra fria e seca 
de maio a setembro (Nimer 1989). A temperatura 
média anual durante o período de estudo foi de 
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22,1ºC e a precipitação média anual foi 1.468,6 
mm, segundo dados meteorológicos da estação 
climatológica da Reserva Ecológica do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (Recor-IBGE). 
O solo predominante na área é classificado como 
Latossolo Vermelho-Escuro, ácido a muito ácido, 
com alto teor de alumínio e baixos teores de cálcio 
e magnésio (Libano & Felfili 2006).

A vegetação do cerrado sensu stricto 
estudado na FAL ocupa uma faixa de 148 ha (400 
× 3.700 m) e se caracteriza por dois estratos: o 
inferior, composto por camada descontínua de 
gramíneas de até 50 cm de altura, e o superior 
composto por árvores de 3 e 5 m de altura, sendo 
que algumas chegam a atingir 12 m. (Felfili & 
Silva Júnior 1988). Estudo anterior na mesma 
área registrou riqueza de 63 espécies lenhosas, 
distribuídas em 31 famílias (Medeiros et al. 2007). 
O diâmetro máximo para muitas espécies é 10 cm, 
mas alguns indivíduos chegam a atingir até 50 cm 
de diâmetro (Felfili & Silva Júnior 1988). 

Nesta área,  no ano de 1984, foram 
estabelecidas 21 parcelas permanentes, cada 
uma com as dimensões  de 20 × 50 m (1.000 m²), 
das quais 19 vêm sendo inventariadas a cada três 
anos desde 1985, com o intuito de se caracterizar 
a dinâmica da vegetação arbórea (Felfili & Silva 
Júnior 1988; Felfili et al. 2000; Libano & Felfili 
2006) (Fig. 1). A distribuição das parcelas foi 
aleatorizada dentro de um retângulo de 400 × 
3.700 m. Em 27 anos de monitoramento (1985 
a 2012) houve registro de quatro queimadas na 
área, sendo a primeira em 1984, antes do início 
do primeiro levantamento (1985), a segunda em 
1989, após o monitoramento de 1988, a terceira 
em 1994, logo após a coleta de dados daquele 
ano e a quarta em 2011, antes do monitoramento 
de 2012.

Coleta de dados
No período de maio a junho de 2012, efetuou-

se a remedição das parcelas permanentes, segundo 
os procedimentos adotados nos levantamentos 
anteriores.  O critério de inclusão foi o diâmetro 
mínimo de 5 cm medido à altura de 30 cm acima do 
solo (D30 ≥ 5 cm), para todas as plantas lenhosas, 
conforme recomendado por Felfili et al. (2005). 
O diâmetro foi medido com suta de alumínio e a 
altura com régua telescópica graduada em metros. 
Os indivíduos receberam placas de alumínio 
contendo o seu número identificador e o ano de 
seu primeiro registro. 

A identificação do material botânico foi feita 
em campo, pelo mesmo técnico que acompanha o 
experimento desde 1985 e por meio de comparações 
com exsicatas do Herbário da Universidade de 
Brasília (UB). Os exemplares foram classificados 
em famílias conforme o sistema proposto pelo 
Angiosperm Phylogeny Group III (APG III 2009). 
Os autores dos primeiros estudos no cerrado sensu 
stricto da FAL utilizaram nomenclatura baseada 
no sistema de Cronquist (1988), em que a família 
Leguminosae era subdividida em três famílias: 
Fabaceae, Mimosaceae e Caesalpiniaceae (Libano 
& Felfili 2006; Felfili et al. 2000). Dessa forma, 
para facilitar a comparação com os dados coletados 
para o presente estudo, as espécies dos estudos já 
realizados foram consideradas como uma única 
família (Fabaceae), conforme é apresentado pelo 
APG III (2009). As sinonímias taxonômicas foram 
confirmadas nos bancos de dados virtuais do 
Missouri Botanical Garden (Tropicos 2013), Kew 
Gardens (The Plant List 2013) e Flora do Brasil 
(Forzza 2013).

Análise de dados
Composição florística e diversidade 
de espécies
A composição, riqueza e diversidade de 

espécies lenhosas foram comparadas entre os anos 
de 1985 a 2012. Foi gerada uma lista de espécies 
para cada ano de amostragem, onde se observou 
a entrada e saída destas ao longo do tempo, bem 
como a abundância de cada uma (Tab.1). 

A diversidade florística em cada ano de 
inventário foi calculada pelo índice de diversidade 
de Shannon-Wiener (H’) na base neperiana, que 
é sensível às espécies raras, e pelo índice de 
dominância de Simpson (D), que dá maior peso às 
espécies comuns (Magurran 2004). Juntamente ao 
índice de diversidade de Shannon, foi calculado o 
índice de equabilidade de Pielou (J), que avalia a 
abundância relativa das espécies dentro da mesma 
amostra (Magurran 2004). Os índices foram obtidos 
com uso do software Mata Nativa 3® (Cientec 2010), 
que permite a realização de avaliações qualitativas e 
quantitativas de comunidades vegetais. 

O teste t de Hutcheson (Zar 2009) foi 
aplicado para verificar se há diferenças a 5% de 
significância (p<0,05) nos valores de diversidade 
de Shannon-Wiener entre os anos monitorados. 
Este teste foi aplicado de forma pareada entre os 
anos (dois a dois), totalizando 45 combinações. O 
teste foi realizado com o software PAST versão 
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2.16 (Hammer et al. 2001). Para analisar ao longo 
do tempo o quão rica é a área e em que ponto essa 
riqueza se estabiliza, foram construídas curvas de 
rarefação espécies-área pelo método de Mao Tau 
(Colwell et al. 2004), com auxílio do software 
EstimateS 8.0 (Colwell 2009). 

Para ordenar as relações florísticas entre os 
anos de monitoramento, foi utilizado Método de 
Escalonamento Não-Métrico Multidimensional 
(NMDS), pelo software PC-ORD 5.0 (McCune & 
Mefford 2006), a partir da matriz de abundância das 
espécies em cada ano amostrado. Este é um método 
baseado em uma matriz de distância, computada por 

uma medida de distância ou de similaridade, em 
que o algoritmo busca localizar os pontos de dados 
em duas ou mais dimensões (Legendre & Legendre 
1998). Uma medida de estresse é calculada para 
representar a incompatibilidade entre a ordem de 
classificação das distâncias nos dados e a ordem de 
classificação das distâncias na ordenação (Kent & 
Coker 1992), sendo que, à medida que o estresse 
diminui até chegar a um mínimo, as amostras são 
deslocadas em uma direção. A NMDS foi realizada 
com as seguintes configurações: distância de medida 
de Sorensen (Bray-Curtis), melhor solução em duas 
dimensões e critério para estabilização = 0,000001.

Figura 1 – Localização e distribuição das 21 parcelas permanentes amostradas no cerrado sensu stricto da Fazenda 
Água Limpa, Brasília, DF
Figure 1 – Location and distribution of the 21 permanent plots sampled in the cerrado sensu stricto of Fazenda Água Limpa, Brasília, DF.
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Estrutura da comunidade
Os parâmetros fitossociológicos (área basal, 

índice de valor de importância, densidade absoluta, 
densidade relativa, frequência absoluta, frequência 
relativa, dominância absoluta e dominância relativa - 
Tab. 2) (Müeller-Dombois & Ellenberg 2002) foram 
obtidos com auxílio do software Mata Nativa 3® 
(Cientec 2010) e utilizados para análise da estrutura 
da vegetação nas dez amostras (anos de medição).

Os indivíduos vivos foram distribuídos em 
classes diamétricas e hipsométricas para comparar 
a estrutura da comunidade ao longo do tempo. As 
classes foram definidas por meio do algoritmo de 
Sturges: nc = 1 + 3.3 log(n), onde, nc é o número de 
classes e n é o número de indivíduos e, também, pelo 
procedimento sugerido por Spiegel (1993), em que 
A se refere à amplitude. Os intervalos ideais de 3,5 
para a distribuição diamétrica ao longo do tempo e 
1 para a distribuição hipsométrica foram calculados 
em 2012, pela fórmula de Spiegel (1993).

Resultados
Composição florística    
e diversidade de espécies
O cerrado sensu stricto da FAL apresentou 

mudanças florísticas em 27 anos de monitoramento 
(1985 a 2012). A riqueza variou de 57 a 65 espécies, 
45 a 52 gêneros e 27 a 30 famílias, sendo que ao 
longo de todo o período de monitoramento foram 
registradas 75 espécies, 59 gêneros e 31 famílias 
(Tab. 1). Ao longo desse período, o número de 
espécies que apresentou densidade igual ou maior 

que 20 indivíduos.ha-1 variou de 17 (2000) a 31 
(2009) e no ano de 2012 foi de 30.

Das famílias registradas na área ao longo de 
27 anos, Fabaceae foi a mais representativa, com 15 
espécies, seguida de Vochysiaceae (6), Primulaceae 
(4), Malpighiaceae (4) e Erythroxylaceae (4). 
Essas cinco famílias contêm 44% das espécies 
que ocorrem na área. Do número total de famílias 
(31), 15 (48%) apresentaram somente uma 
espécie. Praticamente não houve mudanças de 
riqueza por família na área, exceto pela entrada 
de duas espécies em 2012, sendo uma na família 
Annonaceae e outra em Asteraceae. A maioria dos 
gêneros – 81% do valor total constatado em todo o 
período – apresentou uma única espécie. O gênero 
mais representativo na área foi Erythroxylum, com 
quatro espécies, seguido de Byrsonima, Qualea e 
Vochysia, com três espécies cada. 

Entre todas as espécies amostradas ao longo 
do estudo, 48 (64%) foram registradas em todos 
os anos de monitoramento. Algumas (6 espécies – 
8%) não foram registradas em uma única ocasião 
e outras (8 espécies – 11%) foram observadas 
em apenas um levantamento (Tab. 1).  Tabebuia 
aurea teve seu destaque nos anos iniciais de 
monitoramento (1985, 1988 e 1991), mas a partir 
de 1994 não foi mais registrada nas parcelas. Em 
27 anos de monitoramento, onze espécies, das 
quais seis tiveram registro único, deixaram de 
ocorrer na área e houve cinco novos registros a 
partir de 2006, a saber: Guatteria sellowiana e 
Eremanthus goyazensis, registradas em 2012, 
Aegiphila sellowiana (2006, 2009 e 2012), Myrsine 

Tabela 2 – Estrutura, riqueza, diversidade (Shannon-Wiener) e equabilidade da comunidade arbórea do cerrado sensu 
stricto da Fazenda Água Limpa, DF, ao longo de 27 anos de monitoramento. DA – densidade absoluta; AB – área 
basal. Em negrito anos inventariados após fogo.
Table 2 – Structure, richness, diversity (Shannon-Wiener) and evenness for the woody community of cerrado sensu stricto of Fazenda 
Água Limpa, DF, along 27 years of  monitoring. DA - absolute density, AB - basal area. Years sampled after fire in bold.

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

Indivíduos (n) 1.801 1.866 1.510 1.720 1.251 1.303 2.072 2.401 2.696 2.180

DA (ind. ha-1) 948 982 795 905 658 686 1.091 1.264 1.419 1.147

AB (m².ha-1) 7,21 10,6 6,3 6,9 5,5 5,9 7,7 9,7 10,6 9,2

Famílias 29 27 28 28 29 28 28 30 30 30

Gêneros 51 48 47 45 47 48 51 52 52 50

Espécies 61 59 57 57 57 58 61 63 64 64

Shannon-Wiener (H’) 3.46 3.42 3.36 3.37 3.27 3.27 3.3 3.4 3.49 3.46

Equabilidade (J’) 0.84 0.84 0.83 0.83 0.81 0.81 0.8 0.82 0.84 0.83
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coriacea (2009 e 2012) e Rapanea crassifolia 
(2009). Em todos os inventários, as espécies que 
desapareceram e surgiram mais de uma vez são 
pouco abundantes, com três a dez indivíduos por 
hectare nos levantamentos. Na comparação entre o 
primeiro monitoramento, em 1985, e o último, em 
2012, verifica-se que 56 espécies foram registradas 
em ambas as ocasiões e que a comunidade não só 
alcançou, mas ultrapassou a riqueza de espécies 
inicial de 1985, com três espécies a mais, mesmo 
com os eventos de fogo.

O índice de diversidade de Shannon-Wiener 
(H’) foi elevado durante todo o tempo, variando de 
3,27 a 3,49, e a equabilidade variou de 0,80 a 0,84 
(Tab. 2). As menores diversidades ocorreram nos 
inventários de 1997 e 2000, enquanto  a maior foi 
observada em 2009. Os valores de Shannon-Wiener 
(H’) diferiram pelo teste t de Hutcheson (p<0,05) 
em cerca de metade das comparações quando as 
amostras foram analisadas aos pares (Tab. 3).

As maiores alterações na comunidade foram 
observadas na densidade de indivíduos vivos por 
levantamento. Em 27 anos de monitoramento, a 
comunidade apresentou acréscimos e decréscimos 
no número de indivíduos amostrados em 1,9 ha, 
variando de 1.251 (596 ind.ha-1) em 1997 até 2.696 
indivíduos (1284 ind.ha-1) em 2009. A área de estudo 
passou por quatro eventos de fogo, que afetaram 
fortemente a densidade: o primeiro ocorreu em 1984, 
antes do primeiro monitoramento, que foi feito em 
1985; o segundo em 1989, após o monitoramento 
de 1988, o que contribuiu com decréscimo de 
356 indivíduos em 1991; o terceiro ocorreu em 

1994, logo após o levantamento deste mesmo ano, 
ocasionando diminuição de 469 indivíduos no 
levantamento de 1997. Por outro lado, um tempo 
maior sem a passagem de fogo na área de 1997 até 
2009 contribuiu com acréscimo de 1.445 indivíduos. 
Novo incêndio em setembro de 2011 ocasionou a 
perda de 516 indivíduos detectada em 2012 (Tab. 2).

As curvas de rarefação de todos os períodos 
de monitoramento (Fig. 2) mostram inflexão da 
curva a partir de 5.000 m2 amostrados e que a 
riqueza em espécies na área praticamente não 
se alterou ao longo do tempo, mas há uma leve 
tendência de aumento. Esse resultado indica que 
a amostra foi suficiente para representar a riqueza 
florística da vegetação na área ao longo do tempo.

Os eixos de ordenação 5 e 6 da análise 
por NMDS (Fig. 3), incluindo  a abundância 
das espécies, apresentaram os menores valores 
de estresse (0,45), uma vez que quanto mais 
próximo de zero menor é a distorção e melhor é 
a representação das distâncias entre as amostras, 
mostrando que após cada rodada mantiveram 
o mesmo padrão. A ordenação evidenciou  a 
separação de dois grupos: o primeiro representado 
pelos anos que vão de 1985 a 2000, nos quais a 
abundância foi baixa, e o segundo pelos anos de 
2003 a 2012, com alta abundância.

Estrutura da comunidade
Em 27 anos de monitoramento houve 

acréscimos e decréscimos na densidade e área 
basal de indivíduos vivos na comunidade. 
Os menores valores para esta variável foram 

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012
1985
1988 ns
1991 * ns
1994 * ns ns
1997 * * * *
2000 * * * * ns
2003 * * ns ns ns ns
2006 ns ns ns ns * * *
2009 ns * * * * * * *
2012 ns ns * * * * * ns ns

Tabela 3 – Comparações entre os valores do índice de diversidade de Shannon-Wiener entre anos de inventários. 
Em negrito anos inventariados após fogo.
Table 3 – Comparisons of the values of Shannon-Wiener index between years inventoried. Years sampled after fire in bold.
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observados em 1997, ano influenciado pela 
terceira queima, ocorrida em 1994. No período 
de 2003 a 2009 houve aumento considerável 
na densidade, sendo que no ano de 2009 (14 
anos sem ocorrência de fogo desde 1995) foram 
registradas as maiores densidades, decrescendo 
novamente em 2012, após a passagem de fogo 
ocorrida em 2011 (Tab. 2).

Algumas mudanças na hierarquia das espécies 
na comunidade ocorreram ao longo dos 27 anos de 
monitoramento. Das dez espécies de maior valor de 
importância (Tab. 1) em 1985, sete se mantiveram 
neste grupo nos três últimos monitoramentos 

(2006, 2009 e 2012). Destas, Qualea parviflora e 
Polyouratea hexasperma obtiveram as melhores 
posições em todas as ocasiões, desde 1985 (1ª 
a 3ª e 1ª a 2ª posições, respectivamente). Em 27 
anos, as 15 espécies melhor classificadas quanto 
ao VI contribuíram com metade do VI total da 
comunidade, variando de 50 a 55%. Acréscimos 
e decréscimos nos valores relativos fazem com 
que haja rearranjo do posicionamento das dez 
espécies de maior VI, como é o caso, por exemplo, 
de Tachigali vulgaris, que de terceira posição em 
2006 e 2009 passou para a sexta posição em 2012. 

Caryocar brasiliense não apresentou mudança 
considerável ao longo do tempo, mantendo-se 
na quinta posição em todas as ocasiões, exceto 
em 2009, quando desceu para a  sexta posição. 
Acinodendron pohlianum alternou sua posição de 
décima para quarta ao longo do tempo e, mesmo 
após o evento de fogo em 2011, ainda apresentou 
pequeno acréscimo no VI em 2012.

A distribuição dos indivíduos vivos em 
classes de altura (Fig. 4a,b) ao longo do tempo 
mostra que a maioria está distribuída na segunda 
classe (1,5 m ≤ h < 2,5 m) variando de 23% a 
40%, terceira (2,5 m ≤ h < 3,5 m; 17% a 33%) e 
quarta (3,5 m ≤ h < 4,5 m; 11% a 21%), ou seja, 
a maioria das árvores tem entre 1,5 m e 4,5 m 
de altura. Em 27 anos de monitoramento houve 
variações nessa distribuição e as classes foram 
marcadas por pequenos acréscimos e decréscimos 
no número de indivíduos em cada classe em cada 
ocasião. A segunda classe apresentou queda no 
número de indivíduos nos períodos de 1988 a 
1991, 1994 a 1997 e 2009 a 2012. O período de 
2003 a 2006, mesmo não estando próximo dos 
eventos de queima, apresentou queda no número 
de indivíduos para esta classe. A terceira classe 
também apresentou decréscimo no número de 
indivíduos no período de 1985 a 1991 e tanto 
esta classe quanto a quarta foram marcadas 
por decréscimo no número de indivíduos no 
período de 2009 a 2012. A distribuição dos 
indivíduos nas classes diamétricas (Fig. 5a,b) 
mostrou que a comunidade apresenta padrão em 
J-reverso em todas as ocasiões, ou seja, com a 
maioria ocorrendo nas menores classes, onde a 
maior parte dos processos dinâmicos são mais 
intensos. Ao longo do tempo (1985 a 2012) a 
distribuição variou de 50% a 70% na primeira 
classe diamétrica (5 até 8,5 cm). Os maiores 
valores nessa classe foram observados nos 
anos 2006 (1.715 indivíduos, 71,42%) e 2009 

Figura 2 – Curvas de rarefação espécies-área (Sobs 
Mao Tau) para as 19 parcelas a cada 3 anos no cerrado 
sensu stricto da Fazenda Água Limpa, DF.
Figure 2 – Rarefaction curves of species-area (Sobs Mao Tau) 
for the 19 plots of every 3 years at cerrado “sensu stricto” of 
Fazenda Água Limpa, DF.

Figura  3  –  Esca lonamen to  Não-Mét r i co 
Multidimensional (NMDS) das dez amostras (anos) na 
área de cerrado sensu stricto em função da abundância 
de espécies. Estresse = 0,45.
Figure 3 – Non-metric multi-dimensional scaling (NMDS) of 
the ten samples (years) of the cerrado sensu stricto on the matter 
of the abundance of species. Estresse = 0.45
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(1886 indivíduos, 69,95%), que estão entre o 
período de 17 anos sem ocorrência de fogo 
na área, o que contribuiu para o recrutamento 
de mais indivíduos. Nota-se também que, ao 
longo do tempo, as classes diamétricas para 
cada levantamento apresentaram aumento e 
diminuição no número de indivíduos na ausência 
e presença do distúrbio, respectivamente.

Discussão
Composição florística    
e diversidade de espécies
Das 75 espécies listadas ao longo do 

tempo para a área em estudo, com exceção de 
Erythroxylum campestre, Andira paniculata e 
Rapanea crassifolia, as demais foram também 
encontradas entre as 617 registradas por Ratter et 
al. (2003) em ampla análise da flora de 376 áreas 
remanescentes da vegetação do Cerrado Brasileiro. 
Erythroxylum campestre também foi encontrada em 
áreas de cerrado sensu stricto sobre solo rochoso 
em Goiás e Tocantins (Felfili & Fagg 2007), 
assim como Andira paniculata, que também teve 
ocorrência nestas áreas e em outras de Cerrado 
(Lopes et al. 2009; Mattos & Felfili 2010; Prado 
Júnior et al. 2012; Ribeiro et al. 2012). Estes 
dados sugerem que, mesmo com os distúrbios por 
fogo pelo qual passou, a vegetação da área tem se 
mostrado estável ao longo do tempo e apresenta 
grande riqueza de espécies arbóreas representativas 
do Cerrado, uma vez que a maioria das espécies 
encontradas nesta área foram também registradas 
por Ratter et al. (2003) em diversas áreas de 
Cerrado em todo o Brasil.

O destaque para Fabaceae é esperado, uma 
vez que é frequentemente registrada entre as mais 
importantes na fitofisionomia de cerrado sensu 
stricto no Brasil Central (Felfili & Silva-Júnior 2001; 
Pereira & Silva 2011) e em áreas disjuntas à área 
“core” (Moura et al. 2010). Quanto à Vochysiaceae, 
muitas de suas espécies são típicas acumuladoras 
de alumínio (Haridasan & Araújo 1988), o que 
facilita seu estabelecimento nos solos ácidos do 
cerrado sensu stricto estudado, onde este elemento 
está altamente disponível (Libano & Felfili 2006).  
Malpighiaceae e Erythroxylaceae apresentaram as 
mesmas espécies observadas por Felfili & Fagg 
(2007) em Goiás e Tocantins, o que sugere boa 
adaptação aos solos de ambas as áreas (latossolo 
em cerrado sensu stricto da FAL e afloramentos 
rochosos no cerrado sensu stricto nos outros locais). 

Figura 4 – Distribuição hipsométrica dos indivíduos 
vivos em 27 anos de monitoramento no cerrado 
sensu stricto da Fazenda Água Limpa, Brasília, 
DF. a. Distribuição para os anos de 1985 a 1997; b. 
distribuição para os anos de 2000 a 2012.
Figure 4 – Hypsometric distribution of living individuals in 27 
years of monitoring the cerrado “sensu stricto” of Fazenda Água 
Limpa, Brasília, DF. a. Distribution for the years 1985-1997; b. 
distribution for the years 2000-2012.

Figura 5 – Distribuição diamétrica dos indivíduos vivos 
em 27 anos de monitoramento no cerrado sensu stricto 
da Fazenda Água Limpa, Brasília, DF. a. Distribuição 
para os anos de 1985 a 1997; b. distribuição para os 
anos de 2000 a 2012.
Figure 5 – Diametric distribution of living individuals in 27 
years of monitoring the cerrado “sensu stricto” of Fazenda Água 
Limpa, Brasília, DF. a. Distribution for the years 1985-1997; 
b. distribution for the years 2000-2012.

b

a

a
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A proporção de gêneros por espécie foi 1:1 para o 
componente lenhoso do cerrado sensu stricto da 
FAL. Em áreas de cerrado sensu stricto sobre solos 
rochosos estes dados sugerem alta diversidade 
genérica para o componente lenhoso e pouca relação 
entre as espécies (Felfili & Fagg 2007). 

A riqueza de  50 a 80 espécies lenhosas 
encontradas ao longo do tempo corresponde 
ao nível de riqueza geralmente encontrado nos 
cerrados do Distrito Federal, na Chapada Pratinha, 
na Chapada do Espigão Mestre do São Francisco 
(Felfili & Silva Júnior 1992; Felfili & Silva Júnior 
2001; Felfili et al. 2004), em cerrado sensu stricto 
sobre afloramentos rochosos (Felfili & Fagg 2007; 
Moura et al. 2010) e em área de cerrado sensu 
stricto na Bahia (Roitman et al. 2007). Também são 
semelhantes os valores de H’ e equabilidade para 
as mesmas localidades, o que evidencia a elevada 
heterogeneidade e a baixa dominância ecológica da 
comunidade lenhosa, que parecem ser padrão para 
esta fisionomia do Cerrado (Balduíno et al. 2005; 
Mews et al. 2011).

As diferenças detectadas pelo teste t de 
Hutcheson (p < 0,05) na diversidade da comunidade 
em estudo entre anos mostraram que a passagem 
do fogo não altera a diversidade da comunidade 
lenhosa, mas que a supressão do fogo por períodos 
longos ocasiona mudanças. Isso indica que muitas 
espécies têm se mantido ao longo do tempo na 
área, porém com flutuações em sua densidade. 
Experimentos estabelecidos no sul da África em 
1954, para estudar os efeitos do fogo na flora 
em regiões distintas, também mostraram que o 
distúrbio mantido constante por mais de 50 anos 
não teve efeito significativo na densidade arbórea 
(Buitenwerf et al. 2012), sugerindo que o evento 
pode afetar a estrutura da vegetação lenhosa por 
induzir a morte dos caules a longo prazo, mas 
raramente chega a matar os indivíduos (Higgins 
et al. 2007).

O acréscimo de 1.445 indivíduos no mais 
longo período sem ocorrência de queimadas (1997 
a 2009) e o decréscimo de 516 em 2012 estão 
relacionados com a presença de algumas espécies 
sensíveis ao fogo e que apresentaram ganhos e 
perdas de indivíduos nestes períodos, como por 
exemplo Roupala montana e Styrax ferrugineus, 
respectivamente. Estas espécies também foram 
registradas como sensíveis ao fogo e apresentando 
acréscimo em abundância mediante o controle 
de incêndios em outros estudos (Moreira 2000; 
Hoffmann 1999).

No entanto, embora a densidade tenha 
sofrido fortes alterações ao longo do tempo, o 
aparecimento e desaparecimento de espécies 
neste estudo se limitaram às de baixa abundância, 
ou raras, fato também observado por Felfili et 
al. (2000), Hoffmann & Moreira (2002), Libano 
& Felfili (2006) e Mews et al. (2011). Espécies 
raras comumente têm populações flutuantes em 
uma mesma comunidade ao longo do tempo, 
pois fatores diversos aumentam facilmente suas 
taxas de mortalidade ou recrutamento, podendo 
resultar na presença ou ausência dessas espécies 
na comunidade (Aquino et al. 2007). 

A suficiência amostral do presente estudo 
mostra que mais de 90% do número total de 
espécies foi encontrado em 50% das parcelas em 
todas as ocasiões e que a amostra foi representativa 
para composição florística e estrutura da área. 
Outros estudos (Gomes et al. 2011; Felfili et al. 
2000, 2002; Moura et al. 2007; Maracahipes et 
al. 2011) concluíram  que amostragens com área 
total de um hectare são suficientes para registrar 
a riqueza das comunidades arbóreas em cerrado 
sensu stricto.

A ordenação sugere que a comunidade se 
altera em composição com o tempo, com poucas 
mudanças ocorrendo no intervalo de três anos, mas 
podendo haver grande variação ao longo de 27 anos 
de monitoramento, quando se observa a posição 
das espécies na classificação de importância na 
primeira amostragem (1985) em comparação com 
o último levantamento (2012). A ordenação foi 
determinada pela flutuação das populações das 
espécies, que diminuem ou aumentam ao longo 
do tempo, frente aos intervalos entre distúrbios por 
fogo pelos quais a área tem passado.

Estudo sobre a dinâmica das fitofisionomias 
do bioma Cerrado no estado de São Paulo 
mostrou que a vegetação remanescente do cerrado 
sensu lato tornou-se mais densa ao longo de 44 
anos de supressão dos incêndios (Pinheiro & 
Durigan 2009), com provável modificação de sua 
composição florística. Em Floresta Estacional 
Semidecidual, após o fogo as espécies foram 
aparecendo novamente na área ao longo do 
tempo, recuperando gradativamente a riqueza da 
comunidade (Melo & Durigan 2010). A vegetação 
lenhosa de um cerrado sensu stricto estudado 
em quatro anos (2002 a 2006) apresentou baixa 
mortalidade e aumento na densidade de indivíduos 
na ausência do fogo, sugerindo boa resiliência para 
a comunidade (Mews et al. 2011).
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Estrutura da comunidade
Em período maior sem distúrbio por fogo, 

a comunidade lenhosa da FAL tende a aumentar 
em densidade e área basal. Ao contrário, com 
episódios de fogo mais frequentes, a densidade e 
a área basal diminuem. Resultados semelhantes 
foram constatados por Ribeiro et al. (2012) ao 
analisarem duas áreas de cerrado sensu stricto 
(área 1 – 2003 a 2009 e área 2 – 2006 a 2009), 
com ocorrência de fogo em 2007 e Roitman et al. 
(2007) ao estudarem uma área de cerrado sensu 
stricto na Bahia, protegida do fogo por 13 anos. 
O componente arbóreo sofre desbaste devido à 
passagem do fogo que, ao ser excluído, ocasiona 
aumento em densidade e área basal após alguns anos 
(Hoffman & Moreira 2002). A comunidade lenhosa 
do Cerrado parece se recuperar da perturbação 
ocasionada pelo fogo e, por meio de mudanças no 
nível de população, pode retornar à sua densidade e 
área basal anteriores, demonstrando alta resiliência 
(Felfili et al. 2000). 

Muitos indivíduos atingiram o critério 
de inclusão (D30 ≥ 5 cm) no maior período de 
exclusão do fogo e o contrário contribuiu para 
que indivíduos recém recrutados em 2009 tenham 
sido eliminados pelo fogo em 2011. Em estudo 
sobre o impacto do fogo em duas áreas de cerrado 
(sensu stricto e rupestre), os indivíduos lenhosos 
vivos apresentaram altos valores de densidade e 
área basal e estes valores seriam maiores se não 
tivesse ocorrido queima quatro meses antes do 
levantamento, uma vez que muitos indivíduos 
foram eliminados pelo fogo (Gomes et al. 2011). 
Menor número de indivíduos (1.574) e área basal 
(11,24 m²) também foram observados em área 
queimada, comparada a área não queimada (1.677 
e 14,38 m²), em áreas de cerrado sensu stricto em 
Caldas Novas - GO (Lopes et al. 2009).

Nos anos iniciais de monitoramento, em 
que houve três episódios de fogo na área, um a 
cada cinco anos (1984 a 1994), Tachigali vulgaris 
subiu de quarta posição para a segunda em 1997 
e se manteve em 2000. Num período maior e 
sem ocorrência de fogo (2003 a 2011), a espécie 
retornou à terceira posição e caiu para a sexta em 
2012, após fogo, o que sugere adaptação desta 
espécie a eventos de queima frequentes para a 
manutenção populacional. Aquino et al. (2007) 
propuseram que o aumento em densidade de 
Tachigali vulgaris pode estar associado à sua 
adaptação aos distúrbios por fogo, que favorecem 
seu estabelecimento em relação a outras espécies. 

A baixa dominância contribuiu para a queda 
em posição de Caryocar brasiliense no ano de 
2009. Mesmo assim esta espécie se manteve 
entre as 10 mais importantes em VI ao longo 
do tempo e pode ser apontada como uma das 
espécies características do cerrado sensu stricto 
da FAL, assim como foi para a área do Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN) 
(Silva et al. 2002). Acinodendron pohlianum 
apresentou acréscimo em VI devido ao maior 
período sem fogo na área (1995 a 2009), sugerindo 
que seja sensível ao distúrbio, pois sua densidade 
diminuiu após a passagem do evento em 2011. O 
pequeno acréscimo em VI desta espécie no ano 
de 2012, mesmo após a queimada que ocorreu em 
2011, mostra que houve recrutamento de novos 
indivíduos dessa espécie num intervalo maior sem 
queima e que na ocasião da queima a perda destes 
não foi suficiente para alterar sua hierarquia, o que 
a manteve na quarta posição em 2012.

O padrão de J-reverso para a distribuição 
diamétrica no presente estudo é comum de 
comunidades consideradas auto-regenerativas 
(Aquino et al. 2007; Assunção & Felfili 2004; 
Felfili et al. 2004; Lopes et al. 2009; Roitman et 
al. 2007). Outros estudos também apresentaram o 
mesmo padrão, em que grande parte dos indivíduos 
estão distribuídos na primeira classe diamétrica 
(Gomes et al. 2011; Mews et al. 2011). Foi também 
observado por Assunção & Felfili (2004), Felfili 
& Fagg (2007), Lopes et al. (2009) e Medeiros 
et al. (2007), maior número de indivíduos na 
primeira classe diamétrica e hipsometrica, essas 
com valores  abaixo de 10 cm de diâmetro e altura 
variando de 1,5 a 4,5 m. Muitas espécies são de 
porte naturalmente pequeno e não alcançaram 
maiores classes de altura, padrão também 
encontrado nas matas de galeria do Brasil central 
(Felfili 1995).

O decréscimo na proporção de indivíduos 
nas menores classes de tamanho, observado neste 
estudo em alguns momentos, pode ter duas causas, 
que são opostas: maior mortalidade nestas classes 
com a passagem do fogo ou recrutamento para a 
classe superior na ausência do fogo. A queda no 
número de indivíduos nos períodos de 1988 a 1991, 
1994 a 1997 e 2009 a 2012 para a segunda classe 
de altura está diretamente ligada com os eventos de 
queima de 1989, 1994 e 2011 na área. Para os anos 
de 2003 a 2006 nessa classe, anos mais afastados 
dos eventos de queima, o decréscimo sugere que 
alguns indivíduos tenham atingido novas alturas e 
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migrado para a terceira classe, uma vez que nesta 
houve aumento deste número no mesmo período. 
O ganho em altura dos indivíduos da terceira classe 
contribuiu para que o seu número diminuísse 
no período de 1985 a 1991, posicionando-os na 
quarta classe, a qual no mesmo período apresentou 
acréscimo. Por outro lado, a queima de 2011 levou 
à diminuição do número de indivíduos em ambas 
as classes no período de 2009 a 2012.

A comunidade lenhosa nas parcelas 
permanentes do cerrado sensu stricto da FAL 
apresentou pequenas mudanças florísticas, 
mas grandes mudanças estruturais  e  na 
abundância relativa das espécies ao longo do 
tempo, influenciadas pela ocorrência de fogo 
em intervalos mais longos ou mais curtos. No 
entanto, os episódios de fogo não comprometeram 
o nível de riqueza e nem colocaram em risco a 
persistência das espécies mais importantes e mais 
representativas da comunidade. A ausência do 
distúrbio num período maior (set/1994 a set/2011) 
proporcionou à vegetação lenhosa do cerrado 
sensu stricto aumentos em densidade e área basal 
e, mesmo com os períodos em que houve redução 
nessas variáveis, a maioria das espécies manteve-
se na área ao longo do tempo. Esse adensamento 
não chegou a ocasionar mudanças fisionômicas, 
uma vez que a área basal da comunidade ainda é 
coerente com cerrado sensu stricto.  A continuidade 
dos inventários na área é necessária para verificar 
se o observado no presente estudo se manterá nos 
próximos monitoramentos ou se a comunidade 
tenderá a mudanças, especialmente se houver 
supressão de fogo por períodos muito longos, que 
possam levar a alteração na fisionomia. Estudos 
focando a ecologia das espécies, como reprodução, 
sensibilidade ao fogo, fenologia e coexistência 
entre os dois componentes (arbóreo e herbáceo 
arbustivo) poderão contribuir para o entendimento 
da dinâmica da vegetação local.
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Abstract
This work describes the woody layer composition and structure in two seasonal forest fragments in the Tocantins 
river basin and compares them to other remnants of this forest physiognomy in Brazil. The survey was carried 
out by using 17 plot samples (20 × 50 m) located in Palmeirópolis, state of Tocantins, and in Minaçú, state of 
Goiás. All woody individuals showing diameters ≥ 5 cm, at 1.30 cm above ground level, were recorded. The 
higher floristic similarity of these forest remnants compared with other closer seasonal forests did not show 
a distinct pattern. The floristic composition was more similar to that of a deciduous seasonal forest in the 
Paranã valley, and more dissimilar to other forests in this same valley. This result and a higher dissimilarity 
related to the southern forests in Goiás suggest that the forest fragments showed a floristic composition and 
structure typical of lowland seasonal forests in the Tocantins river basin. The results also indicated that the 
forest fragments have distinct floristic compositions with a relatively similar structure and diversity.  
Key words: dry seasonal forests, diversity, composition.

Resumo
A composição e a estrutura do componente arbóreo foram caracterizadas em dois fragmentos de floresta 
estacional na bacia do médio rio Tocantins e comparadas com outros remanescentes dessa fitofisionomia em 
outras regiões do Brasil. Os indivíduos foram amostrados em 17 parcelas de 20 × 50 m, nos municípios de 
Palmeirópolis (TO) e Minaçú (GO). Em cada parcela foram mensurados todos os indivíduos lenhosos que 
apresentaram diâmetro igual ou superior a 5 cm, medido a 1,30 m do solo (DAP ≥ 5 cm). A maior similaridade 
florística desses dois remanescentes com outras florestas estacionais mais próximas não apresentou um padrão 
claro. A composição florística nos fragmentos estudados foi mais similar a uma floresta estacional decidual 
no vale do Paranã, embora muito dissimilar em relação à outra floresta decidual nesse mesmo vale. Esse 
resultado e a maior dissimilaridade em relação às florestas do sul de Goiás sugerem que as atuais florestas 
apresentaram composição e estrutura características de florestas estacionais de baixa altitude da bacia do 
médio/alto rio Tocantins. Os resultados também indicam que cada fragmento investigado apresenta uma flora 
própria, com estrutura e diversidade relativamente similares.
Palavras-chave: mata seca, diversidade, composição.
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Introduction
From 2000 to 2010 tropical deforestation due 

to agricultural development showed signs of falling 
in a number of tropical countries, although the scale 
of this activity continues to cause concern (CDB 
2010). During this time about 130,000 km2 of forests 

were converted into other land uses each year and 
the data from the past decade showed deforestation 
rates of 160,000 km2.year-1 (CDB 2010).

Seasonal forests, also known as dry forests, 
deciduous or semi-deciduous forests, are often 
considered the most endangered types of tropical 



22 Medeiros, M.B., Walter, B.M.T. & Oliveira, W.L.

Rodriguésia 65(1): 021-035. 2014

forests because of the widespread fragmentation 
and area reduction caused by agriculture, logging 
of selected woods and mining (Janzen 1997; 
Scariot & Sevilha 2005; Espírito-Santo et al. 
2009). It is common for seasonal forest to undergo 
disturbances such as fire and invasive species 
(Janzen 1997). In addition to these impacts, 
conservation efforts in recent decades have been 
directed toward tropical rain forests, and less 
attention has been paid to dry forests (Vieira 
& Scariot 2006a). This type of vegetation had 
estimated annual deforestation rates between 1981 
and 1990 of 0.94%.year-1, or 61 million hectares.
year-1. On the other hand, tropical rain forests 
showed lower deforestation rates of 0.64%.year-1 
or 46 million hectares.year-1 (Whitmore 1997).

Knowledge about the floristic distribution 
patterns of seasonal forests could provide valuable 
information for conservation actions (Scariot & 
Sevilha 2000). The highest values of similarity 
of seasonal forests have been associated with 
the influence of nearby vegetation formations 
in northeastern and central Brazil (Garcia et al. 
2011; Santos et al. 2012). However, there is a 
lack of studies comprising the seasonal forests 
in some regions of central Brazil such as the 
“mato grosso goiano” in northeastern Goiás and 
southern Tocantins.

The valley of the middle Tocantins river, 
located between the municipalities of Palmeirópolis, 
in the state of Tocantins (TO), and Minaçú, in Goiás 
(GO), has few and small seasonal forest remnants 
in an extensive agricultural landscape planted 
with exotic grasses for grazing. This region in 
central Brazil comprises the northeastern edge of 
the former forest swathe called the “mato grosso 
goiano”, which originally covered large areas of 
the state of Goiás, from the south, through the 
valley of the Paranaíba river and stretching north 
to the valley of the Paranã river and some areas 
of the middle Tocantins (Faissol 1953; Veloso 
1963). This forest was converted into an intensive 
agriculture landscape throughout the 20th century in 
a south-north direction, and nowadays these forest 
remnants are just disconnected fragments. 

The aim of this study was to characterize the 
floristic composition and horizontal structure of the 
woody layer of two forest fragments in the region 
of the former “mato grosso goiano”, in the middle 
Tocantins river basin, and to compare them to other 
remnants of this forest physiognomy in Brazil. 
The study also aims to evaluate the influence of 

nearby seasonal forests on the floristic distribution 
and structural patterns of these fragments in this 
region in order to provide information about the 
community ecology of these highly endangered 
seasonal forests.

Material and Methods
Study area
The two semi-deciduous seasonal forest 

fragments were sampled in the municipalities of 
Palmeirópolis-TO (13º08’47’’S and 48º13’13’’W) 
and Minaçú-GO (13º18’44’’S and 48º10’45’’W) 
(Figure 1). These forest fragments are inside a large 
belt of intensive agriculture with exotic grasses and 
some native remnants with savanna vegetation. 

The climate in this region is classified as 
Aw in accordance with Köppen, which means wet 
tropical with two well marked climatic seasons 
(dry winters and wet summers). The mean annual 
rainfall is from 1,400 to 1,800 mm and the mean 
annual temperature is from 23 to 25ºC (Silva 
et al. 2008). The altitude of the fragments is 
between 300 and 370 m and the relief is from flat 
to smooth slopes located in the Tocantins valley, 
Tocantins middle river basin (BRASIL 1981). In 
Palmeirópolis, the plots were located on a flat site 
and in Minaçú the plots lay on a smooth slope.

The forest fragments are classified as sub-
mountainous semi-deciduous seasonal forest in 
accordance with IBGE vegetation classification 
(IBGE 2012). In accordance with Ribeiro & 

Figure 1 – Study area in the municipalities of the states 
of Goiás (GO) and Tocantins (TO), Brazil.
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Walter (2008) these forests would be classified 
as semi-deciduous dry forests. The forests are not 
associated with bodies of water, and in the Cerrado 
biome three subtypes can be found (evergreen, 
semi-deciduous and deciduous), which are different 
because of the amount of foliage that persists in the 
dry season, the floristic composition and the soil 
type (Ribeiro & Walter 2008). 

The most common soil type in both fragments 
is argisols, in addition to some sites with lithosols 
and red latosols (SEPLAN 2008; SIEG 2010). Soils 
such as the argisols of the Tocantins river basin 
are related to high levels of Ca and Mg in areas of 
seasonal forests (Scariot & Sevilha 2005).

The study areas were fragmented, with 
common evidence of human disturbances typical 
of this region. These human disturbances comprise 
agriculture, grazing, fire and logging, and the sites 
showed an abundance of lianas, bamboo invasion 
(Guadua paniculata Munro frequent) and exotic 
trees such as Citrus.

Vegetation survey
The vegetation was surveyed during the wet 

season in November 2009. Seventeen permanent 
plots (20 × 50 m) were randomly allocated, 10 plots 
were set up in Palmeirópolis and seven plots in 
Minaçú because of the smaller area in the latter site.   

In each plot all the woody and palm individuals 
were sampled if their diameter was at least 5 cm at 
1.30 cm from soil height (dbh ≥ 5cm), measured 
using a caliper, and their height was estimated by 
visual perception. Woody lianas were not included 
in this sampling and were considered only for 
analysis as a disturbance indicator, as explained 
below. The species identification was performed 
in the field surveys and in herbarium. The floristic 
survey follows the Angiosperm Phylogeny Group 
III (2009). Vouchers were incorporated into the 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
herbarium (CEN herbarium).

A dissimilarity qualitative analysis was 
carried out by using the UPGMA (unweighted 
pair grouping method using arithmetic averages) 
linkage method and by Sørensen index (Legendre 
& Legendre 2012) regarding the selected fragments 
and literature data of seasonal forests in Goiás (Silva 
& Scariot 2003; Haidar et al. 2005; Nascimento et 
al. 2004; Imaña-Encinas et al. 2007; Garcia et 
al. 2011). The phytosociological parameters of 
horizontal structure (density, frequency, dominance 
and value of importance) were calculated for the 

woody communities in each fragment by using 
the Mata Nativa 2 software (CIENTEC 2004). 
The floristic diversity was calculated by using the 
Shannon index (H’) with log n and the evenness 
was calculated by the Pielou (J’) index (Magurran 
& McGill 2011). Rarefaction (sample based) was 
used to compare the richness between the fragments 
in accordance with Gotelli & Colwell (2001). Three 
richness estimators (Chao 1, Jackknife 1 and 2 and 
Bootstrap) were used to evaluate the number of 
non-sampled species in addition to the sampled 
richness in each fragment (Palmer 1990). The 
analyses were performed by using the statistical 
environment R (R Development Core Team 2011), 
with functions available from Vegan package 
(Oksanen et al. 2011).

In order to characterize the liana tangles, 
a variable used as human disturbance indicator 
(Oliveira-Filho et al. 1997), eight sub-samples of 25 
m2 were taken from an area of 20 × 10 m allocated 
randomly to each plot. Each liana tangle represented 
a set of at least four lianas in each sub-sample, even 
if the roots were inside or outside the sub-sample. 
A diameter at breast height (DBH) ≥ 3 cm was 
established to record the trunks, excluding ferns, 
Araceae and small vines (Oliveira-Filho et al. 1997).

Results
Similarity 
The UPGMA dendrogram (Fig. 2) showed 

that the fragments in Palmeirópolis and Minaçú 
have a floristic composition that is more similar 

Figure 2 – Dissimilarity dendrogram by using Sorensen 
index for the woody communities in Palmeirópolis (TO), 
Minaçu (GO), Goiânia (GO), São Domingos (GO), 
Monte Alegre (GO), Itaituba (GO) and Pirenópolis (GO). 
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to the deciduous seasonal forest of Monte Alegre 
de Goiás, located in the valley of the Paranã River, 
in comparison to the other areas. The data from 
the deciduous forest in the municipality of São 
Domingos, located in the same valley, showed 
higher dissimilarity values than those in the current 
study. In comparison to some seasonal semi-
deciduous forests in central-southern Goiás, the 
dissimilarity also showed high values, above 70% 
in comparison to this study. In fact, Palmeirópolis 
and Minaçú made a strong cluster in spite of the 
higher dissimilarity in relation to other studies with 
seasonal forests in Goiás, including areas of the 
same semi-deciduous sub-type.

Species richness and diversity
The data on species richness, Shannon diversity 

index, Pielou evenness, density, volume, basal area, 
dead individuals and liana density are described 
in Table 1. Some parameters commonly used in 
the phytosociology of other seasonal forests are 
described in Table 2.

In Palmeirópolis, 31 families, 63 genus 
and 68 species were sampled (Tab. 3). The ten 
species with the highest values of importance 
(Anadenanthera colubrina, Eugenia dysenterica, 
Aspidosperma subincanum ,  Dilodendron 
b ip innatum ,  Aspidosperma pyr i fo l ium , 
Myracrodruon urundeuva, Hymenaea courbaril, 
Bauhinia rufa, Handroanthus impetiginosus and 
Swartzia acutifolia) comprised 57.8% of the total 
importance and 70.9% of the dominance. In the 
total of the 837 sampled individuals, 88 (10.5%) 
were dead but upright.

In the Minaçú fragment, 23 families, 45 
genus and 49 species were sampled (Tab. 4). The 
ten species with the highest values of importance 
(Pseudobombax tomentosum, Dilodendron 
bipinnatum, Tabebuia roseoalba, Anadenanthera 
colubrina, Luehea paniculata, Magonia pubescens, 
Callisthene fasciculata, Guettarda viburnoides, 
Myracrodruon urundeuva and Aspidosperma 
subincanum) comprised 55% of the total value of 
importance and 70.1% of the value of dominance. 
Out of the total of 539 sampled individuals in 
0.7 ha, 57 (10.57%) were dead individuals, but 
standing. In considering the density per hectare this 
percentage persists unaltered (10.58%).

Discussion
The low similarity between areas has been 

a common pattern in seasonal forests (Pennington 

et al. 2006), and the results of the dissimilarity 
analyses indicated distinct composition in relation 
to the deciduous and semi-deciduous seasonal 
forests from Goiás. The closer similarity between 
the semi-deciduous forests of Palmeirópolis and 
Minaçu in relation to the deciduous seasonal forest 
of Monte Alegre de Goiás sampled by Nascimento 
et al. (2004) could suggest the influence of nearby 
vegetation formations. This was a suggestion made 
by Garcia et al. (2011) and Santos et al. (2012), 
without considering the remnants of seasonal 
forests of the “mato grosso goiano”, as performed 
in this study. However, in the same valley of the 
Paranã river, the deciduous forest of São Domingos 
municipality (Silva & Scariot 2003) showed the 
most dissimilar fragment in comparison to the 
current study, which left this analysis inconclusive. 
Also in a similar position, the semi-deciduous 
forests from Central and South Goiás (Haidar et 
al. 2005; Imaña-Encinas et al. 2007; Garcia et al. 
2011) were dissimilar to this study. These forests 
belong to the same sub-type of vegetation as the 
fragments in this study, increasing the lack of 
precision regarding any patterns that might emerge. 
Hence, neither the geographic distances nor the 
same sub-type of vegetation were enough to explain 
the patterns of floristic similarity.

The biogeographic patterns of the seasonal 
forests have suggested a woody flora highly limited 
by dispersion in remnants of northeastern and central 
Brazil (Santos et al. 2012). The species observed in 
the current study, like the floristic studies carried 

Parameter
Palmeirópolis 

TO
Minaçú 

GO
Richness of the woody layer 68 (60)* 49 (49)*

Richness estimators**
111; 97; 
113; 81

61; 63; 
68; 55

Diversity (H’) 3.15 3.28
Evenness (J’) 0.75 0.84
Density (n.ha-1) 749 688
Basal area (m2.ha-1) 16.5 11.9
Volume (m3.ha-1) 179.37 95.6
Dead standing individuals / 
VI (%)

88 / 9.11 57 / 7.23

Liana tangle frequency 80% 28.5%

Table 1 – Patterns of woody communities of seasonal 
forest fragments in Palmeirópolis (TO) and Minaçú (GO), 
located in the middle Tocantins river basin. (*) Richness 
rarefaction values; (**) Richness estimators: Chao 1; 
Jackknife (1ª order); Jackknife (2ª order); Bootstrap.
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Scientific name Family DA DR FA FR DoA DoR VI
VI 

(%)

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae 46.0 6.1 100.0 4.5 4.2 25.3 36.0 12.0

Eugenia dysenterica DC. Myrtaceae 168.0 22.4 90.0 4.1 1.3 7.6 34.1 11.4

Aspidosperma subincanum Mart. Apocynaceae 88.0 11.8 100.0 4.5 1.1 6.6 22.9 7.6

Dilodendron bipinnatum Radlk. Sapindaceae 50.0 6.7 80.0 3.6 0.9 5.4 15.7 5.2

Aspidosperma pyrifolium Mart. Apocynaceae 39.0 5.2 90.0 4.1 0.5 3.2 12.5 4.2

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 22.0 2.9 70.0 3.2 1.0 5.9 12.0 4.0

Hymenaea courbaril L. Fabaceae 29.0 3.9 70.0 3.2 0.7 4.0 11.1 3.7

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Fabaceae 36.0 4.8 80.0 3.6 0.3 1.8 10.2 3.4

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Bignoniaceae 9.0 1.2 50.0 2.3 1.1 6.7 10.2 3.4

Swartzia acutifolia Vogel Fabaceae 12.0 1.6 70.0 3.2 0.7 4.3 9.1 3.0

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. Opiliaceae 26.0 3.5 70.0 3.2 0.3 2.1 8.7 2.9

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae 18.0 2.4 80.0 3.6 0.3 1.9 7.9 2.6

Casearia rupestris Eichler Salicaceae 14.0 1.9 60.0 2.7 0.2 1.0 5.6 1.9

Terminalia argentea Mart. Combretaceae 6.0 0.8 40.0 1.8 0.5 2.8 5.4 1.8

Machaerium cf. aculeatum Raddi Fabaceae 11.0 1.5 50.0 2.3 0.3 1.6 5.3 1.8

Guapira sp.1 Nyctaginaceae 9.0 1.2 70.0 3.2 0.1 0.5 4.8 1.6

Apeiba tibourbou Aubl. Malvaceae 4.0 0.5 30.0 1.4 0.5 2.9 4.8 1.6

Callisthene fasciculata Mart. Vochysiaceae 5.0 0.7 50.0 2.3 0.3 1.7 4.7 1.6

Psidium myrtoides O.Berg Myrtaceae 11.0 1.5 60.0 2.7 0.1 0.3 4.5 1.5

Rhamnidium elaeocarpum Reissek Rhamnaceae 10.0 1.3 50.0 2.3 0.1 0.8 4.3 1.5

Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae 9.0 1.2 40.0 1.8 0.2 1.3 4.3 1.4

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose Fabaceae 11.0 1.5 50.0 2.3 0.1 0.5 4.2 1.4

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Myrtaceae 13.0 1.7 40.0 1.8 0.1 0.5 4.0 1.3

Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin Malvaceae 4.0 0.5 40.0 1.8 0.2 1.2 3.5 1.2

Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae 5.0 0.7 30.0 1.4 0.2 1.3 3.3 1.1

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. Celastraceae 6.0 0.8 50.0 2.3 0.0 0.2 3.2 1.1

Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae 9.0 1.2 30.0 1.4 0.0 0.2 2.8 0.9

Margaritaria nobilis L.f. Phyllanthaceae 4.0 0.5 40.0 1.8 0.0 0.3 2.6 0.9

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns Malvaceae 3.0 0.4 20.0 0.9 0.3 1.8 3.1 0.9

Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Arecaceae 5.0 0.6 30.0 1.4 0.1 0.6 2.6 0.9

Dipteryx alata Vogel Fabaceae 4.0 0.5 20.0 0.9 0.1 0.7 2.1 0.7

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart Anacardiaceae 5.0 0.7 20.0 0.9 0.0 0.3 1.8 0.6

Table 3 – Woody community in one hectare of semi-deciduous seasonal forest in the municipality of Palmeirópolis 
(TO). Decreasing Values of Importance (VI): D= Density (ind./ha), Do = Dominance (m²/ha), F = Frequency (%), 
A = absolute, R = relative.
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Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Anacardiaceae 3.0 0.4 20.0 0.9 0.1 0.5 1.8 0.6

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Moraceae 3.0 0.4 10.0 0.5 0.2 0.9 1.8 0.6

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Fabaceae 3.0 0.4 20.0 0.9 0.1 0.5 1.7 0.6

Albizia sp. Fabaceae 2.0 0.3 10.0 0.5 0.1 0.9 1.6 0.5

Varronia sessilifolia (Cham.) Borhidi Boraginaceae 4.0 0.5 20.0 0.9 0.0 0.1 1.5 0.5

Erythroxylum daphnites Mart. Erythroxylaceae 3.0 0.4 20.0 0.9 0.0 0.1 1.4 0.5

Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae 3.0 0.4 20.0 0.9 0.0 0.1 1.4 0.5

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Arecaceae 2.0 0.3 20.0 0.9 0.0 0.2 1.3 0.5

Buchenavia tomentosa Eichler Combretaceae 2.0 0.3 20.0 0.9 0.0 0.1 1.2 0.4

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum. Rubiaceae 2.0 0.3 20.0 0.9 0.0 0.1 1.2 0.4

Platypodium elegans Vogel Fabaceae 2.0 0.3 20.0 0.9 0.0 0.1 1.2 0.4

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Fabaceae 2.0 0.3 10.0 0.5 0.0 0.2 0.9 0.3

Eugenia bimarginata DC. Myrtaceae 2.0 0.3 10.0 0.5 0.0 0.2 0.9 0.3

Simira cf. corumbensis (Standl.) Steyerm. Rubiaceae 2.0 0.3 10.0 0.5 0.0 0.1 0.8 0.3

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.2 0.8 0.3

Piper arboreum Aubl. Piperaceae 2.0 0.3 10.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.3

Trichilia elegans A. Juss. Meliaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.2 0.7 0.2

Ximenia americana L. Olacaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.1 0.7 0.2

Guapira sp.2 Nyctaginaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.1 0.7 0.2

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.1 0.7 0.2

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.1 0.7 0.2

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.1 0.6 0.2

Siphoneugena densiflora O.Berg Myrtaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Cannabaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Endlicheria sp. Lauraceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.1 0.6 0.2

Genipa americana L. Rubiaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Bignoniaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Byrsonima pachyphylla A.Juss. Malpighiaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Rubiaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Myrtaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Sebastiania brasiliensis Spreng. Euphorbiaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Boraginaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Schefflera cf. calva (Cham.) Frodin & Fiaschi Araliaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Citrus sp. Rutaceae 1.0 0.1 10.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.2

Total  749.0 100.0 2220.0 100.0 16.5 100.0 300.0 100.0

Scientific name Family DA DR FA FR DoA DoR VI
VI 

(%)
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Scientific name Family DA DR FA FR DoA DoR VI
VI 

(%)
Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) 
A.Robyns

Malvaceae 28.6 4.2 85.7 3.9 2.0 17.0 25.0 8.3

Dilodendron bipinnatum Radlk. Sapindaceae 65.7 9.5 100.0 4.5 1.0 8.6 22.6 7.6

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae 77.1 11.2 100.0 4.5 0.7 6.2 21.9 7.3

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae 34.3 5.0 100.0 4.5 0.9 7.2 16.7 5.6

Luehea paniculata Mart. & Zucc. Malvaceae 21.4 3.1 85.7 3.9 0.9 7.6 14.6 4.9

Magonia pubescens A. St.-Hil. Sapindaceae 27.1 3.9 71.4 3.2 0.8 6.9 14.0 4.7

Callisthene fasciculata Mart. Vochysiaceae 25.7 3.7 71.4 3.2 0.8 6.3 13.3 4.4

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Rubiaceae 42.9 6.2 85.7 3.9 0.4 3.2 13.2 4.4

Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 25.7 3.7 100.0 4.5 0.5 4.2 12.4 4.1

Aspidosperma subincanum Mart. Apocynaceae 31.4 4.6 85.7 3.9 0.4 2.9 11.4 3.8

Erythroxylum daphnites Mart. Erythroxylaceae 41.4 6.0 71.4 3.2 0.2 1.9 11.1 3.7

Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Myrtaceae 38.6 5.6 85.7 3.9 0.2 1.6 11.0 3.7

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Arecaceae 25.7 3.7 85.7 3.9 0.4 3.1 10.7 3.6

Eugenia dysenterica DC. Myrtaceae 28.6 4.2 71.4 3.2 0.3 2.4 9.8 3.3

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Anacardiaceae 18.6 2.7 100.0 4.5 0.3 2.3 9.5 3.2

Byrsonima pachyphylla A.Juss. Malpighiaceae 22.9 3.3 57.1 2.6 0.2 1.5 7.4 2.5

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. Boraginaceae 15.7 2.3 57.1 2.6 0.2 1.4 6.2 2.1

Dipteryx alata Vogel Fabaceae 7.1 1.0 57.1 2.6 0.3 2.6 6.2 2.1

Andira sp. Fabaceae 8.6 1.2 57.1 2.6 0.1 1.1 5.0 1.65 

Terminalia argentea Mart. Combretaceae 8.6 1.2 42.9 1.9 0.2 1.7 4.9 1.6

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Arecaceae 10.0 1.5 57.1 2.6 0.1 0.5 4.5 1.5

Swartzia acutifolia Vogel Fabaceae 5.7 0.8 57.1 2.6 0.1 0.7 4.1 1.4
Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. 
Robyns

Malvaceae 4.3 0.6 28.6 1.3 0.1 0.9 2.8 0.9

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. 
ex S. Moore 

Bignoniaceae 2.9 0.4 28.6 1.3 0.1 1.1 2.8 0.9

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers. Bignoniaceae 8.6 1.2 14.3 0.6 0.1 0.8 2.7 0.9

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. Opiliaceae 4.3 0.6 28.6 1.3 0.1 0.7 2.6 0.9

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.2 1.7 2.5 0.9

Myrcia sp. Myrtaceae 5.7 0.8 28.6 1.3 0.0 0.2 2.3 0.8

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma Sapotaceae 5.7 0.8 28.6 1.3 0.0 0.2 2.3 0.8

Cordia sp. Boraginaceae 5.7 0.8 28.6 1.3 0.0 0.2 2.3 0.76 

Symplocos sp. Symplocaceae 4.3 0.6 28.6 1.3 0.0 0.3 2.2 0.7

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Bignoniaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.2 1.3 2.2 0.7

Rhamnidium elaeocarpum Reissek Rhamnaceae 4.3 0.6 28.6 1.3 0.0 0.2 2.1 0.7

Byrsonima sp. Malpighiaceae 2.9 0.4 28.6 1.3 0.0 0.2 1.9 0.6

Psidium myrtoides O.Berg Myrtaceae 2.9 0.4 28.6 1.3 0.0 0.1 1.8 0.6

Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze Rubiaceae 2.9 0.4 28.6 1.3 0.0 0.1 1.8 0.6

Table 4 – Woody community in one hectare of semi-deciduous seasonal forest in the municipality of Minaçu (GO). 
Decreasing Values of Importance (VI): D= Density (ind./ha), Do = Dominance (m²/ha), F = Frequency (%), A = 
absolute, R = relative.
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Simira cf. corumbensis (Standl.) Steyerm. Rubiaceae 2.9 0.4 14.3 0.6 0.0 0.1 1.1 0.4

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Rubiaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.3 1.1 0.4

Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 1.0 0.3

Roupala montana Aubl. Proteaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 1.0 0.3

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns Malvaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 0.9 0.3

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Clusiaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 0.9 0.3

Leptolobium elegans Vogel Fabaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 0.9 0.31 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum. Rubiaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.0 0.9 0.3

Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.0 0.9 0.3

Machaerium acutifolium Vogel
Fabaceae 
Faboideae

1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 0.9 0.3

Lafoensia pacari A. St.-Hil. Lythraceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 0.9 0.3

Aspidosperma pyrifolium Mart. Apocynaceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.1 0.9 0.3

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. Celastraceae 1.4 0.2 14.3 0.6 0.0 0.0 0.9 0.3

Total  688.6 100.0 2228.6 100.0 12.0 100.0 300.0 100.0

Scientific name Family DA DR FA FR DoA DoR VI
VI 

(%)

out in the fragments in the valley of Paranã (Silva 
& Scariot 2003, 2004, 2004a; Scariot & Sevilha 
2005) suggest links with the seasonal forests of 
the Caatinga biome in the vegetation defined as 
“Caatinga Arbórea” (Santos et al. 2012), which has 
a high frequency of species such as Anadenanthera 
colubrina, Aspidosperma pyrifolium, Myracrodruon 
urundeuva and Handroanthus impetiginosus, 
besides other examples.

The species richness of the forest fragments 
was similar to a wide range of variation for this 
type of tropical ecosystem (Murphy & Lugo 1986; 
Gillespie et al. 2000), which occupies different 
Brazilian biomes such as the Cerrado, Caatinga 
and the Atlantic Forest. As regards the sampling 
in Palmeirópolis, the Chao and Jackknife richness 
estimators reported values higher than the observed 
richness. Krebs (1989) and Hellmann & Fowler 
(1999) suggested that, for samples smaller than 
20 plots, the variations of the Jackknife method 
showed a better performance than estimates 
from the Bootstrap method, which provides more 
trustworthy data in larger samples. However, the 
results of the Bootstrap method were more similar 
to the observed richness of the current study.

The values the Shannon diversity index and 
evenness were lower than the diversity recorded 
in many preserved semi-deciduous forests in 
other regions in Brazil (Silva et al. 2003; Silva 
& Araújo 2009) and also presented lower values 

than those in semi-deciduous forests with some 
degree of human disturbance in the past (Araújo 
& Haridasan 1997; Garcia et al. 2011). However, 
the observed values of the Shannon diversity 
index and evenness are included in the wide 
range of variation found in surveys in intact and 
human-disturbed semi-deciduous and deciduous 
forests, being higher than the records from human-
disturbed semi-deciduous forests (Fonseca & 
Rodrigues 2000). The evenness in both fragments 
did not indicate a powerful dominance of a 
few species over others, suggesting a relatively 
stability in the species distribution. 

The occurrence of cattle, the abundance of 
Guadua paniculata, the evidence of fire inside 
the fragments and the logging observed in the 
field seem to have provided conditions for lianas 
to become abundant, as one could see in other 
South American seasonal forests (Fredericksen & 
Mostacedo 2000). The liana tangles can reduce the 
natural regeneration process in forest formations 
for years (Schnitzer et al. 2000; Tabanez & Viana 
2000). In the deciduous forests of the Paranã 
valley, Vieira & Scariot (2006b) reported a liana 
occupation of 22% in a disturbed area, whereas 
preserved areas showed 6% of occupation. Both 
studied fragments showed especially high values 
for liana tangle frequency, which is typical of 
disturbed environments (Oliveira-Filho et al. 
1997; Vieira & Scariot 2006b).
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The values of density, volume and dominance/
basal area were included in the typical range of 
seasonal forests and were even higher than in 
some less disturbed deciduous forests (Scariot & 
Sevilha 2005). The comparison with these forests 
indicates the variability of density and basal area 
and that the studied fragments were a little denser 
and with more dominance than the deciduous 
forests in Table 2. However, the values were lower 
than other semi-deciduous forests from Goiás, 
Minas Gerais and São Paulo. Haidar et al. (2005) 
reported density values of 1097.8 ind.ha-1 in central-
southern Goiás. Also in southern Goiás, Garcia et 
al. (2011) reported slightly lower density values, at 
between 882 and 1039 ind.ha-1. These authors also 
calculated the value of 11.1 m2.ha-1 for the basal 
area in semi-deciduous forest fragments in early 
regeneration stage, which is near the value recorded 
in Minaçú. Araújo & Haridasan (1997) indicated 
density values higher than 1800 ind.ha-1 and 2500 
ind.ha-1 for two forest fragments in Uberlândia. In 
São Paulo, Ivanauskas et al. (2002) reported density 
of 2125 ind.ha-1 and a high value of 45.22m².ha-1 for 
basal area. The results of the current study suggest 
the fragments of seasonal forests in northeastern 
Goiás were structurally closer to the deciduous 
forests in Goiás recorded in the Paranã river valley 
than to the semi-deciduous forests sampled in areas 
located in the southern. 

In spite of the high number of dead standing 
individuals in both studied forest fragments, these 
values were similar to those recorded in other 
surveys in a number of regions (Ivanauskas & 
Rodrigues 2000; Ivanauskas et al. 2002; Silva & 
Soares 2002; Lopes et al. 2002; Silva & Scariot 
2003; Haidar et al. 2005). So this variable did not 
add information about possible patterns of the 
community structure.

Several species, such as Anadenanthera 
colubrina, Aspidosperma pyrifolium, Aspidosperma 
sub incanum ,  Dilodendron  b ip inna tum , 
Hymenaea courbaril, Myracrodruon urundeuva, 
Pseudobombax tomentosum, Handroanthus 
impetiginosus and Tabebuia roseoalba  also 
showed high values of importance in deciduous 
forest located in the Paranã river valley (Silva & 
Scariot 2003; 2004; 2004a; Nascimento et al. 2004; 
Scariot & Sevilha 2005). Are these results related 
to the geographic distance? Is it a remnant of the 
fragmentation in the former “mato grosso goiano”? 
With the current available data it is not possible to 
reach a final conclusion. Furthermore, the species 

A. colubrina, D. bipinnatum, H. courbaril and M. 
urundeuva also stood out in the semi-deciduous 
forest from central Goiás (Haidar et al. 2005) in 
spite of the lower similarity and higher geographic 
distance. These species were also highlighted 
by Oliveira-Filho et al. (2006), showing a high 
frequency on checklists from low-altitude tropical 
seasonal forests in the central-western region of 
Brazil. In particular, the value for A. colubrina, 
the first IV in Palmeirópolis and the fourth in 
Minaçú, is interesting given the high frequency of 
this species in Central Brazil, and which was not 
considered in past studies (Prado & Gibbs 1993; 
Pennington et al. 2000; Prado 2000) because of the 
lack of published data. 

The small and human-disturbed forest 
fragments studied showed composition and 
structure that are typical of low-altitude seasonal 
forests in the middle/upper Tocantins river basin. 
The floristic composition was more similar to 
that of a deciduous seasonal forest in the Paranã 
valley, and more dissimilar to other forests in this 
same valley. This result and a higher dissimilarity 
related to the southern forests in Goiás suggest 
limitations on dispersion of the woody flora and 
a particular flora in each fragment with relatively 
similar structure and diversity. These floristically 
heterogeneous forest fragments are the last 
remnants of that endangered forest physiognomy 
in this region of Goiás.
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Resumen
En una muestra de bosque de una hectárea ubicada en la región Junín, provincia de Satipo, a una altura 990 y 1050 
m. Se registraron 775 árboles ≥ 10 cm de DAP, representados en 102 especies, 67 géneros y 37 familias. Desde 
el punto de vista de la diversidad la zona de estudio posee una riqueza de especies moderada, en contraste a otras 
muestras estudiadas en selva central de Perú. El presente trabajo también incluye un análisis de siete parcelas 
de una hectárea ubicadas a lo largo de la gradiente altitudinal en selva central, establecidas en investigaciones 
previas. De las parcelas instaladas entre 900 y 1500 m en el piso premontano, el ensamblaje de especies muestra 
afinidades florísticas entre ellas y con los bosques de Amazonía baja. No obstante, por encima de los 2000 m, la 
mayor presencia de familias y géneros altoandinos revela marcadas diferencias con el bosque premontano. Las 
familias Lauraceae, Moraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Urticaceae y Leguminosae, así como, los géneros 
Ocotea, Ficus, Nectandra, Inga y Miconia son los más ricos en especies en los bosques de selva central del Perú. 
Palabras-claves: diversidad, florística, parcelas, Junín, Perú.

Abstract
A forest survey in Satipo Province, Region of Junin, from 990 to 1050 m.a.s.l. revealed the presence of 775 
trees ≥ 10 cm dbh belonging to 102 species, 67 genera and 37 families. The study showed the most diverse 
families as being Moraceae, Lauraceae and Leguminosae, and the most diverse genera as Ficus, Ocotea, 
Miconia and Inga. A comparative analysis of 1 hectare plots located in premontane forests from 900 to 1150 
m.a.s.l. was carried out. In the premontane altitude zone, the species ensemble shows floristic affinities between 
them and with lowland Amazon forests. However, over 2000 m.a.s.l., there are marked differences on account 
of greater numbers of high Andean families and genera. Lauraceae, Moraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, 
Urticaceae and Leguminosae, as well as the genera Ocotea, Ficus, Nectandra, Inga and Miconia show high 
species richness in the montane and premontane forests of Central Peru.
Key words: diversity, floristics, plots, Junín, Peru.
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Introducción
Los bosques montanos y premontanos se 

encuentran entre los 1000–3500 m de altura, en 
América Latina estos ecosistemas representan 
aproximadamente 24 millones de ha con porciones 
importantes en México, Guatemala, Nicaragua, 
Honduras, en Mesoamérica; y Perú, Colombia, 
Venezuela, y Argentina en Sudamérica (Kapos et 
al. 2000). En el Perú existen 15.736.030 ha (20% 
de la superficie total de los bosques del Perú) 

(MINAM 2011) y aproximadamente 2.355.500 ha 
de superficie es protegida.

Los estudios de bosques tropicales en 
áreas montañosas han enfatizado que son áreas 
mundialmente importantes por la riqueza de 
especies y endemismos (Cleff et al. 1984; Gentry 
1989; Rangel 1991; Gentry 1992; Hamilton et al. 
1994; Churchill et al. 1995; Bussman 2001). Los 
bosques montanos confluyen entre las tierras bajas de 
la Amazonía, y organismos de ambos tipos de bosque 

Este artículo tiene material adicional en la versión electrónica.
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coexisten en un supuesto bosque premontano (Gentry 
1995). Estas áreas forman unidades fitogeográficas 
potencialmente ricas en especies endémicas y podrían 
representar las únicas áreas donde el bosque ha 
persistido durante milenios de años a través de los 
duros períodos de cambios climáticos (Prance 1973; 
Brown 1977; Fjeldsa et al. 1999). 

La selva central de Perú, tiene un gradiente 
altitudinal que va desde los 3800 m hasta los 300 
m (Vásquez et al. 2005). En la cima de los andes 
se encuentran pajonales, y en los pisos inferiores 
tenemos bosques montanos, premontanos, 
estacionalmente secos y bosques de amazonía baja. 
Esfuerzos por conocer la flora arbórea en la zona 
son escasos. En la década de los 80 por la presencia 
de fuertes conflictos sociales, la zona perdió interés 
de parte de investigadores por explorar estas áreas. A 
partir del 2002 el equipo del Herbario MOL realiza 
estudios de la vegetación leñosa de los bosques 
del valle de Chanchamayo (Junín) y el personal de 
Jardín Botánico del Missouri realiza estudios de la 
flora en tres áreas naturales protegidas y sus zonas 
de amortiguamiento en los departamentos de Junín 
y Pasco (Parque Nacional Yanachaya Chemillén, el 
bosques de protección San Matías-San Carlos y la 
Reserva comunal Yanesha) (Antón & Reynel 2004; 
Vásquez et al. 2005). 

En el  Perú,  estudios de evaluación 
permanente de los árboles en parcelas de una 
hectárea se iniciaron a finales de los 80 e inicios 
de los noventa.  Las cifras más altas de riqueza 
y diversidad del mundo han sido registradas en 
los bosques amazónicos. Por ejemplo, en áreas 
cercanas a Iquitos (al noroeste del Perú) se 
registraron entre 280 a 300 especies de árboles 
con diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ 10 cm. 
Así también, en Yasuní (Ecuador) se registraron 
253 a 283 especies (Gentry 1988a,b; Phillips et al. 
1994; Ter Steege at al. 2000; Pitman et al. 2002; 
Salgado et al. 2004; Valencia et al. 2004). La 
zona sur de la Amazonia del Perú (Madre de Dios, 
Cusco), es conocida por presentar una riqueza y 
diversidad de árboles leñosos entre moderada a 
baja (Gentry 1988a,b; Phillips et al. 1994). No 
obstante, estudios recientes muestran inusuales 
valores de diversidad cercanos a los registrados 
en Loreto (Huamantupa 2010).

Estudios de los bosques de Selva Central, 
empleando parcelas permanentes de una hectárea, 
fueron instaladas en la gradiente altitudinal a 1050, 
1150, 1500, 2100 y 2275 m, y se reportan valores 
de diversidad arbórea que oscilan entre 90 y 147 

especies con DAP ≥10 cm (Antón & Reynel 2004; 
Reynel & Honorio 2004; Reynel & Antón 2004; 
Caro et al. 2004). 

En la zona montana y premontana de selva 
central, la principal actividad es la agrícola, se 
cultiva café, cacao yuca, plátano, maíz, arroz,  
frijol, cítricos, piñas y otros frutales.  Por estas 
actividades gran parte de la superficie de bosque ha 
sido deforestada. Así también, la actividad forestal 
se constituyó en uno de los rubros económicos de 
mayor importancia en el pasado. Se inició hacia 
1920, consumiendo las maderas más valiosas de 
los ricos bosques existentes (Antón & Reynel, 
2004), dentro de ellas Cedrela odorata L. “cedro” 
y árboles de “ulcumano” o “romerillo” del género 
Retrophyllum y Podocarpus. Hacia los años 80 
Chanchamayo. Todavía seguía constituyéndose un 
área importante de producción maderera, aportando 
el 10% de la producción de madera aserrada del 
país (Casas 1989). Actualmente la tala selectiva se 
realiza para aprovechar Cedrelinga catenaeformis 
(Ducke) Ducke “tornillo”, Cedrela fissilis Vell. 
“cedro”, Virola spp. “cumala”, Aspidosperma 
macrocarpon Mart. “pumaquiro”, Juglans 
neotropica Niels “nogal”, Guarea guidonia (L.) 
Sleumer “requia”, Terminalia amazonia (J.F. Gmel) 
Exell “yacushapana”, Nectandra spp. y Ocotea spp. 
“moena”. Por ahora el panorama de destrucción 
sigue vigente. No obstante, el conocimiento de la 
biodiversidad y de los aspectos relacionados a la 
ecología y el manejo de los recursos del bosque, 
es aún precario.

 En este contexto, la investigación se propuso 
los siguientes objetivos (i) conocer la composición 
florística y la diversidad arbórea de un relicto de 
bosque del distrito de Río Negro, Satipo, Junín, 
y (ii) analizar las afinidades florística de la zona 
de estudio con otras muestras de bosque de selva 
central. Se espera que los resultados sirvan de base 
para continuar investigaciones sobre la dinámica, 
la ecología y la silvicultura de la flora arbórea de 
esta parte del país.

Materiales y Métodos
Área de estudio
La zona de estudio se encuentra políticamente 

ubicada al este del departamento de Junín, 
provincia de Satipo, distrito de Río Negro, en el 
Fundo Santa Teresa propiedad de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina. La parcela se instaló 
a una altitud que va desde 990 a 1050 m, entre las 
coordenadas 11°10᾿0.9”S y 74°38᾿55”W (Fig. 1).
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Siguiendo el criterio de Brack & Mendiola 
(2000), la parcela de Santa Teresa (P-ST) se 
encuentra en el piso inferior  de la Ecorregión 
de la Selva Alta de 800 a 1300 m. Siguiendo el 
criterio de Holdridge (1978), la zona de estudio se 
encuentra dentro de la zona de vida bosque húmedo 
Premontano Tropical (bh-PM). El clima del área se 
caracteriza por tener precipitaciones anuales medias 
alrededor de 1.757 mm. La temperatura media anual 
es de 21.5°C. Las temperaturas mínimas se registran 
en los meses de Enero y Febrero y las más altas en los 
meses de Agosto y Septiembre, definiendo un clima 
cálido y húmedo de selva alta (ONERN 1976). La 
topografía de la zona varía de ondulada a empinada 
donde predominan laderas y colinas con pendientes 
moderadas. Los suelos son de profundidad media a 
profunda y de texturas franco a pesada. El pH del 
suelo oscila de ácido a neutro y pertenecen a las 
órdenes de los Entisoles, Inceptisoles y Alfisoles con 
fertilidad natural de baja a media (ONERN 1976).  

Otras parcelas incluidas en este manuscrito 
se encuentran también en la zona de vida bosque 

húmedo premontano tropical: (1) parcela La 
Génova ladera (P-GL) (2) parcela La Génova 
cima (P-GC), (3) parcela microcuenca El Tirol 
de ladera (P-MTL) y (4) parcela Los Cedros de 
Pampa Hermosa (P-CPH), estas fueron ubicadas 
en el distrito de San Ramón y La Merced, 
provincia de Chanchamayo, departamento de 
Junín, en alturas que oscilan entre los 1075 y 
1500 m. Solo las parcelas del sector Pichita se 
encuentran sobre los 2000 msnm (parcela Pichita 
ladera (P-PL) y parcela Pichita ribera (P-PR) 
(San Ramón)), y ocupan la zona de vida bosque 
muy húmedo montano bajo tropical. El clima 
de esta zona esta escasamente documentada y 
sus valores son de extrapolaciones (ONERN 
1976; INRENA 1995) y tienen relación por 
la inaccesibilidad de estos ambientes. Con las 
observaciones mencionadas los parámetros 
básicos de temperatura y precipitación, está dentro 
de los siguientes valores, la temperatura promedio 
anual oscila entre 15–19°C y la precipitación total 
anual promedio oscila entre 1500–3000 mm.

Figura 1 – Mapa de ubicación de las parcelas instaladas en selva central tratadas en el estudio.
Figure 1 –  Map showing the location of the 0.1 ha forest plots included in the present study.
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Metodologia
Para la elección del área de estudio se 

estratificó el bosques, luego hicimos recorridos 
por las diferentes formaciones y se seleccionó 
un área de colina que posee pendientes que van 
desde 20°–50°. Esta área fue elegida por poseer 
mejor estado de conservación y encontrarse 
relativamente alejada de caminos o trochas.  Para el 
establecimiento, delimitación, plaqueado y registro 
de los árboles, se siguió la metodología propuesta 
por Phillips & Baker (2006).  

La localización, delimitación, plaqueado y 
registro de los árboles se realizó entre Febrero 
del 2007 hasta enero de 2008. Las colecciones 
botánicas se realizaron desde abril de 2007 hasta 
enero del 2009. En la primera etapa del trabajo solo 
se realizó la colección de los árboles menores de 10 
m de alto. Para la colección de los árboles de más 
de 10 m de alto, se utilizaron los subidores “pata 
de loro”, cinturón de seguridad y tijera telescópica. 
A medida que nos familiarizamos con las especies, 
las más abundantes ya no se colectaron. Esta tarea 
se realizó solo en taxones que conducen a errores 
de identificación como Miconia, Inga, Virola o 
Lauráceas. Además, de todos aquellos que no 
pudieron ser identificados en campo. 

El proceso de herborización siguió la 
metodología propuesta por Bridson & Forman, 
(1999). Todas las muestras botánicas fueron 
depositadas en el Herbario MOL. La taxonomía de 
familias y géneros está basada en el APG II (2003)

Análisis de datos
Se confeccionó una base de datos de todos 

los individuos registrados en el programa EXCEL 
(Microsoft 2000). Con este programa se prepararon 
los gráficos de estructura y los cálculos de estructura 
del bosque. También se utilizó el programa 
PRIMER v5 (Clarke & Gorley 2001), para calcular 
el índice de diversidad de Fisher. Adicionalmente, 
se calculó el índice de valor de importancia por 
familia (IVIF) y el índice de valor de importancia 
por especie (IVI), de acuerdo a la fórmula de Mori 
et al. (1983) y Curtis & McIntosh (1951).

Análisis comparativo de áreas de 
bosque en selva central (San Ramón, 
La Merced y Satipo)
Con los registros de la zona de estudio se 

construyó una matriz con datos de abundancia, y 
se adicionaron seis inventarios de otras parcelas 

(Apéndice en versión on line) de una hectárea 
(Antón & Reynel 2004; Reynel & Honorio 
2004; Reynel & Antón, 2004; Caro et al. 2004; 
La Torre 2003). Para el análisis se revisaron los 
duplicados de herbario de la familia Lauraceae 
registrados en las parcelas Pichita ladera (P-PL) y 
Cedros de Pampa Hermosa (P-CPH). La revisión 
de esta familia se hizo por el alto número de 
morfoespecies, que usualmente sobre valora el 
número de especies en los inventarios. En total 
se revisaron 164 duplicados. Todas las especies 
de Lauraceae registradas en las parcelas fueron 
fotografiadas y están disponibles en el Herbario 
MOL. También del análisis se excluyeron los taxa 
desconocidos a nivel de familia. La matriz final 
incluyó siete parcelas y 496 especies, 214 géneros 
y 76 familias. 

Se aplicó análisis multivariados a la matriz 
para explorar las afinidades florísticas entre las 
parcelas. Utilizamos los datos de abundancia que 
fueron transformados logarítmicamente [log(x+1)], 
para compensar el efecto de las especies dominantes 
y menos numerosas o raras en los resultados 
estadísticos. La matriz transformada fue sometida a 
una ordenación de Escalamiento multidimensional 
(MDS), usando el índice de similaridad Bray-
Curtis. Este método de similaridad traduce medidas 
de semejanza de sitio por sitio, en una matriz 
interior de distancia euclideana de distancia entre 
sitios en una ordenación, con estrés (un coeficiente 
no-paramétrico de regresión), la medida de 
buen estado está entre las dos medidas cortas de 
reemplazo. También se prepararon matrices de 
presencia/ausencia y de géneros. Para los análisis 
multivariados se utilizó el programa PRIMER v5 
(Clarke & Gorley 2001). El gráfico de dispersión 
de especies fue elaborado con el programa InfoStat 
versión 2012 (Di Rienzo et al. 2012) 

Resultados
Diversidad y composición florística
Se registraron 102 especies, 67 géneros 

y 37 familias. Las seis familias más diversas 
ordenadas en forma decreciente fueron Moraceae 
(20 especies), Lauraceae y Leguminosae (11), 
Melastomataceae (7), Euphorbiaceae (5) y 
Cecropiaceae (4), las demás familias presentan 
menos de tres especies. Los cuatro géneros más 
diversos ordenados en forma decreciente son: Ficus 
(10), Ocotea (8), Miconia (6) y Inga (4).  

Para cuantificar la diversidad se tomó como 
referencia el índice de diversidad de Fisher, este 
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índice caracteriza comunidades bióticas que 
contienen pocas especies que son abundantes 
y muchas que son escasas, además, valoriza la 
diversidad independientemente del área y del 
tamaño de la muestra (Fisher et al.1943). El valor 
de Fisher para la muestra de estudio es de 31. 
El coeficiente de mezcla fue de 7.6 (775/102); 
es decir, en promedio existen cerca de ocho 
individuos por especie. 

Densidad y frecuencia 
El número total de individuos fue de 775, 

las seis familias más abundantes ordenadas 
en forma decreciente son: Annonaceae (121 
individuos), Urticaceae (92), Melastomataceae 
(89), Euphorbiaceae (76), Leguminosae (65) 
y Vochysaceae (50), estas familias poseen el 
73.4% de total de individuos (Fig. 2). La especie 
más abundante fue Guatteria hyposericea Diels 
(119),  le siguen en orden decreciente Pouroma 
minor Benoist (87), Alchornea glandulosa 
Poeppig (62), Vochysia venulosa Warming. (50), 
Henrietella sylvestris Gleason (46) y Casearia 
arborea (Rich) Urban (24). Son especies raras 41 
especies con un solo individuo, incluye un solo 
registro de  Socratea  exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 
(Arecaceae).

Las especies más abundantes también son las 
más frecuentes, ordenadas en forma decreciente 
tenemos a P. minor registrada en 24 subparcelas, 
G. hyposericea registrada en 22 subparcelas, 
A. glandulosa registrada en 20 subparcelas, H. 
sylvestris registrada en 18 subparcelas, V. venulosa 
registrada en 17 subparcelas y T. lawrancei 
registrada en 16 subparcelas.

Distribución de diámetro y área basal 
El diámetro máximo alcanzado en la zona 

de estudio fue de 59.5 cm.  Las clases diamétricas 
forman la clásica “j” invertida (Fig. 3), con una 
alta representación en los diámetros menores que 
va decreciendo exponencialmente hacia los de 
mayor tamaño. La clase diamétrica 10–20 cm, 
concentra el mayor número de individuos con un 
total de 570 de 90 especies. En la clase diamétrica 
40–50 cm, se registraron tres especies con cuatro 
individuos, Apeiba membranacea Spruce ex 
Benth. (2), A. glandulosa y Ficus ypsilophlebia 
Dugand. Solo A. membranacea y Ficus gomelleira 
Kunth & C. D. Bouché, poseen un DAP > 50 cm. 

 El área basal total del área de estudio 
es 21.60 m2, las especies con mayor área 

basal ordenadas en forma descendente son: G. 
hyposericea (2.78 m2), P. minor (2.29 m2), A. 
glandulosa (2.10 m2), V. venulosa (1.57 m2), 
H. sylvestris (1.23 m2), Trattinnickia lawrancei 
Standl. (0.76 m2) y C. arborea (0.38 m2). Estas 
especies poseen el 51.60% del área basal total.

 Estratificación vertical 
La estructura vertical está divida en tres 

estratos, dosel suprimido, dosel medio y dosel 
superior. El dosel suprimido corresponde a todos 
los individuos ≤ 9 m de alto, posee 62 individuos 
de 34 especies y representa el 8%, las especies 
más abundantes fueron A. glandula y P. minor. El 
dosel medio corresponde a todos los individuos 
10–20 m, posee 629 individuos de 89 especies y 
representa el 81.2%, las especies más abundantes 
fueron G. hyposericea, P. minor y V. venulosa. El 
dosel superior posee 84 individuos de 27 especies 
y representa el 10.8%, las especies má abundantes 
fueron V. venulosa, P. minor y G. hyposericea.

Figura 2 – Familias más abundantes del bosque Santa 
Teresa, Portillo Alto, Río Negro, Satipo.
Figure 2 – Most abundant families from the forest of Santa 
Teresa, Portillo Alto, Río Negro, Satipo.

Figura 3 – Curva de distribución de individuos por 
clases diamétricas de 1.0 ha de bosque de Santa 
Teresa, Portillo Alto, Río Negro, Satipo, mostrando la 
tradicional J invertida.
Figure 3 – Distribution curve of individuals vs. diametric classes 
in a 1.0 ha forest plot in Santa Teresa, Portillo Alto, Río Negro, 
Satipo, showing the characteristic inverted J.
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Índice de valor de importancia (IVI)
Las ocho especies más importantes ordenadas 

en forma decreciente son G. hyposericea (33.75), P. 
minor (27.84), A. glandulosa (22.71), V. venulosa 
(17.99), H. sylvestris (16.16), T. lawrancei 
(10.75), Jacaranda macrocarpa (A. DC.) Bureau 
& Schumann (8.68) y C. arborea (8.36). Estas 
especies representan el 48.75% del total de 
especies registradas en el estudio (Tab. 1). El 
índice de valor de importancia por familia (IVIF), 
es el resultado de sumar los valores relativos de 
la abundancia, dominancia y la diversidad de una 
familia (Mori et al. 1983). Las cinco familias 
más importantes ordenadas en forma decreciente 
son, Melastomataceae (31.71), Annonaceae 
(30.6), Urticaceae  (27.57), Moraceae (27.41), 
Euphorbiaceae (26.84), Leguminosae (26.6) y 

Lauraceae (17.37). Estas familias representan el 
83.73% del total de las familias registradas.

Beta diversidad en Selva Central 
El análisis de similaridad de Bray-Curtis y 

la clasificación de MDS, reconoció cuatro grupos 
distintos de especies de árboles (1) la muestra de 
Santa Teresa (P-ST), al sureste del diagrama de 
dispersión, (2) las muestras de bosque de Pichita 
al suroeste (P-PL, P-PR), (3) la muestra de bosque 
de los Cedros de Pampa Hermosa (P-CPH) al 
noroeste y (4) las muestras de bosque de La 
Génova (P-GC, P-GL) con la muestra de bosque 
de la microcuenca El Tirol (P-MTL) al centro 
(Fig. 4). Pequeñas diferencias fueron detectadas 
con la matriz de presencia/ausencia de todos los 
taxa, separando ligeramente los bosques de colina 

N° ESPECIES Ab. Ab Ab. Rel. F. Ab. F. Rel. Do. Ab. D. Rel. IVI IVI%

1 Guatteria hyposericea Diels 119 15,35 22 5,49 2,788 12,9 33,75 11,25

2 Pourouma minor Benoist 87 11,23 24 5,99 2,296 10,63 27,84 9,28

3 Alchornea glandulosa Poepp. 62 8 20 4,99 2,1 9,72 22,71 7,57

4 Vochysia venulosa Warm. 50 6,45 17 4,24 1,576 7,3 17,99 6

5 Henrietella sylvestris Gleason 46 5,94 18 4,49 1,24 5,74 16,16 5,39

6 Trattinnickia lawrencei Standl. 24 3,1 15 3,74 0,739 3,42 10,26 3,42

7 Jacaranda glabra (A. DC.) Bureau & Schumann 19 2,45 9 2,24 0,861 3,99 8,68 2,89

8 Casearia arborea (Rich.) Urb. 24 3,1 14 3,49 0,384 1,78 8,36 2,79

9 Miconia barbeyana Cogniaux 18 2,32 7 1,75 0,898 4,16 8,22 2,74

10 Virola sebifera Aub. 18 2,32 13 3,24 0,465 2,15 7,72 2,57

11 Apeiba membranacea Spruce ex Bentham 10 1,29 7 1,75 0,815 3,77 6,81 2,27

12 Virola elongata (Benth.) Warburg 16 2,06 11 2,74 0,408 1,89 6,7 2,23

13 Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 15 1,94 9 2,24 0,494 2,29 6,47 2,16

14 Cordia sp. 14 1,81 7 1,75 0,502 2,32 5,87 1,96

15 Cassia grandis L. f. aff. 15 1,94 8 2 0,279 1,29 5,22 1,74

16 Inga thibaudiana DC. 10 1,29 10 2,49 0,202 0,94 4,72 1,57

17 Cabralea canjerana (Vell.) Martius 11 1,42 9 2,24 0,208 0,96 4,62 1,54

18 Miconia sp. 11 1,42 7 1,75 0,192 0,89 4,05 1,35

19 Byrsonima sp. 9 1,16 5 1,25 0,337 1,56 3,97 1,32

20 Capirona decorticans Spruce 10 1,29 7 1,75 0,142 0,66 3,7 1,23

Tabla 1 – Índice de valor de importancia de las 20 especies más importantes registradas en una hectárea del bosque de San Teresa, 
Satipo. AB. ABS.=Abundancia absoluta, AB. REL.=Abundancia relativa, FR. ABS.=Frecuencia absoluta, FR. REL.=Frecuencia 
relativa, DOM. ABS.=Dominancia absoluta, DOM. REL.=Dominancia relativa, IVI= Índice de valor de importancia.
Table 1 – Importance Value Index of the 20 most important species registered in a 1.0 ha forest plot in Santa Teresa, Satipo. AB. ABS.= 
Absolute abundance, AB. REL.= Relative abundance, FR. ABS.= Absolute frequency, FR. REL.= Relative frequency, DOM. ABS.= 
Absolute dominance, DOM. REL. =Relative dominance, IVI = Importance Value Index.
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de la microcuenca el Tirol, de las muestras de 
bosque de cresta y colina de La Génova. Tomando 
como referencia la matriz de géneros, también se 
reconocen  las cinco agrupaciones diferentes de 
árboles.

Discusión
De la diversidad y 
la composición florística 
Este estudio proporciona información 

adicional sobre la composición florística de los 
bosques premontanos de la región amazónica. Los 
bosques  premontanos de Selva Central incluyen 
árboles conspicuos encontrados a lo largo de la 
Amazonía baja, estos son: G. hyposericea, P. 
minor, V. venulosa, H. sylvestris, C. arborea, Virola 
sebifera Aublet., J. glabra y C. cateniformis. 

Estudios realizados en Selva Central, 
empleando la metodología de parcelas permanentes 
de una hectárea reportan una diversidad que oscila 
entre 90 y 147 especies con DAP ≥10 cm (Antón 
& Reynel 2004; Reynel & Honorio 2004; Reynel 
& Antón 2004; Caro et al. 2004). Las 102 especies 
registradas en el presente estudio se encuentra por 
debajo de la diversidad encontrada en Selva central, 
excepto, por la muestra de bosque de La Génova 
ladera (P-GL) (Tab. 2), que es menor a la diversidad 
registrada en este estudio. 

¿Que factores han influenciado en los bosques 
de Santa Teresa, para poseer niveles de diversidad 
bajos, si se encuentran en el piso premontano 
donde el traslape de especies amazónicas y especies 

andinas incrementan los valores de la  diversidad? 
Se asume (a) que la zona de estudio es de naturaleza 
transicional, por la alta densidad Pourouma y 
Alchornea, géneros escasos en formaciones 
primarias pero abundantes y frecuentes en bosques 
secundarios, (b) la carencia de lianas con diámetros 
≥ 10 cm de DAP de las familias Bignoniceae, 
Sapindaceae, Leguminosae, Hippocrateaceae, 
Menispermaceae y Malphigiaceae (Gentry 1985), 
que incrementan los niveles de diversidad, (c) la 
presión sobre el bosque (tala selectiva por más de 
90 años) por acción antrópica, que ha destruido 
poblaciones de otras especies. Esta perturbación 
histórica podría estar potencialmente afectada por 
gradientes ambientales de humedad que pueden 
modificar la distribución de los árboles y los 
patrones de diversidad (Clinebell at al. 1995). 
Estas características evidencian la baja diversidad 
del bosque en estudio. 

Gentry (1982a), empleando un mayor 
número de parcelas de una décima de hectárea y 
esparcidas en el neotrópico, intentó determinar los 
factores ecológicos que se podrían correlacionar 
con una diversidad alta de especies de plantas,  
llegando a la conclusión que la diversidad 
aumentaba con la cantidad y la equitabilidad de la 
precipitación, y en menor grado, con la fertilidad 
del suelo. No obstante, Oliveira & Mori (1999), al 
estudiar áreas más secas, estacionales y con suelos 
pobres, ubicados en las cercanías de Manaos (en 
el centro de la Amazonía), encontraron valores 
relativamente altos de riquezas de especies de 
árboles: de 280‒285 especies por hectárea. Berry 
(2002), afirma que el conocimiento que se tiene 
sobre la composición florística de la región 
amazónica sigue siendo extremadamente pobre. 
A su vez esta deficiencia limita la posibilidad de 
hacer generalizaciones acerca de los patrones de 
la diversidad de los bosques amazónicos, ya sea 
con propósitos científicos o de conservación. Por 
lo tanto, es clara la necesidad de realizar muestreos 
a gran escala y de uniformizar metodologías, para 
poder analizar en forma adecuada, lo patrones de 
diversidad y endemismos.

Las familias más diversas reportadas en 
parcelas de una hectárea en los bosques premontanos 
(1075 y 1150 msnm) de selva central, fueron 
Lauraceae, Moraceae, Leguminosae, Rubiaceae, 
Cecropiaceae, Euphorbiaceae y Melastomataceae 
(Reynel & Antón 2004; Antón & Reynel 2004; Caro 
et al. 2004). En este estudio, también Moraceae, 
Lauraceae, Leguminosae, Melastomataceae y 

Figura 4 – Diagrama de ordenación del análisis de 
MDS de siete parcelas de 01 ha en La Merced, San 
Ramón y Satipo, selva central de Perú. 
Figure 4 – MDS analysis ordination diagram in seven 1.0 ha 
forest plots in La Merced, San Ramon and Satipo.
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Euphorbiaceae, son las familias más diversas. 
A pesar que los criterios de evaluación fueron 
diferentes, hay semejanza florística con muestras de 
bosque de la región neotropical entre los 800 y 1500 
m (Gentry, 1985), donde Leguminosae, Moraceae, 
Lauraceae y Rubiaceae son las más diversas.

Famil ias  más diversas  en parcelas 
bosques montanos (1500–2275 msnm), fueron 
Lauraceae,  Moraceae,  Melastomataceae, 
Melicaceae, Rubiaceae, Myrtaceae, Myristicaceae, 
Euphorbiaceae, Cyatheaceae y Cunoniaceae 
(Reynel & Honorio 2004; Reynel & Antón 2004; La 
Torre 2003). Los patrones de composición florística 
a estas alturas difieren en contraste con los bosques 
premontanos, por la mayor presencia de familias 
del piso montano. A la luz de nuestros resultados 
Lauraceae y Moraceae son las familias más ricas en 
especies en los bosques de selva central, en la zona 
se pueden encontrar 13.29 especies en promedio 
para la primera y 10.5 especies en promedio para 
la segunda (Tab. 3).

Los géneros más diversos reportados en 
parcelas de bosques premontanos (1075 y 1150 
msnm) en selva central, fueron Ocotea, Inga, Ficus, 
Cecropia,  (Reynel & Antón 2004; Antón & Reynel 
2004; Caro et al. 2004). Los géneros más diversos 
de los bosques montanos (1500–2275 msnm) de 
Chanchamayo, fueron Ficus, Miconia, Nectandra, 
Ocotea, Aniba, Cecropia, Myrsine y Guarea. En la 
P-ST también Ficus, Ocotea, Miconia e Inga son 
los más diversos. Las afinidades florísticas a nivel 

de género son semejantes para bosques ubicados 
en el piso premontano. Con los bosques montanos 
solo hay afinidades florísticas con las familias más 
diversas. No obstante, la alta frecuencia de géneros 
altoandinos como Weinmannia, Brunellia, Cyathea, 
Prunus, Myrcianthes, Calyptrantes, Miconia y 
Hyeronima,  marcan diferencias entre el piso 
premontano y montano en selva central. En base 
a nuestro análisis, Ocotea y Ficus son los géneros 
más diversos en los bosques de selva central, 
en parcelas de una hectárea se pueden encontrar 
6.8 especies en promedio, para la primera y 5.5 
especies en promedio para la segunda (Tab. 4).

Gentry (1992) indica que las especies de 
Melastomataceae, crecen de tamaños considerables 
en bosques montanos maduros de altas alturas, 
mientras que en elevaciones más bajas estas 
especies se quedan a menudo como arbustos 
hemiepífitos. Miconia es un género usualmente 
arbustivo, especies arbóreas mayormente se 
registran en bosques montanos sobre los 2000 m 
(Reynel & Honorio 2004), la P-ST por ubicarse 
en una zona de traslape de vegetación montana y 
amazónica evidencia su presencia.

Especies abundantes registradas en tres 
parcelas de una hectárea en selva central a 
1150 m fueron Inga cinnamomea Benth. (34 
individuos), Trophis caucana (Pittier) C.C: Berg 
y Trema micrantha (L.) Blume (23), Batocarpus 
costaricensis Standl. & L.O. Williams (19), 
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbride 

 P-ST P-PL P-PR P-GC P-GL P-MTL P-CPH

N° familias 37 42 39 39 28 40 35

N° Géneros 67 82 83 83 55 90 67

N° especies 102 147 120 121 90 124 144

N° de individuos 775 694 530 505 353 473 446

Área basal total 21 32 19 19 18 19 25

Coeficiente mezcla 7,6 4,7 4,4 4,2 3,9 3,8 3,1

Índice de Shanon 5,11 6,1 5,9 6,1 5,5 5,7 6,3

Índice de Fisher 31 54,2 44,6 51,1 39 54 75,8

Altitud (msnm) 1 090 2 100 2 275 1 150 1 075 1 150 1 500

Tabla 2 – Riqueza de familia, géneros y especies de bosques pre-montanos y montanos de Selva central (La Merced, San Ramón 
y Satipo), en parcelas de 01 ha, con árboles ≥ 10 cm de DAP. Tomado de Antón & Reynel (2004); Reynel & Honorio (2004); 
Reynel & Antón (2004); Caro et al. (2004) y La Torre (2003). Los números en negrita son los resultados del presente estudio.
Table 2 – Richnes at family, genus and species levels in pre-montane and montane forests of Amazonian Central Peru (La Merced, San 
Ramon and Satipo), in 1.0 ha plots, with trees ≥ 10 cm de DAP. Taken from Antón & Reynel (2004); Reynel & Honorio (2004); Reynel & 
Antón (2004); Caro et al. (2004) and La Torre (2003). Numbers shown in bold are the results of the present study. 
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Géneros P-ST P-PL P-PR P-GC P-GL P-MTL P-CPH prom.
Ocotea 8 4 2 7 2 3 22 6,86
Ficus 10 10 2 4 3 4 6 5,57
Nectandra 1 7 3 3 2 2 13 4,43
Inga 5 3 0 6 8 6 2 4,29
Miconia 6 9 9 0 0 3 2 4,14
Cecropia 2 4 5 4 4 3 1 3,29
Myrsine 2 4 3 1 0 2 0 1,71
Allophylus 1 1 2 3 2 1 1 1,57
Alchornea 2 1 1 1 1 2 1 1,29
Virola 3 0 0 1 1 1 3 1,29
Aspidosperma 1 0 0 3 2 2 0 1,14
Trichilia 1 0 0 3 2 1 1 1,14
Pourouma 2 0 0 1 2 1 1 1,00
Clarisia 2 0 0 2 2 1 0 1,00
Pseudolmedia 2 1 0 1 1 0 2 1,00
Calyptranthes 1 3 3 0 0 0 0 1,00
Piper 0 2 2 0 1 0 2 1,00

Tabla 4 – Géneros frecuentes registrados en los bosques de Selva Central, en parcelas de una hectárea ubicados 
entre 990 y 2275 msnm.
Table 4 – Most frequent genera registered in the Upper Amazonian forests of Central Peru, in one hectare plots located between 990 
and 2275 masl.

Familias P-ST P-PL P-PR P-GC P-GL P-MTL P-CPH prom

Lauraceae 11 29 7 14 10 4 18 13,29

Moraceae 20 12 3 12 10 6 11 10,57

Rubiaceae 3 8 10 7 4 10 4 6,57

Melastomataceae 7 11 14 4 0 5 3 6,29

Urticaceae 4 7 7 6 8 6 5 6,14

Leguminosae 11 0 0 7 9 11 3 5,86

Euphorbiaceae 7 4 8 4 3 9 4 5,57

Meliaceae 2 2 2 4 5 5 7 3,86

Clusiaceae 2 6 3 4 2 3 2 3,14

Malvaceae 1 0 0 6 5 5 3 2,86

Myrtaceae 2 8 5 2 0 2 1 2,86

Myrsinaceae 2 5 6 2 0 2 2 2,71

Annonaceae 2 5 1 1 3 1 2 2,14

Sapindaceae 1 2 3 4 2 1 1 2

Cyatheaceae 1 3 6 1 0 1 0 1,71

Tabla 3 –  Familias frecuentes y especiosas registradas en los bosques de Selva Central, en parcelas de una hectárea 
ubicados entre 990 y 2275 msnm.
Table 3 – Most frequent families registered in the Upper Amazonian forests of Central Peru, in one hectare plots located between 990 
and 2275 masl.
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(15), las cinco especies poseen el 32.2% de la 
abundancia total del bosque de cima de colina 
(Reynel & Antón 2004). También Ladenbergia 
oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson 
(56), Cecropia polystachya Trécul (30), Sapium 
glandulosum (L.) Morong (28), Iriartea deltoidea 
Ruiz & Pav. (23), Zapoteca amazonica (Benth.) 
H.M. Hern (16), Macbrideina peruviana Standl.y 
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez (15), las siete 
especies poseen el 38.6 % de la abundancia total 
para un bosque de ladera (Antón & Reynel 2004). 
Para un bosque de ladera a 1075 m  las especies 
más abundantes fueron Otoba parvifolia (Markgr.) 
A.H. Gentry (35), Nectandra pulverulenta (29), B. 
costaricensis y S. exorrhiza (24) y P. laevis (14), las 
cinco especies poseen el 35.6% de la abundancia 
total (Fig. 5 y anexo 1). En la zona de estudio G. 
hyposericea, P. minor, A. glandulosa, V. venulosa, 
H. sylvestris y C. arborea, poseen el 29. 4% de 
la abundancia total. Hacemos notar que no se 
comparte ninguna especie abundante y frecuente 
en el piso premontano y montano a pesar que entre 
algunas parcelas la distancia en línea recta no 
sobrepasa los dos kilómetros (Fig. 1).

La presencia de dos especies nuevas, Protium y 
Magnolia, revela que son necesarios más inventarios 
florísticos en nuestro país, para comprender mejor 
los patrones de composición florística. Protium ha 
sido considerado exclusivamente amazónico con 
29 especies registradas en Perú entre 0–500 msnm 
y cuatro especies registradas entre los 0–1000 

m (Brako & Zarucchi 1993; Ulloa et al. 2004). 
Esto refleja que el conocimiento de los bosques 
neotropicales sigue siendo extremadamente pobre.

El índice de diversidad de Fisher en el 
presente estudio fue de 31. Estudios en selva central 
reportan que el  índice de Fisher oscila entre 39 y 
75.8 (Tab. 2). Todos los valores de los índices de 
diversidad analizados son mayores que la muestra 
de estudio. Note que el índice de Fisher permite 
hacer comparaciones relativamente fieles del nivel 
de diversidad de especies entre sitios, que dada una 
misma área, varían en términos de abundancia. A 
diferencia de la mayoría de los índices que se suelen 
utilizar para cuantificar la diversidad (Magurran 
1988). El índice de Fisher establece de manera 
explícita, que la diversidad (riqueza de especies) 
depende del número de individuos muestreados. 
Así desde el punto de vista matemático, este índice 
“controla” y “elimina”, por el tamaño de la muestra 
(en este caso número de individuos), el efecto 
positivo que tiene la abundancia sobre la diversidad, 
lo que permite determinar si una parcela de bosque 
es realmente más diversa que otra (Berry 2002).

Del análisis estructural
En la Amazonía peruana, Pitman et al. 

(2001), reportan para nueve parcelas permanentes 
con un rango de 465–724 individuos por parcela 
con un promedio de 29.2 m2 de área basal. Para 
la Amazonía ecuatoriana. Así mismo, estudios 
realizados en Selva Central (Chanchamayo y 
San Ramón), con la misma metodología reportan 
valores de densidad que oscilan entre 353 y 694 
individuos y, un área basal que oscilan entre  19 y 
32 m2 (Antón & Reynel 2003; La Torre et al. 2007). 
La muestra en estudio registró 775 individuos, 
posee mayor densidad que las muestras de bosque 
al suroeste de la Amazonía Peruana. Así mismo, 
es mayor que las muestras de selva central (Antón 
& Reynel 2003; La Torre 2007). Sin embargo, el 
área basal de 21.60 m2, solo es mayor que la P-GC, 
P-GL, P-MCT y P-PR (Tab. 2).

Análisis comparativo de fragmentos
de bosque en el valle de Chanchamayo
 La ordenación MDS de los sitios analizados 

tomando como referencia datos de presencia/
ausencia,  abundancia total y abundancia con 
log transformado, reconocieron cuatro grupos 
distintos de ensamblajes de especies de árboles 
(1) los bosques de Santa Teresa, (2) los cedros de 
Pampa Hermosa, (3) La Génova y la microcuenca 

Figura 5 – Diagrama de dispersión de especies con 
datos de abundancia total de siete parcelas de 01 ha 
localizadas en La Merced, San Ramón y Satipo. 
Figure 5 – Species diagram of scatter with data of total 
abundance in seven 1.0 ha forest plots in La Merced, San 
Ramon and Satipo. 
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El Tirol y (4) los bosques de Pichita que podrían 
reflejar una menor o mayor combinación de 
gradientes altitudinales en el valle de chanchamayo. 
La separación notable de las P-ST y la P-CPH, 
se debió a la exclusividad de las especies. Por 
ejemplo, 78 especies son exclusivas de la P-ST. Así 
mismo, la P-CPH presentó 91 especies exclusivas, 
mientras que 33 especies fueron exclusivas en las 
parcelas P-PL, P-PR y 10 especies para la P-GL, 
P-GC y P-MTL. Mientras que la ordenación MDS 
de géneros con datos de abundancia total o con 
log transformado, reconocieron cinco grupos de 
ensamblajes de árboles: Santa Teresa, La Génova, 
microcuenca El Tirol, Cedros de Pampa Hermosa 
y Pichita. 

Bosques por debajo de los 1500 presentan 
afinidades con los bosques amazónicos, 
particularmente por P. laevis, Clarisia biflora Ruiz 
& Pav., C. racemosa Ruiz & Pav. y B. costaricensis 
(Moraceae), L. oblongifolia (Rubiceae), S. exorrhiza 
(Arecaceae), Garcinia madruno (Kunth) Hammel 
(Clusiaceae) y O. parvifolia (Myristicaceae) 
que pueden ser especies conspicuas en bosques 
maduros de tierras bajas (Antón & Reynel 2004). 
Por otro lado, un típico estrato montano de altas 
elevaciones (mayor de 1500 m) puede estar inferido 
por Weinmannia lechleriana Engl. (Cunoniaceae), 
Hyeronima asperifolia Pax & K. Hoffm. y H. 
oblonga (Tull) Müll. Arg (Euphorbiaceae) (Antón 
y Reynel 2004) y la alta densidad de individuos de 
Melastomataceae en los bosques de Pichita (P-PL 
y P-PR). 

Conclusiones
La muestra de bosque de Santa Teresa, 

presenta 102 especies, 67 géneros y 37 familias. La 
diversidad alfa es moderada en contraste con otras 
muestras de bosque de selva central y amazonía 
baja.  Se asume que la naturaleza transicional, 
la carencia de lianas y la tala selectiva son 
características que evidencian la baja diversidad 
de la zona de estudio.  

En Selva central, los bosques premontanos 
guardan afinidades florísticas entre ellos y con 
los de amazonia baja, pero hay diferencias 
marcas con el bosque montano por la mayor 
presencia de familias y géneros altoandinos. 
Las familias Lauraceae, Moraceae, Rubiaceae, 
Melastomataceae, Urticaceae y Leguminosae, así 
como, los géneros Ocotea, Ficus, Nectandra, Inga 
y Miconia son los más ricos en especies en los 
bosques de selva central del Perú. 

El conocimiento sobre la flora arbórea de selva 
central sigue siendo extremadamente pobre. Es 
clara la necesidad de continuar haciendo muestreos 
a gran escala y de uniformizar metodologías 
para analizar en forma adecuada los patrones de 
diversidad y composición florística.
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Resumo
Trepadeira é um importante componente da composição e riqueza de espécies vegetais em florestas tropicais. 
Contudo, pesquisas exclusivas com esse grupo ainda são poucas no Brasil. O presente estudo teve como objetivo 
caracterizar a composição florística e aspectos ecológicos de trepadeiras em três fragmentos de florestas semideciduais 
em Uberlândia, MG. Para o levantamento florístico foram realizadas coletas mensais de março de 2010 a março 
de 2011. As espécies foram classificadas quanto ao hábito trepador, modo de ascensão e dispersão. Para calcular a 
similaridade florística entre as áreas utilizou-se o índice de Jaccard. Nos três fragmentos de floresta semidecidual 
estudado foram identificadas 99 espécies incluídas em 25 famílias e 62 gêneros. No fragmento da Fazenda São José 
(FSJ), Fazenda Experimental do Glória (FEG) e Fazenda Irara (FAI) encontrou-se 71, 53 e 52 espécies. As famílias 
mais ricas em espécies foram Bignoniaceae (16 espécies), Malpighiaceae (12), Sapindaceae (11) e Fabaceae (10). 
Houve o predomínio de espécies lenhosas e anemocóricas. As espécies dotadas de gavinhas foram as mais numerosas 
no fragmento da FSJ, enquanto na FEG e na FAI predominaram espécies volúveis. A similaridade florística entre 
os fragmentos foi menor que 50% indicando baixa similaridade entre as nossas áreas de estudo. 
Palavras-chave: forófito, modo de escalada, similaridade florística.

Abstract
Climbing plants are an important component of the composition and richness of plant species in tropical forests. 
However, research focused on this group is still rare in Brazil. This paper aimed to characterize the floristic 
composition and ecological aspects of climbing plants in three fragments of semideciduous forest in Uberlândia, 
MG. For the floristic surveys plants were collected monthly from March 2010 to March 2011. The species were 
classified according to climbing habit, climbing strategy and dispersion. To calculate floristic similarity between 
the fragments we used the Jaccard index. We identified 99 species in 62 genera and 25 families. A total of 71, 53, 
and 52 species were recorded, respectively, at  Fazenda São José (FSJ), Fazenda Experimental do Glória (FEG) 
and Fazenda Irara (FAI) fragments. The most species-rich families were Bignoniaceae (16 species), Malpighiaceae 
(12), Sapindaceae (11) and Fabaceae (10). Overall, there was a predominance of woody and anemochoric species. 
Species with tendrils were most numerous in FSJ, while in FEG and FAI there was a predominance of twining 
species. Floristic similarity between fragments was less than 50% indicating low similarity between the study areas.
Key words: host tree, climbing strategy, floristic similarity.
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Introdução
As trepadeiras são plantas que germinam 

no solo, permanecem ligadas a este durante todo 
seu ciclo de vida, e utilizam um suporte mecânico 
(forófito) para garantir seu crescimento em 
altura (Gentry 1991; Acevedo-Rodriguez 2005). 

Essas plantas mecanicamente dependentes têm 
despertado atenção dos pesquisadores desde o 
século XIX, período em que Darwin escreveu um 
livro onde destacou os movimentos de rotação 
do caule dessas espécies vegetais (Isnard & 
Silk 2009). Diversas denominações foram 
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relacionadas ao hábito trepador, sendo as mais 
adotadas aquelas que utilizam as propriedades 
morfológicas do caule, ou seja, trepadeiras 
herbáceas e lenhosas (Gentry 1985). 

As trepadeiras são consideradas heliófilas, 
ou seja,  são dependentes de luz para o 
desenvolvimento (Putz 1984) tendo, então, a 
capacidade de crescer rapidamente em altura 
e extensão para alcançar dossel (Putz & Chai 
1987). Para isso, desenvolveram mecanismos 
de ascensão, que são estratégias ecológicas e 
morfológicas para escalar o forófito e maximizar 
a captura de luz (Gentry 1985; Hergaty 1991). 
Assim, a associação trepadeira/forófito é 
caracterizada pela competição principalmente 
por recursos como luz, água e nutrientes 
(Schnitzer 2005). As trepadeiras podem atuar 
como uma força seletiva na dinâmica da 
comunidade florestal determinando condições 
de vida para os demais componentes, atuando 
assim, como uma verdadeira força seletiva (Putz 
1984; Phillips et al. 2005).

Essas plantas são comuns em praticamente 
qualquer tipo de clima e comunidades vegetais, 
sendo o diferencial fisionômico entre florestas 
temperadas e tropicais (Gentry 1991), no qual 
atingem maior abundância, diversidade e riqueza 
nos trópicos (Emmons & Gentry 1983; Schnitzer 
& Bongers 2002), onde cerca de 18 a 22% da 
diversidade taxonômica são trepadeiras juvenis 
(Gentry 1991). Lianas contribuem com cerca 
de 25% da diversidade nas florestas tropicais 
(Schnitzer & Bongers 2002) e na bacia Amazônica 
essa proporção pode ser de até 44% (Gentry 1991; 
Pérez-Salicrup et al. 2001), sendo considerado 
importante componente florístico, funcional e 
estrutural das florestas tropicais (Morellato & 
Leitão Filho, 1996; Fonseca & Oliveira 1998). 

Estudos realizados com lianas têm demostrado 
que a abundância e biomassa vem aumentado 
em florestas tropicais (Phillips et al. 2002), isto 
relacionado a fatores tais como a sazonalidade da 
precipitação (DeWalt et al. 2010), topografia do 
solo (Schnitzer & Bongers 2002), disponibilidade 
de estruturas de suporte (Sfair & Martins 2011), 
distrúrbios florestais (Laurance et al. 2001; 
Schnitzer & Carson 2001) e o aumento de CO2 

atmosférico (Granados & Korner 2002). Sendo 
que, os meios de produção e uso desordenado 
da terra têm contribuído para o processo da 
fragmentação (Tabarelli & Gascon 2005), que 
são pequenas manchas florestais com ampla 

diversidade florística (Klink & Machado 2005). 
Nesses fragmentos ocorrem bordas artificiais, que 
são ambientes bem iluminados que favorecem 
o desenvolvimento destas plantas (Hergaty & 
Caballé 1991; DeWalt et al. 2000).

É notável a importância das trepadeiras 
nas comunidades vegetais, pois contribuem 
para diversidade florística, além de promover a 
conexão das copas das árvores, facilitando assim, 
o deslocamento de animais não voadores (Putz 
1984, 2005). As trepadeiras também fornecem 
recursos alimentares, principalmente em época 
de baixa disponibilidade da comunidade arbórea 
(Morellato & Leitão Filho 1996) e auxiliam na 
manutenção do micro clima durante a estação seca 
e fria (Schnitzer & Bongers 2002).

Apesar da importância e ampla distribuição 
das trepadeiras, estas receberam menos enfoque 
em estudos nas florestas tropicais em relação a 
outras formas de vida (Gentry 1991; Udulutsch et 
al. 2010). Essa carência de informações pode estar 
relacionada às dificuldades de coleta no dossel da 
floresta (Putz 1984; Villagra & Neto 2010) e também 
estar associado a problemas na identificação desse 
grupo tão diverso (Udulutsch et al. 2010).

No Brasil, os estudos com florística de 
trepadeiras datam da década de 90, sendo que 
grande parte destes foram realizados nas florestas 
semideciduais do estado de São Paulo. Estes estudos 
constituíram-se de levantamentos florísticos 
(Bernacci & Leitão Filho 1996; Morellato & 
Leitão Filho 1996, 1998; Udulutsch et al. 2004; 
Rezende & Ranga 2005; Tibiriçá et al. 2006), 
amostragens fitossociológicas (Hora & Soares 
2002; Rezende et al. 2007) e investigações sobre 
a relação entre lianas e a diversidade arbórea 
(Sfair & Martins 2011). O modo de ascensão 
foi motivo de pesquisa em alguns dos estudos 
sobre trepadeiras (Tibiriçá et al 2006; Santos et 
al. 2009; Villagra & Neto 2010), sendo outros 
aspectos ecológicos, como hábito e formas de 
dispersão, ainda pouco explorados (Morellato 
& Leitão Filho 1998). O estudo de Santos et al. 
(2009) reuniu diversos trabalhos com trepadeiras 
de florestas semideciduais e buscou identificar 
padrões para esta forma de vida.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi 
caracterizar a comunidade de trepadeiras em três 
fragmentos de florestas semideciduais no município 
de Uberlândia, visando classificar as espécies quanto 
ao hábito trepador, modo de ascensão, formas de 
dispersão e ocorrência nos fragmentos. 
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Material e Métodos
O estudo das trepadeiras foi realizado em três 

fragmentos de florestas semideciduais localizados 
em reservas legais na Fazenda Experimental do 
Glória (FEG), Fazenda São José (FSJ) e Fazenda 
Irara (FAI) todas no município de Uberlândia, 
Minas Gerais (Fig. 1). Os três fragmentos possuem 
em seu interior áreas com nascentes de córregos da 
bacia do rio Araguari e estão ligadas às florestas de 
galeria que margeiam esses cursos de água. Além 
disso, estão inseridos em uma matriz com lavouras, 
áreas de pastagens e reflorestamento com eucalipto. 
Os fragmentos são bem preservados, com poucas 
clareiras internas, mas as bordas possuem alguns 
trechos com densa cobertura de trepadeiras.

O fragmento de floresta semidecidual da 
FEG (48º12’22”W e 18º57’03”S) pertence à 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e 
possui cerca de 30 ha. O solo sob a floresta é do tipo 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico com textura 
argilosa possuí teor médio de Ca+2 disponível de 
1,81 Cmolc dm-3 e saturação média de bases de 
16,8%  (Haridasan & Araújo 2005). O fragmento de 
floresta semidecidual (48°08’46”W e 19°08’39”S) 
situado na FAI tem cerca de 20 ha. O solo sob 
este fragmento é distrófico, com teor médio de 
Ca+2 disponível de 0,12 Cmolc dm-3  e saturação 

de bases de 2,6% (Lopes 2010). O fragmento de 
floresta semidecidual (48º13’53”W e 18º51’35”S) 
da FSJ possuiu cerca de 20 ha e tem o solo diferente 
dos anteriores, com setores de fertilidades bem 
contrastantes. No setor Noroeste e Norte foram 
registrados teor médio de Ca+2 disponível de 2,68 
Cmolc dm-3 e saturação de bases de 40,17% tendo 
cerca de 10 vezes maior fertilidade do que o setor 
Leste e Sul com de Ca+2 disponível de 0,16 Cmolc 
dm-3 e saturação de bases de 4,11% (Lopes 2010).  

O clima predominante da região, segundo a 
classificação de Köppen (1948), é do tipo Tropical 
Savana (Aw). É um clima sazonal caracterizado por 
um período chuvoso no verão, de outubro a março e 
relativamente seco no inverno, de abril a setembro. 
A temperatura média anual é de 22ºC, com total 
pluviométrico de 1500 mm/ano (Silva et al. 2008).

O levantamento florístico das trepadeiras 
nos três fragmentos de floresta semidecidual foi 
realizado mensalmente, no período de março 
de 2010 a março de 2011. Foram percorridas as 
bordas dos fragmentos coletando-se as espécies em 
estágio reprodutivo. As coletas foram realizadas 
na borda devido à dificuldade de visualizar e 
coletar as trepadeiras no interior dos fragmentos 
que possuem árvores altas com densa cobertura de 
copa. Os exemplares coletados foram herborizados 
e identificados por meio de chaves analíticas e 
descrições bibliográficas específicas. Também 
foram feitas comparações com material depositado 
no Herbarium Uberlandense (HUFU) e herbários 
da Universidade Estadual de Campinas (UEC), 
Herbário Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESA), além de consultas a especialistas. 
O sistema de classificação para as famílias foi 
a APG III (Bremer et al. 2009). A grafia e as 
identificações das espécies foram padronizadas 
de acordo com a Lista da flora brasileira de 2012 
disponível no site <http://floradobrasil.jbrj.gov.
br/2012/>, administrada pelo Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro. O material coletado nos 
fragmentos florestais foi incorporado ao acervo 
do Herbarium Uberlandense da Universidade 
Federal de Uberlândia, tendo duplicatas nos 
herbários visitados.

As espécies de trepadeiras coletadas foram 
classificadas segundo o hábito trepador, de 
acordo com Gentry (1991), em herbáceas e 
lenhosas. Pra a classificação quanto ao modo de 
escalada, adotaram-se as quatro categorias (Hergaty 
1991): volúveis, as que envolvem o forófito 
com movimento helicoidal por meio do caule 

Figura 1 – Localização dos fragmentos de floresta 
semidecidual dentro da região do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, MG. FEG = Fazenda Experimental do 
Glória; FSJ = Fazenda São José; FAI = Fazenda Irara. 
Adaptado de Lopes et al. (2012).
Figure 1 – Location of  the fragments of semideciduous forest 
within the Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba region. Fazenda 
Experimental do Glória; FSJ = Fazenda São José; FAI = Fazenda 
Irara. Adapted from Lopes et al. (2012).
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principal, ramos, pecíolos e peciólulos; gavinha, 
que possuem estruturas caulinares, foliares e 
outras modificadas em gavinha; apoiantes, que se 
apóiam passivamente, podendo apresentar ganchos 
ou espinhos que auxiliam o apoio no forófito e 
radicantes, aquelas que usam raízes adventícias 
para fixarem no suporte.

Para cada espécie coletada foi determinada 
a síndrome de dispersão, utilizando-se as 
denominações usuais: anemocóricas com 
dispersão pelo vento; zoocóricas com dispersão 
por animais e autocóricas quando as características 
do sistema de dispersão não se enquadram nas 
categorias anteriores e tinham características de 
autodispersão (Van Der Pijil 1982; Morellato & 
Leitão Filho 1998). 

A similaridade florística entre os três 
fragmentos florestais foi calculada utilizando-
se o índice de Jaccard (Mueller-Dombois & 
Ellenberg 1974).

Para verificar se os modos de ascensão (volúvel, 
apoiante e gavínea) diferem entre os três fragmentos 
florestais utilizou-se o teste do Qui quadrado. As 
análises foram feitas no programa Systat.

Resultados
O número total de espécies de trepadeiras 

encontradas nos três fragmentos florestais foi de 99 
espécies distribuídas em 26 famílias e 63 gêneros. 
A maior riqueza ocorreu no fragmento da FSJ com 
71 espécies seguidas dos fragmentos das FEG e FAI 
com 53 e 52 espécies (Tabs. 1, 2). O maior número 
de espécies exclusivas e compartilhadas ocorreu no 
fragmento da FSJ (Fig. 2). 

As famílias com maior riqueza de espécies 
foram Bignoniaceae (16 espécies), Malpighiaceae 
(12), Sapindaceae (11), Fabaceae (10), Apocynaceae 
(9), Convolvulaceae e Asteraceae (5), tendo juntas 
70% das espécies amostradas. No entanto, a ordem 
de riqueza específica das famílias variou entre os 
fragmentos. As famílias Amaranthaceae e Canabaceae 
foram amostradas apenas no fragmento da FSJ, e 
Dioscoreaceae e Polygonaceae apenas no fragmento 
da FAI enquanto no fragmento da FEG não foi 
amostrado nenhuma família exclusiva (Tab. 1).

Em relação ao hábito registrou-se, em cada 
fragmento, mais de 70% de trepadeiras lenhosas. 
Bignoniaceae, Malpighiaceae e Sapindaceae, 
famílias exclusivamente lenhosas, foram as mais 
ricas em espécies (Tab. 1).

Nos três fragmentos, o modo de ascensão 
volúvel foi o mais encontrado (44 espécies), 

seguido daquelas dotadas de gavinha (37) e por 
fim as apoiantes (18). No entanto, no fragmentos 
FSJ gavinha foi o tipo de escalada com o maior 
número de espécies (Tab. 2). Os modos de 
ascensão não diferiram entre os três fragmentos 
florestais estudados c2 =2,45, gl = 4, p < 0,05. 
As famílias Bignoniaceae e Sapindaceae tiveram 
espécies exclusivamente com gavinhas, enquanto 
Apocynaceae, Convolvulaceae e Malpighiaceae 
mostraram-se espécies unicamente com modo 
de ascensão volúvel. Outras famílias como 
Malpighiaceae, Fabaceae e Asteraceae tiveram 
mais de um modo de ascensão (Tab. 1). Registrou-
se também, no fragmento da FAI, a espécie 
Dolichandra ungüis-cati que durante uma fase 
do seu desenvolvimento apresentou ascensão por 
meio de raiz adventícia.

A anemocoria foi o sistema de dispersão 
encontrado em maior número de espécies (67 
espécies) nas três florestas amostradas, as 
trepadeiras herbáceas tiveram maior número de 
espécies zoocóricas (11) enquanto as lenhosas mais 
espécies anemocóricas (60). 

A similaridade florística entre os três 
fragmentos florestais variou de 32,5% a 42,1% 
sendo a maior entre a Fazenda Experimental do 
Glória e a Fazenda São José (Tab. 3). 

Discussão
Nos três fragmentos florestais inventariados 

neste estudo encontraram-se 2 a 3 vezes menos 
espécies de trepadeiras do que em florestas 
semideciduais paulistas estudadas por Morelato 
& Leitão Filho (1998), Udulutsch et al. (2004), 
Tibiriçá et al. (2006). O maior tamanho dos 
fragmentos florestais paulistas, o método e esforço 
amostral (aqui se amostrou apenas a borda do 
fragmento) e histórico de perturbação como 
relatados por Morelato & Leitão Filho (1996), 
Tibiriçá et al. (2006), Udulutsch et al. (2010) 
podem ter interferido nessa diferença. 

Apesar dos três fragmentos florestais 
situarem-se em um mesmo município, ter 
aproximadamente o mesmo tamanho e histórico de 
perturbação o fragmento da FSJ teve maior número 
de espécies do que os demais fragmentos aqui 
inventariados. A heterogeneidade do fragmento 
florestal (Tibiriçá et al. 2006; Udulutsch et al. 
2004) como diferenças internas nas características 
do solo, como foi encontrada na floresta da FSJ por 
Lopes (2010) pode ter interferido no maior número 
de trepadeiras amostradas.
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Tabela 1 – Espécies de trepadeiras amostradas nas florestas semideciduais do município de Uberlândia, MG.  Locais 
de ocorrência: FSJ = Fazenda São José; FEG = Fazenda Experimental do Glória; FAI = Fazenda Irara. Hábito: H 
= herbacea; L= lenhosa. Modo de ascensao: Vol= Voluvel; Gav= gavinha; Apo= apoiante; RAd.= raiz adventicia. 
Ocorrência: R= rara; O= ocasional; Ab= abundante. Dispersão: A=anemocórica; Au= autocórica; Z= zoocórica. 
HUFU: Número de registro das exsicatas depositadas no Herbarium Uberlandense.
Table 1 – Climbing species sampled in fragments of semideciduous forests in the city of Uberlândia, MG, Brazil. Places of occurrence:  FSJ = 
Fazenda São José; FEG = Fazenda Experimental do Glória; FAI = Fazenda Irara. Habit: H = herbaceous ; L = woody. Climbing strategy: Vol = 
twining; Gav = tendril climbing;  Apo = scramblers; Rad = Adventitious root. Occurrence: R = rare; O = occasional; Ab = abundant. Dispersal mode: 
A= wind-dispersed; Au= self-dispersed; Z= animal-dispersed. HUFU: Voucher number of specimens deposited at the Herbarium Uberlandense.

Família/Espécie
Ocorrência

Hábito Ascensão Dispersão HUFU
FSJ FEG FAI

Acanthaceae

Justicia sp. R - - H Apo A 57.559

Amaranthaceae

Froelichia lanada Moench R - - L Apo A 58.729

Apocynaceae

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC. R - R L Vol A 58.901

Ditassa burchellii Hook. & Arn. R - - L Vol A 60.046

Forsteronia pubescens A.DC. R - R L Vol A 58.863

Mandevilla hirsuta (A.Rich.) K.Schum. - - R H Vol A 58.825

Oxypetalum erianthum Decne. R - - H Vol A 57.048

Prestonia coalita (Vell.) Woodson R - O L Vol A 56.955

Prestonia riedelii (Müll.Arg.) Markgr. R O R L Vol A 59.089

Schubertia grandiflora Mart. - Ab - H Vol A 59.353

Secondatia densiflora A.DC. R - R L Vol A 58.870

Aristolochiaceae

Aristolochia labiata Willd. - - R L Vol A 58.864

Aristolochia melastoma Silva Manso ex Duch. R - - L Vol A 59.349

Asteraceae

Bidens segetum Mart. ex Colla O O - L Vol A 57.056

Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera O - O L Apo A 56.912

Mikania cordifolia (L.f.) Willd. R - - H Vol A 57.566

Mikania micrantha Kunth R - - H Vol A 47.963

Mikania psilostachya DC. R R - L Apo A 56.937

Bignoniaceae

Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC R - - L Gav A 57.110

Amphilophium elongatum (Vahl) L.G.Lohmann O R R L Gav A 58.833

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth R - - L Gav A 59.083

Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G.Lohmann Ab Ab Ab L Gav A 57.583

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann - - R L Gav/RAd. A 58.839

Fridericia candicans (Rich.) L.G.Lohmann O Ab O L Gav A 59.086

Fridericia craterophora (DC.) L.G.Lohmann - R - L Gav A 56.930

Fridericia florida (DC.) L.G.Lohmann Ab Ab Ab L Gav A 56.900

Fridericia formosa (Bureau) L.G.Lohmann O - O L Gav A 57.113
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Fridericia speciosa Mart. - O O L Gav A 56.939

Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann O - - L Gav A 56.905

Lundia cordata (Vell.) DC. R - - L Gav A 56.914

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Ab Ab Ab L Gav A 57.581

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers - R - L Gav A 58.837

Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith O O - L Gav A 57.569

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G.Lohmann O O O L Gav A 58.796

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. O - - L Apo Z 58.809

Celastraceae

Pristimera celastroides (Kunth) A.C.Sm R - R L Apo Z 58.877

Convolvulaceae

Bonamia burchellii (Choisy) Hallier f. R R - H Vol A 56.899

Ipomoea saopaulista O’Donell - R - H Vol Au 56.933

Ipomoea tubata Nees R R - H Vol Au 57.111

Jacquemontia ferruginea Choisy - - R H Vol Au 58.798

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell O O - H Vol Au 56.941

Cucurbitaceae

Gurania lobata (L.) Pruski - - R H Gav Z 58.869

Psiguria ternata (M.Roem.) C.Jeffrey - - R H Gav Z 59.342

Dilleniaceae

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. R R - L Vol Z 57.558

Dioscoreaceae

Dioscorea glandulosa (Griseb.) Kunth - - R H Vol Z 57.036

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb - - R H Vol Z 57.574

Fabaceae

Camptosema ellipticum (Desv.) Burkart - - R H Vol Au 60.056

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. - R - H Vol Au 57.025

Clitoria laurifolia Poir. - O - H Vol Au 60.055

Clitoria ternatea L. - R R H Vol Au 60.136

Dioclea bicolor Benth. - O - L Vol Au 57.503

Dioclea violacea Mart. ex Benth. R - R L Vol Au 57.551

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld R R - L Apo A 57.506

Rhynchosia melanocarpa Grear R - R H Vol Z 57.121

Senna sp. R - - L Apo A 57.123

Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby R - R L Apo A 57.045

Malpighiaceae

Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates O O O L Vol A 57.592

Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates Ab Ab Ab L Vol A 57.028

Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates O O O L Apo A 58.823

Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates - - R L Vol A 56.949

Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) B.Gates O O - L Vol A 57.109

Família/Espécie
Ocorrência

Hábito Ascensão Dispersão HUFU
S.J. FEG Ira
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Carolus sp. R R - L Vol A 57.044

Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis R R - L Vol A 58.784

Diplopterys pubipetala (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis O O O L Vol A 57.553

Heteropterys anoptera A.Juss. R R - L Vol A 57.557

Heteropterys campestris A.Juss. - O R L Apo A 57.593

Heteropterys cochleosperma A.Juss. - R - L Vol A 56.945

Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb. R R R L Vol A 58.805

Menispermaceae

Cissampelos glaberrima A.St.-Hil. - Ab Ab L Vol Z 60.041

Odontocarya acuparata Miers R R R L Vol Z 58.895

Passifloraceae

Passiflora amethystina J.C.Mikan R R - H Gav Z 57.176

Passiflora gibertii N.E.Br. R - - H Gav Z 57.546

Passiflora miersii Mast. R - R H Gav Z 57.390

Passiflora tricuspis Mast. Ab R Ab H Gav Z 57.119

Polygalaceae

Bredemeyera floribunda Willd. - O O L Apo A 57.577

Securidaca tomentosa A.St.-Hil. & Moq. R - - L Apo A 56.915

Securidaca rivinifolia A.St.-Hil. & Moq. - R - L Apo A 57.505

Polygonaceae

Coccoloba sp. - - R L Vol Z 57.389

Ranunculaceae

Clematis dioica L. O Ab - L Vol A 57.120

Rosaceae

Rubus sellowii Cham. & Schltdl. - R R L Apo Z 57.385

Rubiaceae

Chomelia ribesioides Benth. ex A. Gray O - - L Apo Z 56.908

Sapidanceae

Cardiospermum grandiflorum Sw. O - - L Gav A 56.916

Paullinia meliifolia Juss. R R - L Gav A 58.812

Serjania caracasana (Jacq.) Willd. O - - L Gav A 57.560

Serjania glutinosa Radlk. O - O L Gav A 57.033

Serjania laruotteana Cambess. R R - L Gav A 57.049

Serjania lethalis A.St.-Hil. R O - L Gav A 58.782

Serjania mansiana Mart. R Ab R L Gav A 57.030

Serjania meridionalis Cambess. O - O L Gav A 56.907

Serjania paradoxa Radlk. Ab Ab Ab L Gav A 57.058

Serjania pinnatifolia Radlk. R - - L Gav A 57.047

Serjania reticulata Cambess. R R R L Gav A 57.562

Smilacaceae

Smilax brasiliensis Spreng. R R R L Gav Z 58.894

Smilax fluminensis Steud. R - R L Gav Z 58.861

Família/Espécie
Ocorrência

Hábito Ascensão Dispersão HUFU
S.J. FEG Ira
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Verbenaceae

Lantana cujabensis Schauer - R R L Apo Z 56.951

Petrea volubilis L. - - R L Apo A 58.802

Violaceae

Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don R O - L Vol A 57.567

Vitaceae

Cissus erosa Rich. Ab Ab Ab H Gav Z 56.903

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis subsp. verticillata R - - H Gav Z 56.902

Tabela 2 – Aspectos florísticos e ecológicos das trepadeiras 
amostradas nas florestas semideciduais em Uberlândia, 
MG. Fragmento florestal: FSJ= Fazenda São José; FEG= 
Fazenda Experimental do Glória; FAI= Fazenda Irara.
Table 2 – Floristic and ecological aspects of the climbing 
plants sampled in semideciduous forests in Uberlândia, MG, 
Brazil. Forest fragment: FSJ= Fazenda São José; FEG= Fazenda 
Experimental do Glória; FAI= Fazenda Irara.

Características
Fragmento 
Florestal

FSJ FEG FAI

Riqueza
Espécies 71 53 52

Famílias 21 17 19

Hábito (%)
Herbáceo 18,3 21 25

Lenhoso 81,7 79 75

Dispersão (%)

Anemocórica 76,1 69,8 61,5

Zoocórica 19,7 17 30,8

Autocórica 4,2 13,2 7,7

Modo de ascensão (%)

Volúvel 39,4 47,2 42,3

Apoiante 16,9 15,1 17,3

Gavinha 43,7 37,7 40,4

Figura 2 – Número de espécies de trepadeiras 
exclusivas a um dado fragmento ou compartilhada por 
dois ou mais fragmentos de floresta semidecidual. FEG 
= Fazenda Experimental do Glória, FSJ = Fazenda São 
José, FAI = Fazenda Irara.
Figure 2 – Number of species that were exclusively found in 
one fragment or that was shared between two or more fragments. 
FEG = Fazenda Experimental do Glória, FSJ = Fazenda São 
José, FAI = Fazenda Irara.

Tabela 3 – Matriz de similaridade florística (Jaccard) 
das espécies de trepadeiras amostradas nas florestas 
semideciduais em Uberlândia, MG.  FSJ= Fazenda 
São José; FEG= Fazenda Experimental do Glória; 
FAI= Fazenda Irara.
Table 3 – Floristic similarity matrix (Jaccard) of the climbing 
species sampled in semideciduous forests in  Uberlândia, MG, 
Brazil. FSJ= Fazenda São José; FEG= Fazenda Experimental 
do Glória; FAI= Fazenda Irara.

FSJ FEG FAI

FSJ 1

FEG 0,42 1

FAI 0,38 0,33 1

As famílias com maior número de espécies 
nos fragmentos de Uberlândia, Bignoniaceae, 
Sapindaceae e Malpighiaceae, estão incluídas 
entre as mais ricas listadas por Gentry (1991) para 
florestas neotropicais. Resultados semelhantes 
também foram encontrados em outros trabalhos 
em florestas semideciduais no estado de São 
Paulo desenvolvidos por Hora & Soares (2002), 
Tibiriçá et al. (2006) e Udulutsch et al. (2010). 
Estas três famílias são constituídas principalmente 
por gêneros de lianas (Tibiriçá et al. 2006). 
Bignoniaceae possui a tribo Bignonieae com 
predominância de trepadeiras lenhosas (Gentry 
1991; Lohmann 2006) podendo ser uma explicação 
de sua maior ocorrência. 

Semelhante ao presente estudo os modos 
de escalada volúvel e gavinha foram os mais 

Família/Espécie
Ocorrência

Hábito Ascensão Dispersão HUFU
S.J. FEG Ira



Florística de trepadeiras em fragmentos de florestas semideciduais

Rodriguésia 65(1): 049-059. 2014

57

encontrados nas amostragens em fragmentos 
de florestas semideciduais segundo Santos et 
al. (2009). Estudos desenvolvidos por Gentry 
(1991) mostraram que, em regiões neotropicais, a 
estratégia gavinha é a mais especializada, além de 
ser restrita a poucas famílias com grande número 
de espécies. O menor número de espécies com o 
modo de escalada apoiante aqui encontradas pode 
ser associado com o menor grau de especialização 
dessas espécies (Gentry 1991).

Quanto ao hábito encontramos cerca de ⅔ 
de espécies lenhosas estando de acordo com a 
estimativa encontrada por Udulutsch et al. (2004), 
Durigon et al. (2009) em florestas semideciduais. 
Esse resultado opõe ao que foi registrado por 
Gentry (1991), no qual trepadeiras lenhosas e 
herbáceas têm a mesma contribuição em número 
de espécies em florestas tropicais de baixa altitude. 
Como são poucos os levantamentos florísticos neste 
tipo de fisionomia que classificam as trepadeiras 
e ou lianas segundo o hábito (Morellato & Leitão 
Filho 1998; Udulutsch et al. 2004; Durigon et al. 
2009), pode-se inferir pouco sobre esta variação 
das formas lenhosas e herbáceas.

Assim como outras características ecológicas 
das trepadeiras aqui já mencionadas, a dispersão 
anemocórica, mais encontrada entre os três 
fragmentos, esteve relacionada com as famílias 
mais abundantes em espécies (Bignoniaceae, 
Sapindaceae, Malpighiaceae). Esta forma de 
dispersão associa-se aos ambientes de sazonalidade 
climática (Howe & Smallwood 1982), que facilita 
a anemocoria (Mantovani & Martins 1988). Nos 
fragmentos estudados também está relacionada 
com as trepadeiras lenhosas que de acordo com 
Morellato & Leitão Filho (1996), maturam seus 
frutos durante a estação relativamente seca, quando 
as árvores estão com menor percentual de folhas 
(Mantovani & Martin 1988).

Em relação à similaridade florística entre 
fragmentos, Kent & Coker (1992) consideram 
alta similaridade valores acima de 50%. Apesar de 
estarem localizados no mesmo município e com 
menos de 35 km de distância um do outro, os três 
fragmentos florestais tiveram baixa similaridade 
florística. Isto já foi observado em outros trabalhos 
com trepadeiras, tais como Santos et al. (2009) 
explicando a alta diversidade β, ou seja, a composição 
de espécies bastante heterogênea entre as áreas. 

Portanto, o presente estudo reafirmou 
a importância das trepadeiras na composição 
florística de florestas semideciduais conferindo a 

essas, elevada heterogeneidade taxonômica. Com 
isso, destacamos a necessidade de mais estudos 
destas plantas em áreas de floresta semidecidual no 
estado de Minas Gerais e no Brasil, principalmente 
aqueles relacionados a fatores que possam 
influenciar na composição florística de cada 
fragmento, tais como: umidade e fertilidade do 
solo, intensidade luminosa e disponibilidade de 
estruturas de apoio.
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Resumo
Foram analisadas a estrutura e a composição florística de uma formação de restinga arbustiva aberta no 
Parque Estadual de Itaúnas, ES, e verificada a similaridade entre a flora das formações de restinga arbustiva 
da Região Sudeste do Brasil. Para o levantamento, foi utilizado o método de intercepto de linha, contemplando 
indivíduos com altura igual ou superior a 50 cm. Os parâmetros fitossociológicos de frequência e valor de 
importância (VI) foram calculados. A similaridade da flora das restingas arbustivas da Região Sudeste foi 
verificada utilizando o índice de Sørensen. Foram encontradas 42 espécies em 28 famílias, sendo Fabaceae 
e Bromeliaceae as mais ricas (quatro espécies cada). As 10 espécies mais importantes representaram 65,6% 
do VI total, evidenciando forte estrutura oligárquica, principalmente no estrato herbáceo. Assim, puderam ser 
apontadas espécies que caracterizam esta formação, a qual é associada com fatores ambientais que condicionam 
a composição e abundância florística. A análise de similaridade evidenciou que as restingas do sudeste formam 
dois blocos florísticos distintos, um ao norte (litoral do Espírito Santo) e outro mais ao sul (litoral do Rio 
de Janeiro). Foram comuns a todas as restingas analisadas Manilkara subsericea, Pilosocereus arrabidae e 
Byrsonima sericea, podendo ser consideradas de ampla distribuição na costa sudeste.
Palavras-chave: restinga aberta de moitas, fitossociologia, intercepto de linha, planície arenosa, Pleistoceno.

Abstract
This study analyzed the structure and floristic composition of an open scrub restinga at Parque Estadual de 
Itaúnas, Espírito Santo and verified the similarity between floras of the restinga formations in southeastern 
Brazil. The line intercept method was applied to sample individuals equal or greater than 50 cm tall. The 
frequency and an importance value were estimated. The similarity of the flora of the restinga formations in 
southeastern Brazil was performed using the Sørensen index. We surveyed 42 species in 28 families, being 
Fabaceae and Bromeliaceae the richest families (four species each). The 10 most important species represented 
65.6% of the total importance value, showing a strong oligarchic structure, especially in the herbaceous layer. 
Thus, we identified some species that characterize this formation, which is associated with environmental 
factors that constrain floristic composition and abundance. The similarity analysis evidenced two distinct 
floristic blocks of southeastern restingas, one in the north (the coast of Espírito Santo) and another further to 
the south (coast of Rio de Janeiro). Some species were common to all analyzed resting formations - Manilkara 
subsericea, Pilosocereus arrabidae and Byrsonima sericea and may be considered of wide distribution on 
the southeast coast.
Key words: open scrub restinga, phytossociology, line intercept method, sandy coastal plains, Pleistocene. 
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Introdução
A restinga é composta por formações 

vegetais florística e estruturalmente diferenciadas 
distribuídas ao longo do litoral brasileiro, sobre 
planícies arenosas construídas através de 
processos eólicos ou fluvio-marinhos durante 
o Quaternário (Suguio & Tessler 1984; Martin 
et al. 1997). A variedade de formações vegetais 
encontrada na restinga está estreitamente ligada 
à variação geomorfológica e de outras condições 
ambientais associadas, incluindo variação na 
topografia, influências marinhas, continentais e 
da flutuação do nível do lençol freático (Araujo 
& Henriques 1984; Menezes et al .  2010; 
Magnago et al. 2011). 

Por questões como a variação topográfica 
do relevo, as cristas de cordões arenosos mais 
elevadas não são influenciadas diretamente pelo 
lençol freático, condicionando formações vegetais 
não-inundáveis. Por outro lado, entre cordões ou 
áreas de depressões, ocorre o afloramento do lençol 
freático com amplitudes e períodos de inundação 
variados, condicionando formações vegetais 
inundáveis e inundadas (Pereira 1990; Araujo 1992; 
Menezes & Araujo 2005; Menezes et al. 2010). 

O afloramento do lençol freático pode se dar 
em diferentes condições, algumas em constante 
período de inundação perdurando a maior parte 
do ano, permanecendo o solo encharcado nos 
períodos de seca, denominando essas formações 
de inundadas. Onde o lençol é aflorante durante 
curtos períodos na época chuvosa, as formações 
são denominadas inundáveis. Esta denominação 
também pode ser expandida para as formações onde 
o lençol freático se encontra próximo à superfície 
do solo, porém, sem afloramento (Menezes & 
Araujo 2005). As variações topográficas e o nível 
do lençol freático podem influenciar a diversidade, 
composição florística e estrutura da vegetação, 
constituindo um mosaico de formações vegetais 
desde herbáceas, tornando-se arbustivas, até 
arbóreas (Menezes & Araujo 2005).

As formações arbustivas de restinga se 
caracterizam pela presença de arbustos tortuosos, 
formando uma paisagem densa devido à 
proximidade entre as copas, até moitas de diferentes 
tamanhos separadas por porções de areia desnuda 
ou com vegetação herbácea, podendo ser divididas 
segundo seus atributos fitofisionômicos em fechada 
e aberta, respectivamente (Henriques et al. 1986; 
Pereira 1990; Araujo 1992). 

No Brasil, principalmente nas regiões sul 
e sudeste, as restingas têm sido alvo de diversos 
estudos, sobretudo levantamentos florísticos e 
estruturais (Araujo & Henriques 1984; Pereira et 
al. 1998; Afonso et al. 2007; Menezes et al. 2010; 
Magnago et al. 2011) que evidenciam a importância 
desse ecossistema para a biodiversidade (Menezes 
& Araujo 2005). O estado do Espírito Santo, 
com 400 km de costa, possui cerca de 15% de 
vegetação de restinga remanescente (Lani et al. 
2008). A maior faixa de planície arenosa situa-se 
no norte do estado, associada à foz do rio Doce, 
se estendendo por cerca de 130 km e apresentando 
largura máxima de 38 km (Suguio et al. 1982). 
Nesta região ocorrem terraços arenosos construídos 
tanto no Pleistoceno, mais antigo, quanto no 
Holoceno, mais recente, devido a processos 
marinhos transgressivos e regressivos, os quais 
foram responsáveis pela formação de cristas de 
cordões arenosos e depressões (Martin et al. 1997). 

Embora a vegetação de restinga seja foco 
de estudos recentes ao longo do litoral brasileiro 
(Amaral et al. 2008; Menezes et al. 2010; Magnago 
et al. 2011) ainda existe uma defasagem para o 
Estado do Espírito Santo, principalmente para 
a região norte, onde os trabalhos que focam 
a florística das formações vegetais são mais 
numerosos (Pereira & Gomes 1993; Behar & 
Viégas 1993; Pereira et al. 1998; Colodete & Pereira 
2007) em detrimento daqueles que tratam dos 
aspectos estruturais (Pereira et al. 2004; Pereira & 
Assis 2004). Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivo analisar a estrutura e a composição florística 
de uma formação de restinga arbustiva aberta no 
Parque Estadual de Itaúnas, norte do Espírito Santo e 
verificar as relações florísticas com outras formações 
similares da região sudeste do Brasil.

Material e Métodos
Área de estudo
 O estudo foi desenvolvido dentro dos limites 

do Parque Estadual de Itaúnas (PEI) em uma 
formação arbustiva aberta de restinga localizada na 
Trilha das Borboletas (18°24’02”S – 39°42’00”W). 
O depósito arenoso da área de estudo dista cerca de 
1 km da linha de costa, possui altura em torno de 
6 m acima do nível do mar e é cercado por uma área 
de depressão onde se desenvolve uma vegetação 
alagada pelo rio Itaúnas.

A formação vegetal  anal isada está 
estabelecida sobre depósitos arenosos construídos 
devido a processos marinhos transgressivos e 
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regressivos que ocorreram durante o Pleistoceno 
(Martin et al. 1981; Martin et al. 1997). Nesses 
depósitos arenosos observam-se algumas áreas 
com afloramento do lençol freático e outras onde, 
apesar de não aflorar, o lençol freático pode chegar 
próximo à superfície, inundando a zona das raízes. 
Desta forma, esta formação foi designada como 
arbustiva aberta inundável.

Os dados climatológicos foram cedidos 
pelo Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural), a partir 
da estação do município de São Mateus, a 37 km 
da área de estudo. As temperaturas médias anuais 
registradas para a região foram máximas de 26,7ºC 
e mínimas de 21,7ºC, com umidade relativa de 
83% e precipitação média anual de 1308 mm. Pela 
classificação de Köppen, a região está enquadrada 
no tipo Aw, portanto, um clima tropical sazonal com 
as maiores taxas de precipitação nos meses de verão 
e as menores nos meses de inverno.

A formação estudada é caracterizada por 
moitas adensadas com 3 a 20 m de diâmetro, 
distando em torno de 2 a 3 m umas das outras, 
apresentando sua porção central ocupada por 
espécies arborescentes com altura entre 3 e 
5 m e o bordo ocupado, principalmente, por 
Aechmea blanchetiana e Vriesea neoglutinosa 
(Bromeliaceae). Na região entre moitas, a vegetação 
é esparsa e com baixa cobertura, destacando-se 
Marcetia taxifolia, Paepalanthus klotzschianus e 
Gomphrena agrestis. Frequentemente, sobre a areia 
desnuda, Allagoptera arenaria pode se estabelecer 
e constituir moitas monoespecífica ou associada 
com Pilosocereus arrabidae.

Estudo e amostragem da comunidade 
Para efeito deste estudo foi definido “moita” 

como sendo um conjunto com mais de dois indivíduos, 
podendo ocorrer sobreposição de copas, de diâmetro 
maior ou igual a 0,5 m (Ribas et al. 1993). Essa 
classificação já foi adotada em outros estudos do 
gênero (Menezes & Araujo 2000; Zaluar & Scarano 
2000). Partindo dessa definição, a classificação da 
vegetação foi realizada por meio de observações de 
campo sobre aspectos fitofisionômicos, composição 
florística, forma biológica, abundância de espécies, 
densidade e profundidade do lençol freático. Foi 
utilizada nesta classificação a terminologia proposta 
por Menezes & Araujo (2005).

Para o levantamento da estrutura da vegetação 
foi utilizado o método de intercepto de linha 
(Mueller-Dombois & Ellenberg 1974). Com o 

auxílio de uma bússola foram demarcadas 20 linhas 
por toda extensão da área com 50 m de comprimento 
cada, com uma distância de 30 m uma das outras, 
totalizando 1000 m de linha amostrados. Os 
indivíduos lenhosos e herbáceos com altura igual 
ou superior a 50 cm que interceptaram as linhas, 
exceto lianas, foram incluídos na amostragem. 
Para cada um destes foram tomadas as seguintes 
medidas: a extensão do indivíduo interceptado 
pela projeção da linha e o maior diâmetro de copa 
perpendicular à linha. Pequenas interrupções de até 
5 cm nas copas dos arbustos interceptados foram 
ignoradas. Foram coletadas através de caminhada 
aleatória e incluídas na listagem florística, espécies 
não contempladas pela amostragem, mas que 
obedeciam ao critério de inclusão adotado. Foram 
distribuídos dez pontos entre as unidades amostrais 
para mensurar a profundidade do lençol freático.

As identificações botânicas foram realizadas 
através de literatura especializada, comparações 
com exsicatas já identificadas existentes nos 
Herbário VIES e CVRD e através de consultas 
a especialistas. O material botânico fértil foi 
depositado no Herbário VIES. A classificação de 
famílias segue o sistema da APG III (2009) para 
angiospermas e para licófitas e monilófitas foi 
adotado o proposto por Smith et al. (2006).

Análise estrutural
Os parâmetros fitossociológicos foram 

calculados de acordo com Brower & Zar (1984). Os 
índices de Densidade Linear e Cobertura Linear são 
resultantes do número de indivíduos amostrados (N) 
e intercepto total (L), respectivamente, divididos 
pelo tamanho da amostragem (1000 m), sendo seus 
valores proporcionais e, portanto, desnecessários e 
suprimidos. O parâmetro de Frequência Absoluta 
(F) está relacionado à porcentagem de ocorrência 
da espécie na unidade amostral e o Valor de 
Importância (VI) é resultante da somatória dos 
valores relativos de Densidade Linear, Cobertura 
Linear e Frequência. Optou-se pelo índice de 
Shannon (H’) para o cálculo da diversidade e pelo 
índice de Pielou (J) para equidade.

Similaridade florística
Para a análise de similaridade florística 

utilizou-se o método de ligação UPGMA 
(Unweighted Pair Group Method using Arithmetic 
Mean) com emprego do índice de Sørensen, 
calculado através do programa MVSP (MultiVariate 
Statistical Package ) versão 3.1 (Kovach 2005), 
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com intuito de investigar a relação entre a flora das 
formações arbustivas abertas de restinga da região 
sudeste. Foi confeccionado a partir de 10 estudos 
florísticos e estruturais do Espírito Santo e Rio de 
Janeiro (Fig. 1) um banco de dados qualitativo de 
ocorrência de espécies que obedeciam aos critérios 
de inclusão de amostragem da vegetação adotados 
neste estudo. Diferentemente das demais, em duas 
áreas (Montezuma & Araujo 2000; Pereira et al. 
2001) foram amostradas somente espécies lenhosas, 
as quais foram consideradas para análise aquelas 
espécies que obedeciam o critério mínimo de 50 cm 
de altura (Tab. 1). A listagem florística deste estudo 
foi utilizada como parâmetro de comparação com 
as outras áreas. As sinonímias foram verificadas 
na base de informações da Lista de Espécies da 
Flora do Brasil (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>) 
e aquelas espécies com determinações incompletas 
e que não se encaixavam no critério de inclusão 
utilizado neste estudo foram descartadas da análise, 
gerando uma matriz binária composta por 221 
espécies e 10 áreas estudadas.

Resultados e Discussão
Composição florística e estrutura 
No levantamento estrutural foram amostradas 

42 espécies, distribuídas em 38 gêneros e 28 
famílias. As famílias mais ricas em espécies foram 

Bromeliaceae e Fabaceae (quatro espécies cada), 
Apocynaceae, Burseraceae, Clusiaceae, Humiriaceae, 
Myrsinaceae, Myrtaceae, Orchidaceae e Rubiaceae 
(duas espécies cada), correspondendo a 57,1% 
de todas espécies amostradas. As coletas fora da 
amostragem corresponderam a 22 espécies adicionadas 
à listagem florística sendo três espécies de samambaias 
(pertencentes às famílias Blechnaceae, Polypodiaceae 
e Schizaeaceae), totalizando 64 espécies (Tab. 2).

Ocorreu uma baixa representatividade de 
famílias com mais de duas espécies, já que 25 
famílias (65% do total) foram representadas na área 
de estudo por apenas uma espécie, fato observado 
também em outros estudos em restingas ao longo 
da costa brasileira (Pereira & Araujo 2000; Scherer 
et al. 2005; Amaral et al. 2008). A maioria dos 
gêneros possui apenas uma espécie (91,5%), enquanto 
Aechmea, Clusia, Myrsine, Protium e Tillandsia 
possuem duas espécies cada. O número de espécies 
total e por família está próximo ao encontrado em 
outras comunidades arbustivas abertas e fechadas no 
Espírito Santo e Rio de Janeiro (Fabris & Pereira 1998; 
Assumpção & Nascimento 2000; Pereira et al. 2001; 
Pereira & Assis 2004; Montezuma & Araujo 2007). 

Espécies raras, aquelas representadas por 
apenas um indivíduo na amostragem (Martins 
1991), correspondem a 7,1% do total amostrado 
(Tab. 3). Esse valor foi menor em relação a outras 
comunidades arbustivas contínuas e descontínuas 
(18% a 38%) do Espírito Santo e Rio de Janeiro 
(Pereira et al. 2001; Pereira & Assis 2004; Pereira 
et al. 2004; Montezuma & Araujo 2007).

Ao todo foram amostrados 1.055 indivíduos, 
dos quais 463 (44%) foram não-lenhosos e 592 
(56%) lenhosos. As famílias que compreenderam 
os indivíduos não-lenhosos foram Bromeliaceae 
(93,2% do total de indivíduos herbáceos), Arecaceae 
(3,7%), Araceae (1,4%), Orchidaceae (1,2%) e 
Cactaceae (0,5%). Arecaceae foi classificada desta 
forma por ser representada apenas por Allagoptera 
arenaria, uma espécie de caule subterrâneo. 
As famílias lenhosas com maior número de 
indivíduos foram Humiriaceae (15,2% do total 
de lenhosas), Burseraceae (13,2%), Lauraceae 
(11,1%), Myrtaceae (10%) e Fabaceae (6,4%), 
perfazendo 31,4% do total de indivíduos.

O índice de diversidade encontrado para o 
trecho em questão foi de H’ = 2,83 nats/ind., enquanto 
que o valor de J = 0,75. O índice de diversidade foi 
o mais baixo registrado em comparação a outras 
formações arbustivas do Espírito Santo (Pereira & 
Assis 2004; Pereira et al. 2004). 

Figura 1 – Localização da área de estudo e distribuição 
das áreas utilizadas na análise de similaridade florística 
(abreviaturas das áreas na Tab. 1).
Figure 1 – Location of the study area and distribution of sites 
used in the floristic similarity analysis (for abbreviations of 
sites see Tab. 1).
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Tabela 1 – Formações arbustivas de restinga do Rio de Janeiro e Espírito Santo utilizadas na análise de similaridade 
florística: ABI = Arbustiva aberta inundável; ABNI = Arbustiva aberta não inundável; AFI = Arbustiva fechada inundável; 
AFNI = arbustiva fechada não inundável. PEI = Parque Estadual de Itaúnas; PNRJ = Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba. Métodos: F = florística; I = intercepto de linha; T = transecção. Hábito: H = herbáceo; L = lenhoso.
Table 1 – Information on scrub restinga formations of Rio de Janeiro and Espírito Santo used in floristic similarity. ABI = Flooded open 
scrub; ABNI = Non-flooded open scrub; AFI = Flooded close scrub; AFNI = Non-flooded close scrub. PEI = Itaúnas State Park; PNRJ 
= Restinga de Jurubatiba National Park. Methods: F = floristic; I = line intercept; T = transect. Habits: H = herbaceous; L = woody.

Município UF Localidade Abreviatura
Formação 

vegetal Método Hábito Referência
Linhares ES Pontal do Ipiranga PON ABNI F H e L Pereira et al. 1998

Linhares ES Regência REG ABNI F H e L Colodete & Pereira 2007

Linhares ES Sem indicação LIN1 ABNI I (640m) H e L Pereira et al. 2004

Linhares ES Sem indicação LIN2 AFI I (640m) H e L Pereira & Assis 2004

Conceição da Barra ES Sem indicação CON AFI F H e L Pereira & Gomes 1994

Conceição da Barra ES PEI ITA ABI I (1000m) H e L Este estudo

São João da Barra RJ Grussaí GRU ABNI I (500m) H e L Assumpção & Nascimento 2000

Carapebus RJ PNRJ JUR ABI T (1ha) L Montezuma & Araujo 2007

Maricá RJ Barra de Maricá MAC AFNI I (350m) L Pereira et al. 2001

Rio de Janeiro RJ Marambaia MAB ABNI I (1000m) H e L Afonso et al. 2007

Tabela 2 – Lista florística de uma restinga arbustiva aberta inundável no Parque Estadual de Itaúnas, Conceição da Barra, 
Espírito Santo (*Espécies incluídas na amostragem). Fbiol = forma biológica. H = Herbácea; L = Lenhosa.
Table 2 – Floristic list of a flooded open scrub restinga in Itaúnas State Park, Conceição da Barra, Espírito Santo (* Species included 
in the sample). Fbiol = life form. H = Herbaceous; L = Woody.

Família Espécie Fbiol
AMARANTHACEAE Gomphrena agrestis Mart. H
ANACARDIACEAE Anacardium occidentale L.* L

Tapirira guianensis Aubl. L
APOCYNACEAE Hancornia speciosa Gomes* L

Himatanthus phagedaenicus  (Mart.) Woodson* L
AQUIFOLIACEAE Ilex integerrima (Vell.) Reissek * L
ARACEAE Anthurium raimundii Mayo, Haigh & Nadruz* H
ARALIACEAE Schefflera selloi (Marchal) Frodin & Fiaschi* L
ARECACEAE Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze* H
BLECHNACEAE Blechnum serrulatum Rich. H
BROMELIACEAE Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.* H

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.* H
Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm.* H
Tillandsia stricta Sol. H
Tillandsia usneoides (L.) L. H
Vriesea neoglutinosa Mez* H

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand* L
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Protium icicariba (DC.) Marchand* L
CACTACEAE Pilosocereus arrabidae  (Lem.) Byles & Rowley* H
CELASTRACEAE Maytenus distichophylla Mart. ex Reissek  L
CHRYSOBALANACEAE Hirtella corymbosa Cham. & Schltdl.* L
CLUSIACEAE Clusia hilariana Schltdl.* L

Clusia spiritu-sanctensis G.Mariz & B.Weinberg* L
CYPERACEAE Lagenocarpus rigidus Nees H
ERICACEAE Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.* L
ERIOCAULACEAE Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano H

Paepalanthus klotzschianus Körn. H
FABACEAE Abarema filamentosa (Benth.) Pittier* L

Andira nitida Mart. ex Benth.* L
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby L
Inga laurina (Sw.) Willd. L
Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel* L
Stylosanthes scabra Vogel H
Swartzia apetala Raddi* L

HUMIRIACEAE Humiria balsamifera (Aubl.) J.St.-Hil.* L
Vantanea bahiaensis Cuatrec.* L

ICACINACEAE Emmotum nitens (Benth.) Miers* L
LAURACEAE Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez* L
MALPIGHIACEAE Byrsonima sericea DC.* L
MELASTOMATACEAE Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.) DC.* L

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin L
Tibouchina urceolaris (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.  L

MORACEAE Ficus cf. bahiensis C.C.Berg & Carauta* L
MYRTACEAE Calyptranthes brasiliensis Spreng.* L

Marlierea neuwiedeana (O. Berg) Nied.* L
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O.Berg L
Neomitranthes obtusa Sobral & Zambom L
Psidium brownianum DC. L

NYCTAGINACEAE Guapira opposita (Vell.) Reitz* L
OCHNACEAE Ouratea cuspidata (A.St.-Hil.) Engl.* L
ORCHIDACEAE Epidendrum denticulatum Barb. Rodr.* H

Koellensteinia altissima Pabst* H
PERACEAE Pera heteranthera (Schrank) I.M.Johnst. L
POLYGALACEAE Securidaca lanceolata A.St.-Hil. & Moq. L
POLYPODIACEAE Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm.* H

Família Espécie Fbiol
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PRIMULACEAE Myrsine parvifolia A. DC.* L
Myrsine umbellata Mart.* L

RUBIACEAE Chiococca nitida Benth.* L
Pagamea cf. guianensis Aubl.* L

RUTACEAE Conchocarpus insignis Pirani L
SAPOTACEAE Manilkara subsericea (Mart.) Dubard* L
SCHIZAEACEAE Actinostachys pennula (Sw.) Hook. H
SHOEPFIACEAE Schoepfia brasiliensis A.DC.* L
SOLANACEAE Solanum thomasiifolium Sendtn. L

Família Espécie Fbiol

Espécie N F L (m) VI

1 Aechmea blanchetiana 290 15 112,42 42,58
2 Humiria balsamifera 80 19 171,87 29,35
3 Protium heptaphyllum 59 18 130,50 23,31
4 Vriesea neoglutinosa 134 18 48,06 22,99
5 Ocotea notata 66 18 91,72 20,48
6 Marlierea neuwiedeana 43 16 45,96 13,51
7 Clusia hilariana 23 16 61,17 12,99
8 Myrsine umbellata 37 16 33,15 11,79
9 Emmotum nitens 17 10 70,96 11,31
10 Hirtella corymbosa 35 14 29,15 10,58
11 Gaylussacia brasiliensis 32 12 18,31 8,66
12 Schoepfia bahiensis 23 11 25,81 8,15
13 Protium icicariba 19 6 32,85 6,75
14 Vantanea bahiensis 10 5 44,90 6,65
15 Calyptranthes brasiliensis 16 9 18,33 6,15
16 Allagoptera arenaria 17 8 14,49 5,57
17 Andira nitida 16 7 16,63 5,33
18 Leptolobium bijugum 9 7 21,61 5,12
19 Marcetia taxifolia 17 8 9,44 5,11
20 Ilex integerrima 14 8 10,16 4,89
21 Swartzia apetala 10 8 5,26 4,07
22 Chiococca nitida 10 5 15,49 4,00

Tabela 3 – Espécies amostradas em uma restinga arbustiva aberta inundável no Parque Estadual de Itaúnas e seus 
parâmetros fitossociológicos. N = número total de indivíduos; F = frequência absoluta; L = intercepto total; VI = 
valor de importância. O número de intervalos de ocorrências das espécies foi o mesmo que o N, exceto para Aechmea 
blanchetiana = 57, Vriesea neoglutinosa = 79, Neoregelia cruenta = 6 e Serpocaulon triseriale = 3.
Table 3 – Species sampled on a flooded open scrub restinga in Itaúnas State Park and its phytosociological parameters. N = total number 
of individuals; F = absolute frequency; L = total intercept; VI = importance value. The number of intervals of the species occurrence was 
the same as N, except for Aechmea blanchetiana = 57, Vriesea neoglutinosa = 79, Neoregelia cruenta = 6 e Serpocaulon triseriale = 3.
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23 Schefflera selloi 8 6 10,77 3,71
24 Clusia spiritu-sanctensis 7 4 11,24 3,00
25 Anthurium raimundii 7 6 1,54 2,79
26 Neoregelia cruenta 11 4 3,79 2,71
27 Ficus cf. bahiensis 3 3 13,90 2,53
28 Ouratea cuspidata 7 4 3,46 2,30
29 Abarema filamentosa 3 2 8,45 1,71
30 Byrsonima sericea 2 2 6,62 1,45
31 Serpocaulon triseriale 6 2 2,25 1,43
32 Manilkara subsericea 5 2 2,86 1,39
33 Anacardium occidentale 2 1 5,85 1,05
34 Guapira opposita 3 2 0,97 1,03
35 Epidendrum denticulatum 2 2 2,00 1,03
36 Pagamea guianensis 2 2 1,85 1,02
37 Himatanthus phagedaenicus 2 1 2,60 0,75
38 Koellensteinia altissima 3 1 1,20 0,72
39 Pilosocereus arrabidae 2 1 0,70 0,58
40 Hancornia speciosa 1 1 1,00 0,52
41 Aechmea nudicaulis 1 1 0,75 0,49
42 Myrsine parvifolia 1 1 0,35 0,46

 Total 1055 302 1110 300

Espécie N F L (m) VI

Os valores do índice de diversidade e de 
equidade foram ainda mais baixos no estudo de 
Montezuma & Araujo (2007) (H’ = 2,63 e J = 
0,70) do que no presente estudo. Esse baixo valor 
do índice de diversidade pode estar refletindo o 
elevado grau de seletividade de espécies nesse 
ambiente e uma estrutura oligárquica, onde 
poucas espécies contribuem com a maior parte da 
dominância. Isso fica mais evidente quando são 
eliminadas da amostragem as espécies herbáceas, 
perfazendo 34 espécies lenhosas e índice de 
diversidade H’ = 3,05 e J = 0,86. Dessa maneira, 
a inclusão metodológica do estrato herbáceo 
demonstrou o processo de hierarquização das 
espécies no ambiente estudado, o que contribuiu 
para o decréscimo do índice de diversidade.

As formações arbustivas abertas variam 
quanto à cobertura vegetal total, onde, em 
Jurubatiba (RJ), foi encontrado uma cobertura 
vegetal entre 35% e 44% (Araujo et al. 2004; 
Montezuma & Araujo 2007), enquanto que em 
Maricá (RJ)  a cobertura vegetal compreendeu 

90% da formação (Pereira et al. 2001). Em Itaúnas 
foi observado uma cobertura vegetal total de 70%. 
Essa variação da cobertura pode estar relacionada a 
fatores ambientais como variação do lençol freático 
e salinidade (Magnago et al. 2011).

Neste estudo, as 10 espécies mais importantes 
representaram 65,6% do VI total. Verificou-se que 
em duas comunidades arbustivas descontínuas 
em Linhares (ES), as 10 e 14 espécies melhores 
colocadas representaram cerca de 75% do VI 
total (Pereira & Assis 2004 e Pereira et al. 
2004, respectivamente). As cinco famílias mais 
importantes correspondem a 58% do VI total. A 
maior porcentagem do VI total de cada família 
foi ocupada por apenas uma espécie, sendo 
Aechmea blanchetiana com 62% do VI total 
da família, Humiria balsamifera com 81,5%, 
Protium heptaphyllum com 77,6%, Ocotea 
notata com 100% e Marlierea neuwiedeana com 
68,8%. Isso fica ainda mais evidente ao analisar o 
estrato herbáceo, onde A. blanchetiana e Vriesea 
neoglutinosa juntas compreendem 70% do total 
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de indivíduos herbáceos. Em geral, formações de 
baixa riqueza de espécies possuem uma estrutura 
mantida por um número ainda menor de espécies, 
válido tanto no estrato lenhoso quanto no herbáceo, 
podendo isso refletir a influência de diversos fatores 
que exercem forte pressão seletiva (Sá & Araujo 
2009; Carvalho & Sá 2011; Magnago et al. 2011). 

Bromeliaceae está entre as famílias mais 
ricas nas restingas do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo (Pereira & Araujo 2000), sendo que neste 
estudo representou apenas cerca de 7% do total de 
espécies. Entretanto, essa família compreendeu 
cerca de 40% do total de indivíduos. As espécies 
de Bromeliaceae desempenham um importante 
papel na estrutura da comunidade devido a sua 
capacidade adaptativa em conquistar habitats 
diversos (Henriques et al. 1986; Martinelli 
2006). Avaliando a estrutura da comunidade de 
Bromeliaceae na restinga de Jurubatiba (RJ), 
Cogliatti-Carvalho et al. (2001) verificaram que a 
formação com maior densidade dessa família foi 
a restinga aberta de Ericaceae que, embora não 
seja equivalente à formação em questão, sofre 
influência direta do lençol freático, (Henriques 
et al. 1986). A proximidade do lençol freático à 
superfície desempenha um importante papel na 
fisionomia da comunidade (Montezuma & Araujo 
2007), podendo explicar neste estudo a elevada 
densidade de Aechmea blanchetiana e Vriesea 
neoglutinosa que ocuparam a primeira e quarta 
posição, respectivamente, em ordem decrescente 
de VI. Essas espécies juntas corresponderam a 
95,4% do VI total da família. A primeira espécie 
geralmente se distribuiu ao longo da borda da moita, 
mas pode ocupar também seu interior, algumas 
vezes encobrindo quase todo o solo, desta maneira, 
possuindo a terceira maior cobertura.

Montezuma & Araujo (2007), avaliando o 
estrato lenhoso na restinga de Jurubatiba (RJ) de 
uma formação arbustiva inundável, observaram 
que Humiria balsamifera se destacou pela 
elevada dominância e Protium icicariba e Ocotea 
notata pela alta densidade, sendo as espécies que 
tiveram as maiores expressões estruturais. De 
maneira semelhante, neste estudo H. balsamifera, 
P. heptaphyllum e O. notata foram as lenhosas 
melhores colocadas segundo o VI, com elevada 
dominância e frequência, podendo isso ser atribuído 
às semelhantes características ambientalmente 
limitantes, como a proximidade do lençol freático 
com a superfície, podendo assim serem apontadas 
como espécies que caracterizam esta formação.

Com medições do nível do lençol freático 
abaixo da superfície foi possível identificar 
uma variação da profundidade de 0,67 a 1,20 m 
distribuídos ao longo da área de estudo, onde áreas 
de nível topográfico distintos determinam o solo 
mais ou menos úmido, podendo isto influenciar 
na estrutura da vegetação (Montezuma & Araujo 
2007) e funcionar como fator seletivo de espécies 
(Magnago et al. 2011). A proximidade do lençol 
freático com a superfície, inundando a zona das 
raízes e exercendo influência no processo de 
estabelecimento e desenvolvimento das espécies 
(Scarano 1998) se mostra um dos principais fatores 
abióticos responsáveis pela variação intra e/ou 
interespecífica (Duarte et al. 2005). 

 
Similaridade florística
O coeficiente de similaridade entre as 

restingas analisadas variou entre 0,07 e 0,48, 
revelando poucas semelhanças florísticas entre 
estas, já que valores menores que 0,5 exprimem 
baixa similaridade (Kent & Coker 1992). O maior 
valor do coeficiente de similaridade registrado com 
o presente estudo (ITA) foi com um estudo em 
Conceição da Barra (CON), enquanto que o menor 
valor do coeficiente foi registrado com a restinga de 
Marambaia (MAB) (0,33 e 0,16, respectivamente). 
Além disso, quando comparado os valores de 
similaridade entre o presente estudo (ITA) e os 
estudos desenvolvidos no Espírito Santo (CON, 
LIN, PON, REG), todos na região norte, observa-
se que, apesar de representarem os maiores valores 
de similaridade registrados com o presente estudo, 
ainda são considerados baixos. Sendo assim, a 
heterogeneidade florística evidenciada pela análise 
de agrupamento demonstrou que, mesmo sendo 
geograficamente próximas, as formações arbustivas 
de restinga do Espírito Santo e Rio de Janeiro 
possuem características peculiares a cada região 
como resultado de interações abióticas e bióticas 
(Magnago et al. 2011), como as pequenas variações 
na elevação dos cordões arenosos, controlando o 
regime hídrico de saturação do solo (Menezes et 
al. 2010) ou a influência de ecossistemas adjacentes 
sobre a composição de espécies (Giaretta et al. 
2013). Para alcançar tais conclusões é necessário 
cuidado, já que as diferenças florísticas entre os 
estudos comparados podem ser reflexo dos critérios 
metodológicos adotados. Contudo, isso não invalida 
o padrão geral de que as restingas do Espírito Santo e 
Rio de Janeiro formaram dois blocos distintos pelas 
suas diferenças florísticas (Fig. 2).
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A distância entre florestas vizinhas é um 
fator relevante que determina variações graduais 
na composição florística da restinga (Scherer et 
al. 2005), assim, os blocos formados na análise 
podem refletir o distanciamento entre as áreas 
analisadas. Entretanto, Manilkara subsericea, 
Pilosocereus arrabidae e Byrsonima sericea 
foram comuns a todas as restingas analisadas, 
portanto, espécies que podem ser consideradas 
de ampla distribuição ao longo da costa sudeste, 
destacando-se esta última por ser a única 
registrada em todos os estudos analisados.

O dendrograma de similaridade revelou 
que as formações arbustivas analisadas não se 
agruparam exclusivamente pelas condições de 
saturação hídrica do solo (formação inundável ou 
não inundável) ou pela fitofisionomia (formação 
aberta ou fechada). O coeficiente de similaridade 
entre as restingas de Regência (REG) e Linhares 
(LIN1) foi o maior registrado nesta análise 
(0,48), sendo que a explicação disto resulta 
da proximidade entre as áreas e por ambas se 
tratarem de formações de restinga arbustiva 
abertas não inundáveis.  As outras áreas 
analisadas do Espírito Santo (CON, ITA, 
LIN2 e PON) se mostraram pouco similares 
floristicamente. Essas formações, exceto PON, 
são inundáveis e influenciadas diretamente 
pelas flutuações do lençol freático, portanto, 
reconhecidamente com baixa riqueza (Magnago 
et al. 2011), reduzindo a possibilidade de 
compartilhamento de espécies com outras 
restingas não inundáveis.

As formações de restinga do Rio de Janeiro 
formaram um grupo coeso (0,38), onde Jurubatiba 
(JUR) e Maricá (MAC), a primeira arbustiva 
aberta inundável e a segunda arbustiva fechada 
não inundável, se mostraram mais similares 
floristicamente do que Grussaí (GRU) e Marambaia 
(MAB), ambas formações arbustiva aberta não 
inundáveis (0,33). Dessa maneira, os dados 
sugerem que o aspecto fitofisionômico da formação 
de restinga arbustiva (aberta ou fechada) pode ser 
mais relevante para determinar a similaridade na 
composição de espécies do que a proximidade 
entre as áreas. Entretanto, essa conclusão deve ser 
feita com cautela já que em JUR e MAC o estrato 
herbáceo não foi contemplado pela amostragem, o 
que pode ter influenciado nos resultados da análise 
reduzindo o grau de dissimilaridade entre as áreas.

A forte estrutura oligárquica da comunidade 
estudada foi visível tanto no estrato lenhoso 
quanto no herbáceo, mostrando que as condições 
limitantes do ambiente da restinga foram muito 
importantes para o baixo índice de diversidade 
encontrado. Os resultados da similaridade florística 
evidenciaram que as formações arbustivas do Rio 
de janeiro e Espírito Santo formaram dois blocos 
florísticos distintos. A importância da conservação 
desta formação arbustiva aberta em Itaúnas reside 
na manutenção dos processos ecológicos e no 
entendimento de como a variação nos aspectos 
fisionômicos e ambientais das formações de 
restinga arbustiva da costa sudeste influenciam no 
estabelecimento das espécies.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo descrever variações na riqueza, na diversidade e na contribuição dos grupos 
ecológicos para a composição florística da vegetação arbustiva e arbórea (DAP ≥ 5 cm) na Floresta de Vale no 
Véu de Noiva (FVVN), localizada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasil, num 
período de 14 anos, com base em cinco inventários (1996, 1999, 2003, 2006 e 2010). Todas as espécies arbustivas 
e arbóreas (DAP ≥ 5 cm) foram amostradas sistematicamente em 18 parcelas de 600 m² distribuídas em três 
transecções no vale. As mudanças na riqueza de espécies resultaram em aumento, porém não significativos, nos 
intervalos menores (1996–1999, 1999–2003, 2003–2006 e 2006–2010) enquanto no intervalo maior (1996 a 2010) 
o aumento foi significativo (comparações entre contagens de Poisson, p < 0,05) e caracterizado por acréscimo 
líquido de 20 espécies. Apesar disso, a manutenção da equabilidade determinou ausência de alterações significativas 
na diversidade de espécies ao longo do período estudado (teste t de Hutcheson, p > 0,05). A contribuição dos 
grupos ecológicos para a composição florística também não apresentou mudanças significativamente durante os 
14 anos de monitoramento. Estes resultados sugerem uma comunidade com dinâmica acelerada na composição 
florística, porém com manutenção temporal da diversidade e da distribuição das espécies entre os grupos ecológicos. 
Palavras-chave: comunidades, dinâmica, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta de Galeria, Parque Nacional 
da Chapada dos Guimarães.

Abstract
The goal of this study was evaluate changes in richness, diversity and the contribution of successional groups to tree 
species composition of a Valley Forest in the Chapada dos Guimarães National Park, Mato Grosso State, Brazil, over 
14 years (1996 – 2010) from five surveys intervals (1996–1999, 1999–2003, 2003–2006, 2006–2010, 1996–2010). 
All tree species (dbh ≥ 5 cm) were sampled systematically in a total of 18 plots (600 m²) established into three 
transects in valley. Whereas the changes in species richness were positive, but barely noticeable when analyzed in 
shorter intervals, the range considering the whole interval (1996–2010) was significant (comparisons of Poisson 
counts) with a net increase of 20 species. Despite the observed species turnover, maintaining evenness seems to have 
given the absence of significant changes in diversity over the period studied (Hutcheson t test). The contribution of 
successional groups to the tree species composition of tree community also did not show significant changes during 
14 years of monitoring. These results suggest that tree community dynamics of a Valley forest is accelerated in tree 
species composition, although maintaining temporal diversity and distribution of species among successional groups. 
Key words: communities, dynamic, Semideciduous forest, Gallery Forest, Chapada dos Guimarães National Park.
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Introdução
Várias teorias tentaram explicar os padrões 

de diversidade em florestas tropicais por meio da 
dicotomia entre ecossistemas em equilíbrio e não-
equilíbrio (Connell 1978; Terborgh 1992). Nestas 
teorias, geralmente é destacado o papel da dinâmica 
florestal como mecanismo regulador da situação de 

equilíbrio (Felfili 1995a). As interações temporais e 
espaciais dos processos demográficos da vegetação, 
tais como mortalidade, recrutamento e crescimento, 
são cruciais na determinação de nichos para o 
estabelecimento e a manutenção das espécies nas 
comunidades (Swaine et al. 1987; Swaine 1990; 
Condit 1995; Rees et al. 2001). São estas interações 
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que determinam as principais características 
das comunidades florestais, como composição e 
diversidade de espécies (Tilman et al. 1997), além 
da sua estrutura (Oliveira-Filho et al. 1997). Nesse 
sentido, estudos de dinâmica da vegetação são 
de extrema importância para o entendimento de 
diversos processos ecológicos, entre os quais estão 
inclusos os padrões e a manutenção da riqueza de 
espécies (Phillips & Sheil 1997; Baker et al. 2003) 
e a caracterização e compreensão da diversidade e 
complexidade estrutural das comunidades vegetais 
(Rees et al. 2001).

Em florestas tropicais isentas de distúrbios 
severos, geralmente são registradas poucas 
mudanças na densidade e na composição de 
espécies, o que sugere condição de aparente 
equilíbrio (Swaine et al. 1987; Laurance et al. 
2006), também denominado de equilíbrio dinâmico 
(Felfili 1995b). Por outro lado, transformações na 
composição e estrutura são relatadas para florestas 
atingidas por grandes distúrbios ou interferências 
antrópicas (Laurance et al. 2004; Phillips et al. 
2010). No Brasil, mesmo que sob diferentes 
metodologias e abordagens, estudos de dinâmica 
florestal na região extra-amazônica, realizados em 
florestas de galeria ou ciliares (Felfili 1995a,b; 
Bertani et al. 2001; Schiavini et al. 2001; Pinto & 
Hay 2005; Lopes & Schiavini 2007; Guimarães 
et al. 2008; Miguel et al. 2011) e em florestas 
estacionais (Oliveira-Filho et al. 1997; Aquino 
et al. 1999; Schiavini et al. 2001; Paiva et al. 
2007; Paula et al. 2004; Appolinário et al. 2005; 
Oliveira-Filho et al. 2007; Higuchi et al. 2008; 
Machado & Oliveira-Filho 2010; Carvalho & 
Felfili 2011; Mews et al. 2012) têm demonstrado 
dinâmica acelerada para o componente arbustivo e 
arbóreo, embora isso não indique, necessariamente, 
grandes mudanças na composição e na estrutura da 
vegetação devido às reposições.

Apesar disso, é importante destacar que 
a maioria dos trabalhos realizados fora da 
região Amazônica analisou a dinâmica a partir 
de intervalo definido por duas mensurações, o 
que, de certa forma, limita a interpretação dos 
resultados. Nesse contexto, o presente trabalho 
tem por objetivo avaliar as mudanças na riqueza, 
na diversidade e na contribuição dos grupos 
ecológicos para a composição florística da 
vegetação arbustiva e arbórea da Floresta de Vale 
do Véu de Noiva (FVVN) no período de 14 anos 
(1996 a 2010), com base em cinco inventários 
consecutivos. Para tanto, procurou-se responder 

às seguintes questões: a riqueza e a diversidade 
de espécies arbustivas e arbóreas observadas na 
FVVN mudaram ao longo do período avaliado? 
O número de espécies arbustivas e arbóreas nos 
grupos ecológicos mudou ao longo do período 
avaliado? 

Material e Métodos
Área de estudo
A FVVN (15º24’27’’S–55º50’27’’O) está 

localizada no Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães (PNCG), na porção centro-sul 
do estado do Mato Grosso, Brasil (Fig. 1) e se 
encontra encaixada no vale situado logo após 
a queda d’água Véu de Noiva, formada pelo 
Córrego Coxipozinho. O vale está situado em uma 
depressão de aproximadamente 70 m em relação 
às áreas adjacentes e ocupa aproximadamente 30 
ha, os quais representam a maior área florestal 
contínua do Parque (Pinto & Oliveira-Filho 1999). 
Devido à difícil separação entre a vegetação da 
Floresta de Galeria e da Floresta de Encosta, 
denominadas, respectivamente, de Floresta 
Estacional Semidecidual Aluvial e Floresta 
Estacional Semidecidual (IBGE 2012), a formação 
florestal estudada é mais bem definida como 
‘Floresta de Vale’ (sensu Eiten 1994), conforme 
adotado por Pinto & Oliveira-Filho (1999), Pinto 
et al. (2005) e Pinto & Hay (2005).

As condições climáticas do PNCG apresentam 
caráter transicional devido principalmente às 
diferenças de altitude entre as regiões da Depressão 
Cuiabana (350 m) e do Planalto (800 m), as quais 
possuem clima classificado, respectivamente, como 
Aw e Cw, segundo Köppen (ICMBio 2009). Ambos 

Figura 1 – Localização do Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães em relação ao Brasil e ao Estado de 
Mato Grosso, com destaque para a disposição das 
parcelas na área de estudo.
Figure 1 – Chapada dos Guimarães National Park localization 
with emphasis on the provision of plots in the study area.
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se caracterizam por serem quentes e úmidos, com 
duas estações bem definidas, sendo uma chuvosa 
de outubro até março (primavera e verão) e outra 
seca entre abril e setembro (outono e inverno). A 
temperatura normalmente varia de 12oC a 25oC e o 
total pluviométrico anual situa-se entre 1.650 mm 
e 2.100 mm (Ibama 1994). 

De acordo com Pinto & Oliveira-Filho 
(1999), no vale do Véu de Noiva predominam 
os solos Litólicos fase arenosa, mas manchas de 
areia quartzosa distrófica e solos aluviais também 
podem ocorrer. Esses autores comentam ainda 
que, em geral, o solo é raso e com constantes 
afloramentos rochosos, provavelmente em função 
do relevo acidentado.

Inventários da vegetação 
Os inventários da vegetação seguiram o 

desenho amostral adotado por Pinto & Oliveira-
Filho (1999). O estudo foi conduzido em três 
transeções paralelas distribuídas sistematicamente 
em diferentes seções do vale: próximo à queda 
d’água, no meio do vale e na extremidade oposta 
à queda d’água. Cada transeção foi formada por 
seis pontos de amostragens instalados em três 
setores topográficos: beira do córrego, meio e alto 
da encosta, em ambas vertentes do vale (Pinto & 
Oliveira-Filho 1999; Pinto & Hay 2005; Pinto et 
al. 2005; Fig. 1). Em cada ponto foram instaladas 
sistematicamente parcelas de 600 m2 cuja forma 
variou de acordo com o setor topográfico. No meio 
e no alto da encosta as parcelas foram de 20 × 30 m 
e na beira do córrego as parcelas foram de 10 × 60 
m (Pinto & Oliveira-Filho 1999; Pinto et al. 2005). 
O formato das parcelas da beira do córrego diferiu 
das demais no intuito de maximizar a representação 
da comunidade influenciada pelo curso d´água 
(Pinto & Oliveira-Filho 1999).

No inventário realizado em 1996 foram 
plaqueados e amostrados todos os indivíduos 
arbustivos e arbóreos com diâmetro à altura do 
peito (DAP) ou média quadrática das ramificações 
≥ 5 cm. Os indivíduos amostrados tiveram 
os valores do DAP, altura total, identificação 
taxonômica e hábito registrados. Nos inventários 
posteriores (1999, 2003, 2006 e 2010) foram 
avaliados os indivíduos sobreviventes e os recrutas 
(aqueles que atingiram o critério de inclusão). Não 
foram amostrados indivíduos mortos nem lianas, 
conforme método adotado por Pinto & Oliveira-
Filho (1999) e Pinto & Hay (2005). Cabe ressaltar 
que em 2010, três meses antes da realização do 

último inventário, a vertente norte do vale foi 
atingida por fogo.

As espécies registradas pela primeira vez nos 
inventários tiveram material botânico coletado, 
com testemunho depositado nos Herbários da 
Universidade Federal de Mato Grosso (HCUFMT) 
e da Universidade de Brasília (UB). Os indivíduos 
não identificados no campo foram coletados e 
herborizados, para posterior identificação. A 
identificação botânica das espécies foi realizada 
por meio de consulta à literatura específica, aos 
especialistas e por comparações com os acervos 
dos Herbários HCUFMT e UB. A revisão e a 
atualização dos nomes dos táxons foram realizadas 
no banco de dados da Lista de Espécies Flora do 
Brasil (Forzza et al. 2012). 

 
Análise de dados
Os dados da comunidade foram analisados 

para cinco intervalos, definidos com base nos cinco 
inventários realizados. O intervalo compreendido 
entre os anos de 1996 e 2010 foi denominado 
intervalo TG e os intervalos menores foram 
denominados T1 (1996 a 1999), T2 (1999 a 2003), 
T3 (2003 a 2006), T4 (2006 a 2010).

A riqueza de espécies foi registrada para 
cada inventário e também foram calculados os 
estimadores “Jackknife” de primeira ordem. 
Este estimador projeta a riqueza de espécies 
da comunidade a partir do número de espécies 
registradas em apenas uma unidade amostral 
(uniques), ou seja, a partir da heterogeneidade 
da amostra (Magurran 2004). Com o propósito 
de detectar possíveis alterações na riqueza, 
ganhos e perdas de espécies foram contabilizados 
e contrastados em cada intervalo por meio de 
comparações entre contagens de Poisson (Zar 
1999). Além disso, as riquezas do primeiro (1996) 
e do último inventários (2010) foram comparadas 
por meio de curvas de acumulação de espécies 
geradas por rarefação, seguindo a fórmula analítica 
de “Mao Tau” (Colwell et al. 2004), com auxílio 
do programa EstimateS 8.2.0 (Colwell 2006). A 
comparação entre essas duas curvas foi realizada 
graficamente a partir dos intervalos de confiança 
de 95% (Zar 1999). 

De forma complementar, com base no método 
de rarefação, foi realizada comparação da riqueza 
entre os inventários de 1996 e 2010, empregando-
se o programa EcoSim 7.0 (Gotelli & Entsminger 
2001). Esta análise permite fixar na amostra 
número de indivíduos menor do que o realmente 



76 Abreu, T.A.L., Pinto, J.R.R. & Mews, H.A.

Rodriguésia 65(1): 073-088. 2014

observado, para efeito de ajuste do esforço amostral 
em comparações. Assim, a riqueza foi estimada 
para o inventário de 2010 com a mesma densidade 
de indivíduos observada no inventário de 1996. A 
partir da média de espécies e variância fornecida 
pelo programa foi calculado o valor de “p”, com 
base no teste Z de distribuição normal padronizada 
(Zar 1999), para avaliar a significância da diferença 
entre as riquezas dos dois inventários (1996 e 
2010).

A diversidade de espécies foi determinada, 
para cada ano inventariado, por meio do índice 
de Shannon (H', na base neperiana) (Magurran 
2004) e a equabilidade pelo índice de Pielou (J’) 
(Ludwing & Reynolds 1988). Os valores de H’ 
foram comparados entre todos os intervalos (T1, 
T2, T3, T4, TG) aplicando o teste t de Hutcheson 
(Zar 1999). O índice de Shannon e os testes t de 
Hutcheson foram calculados no programa PAST 
2.08 (Hammer et al. 2001). 

De forma adicional, para avaliar e comparar 
a diversidade de espécies entre os inventários, 
também foram empregados perfis de diversidade 
(Tóthmérész 1995), conforme recomendado 
por Melo (2008). De acordo com este autor, os 
perfis de diversidade são muito úteis para análise 
e comparação da diversidade de espécies, pois 
generalizam o peso que os diferentes índices 
podem dar às espécies raras (neste caso, pouco 
abundantes), evitando a escolha de um dado índice 
em detrimento de outro.

No presente estudo, os perfis de diversidade 
foram calculados a partir da série de Rényi, dada 
pela fórmula Hα = (ln(p1

α + p2
α + p3

α... + Ps
α))/(1 – α) 

com o auxílio do programa PAST 2.15 (Hammer 
et al. 2001). Hα é o valor do índice de diversidade 
para o parâmetro α (α ≥ 0, α ≠ 1) e p1, p2, p3... e 
pn são proporções de indivíduos das espécies 1, 
2, 3... S. Melo (2008) indicou que quanto mais 
próximo de 0 for o fator α, maior será o peso dado 
às espécies raras no índice Hα, de modo que quando 
α=0 o valor do índice retornado é igual a riqueza 
de espécies, situação na qual é dado peso máximo 
às espécies raras.

As espécies foram classificadas em grupos 
ecológicos de acordo com a proposta de Swaine & 
Whitmore (1988), modificada por Oliveira-Filho 
et al. (1994) e utilizada por Pinto & Oliveira-
Filho (1999) no inventário realizado em 1996. 
Este sistema de classificação propõe a separação 
das espécies em três grupos ecológicos de acordo 
com sua estratégia de vida e suas exigências 

de luminosidade, sendo eles: clímax tolerante 
à sombra (CS), clímax exigente de luz (CL) e 
pioneiras (P). A determinação do grupo ecológico 
para cada espécie foi baseada nas características 
apresentadas pelos indivíduos jovens (imaturos) e 
adultos (fase reprodutiva), na consulta à literatura 
específica e nas informações disponíveis em várias 
listagens florísticas (Pinto & Oliveira-Filho, 1999). 
As alterações na distribuição das espécies entre os 
grupos ecológicos ao longo dos cinco inventários 
foram avaliadas pelo teste de Qui-quadrado (Tabela 
de Contingência) (Zar 1999). 

Resultados
Mudanças na riqueza e 
na diversidade de espécies
Ao longo dos cinco levantamentos realizados 

na FVVN foram registrados 1.865 indivíduos 
distribuídos em 187 espécies, 128 gêneros e 53 
famílias (Tab. 1). Desse total, 11 espécies tiveram 
sua identificação limitada à categoria taxonômica 
de gênero, três à categoria de família e seis espécies 
não foram identificadas (Tab. 1). O número de 
espécies registradas em cada levantamento variou 
entre 148 e 168 espécies (Tab. 2). A riqueza 
potencial de espécies arbustivas e arbóreas, 
obtida pelo estimador Jackknife 1, indicou que o 
número de espécies registradas em todo período 
de análise representou entre 74,5% e 76,2% da 
riqueza estimada para a comunidade (Tab. 2). O 
número de espécies representadas por um único 
indivíduo variou entre 28,4% e 30,9% nos cinco 
levantamentos realizados (Tab. 2).

Em relação à mudança no número de espécies 
no intervalo TG, houve aumento líquido de 20 
espécies como consequência do surgimento de 
34 (23,7%) e do desaparecimento de 14 (9,5%) 
(Tab. 1) (Tab. 3), o que representou contraste 
significativo (Z = 2,89; p = 0,005). Das 34 espécies 
que ingressaram na amostragem, 22 são climáxicas 
exigentes de luz, sete são climáxicas tolerantes à 
sombra e cinco não foram identificadas ou não 
tiveram o grupo ecológico determinado (Tab. 
4). Das 14 espécies que não tiveram registro no 
inventário de 2010, cinco são climáxicas exigentes 
de luz, cinco são climáxicas tolerantes à sombra e 
quatro são pioneiras.

Em função do balanço positivo entre entrada 
e saída de espécies no intervalo TG, foi observada 
maior riqueza em 2010 em relação à de 1996 
(Fig. 2). Considerando-se o mesmo número de 
indivíduos, para ajuste do esforço amostral, para 
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Tabela 1 – Espécies arbustivas e arbóreas amostradas na Floresta de Vale do Véu de Noiva, Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães, MT. As espécies estão dispostas em ordem alfabética seguidas de suas respectivas famílias botânicas, 
hábitos, grupos ecológicos (G.E.) e abundâncias registradas nos inventários (1996, 1999, 2003, 2006, 2010), onde: A = 
árvore, a = arbusto; CL = clímax exigente de luz, CS = clímax tolerante à sombra; P = pioneira e NI = não identificada.
Table 1 – Tree species sampled in a valley forest, Chapada dos Guimarães National Park, MT. The species are arranged in alphabetical 
order followed by their botanical famailies, habits, successional groups (G.E.) and abundances recorded in surveys (1996, 1999, 2003, 
2006, 2010), where: A = tree, a = shrub; CL = light demanding climax, CS = shade tolerant climax and P = pioneer; NI = unidentified.

Nome científico Família Hábito G.E. 1996 1999 2003 2006 2010

Acacia sp. Fabaceae A CL 1 2

Aegiphila brachiata Vell. Lamiaceae a P 1

Aegiphila verticillata Vell. Lamiaceae a P 1

Aiouea cf. trinervis Meisn. Lauraceae a CS 1

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. Euphorbiaceae A CL 8 7 7 6 5

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Sapindaceae A CL 5 5 6 6 3

Amaioua guianensis Aubl. Rubiaceae A CL 7 7 8 9 11

Antonia ovata Pohl Loganiaceae A CL 1 1 1 1 1

Apeiba tibourbou Aubl. Malvaceae A CL 1 1 1

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Fabaceae A CL 7 7 7 6 6

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. Apocynaceae A CS 2 1 1 1 1

Astrocaryum aculeatum G.Mey. Arecaceae A CS 1 1 1 1 1

Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae A CL 1 1 1 1 1

Attalea phalerata Mart. ex Spreng. Arecaceae A CS 2 2 2 2 2

Banara tomentosa Clos Salicaceae A CL 1

Bauhinia mollis (Bong.) D.Dietr. Fabaceae a CL 4 3 3 4 3

Bellucia grossularioides (L.) Triana Melastomataceae a CS 5 5 4 3 2

Bocageopsis mattogrossensis (R.E.Fr.) R.E.Fr. Annonaceae A CL 28 31 32 33 34

Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard Combretaceae A CL 2 2 3 3 2

Byrsonima coriacea (Sw.) DC. Malpighiaceae A CL 1 1 1 2 1

Calyptranthes lucida Mart. ex DC. Myrtaceae A CS 47 43 46 46 46

Calyptranthes strigipes O.Berg Myrtaceae a CL 2 2 2 3 2

Casearia arborea (Rich.) Urb. Salicaceae A CS 6 8 8 8 10

Casearia gossypiosperma Briq. Salicaceae A CL 2 2 3 1 1

Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae A P 14 10 8 3 2

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Malvaceae A CL 1 1 1 1 1

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. Celastraceae A CS 15 15 16 15 14

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier Fabaceae A CL 1 1 1 1 1

Chrysophyllum amazonicum T.D.Penn. Sapotaceae A CL 11 11 12 11 9

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. Sapotaceae A CS 6 6 6 6 6

Coccoloba mollis Casar. Polygonaceae A CL 1 1 1 1 1

Connarus perrottetii (DC.) Planch. Connaraceae A CL 7 8 7 11 13

Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae A CS 5 5 4 4 4

Cordia bicolor A.DC. Boraginaceae A CL 6 6 6 7 6

Cordiera macrophylla (K.Schum.) Kuntze Rubiaceae a CS 4 6 6 6 5

Cordiera sp. Rubiaceae A CL 9 9 10 10 10

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. Rubiaceae a CS 11 10 10 13 13
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Cybianthus brasiliensis (Mez) G.Agostini Primulaceae a CS 1 1 1 1

Cybianthus guyanensis (A.DC.) Miq. Primulaceae a CS 1 1

Diospyros sericea A.DC. Ebenaceae A CL 1 1 2

Diptychandra aurantiaca Tul. Fabaceae A CL 1 1 1 1 1

Duguetia echinophora R.E.Fr. Annonaceae A CL 2 2 2 3 3

Ecclinusa ramiflora Mart. Sapotaceae A CS 56 59 63 61 61

Elaeoluma glabrescens (Mart. & Eichler) Aubrév. Sapotaceae A CS 7 8 8 8 8

Emmotum nitens (Benth.) Miers Icacinaceae A CL 1 1 2 2 4

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Lauraceae A CS 1 1 1

Eriotheca gracilipes (K.Schum.) A.Robyns Malvaceae A CL 1 1 1 1 1

Erythroxylum anguifugum Mart. Erythroxylaceae a CS 1 2 1 1 2

Eugenia florida DC. Myrtaceae A CL 17 19 23 21 20

Eugenia uniflora L. Myrtaceae A CL 1 1

Ficus guaranitica Chodat Moraceae A CS 1 1 1

Ficus insipida Willd. Moraceae A CS 1 1 1 1 1

Ficus krukovii Standl. Moraceae A CS 1 1 1

Ficus maxima Mill. Moraceae A CS 1 1 1 1 1

Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae A CS 10 8 7 6 6

Guarea kunthiana A.Juss. Meliaceae A CS 6 6 6 5 5

Guatteria nigrescens Mart. Annonaceae A CS 18 18 16 16 14

Guatteria olivacea R.E.Fr. Annonaceae A CL 1 1 3 4 4

Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae A CL 1 1 1 1 1

Guettarda sp. Rubiaceae a CL 1

Handroanthus serratifolius (A.H.Gentry) S.Grose Bignoniaceae A CL 3 3 3 3 3

Heisteria densifrons Engl. Olacaceae A CL 2 2 2 2 2

Heisteria ovata Benth. Olacaceae A CL 6 7 8 8 12

Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss. Malpighiaceae A CL 1

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson Apocynaceae A CL 3 3 5 5 4

Hirtella glandulosa Spreng. Chrysobalanaceae A CL 2 2 3 4 5

Hymenaea courbaril L. Fabaceae A CS 10 12 12 12 11

Ilex sp. Aquifoliaceae A CL 1 1 1

Inga cayennensis Sagot ex Benth. Fabaceae A CL 5 8 12 10 7

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Fabaceae A CL 1 2

Inga edulis Mart. Fabaceae A CL 1 1

Inga heterophylla Willd. Fabaceae A CL 2 7 10 11

Inga marginata Willd. Fabaceae A CL 5 8 10 14 14

Inga nobilis Willd. Fabaceae A CL 1

Inga vera Willd. Fabaceae A CL 22 23 24 25 22

Iryanthera sp. Myristicaceae A CS 2

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Bignoniaceae A CL 13 11 10 9 9

Jacaranda cuspidifolia Mart. Bignoniaceae A CL 2 1 1 1

Koanophyllon tinctorium Arruda Asteraceae a CL 1 1 1

Lauraceae Lauraceae A CL 1

Licania apetala (E.Mey.) Fritsch Chrysobalanaceae A CL 8 7 8 8 8

Nome científico Família Hábito G.E. 1996 1999 2003 2006 2010
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Licania hoehnei Pilg. Chrysobalanaceae A CL 5 4 5 5 3

Licania kunthiana Hook.f. Chrysobalanaceae A CL 3 3 4 5 4

Licania sclerophylla (Hook.f.) Fritsch Chrysobalanaceae A CL 4 5 4 4 4

Mabea piriri Aubl. Euphorbiaceae A P 4 4 3 4 2

Machaerium brasiliense Vogel Fabaceae A CL 11 10 9 9 8

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Moraceae A CL 1 1 1 1 1

Manihot tripartita (Spreng.) Müll.Arg. Euphorbiaceae a P 1 2 1 1

Maprounea guianensis Aubl. Euphorbiaceae A CL 13 14 14 15 23

Matayba elaeagnoides Radlk. Sapindaceae A CL 28 25 26 28 36

Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae A CL 17 16 19 19 15

Metrodorea stipularis Mart. Rutaceae A CS 3 3 3 2 3

Miconia albicans (Sw.) Triana Melastomataceae a P 11 8 4 6 4

Miconia chartacea Triana Melastomataceae a CS 19 19 18 20 16

Miconia longifolia (Aubl.) DC. Melastomataceae a CL 9 10 9 7 7

Miconia matthaei Naudin Melastomataceae a CL 16 17 17 16 16

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. Melastomataceae A CL 1 1 3 4 4

Miconia nervosa (Sm.) Triana Melastomataceae a CS 13 9 10 10 6

Miconia punctata (Desr.) DC. Melastomataceae a CL 1 1 1 1

Miconia sp. 1 Melastomataceae a CL 1 1

Miconia sp. 2 Melastomataceae a CL 5 6 6 5 6

Miconia splendens (Sw.) Griseb. Melastomataceae A CL 1 2 1

Miconia tomentosa (Rich.) D.Don Melastomataceae A CS 1 1

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre Sapotaceae A CL 9 9 10 10 9

Mollinedia aff. schottiana (Spreng.) Perkins Monimiaceae a CS 2 2 3 3 3

Mouriri acutiflora Naudin Melastomataceae A CL 1 1

Myrcia eriocalyx DC. Myrtaceae A CL 1 1 1 1 1

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Myrtaceae A CL 1 1 1 1 2

Myrcia sp. Myrtaceae A CL 1 1 1 1

Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae A CL 1 1 1 3 6

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Myrtaceae A CL 2 2 2 2 3

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg Myrtaceae A CS 2 2 2 2 2

Myrsine lancifolia Mart. Primulaceae A CL 3 3 3 4 5

Nectandra cuspidata Nees Lauraceae A CL 21 25 31 31 20

NI 1 1 1

NI 2 1

NI 3 1 1

NI 4 1 1

NI 5 1

NI 6 1

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez Lauraceae A CL 12 13 15 15 16

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez Lauraceae A CL 2 2 5 6 7

Ocotea elegans Mez Lauraceae A CL 9 9 10 9 14

Ocotea pomaderroides (Meisn.) Mez Lauraceae A CL 17 17 17 20 15

Nome científico Família Hábito G.E. 1996 1999 2003 2006 2010
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Ocotea spixiana (Nees) Mez Lauraceae A CL 1

Oenocarpus distichus Mart. Arecaceae A CL 13 13 10 7 4

Ormosia arborea (Vell.) Harms Fabaceae A CL 15 17 22 22 24

Palicourea cf. nitidella (Müll.Arg.) Standl. Rubiaceae A CS 1

Parkia sp. Fabaceae A CL 1 1

Pera heteranthera (Schrank) I.M.Johnst. Peraceae A CL 2 2 2 2 2

Physocalymma scaberrimum Pohl Lythraceae A CL 12 12 12 12 12

Piper amalago L. Piperaceae a CS 2 1 1 1

Piper arboreum Aubl. Piperaceae a CS 5 4 4 5 5

Platymiscium floribundum Vogel Fabaceae A CL 2 2 2 2 2

Poecilanthe parviflora Benth. Fabaceae A CL 1 1 1 1 1

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni Sapotaceae A CS 1 1

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Sapotaceae A CL 11 11 11 11 11

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Sapotaceae A CL 1 1 1 1 2

Priogymnanthus hasslerianus (Chodat) P.S.Green Olacaceae A CL 9 9 8 7 7

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Burseraceae A CL 24 24 26 25 26

Protium pilosissimum Engl. Burseraceae A CL 39 43 40 43 47

Protium spruceanum (Benth.) Engl. Burseraceae A CS 6 7 8 7 7

Pseudobombax marginatum(A.St.-Hil.) A. Robyns Malvaceae A CL 1 2

Pseudolmedia laevigata Trécul Moraceae A CL 45 43 42 40 40

Psychotria carthagenensis Jacq. Rubiaceae A CS 1 1

Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae A CL 8 9 7 6 4

Quiina rhytidopus Tul. Quiinaceae A CL 7 9 7 6 4

Rhamnidium elaeocarpum Reissek Rhamnaceae A CL 1 1 1 1

Roupala montana Aubl. Proteaceae A CL 2 2 2 2 2

Rubiaceae Rubiaceae a CS 1

Sacoglottis mattogrossensis Malme Humiriaceae A CL 16 17 23 27 25

Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae A CL 11 9 5 4 4

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Araliaceae A CL 3 3 3 3 3

Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi Araliaceae a CS 1

Schwartzia adamantium (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas Marcgraviaceae a CL 1

Sebastiania membranifolia Müll.Arg. Euphorbiaceae a CL 7 7 6 4 3

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose Fabaceae A CL 1 1 1 1 1

Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae A CL 1 1 1 1 1

Siparuna guianensis Aubl. Siparunaceae a CS 76 83 82 71 63

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Elaeocarpaceae A CL 6 7 8 7 7

Sloanea tuerckheimii Donn.Sm. Elaeocarpaceae A CL 44 44 46 46 43

Sorocea guilleminiana Gaudich. Moraceae a CS 3 3 3 3 5

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Bignoniaceae A CL 3 3 3 3 2

Spondias mombin L. Anacardiaceae A CL 5 3 3 3 3

Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. Malvaceae A CL 2 2 2 2 2

Styrax pohlii A.DC. Styracaceae A CS 1 1 1 2 1

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Bignoniaceae A CL 1 1 1

Nome científico Família Hábito G.E. 1996 1999 2003 2006 2010
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Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima Fabaceae A CL 13 15 15 15 12

Talisia subalbens(Mart.) Radlk. Sapindaceae A CL 1

Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae A P 10 12 10 8 6

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae A P 1 1 1 2 2

Terminalia glabrescens Mart. Combretaceae A CL 1 1 1 1 1

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart Burseraceae A CL 4 5 5 4 4

Tocoyena brasiliensis Mart. Rubiaceae a CS 14 15 14 10 10

Trichilia clausseni C.DC. Meliaceae A CS 35 35 39 40 39

Trichilia pallida Sw. Meliaceae A CS 1 1 1 1

Unonopsis guatterioides (A.DC.) R.E.Fr. Annonaceae A CS 31 29 27 24 25

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. Urticaceae a CL 5 5 3 2 1

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Fabaceae A CL 3 3 4 5 3

Virola albidiflora Ducke Myristicaceae A CL 1 1

Virola sebifera Aubl. Myristicaceae A CL 7 7 8 10 9

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Hypericaceae A P 1 2 2 1

Vochysia haenkeana Mart. Vochysiaceae A CL 2 2 2 2 2

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae A CL 4 6 7 9 11

Xylopia benthamii R.E.Fr. Annonaceae A CL 1 1 1 2

Xylopia emarginata Mart. Annonaceae A CL 3 3 4 4 4

Ziziphus oblongifolia S. Moore Rhamnaceae A CL 1 1 1 1 1

Nome científico Família Hábito G.E. 1996 1999 2003 2006 2010

Tabela 2 – Características da vegetação arbustiva e 
arbórea amostrada na Floresta de Vale do Véu de Noiva, 
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães - MT, para 
os anos inventariados, onde: Sobs 

= riqueza observada, 
Jack 1 = estimador de riqueza Jackknife de primeira 
ordem, Sobs% = porcentagem da riqueza observada em 
relação à riqueza estimada, Sp. (n = 1) = porcentagem 
do número de espécies amostradas com um indivíduo, 
H’ = índice de diversidade de Shannon, J’ = índice de 
equabilidade de Pielou  e N = número de indivíduos. 
Table 2 – Tree community characteristics of a valley forest, 
Chapada dos Guimarães National Park – MT, for surveys, 
where: Sobs = observed richness, Jack 1 = Jackknife estimator of 
first order, Sobs% = percentage of observed richness in relation 
to estimated richness, Sp (n = 1) = percentage of the number of 
species with one individual, H’ = Shannon diversity index, J’ = 
Pielou evenness index and N = number of individuals. 

1996 1999 2003 2006 2010

Sobs 148 154 154 162 168

Jack 1 194,3 204,1 202,2 214,9 225,6

Sobs (%) 76,2 75,5 76,2 75,4 74,5

Sp. (n = 1) 28,4% 29,2% 29,2% 30,9 % 30,4%

H’ 4,3 4,31 4,32 4,35 4,37

J’ 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85

N 1.201 1.233 1.274 1.276 1.251

o inventário de 2010 foi estimada riqueza de 166 
± 1,83 espécies, a qual foi maior do que a riqueza 
observada em 1996 (Z = -13,26; p < 0,001). Assim, 
a riqueza registrada em 2010 foi maior do que a 
observada em 1996, independentemente da diferença 
no número de indivíduos incluídos na amostra.

As alterações florísticas dos intervalos T1, 
T2, T3 e T4 foram inferiores à do intervalo TG. A 
entrada de espécies nesses intervalos variou de 9 a 
14 espécies (3,9 a 9,09%), enquanto a saída variou 
de três a seis espécies (2,03% a 3,90%) (Tab. 3) e 
nenhum dos contrastes foi significativo (p > 0,05). 
O intervalo T4, no qual foi registrado ocorrência 
do fogo, não apresentou, proporcionalmente, 
perda e ganho de espécies diferente em relação aos 
intervalos anteriores (Tab. 3).

As mudanças na riqueza de espécies ao longo 
do período estudado não refletiram em mudanças 
significativas nos valores do índice de diversidade 
de espécies, uma vez que não houve diferença na 
equabilidade da comunidade (Tab. 2). As pequenas 
mudanças nos índices de diversidade não foram 
significativas em nenhuma das comparações 
realizadas (teste t de Hutcheson; p > 0,05). Os 
perfis de diversidade dos inventários também 
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Tabela 3 – Mudanças na riqueza de espécies 
arbustivas e arbóreas registrada na Floresta de Vale 
do Véu de Noiva, Parque Nacional da Chapada dos 
Guimarães - MT, em cada intervalo analisado (T1 
= 1996-1999; T2 = 1999-2003; T3 = 2003 – 2006; 
T4 = 2006 – 2010 e TG = 1996 – 2010). 
Table 3 – Tree species turnover in a valley forest, Chapada dos 
Guimarães National Park, MT, in each period under analysis 
(T1 = 1996-1999; T2 = 1999-2003; T3 = 2003 - 2006; T4 = 
2006 - 2010 and TG = 1996-2010). 

T1 T2 T3 T4 TG

Riqueza Inicial 148 154 154 162 148

Ganho de espécies 
9 

(6,1%)
6 

(3,9%)
14 

(9,1%)
11 

(6,8%)
34 

(23,0%)

Perda de espécies
3 

(2,0%)
6 

(3,9%)
6 

(3,9%)
5 

(3,1%)
14 

(9,5%)
Riqueza Final 154 154 162 168 168

Tabela 4 – Mudanças na riqueza de espécies arbustivas e 
arbóreas registrada na Floresta de Vale do Véu de Noiva, 
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães - MT, em cada 
intervalo analisado (T1 = 1996-1999; T2 = 1999-2003; T3 
= 2003 - 2006; T4 = 2006 - 2010 and TG = 1996-2010) 
por grupos ecológicos, onde: CL = clímax exigente de luz; 
CS = clímax tolerante à sombra; P = pioneira.
Table 4 – Tree species turnover in a valley forest, Chapada dos 
Guimarães National Park, MT, in each period under analysis  (T1 = 
1996-1999; T2 = 1999-2003; T3 = 2003 - 2006; T4 = 2006 - 2010 
and TG = 1996-2010) by successional groups, where: CL = light 
demanding climax, CS = shade tolerant climax and P = pioneer. 

T1 T2 T3 T4 TG

CL

Riqueza Inicial 100 106 109 111 100

Ganho de espécies 7 5 6 6 22

Perda de espécies 1 2 4 - 5

Riqueza Final 106 109 111 117 117

Mudança Líquida (%) 6.0 2.8 1.8 5.4 17.0

CS

Riqueza Inicial 39 41 38 40 39

Ganho de espécies 2 1 4 3 7

Perda de espécies - 4 2 2 5

Riqueza Final 41 38 40 41 41

Mudança Líquida (%) 5.1 -7.3 5.3 2.5 5.1

P 

Riqueza Inicial 9 7 7 7 9

Ganho de espécies - - - - -

Perda de espécies 2 - - 2 4

Riqueza Final 7 7 7 5 5

Mudança Líquida (%) -22.2 - - -28.6 -44.4

evidenciaram a ausência de diferenças significativas 
na diversidade de espécies (Fig. 3) e indicaram 
que as pequenas diferenças entre a diversidade dos 
inventários estão mais associadas às discrepâncias 
na riqueza do que em relação à abundância relativa 
das espécies (equabilidade).

Mudanças nos grupos ecológicos 
A comunidade manteve o mesmo padrão 

de distribuição das espécies entre os grupos 
ecológicos durante o período estudado. A maior 
representatividade em número de espécies foi do 
grupo das climáxicas exigentes de luz (CL), enquanto 
o grupo das pioneiras foi o menos representativo 
(Tab. 4). A alteração temporal no número de espécies 
entre os grupos ecológicos foi baixa e não refletiu 
em alterações significativas (X² = 1,97; p = 0,98). 
No entanto, apesar de pequenas, as mudanças na 
composição florística indicaram aumento no grupo 
das climáxicas exigentes de luz e das climáxicas 
tolerantes à sombra e de redução nas pioneiras (Tab. 
4). Esse último grupo não apresentou ingresso de 
nenhuma espécie nos anos inventariados e foi apenas 
registrada a saída de quatro espécies (Aegiphila 
brachiata, Aegiphila verticillata, Vismia guianensi, 
Manihot tripartita) ao longo dos 14 anos analisados.

Discussão
A riqueza registrada ao longo do período de 

estudo na FVVN foi elevada quando comparada 
com outras florestas ripárias amostradas no Brasil 
Central, com metodologia semelhante à utilizada 
no presente estudo (Felfili 1995a,b; Silva-Júnior 

et al. 2001; Felfili & Silva-Júnior 1992; Bertani et 
al. 2001; Schiavini et al. 2001; Lopes & Schiavini 
2007; Oliveira & Felfili 2008; Guimarães et al. 2008; 
Miguel et al. 2011; Mews et al. 2012). Apesar da 
elevada riqueza registrada na FVVN, as estimativas 
do número potencial de espécies calculadas pelos 
índices Jackknife 1 sugerem riqueza ainda maior, 
já que as amostragens realizadas representaram em 
torno de 75% das riquezas estimadas. Os elevados 
valores de riqueza estimada estão relacionados à 
grande quantidade de espécies localmente pouco 
abundantes (N ≤ 2), as quais chegaram a representar 
45% da comunidade no inventário de 2010.
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Figura 2 – Curvas de acumulação de espécies 
arbustivas e arbóreas calculadas por rarefação (Mao 
Tao) para os inventários realizados em 1996 (•) e 
2010 (○) na Floresta de Vale do Véu de Noiva, Parque 
Nacional da Chapada dos Guimarães, MT.
Figure 2 – Accumulation curves of tree species calculated by 
rarefaction (Mao Tao) for surveys from 1996 (•) and 2010 (○) 
in a valley forest, Chapada dos Guimarães National Park, MT. 

Figura 3 – Perfis de diversidade da vegetação arbustiva e ar-
bórea em cada inventário realizado na Floresta de Vale do Véu 
de Noiva, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, MT.
Figure 3 – Diversity profiles of tree community for surveys 
in a valley forest, Chapada dos Guimarães National Park, MT.

O elevado número de espécies localmente 
pouco abundantes registrado em todos os 
inventários é próximo ao encontrado em outras 
florestas ripárias brasileiras que empregaram 
intensidade amostral e critério de inclusão 
semelhantes (Felfili 1994, 1997; Bertani et al. 
2001) e corrobora que aproximadamente um quarto 
a um terço das espécies nas florestas tropicais são 
amostradas em baixa densidade (Hartshorn 1980). 
Além disso, a distribuição de abundâncias das 
espécies, caracterizada por muitas espécies pouco 
abundantes e poucas espécies muito abundantes 

em todos os anos inventariados é citada como 
característica de florestas tropicais (Felfili & Felfili 
2001; Hartshrorn 1980; Rodrigues & Leitão-Filho 
2000; Silva-Júnior et al. 2001). 

Se por um lado a distribuição dos indivíduos 
entre as espécies observada ao longo do tempo foi 
semelhante às encontradas em outras formações 
florestais, as mudanças na riqueza da comunidade 
parecem diferir das tendências observadas em 
outros estudos. Comparando os resultados obtidos 
no intervalo TG com outros trabalhos de dinâmica 
que analisaram intervalos semelhantes, observa-se 
maior alteração da riqueza na FVVN. Por exemplo, 
em uma Floresta Estacional em Minas Gerais 
Paula et al. (2002) registraram aumento líquido de 
quatro espécies no período de 14 anos e em uma 
Mata de Galeria no Distrito Federal Oliveira & 
Felfili (2008) observaram ganho de oito espécies 
em 19 anos de monitoramento. Nesse contexto, os 
resultados encontrados para TG parecem diferir da 
teoria de que as florestas tropicais livres de grandes 
distúrbios ou interferências antrópicas geralmente 
mudam pouco em relação à composição florística 
(Swaine et al. 1987). O aumento na riqueza da 
FVVN no intervalo TG foi superior ao observado 
em outras florestas analisadas em intervalos 
semelhantes. Este resultado sugere que a FVVN 
possui dinâmica florística mais acelerada que outras 
florestas, embora este padrão possa estar associado 
ao menor critério mínimo de inclusão adotado no 
presente estudo (DAP ≥ 5 cm) em relação aos demais 
(DAP ≥ 10 cm).

As mudanças nos intervalos menores (T1, T2, 
T3 e T4), embora também positivas, foram menos 
perceptíveis em relação às registradas no TG e não 
apresentaram contrastes significativos, de modo que 
podem ser consideradas pequenas e semelhantes 
às mudanças registradas em outros estudos de 
dinâmica realizadas em florestas tropicais isentas 
de grandes interferências antrópicas (Oliveria-Filho 
et al. 1997; Bertani et al. 2001; Werneck et al. 2000; 
Henriques & Hay 2002; Mews et al. 2012). Pinto 
& Hay (2005) relataram que, de forma geral, o 
balanço entre entrada e saída de espécies é positivo 
e o registro de novas espécies em inventários 
recorrentes numa mesma área varia de 3% a 10% 
e o desaparecimento entre 0 e 8%. Nesse sentido, o 
balanço positivo entre a saída e entrada de espécies 
foi observado em todos os intervalos analisados no 
presente estudo, com exceção do intervalo T2, no 
qual o balanço foi nulo. Além disso, os resultados 
encontrados em relação ao balanço florístico para 
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os intervalos T1, T2, T3 e T4 encontram-se dentro 
dessa faixa de variação descrita para florestas 
ripárias (Tab. 3). Somente no intervalo TG, o 
qual apresentou alteração florística significativa, 
a porcentagem de entrada de espécies extrapolou 
essa faixa de variação.

Vale destacar que todas as espécies que 
entraram ou saíram, em qualquer intervalo, foram 
representadas por um ou dois indivíduos, com 
exceção de Inga heteroplhylla Willd. na análise 
do intervalo TG, que entrou na amostragem 
com 11 indivíduos (Tab. 1). A entrada e saída 
de espécies concentradas naquelas de baixa 
densidade corrobora os resultados em outros 
estudos, nos quais o registro de ocorrência de 
novas espécies ou o não registro, por ocasião de 
inventários recorrentes, está relacionado às espécies 
localmente pouco abundantes (Kellman et al. 1998; 
Nascimento et al. 1999; Felfili et al. 2000; Werneck 
et al. 2000; Pinto & Hay 2005).

É possível que o aumento no número 
de espécies registradas no intervalo TG e em 
todos os intervalos menores esteja relacionado à 
intensificação de distúrbios naturais na floresta 
estudada, como relataram Pinto & Hay (2005). Estes 
autores indicaram que na FVVN a intensificação 
das perturbações naturais de pequena intensidade 
acontece em razão da pouca profundidade do 
solo, da topografia íngreme e da ação de ventos 
canalizados que frequentemente incidem no vale. 
A abertura de clareiras atuaria na modificação 
das condições ambientais, principalmente 
luminosidade, temperatura e umidade (Burslem 
& Whitmore 1999), o que resultaria em acréscimo 
de espécies. O fato de a maioria das espécies que 
entraram em todos os intervalos analisados serem 
climáxicas exigentes de luz reforça essa sugestão. 
Assim, a mudança significativa na riqueza da 
floresta em TG pode ser um indício do alto 
dinamismo da FVVN.

O fogo que atingiu umas das vertentes do 
vale em 2010 parece não ter causado efeitos 
negativos sobre a riqueza da floresta. O intervalo 
T4 (2006–2010), que possibilita avaliação mais 
específica do efeito do fogo, não apresentou 
perda mais acentuada de espécies em relação aos 
intervalos anteriores. A ocorrência do fogo em 
florestas tropicais geralmente está associada a 
efeitos negativos sobre a composição florística 
e estrutura da comunidade, uma vez que esses 
ecossistemas apresentam poucas adaptações 
para resistir a esse tipo de distúrbio (Kauffman 

& Uhl 1990; Ivanauskas et al. 2003). Entretanto, 
respostas aos impactos do fogo variam conforme a 
intensidade, a frequência e a duração dos incêndios 
(Hoffmann & Moreira 2002; Fiedler et al. 2004). 
Assim, é possível que a intensidade e a duração 
do fogo ocorrido não tenham sido suficientes 
para refletir efeitos negativos sobre a riqueza da 
vegetação arbustiva e arbórea da floresta. Além 
disso, há possibilidade de os efeitos do fogo serem 
percebidos e descritos em inventários posteriores, 
já que indivíduos podem demorar a morrer, 
como evidenciaram Holdsworth & Uhl (1998) e 
Ivanauskas et al. (2003). 

Distúrbios à parte, Pinto & Hay (2005), 
relataram que o período de três anos (1996‒1999) 
isento de grandes distúrbios parece ter sido curto 
para tornar significativas as diferenças florísticas 
e nos índices de diversidade registrado na mesma 
área do presente estudo. Apesar do intervalo maior 
(TG) ter apresentado mudanças significativas na 
composição florística, a manutenção temporal da 
equabilidade parece ter determinado a ausência de 
alterações no padrão de diversidade da FVVN no 
período estudado.

Além da manutenção do padrão de 
diversidade da floresta ao longo do período de 
estudo, observou-se estabilidade na contribuição 
dos grupos ecológicos para a composição florística 
da vegetação arbórea. A maior representatividade 
florística das espécies climáxicas exigentes de luz 
possivelmente é favorecida pela descontinuidade 
do dossel consequente do relevo acidentado do 
vale. Além disso, a elevada representatividade 
desse grupo é citada como característica de 
florestas ciliares em razão da dinâmica processual 
deste ecossistema, geralmente caracterizada por 
frequentes aberturas de clareiras de pequeno porte 
e pelo efeito de borda na divisa com a vegetação 
circundante (Felfili 1994; Oliveira-Filho et al. 
1994; Felfili 1997; van den Berg & Oliveira-Filho 
1999; Bertani et al. 2001). Paula et al. (2004) 
comentam que a baixa representatividade florística 
de espécies pioneiras e de secundárias tardias 
(análogas às climáxicas tolerantes de sombra, 
conforme terminologia utilizada neste trabalho) 
exprime estádio intermediário no tocante ao 
desenvolvimento sucessional da floresta.

Apesar de pequenas, as alterações florísticas 
favoráveis às espécies climáxicas exigentes de luz 
e desfavoráveis ao grupo das pioneiras também 
apontam estádio intermediário (Werneck et al. 2000; 
Paula et al. 2004). Entretanto, a intensificação dos 
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distúrbios naturais e a inexistência de dossel fechado 
consequente das características ambientais locais 
(solo raso, relevo íngreme e correntes de vento no 
vale) devem ser observadas na classificação do 
estádio de desenvolvimento desta fitocenose. De 
acordo com Werneck et al. (2000) e Paula et al. 
(2004), o desaparecimento de espécies pioneiras 
caracteriza evolução sucessional e, além disso, 
a redução da riqueza de espécies pioneiras está 
associada a fases de recuperação pós-distúrbio 
(Felfili 1995a,b; Werneck et al. 2000; Werneck & 
Francheschinelli 2004).

É possível que a ocorrência do fogo registrado 
em 2010 provoque alterações no estádio sucessional 
e na fase de recuperação pós-distúrbio identificados 
na FVVN no período de 1996 a 2010. A abertura 
de clareiras observadas em algumas unidades 
amostrais atingidas pelo fogo provavelmente terá 
como resposta o aumento no número de espécies 
do grupo das pioneiras, como indicaram Whitmore 
(1990), Rezende (1998) e Gurevitch et al. (2009).

Tomados em conjunto, os resultados do 
presente estudo indicam dinâmica acelerada em 
termos florísticos no período de 14 anos para a 
FVVN. No entanto, não foram registradas mudanças 
na diversidade de espécies e na contribuição dos 
grupos ecológicos para a composição florística da 
floresta.
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Abstract
This work analyses and describes fruit, seed and embryo morphology of 12 Dipterygeae species. The 
fruit is quite distinct among genera, being a legume in Taralea, a drupoid legume in Dipteryx and 
a cryptosamara in Pterodon. It was observed that the three genera present distinct morphological 
characteristics in the epicarp, mesocarp and endocarp. These structures are strongly associated with 
the dispersal syndromes presented by the genera.  Embryonic descriptions are provided for the first 
time in this manuscript for the three genera presented here and the main diagnostic characteristics 
are: (1) a gradual extent of development of the hypocotyl-radicle axis from Taralea (undeveloped) 
to Dipteryx (the most developed); (2) the plumules are entire in Taralea and pinnate in Dipteryx and 
Pterodon; (3) a cleft below the hypocotyl-radicle axis in Taralea, absent in the other genera, because 
of the strongly cordate base of the cotyledonar leaves; (4) differences in the degree of development 
of the hypocotyl-radicle axis between D. alata, D. rosea and D. micrantha. Dipterygeae presents a 
noticeable diversity of fruit, seed and embryo, Taralea being the most distinct of all. The results of this 
morphological analysis suggest an evolutive path for the diaspores in the clade, based on phylogenetic 
studies which show Taralea as sister to the clade constituted by Dipteryx and Pterodon.
Key words: diaspores, dispersion, taxonomy, Fabaceae.

Resumo
O presente trabalho analisa e descreve a morfologia de frutos, sementes e embriões de 12 espécies de 
Dipterygeae. O fruto é consideravelmente distinto entre os gêneros, sendo um legume em Taralea, um 
legume drupoide em Dipteryx e uma criptossâmara em Pterodon. Foi observado que os três gêneros 
apresentam características morfológicas distintas no epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Essas estruturas 
são fortemente associadas com as síndromes de dispersão apresentadas pelos três diferentes gêneros. 
Descrições completas dos embriões são apresentadas pela primeira vez neste manuscrito para os três 
gêneros e as principais características diagnósticas encontradas são: (1) um gradual desenvolvimento do 
eixo hipocótilo-radícula de Taralea (não desenvolvido) a Dipteryx (bem desenvolvido); (2) as plúmulas 
são inteiras em Taralea e pinadas em Dipteryx e Pterodon; (3) uma fenda abaixo do eixo hipocótilo-
radícula em Taralea, ausente nos outros dois gêneros, devido à base fortemente cordada das folhas 
cotiledonares; (4) diferenças no grau de desenvolvimento do eixo hipocótilo-radícula entre D. alata, D. 
rosea e D. micrantha. Dipterygeae apresenta uma notável diversidade de frutos, sementes e embriões, 
sendo os mais distintos encontrados em Taralea. Os resultados destas análises morfológicas sugerem um 
caminho evolutivo para os diásporos dentro do clado, com base nos estudos filogenéticos que apontam 
Taralea como irmã do clado constituído por Dipteryx e Pterodon.
Palavras-chave: diásporos, dispersão, taxonomia, Fabaceae.
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Introduction
Dipterygeae is a basal tribe of the subfamily 

Papilionoideae (Pennington et al.  2001; 
Wojciechowski et al. 2004) and is distributed 
from Central to South America. It is constituted 
by three genera: Dipteryx Schreb., Pterodon Vog. 
and Taralea Aubl. (Polhill 1981; Polhill 1994; 
Barham 2005). In the phylogeny of Cardoso et al. 
(2012) Monopteryx Spruce ex Benth. appeared as 
sister of the other Dipterygeae, although the branch 
is still weakly supported and the type species of 
the genus was not sampled in that study. So we 
still do not know if Monopteryx is monophyletic 
and if it is indeed sister of Dipterygeae clade. The 
tribe is a monophyletic group according to the 
phylogenetic analysis by Pennington et al. (2001), 
Wojciechowski et al. (2004) and Francisco (2010). 
The genera Dipteryx and Taralea occur mainly in 
the Amazonian moist forest, except for Dipteryx 
alata which occurs in dry areas of Central Brazil, 
Bolivia and Paraguay (Barham 2005). By the 
other hand, the genus Pterodon is common in the 
phytophysiognomies of the Brazilian “cerrado” 
(Almeida et al. 1998).  

The members of Dipterygeae are generally 
trees with pinnate and stipulate leaves, the leaflets 
are opposite or alternate, without stipels. Dipteryx 
and Taralea present thick leaves with an alate 
rachis, while in Pterodon, the leaves are thin with 
a marginate rachis. The inflorescence is paniculed, 
the flower presents a calyx with the two adaxial 
lobes enlarged and the three inferior ones very 
reduced and a papilionaceous corolla (Polhill 
1981). According to Francisco (2010) the flower 
has an extremely uniform structure among the three 
genera, and they can be distinguished only by the 
gynoecium morphology. Taralea has an hairy ovary 
which is as long as wide, while in Pterodon and 
Dypteryx the ovary is glabrous and longer than it 
is wide. Unlike the uniformity of the flower, the 
fruit is variable among the genera and is a potential 
source of characters for phylogenetic studies. The 
genus Taralea, for example, is characterized by the 
dehiscent fruits known as legumes, while Pterodon 
and Dipteryx have indehiscent fruits. In Pterodon 
the fruits are samaroids (cryptosamara according 
to Barroso et al. 1999) and Dipteryx is drupaceous 
(Barroso et al. 1999). 

Seed and embryo characters have been 
traditionally used in legume taxonomy. Many 
authors, including Gunn (1981), Lima (1985), 
Lima (1989), Oliveira (1999), Kirkbride et al. 

(2003), and Meireles & Tozzi (2008) have shown 
the importance of such characters to legume 
taxonomy. Besides taxonomic information, the 
morphological analysis of fruits and seeds can 
provide ecological characteristics such as the type 
and capability of dispersion of the species (Van 
der Pijl 1956). In Dipterygeae we can find quite 
distinct dispersal patterns of the diaspores, where 
the typical genus Dipteryx, presents barochory, 
followed by a zoochorical sencondary dispersion 
(Almeida et al. 1990; Vieira-Jr. et al. 2007) or 
hydrochory (Ducke 1940). Pterodon is a typical 
genus of the open vegetation of the Brazilian 
“cerrado”. Its fruits, classified as cryptosamara by 
Barroso et al. (1999), present the prerequisites for 
anemochory according to Janzen (1980) and finally, 
in Taralea, the fruits are elastically dehiscent, being 
it a characteristic of autochory, characterizing what 
Van der Pijl (1982) called  ballistic dispersal. With 
this wide morphological variation, this paper aims 
to amplify the knowledge of the morphology of the 
fruits, seeds and embryo of the tribe Dipterygeae 
and allow relevant information for taxonomic and 
phylogenetic studies of the group.

Material & Methods
The vouchers of analyzed material are:

Dipteryx alata Vogel: BRASIL. MARANHÃO: Alto 
Parnaíba, 22.III.1978, fr., C. A. Miranda 137 (RB); 
MATO GROSSO: Cáceres, Porto Limão, 03.III.2004, 
fr., M.A. Carniello 101 (RB); MATO GROSSO: 
Cuiabá, Rondonópolis, 1.II.1986, fr., A.M. Carvalho 
2175 (RB); MATO GROSSO DO SUL: Campo 
Grande, Campus da UFMS, 28.III.2007, fr., H.C. de 
Lima 6582 (RB); MATO GROSSO DO SUL: Nova 
Adralina, 28.III.1986, fr., U. Pastore & R.M. Klein 82 
(RB); MINAS GERAIS: Paracatu, 22.V.2010, fr., A. 
Quinet et al. 2065 (RB); MINAS GERAIS: Pirapora, 
Rio das Pedras, 19.VII.1937, fr., M. Burret 10091 
(RB); MINAS GERAIS: Três Marias, 12.VII.2005, 
fr., R.C. Forzza et al. 4002 (RB); PARÁ: São Felix 
do Xingú, 12.VI.1978, fr., C.S. Rosário 52 (RB); 
TOCANTINS: Lagoa da Confusão, Ilha do Bananal, 
Parque Nacional do Araguaia, 26.III.1999, fr., M. A. 
da Silva et al. 4156 (RB).
D. magnifica Ducke: BRASIL. AMAZONAS: 
Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, 
9.XI.2008, fr., L.P. de Queiroz et al. 13912 (INPA, 
RB); PARÁ: Rio Tapajós, 27.VIII.1916, fr., A. 
Ducke 16400 (RB).
D. micrantha Harms: PERU. LORETO: Maynas 
Mishaina, 22.VII.1984, fr., R. Vasquéz 5322 (RB).
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D. odorata (Aubl.) Willd.: BRASIL. AMAZONAS: 
Boca do Rio Tocantins, 19.XI.1986, fl. and fr., H.C. 
de Lima 2748 (INPA, RB); AMAZONAS: Santa 
Izabel do rio Negro, 9.VIII.1987, fr., C.A. Cid 
Ferreira 9308 (RB); PERU, LORETO: University 
Arboretum on Rio Nanay, 7.VIII.1972, fl. and fr., 
T.B. Croat 18863 (RB). 
D. punctata (S.F.Blake) Amshoff: BRASIL. 
AMAZONAS: Manaus, Reserva Florestal Adolpho 
Ducke, 06.V.1988, fr., D. Coêlho et al. d-24 
(INPA, RB); PARÁ: Saracá-Taquera, 30.V.1978, 
fr., N.T. Silva 4671 (RB), RIO DE JANEIRO: Rio 
de Janeiro, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
27.IV.1993, fr., D.M. Tourinho 24 (RB).
D. rosea Spruce ex Benth.: BRASIL. AMAZONAS: 
São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro, 
30.XI.1987, fr., H.C. de Lima et al. 3357 (INPA, RB). 
Pterodon abrubtus (Moric.) Benth.: BRASIL. 
BAHIA: Brotas de Macaúbas, no date, fl. and fr., 
B.B. Klitgaard et al. 75 (AAU, K, RB); BAHIA: 
Poções, no date, fr., S.B. da Silva 99 (RB); PIAUÍ: 
Caracol, Parque Nacional da Serra das Confusões, 
8.IV.2009, fr., G. Martinelli et al. 16245 (RB); 
PIAUÍ: Guariba, 17.VI.2007, fr., G. Martinelli 
et al. 16152 (RB); TOCANTINS: Natividade, 
24.VII.2007, fr., M.M. Saavedra 494 (RB). 
P. emarginatus Vogel: BRASIL. BAHIA: 
Correntina, 2.III.1991, fr., L.G. Viollati 192 (RB); 
BAHIA: Formosa do Rio Preto, 21.IV.1998, fr., 
R.C. Mendonça 3402 (RB); GOIÁS: Niquelândia, 
Macêdo, 27.VI.1996, fr., M.L. Fonseca et al. 1012 
(RB); MATO GROSSO: Xavantina, 1.V.1968, 
fr., R.R. de Santos 1228 (RB); MINAS GERAIS: 
Santana do Pirapama, Serra do Cipó, 12.III.2009, 
fr., D.C. Zappi et al. 2098 (RB); PIAUÍ: Baixa 
Grande do Ribeiro, Estação Ecológica Uruçuí-Uma, 
11.IV.2009, fr., G. Martinelli et al. 16386-a (RB); 
SÃO PAULO: Bauru, Jardim Botânico Municipal de 
Bauru, 13.IX.2006, fl. and fr., V.L. Weiser 712 (RB). 
P. pubescens (Benth.) Benth.: BRASIL. MATO 
GROSSO: no date, fr., J.G. Guimarães 308 (RB); 
MINAS GERAIS: Itapecerica, 30.V.1975, fr., G.G. 
dos Reis 793 (RB); PIAUÍ: Serra Grande, no date, 
fr., J.S. Assis 106 (RB); SÃO PAULO: Aramina, 
Povoado Canindé, 1.VI.1979, fr., J.C.C. Ururahy 
07 (RB); SÃO PAULO: Bebedouro, no date, fr., 
J.G. Guimarães 1485 (RB); SÃO PAULO: Boa 
Esperança do Sul, Perdizes, 7.VII.1964, fr., J.C. 
Gomes Jr. 2022 (RB). 
Taralea cordata Ducke: BRASIL. AMAZONAS: 
Presidente Figueiredo, 29.I.1984, fr., H.C. de Lima 
2142 (INPA, RB). 

T. crassifolia  (Benth.) Ducke: BRASIL. 
RORAIMA: Amajari, Serra Tepequem, 29.XI.1964, 
fr., B. Maguire 32617 (INPA, RB). 
T. oppositifolia Aubl.: BRASIL. AMAZONAS: 
Manaus, 21.II.1937, fr., A. Ducke 34957 (RB); 
PARÁ: Belém, 16.II.1923, fr., A. Ducke 17120 
(RB); PARÁ: Belém, Utinga, Barragem do Lago 
Água Preta, 21.XI.1994, fr., S.M. Faria 853 (RB); 
PARÁ: Melgaço, 13.X.1991, fl. and fr., A.S.L. da 
Silva 2374 (RB).

Before dissected, the seeds were hydrated by 
boiling in water until the point that its coat or testa 
could be removed. The fruits, seeds and embryo 
were photographed using a digital camera attached 
to the stereomicroscope Leica CLS 150X.

For the surface analyses (scanning electron 
microscope – SEM), the material was fixed in 
FAA 50 (Johansen 1940) for 24 h, dehydrated in 
an ethanolic series (Tucker 1993), dissected in 
a stereomicroscope, and critical point dried in a 
Leica EM CPD 030, mounted in aluminium stubs 
with carbon conductive adhesive tabs (Ted Pella, 
Redding, California, USA) and metalized. The 
samples were coated with gold-palladium in an 
Emitech K550X (West Sussex, United Kingdom). 
The micrographis were taken at 15, 20 or 30 kv 
with a Zeiss EVO 40 scanning electron microscope 
(Zeiss, Thornwood, USA) in the Laboratório de 
Biologia Estrutual of the Instituto de Pesquisas 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brazil.

The following characteristics were observed 
in this study: fruit shape; epicarp, mesocarp and 
endocarp consistencies; seed shape; testa structure; 
hilum, micropile, raphe, aril and lens features; 
embryo shape; hypocotyl-radicle axis and plumule 
type.

The terminology adopted for classifying the 
fruits is based on the work by Barroso et al. (1999) 
and the descriptions of seeds and embryos are from 
the paper by Kirkbride et al. (2003). 

Results
Dipteryx Schreb., Gen. Pl. 2: 485. 1791, nom. cons  
 Figs. 1a-d; 2a-d

Monospermic drupoid legume, indehiscent, 
globose, slightly compressed dorso-ventrally, 
circular, eliptic or ovate; calix deciduous; epicarp 
woody, glabrous when mature, scrub, surface 
not vesiculose, rugose, brown; mesocarp thick 
with venated surface, fribose, woody, porous, 
light brown, sometimes divided into two layers; 
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Figure 1 – a-l. camera lucida drawing of fruits, seeds and embryo of Dipterygeae – a. fruit of Dipteryx rosea; b. inner portion 
of the fruit and seed insertion in D. rosea; c. seed of D. alata; d. embryo of D. alata; e. fruit of Pterodon emarginatus; f. 
inner portion of the fruit and seed insertion in P. emarginatus; g. seed of P. emarginatus; h. embryo of P. emarginatus; i. 
fruit of Taralea crassifolia; j. inner portion of the fruit and seed insertion in T. crassifolia; k. hilum detail of T. crassifolia; 
l. embryo of T. crassifolia (a,b H.C.de Lima 3357; c,d M.A.Carniero 101; e-h R.C.Mendonça 3402; i-l B.Maguire 32617).

endocarp thin, coriaceous-fibrose, scrub, reddish 
brown, fused to the mesocarp, not covered by 
spongy tissue, dehiscent after decomposition of the 
mesocarp. Seed elliptic to oblong or linear, slightly 
compressed dorsoventrally, aril absent; testa 
rugose, coriaceous, black; raphes not visible; hilum 
elliptic, sub basal or lateral; lens inconspicuous; 
endosperm absent; embryo straight; cotyledon 
elliptic, crass, with the external surfaces slightly 
convex, wrinkled; hypocotyl-radicle axis straight, 
central on the cotyledons, with ca. 1/5 of the size 
of the cotyledons; plumule well developed. 

Pterodon Vogel, Linnaea 11: 384. 1837.  
 Figs. 1e-h; 3a-b

Cryptosamara, monospermic, indehiscent, 
compressed dorso-ventrally, ovate or rarely 
oblong, centrally inflated; calyx deciduous; 
epicarp woody, glabrous, surface vesicular, 
black, splitting irregularly with the external 
mesocarp; mesocarp thick, venation strongly 
a p p a r e n t  a t  t h e  c e n t e r  w i t h  b a l s a m i c 
vesicles around the seed chamber, becoming 
inconspicuous toward the wings; endocarp 
fibrous or spongeous, coriaceous, winged; 
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Figure 2 – a-d. SEM of embryos of Dipteryx – a. embryo of Dipteryx alata; b. detail of the plumule D. alata; c. 
embryo of D. micrantha; d. detail of the plumule of D. micrantha.

funicle thick, ca. 2 mm long. Seed elliptic to 
oblong, slightly compressed dorsoventrally, 
with a reduced aril around the hilum; testa 
smooth, coriaceous, l ight brown; raphes 
long, going from the hilum to the base of the 
seed, darker than the testa; hilum partially or 
completely hidden by the aril, circular, located 
on the side of the seed; lens apparent, adjacent 
to the hilum, oblong to elliptic, darker than 
the testa; endosperm absent; embryo straight; 
cotyledons smooth, crass, with the external 
surfaces convex;  hypocotyl-radicle axis 
straight, central to the cotyledons, with ca. ¼ 
of the size of the cotyledons; plumules well 
developed. 

Taralea Aublet, Hist. Pl. Guiane 745. 1775.  
 Figs. 1i-l; 3c-d

Monospermic or dispermic legume, with 
elastic dehiscence, dorsiventrally compressed, 

asymmetric elliptical; calyx deciduous; epicarp 
woody, irregular surface, glabrous, black, 
not brittle; mesocarp thin, woody; endocarp 
light brown, coriaceous, strongly fused to the 
mesocarp. Seed circular to ovate, dorsoventrally 
compressed, aril absent; testa slightly rugose, 
coriaceous, dark brown to black; raphes 
inconspicuous; hilum hidden by funicle vestige, 
circular, basal; lens inconspicuous; endosperm 
absent; embryo straight; cotyledons ovate or 
circular, smooth or wrinkled, crass, with the 
external surfaces slightly convex; hypocotyl-
radicle axis straight, central to the cotyledon, 
with ca. 1/8 of the size of the cotyledons, having 
a fissure below the radicle until the half of the 
cotyledons; plumules poorly developed. 

The main diagnostic characteristic of the 
fruits, seeds, and embryo of Dipterygeae are 
summarized in Table 1.

1 mm 200 μm

1 mm 200 μm
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dc
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Discussion
Diaspores morphology, 
dispersal considerations 
and systematic implications
Leguminosae is a highly heterogeneous 

family in several aspects. Although the name of 
the family refers to a type of fruit, its diversity is 
equally or even higher than other features. Thus, 
a detailed observation of the external or structural 
morphology of fruits and seeds is, in some cases, of 
great importance in the improvement of taxonomic 
knowledge. In Dipterygeae, the three genera can 
be promptly distinguished observing the fruit 
types and seeds morphology, making the study of 
diaspore morphology very useful taxonomically 
within the tribe. 

Considering the phylogenetic analyses 
presented by Francisco (2010) and Cardoso et al. 
(2012) and the results obtained in this paper, it is 
possible to suggest an evolutionary path of the fruits 
in this clade. Because they are dehiscent in Taralea, 

which is sister to the clade composed by Pterodon 
and Dipteryx, and both have indehiscent fruit, we 
can infer that the fruit changed from dehiscent to 
indehiscent within this clade.. The cryptosamaras is 
a synapormorphy for the species of Pterodon, and 
the globose and drupoid legume a synapomorphy 
for the species of Dipteryx.

Fruits in the basal genus Taralea are elastically 
dehiscent, with a thin pericarp, exposing the seeds 
during the dispersion (Fig. 1i,j). We emphasize the 
observation of a persistent portion of the funicle 
coating the hilum (Fig. 1j,k), which is probably 
involved in a secondary dispersal by ants (Beattie 
& Culver 1982).

The genus Pterodon presents samaras, with 
a first degradation of the epicarp and mesocarp 
during the maturity (Fig. 1e). The wing-shaped 
tissue is the endocarp (Paiva et al. 2008) and it 
covers a single seed during the dispersion. Then, 
a second degradation of tissue probably helps 
the in the seed establishment. For this reason, the 

Figure 3 – a-c. SEM of the embryos of Pterodon and Taralea – a. embryo of Pterodon emarginatus; b. detail of the 
plumule of P. emarginatus; c. embryo of Taralea crassifolia; d. detail of the plumule of T. crassifolia.
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fruits of Pterodon are referred by Barroso et al. 
(1999) as a cryptosamara, The samaroid fruits are 
characterized for being dry and light fruits with 
shapes that enable the wind to carry the diaspores, 
which is also called as anemochory (see Vand der Pjil 
1982). Anemochory is a syndrome associated with 
open habitats with absence of physical barriers and 
wind availability (Janzen 1980) and environments 
subjected to high wind incidence (Bullok & Clark 
2000; Tackenberg et al. 2003). It can explain the 
concentrated occurrence of the genus in the Cerrado, 
a very distinct environment of the Amazonian 
Forests, the center of diversity of Dipterygeae.

In Dipteryx the fruits are drupaceous, with 
a very hard and fibrous epicarp and mesocarp 
(Fig. 1a,b). Among species, the surface of the 
epicarp seems to have a taxonomic importance in 
the case of D. alata and D. micrantha, which are 
grooved externally while the majority of species 
have a smooth epicarp (Fig. 1a). In this genus, the 
dispersal of the seeds is primarily barochoric, which 
needs a long period of tissues degradation to expose 
the seed; or can be made secondarily by rodents, 
which also can bury the seeds and improve the 

range of distances (Forget & Milleron 1991; Saravy 
et al. 2003). The seeds of Dipteryx can attract 
rodents maybe due to the presence of unsaturated 
oil, protein, calcium and phosphorus, and in the 
case of D. alata and D. lacunifera they taste like 
peanut, being appreciated even by humans (Togashi 
1993; Vieira-Jr. et al. 2007). During the study of 
the diaspores we observed a capability to flotation 
of D. odorata and D. rosea, and in accordance to 
what was mentioned by Ducke (1940), we suggest 
the hidrochory as an alternative dispersal syndrome 
in the Amazonian Forest, once some species are 
near flooded areas.

A tendency of the fruit tissues to concentrate 
balsamic resins in the pericarpic vesicles was 
observed in Pterodon and Dipteryx. As they are 
lacking in Taralea, but present in the other two 
genera (Lewis et al. 2005) this can be inferred as 
a synapomorphy of the clade Pterodon + Dipteryx. 
Kirkbride et al. (2003) related the presence of 
balsamic oil ducts in the mesocarp of Pterodon. 
The essential oil of Pterodon emarginatus is used 
in some traditional medicine (Brandão et al. 2002). 
In Dipteryx, the mesocarp is porose (Fig. 1b) with 

Table 1 – Morphological characteristics of fruits, seeds and embryo of Dipterygeae genera. + = presence; - = absence.

Characters/Genera Dipteryx Pterodon Taralea

Fruit type Drupoid legume Criptosamara Legume

Dehiscence - - +

Epicarp Non vesicular Vesicular Non vesicular

Mesocarp Thick, surface not venated Thick, venated surface, showing 
balsamic vesicles Thin

Endocarp

Coriaceous-fibrous, scrub, not 
covered by spongeous tissue, 

dehiscent after decomposition of the 
mesocarp

Fibrous or spongy,coriaceous, 
winged, fused to the mesocarp

Coriaceous,  strongly fused to the 
mesocarp

Seed shape Elliptic to oblong or linear, slightly 
compressed dorsiventrally

Elliptic to oblong, slightly 
compressed dorsiventrally

Circular to ovate, compressed 
dorsiventrally

Testa Rugose Smooth Rugose

Aril - + -

Raphe - + -

Lens - + -

Position of the hilum Sub basal or lateral Lateral Basal

Embryo texture Wrinkled Smooth Smooth or wrinkled

Hypocotyl-radicle axis 1/5 of the size of the cotyledons 1/4 of the size of the cotyledons 1/8 of the size of the cotyledons

Plumule Well developed Well developed Poorly developed
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sparse oil vesicles, which in D. rosea are markedly 
aromatic and in D. lacunifera the vesicles are well 
developed.

The seed morphylogy
Groth & Liberal (1988) and Barroso et al. 

(1999) suggest that because the external and 
internal characteristics of the seeds are less 
modified by the environment, they constitute  
secure criteria for families, genera and even species 
identification and delimitation.

In Dipterygeae the seed characters are source 
of important diagnostic characters. In Taralea for 
example, seeds are compressed and the hilum is 
basal (Fig. 1j,k) while in the other genera the seeds 
are more dilated and the hilum is lateral (Table 1). 
The seeds of Taralea present variation concerning 
the testa color being black in T. reticulata and 
pale-brown in T. crassifolia. Seeds of Pterodon are 
in general uniform, but there are color variations 
among species. However, structures such as lens 
and raphe are apparent, the last one occurring from 
the lateral hilum to the seed base. A relevant and 
unique character of the genus is the presence of the 
aril coating the hilum (Fig. 1g). This reduced aril 
can be associated with secondary dispersal (Westoby 
et al. 1982). The presence of these characters can 
be used to identify the genus within the tribe. For 
Dipteryx seeds, a relevant taxonomic characteristic 
for species identification was observed on the 
surface of the testa, which is foveolate in D. alata 
with a gradual reduction of this characteristic in D. 
micrantha, D. odorata and D. rosea.

Embryo morphology    
and taxonomic considerations
The embryo of the tribe presents typical 

characteristic of Leguminosae such as the 
endosperm lacking, crass cotyledons and a well-
developed plumule. However, their morphology 
show a clear distinction among genera, where a 
gradual extent of development of the hypocotyl-
radicle axis was verified, being undeveloped in 
Taralea, becoming more evident in Pterodon than 
in Taralea and strongly evident in Dipteryx where 
it is more distinct than in the two other genera 
(Figs. 2a-d, 3a-d). It was observed a gradual fusion 
of the plumules, where in Taralea they are entire, 
without the pinnate pattern of the primary leaves 
as was observed in the two other genera. This 
characteristic can be interpreted as a plesiomorphy 
within the group (Figs. 2a-d, 3a-d), once this genus 

appears as basal within the tribe in the phylogenies 
of Pennington et al. (2001), Francisco (2010) and 
Cardoso et al. (2012)

In Taralea, the most distinctive characteristic 
found is the cleft below the hypocotyl-radicle axis 
(Fig. 1l). Such cleft is because of the strongly 
cordate base of the cotyledonar leaves, and because 
of it the lateral basal portions of the blades are 
longer than the hypocotyl-radicle axis in initial 
stage. This characteristic is exclusive to the group.

Despite the embryos of the different species 
of Dipteryx present a superficial resemblance, we 
found differences in the degree of development of 
the hypocotyl-radicle axis between D. alata and 
D. micrantha (Fig. 2a,c). It was also observed that 
D. rosea presents a degree of development in the 
hypocotyl-radicle axis between D. alata and D. 
micrantha (not shown). 

So, we conclude that the study of fruit, 
seed and embryo morphology can provide good 
diagnostic characters to distinguish among the 
different genera of the tribe and also to differentiate 
species within each genus.
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Resumo 
Leguminosae é uma das famílias de maior riqueza específica nas restingas do Espírito Santo e Caesalpinioideae 
a segunda maior subfamília. O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) representa um dos 
remanescentes de restinga mais preservados do estado e uma das áreas protegidas mais bem estudadas, 
porém estudos taxonômicos ainda são escassos. Este estudo consiste no levantamento florístico-taxonômico 
de Caesalpinioideae do PEPCV.  Foram realizadas coletas quinzenais entre agosto/2008 a junho/2009 para 
obtenção de materiais férteis. Caesalpinioideae está representada por 13 táxons, reunidos em três gêneros: 
Chamaecrista, Hymenaea e Senna. O gênero mais representativo em número de espécies foi Chamaecrista. 
Três táxons são novas citações para o estado do Espírito Santo. Foram elaboradas chave de identificação 
dos táxons, descrições, ilustrações, comentários sobre a morfologia e a fenologia, bem como a distribuição 
geográfica das mesmas.
Palavras-chave: Espírito Santo, flora, Leguminosae, restinga, taxonomia.

Abstract 
Leguminosae is one of the richest families in the restingas (sandy coastal plains) of Espirito Santo and 
Caesalpinioideae is the second largest subfamily. The “Parque Estadual Paulo César Vinha” (PEPCV) is 
one of the best preserved remnants of restinga in the state and one of the best studied protected areas, but 
taxonomic studies are still scarce. This study is a taxonomic-floristic survey of the Caesalpinioideae of 
PEPCV. Collections of fertile material were carried out every two weeks, between August 2008 and June 
2009. Caesalpinioideae is represented by 13 taxa grouped into three genera: Chamaecrista, Hymenaea and 
Senna. Chamaecrista was the most representative genus, with the largest number of species. Three taxa were 
recorded for the first time in the state of Espirito Santo. This study presents a key to identification of taxa, 
descriptions, illustrations, comments on morphology and phenology, as well as their geographic distribution.
Key words: Espírito Santo, flora, Leguminosae, sandy coastal plains, taxonomy.

Leguminosae-Caesalpinioideae do Parque Estadual Paulo César Vinha, 
Espírito Santo, Brasil
Leguminosae-Caesalpinioideae of the “Parque Estadual Paulo César Vinha”, Espirito Santo, Brazil
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Introdução
As Restingas ocorrem em áreas de sedimentação 

quaternária, formando amplas planícies litorâneas 
arenosas ao longo da costa brasileira (Suguio & 
Martin 1990). Apresentam comunidades vegetais 
fisionomicamente distintas, constituídas de indivíduos 
de pequeno porte, em sua maioria rasteiros, que 
ocupam as regiões mais próximas à praia, chegando 
a comunidades arbustivas e florestais (Pereira 2008).

No estado do Espírito Santo estudos botânicos 
em diferentes pontos do litoral apontam para a 
elevada diversidade fitofisionômica e florística 

das restingas capixabas (Pereira & Gomes 1994; 
Fabris & César 1996; Fabris & Pereira 1998; 
Pereira & Zambom 1998; Pereira et al. 1998; 
Pereira & Assis 2000; Pereira et al. 2000; Assis 
et al. 2004; Colodete & Pereira 2007). Esses 
dados científicos são referentes, principalmente, 
a levantamentos florísticos, havendo certa 
carência em estudos de caráter taxonômico. Até o 
presente, apenas Cyperaceae (Martins et al. 1999), 
Orchidaceae (Fraga & Peixoto 2004) e Araceae 
(Valadares et al. 2010) foram inventariadas nas 
restingas do estado. 



100 Chagas, A.P. et al.

Rodriguésia 65(1): 099-112. 2014

O Parque Estadual Paulo César Vinha 
(PEPCV), município de Guarapari, constitui uma 
importante Unidade de Conservação em Restinga. 
Está circundado pela Área de Proteção Ambiental 
de Setiba (APA de Setiba), que funciona como uma 
zona de amortecimento de impactos. Apesar disso, 
sofre pressão antrópica, muitas vezes gerada pela 
especulação imobiliária e extração ilegal de areia 
(Maciel 1990). O Parque é indicado como área 
prioritária para conservação da biodiversidade, 
por apresentar alta diversidade biológica e abrigar 
espécies raras, novas e ameaçadas (MMA 2000). 

Leguminosae é a terceira maior família de 
angiospermas com 727 gêneros e 19.325 espécies, 
distribuídas em três subfamílias: Mimosoideae, 
Papilionoideae e Caesalpinioideae (Lewis et al. 
2005). Possui distribuição cosmopolita, ocorrendo 
em vários tipos de vegetação do mundo (Lewis 
1987), especialmente nas regiões tropicais e 
subtropicais (Joly 1987), sempre com um conjunto 
de espécies e gêneros endêmicos (Giulietti et al. 
2005). No Brasil, a família está representada por 
2.694 espécies, reunidas em 210 gêneros, distribuídas 
especialmente na Mata Atlântica (Lima et al. 2011). 

A diversidade florística de Leguminosae 
é observada no Espírito Santo, onde são citadas 
279 espécies e 98 gêneros, sendo considerada a 
segunda maior família, em número de espécies, 
da flora do estado (Simonelli & Fraga 2007; Lima 
et al. 2011). Pereira & Araújo (2000) e Pereira 
(2007) destacam-na como uma das famílias de 
maior riqueza nas restingas do estado do Espírito 
Santo. Tal predominância é verificada em vários 
levantamentos florísticos (Fabris 1995; Pereira 
& Gomes 1994; Pereira & Assis 2000; Pereira & 
Araújo 2000; Assis et al. 2004). 

Diante da importância de Leguminosae na 
composição florística das restingas do Espírito 
Santo, e em função da elevada degradação dos 
ecossistemas capixabas e da escassez de trabalhos 
taxonômicos, este trabalho teve como objetivo o 
inventário florístico de Caesalpinioideae ocorrente no 
PEPCV, com a elaboração de chaves de identificação, 
ilustrações das espécies estudadas, descrições e 
comentários sobre a morfologia e a fenologia.

Material e Métodos
O Parque Estadual Paulo César Vinha 

(PEPCV) compreende uma planície litorânea de 
aproximadamente 1.500 ha em Setiba, município de 
Guarapari – ES. Está situado entre as coordenadas 
geográficas 20°33’–20°38’S e 40°23’–40°26’W, 
à margem esquerda da rodovia do Sol (ES060) no 

sentido Norte/Sul, entre os quilômetros 23 e 24. O 
clima da região, segundo classificação de Koeppen, 
é do tipo Aw tropical, com temperatura média anual 
de 23,3ºC, precipitação média anual de 1.307 mm e 
umidade relativa média anual de 80% (Fabris 1995).

A vegetação é composta por restinga, podendo 
ser identificados dez tipos de formações vegetais: 
Herbácea Não Inundável, Herbácea Inundável, 
Herbácea Inundada, Arbustiva Fechada Não Inundável, 
Arbustiva Fechada Inundável, Arbustiva Aberta Não 
Inundável, Arbustiva Aberta Inundável, Florestal Não 
Inundável, Florestal Inundável e Florestal Inundada, 
segundo Pereira (2003). 

As coletas de material botânico foram 
realizadas quinzenalmente, no período de 
agosto/2008 a junho/2009, ao longo das trilhas 
e estradas do parque. O material coletado foi 
herborizado conforme Fidalgo & Bononi (1989), 
identificado e registrado no acervo do Herbário 
VIES, da Universidade Federal do Espírito Santo. 

As descrições basearam-se na análise da 
amplitude de variações morfológicas observadas no 
material coletado no PEPCV e em consulta à literatura 
taxonômica. A terminologia utilizada para o tipo de 
venação foi baseada em Hickey (1973), os tipos de 
frutos e sementes, em Barroso et al. (1999), e as demais 
terminologias, em Gonçalves & Lorenzi (2007). 

Informações obtidas nas etiquetas das 
exsicatas procedentes do PEPCV complementaram 
as descrições, além de observações feitas em campo. 
Comentários sobre o habitat, fenologia, distribuição 
geográfica, referenciados em literatura, e os limites 
taxonômicos específicos foram fornecidos após 
cada descrição.  

As ilustrações foram feitas a nanquim em 
papel vegetal a partir dos exemplares coletados no 
PEPCV utilizando material proveniente de exsicatas 
e/ou fixadas em álcool 70%.

Resultados e Discussão
Caesalpinioideae está representada no PEPCV 

por 12 espécies reunidas em três gêneros e 
agrupadas em duas tribos (Detarieae e Cassieae), 
sendo a segunda maior subfamília de Leguminosae 
no parque, em número de espécies, depois de 
Papilionoideae, que está representada no PEPCV 
por 21 espécies (Chagas et al. 2011). Entre estas 
espécies, Chamaecrista blanchetii, C. lansgsdorffii 
e Senna pendula são novas citações para a flora do 
Espírito Santo. O gênero mais representativo em 
número de espécies foi Chamaecrista com sete 
espécies, seguido por Senna com quatro espécies e 
Hymenaea com uma única espécie. 
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As espécies de Caesalpinioideae no PEPCV 
apresentaram hábito escandente, subarbustivo, 
arbustivo e arbóreo, variando de 0,15–15 m de 
altura; folhas bifolioladas ou paripinadas, com 

4–128 folíolos, com ou sem nectários foliares; 
flores actinomorfas, zigomorfas ou assimétricas, 
com pétalas amarelas ou alvas; e legumes 
compressos, plano-compressos ou cilíndicos.

Chave para identificação dos táxons de Leguminosae-Caesalpinioideae ocorrentes 
no Parque Estadual Paulo César Vinha, Guarapari – ES

1. Nectários foliares ausentes.
2. Folíolos e pétalas com pontuações translúcidas; corola alva com nuanças avermelhadas  ............  

 ..............................................................................................................................  9. Hymenaea sp
2᾿.	 Folíolos	e	pétalas	sem	pontuações	translúcidas;	corola	amarela	 ...................................................  

 ................................................................................ 8. Chamaecrista rotundifolia var. grandiflora
1᾿.	 Nectários	foliares	presentes.

3. Folhas 2–10-folioladas.
4. Folhas 2-folioladas  ..................................................................... 1. Chamaecrista blanchetii
4᾿.	 Folhas	4–10-folioladas.

5. Nectários foliares cupuliformes ou escutelados; bractéolas presentes; androceu com 10 
estames, iguais ou subiguais.
6. Raque foliar até 3,6 mm compr.

7. Nectário foliar séssil; pedúnculo pubescentes  ...... 4. Chamaecrista langsdorffii
7᾿.	 Nectário	foliar	estipitado;	pedúnculo	glabros	 ................................................  

 ............................................................. 7. Chamaecrista ramosa var. ramosa
6᾿.	 Raque	foliar	maior	que	28,3	mm	compr.	 ................................................................  

 ...........................................................  2. Chamaecrista ensiformis var. ensiformis
5᾿.	 Nectários	foliares	globosos,	ovóides	ou	tubulosos;	bractéolas	ausentes;	androceu	com	

7 estames, desiguais e 3 estaminódios.
8. Folhas 4-folioladas.

9. Folíolos basais com ápice obtuso a arredondado, discolores; nectário foliar 
estipitado,	globoso;	filetes	pubescentes	.....  11. Senna angulata var. miscadena 

9᾿.	 Folíolos	com	ápice	cuneado,	concolores;	nectário	foliar	séssil,	tubuloso;	filetes	
glabros  ................................................................................. 10. Senna affinis

	8᾿.	 Folhas	6–10-folioladas.
10. Nectário foliar séssil entre o par de folíolos basal; estípulas linear-

lanceoladas  ................................................. 13. Senna pendula var. glabrata
10᾿.	Nectário	 foliar	 estipitado	 entre	 todos	 os	 pares	 de	 folíolos;	 estípulas	

reniformes  ............................................................... 12. Senna appendiculata
3᾿.	 Folhas	18–128-folioladas.

11. Estípulas deltóides; fascículos axilares  .................... 3. Chamaecrista flexuosa var. flexuosa
11᾿.	 Estípulas	lanceoladas;	fascículos	supra-axilares.

12. Nectários foliares estipitados, caliciformes; estilete 1,8–2,2 mm compr.  ......................  
 .............................................................................  5. Chamaecrista nictitans var. pilosa

12᾿.	Nectários	foliares	sésseis,	pateliformes;	estilete	0,5–1	mm	compr.	 ...............................  
 ...........................................................................  6. Chamaecrista nictitans var. ramosa

1. Chamaecrista blanchetii (Benth.) Conc., 
L.P.Queiroz & G.P.Lewis, Pl. Syst. Evol. 270 (3-4): 
204. 2008.  Fig. 1a

Arbustos, ca. 2 m altura; ramos cilíndricos, 
glabros, lenticelas esparsas. Folhas 2-folioladas; 
estípulas não observadas; pecíolos 1–1,5 mm 
compr., cilíndricos, subglabros; raque foliar 

reduzida; folíolos 16–41 × 14,5–34,6 mm, 
reniformes, ápice obtuso a retuso, base reniforme, 
coriáceos, concolores, glabros; nectários foliares 
1, pateliformes, sésseis, entre o par de folíolos. 
Inflorescências em racemos, axilares ou terminais, 
4–6-floras; pedúnculos 10–28 mm compr., glabros; 
bractéolas 3–5 mm compr., ovadas, ápice cuneado, 
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Figura 1 – a. Chamaecrista blanchetii (Chagas 47) – ramo com flores. b. C. ensiformis (Chagas 44) – ramo com 
flores. c. C. flexuosa (Chagas 53) – ramo com flores. d-e. C. langsdorffii (Chagas 47) – d. nectário; e. ramo com 
flores. f-g. C. nictitans var. pilosa (Chagas 39) – f. nectário; g. ramo com flores. h-i. C. nictitans var. ramosa (Chagas 
17). h. ramo com fruto; i. nectário. j-k. C. ramosa var. ramosa (Chagas 12) – j. ramo com flores; k. nectário.
Figure 1 – a. Chamaecrista blanchetii (Chagas 47) – a. fertile branch. b. C. ensiformis (Chagas 44) – b. fertile branch. c. C. flexuosa 
(Chagas 53) – c. fertile branch. d-e. C. langsdorffii (Chagas 47) – d. nectary; e. fertile branch. f-g. C. nictitans var. pilosa (Chagas 39) 
– f. nectary; g. fertile branch. h-i. C. nictitans var. ramosa (Chagas 17). h. fertile branch; i. nectary. j-k. C. ramosa var. ramosa (Chagas 
12) – j. fertile branch; k. nectary.
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glabras externamente e internamente; sépalas 7,1–
8,9 × 3,2–4,3 mm, castanho-esverdeadas, ovado-
elípticas, ápice obtuso, glabras internamente, 
esparso-pilosas externamente; corola assimétrica, 
amarela, pétalas 16–13 × 7–11 mm, obovadas, ápice 
arredondado, glabras, a vexilar 15–17 × 7–10 mm, 
falcado-lanceolada, ápice arredondado, levemente 
cuculada; 10 estames, iguais, glabros, filetes 
0,2–0,7 mm compr., anteras 2,7–3,5 mm compr., 
poricidas; ovário 5,3–5,4 mm compr., compresso, 
curvo, glabro, séssil, estilete 3,1–3,6 mm compr., 
filiforme, curvo, glabro, estigma punctiforme. 
Legumes 4,1–7,2 × 0,7–1,1 cm, linear-oblongos, 
ápice cuspidado, plano-compressos, retos a 
levemente curvos, castanho-escuros, glabros, 
sésseis; sementes obovadas, nigrescentes.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 16.IX.1983, fl., O.J. Pereira et al. 239 
(VIES); 11.IV.2009, fl., A.P. Chagas et al. 30 (VIES); 
11.IV.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 31 (VIES); 
11.IV.2009, fl., A.P. Chagas et al. 32 (VIES); 9.V.2009, 
fl. e fr., A.P. Chagas et al. 43 (VIES). 

Chamaecrista blanchetii tem ocorrência restrita 
ao estado da Bahia, onde ocorre sobre solos arenosos, 
associados a afloramentos rochosos, entre 950–1.100 
m (Irwin & Barneby 1982; Souza & Bortoluzzi 
2011), sendo este o primeiro registro da espécie no 
Espírito Santo. No PEPCV, é encontrada na borda das 
moitas de vegetação da Formação Arbustiva Aberta 
Inundável, demonstrando preferência por habitats 
ensolarados e solos arenosos. Caracteriza-se pelas 
folhas com um par de folíolos reniformes, coriáceos, 
inseridos numa raque foliar reduzida, e separados 
por um nectário foliar pateliforme séssil. Floresceu 
nos meses de abril, maio e setembro e frutificou nos 
meses de abril e maio.

2. Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & 
Barneby var. ensiformis, Mem. New York Bot. 
Gard. 35(2): 642. 1982.  Fig. 1b

Arbustos, ca. 3 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabros, lenticelas esparsas. Folhas 4–6-folioladas; 
estípulas decíduas, não observadas; pecíolos 25–58 
mm compr., canaliculados, glabros; raque foliar 
28,3–83,5 mm compr., canaliculada, não alada, 
glabra; folíolos distais 54–116 × 28–69 mm, os basais 
29–95 × 175–63 mm, elípticos a obovados, ápice 
arredondado a obtuso, base atenuada, cartáceos, 
concolores, glabros; nectários foliares escutelados, 
sésseis, entre o par de folíolos basais e, em geral, 
entre os demais pares de folíolos. Inflorescências 
em racemos, caulifloras, 5–15-floras; pedúnculos 
12,8–32 mm compr., ferrugíneo-pubescentes; 

bractéolas 0,3–0,7 mm compr., triangulares, 
ápice cuneado, glabras internamente, ferrugíneo-
pubescentes externamente; sépalas 4–6 mm 
compr., amarelas, ovadas a oblongas, ápice 
arredondado, pubescentes; corola assimétrica, 
amarela, pétalas 18,1–23,3 × 10,5–12,1 mm, 
obovadas a oblanceoladas, ápice arredondado, 
pubescentes, a vexilar 32,4–39,4 × 7,7–9,9 mm, 
oblanceolada, ápice arredondado, cuculada; 10 
estames, iguais, anteras 4–5 mm compr., subsésseis, 
esparso-tomentosas, poricidas; ovário 8–9 mm 
compr., filiforme, reto, seríceo, estipitado, estípite 
1–3,5 mm compr., estilete 12,1–15,5 mm compr., 
filiforme, curvo, pubescente, estigma punctiforme. 
Legumes 12,9–20 × 1,75–2 cm, lineares, ápice 
acuminado, plano-compressos, retos a levemente 
curvos, castanhos, glabros; sementes obovadas, 
castanho-esverdeadas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 2.IX.1995, fl., O.J. Pereira 5470 (VIES); 
6.XII.2008, fl., A.P. Chagas et al. 18 (VIES); 6.XII.2008, 
fl., A.P. Chagas et al. 19 (VIES); 9.V.2009, fl., A.P. 
Chagas et al. 44 (VIES); 9.V.2009, fl., A.P. Chagas et al. 
45 (VIES); 9.V.2009, fr., A.P. Chagas et al. 46 (VIES).

Chamaecrista ensiformis var. ensiformis 
ocorre nos estados do PA, AM, MA, PI, RN, PB, 
PE, BA, AL, SE, GO, MG, ES e RJ, na Caatinga, 
Cerrado, Floresta Amazônica e Floresta Atlântica, 
onde pode ser encontrada em vegetação de restinga 
e floresta ombrófila densa (Morim & Barroso 2007; 
Souza & Bortoluzzi 2011). No PEPCV ocorre 
na borda da Formação Florestal Inundável, na 
Arbustiva Fechada Não Inundável e na Formação 
Arbustiva Aberta Inundável, ocupando a borda 
das moitas de vegetação ou ocasionalmente o 
seu interior. Pereira (1990) comenta a ocorrência 
da espécie na borda da Formação Florestal Não 
Inundável, porém no presente estudo não foi 
possível encontrá-la na área mencionada. É 
facilmente identificada no PEPCV pelo hábito 
arbustivo com inflorescências caulifloras e nectário 
foliar escutelado, entre o par de folíolos basal, às 
vezes entre os demais pares. Floresceu nos meses 
de abril, maio, setembro e dezembro e frutificou 
nos meses de maio e junho.

3. Chamaecrista flexuosa (L.) Greene var. 
flexuosa, Mem. New York Bot. Gard. 35(2): 698. 
1982. Fig. 1c

 Subarbustos, 30–90 cm de alt.; ramos 
eretos a decumbentes, angulosos, fortemente 
flexuosos, pubescentes, lenticelas esparsas. Folhas 
30–128-folioladas; estípulas 3,3–9,2 × 1,8–3,2 mm, 
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deltóides, ápice aristado, pubescentes internamente, 
subglabras externamente, persistentes; pecíolos 2–6 
mm compr., levemente sulcados, pubescentes; raque 
foliar 5,6–86 mm compr., cilíndrica, estreitamente 
alada, pilosa; folíolos 2,5–7,9 × 0,4–1 mm, linear-
lanceolados a linear-oblongos, ápice agudo, base 
assimétrica a mucronada, cartáceos, concolores, 
glabros; nectários foliares 1–3, pateliformes, 
sésseis, localizado no pecíolo. Inflorescências em 
racemos reduzidos a fascículos, axilares, 1–3-floras; 
pedúnculos 4,5–14,4 mm compr., bractéolas 3–12,6 
mm compr., ovadas a lanceoladas, ápice acuminado, 
glabras internamente, pubescentes externamente; 
sépalas 8,2–9 mm compr., esverdeadas com regiões 
avermelhas, ovadas a lanceoladas, ápice agudo, 
glabra internamente, pubescente externamente; 
corola assimétrica, amarela, pétalas 10–14,3 × 
7,5–10 mm, obovadas, ápice arredondado, glabras, 
a vexilar 10,8–11,2 × 9,7–10,3 mm, obovada a 
largamente obovada, ápice arredondado, cuculada, 
geralmente recobrindo gineceu; 10 estames, 
subiguais, glabros, filetes 0,8–1 mm compr., 
anteras 5 ou 6 maiores, 6,5–7 mm compr., 3 ou 4 
menores, 2,4–4 mm compr., poricidas; ovário 8–9 
mm compr., filiforme, reto, estrigoso, séssil, estilete 
2,7–3,7 mm compr., filiforme, curvo, pubescente, 
puberulento no centro, estigma punctiforme. 
Legumes 3,8–5,5 × 0,3–0,5 cm, linear-oblongos, 
ápice cuspidado, plano-compressos, retos a 
levemente curvos, castanhos, pilosos, sésseis; 
sementes trapezóides, acinzentadas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 26.X.1988, fl. e fr., O.J. Pereira 
et al. 1897 (VIES); 25.V.1987, fl. e fr., O.J. Pereira et 
al. 903 (VIES); 30.VIII.2008, fr., A.P. Chagas et al. 08 
(VIES); 30.VIII.2008, fr., A.P. Chagas et al. 09 (VIES); 
27.IX.2008, fr., A.P. Chagas et al. 11 (VIES ); 11.VI. 
2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 53 (VIES); 11.VI.2009, 
fl. e fr., A.P. Chagas et al. 54 (VIES); 11.VI.2009, fl., 
A.P. Chagas et al. 55 (VIES).

Chamaecrista flexuosa var. flexuosa apresenta 
distribuição descontínua do sul do México à 
Argentina, ocorrendo em Cuba, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname e Paraguai (Irwin 
& Barneby 1982). No Brasil ocorre em todas 
as regiões, exceto nos estados do AC, AP e SE 
(Souza & Bortoluzzi 2011). Ocupa ambientes de 
campos, afloramentos rochosos, beiras de estradas, 
capoeiras, restingas e borda de matas de galeria, em 
áreas preferencialmente arenosas (Irwin & Barneby 
1982). No PEPCV ocorre frequentemente na 
região entre-moitas da Formação Arbustiva Aberta 
Inundável e Arbustiva Aberta Não Inundável, 

ocasionalmente em áreas abertas alteradas. É 
facilmente reconhecida na área pelos ramos 
angulosos, fortemente flexuosos em forma de 
ziguezague e pelo elevado número de folíolos de 15 
a 64 pares. Floresce nos meses de outubro a junho 
e frutifica nos meses de agosto a junho. Conhecida 
popularmente como camponésia-roxa.

4. Chamaecrista langsdorffii (Kunth ex Vogel) 
Britton ex Pittier, Pittier & al., Cat. Fl. Venez. i. 
(3rd Conf. Interamer. Agric., No. 20): 373. 1945.  
 Fig. 1d-e

Arbustos, 20–70 cm alt.; ramos eretos a 
decumbentes, cilíndricos, pilosos, lenticelas 
ausentes. Folhas 4-folioladas; estípulas 3,5–7,4 
× 1,3–2,9 mm, ovadas, ápice agudo, glabras 
internamente e externamente, persistentes; 
pecíolos 19–49 mm compr., canaliculados, pilosos; 
raque foliar 0,6–3,6 mm compr., canaliculada, 
não alada, pilosa; folíolos 3,5–7,4 × 1,3–2,9 
mm, oblanceolados, ápice arredondado, base 
arredondada, cartáceos, concolores, glabros; 
nectários foliares 1, cupuliformes, sésseis, 
localizados no pecíolo. Inflorescências reduzidas 
a fascículos, axilares, 1–2-floras; pedúnculos 
1–23 mm compr., pubescentes; bractéolas 
0,2–0,3 mm compr., ovadas, ápice cuspidado, 
glabras internamente, pilosas externamente; 
sépalas 4,6–8,6 × 1,1–2,6 mm, esverdeadas com 
nuances avermelhadas, ovadas a oblanceoladas, 
ápice mucronado, glabras internamente, pilosas 
externamente; corola assimétrica, amarela, 
pétalas 9,2–11,2 × 5,5–8,1 mm obovadas, ápice 
arredondado, glabras, a vexilar assimétrica, 
cuculada, 6,3–7,6 × 9,1–10,8 mm; 10 estames, 
iguais, glabros, subsésseis, anteras 4–5 mm 
compr., poricidas; ovário 3,5–3,6 mm compr., 
filiforme, levemente curvo, seríceo, séssil, estilete 
2,8–5,5 mm compr., filiforme, curvo, glabro, 
estigma punctiforme. Legumes 3,3–3,4 × 0,45–0,5 
cm, linear-oblongos, ápice cuspidado, plano-
compressos, retos a levemente curvos, castanhos, 
pubescentes, sésseis; sementes ovais, castanhas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 22.VIII.2008, fr., R.C. Bianch 
47 (VIES); 24.V.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 47 
(VIES); 24.V.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 48 (VIES); 
24.V.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 49 (VIES).

Amplamente distribuída pelo Brasil, ocorre 
na maioria dos estados brasileiros, com exceção 
do AC, RO, PI, RN, PB, PE, AL, SE, RJ, SC, RS 
(Souza & Bortoluzzi 2011). No PEPCV ocorreu 
apenas na Formação Herbácea Inundável, o que 



Caesalpinioideae do P.E. Paulo César Vinha

Rodriguésia 65(1): 099-112. 2014

105

demonstra sua preferência por hábitats úmidos. 
É reconhecida na área de estudo pela raque foliar 
curta, folíolos oblanceolados e nectário foliar 
pateliforme. Floresceu no mês de maio e frutificou 
nos meses de maio e agosto.

5. Chamaecrista nictitans var. pilosa (Benth.) 
H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 
35(2): 829. 1982. Fig. 1f-g

Subarbustos, 15–70 cm alt.; ramos eretos, 
cilíndricos, pilosos a pubescentes, lenticelas 
ausentes. Folhas 18–38-folioladas; estípulas 
2,5–6,3 × 0,5–0,8 mm, lanceoladas a ovadas, 
ápice acuminado a agudo, glabras internamente 
e externamente, persistentes; pecíolos 3–4,6 
mm compr., achatados com margens obtusas, 
pubescentes; raque foliar 17–62,5 mm compr., 
canaliculada, não alada, pubescente; folíolos 
3,5–11,7 × 0,8–2 mm, estreitamente oblongos, 
ápice mucronado, base assimétrica, cartáceos, 
concolores, glabros; nectários foliares 1, 
caliciformes, estipitados, localizados no pecíolo. 
Inflorescências em racemos reduzidos a fascículos, 
supra-axilares, 1–4-floras; pedúnculos 2,9–5 mm 
compr., pubescentes; bractéolas 1–2 mm compr., 
ovadas a lanceoladas, ápice acuminado a agudo, 
glabras internamente, pubescentes externamente; 
sépalas 4,8–6,4 × 1–2 mm, esverdeadas, ovadas 
a lanceoladas, ápice acuminado a agudo, glabras 
internamente, pubescentes externamente; corola 
assimétrica, amarela, pétalas 3,7–4,2 × 2,3–3 mm, 
obovadas, ápice arredondado, glabras, a vexilar 
8,2–6,6 × 5,2–7 mm, amplamente obovada, ápice 
arredondado, cuculada; 10 estames, glabros, 
subiguais, filetes 1,3–1,6 mm compr., 5 anteras 
maiores, 2,4–3,5 mm compr., 5 medianas ou 
menores, 1,6–2 mm compr., poricidas; ovário 4–4,3 
mm compr., filiforme, reto, seríceo, séssil, estilete 
1,8–2,2 mm compr., filiforme, curvo, glabro, 
estigma punctiforme. Legumes 3,1–5,3 × 0,3–0,4 
cm, lineares, ápice cuspidado, plano-compressos, 
retos a levemente curvos, castanhos, pilosos; 
sementes retangulares, castanho-escuras.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 30.VIII.2008, fr., A.P. Chagas et al. 06 (VIES); 
11.X.2008, fl., A.P. Chagas et al. 13 (VIES); 11.X.2008, 
fr., A.P. Chagas et al. 14 (VIES); 15.XI.2008, fl. e fr., A.P. 
Chagas et al. 17 (VIES); 29.IV.2009, fr., A.P. Chagas et 
al. 37 (VIES).

Chamaecrista nictitans var. pilosa ocorre 
no México, América Central, Antilhas, Guianas, 
Equador, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, 
Paraguai e Brasil, onde pode ser encontrada na 

costa Atlântica, do Maranhão ao Rio Grande 
do Sul, no Mato Grosso e em Minas Gerais, em  
áreas de campo, matas perturbadas, beiras de 
estrada e plantações e jardins abandonados (Irwin 
& Barneby 1982). No PEPCV ocorre na borda 
da Formação Florestal Não Inundável, Florestal 
Inundável, Florestal Inundada, Arbustiva Fechada 
Não Inundável e Herbácea Inundável, além de 
ambientes alterados. É caracterizada pelo hábito 
subarbustivo, ereto, nectário foliar caliciforme, 
estipitado, flores supra-axilares e estilete medindo 
cerca de 1,8 a 2,2 mm de comprimento. Floresceu 
e frutificou o ano inteiro.

6. Chamaecrista nictitans var. ramosa (Vogel) 
H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 
35(2): 818. 1982. Fig. 1h-i

Subarbustos, 15–70 cm alt.; ramos eretos, 
cilíndricos, pubescentes, lenticelas ausentes. 
Folhas 26–38-folioladas; estípulas 6,4–18 × 1–1,3 
mm, lanceoladas, ápice acuminado, subglabras 
internamente, pubescentes externamente, 
persistentes; pecíolos 3,8–7,2 mm compr., 
achatados com margens obtusas, pubescentes; 
raque foliar 13,8–54 mm compr., canaliculada, não 
alada, pubescente; folíolos 8,3–14 × 1,2–2 mm, 
estreitamente oblongos, ápice mucronado, base 
assimétrica, cartáceos, concolores, pubescentes; 
nectários foliares 1–2, pateliformes, sésseis, 
localizados no pecíolo. Inflorescências em racemos 
reduzidos a fascículos, supra-axilares, 1–3-floras; 
pedúnculos 4–5,7 mm compr., pubescentes; 
bractéolas 1–2 mm compr., ovadas a lanceoladas, 
ápice acuminado a agudo, glabras internamente, 
pubescentes externamente; sépalas 4,5–4,9 × 
0,6–1,3 mm, esverdeadas, ovadas a lanceoladas, 
ápice acuminado a agudo, glabras internamente, 
pubescentes externamente; corola assimétrica, 
amarela, pétalas 4,2–5,2 × 1,9–3 mm, obovadas, 
ápice arredondado, glabras, a vexilar 5–5,7 × 
3–3,2 mm, obovada a amplamente obovada, ápice 
arredondado, cuculada, geralmente recobrindo 
gineceu; 10 estames, subiguais, glabros, filetes 
0,3–0,6 mm compr., 3 anteras maiores, 2–2,8 mm 
compr., 7 medianas ou menores, 0,6–1 mm compr., 
poricidas; ovário 3–5 mm compr., filiforme, reto, 
seríceo, séssil, estilete 0,5–1 mm compr., filiforme, 
curvo, glabro, estigma punctiforme. Legumes 
2,6–3,2 × 0,3–0,4 cm, lineares, ápice cuspidado, 
plano-compressos, retos a levemente curvos, 
castanhos, pubescentes; sementes retangulares, 
castanho-escuras a nigrescentes.
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Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 30.VIII.2008, fr., A.P. Chagas et al. 07 
(VIES); 15.XI.2008, fl., A.P. Chagas et al. 16 (VIES); 
29.IV.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 38 (VIES); 
29.IV.2009, fr., A.P. Chagas et al. 39 (VIES).

Chamaecrista nictitans var. ramosa ocorre 
no México, Costa Rica, Panamá, Belize, Cuba, 
Jamaica, Guianas, Venezuela, Colômbia, Peru, 
Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil, onde ocorre 
no Maranhão, de Pernambuco a São Paulo e no Rio 
Grande do Sul, ocupando áreas de campo, vegetação 
litorânea, margens de rios, florestas alteradas, 
beiras de estradas, pastagens, áreas cultivadas ou 
abandonadas (Irwin Barneby 1982). No PEPCV 
ocorre na borda da Formação Florestal Inundável, 
Florestal Inundada e Herbácea Inundável, além de 
ambientes alterados. Pode ser identificada na área 
de estudo pelo hábito subarbustivo, ereto, com flores 
pequenas e supra-axilares. Pode ser confundida 
com a subespécie simpátrica na região C. nictitans 
var. pilosa, diferenciando-se desta, principalmente, 
pelo nectário foliar séssil, localizado no pecíolo. 
Floresceu nos meses de novembro a abril e frutificou 
nos meses de agosto a abril.

7. Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S.Irwin & 
Barneby var. ramosa, Mem. New York Bot. Gard. 
35(2): 884. 1982.  Fig. 1j-k

Subarbustos, 20–70 cm alt.; ramos eretos 
a decumbentes, cilíndricos, pilosos, lenticelas 
ausentes. Folhas 4-folioladas; estípulas 1,8–3,6 
× 1–1,9 mm, ovadas, ápice agudo, glabras 
internamente e externamente, persistentes; pecíolos 
0,8–1,9 mm compr., canaliculados, pilosos; raque 
foliar reduzida; folíolos 3,1–11 × 1–4,2 mm, 
ovados, ápice arredondado, base arredondada, 
cartáceos, concolores, glabros; nectários foliares 1, 
cupuliformes, estipitados, localizados no pecíolo. 
Inflorescências reduzidas a fascículos, axilares, 
1–2-floras; pedúnculos 5–21 mm compr., glabros; 
bractéolas 2–2,4 mm compr., ovadas, ápice 
arredondado a cuneado, glabras internamente e 
externamente; sépalas 6,1–11,6 × 2,5–3,5 mm, 
esverdeadas, ovadas, ápice agudo a cuneado, 
glabras; corola assimétrica, amarela, pétalas 11,1–
17,2 × 7,8–11 mm, obovadas, ápice arredondado, 
glabras, a vexilar 13–18 × 18–20 mm, assimétrica, 
cuculada; 10 estames, subiguais, glabros, subsésseis, 
3 anteras maiores, 6,6–10 mm compr., 7 anteras 
menores, 4,5–5,7 mm compr., poricidas; ovário 
4,9–7 mm compr., filiforme, reto, estrigoso, séssil, 
estilete 4,8–5,2 mm compr., filiforme, curvo, 
glabro, estigma punctiforme. Legumes 2,6–3,4 × 

0,4–1 cm, linear-oblongos, ápice cuspidado, plano-
compressos, retos a levemente curvos, castanhos, 
estrigosos, sésseis; sementes ovais, castanhas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 1.IX.1994, fl., O.J. Pereira 5295 (VIES); 
Lagoa do Milho, 22.VIII.2008, fl., O.J. Pereira 144 
(VIES); 30.VIII.2008, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 02 
(VIES); 30.VIII.2008, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 03 
(VIES); 30.VIII.2008, fl., A.P. Chagas et al. 04 (VIES); 
30.VIII.2008, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 05 (VIES); 
27.IX.2008, fl., A.P. Chagas et al. 10 (VIES); 11.X.2008, 
fl., A.P. Chagas et al. 12 (VIES); 25.X.2008, fl., A.P. 
Chagas et al. 15 (VIES); 25.IV.2009, fl. e fr., A.P. Chagas 
et al. 34 (VIES).

Ocorre na Bolívia, Venezuela e Guianas (Irwin 
& Barneby 1982). No Brasil é encontrada na maioria 
dos estados brasileiros, exceto no AC, AP, RO, 
TO, SC e RS (Souza & Bortoluzzi 2011). Ocupa 
ambientes de cerrado e restinga, distribuindo-se para 
o interior do cerrado e caatinga, em solos arenosos 
(Irwin & Barneby 1982; Lewis 1987). No PEPCV 
está amplamente distribuída na região entre-moitas 
da Formação Arbustiva Aberta Inundável e Arbustiva 
Não Inundável, ocasionalmente, em locais alterados. 
É uma espécie dominante na região de entre-moitas 
da Formação Arbustiva Aberta Inundável no PEPCV, 
segundo Pereira (1990) e Pereira & Araújo (1995). 
Pode ser reconhecida dentre as Caesalpinioideae do 
PEPCV pelos folíolos obovados, inseridos numa 
raque foliar curta. É frequentemente confundida com 
Chamaecrista langsdorffii (Kunth ex Vogel) Britton 
ex Pittier, pela semelhança no número e forma dos 
folíolos. Entretanto, difere da mesma principalmente 
pelo nectário foliar estipitado, localizado no pecíolo. 
Floresceu e frutificou durante o ano todo. Conhecida 
popularmente como arruda-das-neves.

8. Chamaecrista rotundifolia var. grandiflora 
(Benth.) H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 35: 732. 1982.  Fig. 2a

Subarbustos,  15–60 cm alt . ;  ramos 
decumbentes a ascendentes, cilíndricos, pilosos, 
lenticelas ausentes. Folhas 2-folioladas; estípulas 
3–8,3 × 1,6–2,8 mm, deltóides, ápice acuminado, 
glabras internamente e externamente, persistentes; 
pecíolos 3–5,9 mm compr., achatados com margens 
obtusas, pubescentes; raque foliar reduzida; 
folíolos 6–32 × 5–21 mm, obovados, ápice 
obtuso, retuso a mucronado, base assimétrica, 
cartáceos, concolores, face adaxial glabra, face 
abaxial pubescente; nectários foliares ausentes. 
Inflorescências em racemos reduzidos a fascículos, 
axilares, 1–2-floras; pedúnculos 16,4–28,3 mm 
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Figura 2 – a. Chamaecrista rotundifolia var. grandiflora (Chagas 50) – ramo com flores. b. Hymenaea sp (Chagas 25) 
–  ramo com flores. c. Senna affinis (Chagas 26) – ramo com flores. d. S. angulata var. miscadena (Chagas 42) – ramo 
com flores. e. S. appendiculata (Chagas 29) – ramo com flores. f. S. pendula var. glabrata (Chagas 41) – ramo com flores.
Figure 2 – a. Chamaecrista rotundifolia var. grandiflora (Chagas 50) – fertile branch. b. Hymenaea sp (Chagas 25) –  fertile branch.  
c. Senna affinis (Chagas 26) – fertile branch. d. S. angulata var. miscadena (Chagas 42) – fertile branch. e. S. appendiculata (Chagas 
29) – fertile branch. f. S. pendula var. glabrata (Chagas 41) – fertile branch.
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compr., pubescentes; bractéolas 2–2,7 mm compr., 
ovadas a lanceoladas, ápice acuminado, glabras 
internamente, pubescentes externamente; sépalas 
9,6–12,2 × 1,8–2,8 mm, esverdeadas, lanceoladas, 
ápice acuminado,  glabras internamente, 
pubescentes externamente; corola assimétrica, 
amarela, pétalas 12–14 × 5,6–10,9 mm, obovadas, 
ápice arredondado, glabras, a vexilar 11,2–14 × 
8,2–10,9 mm, obovada, ápice arredondado, não 
cuculada; 10 estames, subiguais, glabros, filetes 
0,7–1 mm compr., 4 anteras maiores, 7–10,4 mm 
compr., 6 menores, 2,8–3,7 mm compr., poricidas; 
ovário 3,3–4,3 mm compr., filiforme, reto, 
seríceo, séssil, estilete 5–7 mm compr., filiforme, 
curvo, glabro, estigma punctiforme. Legumes 
2,8–5,1 × 0,4–0,5 cm, linear-oblongos, ápice 
cuspidado, plano-compressos, retos a levemente 
curvos, castanhos, pubescentes, sésseis; sementes 
trapezóides, pardas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 14.II.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 22 
(VIES); 6.VI.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 50 (VIES); 
6.VI.2009, fl., A.P. Chagas et al. 51 (VIES); 26.VI.1984, 
fl., L. Behar (VIES 376); 3.IV.1984, fl., O.J. Pereira et 
al. 153 (VIES).

C. rotundifolia var. grandiflora ocorre na 
Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Paraguai 
e Argentina (Irwin & Barneby 1982). No Brasil 
distribui-se em toda região Centro-Oeste e nos 
estados de CE, PA, PE, BA e ES (Souza & Bortoluzzi, 
2011). Ocupa áreas de campos, áreas perturbadas, 
margens de rios e litoral, preferencialmente em 
solos arenosos (Irwin & Barneby 1982). No PEPCV 
ocorre na borda de praticamente todas as formações: 
Florestal Inundada, Florestal Inundável, Florestal 
Não Inundável, Arbustiva Aberta Inundável, 
Arbustiva Fechada Não Inundável e Herbácea 
Inundável. Observada também em afloramento 
rochoso próximo a Lagoa de Caraís. Em geral, 
ocupa ambientes alterados, próximo às estradas e 
trilhas do Parque. O táxon pode ser reconhecido 
no PEPCV pelas folhas bifolioladas e folíolos 
obovados, ausência de nectários foliares e flores 
com pétalas pouco variáveis em tamanho e formato, 
sendo a pétala mais interna não cuculada. Floresceu 
e frutificou de novembro a junho. Conhecida 
popularmente como camponésia-rasteira.

9. Hymenaea sp. Fig. 2b
Arbustos ou árvores, ca. 3–15 m alt.; ramos 

eretos, cilíndricos, glabros, lenticelas esparsas. 
Folha 2-folioladas; estípulas decíduas, não 
observadas; pecíolos 9–17,5 mm compr., cilíndricos, 

glabros; raque foliar ausente; folíolos 66–37 × 
16,5–36,8 mm, oblongos, falcados, ápice agudo, 
base assimétrica, glabros, cartáceos a subcoriáceos, 
concolores, superfície pontuado-translúcida; 
nectários foliares ausentes. Inflorescências em 
panículas, axilares ou terminais, 8–28-floras; 
pedúnculos 22,7–28 mm compr., pubescentes; 
bractéolas decíduas, não observadas; hipanto 
campanulado, 4 segmentos calicinais, 12,1–13,5 
× 7,4–9,1 mm, oblongos, elípticos a ovados, ápice 
mucronado a arredondado, face adaxial serícea e 
abaxial tomentosa; corola actinomorfa, alva com 
nuanças avermelhadas, pontuado-translúcida, 
glabra, 5 pétalas, 16,2–16,9 × 4,2–5,7 mm, elípticas 
a oblanceoladas, ápice obtuso; 10 estames, iguais, 
glabros, filetes 30,1–31,2 mm compr., curvos no 
ápice, anteras 5,1–5,8 mm compr., rimosas; ovário 
6,4–6,9 mm compr., compresso, reto, glabro, 
curtamente estipitado, estilete 16,5–17,3 mm compr., 
filiforme, curvo, glabro, estigma capitado. Legumes 
7,6–8,4 × 2,7–3,1 cm, compressos, oblongos, ápice 
arredondado, retos, castanhos, com pontuações 
resinosas, glabros; sementes elípticas, castanhas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha 14.II.2008, fl., A.P. Chagas et al. 20 (VIES 
17532); 14.II.2008, fl., A.P. Chagas et al. 21 (VIES); 
28.II.2009, fl., A.P. Chagas et al. 25 (VIES); 14.II.2008, 
fl., A.P. Chagas et al. 27 (VIES); 11.VI.2009, fr., A.P. 
Chagas et al. 56 (VIES).

Hymenaea sp ocorre, no PEPCV, na Formação 
Florestal Não Inundável e na Formação Arbustiva 
Aberta Inundável. Os principais caracteres que a 
difere das demais Caesalpinioideae do PEPCV 
são as folhas bifolioladas, oblongo-falcadas, com 
superfície nítida, pontuado translúcida, e as flores 
alvas, com nuanças avermelhadas e pontuações 
translúcidas. Trata-se de uma espécie nova para a 
ciência que se encontra em processo de descrição. 
Floresceu nos meses de fevereiro e março e 
frutificou nos meses de março, abril e junho. 
Conhecida popularmente como jatobá.

10. Senna affinis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35 (1): 123. 1982.  
 Fig. 2c

Arbustos, ca. 3 m alt.; ramos angulosos, 
levemente flexuosos, pilosos, lenticelas esparsas. 
Folhas 4–folioladas; estípulas 3,5–5 mm compr., 
linear-lanceoladas, subglabras internamente e 
externamente, decíduas; pecíolos 9,4–35 mm 
compr., cilíndricos, pubescentes; raque foliar 
12,4–26 mm compr., cilíndrica, pubescente; 
folíolos distais 38,3–105 × 14,6–47,9 mm, os 
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basais 28,3–69,9 × 12,4–36,8 mm, obovado-
elípticos, ápice cuneado e base aguda, cartáceos, 
concolores, pubescentes; nectários foliares 
sésseis, tubulosos, entre os folíolos do par basal 
Inflorescências em racemos, axilares, 7–15-floras; 
pedúnculos 15,4–22 mm compr., pubescentes; 
bractéolas ausentes; sépalas 7–8,7 × 3,2–4,2 mm, 
esverdeadas, oblongas, ápice arredondado a obtuso, 
glabras internamente, pubescentes externamente; 
corola zigomorfa, amarela, pétalas 12,1–17 × 6–9 
mm, obovadas, ápice arredondado, pubescentes, 
a vexilar 12–12,7 × 6,8–7 mm compr., obovada, 
ápice arredondado, cuculada; 7 estames, desiguais, 
3 maiores, filetes 2,4–3,2 mm compr., glabros, 
anteras 6,7–7,3 mm compr., poricidas, 4 medianos, 
filetes 2–3 mm compr., glabros, anteras 4,8–5,6 
mm compr., poricidas, 3 estaminódios, 2–3 mm 
compr.; ovário 15–15,2 mm compr., filiforme, 
curvo, seríceo, séssil, estilete 2,2–3 mm compr., 
dilatado, curvo, pubescente, estigma punctiforme. 
Legume não observado.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 14.III.2008, fl., A. P. Chagas et al. 
26 (VIES).

Senna affinis distribui-se ao longo da costa 
Atlântica brasileira, nos estados da Bahia, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, além de Minas Gerais 
(Souza & Bortoluzzi 2011), ocupando ambientes de 
floresta ombrófila densa (Irwin & Barneby 1982). 
Segundo Lewis (1987), a espécie ocorre na floresta 
costeira da Bahia, raramente no interior da caatinga. 
No PEPCV, ocorreu na Formação Florestal Não 
Inundável, algumas vezes em ecótonos com 
outras formações. Caracteriza-se por apresentar 
ramos levemente flexuosos, angulosos, com 
nectário foliar tubuloso, séssil, entre o primeiro 
par de folíolos. A espécie compreende uma nova 
ocorrência para o PEPCV, uma vez que não existe 
referência da mesma na literatura consultada para 
a área. Floresceu no mês de março.

11. Senna angulata var. miscadena (Vogel) 
H.S.Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 
35 (1): 178. 1982.  Fig. 2d

Escandentes; ramos angulosos, não-
flexuosos, incanos, lenticelas esparsas. Folhas 
4-folioladas; estípulas 5–12 mm compr., linear-
lanceoladas, pubescentes, decíduas; pecíolos 11,5–
40,2 mm compr., achatados com margens obtusas, 
incanos; raque foliar 3,6–9,5 mm compr., achatada 
com margens obtusas, pubescente; folíolos 
distais 26,8–54 × 11,8–27,4 mm, folíolos basais 

14,6–36,8 × 10,6–22,8 mm, elípticos, obovados 
ou lanceolados, ápice obtuso a arredondado, base 
assimétrica, cartáceos, discolores, face adaxial 
pilosa, face abaxial incana; nectários foliares 
estipitados, globosos, entre o primeiro par de 
folíolos. Inflorescências em racemos, axilares ou 
terminais, 3–5-floras; pedúnculos 10,7–42,5 mm 
compr., pubescentes; bractéolas ausentes; sépalas 
14,8–16,4 × 5,5–7 mm, amarelo-esverdeadas, 
elípticas, ápice cuneado, glabras, raramente 
subglabras externamente; corola zigomorfa, 
amarela, pétalas 35–47,6 × 16,8–31 mm, obovadas, 
ápice arredondado, pubescentes, a vexilar 39,8–
42,9 × 21,2–22 mm, obovada, ápice arredondado, 
cuculada; 7 estames, desiguais, 3 maiores, filetes 
3,7–4,5 mm compr., pubescentes, anteras 16,2–17,7 
mm compr., poricidas, 4 medianos, filetes 2,3–2,8 
mm compr., pubescentes, anteras 7,2–9,9 mm 
compr., poricidas, 3 estaminódios, 2,4–2,6 mm 
compr.; ovário 26,9–33,4 mm compr., filiforme, 
curvo, seríceo, estipitado, estilete 5,1–4,4 mm 
compr., filiforme, curvo, subglabro, estigma 
punctiforme. Legume não observado.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 9.V.2009, fl., A. P. Chagas et al. 42 (VIES).

Senna angulata var. miscadena é endêmica 
do Brasil. Distribui-se ao longo da costa atlântica, 
da Bahia à Santa Catarina, ocorrendo em clareiras, 
margens florestais, capoeiras e áreas brejosas 
(Irwin & Barneby 1982; Bortoluzzi et al. 2007). No 
PEPCV ocorre no entorno da Formação Florestal 
Inundável. Pode ser reconhecida no PEPCV por 
apresentar hábito escandente, flores grandes, 
com sépalas medindo cerca de 1,48–1,64 cm de 
comprimento, relativamente maiores que os demais 
táxons, e ovário estipitado. Trata-se de uma nova 
ocorrência para o PEPCV, visto que não existe 
citação da espécie na literatura consultada para a 
área. Floresceu nos meses de abril e maio.

12. Senna appendiculata (Vogel) Wiersema, Taxon 
38(4): 652. 1989. Fig. 2e

Arbustos, ca. 2 m alt., ocasionalmente 
escandentes; ramos cilíndricos, não-flexuosos, 
pilosos a ferrugíneo-pubescentes, lenticelas 
esparsas. Folhas 6–10-folioladas; estípulas 2–15,3 
× 4,3–27,4 mm, reniformes, ferrugíneo-pubescentes 
internamente e externamente, decíduas; pecíolos 
5–39 mm compr., achatados com margens obusas, 
densamente ferrugíneo-pubescentes; raque foliar 
30–92,5 mm compr., canaliculada, densamente 
ferrugíneo-pubescente; folíolos distais 35,3–97,3 × 
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22,6–60 mm, folíolos basais 15,7–56,8 × 10,5–42,7 
mm, obovados, ápice obtuso a truncado, base 
assimétrica, ocasionalmente obtusa a subcordada, 
cartáceos, discolores, face adaxial glabra, face abaxial 
ferrugíneo-pubescente; nectários foliares estipitados, 
ovóides, entre os pares de folíolos. Inflorescências 
em racemos, axilares, 5–15-floras; pedúnculos 35–
110 mm compr., ferrugíneo-pubescentes; bractéolas 
ausentes; sépalas 7–18 × 6–13,9 mm, amarelas, 
obovadas a largo-elípticas, ápice arredondado, 
glabras; corola zigomorfa, amarela, pétalas 25,3–
36,8 × 17,2–25,3 mm, obovadas, ápice arredondado 
a obcordado, subglabras, com tricomas dispostos ao 
longo das nervuras, a vexilar 17,5–22,6 × 17–20 mm, 
obovada, ápice obcordado, não cuculada; 7 estames, 
desiguais, 3 maiores, filetes 9–12,4 mm compr., 
glabros, anteras 12,7–19,5 mm compr., poricidas, 4 
medianos, filetes 2,7–4 mm compr., glabros, anteras 
6–8,5 mm compr., poricidas, 3 estaminódios, 5,5–6,8 
mm compr.; ovário 24,1–26,9 mm compr., filiforme, 
curvo, seríceo, séssil, estilete 3,3–6,8 mm compr., 
filiforme, retilíneo, subglabro, estigma punctiforme. 
Legumes 11,75–17,78 cm compr., lineares, ápice 
acuminado, cilíndricos, curvos, nigrescentes, 
pubescentes; sementes tetragonais, pardas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual Paulo 
César Vinha, 30.VIII.2008, fr., A.P. Chagas et al. 01 
(VIES); 28.II.2009, fl., A.P. Chagas et al. 23 (VIES); 
28.II.2009, fl. e fr., A.P. Chagas et al. 24 (VIES); 
11.IV.2009, fl., A.P. Chagas et al. 28 (VIES); 11.IV.2009, 
fl., A.P. Chagas et al. 29 (VIES); 25.IV.2009, fl., A.P. 
Chagas et al. 33 (VIES); Lagoa Vermelha, 4.VIII.1988, fr., 
O.J. Pereira et al. 1751 (VIES); 3.V.1983, fl., O.J. Pereira 
et al. 199 (VIES); 1.IV.1985, fl., O.J. Pereira 421 (VIES).

Senna appendiculata possui ocorrência 
restrita ao Brasil, distribuindo-se ao longo da 
planície costeira do Brasil, nos estados da PE, 
AL, SE, BA, ES e SP, em ambientes de restinga 
(Souza & Bortoluzzi 2011). No PEPCV ocorre 
na borda das moitas de vegetação da Formação 
Arbustiva Aberta Inundável e Arbustiva Não 
Inundável. Ocupa ainda o entorno da Formação 
Herbácea Inundável, Florestal Não Inundável e 
Florestal Inundável, ocasionalmente o interior 
das formações florestais, quando a luminosidade 
é favorável. Em um fragmento de Formação 
Florestal Não Inundável, Senna appendiculata 
comportou-se como escandente. Pereira & Araújo 
(1995) citam a espécie para a vegetação de entre-
moitas da Formação Arbustiva Aberta Inundável. 
Caracteriza-se por apresentar estípulas reniformes 
e nectário foliar constante entre os pares de 
folíolos. Floresceu nos meses de fevereiro a junho 

e frutificou nos meses de agosto a junho. Conhecida 
popularmente como fedegosão.

13. Senna pendula var. glabrata (Vogel) H.S.Irwin 
& Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35(1): 382. 
1982. Fig. 2f

Arbustos, 2–3 m alt., ocasionalmente 
escandentes; ramos cilíndricos, não-flexuosos, 
glabros a subglabros, lenticelas esparsas. Folhas 
6–10-folioladas; estípulas 4–11 mm compr., 
linear-lanceoladas, subglabras internamente e 
externamente, decíduas; pecíolos 13–31,8 mm 
compr., canaliculados, pilosos; raque foliar 11,8–60 
mm compr., canaliculada, pilosa; folíolos distais 
14,3–26 × 28,6–56,8 mm, folíolos basais 13–22,4 
× 17–27,9 mm, elípticos, oblongos ou obovados, 
ápice arredondado a obtuso, raramente retuso, 
base oblíqua, cartáceos, discolores, face adaxial 
glabra, face abaxial com tricomas apenas na base; 
nectários foliares sésseis, ovóides, entre o par 
de folíolos basais. Inflorescências em racemos 
ou panículas, axilares ou terminais, 5–15-floras; 
pedúnculos 25–51,6 mm compr., subglabros; 
bractéolas ausentes; sépalas 8,2–11,3 × 6,6–2,8 
mm, esverdeadas, elípticas, ápice arredondado, 
glabras; corola zigomorfa, amarela, pétalas 17–24,5 
× 10–17,7 mm, obovadas a largamente obovadas, 
ápice arredondado a obcordado, glabras, a vexilar 
17,2–20 × 16,5–20 mm, amplamente obovada, 
ápice obcordado, levemente cuculada; 7 estames, 
desiguais, glabros, 2 maiores laterais, filetes 
15–15,7 mm compr., anteras 7,1–8,4 mm compr., 
poricidas, 1 maior central, filetes 1,6–4,3 mm 
compr., anteras 4,1–5,7 mm compr., poricidas, 4 
medianos, filetes 9–1,1 mm compr., anteras 4,7–8,3 
mm compr., poricidas, 3 estaminódios, 2,8–3,2 
mm compr.; ovário 16,3–19 mm compr., filiforme, 
curvo, parcialmente piloso, séssil, estilete 4–4,3 mm 
compr., filiforme, reto, glabro, estigma punctiforme. 
Legumes 12,5–9,9 × 0,4–0,5 cm, lineares, ápice 
acuminado, cilíndricos, retos, esverdeados, glabros; 
sementes não observadas.
Material examinado: Guarapari, Parque Estadual 
Paulo César Vinha, 29.IV.2008, fl., A.P. Chagas et al. 35 
(VIES); 29.IV.2008, fl., A.P. Chagas et al. 36 (VIES); 
29.IV.2008, fl., A.P. Chagas et al. 40 (VIES); 29.IV.2008, 
fl., A.P. Chagas et al. 41 (VIES); 11.VI.2009, fr., A.P. 
Chagas et al. 52 (VIES).

Senna pendula var. glabrata ocorre desde o 
México até a Argentina (Irwin & Barneby 1982). 
Está amplamente distribuída no Brasil, sendo 
encontrada no PA, BA, MT, GO, DF, MS, MG, 
SP, RJ, PR, SC (Souza & Bortoluzzi 2011), sendo 
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este o primeiro registro deste táxon para o Espírito 
Santo. Ocupa ambientes de cerrado, cerradão, 
margem de mata de galeria, entre 450–1100 m, até 
os campos rupestres na Cadeia do Espinhaço, entre 
1320–2000 m, tornando-se daninha ao longo de 
estradas e florestas perturbadas (Irwin & Barneby 
1982). No PEPCV ocorre na Formação Arbustiva 
Fechada Não Inundável, em Formação Florestal 
Não Inundável impactada, e na borda da Formação 
Florestal Inundável e Florestal Inundada. Nesta 
última, apresentou hábito escandente. Na área de 
estudo pode ser confundida com S. appendiculata 
diferindo desta por apresentar estípula linear-
lanceolada e nectário foliar séssil, ovóide, entre 
o primeiro par de folíolos. Floresceu nos meses 
de abril e maio e frutificou no mês de junho. 
Conhecida popularmente como flor-de-maio.

Agradecimentos
Ao Instituto Estadual do Meio Ambiente do 

Espírito Santo (IEMA), a autorização de pesquisa 
no PEPCV; ao especialista Haroldo C. de Lima, 
a determinação do material e disponibilização de 
bibliografia; ao ilustrador botânico Rodrigo Theófilo 
Valadares; à equipe do PEPCV, o apoio durante a 
realização do trabalho de campo.

Referências 
Assis, A.M.; Thomaz, L.D. & Pereira, O.J. 2004. 

Florística de um trecho de restinga no município 
de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Acta Botânica 
Brasilica 18: 191-201. 

Barroso, G.M.; Morim, M.P.; Peixoto, A.L. & Ichaso, 
C.L.F. 1999. Frutos e sementes: morfologia aplicada à 
sistemática de dicotiledôneas. Imprensa Universitária, 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 443p.

Bortoluzzi,	R.L.C.;	Biondo,	E.;	Miotto,	S.T.S.	&	Schifino-
Wittmann, M.T.2007. Abordagens taxonômicas e 
citogenéticas em Leguminosae-Caesalpinioideae 
na Região Sul do Brasil. Revista Brasileira de 
Biociências 5: 339-341.

Chagas, A.P.; Pertele, P.L.; Thomaz, L.D.; Dutra, V.F. 
& Valadares, R.T. 2011. Leguminosae do Parque 
Estadual Paulo César Vinha, Espírito Santo, Brasil. 
Anais do XXXI Encontro Regional de Botânicos. 
UFV, Viçosa.

Colodete, M.F. & Pereira,O.J. 2007. Levantamento 
Florístico da restinga de Regência, Linhares, ES. 
Revista Brasileira de Biociências 5: 558-560.

Fabris,	L.C.	1995.	Composição	florística	e	fitossociológica	
de	uma	faixa	de	floresta	arenosa	litorânea	do	Parque	
Estadual de Setiba, Município de Guarapari, ES. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro. 195p. 

Fabris,	L.C.	&	César,	O.	1996.	Estudos	florísticos	em	
uma mata litorânea no sul do estado do Espírito 
Santo, Brasil. Boletim do Museu de Biologia Mello 
Leitão, N. Sér. 5: 15-46.

Fabris, L.C. & Pereira, O. J. 1998. Florística da formação 
Pós-praia na restinga do Parque Estadual Paulo 
César Vinha, Gurarapari (ES). Anais do IV Simpósio 
de Ecossistemas Brasileiros. Vol. 3.  ACIESP, Águas 
de Lindóia. Pp. 165-176.

Fidalgo, O. & Bononi, V.L.R. 1989. Técnica de coleta, 
preservação e herborização de material botânico. 
Série Documentos. Instituto de Botânica, São 
Paulo. 62p.

Fraga, C.N. & Peixoto, A.L. 2004. Florística e ecologia 
das Orchidaceae das restingas do estado do Espírito 
Santo. Rodriguésia 55: 5-20.

Giulietti, A.M.; Harley,R.M.; Queiroz, L.P.; Wanderley, 
M.G.L. Berg, C.V.D. 2005. Biodiversidade e 
conservação das plantas no Brasil. Megadiversidade 
1: 52-61.

Gonçalves, E.G. & Lorenzi, H. 2007. Morfologia vegetal: 
organografia	e	dicionário	 ilustrado	de	morfologia	
das plantas vasculares. Instituto Plantarum de 
Estudos da Flora, São Paulo. 448p.

Joly, A.B. 1987. Botânica: introdução à taxonomia 
vegetal. 8a ed. Cia. Editora Nacional, São Paulo. 
778p. 

Hickey,	L.J.	1973.	Classification	of	the	architecture	of	
dicotyledonous leaves. American Journal of Botany 
60: 17-33.

Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. The American 
Cassiinae – A synoptical revision of Leguminosae 
– Tribe Cassieae subtribe Cassiinae in the New 
World. Memoirs of the New York Botanical Garden 
35: 1-918.

Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia. The Royal Botanic 
Gardens, Kew. 369p.

Lewis, G.P.; Schire, B.; Mackinder, B. & Lock, M. 2005. 
Legumes of the world. The Royal Botanic Gardens, 
Kew. 577p.

Lima, H.C.; Queiroz, L.P.; Morim, M.P.; Souza, V.C.; 
Dutra, V.F.; Bortoluzzi, R.L.C.; Iganci, J.R.V.; 
Fortunato, R.H.; Vaz, A.M.S.F.; Souza, E.R.; Filardi, 
F.L.R.; Valls, J.F.M.; Garcia, F.C.P.; Fernandes, 
J.M.; Martins-da-Silva, R.C.V.; Perez, A.P.F.; 
Mansano, V.F.; Miotto, S.T.S.; Tozzi, A.M.G.A.; 
Meireles, J.E.; Lima, L.C.P.; Oliveira, M.L.A.A.; 
Flores, A.S.; Torke, B.M.; Pinto, R.B.; Lewis, 
G.P.; Barros, M.J.F.; Ribeiro, R.D.; Schütz, R.; 
Pennington, T.; Klitgaard, B.B.; Rando, J.G.; 
Scalon, V.R.; Cardoso, D.B.O.S.; Costa, L.C.; Silva, 
M.J.; Moura, T.M.; Barros, L.A.V.; Silva, M.C.R.; 
Queiroz, R.T.; Sartori, A.L.B. & Camargo, R. 2011. 
Fabaceae. In:	Lista	de	espécies	da	flora	do	Brasil.	
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em 



112 Chagas, A.P. et al.

Rodriguésia 65(1): 099-112. 2014

<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2011/FB000115>	
Acesso em 1 Jul 2011. 

Maciel, N.C. 1990. Praias, dunas e restingas: unidades 
de conservação da natureza no Brasil. In: ACIESP 
(org.). Anais do II Simpósio de Ecossistemas da 
Costa Sul e Sudeste Brasileira: estrutura, função e 
manejo. Vol. 3. ACIESP, São Paulo. Pp. 326-351.

Martins, M.L.L.; Luceño, M. & Carvalho-Okano, 
R.M. 1999. Cyperaceae do Parque Estadual Paulo 
Cesar Vinha, Guarapari, ES, Brasil. Acta Botanica 
Brasilica 13: 187-222.

Ministério do Meio Ambiente. 2000. Avaliação e ações 
prioritárias para a conservação da biodiversidade 
da mata atlântica e campos sulinos. MMA/SBF, 
Brasília. Disponível em <http://www.rbma.org.br/
anuario/pdf/areasprioritarias.pdf>.	Acesso	 em	13	
Fev 2012.

Morim, M.P. & Barroso, G.M. 2007. Leguminosae 
arbustivas e arbóreas da Floresta Atlântica do Parque 
Nacional do Itatiaia, Sudeste do Brasil: subfamílias 
Caesalpinioideae e Mimosoideae. Rodriguésia 58: 
423-468.

Pereira,	O.J.	 1990.	Caracterização	fitofisionômica	 da	
restinga de Setiba, Guarapari, ES. Anais do II 
Simpósio de Ecossistemas da Costa Sul e Sudeste 
Brasileira. Vol. 3. ACIESP, Águas de Lindóia. Pp. 
207-209.

Pereira, O.J. & Gomes, J.M.L. 1994. Levantamento 
florístico	das	comunidades	vegetais	de	restinga	no	
Município de Conceição da Barra, ES. In: ACIESP 
(org.). Anais do III Simpósio de ecossistemas 
da costa sul e sudeste brasileira: subsídios a um 
gerenciamento ambiental. Vol. 3. ACIESP, São 
Paulo. Pp. 67-78.

Pereira, O.J. & Araujo, D.S.D. 1995. Estrutura da 
vegetação de entre moitas da formação aberta 
de Ericaceae no Parque Estadual de Setiba, ES. 
In: Esteves, F.A. (ed.). Oecologia Brasiliensis: 
estrutura, funcionamento e manejo de ecossistemas 
brasileiros. Vol. 1. UFRJ, Rio de Janeiro. Pp. 
245-257.

Pereira, O.J.; Assis, A.M. & Souza, R.L.D. 1998. 
Vegetação da Restinga de Pontal do Ipiranga, 
Município de Linhares (ES). In: Anais do IV 
Simpósio de Ecossistemas Brasileiros. Vol. 3. 
ACIESP, Águas de Lindóia. Pp. 117-128.

Pereira,	O.J.	&	Zambom,	O.	1998.	Composição	florística	
da Restinga de Interlagos, Vila Velha (ES). Anais 
do III Simpósio de Ecossistemas Brasileiros. Vol. 3. 
ACIESP, Águas de Lindóia. Pp. 129-139.

Pereira,	O.J.	&	Araujo,	D.S.D.	2000.	Análise	florística	
das restingas dos Estados do Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. In: Esteves, F.A. & Lacerda, L.D. (eds.). 
Ecologia de restingas e lagoas costeiras. NUPEM/
UFRJ, Rio de Janeiro. Pp. 25-63.

Pereira, O.J. & Assis, A.M. 2000. Florística da restinga 
de Camburi. Acta Botanica Brasilica 14: 99-111. 

Pereira, O.J.; Borgo, J.H.; Rodrigues, I.D. & Assis, A. 
M.	2000.	Composição	florística	de	uma	floresta	de	
restinga no município da Serra, ES. In: Anais do V 
Simpósio de Ecossistemas Brasileiros: conservação. 
Vol. 3. ACIESP, São Paulo. Pp. 74-83.

Pereira, O.J. 2003. Restinga: origem, estrutura e 
diversidade. In: Jardim, M.A.G.; Bastos, N.N.C. & 
Santos,	J.U.M.	(eds.).	Desafios	da	botânica	brasileira	
no novo milênio: inventário, sistematização 
e conservação da diversidade vegetal. Museu 
Paranaense Emílio Goeldi, UFRA, Embrapa, Belém. 
Pp. 177-179.

Pereira, O.J. 2007. Flora e vegetação em estudos de 
impacto ambiental. In: Menezes, L.F.T.; Pires, F.R. 
& Pereira, O.J. (orgs.). Ecossistemas costeiros do 
Espírito Santo: conservação e preservação. Edufes, 
Vitória. Pp. 191-212.

Pereira, O.J. 2008. Restinga. In: Lani, J.L. (coord.). Atlas 
de ecossistemas do Espírito Santo. Universidade 
Federal de Viçosa, Viçosa. Pp. 96-125.

Simonelli,	M.	&	Fraga,	C.N.	 2007.	Espécies	 da	flora	
ameaçadas de extinção no estado do Espírito Santo. 
IPEMA, Vitória. 146p.

Souza, V.C. & Bortoluzzi, R.L.C. 2011. Senna. In: Lista 
de	espécies	da	flora	do	Brasil.	Jardim	Botânico	do	
Rio	de	Janeiro.	Disponível	em	<http://floradobrasil.
jbrj.gov.br/2011/FB023149>.	Acesso	em	1	Jul	2011.

Suguio, K. & Martin, L. 1990. Geomorfologia das 
restingas. In: 2º Simposio de ecossistema da costa 
Sul e Sudeste brasileira: estrutura, função e manejo. 
ACIESP, Águas de Lindóia. Pp. 185-205.

Valadares R.T; Martins M.L.L & Coelho M.A.N. 2010. 
O gênero Anthurium Schott (Araceae) no Parque 
Estadual Paulo César Vinha, Guarapari, Espírito 
Santo. Natureza on line 8: 107-113.

Artigo recebido em 27/07/2012.  Aceito para publicação em 13/09/2013.



Resumo
O presente trabalho consiste no levantamento das espécies da família Arecaceae no Rio Grande do Sul. Foram 
reconhecidas 15 espécies nativas no estado (Bactris setosa, Butia catarinensis, B. eriospatha, B. exilata, 
B. lallemantii, B. odorata, B. paraguayensis, B. witeckii, B. yatay, Euterpe edulis, Geonoma gamiova, G. 
schottiana, Syagrus romanzoffiana, Trithrinax acanthocoma e T. brasiliensis), três espécies foram excluídas 
da flora gaúcha (Acrocomia aculeata, A. totai e Butia microspadix); três binômios foram considerados 
sinônimos (Butia missionera, B. pulposa e B. quaraimana); Butia stolonifera foi considerada espécie dúbia; 
além disso, são apresentados dois híbridos naturais, sendo um deles descrito no presente trabalho (× Butyagrus 
alegretensis e × Butyagrus nabonnandii). 
Palavras-chave: espécies, Palmae, taxonomia.

Abstract
This paper is a survey of Arecaceae family in Rio Grande do Sul state. We recognize 15 native species in this 
state (Bactris setosa, Butia catarinensis, B. eriospatha, B. exilata, B. lallemantii, B. odorata, B. paraguayensis, 
B. witeckii, B. yatay, Euterpe edulis, Geonoma gamiova, G. schottiana, Syagrus romanzoffiana, Trithrinax 
acanthocoma and T. brasiliensis). Three species were excluded from Rio Grande do Sul flora (Acrocomia 
aculeata, A. totai and Butia microspadix), three names were considered synonyms (Butia missionera, B. 
pulposa and B. quaraimana); Butia stolonifera was considered a doubtful specie. Two natural hybrids are 
recognized, one of them being described in this work (x Butyagrus alegretensis and × Butyagrus nabonnandii).
Key words: species, Palmae, taxonomy.
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Introdução
A família das palmeiras, Arecaceae, forma 

um dos principais troncos da evolução das 
monocotiledôneas, sendo constituída atualmente 
por 252 gêneros e aproximadamente de 2.600 
espécies (Dransfield et al. 2008). No Brasil ocorrem 
naturalmente 38 gêneros e cerca de 270 espécies 
(Lorenzi et al. 2010). A sistemática da família 
é tradicionalmente baseada nas características 
morfológicas dos estipes, das folhas, dos frutos, 
das flores, nas particularidades anatômicas dos seus 
órgãos, em comparação de características citológicas 
e histológicas, estudos das distribuições geográficas 
atuais e história da evolução da família e seus gêneros 
(Henderson et al. 1995; Dransfield et al. 2008).

As palmeiras representam a terceira família 
botânica mais importante para o ser humano 
(Johnson 1998). Possuem ampla distribuição, 
abundância, produtividade e diversidade de usos, 
é de grande importância alimentar, medicinal, 
sócio-cultural e econômica para populações locais 
(Zambrana et al. 2007).

Esta família teve no Período Geológico 
Terciário (Eoceno) o seu auge de desenvolvimento e 
disseminação pelo planeta, ocupando todos os atuais 
continentes. Formaram densos e luxuriantes bosques 
no atual território da Finlândia, da Rússia europeia, 
Alemanha, Ásia, África e Américas, constituindo 
dois terços da vegetação arbórea (Bondar 1964; 
Dransfield et al. 2008). Na atual dispersão, as 
palmeiras se adaptaram a uma variedade de clima e 
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solo, porém é na região equatorial quente e úmida 
que elas prosperaram em maior número de espécies, 
especialmente na Malásia, Ásia tropical e América 
equatorial (Bondar 1964; Henderson et al. 1995; 
Lorenzi et al. 2010). No entanto, muitas espécies 
conseguem prosperar em locais de clima temperado, 
como no estado do Rio Grande do Sul, onde as 
formações campestres e florestais encontram-se 
em permanente competição e são condicionados 
sob fortes influências ambientais, sobretudo as 
climáticas, que sofreram transformações ao longo 
do tempo, notavelmente durante o Quaternário.

Baseando-se principalmente em evidências 
fitogeográficas, alguns naturalistas viajantes do final 
do século XIX concluíram que o tipo de vegetação 
campestre era mais antigo e a floresta seria um 
processo mais recente, decorrente das mudanças no 
clima para condições mais úmidas e quentes (Lindman 
1906; Rambo 1956; Hueck 1972; Klein 1975). 

Ao analisar a ocorrência de palmeiras no 
estado do Rio Grande do Sul, nota-se que a maioria 
das espécies pertence aos ambientes do tipo 
campestre ou de áreas abertas, formando palmares 
característicos; algumas destas espécies não ocorrem 
em nenhum outro estado da federação (Butia 
exilata Deble & Marchiori, B. lallemantii Deble 
& Marchiori, B. witeckii K. Soares & S. Longhi, 
B. yatay (Mart.) Becc. e Trithrinax brasiliensis 
Mart.). Dificilmente há interação entre as diferentes 
espécies, com exceção das palmeiras que habitam as 
formações silváticas (Rossato 2007). Estas últimas 
nunca compõem os chamados palmares, pois 
crescem no interior de florestas e, no estado gaúcho, 
a maioria delas não se afasta muito do Oceano ou 
da bacia de um grande rio ou laguna, com exceção 
do Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman., que, 
ao entrar em contato com as palmeiras do gênero 
Butia (Becc.) Becc., pode gerar híbridos naturais 
(Rossato 2007).

Este trabalho apresenta o levantamento 
completo das palmeiras do Rio Grande do Sul, 
com descrição, tratamento taxonômico, ilustrações 
inéditas, comentários e a ocorrência natural 
das espécies nativas, bem como, das espécies 
erroneamente citadas para o estado, híbridos naturais 
e sinonímias, com objetivo de elucidar equívocos 
que ocorrem nas identificações e ocorrência das 
espécies nativas do Rio Grande do Sul.

Material e Métodos
O levantamento, identificação e descrição das 

palmeiras do Rio Grande do Sul foram baseados 

em materiais coletados por meio de expedições 
botânicas realizadas entre os anos 2010 e 2012 
que contemplou todas as regiões fisiográficas do 
estado, cujos espécimes foram depositados no 
Herbário do Departamento de Ciências Florestais 
da Universidade Federal de Santa Maria (HDCF), 
também foram consultados os protólogos e base 
bibliográfica atualizada, como Dransfield et al. 
(2008) e Lorenzi et al. (2010), além dos Herbários 
CTES*, HAS, HBR, HPL, ICN, M*, NY*, P*, 
PACA, PEL, SMDB e SP. Acrônimos de acordo com 
Thiers (continuously updated), os marcados com (*) 
foram analisadas apenas copias digitalizadas.

Foram incluídas também neste trabalho 
as espécies nativas do Brasil, frequentemente 
citadas para o Rio Grande do Sul, mas que não 
ocorrem naturalmente no estado, junto da qual são 
apresentadas justificativas para a exclusão destas 
espécies da flora gaúcha.

Materiais herborizados de Arecaceae em 
muitos casos não permitem a identificação das 
espécies, especialmente as do gênero Butia, isto 
porque muitas coletas são incompletas, trazendo 
apenas as partes vegetativas, sem a inclusão do 
endocarpo ou das flores pistiladas. Outro motivo 
é que a coleta de material botânico dos indivíduos 
mais altos é um tanto trabalhosa e, por terem maiores 
dimensões, torna-se mais difícil a herborização, deste 
modo, muitas dessas coletas são exemplares jovens ou 
de pequeno porte, que consequentemente apresentam 
menores medidas das partes vegetativas, ou então, 
inclui-se apenas um segmento destas partes, fato que 
também foi exposto por Glassman (1970). 

As medições e descrições das partes 
vegetativas seguiu Tomlinson (1961) e Noblick & 
Lorenzi (2010). Utilizou-se a terminologia “pina” 
para cada segmento das folhas pinadas e apenas 
“segmento” para as folhas palmado-flabeliformes. 
As medidas de frutos, endocarpos e flores foram 
tomadas com auxilio de paquímetro digital, as 
demais partes vegetativas foram medidas com 
trena. Medidas referentes à largura da bráctea 
peduncular e da bainha das folhas foram tomadas 
na sua porção mais larga e o diâmetro do estipe 
entre 10–20 cm acima do solo. 

As figuras que apresentam a distribuição 
natural das espécies foram feitas baseadas em 
observações pessoais dos autores durante as 
expedições botânicas, em trabalhos publicados 
(corrigindo a identificação das espécies quando 
necessário) e em coletas depositadas em herbários, 
no qual é apresentada a ocorrência em nível 
municipal, citando-se as coordenadas geográficas 
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no texto ou em “material examinado” para as 
principais populações das espécies gregária.

Os gêneros e espécies foram apresentados 
em ordem alfabética, no entanto, os táxons 
pertencentes ao gênero Butia foram dispostos 
nas pranchas conforme sua semelhança e 
características morfológicas mais próximas, 
visando desta forma facilitar a identificação das 
espécies, uma vez que o gênero é constituído 
por um complexo de espécies e variedades de 
difícil delimitação taxonômica, no qual parece 

encontrar-se em plena atividade evolutiva, 
ainda em processo de fixação dos caracteres 
morfológicos (Soares 2013).

As informações presentes na chave 
contemplam a identificação dos espécimes em 
campo e em material herborizado completo.

Resultados e Discussão
Arecaceae Schultz Sch., Nat. Syst. Pflanzenr. 317 
(1832) (nome mantido). Palmae Juss., Gen. Pl. 37 
(1789). Tipo: Areca L.

Chave de identificação das espécies nativas do Rio Grande do Sul

1.	 Palmeiras	com	folhas	palmado-flabeliformes.
2. Folhas verde escuras na face adaxial; segmentos 80–103 × 4,5–6 cm, terminados em pontas duplas 

rígidas e pungentes, 6–16 cm de bifurcação (até 1/5 do compr. total do segmento); pecíolo mais 
de 3 cm larg.; bainha com espinhos de 12–25 cm compr., rígidos e longo persistentes  ................  
 ...........................................................................................................  6.1 Trithrinax acanthocoma

2’. Folhas verde-oliva ou glaucas na face adaxial; segmentos 40–75 × 1,5–4,0 cm, terminados em 
pontas	duplas	flexíveis	e	não	pungentes,	17–35	cm	de	bifurcação	(ca.	1/2	compr.	total	do	segmento);	
pecíolo menos de 3 cm larg.; bainha com espinhos de 6–10–(14) cm compr., quebradiços e decíduos 
após a morte das folhas  .......................................................................  6.2 Trithrinax brasiliensis

1’. Palmeiras com folhas pinadas.
3. Raque foliar e pinas armadas  ............................................................................ 1.1 Bactris setosa
3’. Raque foliar e pinas inermes.

4. Bráctea peduncular papirácea; infrutescência infrafoliar, raramente interfoliar; epicarpo dos 
frutos preto, roxo-escuro ou purpúreo quando maduros; mesocarpo purpúreo.
5. Estipe mais de 10 cm diâm.; raque foliar mais de 45 pinas de cada lado; bainha das folhas 

com	1–1,5	m	compr.;	ráquilas	cobertas	por	tricomas;	flores	não	imersas	em	alvéolos	nas	
ráquilas;	eófilo	das	plântulas	palmado	 .............................................  3.1 Euterpe edulis

5’. Estipe até 4 cm diâm.; raque foliar menos de 40 pinas de cada lado; bainha das folhas 
com	0,17–0,33	m	compr.;	ráquilas	não	cobertas	por	tricomas;	flores	imersas	em	alvéolos	
nas	ráquilas;	eófilo	das	plântulas	bífido.	
6. Raque foliar de indivíduos adultos com 11–40 pinas de cada lado; pinas com 

distribuição uniforme até 3 cm larg. (exceto em indivíduos jovens, que podem 
apresentar pinas mais largas)  ..........................................  4.2 Geonoma schottiana

6’. Raque foliar de indivíduos adultos com até 11 pinas de cada lado; pinas com 
distribuição irregular, intercalada com pinas de larguras variadas, 1–11 cm larg.  ......
 ............................................................................................ 4.1 Geonoma gamiova

4’. Bráctea peduncular lenhosa; infrutescência interfoliar; epicarpo dos frutos nunca preto, roxo-
escuro ou purpúreo quando maduros; mesocarpo amarelo.
7. Pinas inseridas em diferentes planos (ângulos) sobre a raque, conferindo à folha um 

aspecto plumoso  .................................................................  5.1 Syagrus romanzoffiana
7’. Pinas inseridas num mesmo plano ou em planos muito pouco diferenciados, formando 

um “V” sobre a raque foliar sem, no entanto, conferir um aspecto plumoso à folha.
8.	 Bráctea	 peduncular	 da	 inflorescência	 contendo	 sulcos	 (frisada)	 longitudinais;	

margens dos pseudopecíolos com dentes inconspícuos.
9. Estipe até 30 cm diâm.; raque foliar até 220 cm compr.; parte expandida da 

bráctea peduncular 56–64 cm compr.  ...............  13 × Butyagrus alegretensis
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9’. Estipe mais de 40 cm diâm.; raque foliar 230–330 cm compr.; parte expandida da bráctea peduncular 
100–160 cm compr.  .........................................................................  14 × Butyagrus nabonnandii

8’.	 Bráctea	peduncular	da	inflorescência	sem	sulcos,	apenas	levemente	estriada	longitudinalmente;	margens	
dos pseudopecíolo com dentes conspícuos.
10. Plantas cespitosas, raramente com estipe solitário

11. Bráctea peduncular coberta por indumento esbranquiçado ou marrom-avermelhado; endocarpo 
oval, 1–2,2 × 0,7–1,5 cm; ocorre na região norte do estado (Rondinha e Ronda Alta)  .........  
 ...................................................................................................................... 2.1 Butia exilata

11’. Bráctea peduncular glabra; endocarpo alongado, turbinado ou elipsóide, 2,0–3,0 × 0,9–2,0 
cm; ocorre na região da campanha do RS (Alegrete, Manoel Viana, São Francisco de Assis, 
Rosários do Sul e Santana do Livramento)  ..........................................  2.2 Butia lallemantii

10’. Plantas com estipe solitário, nunca cespitosas
12. Flores pistiladas com até 9 mm compr.; endocarpo globoso a estreito ovóide 

13. Bráctea peduncular revestida por um denso indumento lanuginoso, de cor castanho-
avermelhada persistente mesmo após a queda da bráctea  ............  2.4 Butia eriospatha

13’. Bráctea peduncular nunca revestida por um denso indumento lanuginoso, quando muito, 
apenas por um indumento pruinoso
14. Estipe 0,2–2–(4) m compr., 15–43 cm diâm.; bráctea peduncular com ápice 

apiculado; endocarpo 1,2–1,4 × 0,8–1,2 cm, estreito ovóide;  ocorre no litoral norte 
do RS  .................................................................................. 2.3 Butia catarinensis

14’. Estipe 2–10 m compr., 32–60 cm diâm.; bráctea peduncular com ápice agudo; 
endocarpo 1,3–2,2 × 1,3–2 cm, globoso a ligeiramente ovóide; ocorre no litoral e 
centro-sul do RS  ........................................................................ 2.5 Butia odorata

12’. Flores pistiladas com mais de 9 mm compr.; endocarpo elipsóide, elíptico-angular a turbinado
15. Estipe subterrâneo ou até 2 m alt.; parte expandida da bráctea peduncular 20–50 cm 

compr.;	raque	da	inflorescência	13–40	cm	compr.	 .................  2.6 Butia paraguayensis
15’. Estipe 3–16 m alt.; parte expandida da bráctea peduncular 50–85 cm compr.; raque da 

inflorescência	40–72	cm	compr.
16. Folhas, 43–61 pinas de cada lado da raque, as da parte mediana 40–65 compr.; frutos 

pesando 23,61–57,03 g; endocarpo elíptico-angular, 2,8–3,8 × 1,7–2,6 cm, pesando 
3,61–15,80 g (pirênio) com 3 quinas longitudinais visíveis; ocorre na região central 
do RS  .........................................................................................  2.7 Butia witeckii

16’. Folhas, (57)–63–78 pinas de cada lado da raque, as da parte mediana (58)–65–77 cm 
compr.; frutos pesando 7,72–23,48 g; endocarpo alongado, elipsoide ou turbinado, 
1,8–2,8 × 1,0–1,7 cm, pesando 1,15–3,52 g (pirênio), sem quinas longitudinais; 
ocorre em Quaraí, Giruá, e é cultivado na fronteira com a Argentina   ..................  
 ........................................................................................................ 2.8 Butia yatay

Gêneros e espécies de Arecaceae 
nativas do Rio Grande do Sul

1. Bactris Jacq. ex Scop., Intro. Hist. nat. 70 (1777). 
Lectótipo: B. minor Jacq., nom illeg. [B. guineensis 
(L) H. E. Moore].
1.1 Bactris setosa Mart., Hist. Nat. Palm. 2: 94, 1926. 
Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO: s. loc., s.d., C. 
Martius s.n. (holótipo, M; F neg. 18628, n.v.). 
 Figs. 1a-c; 8a

Palmeira cespitosa. Estipes 0,8–6 × 0,03–0,05 
m, espinhos 2–8 cm compr., dispostos em torno dos 
entrenós. Folhas pinadas, 4–8 por estipe, bainha, 
pecíolo, raque e pinas moderadamente armados; 
espinhos até 5 cm compr., achatados; bainha 20–30 

cm compr.; pecíolo 0,2–1,0 cm compr.; raque 0,5–
1,5 m compr., 19–60 pinas de cada lado, distribuídas 
irregularmente ao longo da raque e dispostas 
em mais de um plano. Inflorescência interfoliar, 
ramificada; pedúnculo 15–30 cm compr.; profilo 
9–22 cm compr.; bráctea peduncular espinhenta, 
tomentosa, 20–55 cm compr.; raque 10–20 cm 
compr.; 10–27 ráquilas, até 15 cm compr. Flores 
masculinas e femininas na mesma inflorescência, 
3 pétalas e 3 sépalas. Frutos pretos ou purpúreos 
quando maduros, 1–2,5 cm diâm, globosos; 
mesocarpo suculento; endocarpo ósseo, 0,9–2,2 cm 
diâm., 3 poros de germinação e uma única semente; 
endosperma homogêneo. Eófilo bífido. 
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Figura 1 – a-c. Bactris setosa Mart. – a. hábito; b. detalhe da infrutescência; c. detalhe das folhas (K. Soares & Witeck 29). 
d-e. Butia exilata Deble & Marchiori – d. hábito com folhas parcialmente removidas mostrando a espata com indumento 
externo; e. endocarpo (K. Soares et al. 41). f-j. Butia lallemantii Deble & Marchiori – f. hábito; g. detalhe dos perfilhos 
em indivíduo jovem; h. espata glabra; i. frutos; j. endocarpo (K. Soares & Witeck 37, exceto g – fotografia de K. Soares).
Figure 1 – a-c. Bactris setosa Mart. – a. habit; b. infructescence detail; c. leaf detail (K. Soares & Witeck 29). d-e. Butia exilata Deble 
& Marchiori – d. habit with removed leaves showing peduncular bract with indumentum; e. endocarp (K. Soares et al. 41). f-i. Butia 
lallemantii Deble & Marchiori – f. habit; g. detail of cluster stem in young plant; h. peduncular bract glabrous; i. fruits; j. endocarp (K. 
Soares & Witeck 37, except g – image taken by K. Soares).
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Material examinado: Candelária, morro Três Irmãos, 
25.VIII.2012, fr., K. Soares & L. Witeck 29 (HDCF 
6267). Candelária, 9.IX.1984, Waechter 2028 (ICN 
61304). Dom Pedro de Alcântara, 3.I.2000, C.F. Junnitz 
20 (ICN 120600). Guaíba, 3.XII.2005, fr., L.F. Lima 318 
(ICN 144128). Maquiné, 16.X.1993, fl., L. Sevegnani 
(ICN 103851). Santa Cruz do Sul, 16.XI.1985, fl., J. 
Waechter 2137 (ICN 64361). Viamão, 25.II.1968, fr., 
B. Irgang (ICN 4760). Torres, 11.VII.1972, B. Irgang 
& A. Giardi,  (ICN 27999). Três Cachoeiras, 9.I.1992, 
R. Záchia 725 (ICN 119313). Terra de Areia, 4.XI.1972, 
A.R. Shultz et al. (ICN 20757). Vera Cruz, 29.XI.1987, 
fl., J. A. Jarenkow et al. 804 (PEL 9935).

Espécie típica de regiões litorâneas florestadas 
e úmidas, do Sudeste e Sul do Brasil (Lorenzi et 
al. 2004). No RS é mais frequente no litoral norte 
do estado, entrando pela Depressão Central até o 
município de Cachoeira do Sul, onde sua frequência 
diminui conforme se afasta do litoral. Os frutos 
desta espécie, conhecida popularmente como 
tucum, são muito saborosos.

2. Butia (Becc.) Becc., l’Agric. Colon. 10: 489 
(1916). Lectótipo: B. capitata (Mart.) Becc.
2.1 Butia exilata Deble & Marchiori, Balduinia 30: 
5. 2011. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: 
Rondinha, 2 km do Parque Estadual de Rondinha. 
22.XII.2010. L.P. Deble; A.S. Oliveira-Deble; 
J.N.C. Marchiori & F.S.Alves 13422 (Parátipo 
CTES!).             Figs. 1d-e; 8b

Palmeira cespitosa. Estipe subterrâneo, 
muito curto, ou raramente até 1,5 m. Folhas 
pinadas, 4–13 por estipe, arqueadas, 80–160 cm 
compr.; bainha 20–35 × 5–10 cm; pseudopecíolo 
30–52 × 1,2–2 cm, com margens denteadas e 
fibras achatadas; raque 45–135 cm compr.; pinas 
verde-azuladas, um pouco discolores, distribuídas 
uniformemente ao longo da raque, inseridas em 
um mesmo plano, dispostas em “V”, 25–44 de 
cada lado, rígidos e com mechas de ramento na 
inserção com a raque na parte basal; pinas da 
parte mediana da raque 30–55 × 0,8–1,5 cm. 
Inflorescência ramificada interfoliar; pedúnculo 
19–42 cm compr.; profilo 19–40 cm compr., 
aparente entre as bainhas; bráctea peduncular 
lenhosa, coberta na parte exterior por indumento 
esbranquiçado ou marrom-avermelhado, às vezes 
somente pruinosa (na sua ocorrência mais a leste), 
50–90 cm compr., parte expandida 32–50 × 3,5–
6,5 cm; raque da inflorescência 25–45 cm compr., 
18–38 ráquilas que medem 9–25 cm compr. 
Flores amarelas ou arroxeadas; estaminadas 
10–12 mm compr.; pistiladas 12–16 mm compr. 

Frutos alongados, com forma de cone, amarelos, 
verde-amarelados ou arroxeados quando maduros, 
3–4 × 1,6–2 cm; mesocarpo suculento, fibroso; 
endocarpo oval, 1,2–2,2 × 0,7–1,5 cm, ósseo, 1–3 
sementes, endosperma homogêneo. Eófilo simples.
Material examinado: Passo Fundo, 1 km da encruzilhada 
Sarandi/Passo Fundo, 20.V.1977, fr., J. Mattos et al. 
17212 (HAS 67377). Ronda Alta, beira da estrada, S 
27º50’24,9” W 52º50’59,6”, 21.IX.2012, fl. e fr., K. 
Soares et al. 42 (HDCF). Ronda Alta, 10 km de Ronda 
Alta, 14.XI.1976, A. Alvarez & B. Irgang 13 (ICN 
34137). Ronda Alta, beira da estrada, 21.IX.2012, fr., 
K. Soares et al. 42 (HDCF). Ronda Alta, em direção a 
Nataline, 9.XII.1975, fl., B. Irgang et al. (ICN 26908). 
Veranópolis, cultivada na Avenida, 6.VI.1977, fr., J. 
Mattos 17302 (HAS 67379).

O c o r r e  n u m a  p e q u e n a  á r e a  n a s 
proximidades do Parque Estadual de Rondinha, 
nos municípios de Rondinha e Ronda Alta, na 
vegetação do tipo savânico, em campos ou na 
beira da estrada, onde está bastante ameaçada. 
Morfologicamente esta espécie é muito próxima 
de Butia lallemantii e B. paraguayensis, sendo 
a espata recoberta por indumento e endocarpos 
ovais as características que a diferencia das 
demais, na sua distribuição mais a oeste, onde 
são cultivados, os indivíduos apresentam porte 
elevado, estipe solitário (até 1,5 m) e espata 
mais densamente recoberta por indumento. 
Em princípio não se pode confirmar, conforme 
a descrição original da espécie (Deble et al. 
2011), a origem das plantas cultivadas que, 
quanto ao porte, mostram-se mais próximas de 
B. paraguayensis, outra razão para esta dúvida 
é que frequentemente são cultivados butiazeiros 
na região serrana do Rio Grande do Sul, como 
Nova Prata e Veranópolis, e no planalto, como 
em Passo Fundo, com características idênticas 
aqueles cultivados em Ronda Alta, ou seja, com 
a bráctea peduncular recoberta por indumento 
e flores pistiladas maiores que 9 mm. Apesar 
desse indumento pruinoso da bráctea peduncular 
aparecer ocasionalmente em outras espécies 
como B. odorata e B. paraguayensis (São 
Manuel	‒	SP)	e	esta	característica	morfológica	
parecer muito variável, aceita-se B. exilata como 
espécie em vista seu isolamento geográfico 
e por crescer numa área com fisionomia e 
solo distintos das espécies B. lallemantii e B. 
paraguayensis, características dos chamados 
“campos de areia” do sudoeste do estado e 
noroeste do Uruguai (Deble et al. 2011; Brussa 
Santander & Grela Gonzáles 2007). 
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2.2 Butia lallemantii Deble & Marchiori, Balduinia 
9: 2. 2006. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO 
SUL: São Francisco de Assis, 12.XII.2003, L.P. 
Deble; A.S. Oliveira & J.N.C. Marchiori 1514 
(Holótipo SI, n.v.).  Figs. 1f-j; 8c

Palmeira cespitosa. Estipe, até 12, subterrâneos 
com até 1 m compr., 25 cm diâm. Folhas pinadas, 
5–12 contemporâneas, 60–160 cm compr.; bainha 
14–21 × 8–12 cm; pseudopecíolo 20–40 cm 
compr., margens com dentes e fibras achatadas; 
raque 40–150 cm compr.; pinas dispostas em “V” 
sobre a raque, 24–40 de cada lado. Inflorescência 
ramificada interfoliar; pedúnculo 14–40 cm compr.; 
profilo, 10–24 cm compr.; bráctea peduncular 
lenhosa, lisa, 20–52 cm compr., parte expandida 
26–36 × 3–8 cm; raque da inflorescência 25–36 
cm compr., com 10–38 ráquilas de 6–33 cm compr. 
Flores amarelas ou arroxeadas; estaminadas 10 
mm compr.; pistiladas 11–15 mm compr. Frutos 
alongados, amarelos, alaranjados ou vermelhos 
quando maduros, 2,5–3,5 cm de compr.; mesocarpo 
suculento, carnoso; endocarpo alongado, turbinado 
ou elipsoide, 2,0–3,0 × 0,9–1,6 cm, ósseo, contendo 
1–3 sementes alongadas; endosperma homogêneo. 
Eófilo simples.
Material examinado: Alegrete, Cerro do Tigre, 
6.I.2007, fl., E. Freitas 98 (ICN 152725). Manoel Viana, 
29°35’49.35”S‒55°22’27.06”W, 2.IX.2012, fl. e fr., K. 
Soares & L. Witeck 37 (HDCF 6275). Quaraí, “in campus 
rupestris”, I.1945, fr., B. Rambo (PACA 26090). Santana 
do Livramento, Cerro Palomas, 25.XI.1972, E. Viana et 
al. (ICN 21019). Santana do Livramento, cerro Armour, 
26.III.1976, fr., B. Irgang (ICN 32392). São Francisco 
de Assis, a 18 km do trevo de acesso a oeste, 2.III.2007. 
fr. R. A. Zachia et al. 5873 (SMDB 10364).

Ocorre nos municípios de Alegrete, Manoel 
Viana, Quaraí, São Francisco de Assis, Santana 
do Livramento e Rosário do Sul, nos campos 
arenosos e nas elevações areníticas destes locais; 
ocorre também, segundo Brussa & Grela (2007), 
no departamento de Rivera e Artigas no Uruguai. 
Butia lallemantii, assim como B. exilata, é muito 
variável morfologicamente, alguns indivíduos 
apresentam hábito extremamente cespitoso, 
estipes subterrâneos, pinas das folhas muito 
estreitas parecendo uma gramínea, enquanto outros 
apresentam pinas largas, estipes com poucos ou 
nenhum perfilho, que chega até 1 m compr. Talvez 
a proximidade de ocorrência desta espécie com B. 
paraguayensis tenha acarretado cruzamentos no 
passado; ou esta se encontra ainda em processo de 
fixação dos caracteres de especiação. Os caracteres 
morfológicos típicos desta espécie pertencem aos 

indivíduos de menor porte, com pinas estreitas e 
estipe bastante cespitoso. Frutifica durante todo 
ano, porém, mais abundantemente no verão. Está 
muito ameaçada pela expansão das lavouras de soja 
e monocultura de árvores exóticas.

2.3 Butia catarinensis Noblick & Lorenzi, Fl. 
Brazil. Arec: 164. 2010. Holótipo: BRASIL. 
SANTA CATARINA: Barra do Sul, 29.X.2009, 
H. Lorenzi & K. Soares 6760 (Holótipo, HPL!).  
 Figs. 2a-c; 8d

Estipe 0,2–2,0(4) × 0,15–0,43 m alt. Folhas 
pinadas, 9–32 contemporâneas; bainha 50–120 
× 7–15 cm; pseudopecíolo 18–64 × 1,5–2,4 
cm, guarnecido de fibras e dentes fortes na sua 
margem, de até 4 cm compr.; raque 65–190 cm 
compr., 48–62 pares de pinas; pinas distribuídas 
uniformemente e inseridas em um ou mais planos 
pouco discrepantes, formando um “V” sobre a 
raque, as parte mediana da raque 35–75 × 1,3–2,3 
cm. Inflorescência interfoliar; pedúnculo 29–77 cm 
× 1,6–1,9 cm; profilo 19–47 × 3,2–5,5 cm; bráctea 
peduncular glauca, com ápice apiculado, 65–110 
cm compr., parte expandida 33–73 × 8–17 cm; eixo 
da inflorescência 30–60 cm compr.; raque 72–186 
cm compr., com 35–135 ráquilas com 10–45 cm 
compr. Flores amarelas, arroxeadas, esverdeadas; 
estaminadas 9–10 mm compr.; pistiladas 5–8–
(10) mm compr. Frutos amarelos, alaranjados ou 
avermelhados quando maduros, 1,4–2,2 × 1,2–2,6 cm, 
perianto persistente; endocarpo estreito-ovóide 
com ápice sem bico ou qualquer protuberância, 
1,2–1,4 × 0,8–1,2 cm; sementes, 1–2, raro 3; 
endosperma homogêneo. Eófilo simples.
Material examinado: Osório, Emboaba, 6.XII.1985, 
fl., J.L. Waechter 2144 (ICN 64666). Torres, butiazal, 
2.X.1975, fl., B. Irgang (ICN 29501). Torres, Lagoa 
Quadros para Torres, 21.2.1950, B. Rambo (PACA 
46001). Torres, na BR 101, 29º21’06,5” S, 49º47’50,9” 
W, 7.III.2010, fl. e fr., H. Lorenzi et al. 6839 (HPL). 
Torres, na BR 101, 9.II.1992, R.A. Záchia 727 (ICN 
119314). 

No RS ocorre entre os municípios de Torres 
a Osório. Cresce nas restingas, em solos arenosos 
e rochosos, em dunas, campos litorâneos, ora de 
permeio à densa vegetação arbustiva (Reitz 1974). 
Semelhante à Butia odorata, da qual se diferencia 
pelo menor porte, que geralmente não ultrapassam 
os 2 m alt., pelos frutos, que são menores e mais 
alongados e pelos endocarpos, que são oblongos 
ou estreito-ovóides, enquanto que no B. odorata 
ele é redondo ou, às vezes, ligeiramente ovóide. 
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Figura 2 – a-e. Butia catarinensis Noblick & Lorenzi – a. hábito; b. formato da espata fechada; c. flor pistilada semi aberta; d. 
fruto; e. endocarpo (Lorenzi et al. 6839). f-j. Butia eriospatha (Mart. Ex Drude) Becc. – f. hábito; g. detalhe da espata aveludada; 
h. flor pistilada semi aberta; i. fruto; j. endocarpo (K. Soares 30). k-r. Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick – k. hábito; l. formato 
da espata fechada; m. flor pistilada; n. raquila; o. flor pistilada; p. flor estaminada; q. frutos; r. endocarpos (K. Soares 38 & Lorenzi 
et al. 6837). s. Butia yatay (Mart.) Becc. – s. flor pistilada semi aberta para comparação (K. Soares et al. sn – HDCF 6214).
Figure 2 - a-e. Butia catarinensis Noblick & Lorenzi – a. habit; b. shape of peduncular bract closed; c. pistillate flower partially open; d. fruit; e. 
endocarp (Lorenzi et al. 6839). f-j. Butia eriospatha (Mart. Ex Drude) Becc. – f. habit; g. detail of the tomentous peduncular bract; h. pistillate 
flower partially open; i. fruit; j. endocarp (K. Soares 30). k-r. Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick – k. habit; l. shape of peduncular bract closed; 
m. pistillate flower partially open; n. rachillae; o. pistillate flower; p. staminate flower; q. fruits; r. endocarps (K. Soares 38 & Lorenzi et al. 6837). 
s. Butia yatay (Mart.) Becc. – s. pistillate flower partially open to comparison (K. Soares et al. sn – HDCF 6214).
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Noblick (2010) cita também diferenças na bráctea 
peduncular da inflorescência, no qual em B. 
catarinensis a forma alarga-se em direção ao 
ápice e então, abruptamente termina num curto 
bico (ápice apiculado); enquanto em B. odorata a 
bráctea é longa e estreita, tendo a parte mais larga 
próxima da metade do seu compr., estreitando-se 
lentamente em direção ao ápice (ápice agudo). 

2.4 Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc., 
L’Agric. Colon. 10: 496. 1916. Tipo: BRASIL, 
RIO GRANDE DO SUL: sd., A.F.M. Glaziou 8059 
(lectótipo, K!). Figs. 2f-j; 8e

Estipe 2–8 × 0,4–0,6 m. Folhas pinadas, 
20–33 contemporâneas; bainhas 115–140 cm 
compr.; pseudopecíolo fibroso e denteado, ca. 
70 cm compr.; raque 1,5–2,2 m compr., com 
77–95 pinas regularmente distribuídas, dispostas 
em “V” sobre a raque; pinas medianas ca. 62 
× 2,5 cm. Inflorescência interfoliar; pedúnculo 
50–85 cm compr.; profilo ca. 40–50 × 4,0–6,0 
cm; bráctea peduncular lenhosa, revestida por 
um denso indumento lanuginoso de cor castanho-
avermelhada, 115–135 cm compr., parte expandida 
80–100 × 14–22 cm; eixo da inflorescência 
75–100 cm compr., com 50–125 ráquilas, as da 
parte mediana da raque 10–42 cm compr. Flores 
amarelas; estaminadas ca. 5 mm compr.; pistiladas 
5–9 mm compr. Frutos globosos 1,8–2,2 × 1,5–3,0 
cm; mesocarpo carnoso, pouco fibroso; endocarpo 
arredondado contendo 1–3 sementes; endosperma 
homogêneo. Eófilo simples.
Material examinado: Erechim, Campo Erê, 13.XII.2009, 
L.P. Deble et al. 12854 (CTES). Jaquirana, Jaquirana 
para São Francisco de Paula, 20.II.1952, fl., B. Rambo 
(PACA 52018). Nova Prata, cultivado, 26.VIII.2012, fl. 
K. Soares 30 (HDCF 6268).
Material adicional examinado: SANTA CATARINA: 
Ponte Alta do Sul, km 315 BR 116, 30.I.1973, fl., A. 
Krapovickas 23065 (ICN 25736).

Ocorre no Planalto Meridional, no PR, SC 
e RS, sempre em vegetação aberta dos campos 
do planalto médio, nos campos de cima da 
serra, às vezes associada à Floresta Ombrófila 
Mista. Krapovickas & Dematteis (2008) citam 
sua ocorrência para a região de Missiones, na 
Argentina, como planta naturalizada. Facilmente 
separada das outras espécies nativas do estado por 
possuir a bráctea peduncular revestida pelo denso 
tomento lanuginoso. Está na lista de espécies 
ameaçadas do RS, na categoria “em perigo” 
(Consema 2003). Incluída também na lista da IUCN 
na categoria “vulnerável” (IUCN 2012).

2.5 Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick, Palms 
55 (1): 48. 2011. Tipo: BRASIL, RIO GRANDE 
DO SUL: in campis ad, cult. in Jard. Bot. Rio de 
Janeiro nº 64 (destruído, lectótipo, Barb. Rodr., 
1891. T. 4a!)  Figs. 2k-r; 8f

Estipe 2–10 × 0,32–0,6 m, revestido pelos 
remanescentes das folhas. Folhas pinadas, 
13–32 contemporâneas; bainhas 17–23 cm 
larg.; pseudopecíolo 30–75 cm compr., margens 
com fibras e dentes de até 5 cm compr.; raque 
70–200 cm compr., com 35–60 pinas em cada 
lado, inseridas num mesmo plano ou em mais 
de um plano pouco diferenciados, formando 
um “V” sobre a raque; pinas da parte medianas 
da raque 31–60 × 1,2–2,5 cm. Inflorescência 
interfoliar; pedúnculo 40–70 cm compr.; profilo 
ca. 22 cm compr.; bráctea peduncular com 
ápice agudo, lisa ou raramente recoberta por 
uma camada de cera rala ou espessa, 0,6–1,8 m 
compr. total, parte expandida 33–150 × 6–16 cm; 
eixo da inflorescência 31–130 cm compr., raque 
20–104 cm compr., com 35–141 ráquilas de 
15–132 cm compr. Flores amarelas, esverdeadas 
ou arroxeadas. Flores, estaminadas 5–7 mm 
compr.; pistiladas 5–6 mm compr. Frutos com 
tamanho variável, geralmente mais largo do que 
comprido, 2,0–3,5 cm × 1,4–4,3 cm; mesocarpo 
doce-acidulado; epicarpo amarelo, alaranjado, 
avermelhado ou púrpura quando maduro; 
endocarpo geralmente globoso, ou levemente 
ovoide, 1,3–2,2 × 1,3–2 cm, com 1–3 sementes. 
Eófilo simples.
Material examinado: Barra do Ribeiro, Morro da 
Formiga, 28.X.2010, fl., R.M. Senna (HAS 47695). 
Barra do Ribeiro, 7.XII.1967, fl., B. Irgang & Z. Ceroni 
293 (ICN 4665). Barra do Ribeiro, “In silvula arenosa”, 
14.XI.1948, fl., B. Rambo (PACA 38016). Canguçu 
(cultivado), 7.IX.2012, fl., K. Soares 39 (HDCF). 
Encruzilhada do Sul, Fazenda XaFri, Boqueirão, 
31.I.2004, fl. e fr., V.F. Kinupp et al. 2867 (ICN 131307). 
Gravataí, Monte Itacolomí para Gravataí, 11.I.1950, fl., 
B. Rambo (PACA 45278). Porto Alegre, M. da Glória, 
19.IX.1932, fl, B. Rambo (PACA 242). Santa Maria, 
na UFSM (cultivado), 17.XII.2012, fr., K. Soares 43 
(HDCF). Pelotas, na BR 116, 7.III.2010, fl. e fr. H. 
Lorenzi et al. 6837 (HPL). Porto Alegre, 17.XII.1963, fl., 
J. Mattos 11455 (HAS 67394). Santa Vitória do Palmar, 
próximo da BR 471, 6.IX.2012, fl., K. Soares 38 (HDCF). 
Tapes, 28.VIII.2012, K. Soares 32 (HDCF 6270). Tapes, 
7.III.2010, fl. e fr., H. Lorenzi et al. 6838 (HPL). Viamão, 
Parque do Itapuã, 15. XI.1977, fl. e fr., A. Alvares & B. 
Irgang 16 (ICN 34139). Viamão, Vila Fancha, J. Mattos 
1963 (HAS 67385). Viamão, Parque Itapuã, Morro da 
Grota, 31.I.1979, fl., M.L. Porto et al. (HAS 1167). 
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Ocorre na faixa litorânea nos municípios 
desde Palmares do Sul, Viamão e Porto Alegre, 
no estado do RS, até o sudeste do Uruguai, 
tanto em restingas como nos campos e cerros 
próximos do litoral e na divisa do município de 
Herval com o Uruguai (32º06’59”S, 53º43’05”O). 
Frequente é a sua presença ao longo das estradas, 
disseminadas, não intencionalmente, pelo homem 
e pela fauna a partir do hábitat e quintais. A espécie 
foi provavelmente introduzida, desta mesma forma, 
nos pontos mais altos do escudo rio-grandense, 
visto que, no centro desta região fitogeográfica, ela 
não forma os chamados butiazais (exceto naqueles 
municípios da encosta, próximos do litoral como 
Amaral Ferrador, Camaquã, Cristal e Encruzilhada 
do Sul). Trata-se de uma das palmeiras mais 
cultivadas nos jardins e pomares do centro e sul 
do RS, seu cultivo também foi muito difundido no 
exterior devido a sua adaptação ao frio (Noblick 
2010). Na região de Pedras Altas, a espécie é 
frequentemente encontrada ao longo da antiga linha 
de trem (31°51’4.05”S, 53°21’27.63”O); para esta 
mesma região, Rambo (1956) citou sua ocorrência 
“ao pé do Cerro Chato, no Vale do Arroio Santa 
Maria, galho gerador do Piratini”. Em quase todas 
as regiões em que é cultivada podem ser vistos 
híbridos desta espécie com Syagrus romanzoffiana 
(Cham.) Glassman. Esta espécie vem sendo, ao 
longo dos anos, selecionada pelos habitantes do 
estado, que escolhem para plantar nos quintais 
aqueles indivíduos que produzem os frutos maiores 
e mais doces (Soares & Witeck 2009). 

2.6 Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L. H. Bailey, 
Gentes Herb. 4: 47. 1936. Tipo: PARAGUAY, “in 
campis in regione cursus superioris fluminis Apa”, 
Hassler 8554 (Holótipo G!).  Figs. 3a-f; 8g

Estipe subterrâneo ou até 2 m alt., 10–35 
cm diâm. Folhas pinadas, 6–23 contemporâneas; 
bainha 20–70 × 11 cm; pseudopecíolo 42–70 cm 
compr., margens providas de fibras e dentes com 
até 4 cm compr.; raque 57–152 cm compr., com 
33–44 pinas de cada lado; pinas da parte mediana 
da raque 50–70 × 0,8–2,0 cm. Inflorescência 
interfoliar; pedúnculo 30–60 cm compr.; profilo 
lanceolado 20–26 cm compr.; bráctea peduncular 
glauca, 32–82 cm compr., parte expandida 20–60 
cm × 3–10 cm; raque da inflorescência 13–40 cm 
compr., com 15–79 ráquilas de 6–40 cm compr.. 
Flores amarelas, esverdeadas ou arroxeadas; 
estaminadas 6–10 mm compr.; pistiladas 8–16 
mm compr., geralmente maiores que 10 mm. 

Frutos cônicos ou ovoides, amarelos, esverdeados, 
avermelhados, arroxeados ou alaranjados quando 
maduros, 2,8–4,0 cm × 2,0–3,0 cm; endocarpo 
alongado, 2,0–2,8 × 0,8–1,5 cm; sementes 1–3, 
endosperma homogêneo. Eófilo simples.
Material selecionado: Maçambará, campo dos butiás, 
29º02’39,5”S, 55º20’49,6”W, 6.IV.2012, fl. e fr., K. 
Soares et al. 1 (HDCF 6225). 
Material adicional examinado: BRASIL. MATO 
GROSSO DO SUL: São Manuel para Santa Maria da 
Serra, 22º39’6,18”S, 50º22’41,1”W, 9.VI.2012, fl. e fr., 
K. Soares & R. Pimenta 4 (HDCF 6228). SÃO PAULO: 
São Manuel - SP, 10.VI.2012, fl., K. Soares & R. Pimenta 
17 (HDCF 6241).

Ocorre no oeste de SP, MS, PR, RS, também 
no Paraguai, Argentina e Uruguai. Noblick (2010) 
a cita também para o sudoeste de MG. No RS a 
espécie foi encontrada até o momento, somente na 
divisa dos municípios de Maçambará e Unistalda 
onde forma uma densa população nos cerros e no 
campo arenoso (Deble et al. 2011), no entanto, está 
muito ameaçada pela pecuária, pela forte predação 
das suas sementes pelos insetos e pela erosão no 
frágil solo da região.  Para alguns botânicos esta 
espécie é uma variedade anã de B. yatay (Mart.) 
Becc. (Beccari 1916); ambos os táxons apresentam 
semelhanças no tamanho e forma dos seus frutos, 
endocarpo e flores; no entanto, vegetativamente 
suas medidas são consideravelmente menores 
que as de B. yatay. Frutifica durante quase todo 
ano, com maior abundância no verão. Está na lista 
de espécies ameaçadas do RS, na categoria “em 
perigo” (Consema 2003).

2.7 Butia witeckii K. Soares & S. Longhi. Ci. Fl. 
21 (2): 204. 2011. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE 
DO SUL: Quevedos, 2 km ao norte da Usina de 
Quebra Dentes, 29º22’07,17”S, 54º00’45,31”W, 
24.III.2011, K. Soares et al. s.n. (HDCF 6213!).  
 Figs. 3g-k; 8h

Estipe 2,5–6,0 × 0,24–0,35 m. Folhas pinadas, 
14–25 contemporâneas; bainha 37–50 × 9–13 cm; 
pseudopecíolo 27–45 × 1,8–2,8 cm, armado; raque 
das folhas, 100–170 × 1,2–2,3 cm, frequentemente 
torcida devido à ação do vento, com 43–61 pinas 
de cada lado; pinas da parte mediana da raque 
40–65 × 2,3–2,8 cm. Inflorescência interfoliar; 
pedúnculo 56–62 × 1,7–2,0 cm; profilo 38 × 5,3 
cm; bráctea peduncular glauca, 118–128 cm compr. 
total, parte expandida 50–85 × 7,8–9,7 cm; raque 
da inflorescência 40–63 cm compr., com 66–85 
ráquilas, as da parte mediana medindo 21,5–38 
cm compr. Flores amarelas ou esverdeadas; 
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Figura 3 – a-f. Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L. H. Bailey – a. hábito de um velho indivíduo; b. detalhe da 
extremidade e parte mediana da folha e pseudopecíolo; c. inflorescência; d. flor pistilada semi aberta; e. frutos; f. 
endocarpos (K. Soares et al. 1). g-k. Butia witeckii K. Soares & S. Longhi – g. hábito; h. infrutescência; i. flor pistilada 
semi aberta; j. frutos; k. endocarpos (K. Soares et al. sn – ICN 173744). l-p. Butia yatay (Mart.) Becc. – l. hábito; m. 
infrutescência; n. flor pistilada semi aberta; o. frutos; p. endocarpos (K. Soares et al. sn – HDCF 6214; K. Soares & 
Callegaro 26). q. Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick – q. flor pistilada semi aberta para comparação (K. Soares 38).
Figure 3 – a-f. Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L. H. Bailey – a. old palm habit; b. detail of the apex and middle part of the leaf and 
pseudopetiole; c. inflorescence; d. pistillate flower partially open; e. fruits; f. endocarps (K. Soares et al. 1). g-k. Butia witeckii K. Soares 
& S. Longhi – g. habit; h. infructescence; i. pistillate flower partially open; j. fruits; k. endocarps (K. Soares et al. sn – ICN 173744). l-p. 
Butia yatay (Mart.) Becc. – l. habit; infructescence; n. pistillate flower partially open; o. fruits; p. endocarps (K. Soares et al. sn – HDCF 
6214; K. Soares & Callegaro 26). q. Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick – q. pistillate flower partially open to comparison (K. Soares 38).
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estaminadas 9–10 mm compr.; pistiladas 16–20 
mm compr. Frutos amarelos ou verde amarelados 
quando maduros, 3,5–6,2 × 3,0–4,7 cm, pesando 
22,8–57,1 g; mesocarpo muito fibroso; endocarpo 
ósseo, superfície quase lisa, 2,6–3,8 × 1,6–2,7 
cm, pesando 3,61–15,9 g, provido de 3 quinas 
longitudinais e formato piramidal nos polos, 
especialmente no lado dos poros de germinação; 
sementes (1)2–3, endosperma homogêneo. Eófilo 
simples.
Material selecionado: Quevedos, 2 km ao norte da Usina 
de Quebra Dentes, 29º22’07,17”S, 54º00’45,31”W, fl. e fr., 
24.III.2011, K. Soares et al. (ICN 173744). 

Ocorre em uma pequena área que abrange os 
municípios de Quevedos, Júlio de Castilhos, São 
Pedro do Sul e São Martinho da Serra, geralmente 
ao longo do curso médio do Rio Toropi, onde 
está extremamente ameaçada. Espécie próxima 
de B. yatay e B. paraguayensis, no entanto é 
facilmente reconhecida em função do tamanho 
e peso dos seus frutos (extremamente fibrosos) e 
tamanho, peso e formato do endocarpo, sendo os 
maiores entre os Butia. O endocarpo dos frutos 
possui 3 quinas longitudinais e formato dos polos 
geralmente piramidal. Mesmo as infrutescências 
mais produtivas de B. witeckii apresentam, em 
geral, um número muito menor de frutos que o 
B. yatay, devido ao menor número de ráquilas na 
inflorescência e menor número de flores pistiladas 
por ráquila; apresenta também um número menor 
de pinas em cada lado da raque da folha. O porte 
médio dos indivíduos e o compr. da raque da 
inflorescência do B. witeckii é maior que o da 
espécie B. paraguayensis. Frutos maduros entre 
março e maio.

2.8 Butia yatay (Mart.) Becc. Agric. Colon. 10 (2): 
498. 1916. Tipo: ARGENTINA, CORRIENTES: 
s. loc., s.d. (lectótipo, Martius, 1844, t. 30B!).   
 Figs. 3l-p; 8i

Estipe geralmente inclinado, 3,0–9,5 × 0,28–
0,55 m. Folhas pinadas, 11–31 contemporâneas; 
bainha 120–150 × 9–16 cm; pseudopecíolo 40–130 
cm compr., armado com fibras e dentes rígidos; 
raque 163–200 cm compr., com (57)–63–78 pinas 
de cada lado; pinas da parte mediana (58)–65–77 × 
2–3 cm. Inflorescência interfoliar; pedúnculo 40–
75 × 1,5–2,2 cm; profilo 34–65 × 5–8 cm; bráctea 
peduncular glauca, levemente estriada, 105–135 
cm compr. total, parte expandida 40–110 × 7–14,3 
cm; eixo da inflorescência 50–90 cm compr.; 
raque 40–72 cm compr., com 68–155 ráquilas com 

16–72 cm compr. Flores amarelas, esverdeadas ou 
arroxeadas; flores estaminadas 9–10 mm compr.; 
flores pistiladas 13–17 mm compr. Frutos amarelos, 
alaranjados, vermelhos ou purpúreos quando 
maduros, 2,7–4,2 × 1,5–3,8 cm, pesando 7,7–23,5 
g; mesocarpo pouco fibroso; endocarpo 1,8–2,8 × 
1,0–1,6 cm, pesando 1,2–3,5 g; sementes, 1–3 com 
endosperma homogêneo. Eófilo simples.
Material examinado: Chiapeta, na coxilha de campo com 
solo pedregoso, 13.XI.1985, fl., E. Franco (ICN 64360). 
Giruá, 6 km de Giruá, 1.II.1973, fr., B. Irgang & J. Valls 
(ICN 21652). Giruá, Vale dos Butiazais, 22º02’58,1” 
S, 54º19’26,3 W, 2.V.2012, fl. e fr., K. Soares & R. 
Callegaro 26 (HDCF 6266). Quaraí, Coatepe/Salamanca, 
23.VIII.2004, fl., V.F. Knupp 2961 (ICN 132790). Quaraí, 
Coatepe, 30º24’13,9”S e 56º11’00,1”W, 30.III.2011, fl. e 
fr., K. Soares et al. (HDCF 6214).

Espécie com larga distribuição natural na 
Argentina e Uruguai. Alguns trabalhos documentam 
sua ocorrência nestes países (Báez 1933; 
Chebataroff 1974; Crovetto & Piccinini 1951). 
Na Região de Corrientes e Entre Rios (Argentina) 
pode alcançar 16 m alt. No Brasil a espécie 
ocorre somente no RS, em duas localidades, em 
Giruá, no Vale dos Butiazais (Mattos 1977), onde 
restam apenas algumas dezenas de indivíduos 
remanescentes do que foi um grande palmar, 
destruído nos anos 70 para ampliação de áreas 
agrícolas, e Quaraí, na região de Coatepe, onde 
ocupa uma área de aproximadamente 60 km² 
(Marchiori & Alves 2011). Citada também para o 
município de Chiapeta, segundo a coleta de E. 
Franco s.n. ICN 64360, onde provavelmente 
foi introduzida. Frequentemente cultivada na 
região das Missões.

3. Euterpe Mart., Hist. Nat. Palm. 2: 28 (1823), 
emend. 3: 165 (1837); 3: 230 (Ed 2) (1845). Tipo: 
E. oleracea Mart. 
3.1 Euterpe edulis Mart. Hist. Nat. Palm. 2(2): 33-
34, t.32. 1824. Tipo: BRASIL. BAHIA: Almada, 
C. Martius s.n. (Isótipo, P!).  Figs. 4a-d; 8j

Estipe solitário, 3–15 × 0,1–0,2 m, liso, 
com um palmito verde ou alaranjado formado 
pelas bainhas das folhas, com 1,0–1,5 m compr. 
Folhas pinadas, 8–15 contemporâneas, 1,3–2,5 
m compr.; bainha 1–1,5 m; pecíolo 13–54 cm 
compr., com margem lisa, coberto com tomento 
escamoso achatado; raque 1,5–3 m compr., com 
45–72 pares de pinas, distribuídas regularmente 
e num mesmo plano ao longo da raque, com 
as extremidades pendentes. Inflorescências 
infrafoliares, ramificadas ao nível de primeira 
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ordem; bráctea peduncular papirácea, 50–80 cm; 
ráquilas 45–110, com 25–70 cm compr., cobertas 
por tricomas. Flores unissexuadas, ambas na 
mesma inflorescência; estaminadas 5–6 mm; 
pistiladas 3–4,5 mm. Frutos globosos, 1–1,5 cm 
diâm., roxo-escuros ou pretos; mesocarpo fino, 
fibro-carnosos; endocarpo duro, 0,8–1,4cm diâm., 
com uma semente. Eófilo palmado.
Material selecionado: Novos Cabrais, 28.VIII.2012, fr., 
K. Soares & L. Witeck 33 (HDCF 6271). São Leopoldo, 
5.IX.1954, B. Rambo (PACA 2019). Torres, Lagoa 
Quadros, 5.IX.1954, fr., B. Rambo (PACA 45905). 
Vale do Sol, Linha XV de Novembro, I.1993, fl., J.A. 
Jarenkow & D.B. Falkenberg 2290 (PEL 14038).

Espécie típica da formação Atlântica do 
sudeste e sul do Brasil, ocorrendo também na 
BA, GO, DF, MS, além da Argentina e Paraguai, 
em matas ciliares da bacia do Rio Paraná. No RS 
ocorre principalmente na Floresta Ombrófila Densa 
do litoral norte, entrando pela Depressão Central 
do estado; do litoral até o município de Novos 
Cabrais sua densidade populacional vai diminuindo 
visivelmente, aparece também no extremo norte 
do RS, na bacia do rio Uruguai. Em Linhares - ES 
e extremo sul da BA os espécimes são cespitosos, 
apresentando às vezes mais de 10 estipes. Está na 
lista de espécies ameaçadas do RS, na categoria 
“em perigo” (Consema 2003). 

4. Geonoma Willd., Sp. Pl. 4 (1): 174, 593 (1805). 
Lectótipo: G. simplicifrons Willd. 
4.1 Geonoma gamiova Barb. Rodr. Contr. Jard. 
Bot. Rio de Janeiro 6: t. 37. 1907; Suppl. Sert. Palm. 
Brasil. Tipo: Ilustração designada como lectótipo: 
BRASIL: SANTA CATARINA, Blumenau, Anon. 
sn. (not known).  Figs. 4e-j; 8k

Estipe solitário ou cespitoso, profundamente 
anelado, 0,9–3,4 m × 0,018–0,032 m, anéis 
espaçados por 1,5–8,0 cm, quando cespitosa 
produz poucos estipes. Folhas pinadas, 6–16 
contemporâneas; bainha 17–30 × 6,0–8,8 cm; 
pecíolo 29–54 × 0,5–0,9 cm; raque 41–60 cm 
compr., com 3–11 pinas de cada lado, pode 
apresentar número diferente de pinas em cada 
lado, largura 1–11 cm, 0,4–3,0 cm de distância 
entre elas. Inflorescências interfoliares, podendo 
tornar-se infrafoliar no período de maturação dos 
frutos, ramificadas ao nível de segunda ordem, 
envolvidas por duas brácteas papiráceas, frisadas 
externamente, ambas caducas após a antese; profilo 
14–20 × 1,5–3,5 cm; bráctea peduncular 13–18 
× 1,5–3,5 cm; pedúnculo 17–30 × 0,9–1,5 cm; 

raque da inflorescência 7–19 × 0,5–0,6 cm, com 
5–28 ráquilas, as basais geralmente ramificadas; 
ráquilas 12–45 × 0,3–0,4 cm. Alvéolos florais 
dispostos espiraladamente ao redor das ráquilas. 
Flores, estaminadas 4 mm compr.; pistiladas ca. 3 
mm compr. Frutos ovóides 1,0–1,5 × 0,7–1,2 cm, 
pretos quando maduro; endocarpo com superfície 
lisa, 0,5–1,2 cm diâm., marrom-avermelhado, com 
uma semente, endosperma homogêneo. Eófilo bífido. 
Material examinado: Alto Feliz, para Caí, 6.III.1933, fl., 
B. Rambo (PACA 241). Maquiné, Estação Experimental 
Fitotécnica, 7.VII.1980; fr., J. Mattos & N. Mattos 21875 
(HAS 67404). Montenegro, 5.IX.1954, fr., B. Rambo  
(PACA 47141). Morrinhos do Sul, 13.I.1995, fr., J.A. 
Jarenkow & C.F. Widholzer 2546 (PEL 14294). Osório, 
18.V.1972, fr., J. Valls & B. Irgang (ICN 9937). Dom 
Pedro de Alcântara, 3.I.2000, C. Jurinitz 18 (ICN 120598). 
Riozinho, próximo ao Pico da Canastra, 28.VIII.2012, 
fl. e fr., K. Soares & H. Büneker 34 (HDCF 6272). 
Torres, 4.I.1988, fl., J. Waechter 2289 (ICN 83666). Três 
Cachoeiras, 9.I.1992, fl., R. Záchia 726 (ICN 119312). 

Ocorre desde o RJ até o RS, na floresta 
Atlântica. No estado do RS aparece principalmente 
entre os municípios de Torres a Osório, ocorrendo 
também, de forma descontínua e rara, na Encosta 
inferior do Nordeste e extremo leste da Depressão 
Central. Saraiva et al. (2012) citam sua ocorrência 
para o município de Pelotas, estando também 
incluída na lei Nº 4.119 deste município (flora 
nativa de ocorrência regional consideradas 
ameaçadas de extinção), no entanto somente a 
espécie Geonoma schottiana pode ser confirmada 
para este município, possivelmente houve confusão 
na sua identificação, pois as folhas dos indivíduos 
jovens de G. schottiana possuem pinas mais largas 
como às da G. gamiova. Está na lista de espécies 
ameaçadas do RS, na categoria “criticamente 
ameaçada” (Consema 2003). Lorenzi (2010) 
descreveu a espécie G. meridionalis Lorenzi, 
alegando que o binômio G. gamiova seria um 
nome nudum, por não possuir uma obra princeps 
com sua descrição, bem como, uma exsicata tipo. 
Já Henderson (2011), na sua revisão sobre o gênero, 
desconsiderou totalmente G. gamiova e todas as 
outras espécies que não possuíam material tipo 
em herbários, colocando G. meridionalis como 
sinônimo de G. pohliana Mart. No presente trabalho 
considera-se o binômio G. gamiova como válido até 
que mais estudos sejam realizados, uma vez que, na 
ausência de material tipo em herbário, a ilustração 
pode ser considerada o tipo (McNeill et al. 2012), 
presente no protótipo, Tab. XXXVII (Barbosa 
Rodrigues 1907).
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Figura 4 – a-d. Euterpe edulis Mart. – a. hábito; b. detalhe da folha; c. fruto; d. endocarpo (K. Soares & Witeck, 
33). e-j. Geonoma gamiova Barb. Rodr. – e. hábito; f. folha; g. infrutescência; h. ráquilas com flores pistiladas e 
estaminadas; i. flor pistilada; j. flor estaminada (K. Soares & Büneker 34). k-o. Geonoma schottiana Mart. – k. hábito; 
l. folha; m. detalhe do estipe; n. fruto; o. endocarpo (K. Soares 36).  
Figure 4 – a-d. Euterpe edulis Mart. – a. habit; b. leaf detail; c. fruit; d. endocarp (K. Soares & Witeck, 33). e-j. Geonoma gamiova Barb. 
Rodr. – e. habit; f. leaf; g. infuctescence; h. rachillae with pistillate and staminate flowers; i. pistillate flower; j. staminate flower (K. 
Soares & Büneker 34). k-o. Geonoma schottiana Mart. – k. habit; l. leaf; m. stem detail; n. fruit; o. endocarp (K. Soares 36).  
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4.2 Geonoma schottiana Mart. Hist. Nat. Palm. 
2: 143, t. 11 A. 1826. Tipo: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: s.d., H. Schott 4111 (Holótipo, M, n.v.).  
 Figs. 4k-o; 8l

Estipe solitário, anelado, 1,5–5,0 × 0,017–
0,04 m, anéis distantes entre si por 1,5–8,0 cm. 
Folhas pinadas, 7–24 contemporâneas; bainhas 
23–33 × 6,0–12 cm; pecíolo 30–87 × 0,5–1,2 
cm; raque 44–130 cm compr., com 11–40 pinas 
estreitas, distribuídas regularmente ao longo da 
raque, em um plano e com largura mais ou menos 
uniforme, exceto em indivíduos jovens, que podem 
apresentar pinas com larguras variadas; pinas 
com uma nervura central e duas laterais, 13–60 
× 0,5–3,0 cm, as da parte apical da folha até 10 
cm larg. Inflorescências interfoliares, podendo 
tonar-se infrafoliares no período de maturação dos 
frutos, ramificadas ao nível de segunda ou terceira 
ordem, envolvidas por duas brácteas papiráceas, 
caducas após a antese; profilo 16–36 × 1,8–4,0 
cm; bráctea peduncular 10–31 × 1,8–4,0 cm; 
pedúnculo 20–60 × 1–2 cm; raque da inflorescência 
15–22 cm compr., com 12–60 ráquilas de 8–32 × 
0,3–0,4 cm, as basais ramificadas. Alvéolos florais 
dispostos espiraladamente ao redor das ráquilas. 
Flores; estaminadas 4 mm compr.; pistiladas 
ca. 3 mm compr. Frutos globosos, 0,8–1,3 × 
0,6–1,2 cm,  pretos quando maduros; endocarpo 
0,6–1,5cm diâm., superfície lisa com uma semente; 
endosperma homogêneo. Eófilo bífido.
Material examinado: Alto Feliz, para Caí, 6.III.1944, 
fl., B. Rambo (PACA 34032). Dom Pedro de Alcântara, 
4.I.2000, C. Junrinitz 26 (ICN 120605). Guaíba, 
22.IV.2006, L. Lima 319 (ICN 144129). Maquiné, 
Reserva Biológica da Serra Geral, 5.XI.2003, fr., M.L. 
Abruzzi 5215 (HAS 44923). Mostardas, estrada para o 
balneário, 14.II.1991, fl. e fr., J.A. Jarenkow 1842 (PEL 
12303). Osório, condomínio Jardim Lagoa, 21.Y.1992, 
fr., N. Silveira 10842 (HAS 67414). Pelotas, Praia 
do Laranjal, localidade de Barro Duro, 31.VIII.2012, 
fr., K. Soares 36 (HDCF 6274). Pelotas, Barro Duro, 
xx.III.1989, fl. e fr., J.A. Jarenkow 1270 (PEL 11337). 
Porto Alegre, 26.IX.2004, fr., R. Setubal 399 (ICN 
155292). Pelotas, 17.III. 1989, fl., J. Jarenkow 1270 (ICN 
11337). Portão, para São Leopoldo, 5.VI.1935, B. Rambo 
(PACA 2090). Rio Grande, próx. À Quinta, 28.XI.1986, 
fl., J.A. Jarenkow & B. Irgang 530 (PEL 9345). Rio 
Grande, Quinta, 23.IV.1988, fl., J. Waechter 2315 (HAS 
28356). Tapes, 27.IX.1975, fl., L. Baptista & M.L. Porto 
(HAS 786; ICN 29453). São Leopoldo, 28.VI.1949, fl., 
B. Rambo (PACA 42217). Torres, 6.IX.2005, fr., R.M. 
Senna et al. 942 (HAS 43729). Tramandaí, 19.III.1976, 
L. Baptista et al. (ICN 31050). Três Cachoeiras, 9.I.1992, 

fl., R. Záchia 729 (ICN119311).
Espécie com ampla distribuição no Brasil 

(MG, ES, RJ, SP, e litoral do PR, SC e RS) em 
florestas costeiras planas, de encostas, restingas e 
capoeirões, bem como em matas ciliares da região 
Sudeste, desde o nível do mar até 1.600 m de 
altitude (Lorenzi 2010). No RS aparece na região 
litorânea, desde os municípios de Torres até o 
município de Rio Grande. Está na lista de espécies 
ameaçadas do RS, na categoria “criticamente 
ameaçada” (Consema 2003). 

5. Syagrus Mart., Palm. fam. 18 (1824). Tipo: S. 
cocoides Mart.
5.1 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, 
Fieldiana, Bot. 31: 382, 1968. Tipo: BRASIL. 
SANTA CATARINA, s.d., L.K.A. Von Chamarisso 
s.n. (Holótipo, LE, destruído; lectótipo, Chamisso, 
1822, t. 5-6, n.v.). Figs. 5a-f; 8m

Estipe solitário, 4–20 × 0,2–0,55 m. Folhas 
pinadas, 7–25 contemporâneas; pseudopecíolo com 
margens fibrosa, 1,0–1,7 m compr.; pecíolo até 10 
cm compr.; raque 1,7–4,4 m compr. (inicialmente 
acanalada adaxialmente, tornando-se aguda na 
extremidade), com 150–250 pinas de cada lado; 
pinas dispostas irregularmente ao longo da raque 
em grupos de 2–7, inseridas em vários ângulos, 
conferindo à folha um aspecto plumoso, as da 
parte mediana da raque 60–100 × 1,5–4,5 cm. 
Inflorescência interfoliar, até 1,5 m compr.; 
pedúnculo 50–75 cm compr.; profilo 30–60 cm 
compr.; bráctea peduncular profundamente frisada 
(sulcada) longitudinalmente, 100–223 cm compr. 
total, parte expandida 70–164 × 10–28 cm; raque 
da inflorescência 30–110 cm compr., com 40–330 
ráquilasde 15–77 cm compr. Flores amarelas ou 
cremes; estaminadas 10 mm compr.; pistiladas 5–6 
mm compr. Fruto amarelo ou alaranjado, ovóide, 
alongados ou quase redondos, 1,8–3,5 × 1,4–2,8 
cm; mesocarpo mucilaginoso; endocarpo 1,5–2,5 
× 1,2–2,0 cm; endosperma irregular (giboso). 
Material selecionado: Canguçu, Localidade Florida, 
30.VIII.2012. fl. e fr., K. Soares 35 (HDCF 6273).

Ocorre no Uruguai, Argentina, Paraguai e 
Brasil (sudeste da BA, GO, DF, MG, MS, SP, RJ, 
ES, PR, SC e RS). Cresce nas matas, mas pode 
comportar-se como planta pioneira (Reitz 1974). 
No RS a espécie é rara apenas nos “campos de 
cima da serra” e na Floresta Ombrófila Mista do 
nordeste gaúcho; na província do Espinal e região 
do Taim está confinada aos cursos d’água. É a 
palmeira mais utilizada no paisagismo do sul do 
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Figura 5 – a-f. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. – a. hábito; b. detalhe da folha com inserção das pinas; c. detalhe 
da espata sulcada; d. frutos; e. endocarpo; f. endocarpo partido mostrando endosperma giboso (K. Soares 35). g-j. Trithrinax 
acanthocoma Drude – g. hábito; h. folha; i. inflorescência; j. espinhos da bainha (K. Soares 31). k-p. Trithrinax brasiliensis 
Mart. – k. hábito; l. folha; m. espinhos da bainha; n. flor hermafrodita; o. fruto; p. endocarpo (K. Soares et al. 23).
Figure 5 – a-f. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. – a. habit; b. leaf detail with leatlets insertion; c. detail of the grooved peduncular 
bract; d. fruits; e. endocarp; f. endocarp endview showing gibbous endosperm (K. Soares 35). g-j. Trithrinax acanthocoma Drude – g. habit; 
h. leaf; i. inflorescence; j. spiny of leaf sheaths (K. Soares 31). k-p. Trithrinax brasiliensis Mart. – k. habit; l. leaf; m. spiny of leaf sheaths; 
n. hermaphrodict flower; o. fruit; p. endocarp (K. Soares et al. 23).
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Brasil (Lorenzi et al. 2004); seu fruto é um recurso 
importante para inúmeras espécies da fauna nativa 
(Carvalho 2006). Apresenta uma grande variedade 
morfológica e muitos nomes populares: jerivá, 
coqueiro, coco-babão, licuri, coco-de-cachorro, 
queen-palm, entre outros. 

6. Trithrinax Mart., Hist. Nat. Palm. 2: 149 (1837). 
Tipo: T. brasiliensis Mart.
6.1 Trithrinax acanthocoma Drude, Gartenflora 
27: 361, 1878. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO 
SUL, s.d., A.F.M. Glaziou 9014 (holótipo, C!). 
 Figs. 5g-j; 8n

Palmeira monoica; estipe solitário, 1,5–13 × 
0,17–0,35 m, recoberto pelas bainhas das folhas 
já caídas e por uma rede de fibras muito rígidas, 
dispostas oblíquas e entrecruzadas, engrossadas na 
parte superior e terminadas em agulhões lignosos, 
persistentes, rígidos, 12–25 cm compr. Folhas 
palmado-flabeliformes, 15–51 contemporâneas, 
verde escuras na parte de cima e cobertas por 
indumento esbranquiçado na parte de baixo; 
bainha 16–26 cm compr., com um reforço central 
e espinhos de 12–25 cm compr., rígidos e longo 
persistente; pecíolo 64–90 × 3–4 cm, rígido, 
pouco flexível, exceto pela curvatura próxima da 
bainha, margem lisa e afiada, espessura constante, 
terminado em uma hástula córnea triangular; 32–43 
segmentos (pinas), 80–103 × 4,5–6 cm, plissados 
e partindo de um ponto comum, os maiores na 
parte central, diminuindo de tamanho e largura 
conforme sua disposição segue lateralmente, todos 
os segmentos são unidos, separando-se então 
pela metade do seu compr. (50–56 cm finais) e 
terminados em uma ponta dupla pungente, fendida 
até 1/5 do compr. total (6–16 cm a partir da ponta). 
Inflorescência interfoliar ramificada ao nível de 
terceira ordem, 6–7 ramificações principais de 
30–50 cm compr.; pedúnculo recurvado em “S”, 
40–90 × 2,5–4,0 cm; 6–7 brácteas pedunculares 
(uma para cada ramificação), 17–26 × 9–16 cm, 
parte expandida 13–18 cm compr.; profilo 30–38 
× 6–9 cm; 34–50 ráquilas por segmento, 6–16 cm 
compr. Frutos globosos, amarelo-esbranquiçados 
quando maduros, 2,0–3,0 cm diâm.; mesocarpo 
carnoso que se destaca facilmente do endocarpo 
com uma única semente. Eófilo simples.
Material examinado: Caxias do Sul, em direção à São 
Marcos, km 148, localidade Pedras Brancas,  28.V.1971, 
Mattos 15616 (SP). Farroupilha, 29°20’4.6’’S, 
49°43’23.2’’W, 4.IV.2001, Rossato 17 (NY). Giruá, 
Rincão Maciel, 25.III.77, RGS 311 (HAS 4331). Nonoai, 

Reserva do Parque Estadual, 23.IV.1986, A. Benetti et 
al. (HAS 4599). Nova Prata, cultivada, 26.VIII.2012, 
K. Soares 31 (HDCF 6269). Nova Petrópolis, Linha 
Brasil, Pedras do Silêncio, 24.IV.2006, Cossio et al. 67 
(ICN). Torres, Parque Itapeva, 28.VI.1985, J. Waechter 
& L. Baptista 2102 (ICN 62890). Vacaria, vale do Rio 
Ibiri, J.C. & F. Lindeman (ICN 9490). Fazenda Cedro, 
12.IV.1975, fl., R. Wasum (PACA 109178). 

Erroneamente identificada em trabalhos 
científicos e coleções botânicas como Trithrinax 
brasiliensis (Sühs & Putzke 2010, Carvalho 2010). 
A espécie T. acanthocoma ocorre naturalmente nos 
três estados sulinos do Brasil e no Paraguai, em 
populações geralmente com poucos indivíduos; é 
característica da Floresta Ombrófila Mista; como 
um elemento estranho aparece na região do Morro 
dos Conventos, em zona da mata pluvial da encosta 
Atlântida em Araranguá - SC (Reitz 1974), bem 
como em Torres, no Parque Estadual de Itapeva. No 
RS a espécie ocorre em altitudes superiores aos 450 
m, nos municípios da serra do nordeste, no Vale do 
Rio Pardo (Sühs & Putzke 2010), Cruz Alta (Mattos 
1977), Giruá (segundo a coleta RGS 311 – HAS 
4331) e provavelmente em outros municípios do 
Planalto gaúcho. É a espécie do gênero com mais 
rápido desenvolvimento vegetativo.

Por muitos anos a espécie Trithrinax 
brasiliensis, citada para os campos do RS, 
representou o gênero. Em 1878, Drude descreveu 
para o mesmo estado T. acanthocoma; no ano 
seguinte outra espécie, achada na Argentina e 
inicialmente batizada como Copernicia campestris 
Burmeist., foi renomeada por Drude e Grisebach 
como T. campestris. Drude (1882) considerou 
também como uma espécie distinta a planta achada 
por Martius (1844) na Bolívia e figurada no seu 
Palmetum Orbignyanum como T. brasiliensis, lhe 
dando o nome de T. schyzophylla, cuja descrição é 
encontrada na Flora brasiliensis. A última espécie, 
T. biflabellata foi descrita por Barbosa Rodrigues 
(1899). Atualmente duas dessas espécies (que 
ocorrem no Brasil: T. acanthocoma e T. biflabellata) 
encontram-se erroneamente sinonimizadas (Mattos 
1977; Henderson et al. 1995; Carvalho 2010). 
Mattos (1977) citou para o RS apenas uma 
espécie com duas variedades (var. acanthocoma 
e var. brasiliensis), no entanto, segundo o local 
do material estudado, o nome dado às variedades 
está trocado, neste trabalho o autor comenta que T. 
brasiliensis é “mais ou menos entouceirada”, fato 
que não caracteriza ambas as espécies gaúchas; 
esta confusão deve-se provavelmente à descrição 
de Martius, que no seu Palmetum Orgygnianum 
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havia reconhecido T. schyzophylla (entouceirada, 
encontrada na Bolívia e extremo norte da Argentina) 
como T. brasiliensis. Já Pingitore (1978) reconheceu 
as 5 espécies. Lorenzi et al. (2010) reconheceu 3 
espécies como nativas do Brasil, no entanto a T. 
schyzophylla apresentada na obra é na verdade T. 
biflabellata Barb. Rodr. (a única que ocorre no MS). 

6.2 Trithrinax brasiliensis Mart., Hist. Nat. Palm. 
2: 150. 1837. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO 
SUL, s. loc. s.d., F. Sellow s.n. (Holótipo, M!). 
  Figs. 5k-p; 8o

Estipe solitário, ereto ou inclinado, 1–6 
× 0,2–0,3 m, recoberto pelos remanescentes 
das bainhas espinescente e fibrosa das folhas já 
caídas, tornando-se nu com a idade ou pela ação 
do fogo; Folhas palmado-flabeliformes, 10–55 
contemporâneas, 1,0–1,8 cm compr., verde-oliva na 
parte de cima e glauco-grisáceas em baixo; bainhas 
17–23 cm compr., com uma rede de fibras dispostas 
oblíquas e entrecruzadas, engrossadas na parte de 
cima e terminadas em espinhos de 6–10–(14) cm 
compr., decíduos após a morte das folhas, enquanto 
as bainhas são mais persistentes; pecíolo 46–55 × 
2,0–2,5 cm, com uma hástula córnea triangular; 
20–38 segmentos (pinas), cada um ca. 40–75 × 
1,5–4,0 cm, plissados, os maiores na parte central 
da folha; segmentos bifurcados, ca. 1/2 do compr. 
total (últimos 17–35 cm), ponta dupla flexível. 
Inflorescência ramificada ao nível de terceira 
ordem, 6–7 ramificações principais; pedúnculo 
recurvado em “S”, 65–69 × 3 cm; 6–7 brácteas 
pedunculares, 18–26 cm compr. total, 13–18 × 7–15 
cm de parte expandida; profilo 22–25 × 7–9 cm; 
35–74 ráquilas, as da base geralmente ramificadas. 
Frutos globosos, 2,2–3,2 cm diâm.; mesocarpo 
carnoso destaca-se facilmente do endocarpo com 
uma única semente. Eófilo simples.
Material examinado: Bagé, estrada geribá km. 83, 
9.X.1976, fl., Adelino & B. Irgang 11 (ICN34145); 
Casa de Pedra, 3.I.2006, fr., R. Cossio 61 (ICN143748). 
Caçapava do Sul, Guaritas, 30°50’06.4’’S 53°30’37’’W, 
7.VII.2012, fl., fr., K. Soares; L. Witeck & H. Bünecker 23 
(HDCF 6263);  Guaritas,  30°50’06.4’’S 53°30’37.4’’W, 
249 m, 18.II.2011, Reis et al. 2611 (HBR). Cachoeira do 
Sul, 4.V.1975, fl., R. Wasum (PACA 109179). Canguçu, 
UTM 367680 6576642, 11.XII.1999, fr., Salazar & Ferrer 
(ICN116565). Julio de Castilhos, próximo ao Rio Toropi, 
29°23’41.3’’S, 54°01’19.9’’W 286 m, 17.II.2011, Reis 
et al.  2607  (HBR). Lavras do Sul, Rincão do Inferno, 
17.IX.1958, fl., B. Rambo (PACA 63567). Quevedos, 
próximo ao Rio Toropi, 29°23’41.3’’S, 54°01’19.9’’W 
286 m, 17.II.2011, Reis et  al.  2607 (HBR). Santa  Maria, 

Localidade Santo Antão, 29°37’35.6’’S 53°51’42.9’’W, 
19.II.2011, Reis et al. 2613 (HBR). São Martinho da 
Serra, 29º28’04,1”S 54º03’26,0”W, 14.III.2013, fr., K. 
Soares et al. 45 (HDCF).

Palmeira muito rara e ameaçada pelo gado, 
que impede sua regeneração, e pelo fogo (Lorenzi et 
al. 2010); ocorre no centro e sul do RS, sempre em 
altitudes inferiores a 450 m, também no departamento 
de Treinta y Tres, no Uruguai (Lombardo 1964); 
cresce nos campos sujos, em borda de matas ciliares 
e nos cerros, sempre associada às rochas, em relevos 
inclinados e com grande exposição solar, onde forma 
populações pequenas, sendo os municípios de Julio 
de Castilhos, São Pedro do Sul e São Martinho 
da Serra os locais com as maiores concentrações 
(29º27’15,6”S, 54º03’12,3”W e 29º22’54,89”S, 
54º01’14,35”W), onde divide espaço com a espécie 
Butia witeckii K. Soares & S. Longhi. Palmeira 
associada a outras plantas de caráter xerotérmico 
(relictos de eras mais secas e frias do Pleistoceno), 
como Cactaceae, Bromeliaceae do gênero Dyckia, 
Myrtaceae anãs e espécies arbóreo-arbustivas 
pioneiras. A espécie tratada como Trithrinax 
brasiliensis em muitos trabalhos acadêmicos, jardins 
Botânicos, jardins públicos e privados é, na verdade, 
T. acanthocoma. Está na lista de espécies ameaçadas 
do RS, na categoria “em perigo” (Consema 2003). 
Incluída também na lista da IUCN na categoria 
“informações não disponíveis” (IUCN 2012).

Espécies excluídas da flora   
do Rio Grande do Sul

7.1 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Hist. 
Nat. Palm. 3(8): 286. 1845. Tipo: MARTINIQUE, 
t. 169, 1763 (Lectótipo, Glassman, 1972, n.v.).   
 Fig. 6a-d
Material selecionado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Morro do Pilar, na MG 10, 23k0658508, 7874219, 
22.VIII.2012, fr., K. Soares & L. Assis 28 (HDCF).

Descrita em 1763 como Cocos aculeata Jacq. à 
partir de indivíduos nativos da Martinica, no Caribe 
(Jacquin 1763), a espécie logo foi transferida para o 
gênero Acrocomia e ganhou incontáveis sinonímias 
(Henderson et al. 1995; Lorenzi et al. 2010), devido 
a sua ampla variação morfológica e distribuição 
geográfica, que vai desde o México até o extremo 
norte do PR, sendo especialmente comum nas 
Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil (MG, 
SP, GO e MT); para alguns botânicos as populações 
que ocorrem no Pantanal, Paraguai e Argentina 
(Acrocomia totai Mart.) e litoral do Nordeste (A. 
intumescens Drude) são a mesma espécie, apesar 
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Figura 6 – a-d. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. – a. detalhe do estipe; b. eófilo da plântula; c. fruto; d. 
endocarpo (K. Soares & Assis 28). e-i. Acrocomia totai Mart. – e. hábito; f. detalhe da folha; g. eófilo da plântula; h. fruto; 
i. endocarpo (K. Soares et al. 27). j-l. Butia microspadix Burret – j. hábito; k. fruto; l. endocarpo (K. Soares & Flores 8).
Figure 6 - a-d. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. – a. stem detail; b. eophyll; c. fruit; d. endocarp (K. Soares & Assis 28). e-i. 
Acrocomia totai Mart. – e. habit; f. leaf detail; g. eophyll; h. fruit; i. endocarp (K. Soares et al. 27). j-l. Butia microspadix Burret – j. 
habit; k. fruit; l. endocarp (K. Soares & Flores 8).
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de todas diferenças morfológicas; de fato, em 
regiões limites entre a ocorrência destas espécies 
são encontrados exemplares com características em 
comum (oeste de SP, MS, PA, BA, ES, RJ); uma 
análise genética seria necessária para confirmar a 
separação ou união dos táxons, bem como, investigar 
os indivíduos provenientes da Ilha Martinica, uma 
vez que o táxon do Brasil central foi nomeado como 
A. sclerocarpa Mart. Devido às características 
morfológicas marcantes, consideram-se neste artigo 
as três espécies como válidas. 

Acrocomia aculeata é citada por Sobral et 
al. (2006) para a Região das Missões e Campanha 
do RS, com base na localização de indivíduos da 
espécie A. totai próximos à São Borja - RS. Já a 
fotografia da planta, que aparece na obra  “Flora 
arbórea e arborescente do Rio Grande do Sul”, 
realmente trata de duas A. aculeata cultivadas 
em jardim residencial, mas que provavelmente 
foi fotografadas em outro estado. Os autores do 
presente artigo não confirmam a presença de 
populações naturais de nenhuma espécie deste 
gênero no RS. Quanto à espécie A. aculeata, apenas 
três indivíduos adulto foram localizados no estado, 
um em Santa Maria (em jardim residencial), um no 
Parque Witeck em Novos Cabrais e outro próximo 
à Passo Fundo-RS, todos exemplares trazidos ainda 
jovens de outros estados brasileiros.

7.2 Acrocomia totai Mart., Voy. Amér. Mer. 7(3): 
78-81, pl. 9, f. 1, pl. 29b. 1844. Tipo: ARGENTINA, 
CORRIENTES: s.d., A. D. d’Orbigny 4 (Holótipo 
P, n.v., fragmento do tipo e foto, BH, n.v.) 
 Fig. 6e-i
Material selecionado: BRASIL. RIO GRANDE 
DO SUL: Jaguarí, cultivado na margem da estrada, 
29º30’20,4”S 54º40’29,49”W, 3.VIII.2012, fr., K. Soares 
et al. 27 (HDCF).

O gênero Acrocomia, assim como Butia, é 
frequentemente disperso, ao longo das estradas e 
ferrovias, pelo homem e pelos animais (Soares & 
Witeck 2009; Soares 2013). Lorenzi et al. (2010) 
citam esta espécie para o estado, pois comumente 
são encontrados indivíduos ao longo das rodovias 
ou cultivados em jardins particulares e públicos (Santa 
Maria, na BR 392 e Rua Visconde de Pelotas; Entre 
Ijuis, na praça central; Jaguari; São Borja, etc), no 
entanto, todas estas palmeiras foram trazidas de outros 
estados do Brasil e da Argentina, fato confirmado 
pelos proprietários das áreas; eventualmente frutos 
destes indivíduos acabam sendo dispersos. Como não 
foram encontradas populações desta espécie pelos 

autores do presente artigo, conclui-se que ela não 
ocorre naturalmente no estado.

8. Butia microspadix Burret, Notizbl. Bot. Gart. 
Berlin-Dahlem 10: 1050. 1930. Tipo: BRAZIL, 
s. loc., provavelmente SP, s.d., F. Sellow s.n. 
(holótipo: B, destruído, Lectotipo, SP, 12267!). 
 Fig. 6j-l
Material selecionado: BRASIL. PARANÁ: Ponta 
Grossa,	Represa	Alagados	 ‒	Usina	Hidroelétrica	São	
Jorge/Ponta Grossa, 2.III.2010, fr., K. Soares & T.B. 
Flores 8 (HDCF 6232). Ponta Grossa, fazenda de criação, 
fr., 6.II.1946, Swallen (PEL 8490). 

Trata-se de uma palmeira rara, que ocorre 
somente no sul de SP e no PR, nos “Campos 
Gerais”. Glassman (1979), Lorenzi et al. (2004) 
e Noblick (2010) citam esta espécie para o RS 
baseados na coleta de Luederwaldt s.n. (SP 12267) 
que indica “Rio Grande do Sul” como local. 
Este material herborizado (assim como inúmeras 
outras exsicatas) proveio do antigo Herbário do 
Museu Paulista (atual Museu do Ipiranga) e, 
ao ser incorporado no Herbário do Instituto de 
Botânica do estado de são Paulo (SP), teve sua 
etiqueta refeita, por não encontrar-se em bom 
estado (segundo a curadora do herbário SP: Maria 
Mamede, comunicação pessoal). A espécie nunca 
foi encontrada no RS e trata-se provavelmente de um 
erro de informação na etiqueta; além disso, segundo 
a curadora Maria Mamede (Comunicação pessoal), 
Luederwaldt realizou muitas coletas botânicas na 
região Sul do estado de São Paulo, mas não há 
informações de que ele tenha expedicionado pelo RS.

Espécies consideradas sinonímias
9. Butia missionera Deble & Marchiori, Balduinia 
30: 5. 2011. Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO 
SUL: Giruá, Campo do Butiá, 22.XII.2010, L.P. 
Deble et al. 13418 (Holótipo SI, n.v.; parátipo 
ICN 21652!). syn nov. = Butia yatay (Mart.) Becc.

Deble et al. (2011), descreveram como 
espécie nova as palmeiras nativas da Região de 
Giruá-RS, conhecidas até então como Butia yatay 
(Mattos 1977). Segundo a descrição original, os 
autores separaram esta espécie dos B. yatay nativos 
da região de Coatepe em Quaraí pelas seguintes 
características: folhas velhas que tocam o estipe 
(em B. yatay as folhas velhas não tocariam), estipe 
mais curto e largo, 3–6 × 0,5–0,6 m com a base 
dilatada (B. yatay teria 4–12 × 0,3–0,4 m, com a base 
quase cilíndrica) e formato dos frutos amplamente 
ovais (de B. yatay seriam ovais ou turbinados).
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Apesar dos endocarpos dos Butia de Giruá 
serem geralmente ovais e na população de Quaraí 
predominar a forma alongada (turbinada), este não 
é um caractere absoluto e considera-se os outros 
caracteres diferenciais muito fracos para separá-la 
como espécie, pois dentro de qualquer população 
de Butia pode-se ver indivíduos com folhas mais 
arqueadas, às vezes mais eretas, patentes, bem 
como estipe mais largo (geralmente em solos 
profundos e/ou férteis, como é o caso de Giruá) ou 
mais estreito (em solos pobres e/ou rasos). Além 
disso, medidas tomadas nos exemplares de Giruá 
mostraram valores diferentes daqueles informados 
na descrição da espécie nova, como o número de 
folhas contemporâneas: até 31 (até 40 na descrição 
original) e diâmetro do estipe: até 42 cm, 30–50 cm 
acima da base (entre 50–60 cm na descrição original).

10. Butia pulposa (Barb. Rodr.) Nehrl., Amer. 
Eagle 24(17): 1, 1929. Tipo: BRASIL, RIO 
GRANDE DO SUL, “in campis ab São Sepé, 
Jaguarão et Caçapava and Cult. in Jard. Bot. Rio 
de Jan. nº 454 (Barb. Rodr., 1903, t. 68C!). = Butia 
odorata (Barb. Rodr.) Noblick.

Barbosa Rodrigues (1891) descreveu para a 
região de Caçapava do Sul, São Sepé e Jaguarão 
uma espécie chamada Cocos pulposa sem, no 
entanto, definir uma localidade tipo. A descrição 
feita pelo autor se baseou apenas na análise dos 
frutos coletados por um correspondente do Jardim 
Botânico do RJ e a ilustração (póstuma) feita 
para o Sertum Palmarum Brasiliensium mostra 
um indivíduo aparentemente cultivado, com 
suas folhas parcialmente removidas, que é um 
costume local utilizá-las para alimentar o gado 
(Barbosa Rodrigues 1903). Não são encontrados 
palmares nativos na região citada pelo autor, apenas 
indivíduos dispersos pelo homem ou pela fauna ao 
longo de estradas e em alguns cerros. 

Nehrling (1929) transferiu Cocos pulposa 
para Butia pulposa (Barb. Rodr.) Nehr., já Glassman 
(1979), Noblick (2010) e inúmeros outros autores 
mantiveram este binômico como sinonímia de 
B. odorata. Deble et al. (2011) o revalidou como 
espécie, citando sua ocorrência para o litoral do Rio 
Grande do Sul e do Uruguai, na restinga, enquanto B. 
odorata estaria, para estes autores, restrito as áreas 
campestres do litoral até o departamento de Treinta y 
Tres no Uruguai. Segundo os protótipos, B. pulposa 
e B. odorata estariam separadas principalmente 
pelas características dos frutos, porém, não foram 
encontradas estas diferenças nos butiazais dos 

referidos locais. Neste caso, acredita-se que, ao 
escolher as plantas com os frutos maiores e mais 
saborosos para cultivar nos quintais, os habitantes 
da região centro-sul do RS vão fazendo uma seleção, 
rumo à domesticação da espécie (Soares & Witeck 
2009); assim, prefere-se aceitar esta entidade 
taxonômica como sinonímia (Glassman 1970), e 
mantê-la como uma variedade (Beccari 1916), na 
qual é muito comum nos pomares da região de Santa 
Maria, dentre outros municípios.

11. Butia quaraimana Deble & Marchiori, 
Balduinia 33: 12. 2012. Tipo: BRASIL. RIO 
GRANDE DO SUL: Quaraí, Palmar de Coatepe, 
15.II.2011, L.P. Deble et al.13988 (Holótipo SI, 
n.v.). syn. nov. = Butia yatay (Mart.) Becc.

Deble et al. (2012) descreveram os Butia da 
região de Coatepe (Quaraí-RS) como uma nova 
espécie, embora em um trabalho anterior haviam 
reconhecido como B. yatay (Deble et al. 2011). No 
último trabalho publicado, os autores comentaram 
ter encontrado diferenças entre os táxons de Quaraí-
RS e os da localidade de São Roque, na Região de 
Corrientes, Argentina (localidade tipo de B. yatay); 
na descrição original estes autores explicam:

“Devido ao tamanho das flores femininas, 
endocarpo alongado e  f rutos  ovalados, 
providos de bico no ápice, Butia quaraimana é 
morfologicamente similar à B. yatay, da qual difere 
por ser menos robusta, com os maiores indivíduos 
medindo até 8 m altura (vs. até 16 m), pelo estipe 
curto (2,5–6,5 m vs. 6–14 m), pelo menor número 
de folhas contemporâneas (12–16 vs. 16–24), pelo 
menor tamanho dos folíolos na parte mediana (45–
65 cm × 1,2–2 cm vs. 55–80 cm × 2–3 cm), e pela 
forma elíptica do endocarpo (vs. ovado-elíptica), 
que mede 18–22 × 10–12 mm (vs. 24–28 × 14–18 
mm)” (Deble et al. 2012, p. 13). 

No levantamento feito em 79 plantas da região 
de Coatepe, Soares & Longhi (2011) encontraram 
dados diferentes daqueles descritos na publicação 
do novo binômio: embora as palmeiras que crescem 
sobre o neosolo litólico meçam 6–8 m alt., nos locais 
em que a profundidade do solo chega aos 70 cm, 
foram encontradas palmeiras ca. 10 m alt. Número 
de folhas contemporâneas, 12–27; pinas medianas 
67–79 × 2–2,4 cm compr. nos indivíduos adultos. 
Endocarpos 18–28 × 10–16 mm. Além disso, na sua 
ampla área de distribuição (Argentina e Uruguai), as 
populações de B. yatay apresentam muita variação 
na sua altura média, fato que havia sido reconhecido 
anteriormente por Deble et al. (2011, p. 21): 
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“In Brazil, the trunk is smaller (up to 8 m), 
compared with the typical population (Entre Rios and 
Corrientes provinces, Argentina); however, the size of 
trunk reduces in north direction (in Paso de los Libres 
e.g., the individuals show trunks with less than 8 m; 
on the other hand, the form of leaves, size of spathes 
and fruits are constant in all population examined)”.

Os autores Crovetto & Piccinini (1951) 
também reconhecem essa variação nas alturas 
médias das populações de Butia yatay ao longo de 
sua área de ocorrência. O porte das palmeiras parece 
variar muito conforme as condições ecológicas e 
isto pode ser observado em outras espécies como 
Allagoptera caudescens (Mart.) Kuntze, Attalea 
geraensis Barb. Rodr., Attalea funifera Mart. ex 
Spreng. entre outras (Lorenzi et al. 2010). Deste 
modo, neste trabalho, prefere-se colocar o binômio 
como sinonímia de B. yatay.

Espécie dúbia
12. Butia stolonifera (Barb. Rodr.) Becc. L’Agric. Col. 
10(2): 492. 1916. Tipo: URUGUAI: Pan d’Azucar, 
pro. Montevideo (Cult. Jard. Bot. RJ nº 2259, n.v.).

Originalmente descrita como Cocos 
stolonifera Barb. Rodr. e transferida para Butia 
por Beccari (1916). Segundo as descrições de 
Barbosa Rodrigues (1903), é uma palmeira de 
hábito cespitoso, acaule; folhas 1,2 m compr., 
ereto arqueadas, 5–7 contemporânea; pecíolo 
40–50 cm compr., margens com remotos espinhos; 
raque 80–90 cm compr.; pinas alternas, suberetas, 
inseridas obliquamente na raque e uniformemente 
arranjadas, as da parte inferior da raque 47 × 1,7 
cm, as da extremidade 15 × 0,3–0,4 cm. Flores 
e frutos não observados. A descrição original 
explica que esta é uma espécie notável pelas 
particularidades de seu crescimento, na qual emite 
rizomas subterrâneos, às vezes com mais de 2 m 
de distância da planta mãe, criando assim novos 
fustes. O autor escreve ainda que, pelas características 
do arranjo das pinas sobre a raque foliar, parece ser 
próxima das espécies atualmente descritas como 
Butia. Este fato levou Beccari (1916) a transferi-la 
de Cocos para Butia, mesmo sem ter observado a 
planta ou alguma coleta. A ocorrência natural desta 
espécie é frequentemente citada para o RS e para as 
planícies rochosas do Uruguai (Barbosa Rodrigues 
1903, Beccari 1881, World Checklist Kew) e foi 
primeiramente encontrada pelo professor Arechavaleta 
em 1869, no cerro Pan de Azucar – Uruguai (Barbosa 
Rodrigues 1903). De lá foram retiradas duas plantas 
para serem cultivadas, uma em Montevidéu e outra 

no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ambas foram 
perdidas (Glassman 1970).

Pelo hábito rizomatoso e pelas ilustrações 
da obra “Sertum Palmarum Brasiliensium”, 
a planta assemelha-se com a espécie Syagrus 
campylospatha (Barb. Rodr.) Becc., exceto pelo 
fato de possuir, segundo os desenhos, pecíolos 
denteados (em S. campylospatha as margens são lisas) 
e ponta dupla nas pinas (em S. campylostatha é unida 
e pungente, transformada em um espinho). A espécie 
nunca mais foi encontrada e nenhuma palmeira nativa 
do estado apresenta este tipo de hábito.

Híbridos Naturais
13. × Butyagrus alegretensis K. Soares sp. hibr. nov. 
Tipo: BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: Alegrete, 
no Cerro do Tigre (Ponte de Pedra), 29º39’48,35”S, 
55º26’46,95”W, 13.VII.2012, K. Soares et al. 24 
(HDCF 6264!). Fig. 7a-i

Palma hybrida inter Butiam lallemantum 
et Syagrus romanzoffianam, mediana, 1–3,5 m 
alta. Stipes cum vaginis minus persistentibus 
quam Butia lallemantium. Rachis foliorum 
111–214 cm longa, disponens 60–104 pinnae 
quaeque lateris, virides et splendidae; pinnarum 
longitudo a base ad rachis extremitatem minuit; 
pinnae regulariter distribuitae longe rachis et 
in ipso plano dispositae, aut in plus planis, 
sed pauca discrepantes. Bractea peduncular 
inflorescentiae lignosae, continens sulcos 
longitudinales, 104–106 totalis longitudinis, 
pars expansa 56–64 × 12,3–14,5 cm. Flores 
masculi 6–7 mm longi. Flores femini 5–6 mm 
longi. Fructus 2,5–3,0 × 1,8– 2,7 cm.

Palmeira híbrida, 1,0–3,5 m alt. Estipe simples 
ou raramente duplo, dilatado na base, até 95 cm 
compr., 22–30 cm diâm. Folhas pinadas, 9–19 
contemporâneas, arranjadas em espiral ao redor do 
estipe; bainha mais pseudopecíolo 33–106 × 15 cm, 
margem com dentes muito pequenos, no máximo 
apenas algumas fibras endurecidas; pecíolo 1–3 × 
1,6–3,4 cm; raque 111–220 × 0,8–1,4 cm, com 60–
104 pinas de cada lado; pinas da base da raque 48–76 
× 1,4–2,6 cm, da parte mediana 40–73 × 1,6–2,3 cm, 
da extremidade 33–52 × 0,9–1,4 cm, distribuídas 
regularmente ao longo da raque e dispostas em um 
ou mais planos pouco discrepantes, sem conferir 
um aspecto plumoso à folha. Inflorescência 
andrógina, interfoliar; profilo 24,0 × 4,0 cm, 
lanceolado; bráctea peduncular lignosa, com sulcos 
longitudinais irregulares, 104–106 cm compr. total, 
parte expandida 56–64 × 12,3–14,5 cm; pedúnculo 
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Figura 7 – a-i. ×Butyagrus alegretensis K. Soares – a. hábito; b. folha; c. detalhe da folha; d. detalhe da bráctea 
peduncular sulcada; e. raquila; f. flor estaminada; g. flor pistilada; h. frutos; i. endocarpo (K. Soares et al. 24). j-k. 
×Butyagrus nabonnandii (Prosch.) Vorster – j. hábito; k. detalhe da espata sulcada e pseudopecíolos quase inermes 
(K. Soares et al. 25).
Figure 7 – a-i.  ×Butyagrus alegretensis K. Soares – a. habit; b. leaf; c. leaf detail; d. peduncular bract detail with longitudinal grooved; 
e. leaflet; f. staminate flower; g. pistillate flower; h. fruits; i. endocarp (K. Soares et al. 24). j-k. ×Butyagrus nabonnandii (Prosch.) 
Vorster – j. habit; k. peduncular bract with longitudinal grooved and pseudopetiole almost unarmed (K. Soares et al. 25).
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Figura 8 – a-o. Mapa de distribuição das espécies no Rio Grande do Sul – a. Bactris setosa Mart.; b. Butia exilata 
Deble & Marchiori; c. Butia lallemantii Deble & Marchiori; d. Butia catarinensis Noblick & Lorenzi; e. Butia 
eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.; f. Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick; g. Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L. 
H. Bailey; h. Butia witeckii K. Soares & S. Longhi; i. Butia yatay (Mart.) Becc.; j. Euterpe edulis Mart.; k. Geonoma 
gamiova Barb. Rodr.; l. Geonoma schottiana Mart.; m. Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman.; n. Trithrinax 
acanthocoma  Drude; o. Trithrinax brasiliensis Mart.
Figure 8 – a-o. Distribution map of the species in Rio Grande do Sul state. – a. Bactris setosa Mart.; b. Butia exilata Deble & 
Marchiori; c. Butia lallemantii Deble & Marchiori; d. Butia catarinensis Noblick & Lorenzi; e. Butia eriospatha (Mart. ex Drude) 
Becc.; f. Butia odorata (Barb. Rodr.) Noblick; g. Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L. H. Bailey; h. Butia witeckii K. Soares & S. 
Longhi; i. Butia yatay (Mart.) Becc.; j. Euterpe edulis Mart.; k. Geonoma gamiova Barb. Rodr.; l. Geonoma schottiana Mart.; m. 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman.; n. Trithrinax acanthocoma  Drude; o. Trithrinax brasiliensis Mart.
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41–52 × 1,1–2,5 cm; raque da inflorescência 33–49 
cm compr., com 93–103 ráquilas; ráquilas10–35 
cm compr. Flores amarelas; estaminadas 6–7 mm 
compr.; pistiladas 7–8 mm compr. Frutos amarelos, 
alaranjados ou amarelo-esverdeados, 2,5–3,0 × 
1,8–2,7 cm; endocarpo ósseo, 1,8–2,6 × 0,9–1,4 
cm, superfície quase lisa, cavidade interna regular 
contendo 1–2 sementes. 
Material selecionado: BRASIL. RIO GRANDE DO 
SUL: Alegrete, no Cerro do Tigre (Ponte de Pedra), 
29º39’48,35” S, 55º26’46,95” W, 13.VII.2012, fl. e fr., 
K. Soares et al. 24 (HDCF 6264!).

Trata-se de um híbrido natural entre as espécies 
B. lallemantii e S. romanzoffiana, encontrado em 2007 
no Cerro do Tigre em Alegrete. Neste local existem 
quatro híbridos adultos e três jovens, sendo um deles 
com estipe duplo. Outra planta foi localizada em São 
Francisco de Assis (29º30’02,45”S, 55º15’38,77”W). 
Semelhante ao ×Butyagrus nabonnandii, no entanto, 
de hábito consideravelmente menor.

Etimologia: o nome latinizado menciona 
o município de Alegrete-RS, local onde foram 
encontrados um grande número de híbridos naturais.

14. × Butyagrus nabonnandii (Prosch.) Vorster, 
Taxon 39: 662. 1990. Tipo: × Butiarecastrum 
nabonnandii Prosch. (Lectótipo: Revue Horticole 
93, fig 72, p. 291. 1921, n.v.).  Fig. 7j-k

Estipe 4–10 × 0,4–0,5 m, liso. Folhas pinadas, 
12–25 contemporâneas; bainha semi persistente, ca. 
140 cm compr.; pseudopecíolo com dentes pouco 
pronunciados na sua margem, geralmente apenas fibras 
engrossadas; raque pouco curvada, 2,3–3,3 m compr., 
com 100–130 pares de pinas; pinas da parte mediana 
da raque 80–110 × 2,5–3,0 cm, verdes e brilhantes. 
Inflorescências interfoliares; pedúnculo até 80 cm 
compr.; bráctea peduncular sulcada, parte expandida 
100–160 × 14–17 cm; eixo da inflorescência 95–150 
cm compr., com 90–130 ráquilasde 30–80 cm compr. 
Flores amarelas; pistiladas 5–7 cm compr.; estaminadas 
5–6 mm compr. Frutos ovóides ou globosos, 1,5–2,5 
× 2,0–2,6 cm; endocarpo ósseo, com cavidade interna 
irregular, contendo 1–2 sementes. 
Material selecionado: BRASIL. RIO GRANDE DO 
SUL: São Vicente do Sul, 29°41’14.38”S 54°40’38.80”O 
(cultivado), 13.VII.2012, K. Soares et al. 25 (HDCF 6265).

Batizado por Proschowsky (1921) em 
homenagem a um horticultor francês que havia 
cruzado artificialmente as espécies B. odorata 
e S. romanzoffiana, no entanto, este híbrido 
ocorre naturalmente nas áreas onde as duas 
espécies crescem juntas. Comum em jardins 
domésticos e pomares, onde seus progenitores são 

frequentemente cultivados. É bastante cultivada 
em alguns países europeus e nos Estados Unidos 
devido a sua adaptação ao frio, crescimento 
rápido e beleza (Riffle et al. 2012). Suas sementes 
são consideradas estéreis, por isto é chamada de 
palmeira-mula, no entanto seu pólen pode ser 
utilizado para produção de retro-cruzamentos, 
inclusive com o gênero Jubaea (Riffle et al. 2012). 
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Resumo
O gênero Chaptalia compreende cerca de 70 espécies, distribuídas desde o norte dos Estados Unidos até o 
centro da Argentina, sendo que no Brasil ocorrem 17 espécies. Dentre os caracteres diagnósticos do gênero 
podem ser citados as flores trimórficas, o hábito herbáceo e a ausência de estaminódios nas flores. O trabalho 
teve como objetivo o levantamento das espécies de Chaptalia no estado do Rio Grande do Sul. Foi possível 
confirmar a ocorrência de 10 espécies: C. arechavaletae, C. cordifolia, C. exscapa, C. graminifolia, C. ignota, 
C. integerrima, C. mandonii, C. nutans, C. piloselloides e C. runcinata. Chaptalia sinuata é colocada em 
sinonímia de C. integerrima. O trabalho apresenta descrições das espécies, chaves de identificação, ilustrações, 
dados sobre conservação e informações gerais.
Palavras-chave: Compositae, conservação, Mata Atlântica, Pampa.

Abstract
The genus Chaptalia is represented by ca. 70 species, from northern United States to the center of Argentina; 
in Brazil there are 17 species. Among the recognizable features of the genus are trimorphic florets, herbaceous 
habit and florets without staminodes. The present work aimed to survey the native species of Chaptalia in the 
state of Rio Grande do Sul. The occurrence of 10 species in the State is confirmed: C. arechavaletae, C. cordifolia, 
C. exscapa, C. graminifolia, C. ignota, C. integerrima, C. mandonii, C. nutans, C. piloselloides e C. runcinata. 
Chaptalia sinuata is placed by first time as a synonym of C. integerrima. The study presents species descriptions, 
an identification key, illustrations, conservation data and general information. 
Key words: Compositae, conservation, Atlantic Forest, Pampa.
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Introdução 
Mut is ieae  s . s t r.  é  cons t i tu ída  por 

aproximadamente 14 gêneros e 200 espécies 
predominantemente sul-americanas com 
representantes na América Central, Ásia, África 
e Austrália (Funk et al. 2009). Chaptalia 
Vent. é o maior gênero do Complexo-Gerbera 
representado por cerca de 70 espécies, das quais 
17 são citadas para o Brasil (Burkart 1944; 
Mondin 1996; Boldrini et al. 2009; Monge & 
Roque 2012; Pasini & Ritter 2012). O gênero é 
estritamente americano, ocorrendo desde o sul 
dos Estados Unidos até a região do Rio da Prata 
na Argentina, importante centro de diversidade 
(Burkart 1944). Pode ser reconhecido por tratar-

se de ervas perenes e escaposas, com flores 
trimórficas sem estaminódios, ramos do estilete 
papilosos e cipselas rostradas ou atenuadas 
(Katinas et al. 2008). Apesar das 70 espécies, 
Katinas et al. (2008) indicam uma diminuição do 
atual número para 20 a 35, devido a delimitação 
infragenérica ainda incerta de alguns gêneros 
do Complexo-Gerbera. Burkart (1944) realizou 
a primeira revisão do gênero, enfatizando as 
espécies argentinas. O autor dividiu as espécies 
em sete seções: Archichaptalia, Euchaptalia 
(= Chaptalia), Pseudotrichocline, Loxodon, 
Lierberkuhna, Leria e Microchaptalia. 

No Brasil as espécies distribuem-se 
em todos os Biomas, entretanto a maioria é 
encontrada nas Regiões Sul e Sudeste. O gênero 
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ocorre em todo o estado do Rio Grande do Sul, 
nas diferentes fisionomias campestres e florestais 
do Bioma Pampa e nos campos do Planalto e 
florestas com araucária pertencentes ao Bioma 
Mata Atlântica. 

O presente trabalho objetivou a análise 
taxônomica das espécies nativas de Chaptalia 
no Rio Grande do Sul, através do levantamento 
florístico e revisões de bibliografia e de 
herbários do sul do Brasil e países adjacentes 
(Argentina e Uruguai). Através disso, foi 
possível confirmar a ocorrência de 10 espécies. 
O estudo apresenta descrições atualizadas, 
chave de identificação, ilustrações, status de 
conservação e informações gerais. 

Material e Métodos
Para o presente estudo foram realizadas 

expedições de coleta de material botânico, 
observações no campo, consultas em herbários 
do sul do Brasil e países limítrofes e revisão da 
literatura histórica e recente. As coletas abrangeram 
todas as regiões fisiográficas do Rio Grande do 
Sul, conforme Fortes (1959). O material coletado 
foi herborizado e depositado no herbário do 
Instituto de Biociências/Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (ICN). Os seguintes herbários 
foram revisados: CRI, CTES, ESA, FLOR, FURB, 
GH, HAS, HB, HBR, HUEFS, HUFU, HURG, 
ICN, LP, M, MBM, MO, MPUC, MVFA, MVJB, 
MVM, NY, PACA, SALLE, SMDB, SPF, SI e 
US citados por sua sigla internacional de acordo 
com Thiers (continuously updated). Além desses 
foram revisados os herbários da Universidade 
de Caxias do Sul e da Universidade de Passo 
Fundo, cujas respectivas siglas não oficiais são 
HUCS e RSPF. Foram consultados materiais 
digitalizados disponibilizados na Web por herbários 
internacionais como K, P, GOET, MO, LINN, B e 
F, nos quais encontra-se depositada a maior parte 
do material-tipo deste gênero.

Os caracteres utilizados para a descrição 
das espécies basearam-se nos citados na literatura 
consultada, analisados em materiais coletados e 
depositados em herbários. A terminologia utilizada 
para a descrição dos caracteres morfológicos 
vegetativos seguiram Font Quer (1953), Radford 
et al. (1974), Gonçalves & Lorenzi (2007) e 
Beentje (2010); para caracteres morfológicos 
reprodutivos, Barroso (1991), Roque & Bautista 
(2008) e Funk et al. (2009). As medidas de 
comprimento e largura foram tomadas com 

auxílio de paquímetro digital e os valores das 
medidas nas descrições correspondem aos 
extremos encontrados. Dados sobre habitat, 
floração e frutificação e distribuição geográfica 
foram obtidos através da bibliografia consultada, 
informações das fichas do material examinado 
nos herbários e observações no campo. Na seção 
material examinado e selecionado, utilizou-se as 
seguintes siglas para designar o estágio fenológico 
do material: flor (fl.), fruto (fr.) e estéril (est.). A 
distribuição geográfica das espécies no estado 
do Rio Grande do Sul é apresentada conforme 
as regiões fisiográficas de Fortes (1959): Alto 
Uruguai, Campanha, Campos de Cima da Serra, 
Depressão Central, Encosta Inferior do Nordeste, 
Encosta Superior do Nordeste, Encosta do 
Sudeste, Litoral, Missões, Planalto Médio e Serra 
do Sudeste. Os biomas citados seguem o conceito 
do IBGE (2004). As informações sobre o status 
de conservação das espécies no estado do Rio 
Grande do Sul, seguiram os critérios propostos 
pelo IUCN (2011).

Resultados e Discussão
Chaptalia Vent. nom. cons. Descr. pl. nouv., fasc. 
7: pl. 61. 1802. Tipo: Chaptalia tomentosa Vent. 

Ervas perenes ou anuais, acaulescentes, 
escaposas. Raízes fusiformes de aspecto 
fasciculado, com ou sem rizoma. Folhas rosetadas, 
discolores ou concolores, sésseis ou pecioladas, 
base atenuada, lâminas lanceoladas, oblongas, 
oblanceoladas, ovadas, liradas ou cordadas, 
margens inteiras, lobadas, sinuadas, runcinadas, 
crenadas ou denteadas, ápice obtuso, agudo ou 
acuminado, face adaxial glabra, pilosa, serícea 
ou tomentosa, face abaxial tomentosa a lanosa. 
Inflorescências monocefálicas, escapo ereto ou 
sinuoso, elongado-se na floração e frutificação, 
bracteado ou ebracteado. Capítulos disciformes 
ou radiados, heterógamos, casmógamos ou 
cleistógamos, eretos, recurvados ou nutantes, 
ocasionalmente nutante no início da floração 
e posteriormente ereto; receptáculo epaleáceo; 
invólucro campanulado, cilíndrico a hemisférico; 
brácteas involucrais multiseriadas, imbricadas, 
eretas ou recurvadas, geralmente com as internas 
gradualmente maiores do que as externas. 
Flores trimórficas. Flores do raio pistiladas, 
uniseriadas, sem estaminódios, corola ligulada 
ou bilabiado-ligulada, de coloração branca, 
amarelo-claro, rosa, roxo, violeta ou avermelhado, 
lábio abaxial liguliforme, lábio adaxial ausente 
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ou pouco desenvolvido, irregularmente bífido, 
lanceolado, irregularmente 3-denteado no ápice; 
estilete bífido, ramos do estilete acuminados, 
papilosos na face dorsal. Flores intermediárias 
pistiladas, sem estaminódios, corola filiforme, 
de coloração branca à esverdeada, irregularmente 
denteada no ápice; estilete bífido, exserto, ramos 
do estilete acuminados, papilosos na face dorsal. 
Flores do disco andróginas, corola bilabiada 
a tubuloso-bilabiadas, de coloração branca à 

esverdeada, lábio abaxial 3-lobado, lábio adaxial 
bífido; apêndices apicais das anteras obtusos a 
agudos; apêndices basais das anteras caudados; 
estilete bífido, ramos do estilete arredondados, 
papilosos na face dorsal. Cipselas longamente 
ou curtamente rostradas no ápice, cilíndricas 
ou fusiformes, glabras ou com tricomas duplos 
(Zwillingshaare) e glandulares distribuídos 
em toda a superfície ou apenas na base; pápus 
formado por cerdas escabrosas.

Chave para as espécies de Chaptalia ocorrentes no Rio Grande do Sul

1.	 Plantas	com	inflorescências	sem	escapo	na	floração	 ..........................................  3. Chaptalia exscapa 
1’.	 Plantas	com	inflorescências	com	escapo	na	floração	 ..........................................................................  2

2. Folhas pecioladas, lâminas cordadas  .......................................................  2. Chaptalia cordifolia 
2’. Folhas sésseis, atenuadas na base, lâminas nunca cordadas  .......................................................  3

3. Folhas com lâminas liradas  ...................................................................  8. Chaptalia nutans 
3’. Folhas com lâminas nunca liradas .......................................................................................  4

4.	 Plantas	com	escapo	floral	ebracteado	 ....................................  6. Chaptalia integerrima 
4’.	 Plantas	com	escapo	floral	apresentando	brácteas	subuladas	ao	longo	de	toda	a	extensão 

 ....................................................................................................................................... 5
5. Folhas com margens crenado-serreadas, escapo apresentando 20–35 brácteas 

subuladas  .................................................................... 1. Chaptalia arechavaletae 
5’. Folhas com margens crenado-denteadas, sinuado-denteadas, denteadas, 

irregularmente denteadas, serreadas a pinatissectas ou inteiras, escapo apresentando 
até 16 brácteas subuladas   ...................................................................................  6
6. Pápus da cipsela com 13–20 mm de comprimento, folhas com margens crenado-

denteadas  ........................................................................ 5. Chaptalia ignota
6’. Pápus da cipsela com 4–12 mm de comprimento, folhas com margens sinuado-

denteadas, denteadas, irregularmente denteadas, serreadas a pinatissectas ou 
inteiras  .........................................................................................................  7
7.	 Plantas	com	escapo	floral	de	até	56	cm	de	comprimento,	folhas	com	até	

40 cm de comprimento com margem inteira e revoluta, cipsela glabra 
 .......................................................................  4. Chaptalia graminifolia

7’.	 Plantas	com	escapo	floral	de	até	38	cm	de	comprimento,	folhas	com	até	
21 cm de comprimento com margem denteada, irregularmente denteada 
ou sinuado-denteada, eventualmente revoluta, cipsela com tricomas em 
toda a superfície ou restritos à base  .....................................................  8
8. Folhas com lâminas coriáceas, nervuras secundárias impressas na 

face adaxial, margem eventualmente revoluta, cipsela com tricomas 
em toda a superfície  ...................................  7. Chaptalia mandonii 

8’. Folhas com lâminas papiráceas, nervuras nunca impressas na face 
adaxial, margem nunca revoluta, cipsela com tricomas restritos à 
base  ..............................................................................................  9
9. Cipsela 4–6 costada, com 8–9 mm de comprimento, rostro com 

4–6 mm de comprimento  ................. 10. Chaptalia runcinata
9’. Cipsela 7–8 costada, com 6–7,5 mm de comprimento, rostro com 

1,5–5 mm de comprimento  ............   9. Chaptalia piloselloides 
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Figura 1 – a-f. Chaptalia arechavaletae Hieron. – a. hábito (Burkart 7899); b. flor do raio; c. flor intermediária; d. flor 
do disco; e. cipsela; f. detalhe da cipsela (Burkart 18117). 
Figure 1 – a-f. Chaptalia arechavaletae Hieron. – a. habit (Burkart 7899); b. ray florets; c. intermediate floret; d. disc floret; e. cypsela; 
f. detail of the cypsela (Burkart 18117).

1. Chaptalia arechavaletae Hieron., Anales Mus. 
Nac. Montevideo 2: 14. 1904. Tipo: URUGUAI: 
MONTEVIDÉU, Melilla, III.1896, J. Arechavaleta 
s.n. (Holótipo: B; Imagem digitalizada: F!; Isótipo: 
MVM!).  Fig. 1a-f

Plantas 14–35 cm alt. Raízes enegrecidas. 
Folhas sésseis, lâminas papiráceas, obovadas ou 

oblanceoladas, 4,5–17 × 2–6 cm, base atenuada, 
margem crenado-serreada, ápice arredondado 
a agudo, apiculado, face adaxial glabra, face 
abaxial tomentosa. Escapo 10–50 × 0,05–0,1 cm, 
piloso a tomentoso, brácteas 20–35, subuladas, 
vermelhas. Capítulo nutante; invólucro 1,8–3 
× 1,2–4,5 cm, cilíndrico, hemisférico ou 
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campanulado; brácteas involucrais 5–6 seriadas, 
subuladas, pubescentes ou glabras em ambas as 
faces, ápice e nervura central lilases. Flores do 
raio brancas ou lilases, tubo 6–8,5 mm compr., 
lábio abaxial 4,8–11 mm compr., lábio adaxial 
ausente; estilete 7,5–12 mm compr., ramos do 
estilete 1,5–3 mm compr. Flores intermediárias 
brancas, tubo 3,5–6,8 mm compr.; estilete 
7,5–10 mm compr., ramos do estilete 1–3 mm 
compr. Flores do disco brancas, tubo 7–11,5 
mm compr., lábio abaxial 1,6–2,6 mm compr., 
lábio adaxial 2–2,7 mm compr.; estilete 8,4–10 
mm compr., ramos do estilete 1–1,5 mm compr.; 
anteras 4,5–5 mm compr., apêndices apicais 
truncados ou obtusos. Cipsela fusiforme, 5–6 
costada, 12–20 mm compr., rostrada, rostro 
4–10 mm compr., tricomas esparsos; pápus 
branco, amarelado ou arroxeado, 16–22 mm 
compr.
Material examinado: Hulha Negra, 22.IX.1977, fl., 
A.M. Girardi-Deiro 465 (CNPO).
Material adicional selecionado: ARGENTINA. 
BUENOS AIRES: Part. San Isidro, Villa Elisa, 24.XI.1935, 
fr., A. Burkart 7899 (SI). Part. Baradero, 7.XII.2002, fl., 
S.T. Robles et al. 1185 (LP). CORRIENTES: XI.1914, 
fl., Verón (LP 6287).  ENTRE RÍOS: Dep. Gualeguay, 
23.X.1949, fl., A. Burkart 18117 (SI). MISIONES:  Dep. 
Capital, 15.I.1908, fr.,  E. Ekman 1012 (LP). URUGUAI. 
MONTEVIDEO: Montevideo, XII.1938, fl. e fr., J. 
Chebataroff 1624 (LP). CANELONES: Arroyo Canelón 
Chico, 24.X.1935, fl., Rosengurtt B142 (LP). FLORIDA: 
Cerro Colorado, 3.X.1943, Gallinal et al. PE-5058 (LP). 
LAVALLEJA: Minas, 3.X.1937, fl., Rosengurtt B2146 
(LP). MALDONADO: Cerro de Las Animas, XII.1939, 
fl. e fr., J. Chebataroff 2763 (LP).  

Distribui-se pela Argentina, Uruguai e 
Região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul). No Rio 
Grande do Sul é restrita à região da Campanha, 
Bioma Pampa, habitando áreas abertas com 
vegetação campestre, subarbustiva ou arbustiva, 
geralmente em solo seco e rochoso ou em 
ambientes influenciados pela ação antrópica. A 
espécie possui apenas um registro para o Brasil, 
no Rio Grande do Sul (A.M. Girardi-Deiro 
CNPO). Entretanto, Monge & Roque (2012) citam 
a espécie como ocorrendo no Brasil em Santa 
Catarina, indicando o voucher A.M. Girardi-Deiro 
465 (CNPO). Entretanto, pode ter ocorrido um 
engano, uma vez que o município de Hulha Negra 
localiza-se no Rio Grande do Sul, próximo à 
fronteira com o Uruguai. No Estado a espécie pode 
ser enquadrada, conforme os critérios propostos 
pelo IUCN (2001) como criticamente em perigo 
(CR B2b(ii); D). 

Floresce de setembro a dezembro. É 
facilmente distinguível pelas folhas papiráceas, 
crenado-denteadas com nervuras secundárias 
impressas e escapo com 20 a 35 brácteas. O epíteto 
homenageia J. Arechavaleta, botânico uruguaio 
que primeiramente coletou a espécie em 1896. 
Não foram encontrados, na literatura ou material 
examinado, nomes populares atribuídos à espécie. 

2. Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera, Fl. Ilustr. 
Catarin.: 67. 1973. Trichocline cordifolia Baker, 
Bull. Misc. Inform. Kew: 197. 1892. Tipo: BRASIL. 
RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro, s.d., A. Glaziou 
18320 (Lectótipo: designado por Cabrera & Klein 
(1973) K; Imagem digitalizada: K!). 
 Fig. 2a-f

Plantas 18–35 cm alt. Raízes marrons. 
Folhas pecioladas, lâminas papiráceas a coriáceas, 
cordadas, 3–15 × 2,5–12 cm, base cordada, 
margem denteada, ápice arredondado a agudo, 
apiculado, face adaxial glabra, eventualmente 
serícea em folhas jovens, face abaxial tomentosa 
a lanosa, nervuras secundárias impressas, pecíolo 
piloso a tomentoso, 3–25 cm compr. Escapo 
7–58 × 0,1–0,3 cm, piloso a lanoso, ebracteado. 
Capítulo nutante; invólucro 1,2–1,8 × 1–2 cm, 
hemisférico, campanulado ou cilíndrico; brácteas 
involucrais 5–6 seriadas, lanceoladas a lineares, 
lanosas na face adaxial, ápice e nervura central 
lilases. Flores do raio brancas, tubo 3–6,5 mm 
compr., lábio abaxial 6–9 mm compr., lábio 
adaxial bífido ou irregularmente bífido ou 
ausente; estilete 6–8,5 mm compr., ramos do 
estilete 0,5–1 mm compr. Flores intermediárias 
brancas, tubo 4–7,5 mm compr.; estilete 5–7,8 
mm compr., ramos do estilete 0,5–0,8 mm compr. 
Flores do disco brancas, tubo 4,5–6 mm compr., 
lábio abaxial 1,5–2,8 mm compr., lábio adaxial 
1,5–2,8 mm compr.; estilete 6–7,8 mm compr., 
ramos do estilete 0,4–0,7 mm compr.; anteras 
3,7–5 mm compr., apêndices apicais agudos. 
Cipsela fusiforme, 5 costada, 8,5–10 mm compr., 
rostrada, rostro 3–4,5 mm compr., tricomas 
esparsos; pápus branco ou branco-amarelado, 
4,5–9,5 mm compr.
Material selecionado: Cambará do Sul, em direção 
a São Francisco de Paula, 29º09’55”S, 50º04’79”W, 
10.XII.2010, fr., E. Pasini et al. 551 (ICN).
Material adicional selecionado: PARANÁ: Antonina, 
12.I.2006, fl., O.S. Ribas & J.M. Silva 7129 (MBM). 
SANTA CATARINA: Bom Jardim da Serra, II.1989, 
fl., M. Sobral et al. 6485 (MBM). Bom Retiro do Sul, 
15.XII.1948, fl. e fr., R. Reitz 3778 (HBR, PACA). 
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Figura 2 – a-f. Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera – a. hábito (Ribas & Silva 7129); b. flor do raio (Reitz 3778); 
c. flor intermediária (Reitz 3778); d. flor do disco (Reitz 3778); e. cipsela  (Reitz 3778); f. detalhe da cipsela. 
g-l. Chaptalia exscapa (Pers.) Baker – g. hábito; h. flor do raio; i. flor intermediária; j. flor do disco; k. cipsela; 
l. detalhe da cipsela (Wasum s.n. HUCS 3220).
Figure 2 – a-f. Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera – a. habit (Ribas & Silva 7129); b. ray floret (Reitz 3778); c. intermediate floret 
(Reitz 3778); d. disc floret (Reitz 3778); e. cypsela (Reitz 3778); f. detail of the cypsela. g-l. Chaptalia exscapa (Pers.) Baker – g. habit; 
h. ray floret; i. intermediate floret; j. disc floret; k. cypsela; l. detail of the cypsela  (Wasum s.n. HUCS 3220).
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Distribui-se pelas Regiões Sudeste (Rio de 
Janeiro) e Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul). No Rio Grande do Sul ocorre 
no Bioma Mata Atlântica, restrita à região dos 
Campos de Cima da Serra, coletada até o momento 
somente no município de Cambará do Sul, no 
Parque Nacional de Aparados da Serra. Ocorre 
em elevações entre 800 e 1800 m de altitude, em 
ambientes com solo úmido no interior de matas com 
araucária e matas nebulares das bordas do Planalto. 
No estado, C. cordifolia pode ser considerada, 
conforme IUCN (2001), como criticamente em 
perigo (CR B2b(ii); D).

Floresce  durante  o  ano todo,  com 
predominância nos meses de dezembro, janeiro 
e fevereiro. A espécie apresenta folhas cordadas, 
com nervuras secundárias impressas na face 
abaxial e longo pecíolo, característica exclusiva 
dentre as espécies estudadas. Além disso, os 
capítulos apresentam brácteas involucrais com 
indumento lanoso na face adaxial. O epíteto 
faz referência às lâminas cordadas das folhas. 
Popularmente é conhecida como língua-de-vaca 
(Cabrera & Klein 1973).

3. Chaptalia exscapa (Pers.) Baker, Fl. bras. 6: 
379. 1884. Tussilago exscapa Pers., Syn. Pl. 2: 456. 
1807. Leria exscapa (Pers.) DC., Anal. Mus. Paris 
19: 68. 1812. Thyrsanthema exscapa (Pers.) Kuntze 
Revis. Gen. Pl. 1: 369. 1891. Tipo: URUGUAI. 
MONTEVIDÉU: Montevidéu, s.d., s.c. (Tipo: não 
localizado). Fig. 2g-l

Plantas 1– 6,5 cm alt. Raízes marrons. Folhas 
sésseis, lâminas coriáceas, elíptico-espatuladas, 
oblongas a oblanceoladas, 2,5–9 × 0,7–3,3 cm, 
base atenuada, margem crenado-denteada, ápice 
obtuso a agudo, face adaxial glabra, pilosa 
ou serícea, face abaxial tomentosa a lanosa. 
Escapo ausente na floração, na frutificação 1–7 
cm compr., tomentoso a lanoso, ebracteado. 
Capítulo ereto; invólucro 1,3–2,7 × 1–3,5 cm, 
campanulado; brácteas involucrais 4–5 seriadas, 
deltadas, obovadas a lanceoladas de ápice obtuso 
a agudo na floração e lanceoladas de ápice agudo 
na frutificação, glabras em ambas as faces, ou 
levemente pubescentes, ápice e nervura central 
de coloração verde. Flores do raio brancas, tubo 
2,5–6; mm compr., lábio abaxial 2–9,3 mm compr., 
lábio adaxial quando presente irregularmente 
bífido; estilete 7–9 mm compr., ramos do estilete 
0,8–2 mm compr. Flores intermediárias brancas, 
tubo 2,5–5,5 mm compr.; estilete 6–11 mm compr., 

ramos do estilete 0,5–2 mm compr. Flores do disco 
brancas, tubo 4,5–7 mm compr., lábio abaxial 
0,5–2 mm compr., lábio adaxial 1–1,6 mm compr.; 
estilete 5–9 mm compr., ramos do estilete 0,7–1,8 
mm compr.; anteras 3–5 mm compr., apêndices 
apicais obtusos a agudos. Cipsela fusiforme 6–8 
costada, 3–6 mm compr., levemente constrito no 
ápice, tricomas esparsos; pápus marrom a dourado, 
13–18 mm compr.
Material selecionado: Barra do Quaraí, 30º11’19’’S, 
57º29’97’’W, 21.IV.2011, fr., E. Pasini & A. Aita 863 
(ICN). Bom Jesus, 17.VIII.2002, fr., R. Wasum 1529 
(HUCS). Caxias do Sul, 18.XI.2010, fr., E. Pasini 562 
(ICN). Encruzilhada do Sul, 1.X.1984, fl., M. Sobral & 
Y. Folz 3042 (MBM). Esmeralda, 13.IX.1987, fl. e fr., R. 
Wasum et al.  (HUCS 3220). Pelotas, 19.V.1959, fl., J.C. 
Sacco 1187 (HB, HBR, PEL). Porto Alegre, 5.X.1933, 
fl., B. Rambo (PACA 512). Santa Maria, 27.V.1994, fr., 
L.Z. Arthur (SMDB 5441). Taquara, 7.IV.1958, fr., J. 
Mattos 6018 (HAS).
Material adicional seleccionado: ARGENTINA. 
BUENOS AIRES: Part. General Pueyrredón, Sierra de 
los Padres, 18.II.1953, fl., Gautier 25 (LP). CÓRDOBA: 
Dep.  Punilla. Sierra Grande, Copina, 29.XII.1935, fl., 
A. Burkart 7543 (SI). CORRIENTES: Dep. Monte 
Caseros, Monte Caseros, 20.VIII.1950, fr., E. Nicora 
5379 (LP). ENTRE RÍOS: Dep.. Concordia, Pedernal, 
III.1934, fr., Friedman 364 (LP). SAN LUIS: Dep. 
Ayacucho, Sololosta, 24.I.1934, fr., Pastore 6652 (SI). 
BRASIL. PARANÁ: campo de Capinare, auf der Serra 
Geral, II.1891, fl., Ule 1820 (GH). SANTA CATARINA: 
Bom Retiro, 26.I.1957, fl., L. Smith & R. Reitz 10483 
(LP). URUGUAY. CANELONES: Canelones, V.1926, fr., 
Herter 195A (LP). FLORES: Río Yí y arroyo Marincho, 
13.IV.1937, fr., B. Rosengurtt B1503 (LP). MALDONADO: 
Cerro Pan de Azúcar, 18.V.1937, B. Rosengurtt B1836 
(LP). SORIANO: Juan Jackson, estancia “Monzón-Heber”, 
IV.1943, fr., Gallinal et al.  PE-4235 (LP).

Distribui-se pela Argentina, Região Sul do 
Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul), Chile, Peru e Uruguai. No Rio Grande do 
Sul é encontrada em ambos os biomas presentes 
no estado, Pampa e Mata Atlântica, nas regiões 
fisiográficas da Campanha, Campos de Cima da 
Serra, Depressão Central, Encosta do Sudeste, 
Encosta Inferior do Nordeste, Encosta Superior 
do Nordeste e Serra do Sudeste. A espécie habita 
formações campestres em solos arenosos ou 
rochosos, secos, úmidos ou em afloramentos 
rochosos, onde as populações formam extensos 
aglomerados. Conforme IUCN (2001) a espécie 
enquadra-se como fora de perigo (LC) por ser 
amplamente distribuída no estado e apresentar 
extensas populações ocorrendo em diversas 
fisionomias vegetacionais campestres.
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Chaptalia exscapa floresce e frutifica 
durante todo o ano. A espécie pode ser facilmente 
reconhecida por não apresentar escapo floral, 
característica exclusiva dentre as espécies do 
gênero. Entretanto, na frutificação o escapo 
desenvolve-se, permitindo que as cipselas sejam 
dispersadas por anemocoria. Burkart (1944) 
reconhece as variedades C. exscapa var. exscapa 
(como var. typica), C. exscapa var. chilensis (DC.) 
Burkart e C. exscapa var. microcephala Domke. No 
Rio Grande do Sul somente Chaptalia exscapa var. 
exscapa é encontrada. O epíteto refere-se à ausência 
de escapo floral. A espécie é popularmente conhecida 
como língua-de-vaca (Cabrera & Klein 1973). 

4. Chaptalia graminifolia (Malme) Cabrera, Fl. 
Ilustr. Catarin. 1: 60. 1973. Chaptalia piloselloides 
(Vahl) Baker var. graminifolia Malme, Kongl. 
Svenska Vetensk. Acad. Handl. 12: 115. 1933. Tipo: 
BRASIL. PARANÁ: Inter Capão Grande et Villa 
Velha, 12.III.1904, P. Dusén 4062 (Lectótipo (aqui 
designado): GH (00061276!), B (provavelmente 
destruído), Foto F (16003!),  Fig. 3a-f

Plantas 14–35 cm alt. Raízes enegrecidas. 
Folhas sésseis, lâminas coriáceas, lineares ou linear-
oblanceoladas, 6–40 × 0,3–1,6 cm, base atenuada, 
margem revoluta, inteira ou raramente denteada, 
ápice agudo, face adaxial glabra ou pubescente na 
nervura central, face abaxial tomentosa a lanosa. 
Escapo 7–56 × 0,07–0,2 cm, piloso a tomentoso, 
eventualmente lanoso no ápice, brácteas 7–16, 
subuladas, roxas ou esverdeadas, alargadas na 
base. Capítulo ereto; invólucro 1–1,5 × 1,5–2 cm, 
turbinado ou cilíndrico; brácteas involucrais 4–5 
seriadas, linear-lanceoladas a lanceoladas, glabras 
em ambas as faces, esverdeadas ou roxas no ápice. 
Flores do raio brancas, tubo 1–4 mm compr., lábio 
abaxial 5,6–9,5 mm compr., lábio adaxial ausente; 
estilete 4,3–6 mm compr., ramos do estilete 0,2–1 
mm compr. Flores intermediárias brancas ou lilases, 
1,3–4,5 mm compr.; estilete 4,7–7 mm compr., ramos 
do estilete 0,2–1 mm compr. Flores do disco brancas, 
tubo 3,3–5,6 mm compr., lábio abaxial 1–1,6 mm 
compr., lábio adaxial 1–1,8 mm compr.; estilete 4–7 
mm compr., ramos do estilete 0,3–0,7 mm compr.; 
anteras 2,7–3,7 mm compr., apêndices apicais agudos, 
obtusos ou truncados. Cipsela fusiforme, 4–5 costada, 
6–9 mm compr., rostrada, rostro 0,5–3 mm compr., 
glabra; pápus branco, 5–9 mm compr.
Material selecionado: Cambará do Sul, 10.XII.2010, 
fr., E. Pasini et al. 550 (ICN). São Francisco de Paula, 
29º19’21’’S, 50º07’83’’W, 15.III.2011, fr., E. Pasini & 

A. Aita 750 (ICN). São José dos Ausentes, 20.XI.2004, 
fl., G. Hatschbach et al. 78271 (MBM).
Material adicional selecionado: BRASIL. SANTA 
CATARINA: Campo Alegre, 29.IX.2001, fl., O.S. Ribas et al. 
3701 (MBM, PACA). Garuva, 20.XII.2006, fl., J.M. Silva & 
C.A. Andrade 5466 (MBM). Palhoça, 6.IV.1956, fl., R. Reitz 
& R.M. Klein 2983 (HBR). Quatro Barras, 11.X.1964, fl., G. 
Hatschbach 11716 (MBM). Rancho Queimado, 24.X.1957, 
fl., R. Reitz & R.M. Klein 5412 (HBR). São Bonifácio, 
31.V.1968, fl., R. Reitz & R.M. Klein 18132 (HBR). São 
Francisco do Sul, 3.IX.1960, fl., R. Reitz & R.M. Klein 9760 
(HBR, LP). SÃO PAULO: Itararé, 24º15’55’’S, 49º15’53’’W, 
10.IX.1993, fl., V.C. Souza et al. 4071 (ESA, MBM).

Distribui-se pelas Regiões Sudeste (Minas 
Gerais e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) do Brasil. No Rio Grande 
do Sul ocorre no Bioma Mata Atlântica, na região 
fisiográfica dos Campos de Cima da Serra, em 
elevações entre 800 a 1400 m de altitude. As 
populações vegetam em campos limpos e secos, 
porém, é frequentemente encontrada em ambientes 
de elevada umidade como banhados ou turfeiras 
de Sphagnum spp. Os indivíduos encontram-se 
distribuídos de maneira esparsa, geralmente junto 
a aglomerados de espécies da família Poaceae. 
As folhas são semelhantes às folhas de Poaceae, 
o que pode dificultar na identificação quando em 
estado vegetativo. No estado do Rio Grande do 
Sul, Chaptalia graminifolia pode ser considerada 
de acordo com IUCN (2001) como criticamente 
ameaçada (CR A3a(ii)), pois encontra-se restrita a 
apenas uma região e suas populações são esparsas e 
pequenas, ocorrendo somente em áreas campestres 
ecologicamente frágeis como banhados e turfeiras. 
Além disso, nos Campos de Cima da Serra, 
plantações de silviculturas como de Pinus spp. 
aumentam o risco de diminuição das populações.

Floresce durante todos os meses do ano. A 
espécie é morfologicamente semelhante a Chaptalia 
runcinata e C. piloselloides, entretanto, difere por 
possuir cipselas glabras, folhas com margem inteira 
e revoluta e com dimensões maiores (até 56 cm de 
comprimento). Popularmente é conhecida como 
língua-de-vaca-folha-de-grama (Cabrera & Klein 
1973). O epíteto é devido à semelhança de suas 
folhas com as de Poaceae. 

5. Chaptalia ignota Burkart, Physis (Buenos Aires) 11: 
102. 1932. Tipo: ARGENTINA. BUENOS AIRES: 
Dep. Buenos Aires, s.d., A. Burkart 2153 (Holótipo: 
SI!; Isótipos: LP!, GH!, SI!).  Fig. 3g-l

Plantas 13–50 cm alt. Raízes enegrecidas. 
Folhas sésseis, lâminas papiráceas, elípticas a 
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Figura 3 – a-f. Chaptalia graminifolia (Dusén) Cabrera – a. hábito (Pasini & Aita 750); b. flor do raio; c. flor 
intermediária; d. flor do disco; e. cipsela; f. detalhe da cipsela (Pasini et al. 550). g-l. Chaptalia ignota Burkart – g. 
hábito (Pasini 469); h. flor do raio; i. flor intermediária; j. flor do disco; k. cipsela; l. detalhe da cipsela (Burkart et 
al. 23847). Adaptado de Pasini & Ritter (2012).
Figure 3 – a-f. Chaptalia graminifolia (Dusén) Cabrera – a. habit (Pasini & Aita 750); b. ray floret; c. intermediate floret; d. disc floret; 
e. cypsela; f. detail of the cypsela (Pasini et al. 550). g-l. Chaptalia ignota Burkart – g. habit (Pasini 469); h. ray floret; i. intermediate  
floret; j. disc floret; k. cypsela; l. detail of the cypsela (Burkart et al. 23847). Adapted from Pasini & Ritter (2012).
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oblanceoladas, 7–22 × 0,6–3,5 cm, base atenuada, 
margem crenado-denteada, ápice agudo, face 
adaxial glabra, face abaxial tomentosa. Escapo 11–
46 cm compr., tomentoso, brácteas 5–13, subuladas, 
marrom-escuras. Capítulo nutante; invólucro 1–3 
× 1,7–6 cm, cilíndrico a campanulado; brácteas 
involucrais 4–5 seriadas, subuladas, tomentosas, 
ápice e margens castanho-avermelhadas. Flores 
do raio brancas a rosadas, tubo 3–8,3 mm compr., 
lábio abaxial 4–14 mm compr., lábio adaxial 
quando presente irregularmente bífido; estilete 
8,4–12 mm compr., ramos do estilete 0,9–3 mm 
compr. Flores intermediárias brancas a rosadas, tubo 
3–7,5 mm compr.; estilete 7,5–13 mm compr., ramos 
do estilete 1,3–3 mm compr. Flores do disco brancas, 
tubo 8,2–9,2 mm compr., lábio abaxial 1,5–5 mm 
compr., 3 denteado, lábio adaxial bífido, 1,8–2,3 mm 
compr.; estilete 8,7–12 mm compr., ramos do estilete 
0,7–1,5 mm compr.; anteras 3,6–4,8 mm compr., 
apêndices apicais obtusos. Cipsela fusiforme, 5–8 
costada, 5–8,5 mm compr., rostrada, rostro 5–16 
mm compr., tricomas esparsos; pápus branco ou 
amarelo-roxo, 13–20 mm compr.  
Material selecionado :  Aceguá, 31º34’97’’S, 
54º08’39’’W, 7.XI.2010, fr., E. Pasini 469 (ICN).
Material adicional selecionado: ARGENTINA. 
BUENOS AIRES: Part. San Isidro, III.1932, fl. e fr., 
A. Burkart 4395 (SI). CORRIENTES: 14.XI.1934, fl., 
A. Burkart 6878 (SI). ENTRE RIOS: Dep. Colón, fr., 
A. Pozzi (SI 115700); Dep. Paraná, 31.X.1962, fl e 
fr., A. Burkart et al. 23847 (SI). URUGUAI. CERRO 
LARGO: I.1941, fl. e fr., G. Aragone & B. Rosengurtt 
4598 (LP). PAYSANDU: I.1942, fl.e fr., J. Chebataroff 
7204 (LP). RIO NEGRO: San Javier, I.1940, fl., J. 
Chebataroff 10271 (LP).San Antonio, X.1931, fl., 
Rosengurtt B-2681 (LP).

Distribui-se pela Argentina, Região Sul do 
Brasil (Rio Grande do Sul) e Uruguai. No Rio 
Grande do Sul, possui apenas uma coleta (E. Pasini 
469 ICN) na região fisiográfica da Campanha, 
Bioma Pampa. Chaptalia ignota vegeta em 
formações campestres limpas, em solos úmidos, 
podendo ser encontrada também em áreas com 
influência antrópica, como beiras de rodovias. No 
Rio Grande do Sul a espécie pode ser considerada, 
segundo IUCN (2001), como criticamente em 
perigo (CR B2b(ii); D), por suas populações estarem 
restritas a apenas uma localidade e a espécie ter sido 
coletada apenas uma vez. 

Floresce durante o ano inteiro. Chaptalia 
ignota é morfologicamente próxima de C. nutans, 
entretanto apresenta folhas lanceoladas, crenado-
denteadas, nunca liradas e habita somente formações 

campestres, não sendo encontrada em interior ou 
bordas de mata. O epíteto da espécie deriva da palavra 
de origem latina ignotus que significa desconhecido. 
Não foram encontrados na literatura ou no material 
examinado nomes populares atribuídos à espécie. 

6. Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart, 
Darwiniana 6: 576. 1944. Tussilago integerrima 
Vell., Fl. Flumin. Icon. 8: t. 140. 1831. Tipo: 
(Lectótipo: designado por Burkart (1944), ilustração 
em Fl. Flumin. Icon. 8: t. 140. 1831!). Leria nutans 
(L.) DC. var. sinuata Less., Linnaea 5: 354. 1830. 
Leria sinuata (Less.) DC., Prodr. 7 (1): 42. 1838. 
Chaptalia sinuata (Less.) Baker, Fl. bras. 6 (3): 
378. 1884, sin. nov. Fig. 4a-f

Plantas 16–50 cm alt. Raízes cinza-
amareladas a vermelho-alaranjadas. Folhas sésseis, 
lâminas papiráceas a coriáceas, elípticas, oblongas, 
oblongo-lanceoladas, lanceoladas oblanceoladas 
ou linear-oblanceoladas, 3–40 × 1–4,5 cm, base 
atenuada, margem inteira, denticulada, denteada, 
crenado-denteada ou serreada, ápice agudo, 
eventualmente apiculado, face adaxial glabra, 
pilosa ou tomentosa, face abaxial tomentosa a 
lanosa. Escapo 14–67 × 0,1–0,2 cm, tomentoso a 
lanoso, ebracteado. Capítulo recurvado a nutante; 
invólucro 1,5–2,5 × 1,8–2,5 cm, cilíndrico; brácteas 
involucrais 5–8 seriadas, subuladas, tomentosas na 
face adaxial, glabras na face abaxial, eventualmente 
ápice lilás. Flores do raio brancas, rosadas ou bege-
claras, tubo 3,5–7 mm compr., lábio abaxial 5–10,5 
mm compr., lábio adaxial irregularmente bífido 
ou ausente; estilete 7,5–14 mm compr., ramos do 
estilete 1,3–3,2 mm compr. Flores intermediárias 
lilases ou bege-claras, 1,3–8,5 mm compr.; estilete 
7–13,5 mm compr., ramos do estilete 1,3–2,7 mm 
compr. Flores do disco brancas ou lilases, tubo 6,8–
11 mm compr., lábio abaxial 0,7–2,8 mm compr., 
lábio adaxial, 1,3–3,3 mm compr.; estilete 7,5–15 
mm compr., ramos do estilete 0,5–1,3 mm compr.; 
anteras 3,8–9 mm compr., apêndices apicais 
obtusos, agudos ou truncados. Cipsela fusiforme, 4–6 
costada, 10–25,7 mm compr., rostrada, rostro 4–20 
mm compr., tricomas esparsos; pápus branco, branco-
amarelado ou amarelo-roxo, 8–20 mm compr.
Material selecionado: Alegrete, 27.IX.2008, fl., W. 
Heberle (ICN 157298). Bom Jesus, 21.X.2004, fl., 
G. Hatschbach et al. 78318 (MBM). Caçapava do 
Sul, 12.X.2000, fl., A. Knob & S. Bordingnon 6497 
(SALLE). Cachoeira do Sul, VIII.1985, fr., O. Bueno 
et al. 4360 (HAS). Caxias do Sul, 18.XI.2010, fr., E. 
Pasini 568 (ICN). Esmeralda, 7.XI.1981, fl., S. Miotto 
& E. Franco (ICN). Nonoai, III.1945, fl., B. Rambo 
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Figura 4 – a-f. Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart – a. hábito (Pasini 568); b. flor do raio; c. flor intermediária; 
d. flor do disco; e. cipsela; f. detalhe da cipsela (Pasini s.n. ICN 166198). g-l. Chaptalia mandonii (Sch.Bip.) 
Burkart – g. hábito (Pasini 565); h. flor do raio; i. flor intermediária; j. flor do disco; k. cipsela; l. detalhe da cipsela 
(Barbosa et al. 693).
Figure 4 – a-f. Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart – a. habit (Pasini 568); b. ray floret; c. intermediate floret; d. disc floret; e. cypsela; 
f. detail of the cypsela (Pasini s.n. ICN 166198). g-l. Chaptalia mandonii (Sch.Bip.) Burkart – g. habit (Pasini 565); h. ray floret; 
i. intermediate floret; j. disc floret; k. cypsela; l. detail of the cypsela (Barbosa et al. 693).
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SJ (PACA 28584).Morrinhos do Sul, 16.XII.1995, 
fl., J.A. Jarenkow & M. Sobral 2891 (PEL). Pelotas, 
12.III.1956, fl., Schlichting (PACA 63104). Passo 
Fundo, 28.X.1987, fl. e fr., N. Silveira 6724 (HAS). 
Porto Alegre, 3.VI.1980, fl., O. Bueno 2556 (HAS). 
Rosário do Sul, 3.V.1986, fr., R. Wasum 1525 (US). 
São Borja, 12.XII.1955, fr., A. Corrêa (PEL 399). São 
Leopoldo, 24.X.1936, fl., J. Dutra 1394 (ICN). São 
Sepé, 2.X.1988, fl., R. Wasum et al.  4553 (US). Santa 
Maria, 26.X.1994, fl. e fr., L.Z. Ethur (SMDB 5435). 
Santa Maria, 10.VI.1937, fr., Rau 83 (LP). Taquara, 
29º44’14”S, 50º39’39”W, 3.IX.2003, fl., A. Knob & 
S. Bordignon 7473 (SALLE).Torres, 27.IX.1985, fl. e 
fr., R. Frosi et al. 408 (HAS).Tupanciretã, XII.1986, 
fl., M. Sobral et al. 5321 (ICN).Viamão, 2.X.2010, fr., 
E. Pasini (ICN 166198).  
Material adicional selecionado: BRASIL. BAHIA: 
Feira de Santana, 12º15’S, 38º58’W, 20.IX.1980, fl. 
e fr., L.R. Noblick (HUEFS 2032, MBM 152720). 
DISTRITO FEDERAL: Brasília, 28.XI.1975, fr., 
Oldengurger & Mecenas 1959 (US). GOIÁS: Mineiros, 
16.XI.1973, fr., G. Hatschbach & C. Koczicki 33328 
(MBM). MATO GROSSO: Parecis, 31.X.1943, fl. e 
fr., J.T. Baldwin Jr. 3133 (LP). MATO GROSSO DO 
SUL: Bonito, 11.X.2003, fl., G. Hatschbach et al. 
76136 (MBM). MINAS GERAIS: São Roque de Minas, 
14.X.1994, fl., R. Romero et al. 4579 (HUFU, MBM). 
PARANÁ: Balsa Nova, 1.XI.2005, fl. e fr., C. Kozera 
& A. Sanches 2495 (MBM). RIO DE JANEIRO: Rio 
de Janeiro, XI.1879,fl., Glaziou 11060 (SI). SANTA 
CATARINA: Florianópolis, 1.VII.1991, fl., M.H. 
de Queiroz (FLOR 492). SÃO PAULO: Santa Cruz, 
26.X.1992, fl., R. Wasum (HUCS 8696).

Distribui-se pela Argentina, Bolívia, 
Paraguai, Peru (Burkart 1944) e Regiões Centro-
Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), 
Nordeste (Bahia), Sudeste (Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) do Brasil e Uruguai. No Rio 
Grande do Sul é amplamente distribuída em ambos 
os Biomas (Mata Atlântica e Pampa), ocorrendo 
em formações campestres ou áreas com influência 
antrópica. Ocorre em solos secos ou úmidos onde 
os indivíduos distribuem-se de forma esparsa, 
ocorrendo também em bordas de mata. A espécie 
enquadra-se de acordo com IUCN (2001) como 
fora de perigo (LC) por ser amplamente distribuída 
no Estado e estar presente em uma gama diversa de 
fisionomias vegetacionais campestres, até mesmo 
em áreas altamente antropizadas.

Floresce durante todo o ano. Constatou-se, 
através dos materiais de herbários revisados e 
coletas no campo, que a espécie é morfologicamente 
semelhante a Chaptalia sinuata, também observado 
por Burkart (1944), Cabrera & Klein (1973) e 

Mondin (1996). As características morfológicas 
utilizadas para diferenciar os dois táxons podem 
ser observadas conjuntamente em uma mesma 
população, tornando-se difícil o reconhecimento 
dos mesmos. Chaptalia sinuata foi distinta de 
C.  integerrima por caracteres vegetativos e 
reprodutivos, como folhas com margens retrorsa-
denteadas, crenadas ou sinuadas; escapos curtos 
e espessos e raízes avermelhadas. Flores do 
raio com lábio adaxial reduzido e lábio abaxial 
3-dentado. Flores do disco com longas corolas; 
ramos do estilete 1,5–2 mm compr. e cipselas 
com rostro espesso (Burkart 1944). Todos estes 
caracteres, entretanto, apresentam variações nos 
espécimes analisados, e.g., folhas com margens 
inteiras e retrorso-denteadas no mesmo espécime 
(Cabrera 8037, Schultz 3511, Klein 4505). Além 
disso, observou-se espécimes de C. sinuata que 
apresentam os caracteres acima mencionados e 
outros considerados típicos de C. integerrima, 
i.e, raízes cinza-amareladas (e.g., Cabrera 6910), 
flores do raio sem lábio adaxial (e.g., Montes 
3718) e cipselas com rostro filiforme (e.g., Wasum 
et al. 4553). Não obstante, os caracteres flores 
do raio e intermediárias de coloração bege-clara 
em C. integerrima e flores do raio rosadas e flores 
intermediárias lilases em C. sinuata, também mostrou 
sobreposição (e.g., Knob 7473, Rambo 53026, 38211, 
Sobral 3047). Devido a isso, C. sinuata é considerada 
aqui como sinônimo de C.  integerrima.

O epíteto refere-se às folhas com margem 
inteira ou denticulada. Chaptalia integerrima é 
conhecida popularmente como língua-de-vaca 
(Cabrera & Klein 1973).

7. Chaptalia mandonii Sch.Bip. ex Burkart, 
Darwiniana 6: 551. 1944. Tipo: BOLÍVIA. LA 
PAZ: Larecaja, X.1858, Mandon 11 (Holótipo: B 
16005! (destruído); Lectótipo (aqui designado): 
GOET,  Imagem digitalizada!  Fig. 4g-l

Plantas 6–30 cm alt. Raízes marrons. 
Folhas sésseis, lâminas coriáceas, oblanceoladas, 
lanceoladas ou lineares, 1,8–13,5 × 0,4–2 cm, 
base atenuada, margem inteira, denteada ou 
serreada a pinnatisecta, eventualmente revoluta, 
ápice agudo ou acuminado, face adaxial glabra 
ou levemente pubescente, nervuras secundárias 
impressas, face abaxial tomentosa a lanosa. Escapo 
2,8–33 × 0,06–0,2 cm, piloso a lanoso, brácteas 
5–15, subuladas, alargadas na base, de coloração 
esverdeada na base e lilás no ápice. Capítulo ereto 
ou nutante; invólucro 1–1,8 × 1,2–2 cm, turbinado 
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a campanulado; brácteas involucrais 4–5 seriadas, 
lanceoladas a subuladas, glabras em ambas as faces 
ou levemente pubescentes, esverdeadas na floração, 
na frutificação com ápice lilás. Flores do raio brancas 
ou verde-claras, tubo 1–2,8 mm compr., lábio abaxial 
5,6–8 mm compr., lábio adaxial ausente ou 0,2 mm 
compr.; estilete 4–5,7 mm compr., ramos do estilete 
0,5–1 mm compr. Flores intermediárias brancas 
ou lilases, 1,7–4,5 mm compr.; estilete 3,8–6  mm 
compr., ramos do estilete 0,7–1 mm compr. Flores do 
disco brancas, tubo 4–5,5 mm compr., lábio abaxial 
0,6–1 mm compr., lábio adaxial 1,4–1,8 mm compr.; 
estilete 5–6 mm compr., ramos do estilete 0,4–1,2 
mm compr.; anteras 2,2–3,5 mm compr., apêndices 
apicais obtusos ou agudos. Cipsela fusiforme, 4–5 
costada, 8–16 mm compr., rostrada, rostro 3,5–12 mm 
compr., tricomas em toda a superfície; pápus branco, 
5–10 mm compr.
Material selecionado: Bom Jesus, 28º34’50’’S, 
50º27’71’’W, 17.III.2011, fl. e fr., E. Pasini & A. Aita 
802 (ICN). Cambará do Sul, 10.XII.2010, fr., E. Pasini 
et al. 820 (ICN). Caxias do Sul, 18.XI.2010, fr., E. Pasini 
565 (ICN). Esmeralda, 29.III.1982, fl. e fr., L.A. Cestaro 
(HAS 28495). Passo Fundo, IV.2009, fr., M. Savaris 103 
(ICN). Porto Alegre, 30º03’19’’S, 51º07’47’’W, 9.V.2007, 
fr., A.C. Fernandes & M.R. Ritter (ICN 158287). Soledade, 
7.XI.1983, fr., J. Mattos 25102 (HAS).
Material adicional selecionado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Chapada da Contagem, 26.X.1965, fr., 
Irwin et al. 9547 (US). PARANÁ: Almirante Tamandaré, 
23.IX.1957, fl. e fr., G. Hatschbach 4100 (MBM). 
Campina Grande do Sul, 23.X.2001, fr., E. Barbosa et 
al. 693 (MBM). SANTA CATARINA: Bom Jardim da 
Serra, 29.III.1996, fr., D.B. Falkenberg 7856 (FLOR). 
Irienópolis, 26.X.1971, fl. e fr., Reitz & Klein 13574 (HBR, 
MBM, PACA). SÃO PAULO: São Paulo, XII.1833, est., 
Riedel 1792 (SI).

Distribui-se pela Argentina, Bolivia, Uruguai 
e Regiões Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul), Centro-Oeste (Distrito Federal) e Sudeste 
(São Paulo) do Brasil. No Rio Grande do Sul ocorre 
no Bioma Mata Atlântica, nas regiões fisiográficas 
dos Campos de Cima da Serra, Depressão Central 
e Planalto Médio, embora seja comumente 
encontrada nos Campos de Cima da Serra em 
elevações entre 800 e 1400 m de altitude. A espécie 
ocorre em formações campestres, distribuídas em 
solos secos ou úmidos. Conforme IUCN (2001), a 
espécie pode ser considerada como fora de perigo 
(LC) por ser encontrada em diversas fisionomias 
vegetacionais campestres e estar amplamente 
distribuída na parte nordeste do estado.

Floresce durante todo o ano, predominantemente 
nos meses de dezembro a maio. Chaptalia mandonii 

assemelha-se morfologicamente a C. runcinata e 
C. piloselloides. Durante a revisão de herbários 
constatou-se que a semelhança entre os táxons citados 
fez com que muitos exemplares fossem identificados 
erroneamente. Chaptalia mandonii diferencia-se 
das outras duas espécies por apresentar folhas de 
consistência coriácea, fortemente denteadas com 
dentes retrorsos e nervuras secundárias impressas 
e marcadas na face adaxial. Entretanto, a principal 
característica que a distingue é a presença de papilas 
fusiformes em toda a superfície da cipsela e a 
presença de rostro com dimensões maiores (7–12 
mm de comprimento). Na literatura não foram 
encontrados nomes populares. 

8. Chaptalia nutans (L.) Pol., Linnaea 41: 582. 
1877. Tussilago nutans L., Syst. Nat. ed. 10. 2: 
1214. 1759. Leria nutans (L.) DC., Ann. Mus. Natl. 
Hist. Nat. 19: 68. 1812. Gerbera nutans (L.) Sch.
Bip., Bot. Voy. Herald: 313. 1856. Thyrsanthema 
nutans (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 369. 
1891. Tipo: AMÉRICA, s.l., s.d., s.c. (Lectótipo: 
designado por Simpson (1975); LINN (995.5), 
Imagem digitalizada!).  Fig. 5a-f

Plantas 6–82 cm alt. Raízes enegrecidas. 
Folhas sésseis, lâminas papiráceas, liradas, 
4,5–38 × 1,7–10 cm, base atenuada, margem 
crenado-denteada, ápice agudo, face adaxial 
glabra ou levemente pubescente, face abaxial 
tomentosa a lanosa. Escapo 2–79 × 0,1–0,4 cm, 
piloso a tomentoso, ebracteado. Capítulo nutante; 
invólucro 1,2–2,4 × 0,8–3 cm, cilíndrico ou 
campanulado; brácteas involucrais 5–6 seriadas, 
lanceoladas a subuladas, glabras em ambas as 
faces ou pubescente na face abaxial, ápice e 
nervura central lilases. Flores do raio brancas ou 
lilases, tubo 3–8 mm compr., lábio abaxial 5–9 
mm compr., lábio adaxial pouco desenvolvido 
ou ausente; estilete 6,5–10 mm compr., ramos do 
estilete 1–1,8 mm compr. Flores intermediárias 
brancas, 2–6 mm compr.; estilete 7,8–10 mm 
compr., ramos do estilete 0,5–2 mm compr. Flores 
do disco brancas, tubo 5–9,5 mm compr., lábio 
abaxial 1–1,7 mm compr., lábio adaxial 1–1,5 
mm compr.; estilete 7–10,2 mm compr., ramos 
do estilete 0,5–1,2 mm compr.; anteras 2,6–3,8 
mm compr., apêndices apicais obtusos. Cipsela 
fusiforme, 5–6 costada, 7–15 mm compr., rostrada, 
rostro 4–12 mm compr., tricomas esparsos; pápus 
branco, 8–13 mm compr.
Material selecionado: Bom Jesus, 15.I.1942, fl., B. 
Rambo (PACA 8818). Caçapava do Sul, 20.IX.1986, fl. 



154 Pasini, E., Katinas, L. & Ritter, M.R.

Rodriguésia 65(1): 141-158. 2014

Figura 5 – a-f. Chaptalia nutans (L.) Pol. – a. hábito; b. flor do raio; c. flor intermediária; d. flor do disco; e. 
cipsela; f. detalhe da cipsela (Pasini 430). g-l. Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker – g. hábito; h. flor do raio; 
i. flor intermediária; j. flor do disco; k. cipsela; l. detalhe da cipsela (Pasini & Aita 866).
Figure 5 – a-f. Chaptalia nutans (L.) Pol. – a. habit; b. ray floret; c. intermediate floret; d. disc floret; e. cypsela; f. detail of the cypsela 
(Pasini 430). g-l. Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker – g. habit; h. ray floret; i. intermediate floret; j. disc floret; k. cypsela; l. detail 
of the cypsela (Pasini & Aita 866).
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e fr., R. Wasum et al. (HUCS 1955). Cambará do Sul, 
21.IV.2004, fl., A.S. Klein et al. (CRI 8603). Caxias 
do Sul, 22.X.1988, fl., R. Wasum et al. 4729 (MO). 
30.X.1988, fl., R. Wasum et al. 4800 (MO). 3.XI.2005, 
fl., E. Pasini 35 (HUCS). Canoas, XI.1938, fl., Luis 
c66 (LP). Erechim, 20.X.1984, fl., S.A. Martins 550 
(HAS). Farroupilha, 5.IX.1978, fl., Bueno 1011 (SI).
Ijuí, XI.1981, fr., J. Mattos & N. Mattos 22233 (HAS).
Montenegro, 28.IX.1949, fl., Sehnem 3898 (SI). Flores 
da Cunha, 5.X.1986, fl., R. Wasum 2072 (WIS). Porto 
Alegre, X.1944, fl., B. Rambo 27156 (LP). Rio Grande, 
15.XII.1986, fl. e fr., M. Ritter 86 (ICN). Santa Cruz do 
Sul, X.1986, fr., M. Sobral 5156 (ICN). Santa Maria, 
13.XI.2004, fl., J.F. Gonçalves (SMDB 9801). São 
Francisco de Paula, 18.IX.2010, fl., E. Pasini 430 (ICN).
Torres, 24.IX.1987, fl., N. Silveira 9362 (HAS). São 
Leopoldo, IX.1942, fl., R. Reitz 426 (M).
Material adicional selecionado: BRASIL. ACRE: 
Seringal Monte Alegre, 6.I.1944, fl., B. Baldwin 4734 
(LP). BAHIA: Conde, 30.V.1996, fr., M.C. Ferreira & 
T. Jost 1006 (MBM). DISTRITO FEDERAL: Brasília, 
24.XI.1980, fl., Heringer et al. 5783 (MO). GOIÁS: 
17º12’S, 51º47’W, 22.X.1964, fl., H.S. Irwin & T.R. 
Soderstrom (MBM 60397, NY 7175). MATO GROSSO 
DO SUL: Bonito, 9.X.2003, fl., G. Hatschbach et al. 
76070 (MBM). MINAS GERAIS: 7.I.1989, fl. e fr., A. 
Krapovickas & C.L. Cristóbal 42829 (CTES). PARANÁ: 
Curitiba, 6.X.1975, fl., L.T.H. Dombrowski 6011 (CTES, 
MBM). RIO DE JANEIRO:  Rio de Janeiro, Glaziou 
15026 (LP). SANTA CATARINA: Bom Retiro, Campo 
dos Padres, 17.XII.1948, fl., R. Reitz 3647 (PACA, SI). 
SÃO PAULO: São Paulo, 10.X.1939, fl. e fr., W. Hoehne 
(MBM 215089, SPF 14093).

Distribui-se amplamente em toda a América 
tropical, desde o sul dos Estados Unidos até a região 
do Rio de La Plata na Argentina e Uruguai, não 
ocorrendo no Chile (Burkart 1944; Cabrera & Klein 
1973; Nesom 1995). No Brasil ocorre em todas as 
Regiões. No Rio Grande do Sul a espécie distribui-se 
amplamente em todas as regiões fisiográficas, onde 
pode ser encontrada em vegetação campestre de 
solos secos ou rochosos, bordas e interior de matas 
em solos úmidos e áreas com intensa influência 
antrópica. Apesar disso, é frequentemente encontrada 
em locais úmidos e sombreados. Trata-se da espécie 
mais conhecida e coletada do gênero, apresentando 
ampla gama de registros nos herbários visitados. 
Conforme os critérios estipulados pelo IUCN (2001) 
a espécie enquadra-se como fora de perigo (LC) por 
ser amplamente distribuída no estado e estar presente 
até mesmo em áreas altamente antropizadas.

Floresce nos meses de julho a março. A 
espécie é facilmente distinguida por possuir folhas 
liradas e longos escapos florais de até 79 cm de 
comprimento. Na medicina popular, Chaptalia 
nutans é utilizada para diversos fins. Cabrera & 

Klein (1973) e Empinotti & Duarte (2006) citam 
o uso das folhas aquecidas sobre contusões, 
traumatismos, ferimentos, hemorragias ou sobre 
as têmporas a fim de aliviar dores de cabeça. As 
folhas e raízes são utilizadas internamente para 
febres, problemas pulmonares, doenças de pele 
e sífilis (Cabrera & Klein 1973), como béquico 
e laxante (Empinotti & Duarte 2006). O epíteto 
refere-se à posição nutante dos capítulos quando 
em floração. Popularmente é conhecida como 
língua-de-vaca ou arnica-do-campo por apresentar 
as mesmas utilidades etnobotânicas que a arnica-
verdadeira Arnica montana L. (Cabrera & Klein 
1973; Empinotti & Duarte 2006). 

9. Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker, Fl. bras. 
6(3): 378. 1884. Perdicium piloselloides Vahl, 
Skr. Naturhist.-Selsk. 2: 38. 1791. Tussilago sinuata 
(Vahl) Pers., Syn. Pl.  2: 456. 1807. Tipo: URUGUAI. 
MONTEVIDÉU: Montevidéu, s.d., Commerson s.n. 
(Tipo: não localizado). Fig. 5g-l

Plantas 3–20 cm alt. Raízes marrons. 
Folhas sésseis, lâminas papiráceas, elípticas, 
oblanceoladas, lanceoladas ou lineares, 3–21 × 
0,4–1,2 cm, base atenuada, margem irregularmente 
denteada ou serreada, ápice agudo ou acuminado, 
face adaxial glabra, face abaxial tomentosa. Escapo 
1–32 × 0,2–0,3 cm, piloso a lanoso, brácteas 
4–12, subuladas, alargadas na base, de coloração 
esverdeada. Capítulo ereto; invólucro 1–1,7 × 1,2–2 
cm, turbinado a campanulado; brácteas involucrais 
4–5 seriadas, lanceoladas, glabras em ambas as faces 
ou levemente pubescentes, verde-claras. Flores do 
raio brancas, tubo 1,8–3,2 mm compr., lábio abaxial 
2–7,5 mm compr., lábio adaxial ausente; estilete 
3,8–7 mm compr., ramos do estilete 0,8–1,2 mm 
compr. Flores intermediárias brancas, 0,6–4,2 mm 
compr.; estilete 3,7–7 mm compr., ramos do estilete 
0,7–1,2 mm compr. Flores do disco brancas, tubo 
3,5–7 mm compr., lábio abaxial 0,5–2,4 mm compr., 
lábio adaxial 1,3–2,7 mm compr.; estilete 3,7–7 mm 
compr., ramos do estilete 0,4–1 mm compr.; anteras 
2,4–4,3 mm compr., apêndices apicais agudos. 
Cipsela fusiforme, 7–8 costada, 6–7,5 mm compr., 
rostrada, rostro de 1,5–5 mm compr., tricomas 
fusiformes restritos à base; pápus branco, alaranjado 
ou marrom 8,5–12 mm compr.
Material selecionado: Barra do Quaraí, 21.IV.2011, fl. e 
fr., E. Pasini & A. Aita 866 (ICN). Bom Jesus, 15.I.1942, 
est., B. Rambo (PACA 8915). Pelotas, 19.V.1959, fr., 
J.C. Sacco 1186 (HB, HBR, MBM, PEL). Porto Alegre, 
5.XI.1933, fl., B. Rambo 511 (LP). 24.VIII.2010, N.I. 
Matzenbacher (ICN 166206). Rio Grande, 15.VII.1986, 
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fl., J.A. Jarenkow 394 (PEL). São Leopoldo, 17.V.1946, 
fl., E. Henz (PACA 33426). Sapucaia do Sul, 5.IX.1945, 
fl., B. Rambo (PACA 29545). Uruguaiana, 28.IV.1988, fl. 
e fr., N. Silveira 7578 (HAS).
Material adicional selecionado: ARGENTINA. BUENOS 
AIRES: Part. Avellaneda, 16.VI.1928, fl., A. Burkart 2208 
(SI). CORRIENTES: 3.VI.1945, fr., A. Soriano 1688 
(LP). ENTRE RIOS: Dep. Chajarí, 25.IV.1952, fl. e fr., 
E.G. Nicora 6188 (SI). MISIONES: Dep. Candelaria, 
26.VII.1974, fl. e fr. Ahumada & Eskuche 3194 (SI). 
URUGUAY. CANELONES: Arroyo Canelón Grande, 
J. Chebataroff 3904 (LP). FLORES: Río Jí y Arroyo 
Marincho, 13.IV.1937, fl. e fr., B. Rosengurtt B1504 (LP). 
FLORIDA: FCCE Timote, Arroyo Timote, 20.IV.1937, 
fl. e fr., B. Rosengurtt B1650 (LP). MALDONADO: 
Cerro de las Animas, fl. e fr., J. Chebataroff 3752 (LP). 
MONTEVIDEO: Cerrito, V.1926, fr., Herter 196b (LP). 
SORIANO: Juan Jackson, estancia “Monzón-Heber”, 
22.IX.1940, fl., Gallinal et al. PE-4414 (LP).

Distribui-se pela Argentina, Paraguay, Uruguai 
e Região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul). No 
Rio Grande do Sul ocorre no Bioma Pampa, nas 
regiões fisiográficas da Campanha, Depressão 
Central e Encosta Inferior do Nordeste, habitando 
formações campestres úmidas, campos rupestres 
ou bordas de matas. Durante o estudo encontrou-se 
extensas populações vegetando no Parque Estadual 
do Espinilho, Unidade de Conservação no extremo 
oeste do estado, onde a vegetação é classificada 
como Estepe Gramíneo-Lenhosa ou Estepe 
Parque. As populações foram encontradas em solo 
arenoso, juntamente com espécies de inhanduvás 
características do parque: Prosopis affinis Spreng. 
e Prosopis nigra Hieron. (Fabaceae). Chaptalia 
piloselloides encontra-se, segundo o IUCN (2001), 
como fora de perigo (LC) no Rio Grande do Sul.

Floresce de janeiro a outubro. No presente 
trabalho observou-se que a espécie é frequentemente 
identificada em materiais de herbário como 
Chaptalia runcinata. Isto se deve aos táxons serem 
morfologicamente muito próximos, sendo que 
a identificação de ambos depende de caracteres 
florais como a morfologia da cipsela e do escapo 
floral. Chaptalia piloselloides apresenta cipselas 7–8 
costadas com rostros de menores dimensões (1,5–3 
de comprimento), escapos florais mais espessos 
(0,2–0,3 cm) e folhas com margens irregularmente 
denteadas, crenado-denteadas ou inteiras. Por outro 
lado, C. runcinata possui cipselas 4–6 costadas 
com rostros de maiores dimensões (5–4 mm de 
comprimento), escapos florais mais delgados (0,09–
0,2 cm de diâmetro) e folhas notavelmente denteadas. 
Apesar da diferença, Burkart (1994) ressalta que na 
zona de transição entre as duas espécies, isto é, no 

centro do estado, ocorrem indivíduos intermediários 
que podem ser interpretados como híbridos. Não 
foram encontrados na literatura nomes populares 
atribuídos à C. piloselloides.

10. Chaptalia runcinata Kunth, Nov. Gen. 
Sp. Pl. 4 (ed. folio): 5. 1818. Thyrsanthema 
runcinata (Kunth) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 
369. 1891. Tipo: COLÔMBIA. In Andibus Novo-
Granatensis, s.d., F. Humboldt & A. Bonpland 
2031 (Lectótipo: designado por Nesom (1995), P; 
Imagem digitalizada: F!). Fig. 6a-f

Plantas 5–40 cm alt. Raízes marrons. Folhas 
sésseis, lâminas papiráceas, elípticas, oblongas, 
oblanceoladas ou lanceoladas, 3–17 × 0,3–1,5 
cm, base atenuada, margem retrorso-denteada 
ou serreada, ápice obtuso, agudo ou acuminado, 
face adaxial glabra ou levemente pubescente, face 
abaxial tomentosa. Escapo 2,5–38 × 0,09–0,2 cm, 
piloso a lanoso, brácteas 5–15, subuladas, alargadas 
na base, de coloração esverdeada na base e lilás 
no ápice. Capítulo ereto; invólucro 1–1,5 × 0,8–2 
cm, turbinado a campanulado; brácteas involucrais 
4–5 seriadas, linear-lanceoladas, lanceoladas, 
levemente pubescentes ou glabras em ambas 
as faces, esverdeadas ou lilases. Flores do raio 
brancas, tubo 1,2–4 mm compr., lábio abaxial 
4–8 mm compr., lábio adaxial ausente; estilete 
3,4–6 mm compr., ramos do estilete 0,5–1 mm 
compr. Flores intermediárias brancas ou lilases, 
0,9–5 mm compr.; estilete 3,6–7 mm compr., 
ramos do estilete 0,6–1 mm compr. Flores do disco 
brancas, tubo 3–6 mm compr., lábio abaxial 0,8–1,5 
mm compr., lábio adaxial 1–1,8 mm compr.; estilete 
3–7,2 mm compr., ramos do estilete 0,4–1 mm 
compr.; anteras 2,6–3,5 mm compr., apêndices 
apicais agudos. Cipsela fusiforme, 4–6 costada, 
8–9 mm compr., rostrada, rostro 4–6 mm compr., 
tricomas fusiformes restritos a base da cipsela; 
pápus branco ou amarelo-roxo, 4–8,6 mm compr.
Material selecionado: Aceguá, 29.VII.1998, fl., J.A. 
Jarenkow 3846 (FLOR, PEL, MBM). Bom Jesus, 
17.VIII.2002, fl., J. Bordin 1 (HUCS, MBM). Cachoeira do 
Sul, 8.VII.1974, est., N.I. Matzenbacher 89 (ICN).Caxias 
do Sul, 17.IX.1988, fr., R. Wasum et al. 4473 (US). Canela, 
2.VIII.1975, fl., M.C. Sidia & M.L. Porto 49 (HAS). Capão 
do Leão, 29.VII.1988, fl., J.A. Jarenkow 885 (FLOR, ICN, 
PACA, PEL). Manuel Viana, 29º39’71”S, 55º23’68”W, 
23.IV.2011, fr., E. Pasini & A. Aita 883 (ICN). Porto 
Alegre, 5.VII.1948, fl., B. Rambo 37426 (SI). Santa Maria, 
14.VI.1994, fl., L.Z. Ethur (SMDB 5047). São Francisco 
de Paula, 30.IV.2010, fl., E. Pasini et al. 387 (ICN). São 
José dos Ausentes, 18.III.2011, fr., E. Pasini & A. Aita 
801 (ICN). Torres, 10.VIII.1994, fl., C. Mondin 957 
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Figura 6 – a-f. Chaptalia runcinata Kunth – a. hábito (Pasini et al. 387); b. flor do raio; c. flor intermediária; d. flor 
do disco; e. cipsela; f. detalhe da cipsela (Pasini & Aita 801).
Figure 6 – a-f. Chaptalia runcinata Kunth – a. habit (Pasini et al. 387); b. ray floret; c. intermediate floret; d. disc floret; e. cypsela; f. 
detail of the cypsela (Pasini & Aita 801).
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(ICN). Triunfo, 6.IX.1977, fr., I. Ungartetti 593 (HAS). 
Uruguaiana, 3.XI.1995, fr., S.M. Marodin (ICN 110394). 
Vacaria, 26.XII.1951, fl., B. Rambo SJ (PACA 51487).
Veranópolis, 21.X.1983, fl., J. Mattos 25187 (HAS).
Viamão, 26.XI.1979, fl., G.C. Hiltl 1004 (MPUC).  
Material adicional selecionado: BRASIL. GOIÁS: 
Chapada dos Veadeiros, 13.XI.1996, fl., da Silva & 
dos Santos 3236 (US). MINAS GERAIS: Gouveia, 
13.XI.1971, fl., G. Hatschbach 27861 (MBM). PARANÁ: 
Quatro Barras, 11.X.1964, fl., G. Hatschbach 11716 
(LP). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Estação Biológica, 
22°25’S, 44°41’W, 7.I.1929, Smith 1723 (GH). SANTA 
CATARINA: Bom Jardim da Serra, 17.VIII.1996, fl., 
D.B. Falkenberg 8114 (FLOR). SÃO PAULO: São Paulo, 
25.VI.1917, fl., F.C. Hoehne (LP 67459). 

Distribui-se do México a Argentina, Regiões 
Centro-Oeste (Goiás), Sudeste (Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro) e Sul (Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul) do Brasil. No Rio Grande do 
Sul a espécie ocorre em ambos os Biomas Mata 
Atlântica e Pampa, nas regiões fisiográficas da 
Campanha, Campos de Cima da Serra, Depressão 
Central, Encosta do Sudeste, Encosta Inferior 
do Nordeste, Encosta Superior do Nordeste, 
Litoral, Missões e Serra do Sudeste. Entretanto, é 
frequentemente encontrada na região dos Campos 
de Cima da Serra e Encosta Superior do Nordeste. A 
espécie vegeta em formações campestres abertas ou 
em bordas de matas, em solo seco ou úmido, onde 
pode ser observada em campos com afloramentos 
rochosos, assim como em banhados e turfeiras. 
Conforme IUCN (2001), Chaptalia runcinata 
encontra-se fora de perigo (LC) por ser amplamente 
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distribuída em todas as regiões fisiográficas do 
estado, exceto no Alto-Uruguai.

Floresce durante todo o ano com predominância 
nos meses de julho a outubro. Além de ser 
confundida com Chaptalia piloselloides, a espécie é 
frequentemente identificada como C. mandonii nos 
materiais depositados em herbários. Entretanto, se 
diferencia por possuir cipselas com papilas restritas 
à base (vs. papilas distribuídas por toda a extensão 
da cipsela) e folhas com consistência papirácea (vs. 
consistência coriácea), sem as nervuras secundárias 
impressas na face adaxial (vs. nervuras impressas 
na face adaxial). O epíteto se refere às margens 
com dentes retrorsos, interpretado por Kunth como 
margens runcinadas. Popularmente é conhecida 
como língua-de-vaca (Cabrera & Klein 1973).
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Resumo
As espécies do gênero Richterago Kuntze são endêmicas dos campos rupestres do Brasil, ocorrendo em solos areno-
pedregosos. O presente estudo teve por objetivo realizar o tratamento taxonômico das espécies de Richterago que 
ocorrem na porção central da Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais, situada entre os municípios de Congonhas 
do Norte (sul) e Olhos d´Água e Bocaiúva (norte), incluindo a Serra do Cabral (oeste) e o Planalto de Diamantina 
(leste). Os espécimes estudados foram coletados entre novembro de 2009 e junho de 2012. Todo o material foi 
incorporado ao herbário DIAM. Duplicatas foram enviadas aos herbários ALCB, HUFU e SPF. Além disso, 
foram examinados espécimes dos herbários HUFU e SPF. Os estudos morfológicos e as identificações foram 
feitas com base na literatura disponível e consulta a especialista. No total foram registradas as ocorrências de 
oito espécies: Richterago amplexifolia (Gardner) Kuntze, R. angustifolia (Gardner) Roque, R. arenaria (Baker) 
Roque, R. conduplicata Roque, R. discoidea (Less.) Kuntze, R. elegans Roque, R. polyphylla (Baker) Ferreyra 
e R. radiata (Vell.) Roque. São apresentadas chaves de identificação, descrição e ilustração das espécies, assim 
como comentários sobre distribuição geográfica e status de conservação.
Palavras-chave: Campos rupestres, Cerrado, Compositae, florística, taxonomia.

Abstract
The species of Richterago are endemic to the “campos rupestres” of Brazil, and occur mainly on rocky 
soils. This study presents a taxonomic treatment of Richterago Kuntze (Asteraceae) found in the central 
portion of the Espinhaço Range in Minas Gerais state, located in the municipalities of Congonhas do Norte 
(south), Olhos d’Água and Bocaiúva (north), including Serra do Cabral (west) and Diamantina Plateau (east). 
Specimens were collected from November 2009 to June 2012, and were deposited at the herbarium DIAM. 
Duplicates were sent to the herbaria ALCB, HUFU and SPF. Specimens from the herbaria HUFU and SPF 
were also studied. Morphological analysis and identifications were made based on available literature and 
consultation with taxonomic specialists. The genus is represented by eight species: Richterago amplexifolia 
(Gardner) Kuntze, R. angustifolia (Gardner) Roque, R. arenaria (Baker) Roque, R. conduplicata Roque, R. 
discoidea (Less.) Kuntze, R. elegans Roque, R. polyphylla (Baker) Ferreyra and R. radiata (Vell.) Roque. 
An identification key, descriptions, illustrations, and additional information on geographic distribution and 
conservation status of the species are presented. 
Keywords: Campos rupestres, Cerrado, Compositae, floristics, taxonomy.
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Introdução
A Cadeia do Espinhaço compreende um 

conjunto de montanhas que se estende por mais 
de 1.000 km, desde a Serra de Ouro Branco, em 
Minas Gerais, até a região ao norte da Chapada 

Diamantina, na Bahia (Giulietti et al. 1997; Vitta 
2002). Ao longo de toda a Cadeia do Espinhaço se 
encontram os campos rupestres, uma fisionomia 
vegetal predominantemente herbáceo-arbustiva, 
que geralmente ocorre de maneira disjunta em 
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localidades com altitude acima de 900–1000 
metros, em afloramentos rochosos, solos arenosos, 
finos ou cascalhentos, rasos, ácidos, pobres em 
nutrientes e em matéria orgânica (Giulietti et 
al. 1987). Apesar destes fatores limitantes, os 
campos rupestres possuem uma grande diversidade 
florística, e devido às suas características bastante 
peculiares, possuem espécies com os mais diversos 
tipos de estruturas adaptativas e um alto grau de 
endemismo (Rapini et al. 2008).

Asteraceae se destaca nos campos rupestres 
como uma das famílias mais ricas em número de 
espécies (Giulietti et al. 1987). É a maior família 
dentre as Angiospermas, com mais de 1.600 
gêneros e cerca de 24.000 espécies, distribuídas 
em quase todo o mundo, com exceção apenas da 
Antártida (Funk et al. 2009). No Brasil existem 276 
gêneros e 2.047 espécies, distribuídas em todos os 
domínios fitogeográficos (Nakajima et al.2013). Os 
gêneros mais frequentes encontrados em áreas de 
cerrado e campo rupestre são Baccharis, Mikania e 
Lessingianthus (Nakajima & Semir 2001, Almeida 
2008; Borges et al. 2010).

A família apresenta uma elevada riqueza 
específica em diversos biomas do território 
brasileiro, mas ainda existem poucos trabalhos de 
levantamentos florísticos e estudos sistemáticos. 
Uma das possíveis justificativas para este fato 
seria o seu elevado número de espécies, somado 
a grande diversidade morfológica existente entres 
os táxons e um número reduzido de taxonomistas 
que estudam a família (Roque & Bautista 2008).

Estas lacunas existentes no conhecimento de 
diversos grupos da flora brasileira e a escassez de 
taxonomistas acabam por gerar um impacto negativo 
na habilidade de manejo e uso dessa biodiversidade, 
fato conhecido como “impedimento taxonômico”. 
Ou seja, quanto maior a ausência de conhecimento 
e menor o número de especialistas envolvidos com 
o estudo das espécies de um determinado bioma ou 
região, maior será a dificuldade de aplicação dos 
conhecimentos para fins de preservação e conservação 
dessa biodiversidade (Nakajima & Romero 1999).

Com base em informações disponíveis foi 
realizado um diagnóstico sobre as espécies de 
Asteraceae ameaçadas de extinção no Brasil, 
cujos gêneros indicados como mais ameaçados 
de extinção foram Lychnophora, Richterago 
e Vernonia sensu lato, devendo por isso ser 
priorizados em estudos taxonômicos da família, 
que provêm a base para projetos de conservação 
e manejo. Além disso, o estado de Minas Gerais 

e o domínio Cerrado (incluindo os campos 
rupestres) possuem os maiores números de espécies 
ameaçadas para esta família (Nakajima et al. 2012).

O gênero Richterago conta atualmente com 
17 espécies descritas (Roque 2013). Ele pertence 
à tribo Gochnatieae, subfamília Gochnatioideae 
(Funk et al. 2009), e foi restabelecido com uma 
nova circunscrição, incluindo todas as espécies 
anteriormente descritas em Actinoseris e também 
as espécies de Gochnatia sect. Discoseris (Roque & 
Nakajima 2001; Sancho & Freire 2009). O gênero é 
caracterizado pelo hábito herbáceo a subarbustivo, 
folhas alternas ou rosulado basais, capítulos 
discóides, homógamos ou radiados, heterógamos, 
de coloração alva a rosa, apêndice do conectivo 
da antera com ápice apiculado e base caudada, e 
pápus unisseriado, raro bisseriado (Roque 1999). 
As espécies são endêmicas dos campos rupestres 
brasileiros (Sancho & Freire 2009), ocorrendo 
em solos areno-pedregosos nos estados da Bahia, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo (Roque 
2013), com centro de diversidade localizado na 
Cadeia do Espinhaço no estado de Minas Gerais 
(Roque & Pirani 1997). 

Considerando que para a porção central da 
Cadeia do Espinhaço não existem dados publicados 
sobre a riqueza ou diversidade de Asteraceae, 
e que esta área abrange grande parte da região 
considerada como centro de diversidade do gênero 
Richterago, o presente estudo tem por objetivo 
realizar o tratamento taxonômico das espécies deste 
gênero, de forma a contribuir para o conhecimento 
e conseqüente conservação da flora da Cadeia do 
Espinhaço no estado de Minas Gerais.

Material e Métodos
A área de estudo corresponde à porção 

central da Cadeia do Espinhaço no estado de 
Minas Gerais (coordenadas 44°30᾿–43°15᾿W 
e 18°58᾿–17°30᾿S), situada entre as serras do 
município de Rio Vermelho a leste, Congonhas 
do Norte ao sul, ao norte pelos municípios de 
Olhos d´Água e Bocaiúva, e incluindo a Serra do 
Cabral, a oeste. A área inclui diversas Unidades 
de Conservação, tais como: Parque Estadual do 
Biribiri (PEB), Parque Estadual do Pico do 
Itambé (PEPI), Parque Estadual do Rio Preto 
(PERP) e Parque Nacional das Sempre-Vivas 
(PNSV) (Fig. 1). A fitofisionomia predominante é 
o campo rupestre, ocorrendo também cerrado sensu 
strictu, cerrado rupestre, capões de mata, mata ciliar 
e mata de galeria. 
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Figura 1 – Mapa da área de estudo mostrando as cidades dos locais de coletas, e as unidades de conservação 
existentes.
Figure 1 – Map of the study area, showing the cities where species were collected, and the existing conservation unities.
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O clima do Espinhaço Meridional é 
mesotérmico, caracterizado por verões brandos 
e úmidos entre outubro e abril, e invernos 
frescos e secos de junho a agosto. A precipitação 
média anual varia de 1.250 a 1.550 mm e a 
temperatura média anual situa-se na faixa de 18° 
a 19°C (Neves et al. 2005).

Os espécimes estudados foram coletados 
em expedições mensais entre novembro de 
2009 e junho de 2012. Todos os espécimes 
foram georreferenciados e herborizados de 
acordo com os métodos tradicionais empregados 
em levantamentos florísticos: prensagem, 
secagem e posterior montagem de exsicatas e 
incorporação ao herbário DIAM. Duplicatas 
foram enviadas aos herbários ALCB, HUFU e 
SPF. Também foram examinadas espécimes dos 
herbários HUFU e SPF (acrônimos de acordo 
com Thiers 2012).

A identificação das espécies foi realizada 
utilizando-se chaves de identificação, diagnoses 
e descrições presentes em literatura específica 
(Roque & Pirani 1997; Roque 1999; Almeida 
2008). As descrições das espécies foram 
baseadasnas exsicatas examinadas e em 
observações de campo. Para cada espécie foi 
contado o número de flores presentes em um 
capítulo por exsicata, estas flores também foram 
medidas e descritas. As mensurações das partes 
reprodutivas foram feitas com o auxílio de um 
paquímetro, e as medidas vegetativas foram 
realizadas utilizando-se régua milimétrica. O 
invólucro dos capítulos foi medido somente em 
comprimento, visto que as descrições foram 
baseadas em material herborizado e a prensagem 
altera a largura dos capítulos.

A classificação adotada para subfamília 
foi baseada no mais recente trabalho sobre 
filogenia da família (Sancho e Freire 2009). 
A terminologia ut i l izada nas descrições 
morfológicas está de acordo com Radford et al. 
(1986), e alguns termos específicos da família estão 
de acordo com Roque & Bautista (2008).

As espécies descritas estão listadas em 
ordem alfabética. Após a descrição se encontram 
os materiais selecionados. Foram selecionados 
materiais de algumas localidades para cada 
município, organizados por ordem alfabética 
de município e, em cada município, por ordem 
cronológica de coleta. O restante do material 
examinado se encontra na lista de coletores. 

Resultados e Discussão
Richterago Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 360. 1891.

Ervas (hemicriptófitas) a subarbustos 
(caméfitos) perenes, até 1m alt., acaules ou 
caulescentes, monoicos. Caule tomentoso 
a  d e n s a m e n t e  l a n o s o ,  c o m  t r i c o m a s 
glandulares de secreção amarela. Folhas 
sésseis a pecioladas, simples, eretas, sub-
eretas a patentes, alternas caulinares, ou 
rosulado basais,  coriáceas ou cartáceas, 
planas a conduplicadas, ovadas, lanceoladas, 
oblanceoladas, obovadas, oblongas, elípticas 
ou estreitamente elípticas, margem inteira a 
denticulada, plana, involuta ou conduplicada, 
lanosas, estrigosas, glabras ouglabrescentes, 
com ou sem tricomas glandulares capitados, 
amarelos. Capítulos discóides homógamos, ou 
radiados heterógamos, solitários, escapo ereto, 
simples ou ramificado, ou em capitulescências de 
panículas depauperadas, pauci ou multicéfalas, 
pedúnculo tomentoso a densamente lanoso, 
com tricomas glandulares de secreção amarela; 
invólucro cilíndrico a campanulado, brácteas 
involucrais 4–6 séries, externas ovadas a 
lanceoladas, internas lanceoladas a lineares, 
ápice agudo a acuminado. Receptáculo glabro, 
plano, alveolado. Flores 15–260 por capítulo, 
dimorfas nos capítulos radiados, comumente 
alvas a creme, ou róseas a rosa escuras. 
Flores marginais funcionalmente pistiladas, 
estaminódios presentes, corola pseudobilabiada 
(4 + 1 ou 3 + 1) a bilabiada (3 + 2), raramente 
ligulada (5 + 0), alva, ocasionalmente face 
abaxial lilás, face adaxial glabra, face abaxial 
com tricomas glandulares capitados, com 
secreção amarela. Flores do disco monóclinas, 
corola tubulosa, profundamente pentalobada, 
lobos fortemente revolutos, face externa com 
tricomas glandulares capitados, sésseis, face 
interna glabra. Anteras alvas a castanhas, com 
estrias marrom-vináceas, oblongas, apêndice 
do conectivo com ápice agudo a apiculado, 
base caudada. Estiletes alvos, curtamente 
bilobados, obtusos a truncados, levemente 
clavados, raro assimétricos, glabros. Cipselas 
cilíndricas a fusiformes, esparso a densamente 
seríceas, presença de tricomas glandulares 
capitados, carpopódio simétricoou assimétrico, 
anuliforme. Pápus cerdoso, áspero, unisseriado, 
raro bisseriado, coloração creme a bege.
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1. Richterago amplexifolia (Gardner) Kuntze, 
Revis. Gen. Pl. 1: 360. 1891. Fig. 2a-f

Subarbustos 0,6–1,5 m alt. Caule com 
entrenós 2–7,5 cm, seríceo-tomentoso a lanoso. 
Folhas 2–10, alternas, presentes somente no terço 
inferior da planta, superiores sésseis a subsésseis, 
inferiores subsésseis a curto pecioladas, pecíolo 
3–5 mm compr., amplexicaule, eretas, coriáceas, 
geralmente ovadas, às vezes lanceoladas ou largo 
a estreito elípticas, 3–17,5(20) × 1,1–10 cm, 
ápice agudo, obtuso ou arredondado, múcron até 
3mm compr., margem plana, denticulada, base 
obtusa, arredondada ou cordada, densamente 
seríceo-tomentosa, folhas adultas com face adaxial 
glabrescente, nervura central densamente lanosa, 
tricomas glandulares capitados em ambas as 
faces, abundantes na face abaxial, camptódromas. 
Capitulescência em panícula multicéfala (15–50 
capítulos), capítulos discoides, homógamos, 
geralmente sésseis ou pedúnculos até 2 cm compr., 
densamente tomentoso e amarelado comtricomas 
glandulares, brácteas até 2,1 cm. Invólucro 
cilíndrico a campanulado, 0,8–1,5 cm compr., 
creme esverdeado, seríceo, glanduloso, brácteas 
involucrais 4–5 séries, externas ovadas, 4–5 
mm compr., ápice acuminado, internas linear-

lanceoladas, 10 mm compr., ápice agudo a 
atenuado. Flores 15–40, corola 8–9 mm compr. rosa 
escuro a róseas, flores passadas alvas a amareladas; 
anteras 5–10 mm compr., apêndice do conectivo 
acuminado; estiletes curtamente bilobados, 
obtusos. Cipselas cilíndricas a fusiformes, 2–3,5 mm 
compr. carpopódio simétrico. Pápus ca. 8 mm compr.
Material selecionado: Diamantina, Parque Estadual do 
Biribiri, 23.IV.2012, I.M. Franco & M.M.T. Cota 911 
(HUFU); Estrada para Gouveia-Curvelo, 23.IX.2008, 
P.O. Rosa et al. 1193 (HUFU). Presidente Kubitschek, 
10.VII.2001, P. Fiaschi et al. 903 (SPF). Rio Vermelho, 
Pedra Menina, Serra do Ambrósio, 1.VIII.1985, R. 
Mello-Silva et al. CFCR 7855 (SPF). São Gonçalo do Rio 
Preto, Parque Estadual do Rio Preto, Chapada do Couto, 
3.VI.2011, I.M. Franco et al. 812 (DIAM).

Richterago amplexifolia em Minas Gerais 
ocorre também no Parque Estadual do Itacolomi 
(Almeida 2008) no Espinhaço, e nos campos 
rupestres da Serra da Canastra (Nakajima 2000). 
Possui distribuição geográfica mais ampla, 
ocorrendo também no Distrito Federal e Mato 
Grosso (Roque & Pirani 2001). Na área de 
estudo foi uma das espécies com maior número 
de registros, tendo sido encontrada em quatro 
municípios: Diamantina, Presidente Juscelino, Rio 
Vermelho e São Gonçalo do Rio Preto (Fig. 1). 

Chave de identificação para as espécies de Richterago da porção central da Cadeia do Espinhaço, 
em Minas Gerais

1. Capítulos discóides  .............................................................................................................................  2
2. Folhas alternas, caulinares  ....................................................................  7. Richterago polyphylla
2’. Folhas dispostas somente na porção inferior da planta ou rosulado basais  ................................  3

3. Folhas rosulado basais ou alternas basais, curto pecioladas a longo pecioladas, entrenós até 
1,5 cm compr. Capitulescência em panícula pauciflora, laxa. Flores geralmente alvas  ........  
  .........................................................................................................  5. Richterago discoidea

3’. Folhas alternas, sésseis a subsésseis, entrenós 2–6,5 cm compr. Capitulescência em panícula 
multiflora,congesta. Flores geralmente róseas  ...........................  1. Richterago amplexifolia

1’. Capítulos radiados, com flores marginais pseudobilabiadas a bilabiadas, raro liguliformes  .................  
  ......................................................................................................................................................  4
4. Subarbustos. Folhas alternas caulinares ou concentradas no ápice dos ramos, com folhas basais 

caducas, deixando cicatrizes  ......................................................................  6. Richterago elegans
4’. Ervas. Folhas rosulado basais, persistentes  .................................................................................  5

5. Capítulos comno máximo 14 flores radiais. Folhas glabras, com nervura fimbrial coletora  ....  
 ......................................................................................................  2. Richterago angustifolia

5’. Capítulos com no mínimo 20 flores radiais. Folhas densamente lanosas a glabrescentes, sem 
nervura fimbrial coletora  .....................................................................................................  6
6. Folhas conduplicadas  ........................................................  4. Richterago conduplicata
6’. Folhas planas  ...............................................................................................................  7 

7. Folhas patentes, adpressas, glabrescentes  ........................... 8. Richterago radiata
7’. Folhas eretas, jovens densamente lanosas, posteriormente somente nas margens  .... 

............................................................................................... 3. Richterago arenaria
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Figura 2 – a-f. Richterago amplexifolia – a. hábito. b. capítulo. c. flor. d. arista do pápus. e. tricomas glandulares da 
face abaxial da corola. f. anteras sinânteras com apêndice apiculado e estilete curtamente bilobado. g-h. R. arenaria 
– g. hábito. h. folha. i. R. conduplicata – hábito, evidenciando folhas obovadas e capítulo solitário e radiado.
Figure 2 – a-f. Richterago amplexifolia – a. habit. b. capitulum. c. floret. d. bristles from pappus. e. glandular trichomes on the 
corolla’s abaxial surface. f. synantherous anthers with apiculateappendages and style shortly bilobated. g-h. R. arenaria – g. habit. 
h. leaf. i. R. conduplicata – habit, showing obovate leaves and a radiate and solitary head.
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Richterago amplexifolia é morfologicamente 
semelhante a R. discoidea, distinguindo-se desta 
por apresentar folhas superiores sésseis a inferiores 
subsésseis (vs. superiores subsésseis a inferiores 
longo pecioladas), alternas no terço inferior da 
planta (vs. alternas basais ou rosuladas), atingindo 
até 17 cm compr. (vs. 23 cm) e 10 cm larg. (vs. 5 
cm), sendo então que as folhas de R. discoidea se 
apresentam geralmente mais longas e estreitamente 
elípticas que as de R. amplexifolia, que são 
geralmente largamente elípticas.

Na área de estudo a espécie foi registrada em 
solo pedregoso ou arenoso, em cerrado sensu stricto, 
campo rupestre próximo a afloramentos rochosos, 
em cerrado rupestre, e campo sujo entre gramíneas.

2. Richterago angustifolia (Gardner) Roque, 
Taxon 50 (4): 1158.2001.

Ervas 14–48cm alt. Folhas 2–15, rosulado 
basais, sésseis, eretas, coriáceas, oblanceoladas, 
elípticas ou lanceoladas, 1,5–12,5 × 0,2–1,4 cm, 
ápice agudo a obtuso, apiculado a mucronado, 
múcron até 2 mm compr., margem plana a 
completamente involuta, inteira a curtamente 
denticulada no terço superior, base longamente 
atenuada, glabras, camptódromas, proeminentes 
em ambas as faces, com nervura fimbrial coletora 
na margem. Capítulos solitários, radiados, 
heterógamos, ou em panícula depauperada 
paucicéfala (2–3 capítulos), escapo único, vináceo 
ou pedúnculos 6–37 cm compr., indumento 
seríceo, alvo-acinzentado a glabrescente, tricomas 
glandulares com secreção dourada, brácteas 
até 0,5 cm compr. Invólucro cilíndrico, 0,9–1,4 
cm compr., vináceo, brácteas involucrais 4–7 
séries, externas triangulares, 2,5–5,5 mm compr., 
ápice agudo a atenuado, internas gradualmente 
maiores, lanceoladas, ca. 9 mm compr., ápice 
atenuado, vilosas a seríceas, com esparsos 
tricomas glandulares com secreção dourada. Flores 
30–50, alvas a creme. Flores radiais 5–14, corola 
pseudobilabiada, raramente bilabiada, 0,8–1,2 cm 
compr., roxa na prefloração, tricomas glandulares 
abundantes na face abaxial; anteraca. 2–3 mm 
compr., apêndice do conectivo acuminado; estilete 
curtamente bilobado, obtuso a truncado, levemente 
clavado, com pequenas papilas ao redor da região 
estigmática. Cipselas cilíndricas a fusiformes, 2–4 
mm compr., sésseis, carpopódio simétrico. Pápus 
5–8mm compr. Flores do disco 27–37, corola 
8–10 mm compr.; anteras 3,5–5 mm compr., com 
estrias castanhas, apêndice do conectivo apiculado, 

base caudada; estiletes curtamente bilobados, 
obtusos, levemente clavados. Cipselas cilíndricas a 
fusiformes, 3–4 mm compr., carpopódio simétrico. 
Pápus 6–9 mm compr.
Material selecionado: Diamantina, Estrada para Milho 
Verde, 9.XII.1997,  N. Roque et al. 410 (SPF); Estrada 
Diamantina-Conselheiro Mata, km 188, 10.XII.1997, 
N. Roque et al. 442 (SPF); Campus JK da UFVJM, 
22.X.2009, I.M. Franco & A. C. R. Cruz 12 (DIAM). 
Joaquim Felício, Serra do Cabral, 2.IX.1985,  J.R. Pirani 
et al. CFCR 8198 (SPF).

Richterago angustifolia possui distribuição 
restrita à Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais, 
ocorrendo no Planalto de Diamantina, Serra do 
Cabral e Serra do Cipó (Roque & Pirani 2001). Na 
área de estudo foi coletada em duas localidades: 
Diamantina e Joaquim Felício (Fig. 1).  

Richterago angustifolia é a única espécie 
do gênero na área de estudo que possui as folhas 
glabras, com nervura fimbrial coletora na margem. 
É facilmente identificada também pelas folhas 
estreitas, oblanceoladas e geralmente fortemente 
involutas. Richterago revoluta foi sinonimizada 
sob R. angustifolia por Roque & Pirani (2001). 
As duas espécies eram diferenciadas pelas folhas, 
planas e cartáceas em R. angustifolia, e involutas e 
coriáceas em R. revoluta, consideradas atualmente 
somente como diferentes estágios de maturação das 
folhas (Roque, comunicação pessoal).

A espécie foi registrada ocorrendo em campo 
limpo, em solo arenoso úmido ou encharcado, 
em campos rupestres próximo a afloramentos 
rochosos, variando de poucos indivíduos a 
abundantes populações. 

3. Richterago arenaria (Baker) Roque, Taxon 50 
(4): 1158.2001. Fig. 2g-h

Ervas 20–80 cm alt. Folhas 1–7, rosulado 
basais, subsésseis, com bainha densamente 
lanosa, eretas, raro patentes, cartáceas, geralmente 
oblanceoladas, a elípticas, raro obovadas, 3,5–15 
(18) ×1,3–4 cm, ápice agudo a obtuso, apiculado 
a mucronado, múcron até 3mm, margem plana, 
denticulada, geralmente somente na metade 
superior, raro serreada, base foliar atenuada, 
densamente pilosa, folhas jovens com ambas as 
faces densamente lanosas, com tricomas estrigosos, 
principalmente ao longo da nervura principal, 
folhas adultas lanosas somente na margem foliar, 
camptódromas, nervuras primária e secundárias 
bastante evidentes em ambas as faces. Capítulos 
solitários, radiados, heterógamos, raramente 
mais de um capítulo por indivíduo, escapo 
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único, cinéreo, densamente tomentoso-lanoso a 
glabrescente, com tricomas tectores, brácteas até 
2 cm compr. Invólucro campanulado, 1,5–2,5 cm 
compr., cinéreo, lanoso, brácteas involucrais 5–7 
séries, externas lanceoladas, 0,5–1,2 cm compr., 
ápice agudo atenuado, densamente lanosas, internas 
elípticas a lanceoladas, 1,0–1,4 cm compr., ápice 
atenuado apiculado, margem pilosa, glabrescentes, 
com tricomas glandulares amarelos. Flores 80–150 
(260), alvas a creme. Flores radiais 20–32, corola 
pseudobilabiadas, raramente bilabiadas, 1,5–2,1 cm 
compr., face abaxial lilás; antera 4–6,5 mm compr., 
creme com estrias castanhas em flores jovens, 
anteras marrons em flores passadas, apêndice do 
conectivo apiculado a atenuado; estiletes alvos ou 
cremes, bilobados, truncados, levemente clavados, 
às vezes assimétricos, ou raramente trilobado, com 
papilas ao redor da região estigmática. Cipselas 
cilíndricas a fusiformes, 3–5,5 mm compr., base 
atenuada, carpopódio assimétrico, raro simétrico. 
Pápus 0,5–1,1 cm compr., creme. Flores do disco 
60–90 (240), corola 1–1,4 cm compr.; anteras 
oblongas a lineares, 5–8 mm compr., castanhas 
a marrons em flores passadas, apêndice do 
conectivo agudo a apiculado; estilete alvos a creme, 
curtamente bilobados, truncados a levemente 
clavados, raro assimétricos. Cipselas cilíndricas a 
fusiformes, 3–6 mm compr., carpopódio simétrico 
ou assimétrico. Pápus 9–13 mm compr.
Material selecionado: Datas, Estrada Datas-Serro, 
24.XI.1985, W. Thomas et al. CFCR 8699 (SPF). 
Diamantina, Estrada para Milho Verde, 10.IV.1982,  
N.L. Menezes et al. CFCR 3304 (SPF); Estrada para 
Mendanha, 3.VIII.1985, J.R. Pirani et al. CFCR 7938 
(SPF); Estrada Diamantina-Gouveia, 23.IX.2010, 
R. Romero 8393 (HUFU); Campus JK da UFVJM, 
21.XI.2010,  I.M. Franco & T.Q. Araújo 630 (DIAM). 
Gouveia, Estrada ao lado da usina eólica, 24.IX.2009,  
F.N. Costa et al. 1149 (DIAM). Serro, Milho Verde, 
9.IV.2010,  I.M. Franco et al.218 (DIAM). 

Richterago arenaria, juntamente com R. 
amplexifolia, foi a espécie mais amplamente 
registrada na área de estudo, tendo sido coletada 
nos municípios de Datas, Diamantina, Gouveia e 
Serro (Fig. 1). R. arenaria é restrita à Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais, ocorrendo somente na 
Serra do Cipó e no Planalto de Diamantina (Roque 
& Pirani 1997, 2001).

Richterago arenaria pode ser identificada 
pela presença de capítulos radiados solitários, 
roseta com folhas sub-eretas a eretas, densamente 
lanosas quando a folha está jovem e o indivíduo 
está estéril a glabrescentes quando folhas adultas 

e indivíduo em período fértil, tricomas estrigosos 
e ausência de tricomas glandulares. As populações 
possuem muitos indivíduos, mas não com floração 
simultânea, sendo assim, muitos são visualizados 
somente pela roseta basal, facilmente identificada 
pelas folhas eretas, densamente lanosas quando o 
indivíduo está estéril.

Na área de estudo foi registrada em solo 
arenoso úmido, solo areno-pedregoso e em 
afloramentos rochosos em campo rupestre.

4. Richterago conduplicata Roque, Novon 11: 342. 
2001. Fig. 2i

Ervas 14–57 cm alt. Folhas 2–6, rosulado 
basais, sésseis, geralmente patentes ou sub-eretas, 
raro eretas, coriáceas, geralmente obovadas, raro 
elípticas, 3–9 × 2–5 cm, conduplicadas, ápice obtuso 
a truncado, margem plana, inteira a denticulada, 
base atenuada a séssil, ambas as faces com tricomas 
estrigosos em folhas jovens e adultas, geralmente 
densamente lanosas, mesmo em folhas adultas, 
folhas velhas glabrescentes, camptódromas. Capítulos 
solitários, radiados, heterógamos,escapo único, 
cinéreo lanoso a densamente lanoso. Invólucro 
cilíndrico a campanulado, 1–1,5 cm compr., cinéreo 
lanoso, brácteas involucrais 3–6 séries, externas 
ovadas a lanceoladas, 0,5–1 cm compr., ápice 
agudo, internas linear-lanceoladas, margem 
pilosa, 1–1,4cm compr., ápice agudo a apiculado. 
Flores 95–110, alvas. Flores radiais 12–28, 
corola pseudobilabiadas, raro liguladas, 1–1,5 cm 
compr., face abaxial lilás; estaminódios e anteras 
marrons, 3–4 mm compr., apêndice do conectivo 
apiculado; estiletes alvos, curtamente bilobados, 
truncados, com papilas dispostas ao redor da região 
estigmática, raro assimétrico. Cipselas cilíndricas a 
fusiformes, 3–4 mm compr., carpopódio simétrico. 
Pápus 6–9 mm compr. Flores do disco 75–85, corola 
0,7–1,2 cm compr.; anteras 4–7 mm compr., apêndice 
do conectivo apiculado; estiletes com estigmas 
curtamente bilobados, truncados, levemente clavados, 
com papilas ao redor da região estigmática. Cipselas 
cilíndricas a fusiformes, 2–4 mm compr., carpopódio 
simétrico. Pápus 7–10 mm compr.
Material selecionado: Serro, 8.IV.2010, C.O. Andrino 
et al. 41 (DIAM); Estrada para Capivari, 8.IV.2010, 
I.M. Franco et al. 207 (DIAM); Estrada para Capivari, 
8.IV.2011,  I.M. Franco et al. 739 (DIAM).
Material adicional examinado: Congonhas do Norte, 
24.IV.2004, fl., A.C. Rocha et al. 31 (DIAM). Santana 
do Riacho, Serra do Cipó, Caminho para Cachoeira da 
Capivara, 20.X.1997, P.T. Sano et al. 539 (SPF); Santana do 
Riacho, MG 010, 27.VII.1999, P.T. Sano et al. 975 (SPF).
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Richterago conduplicata foi uma das espécies 
com distribuição geográfica ampliada através 
do registro de uma nova ocorrência. Registrada 
anteriormente somente para a Serra do Cipó (Roque 
& Pirani 2001), foi registrada no presente trabalho 
no município de Serro (Fig. 1). Foi a espécie dom 
distribuição geográfica mais restrita na área de estudo. 
Richterago conduplicata, por vezes confundida com 
R. arenaria, pode ser diferenciada desta por apresentar 
folhas geralmente patentes, obovadas e conduplicadas 
(vs. geralmente eretas e elípticas), com ápice truncado 
(vs. ápice obtuso), e ambas as faces densamente 
estrigosas (vs. folhas glabrescentes, somente com 
margens lanosas em folhas adultas). 

 
5. Richterago discoidea (Less.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 1: 360. 1891. Fig. 3a-c

Subarbustos 0,5–1 m alt. Caule com entrenós 
curtos, até 1,6 cm compr., seríceo tomentoso, 
cinéreo, ocre-amarelado próximo aos pedúnculos. 
Folhas 3–6, alternas somente na base da planta, 
ou rosulado basais, sésseis ou pecíolo 0,3–7,0 cm 
compr., eretas, cartáceas, geralmente elípticas a 
estreitamente elípticas, às vezes oblanceoladas 
a lanceoladas, 2–23 × 1–6 cm, ápice agudo a 
obtuso, múcron até 2 mm, margem denticulada, 
baseatenuada a obtusa, raro oblíqua, face adaxial 
glabrescente, nervura principal tomentosa, face 
abaxial seríceo-tomentosa ao longo da nervura 
principal, com tricomas glandulares amarelos 
mais abundantes na face abaxial, camptódromas. 
Capitulescência em panícula depauperada, 
paucicéfala (5–20 capítulos), capítulos discoides, 
homógamos, sésseis ou pedúnculos 0,5–6 cm 
compr.,brácteas até 2,2 cm compr. Invólucro 
cilíndrico, 0,9–1,4 cm compr., densamente lanoso, 
glanduloso, creme esverdeado, brácteas involucrais 
4–6 séries, externas ovadas, 3–5 mm compr., ápice 
agudo, internas lineares a oblongas, 0,9–1,1cm 
compr., ápice agudo a atenuado, margem pilosa. 
Flores 15–45, corola ca. 1cm compr., rosas a róseas, 
raramente alvas; anteras 4–6,5 mm compr., com 
estrias marrom-vináceas, apêndice do conectivo 
apiculado; estiletes curtamente bilobados, truncados, 
levemente clavados. Cipselas cilíndricas, ca. 3 mm 
compr., carpopódio simétrico. Pápus 7–8 mm compr.
Material selecionado: Diamantina, Estrada para 
Conselheiro Mata, 30.X.1988, R. Harley et al. 25450 
(SPF); Campus JK da UFVJM, 7.VIII.2010, I.M. 
Franco & T.Q. Araújo 571 (DIAM); Parque Nacional 
das Sempre Vivas, 16.VI.2011, I.M. Franco et al. 819 
(DIAM); Parque Estadual do Biribiri, 21.V.2012, I.M. 
Franco 964 (HUFU).

Richterago discoidea em Minas Gerais ocorre 
também no Parque Estadual do Itacolomi (Almeida 
2008) e em Grão Mogol (Hind 2003), e fora do 
Espinhaço em Perdizes (Hattori & Nakajima 2008). 
Assim como Richterago amplexifolia, R. discoidea 
também possui distribuição geográfica mais ampla 
que as três espécies descritas anteriormente, 
ocorrendo também no estado da Bahia (Roque 2013; 
Roque & Pirani 2001). Na área de estudo possui 
distribuição restrita ao município de Diamantina 
(Fig. 1). Por possuir capítulos discoides com flores 
rosas, R. discoidea se assemelha morfologicamente 
a R. amplexifolia, mas se diferencia desta por 
apresentar folhas mais compridas e estreitamente 
elípticas, atingindo até 23 × 5 cm (vs. folhas mais 
largas, 17,5 × 10 cm), superiores sésseis a inferiores 
longo pecioladas (vs. superiores sésseis e inferiores 
subsésseis), com entrenós curtos até 1,5cm compr. 
(vs. entrenós longos, até 6,5cm compr.).  

Na área de estudo a espécie foi registrada 
ocorrendo em campo rupestre, em solo arenoso 
ou pedregoso, próxima a afloramentos rochosos.

6. Richterago elegans Roque, Novon 11(3): 344. 
2001. Fig. 3d-e

Subarbustos, 15–85 cm alt. Caule cinéreo, 
tricomas adpressos a lanosos. Folhas 3–20, alternas, 
concentradas no ápice do caule, com entrenós 
bem curtos, e folhas basais caducas deixando 
cicatrizes, ou alternas, caulinares, sésseis, eretas, 
coriáceas, estreitamente elípticas, oblongas ou 
oblanceoladas, 1–15 × 0,2–1,5 cm, ápice agudo e 
apiculado, margem plana, involuta ou conduplicada, 
inteira a esparsamente denticulada, face adaxial 
glabrescente, face abaxial tomentosa a glabrescente, 
ambas as faces com tricomas glandulares amarelos, 
camptódromas. Capítulos radiados, heterógamos, 
solitários, ou em panícula depauperada paucicéfala 
(2–5 capítulos), escapo único ou dicotomicamente 
ramificado, até 30 cm compr., seríceo-tomentoso, 
com tricomas glandulares, brácteas até 3,5 mm 
compr. Invólucro cilíndrico, 0,8–1,1 cm compr., 
esverdeado, brácteas involucrais 4–6 séries, 
externas ovadas, 3–5 mm compr., ápice agudo, 
internas elípticas, 7–8 mm cm compr., ápice agudo a 
atenuado, tomentosas a glabrescentes. Flores 25–70, 
alvas. Flores do raio 5–15, corola pseudobilabiada, 
raro bilabiada, ca. 9 mm compr., face abaxial com 
tricomas glandulares; estaminódios e anteras ca. 
2,5–3 mm compr., apêndice do conectivo apiculado; 
estiletes alvos, curtamente bilobados, truncados, 
levemente clavados, com papilas ao redor da região 
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Figura 3 – a-c. Richterago discoidea – a. hábito. b-c. variação morfológica foliar. d-e. R. elegans – d. hábito, folhas 
com entrenós curtos. e. hábito, evidenciando folhas alternas e laxas.
Figure 3 – a-c. Richterago discoidea – a. habit. b-c. morphological variation of the leaves. d-e. R. elegans – d. habit, leaves with very 
short internodes. e. habit, showing alternate and lax leaves.
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estigmática. Cipselas cilíndricas, 2,5–4 mm compr., 
carpopódio simétrico. Pápus 4–12 mm compr. 
Flores do disco 20–55, corola 6–9 mm compr., 
externamente com tricomas glandulares capitados 
esparsos; anteras castanhas, 3,5–9 mm compr., 

apêndice do conectivo apiculado; estilete alvo a 
creme, curtamente bilobado, truncado levemente 
clavado. Cipselas cilíndricas, 2,5–4 mm compr., 
carpopódio simétrico. Pápus unisseriado, raro 
bisseriado, 5–7 mm compr.
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Material selecionado: Diamantina, Estrada Guinda-
São João da Chapada, 24.IX.1994, S. Splett 661 (SPF); 
Campus JK da UFVJM, 30.X.2010, I.M. Franco et al. 
617 (DIAM); Parque Estadual do Biribiri, Região dos 
Barris, 24.IV.2012, I.M. Franco et al. 929 (HUFU). 
Gouveia, Estrada ao lado da usina eólica, 24.IX.2009, 
F.N. Costa et al. 1150 (DIAM). Serro, Rodovia Datas-
Serro, 20.VII.1987,  D. Zappi et al. CFCR 11121 (SPF).

Richterago elegans é exclusiva do Planalto 
de Diamantina (Roque & Pirani 1997, 2001). e 
na área de estudo foi registrada em Diamantina, 
Gouveia e Serro.

Richterago elegans apresenta grande 
variação quanto à morfologia foliar, inclusive 
ocorrendo possíveis casos de hibridização (Roque, 
comunicação pessoal). Diferencia-se das demais 
espécies por geralmente possuir folhas estreitas e 
compridas, alternas ao longo do caule ou dispostas 
no ápice dos ramos com entrenós bem curtos, 
caducas na base do caule, deixando cicatrizes.

Na área de estudo foi registrada ocorrendo 
em solo arenoso, próximo a afloramentos rochosos, 
em campo rupestre.

 
7. Richterago polyphylla (Baker) Ferreyra, J. 
Arnold Arb.25: 395.1944. Fig. 4a-c

Subarbustos 30–56 cm alt. Caule único ou 
ramificado, cinéreo-lanoso, amarelado no ápice 
próximo aos capítulos. Folhas 5–40, alternas, 
caulinares, folhas basais caducas, sésseis, raro 
amplexicaule, eretas, coriáceas, elípticas a 
oblanceoladas, ou ovadas, 1,8–5,5 × 0,6–2,8 
cm, ápice agudo ou obtuso, mucronado, múcron 
ca. 1 mm, margem plana, denticulada somente 
na metade distal, base aguda a obtusa, folhas 
jovens densamente lanosas, folhas adultas com 
face adaxial glabra, face abaxial glabrescente, 
tricomas glandulares capitados sésseis em ambas 
as faces, abundantes na face abaxial,camptódromas. 
Capitulescência em panícula pauci a multicéfala 
(5–25 capítulos), capítulos discoides, homógamos, 
sésseis ou pedúnculos 1–8,5 cm compr., brácteas 
até 1,4 cm. Invólucro cilíndrico, 1–2 cm compr.; 
brácteas involucrais 3–4 séries, externas ovadas, 
4–6 mm compr., ápice agudo, internas oblongas, 
lineares ou elípticas, 1–1,3 cm compr., ápice agudo 
a atenuado, densamente lanosas. Flores 20–40, 
alvas, corola 0,9–1,1 cm compr., externamente 
com tricomas glandulares esparsos; anteras 4–6 
mm compr., apêndice do conectivo apiculado; 
estilete com estigmas mais curtos que nas demais 
espécies, ca. 0,2 mm, levemente clavados. Cipselas 
cilíndricas, 3–5 mm compr., carpopódiosimétrico 
a assimétrico. Pápus 7–9 mm compr.

Material selecionado: Datas, Estrada Curvelo-
Diamantina, 24.XI.1985, W. Thomas et al. CFCR 8713 
(SPF). Diamantina, Estrada Diamantina–Conselheiro 
Mata, 23.IX.1994, S. Splett 626 (SPF); Parque Estadual 
do Biribiri, 23.II.2010, I.M. Franco et al. 38 (DIAM); 
Campus JK da UVJM, 21.XI.2010, I.M. Franco & T.Q. 
Araújo 627 (DIAM). Joaquim Felício, Serra do Cabral, 
10.XII.2009, A.S. Quaresma et al. 39 (DIAM).

R i c h t e r a g o  p o l y p h y l l a  c o n h e c i d a 
anteriormente apenas no Planalto de Diamantina 
(Roque & Pirani 2001), foi registrada na área 
de estudo em Datas e Diamantina, além de um 
novo registro de ocorrência fora do Planalto de 
Diamantina, na Serra do Cabral, no município de 
Joaquim Felício (Fig. 1). 

Esta espécie é identificada pelas folhas 
elípticas a ovadas, alternas ao longo de todo caule, e 
capítulos discoides com flores alvas, características 
incomuns às demais espécies do gênero que 
ocorrem na área de estudo. A espécie foi coletada 
em áreas de campo rupestre.

8. Richterago radiata (Vell.) Roque, Taxon 50 (4): 
1158.2001. Fig. 4d-e

Ervas até 85 cm alt. Folhas 3–7, rosulado 
basais, subsésseis ou pecíolo até 1,6 cm compr., 
patentes, cartáceas, geralmente orbiculares, raro 
ovadas a elípticas, 2,7–8,2 × 1,9–4,8 cm, ápice 
obtuso a truncado, mucronado, margem plana, 
denteada, dentículos bastante proeminentes, 
base obtusa a arredondada, ambas as faces 
glabrescentes, camptódromas. Capítulos solitários, 
radiados, heterógamos, escapo único, cinéreo, 
densamente lanoso a glabrescente, brácteas até 
1cm compr. Invólucro campanulado, 0,9–1,6 cm 
compr., cinéreo lanoso a glabrescente, brácteas 
involucrais 4–5 séries, verde-vináceas, externas 
lanceoladas, 0,6–0,7 cm compr., ápice agudo, 
densamente lanosas, internas linear-lanceoladas, 
0,8–1,2 cm., ápice agudo a apiculado, margem 
pilosa, glabrescentes. Flores ca. 160, alvas. 
Flores radiais ca. 30, corola pseudobilabiada, 
ca. 1cm compr.; estaminódios ca. 2 mm compr., 
apêndice do conectivo agudo; estiletes alvos, 
curtamente bilobados, obtusos, levemente 
clavados, assimétricos. Cipselas cilíndricas, ca. 2 
mm compr., carpopódio reduzido. Pápus ca. 5mm 
compr. Flores do disco ca. 130, corola tubulosa, ca. 
0,8 cm compr.; anteras ca. 5 mm compr., apêndice 
do conectivo curtamente apiculado; estiletes com 
ramos curtamente bilobados, truncados. Cipselas 
cilíndricas, 2–3 mm compr., carpopódio simétrico. 
Pápus ca. 6 mm compr.



170 Franco, I.M., Costa, F.N. & Nakajima, J.N.

Rodriguésia 65(1): 159-173. 2014

Figura 4 – a-c. Richterago polyphylla – a. hábito;  b. variação morfológica foliar; c. capítulo. d-e. R. radiata – d. hábito; 
e. folha orbicular.
Figure 4 – a-c. Richterago polyphylla –  a. habit; b. morphological variation of the leaves; c. capitulum. d-e. R. radiata. – d. habit; e. orbiculate leaf.
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Material selecionado: Datas, Rodovia Datas-Serro, 
Morro do Côco, 8.I.1988, R. Mello-Silva et al. CFCR 
11694 (SPF); A 3 km NW de Datas, Baixada aos 
pés do Morro do Côco, 21.I.2004, J.R. Pirani et al. 
5220 (SPF).
Material adicional examinado: Congonhas do Norte, 
Serra Talhada (setor nordeste da Serra do Cipó), 

3.II.2009, L.M. Borges et al. 329 (SPF). Delfinópolis, 
Parque Nacional da Serra da Canastra, 29.XI.2003, J.N. 
Nakajima et al. 3798 (HUFU). Lima Duarte, Parque 
Estadual do Ibitipoca. Gruta dos viajantes e córrego 
Monjolinho, 1670 m, 25.I.2010, R. Mello-Silva et al. 
3245 (SPF). Ouro Preto, Estrada entre Ouro Preto e 
Lavras Novas, 18.X.2007, A.P.M. Santos 434 (HUFU).
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Apesar de Richterago radiata possuir 
distribuição geográfica mais ampla dentre as 
espécies registradas para o presente estudo, 
ocorrendo também em Goiás, Distrito Federal, São 
Paulo e Paraná (Roque 2013), na área de estudo 
foi registrada somente para o município de Datas.

Rich t e rago  rad ia ta  s e  a s s eme lha 
morfologicamente à R. conduplicata, mas pode 
ser diferenciada desta por possui a margem foliar 
com dentes proeminentes (vs. dentículos), folhas 
glabrescentes (vs. lanosas) e orbiculares (vs.
obovadas). A espécie foi registrada em áreas de 
campo rupestre.

Conclusão
As espécies  do gênero Richterago 

apresentam uma grande semelhança quanto 
às características florais, sendo de extrema 
importância o conhecimento de suas partes 
vegetativas para a distinção entre as espécies. 
Tendo sido observado que algumas espécies 
possuem variações em suas características 
vegetativas, podendo ocorrer sobreposições em 
alguns casos, para que essa análise aconteça 
de forma mais segura para a identificação e 
delimitação das espécies, se faz de extrema 
importância a observação das populações em 
campo, para que se possa observar o maior número 
possível de indivíduos.

Seis espécies foram registradas em Unidades 
de Conservação, como o Parque Estadual do Biribiri 
(Richterago amplexifolia, R. angustifolia, R. 
arenaria, R. discoidea, R. elegans e R. polyphylla), 
Parque Estadual do Rio Preto (Richterago 
amplexifolia e R. arenaria) e Parque Nacional das 
Sempre Vivas (Richterago discoidea). As espécies 
Richterago conduplicata e R. radiata não ocorrem 
em nenhuma unidade de conservação na porção 
central da Cadeia do Espinhaço, sendo que R. 
conduplicata merece uma atenção especial devido a 
sua ocorrência restrita à Cadeia do Espinhaço. Com 
exceção de Richterago discoidea, R. conduplicata 
e R. radiata, todas as demais espécies registradas 
para a área de estudo ocorrem no Campus Juscelino 
Kubitschek da Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, o que demonstra 
o potencial da Universidade para o estudo e 
conservação destas espécies.

Das oito espécies registradas para a área 
de estudo, sete foram avaliadas com algum grau 

de ameaça, segundo as Listas Vermelhas das 
Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de 
Extinção em Minas Gerais (Drummond et al. 
2008). Richterago amplexifolia, R. angustifolia e 
R. arenaria são consideradas como Vulneráveis; 
R. discoidea encontra-se na categoria Em Perigo; 
R. conduplicata, R. elegans e R. polyphylla como 
Criticamente em Perigo.

Já para o Brasil, de acordo com a Lista 
de espécies da flora brasileira com deficiência 
de dados, do Ministério do Meio Ambiente 
(2008), cinco espécies se encontram nesta 
categoria (Richterago angustifolia, R. arenaria, 
R. conduplicata, R. elegans e R. polyphylla), o que 
justifica e reforça a importância da realização de 
levantamentos florísticos para o conhecimento e 
manejo da biodiversidade da flora, especialmente 
nos campos rupestre do Brasil.

Agradecimentos
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais – FAPEMIG, a bolsa de Iniciação 
Científica concedida à primeira autora (PIBIC 
nº139.2012.PRPPG.UFVJM.); ao ilustrador Klei 
Souza a qualidade e capricho nas ilustrações; ao 
Rafael Guimarães pela confecção do mapa; aos 
gerentes das Unidades de Conservação visitadas e 
aos curadores e técnicos dos herbários consultados 
a atenção e colaboração; aos revisores pelas 
críticas e sugestões, e ao pesquisador Thiago 
Quintão Araújo, o auxílio indispensável nas 
coletas na região de Diamantina.O último autor 
agradece à CAPES pela bolsa de pós-doutorado 
(BEX proc. 9612.12-6) e ao CNPq e à Capes 
(REFLORA proc. 563541.2010-5; PROTAX proc. 
562290.2010-9) por financiar os estudos com a 
família Asteraceae no Brasil.

Referências 
Almeida, G.S.S. 2008. Asteraceae Dumort. nos Campos 

Rupestres do Parque Estadual do Itacolomi, Minas 
Gerais, Brasil. Tese de Doutorado. Universidade 
Federal de Viçosa, Viçosa. 386p.

Borges, R.A.X.; Saavedra, M.M.; Nakajima, J.N. 
& Forzza, R.C. 2010. The Asteraceae flora of 
the Serra do Ibitipoca: analyses of its diversity 
and distribution compared with selected areas 
in Brazilian mountain ranges. Systematics and 
Biodiversity 8: 471-479.

Drummond, G.M.; Machado, A.B.M.; Martins, C.S.; 
Mendonça, M.P. & Stehmann, J.R. 2008. Listas 



172 Franco, I.M., Costa, F.N. & Nakajima, J.N.

Rodriguésia 65(1): 159-173. 2014

vermelhas das espécies da fauna e da flora 
ameaçadas de extinção em Minas Gerais. 2a ed. 
Fundação Biodiversitas, Belo Horizonte. 70p.

Funk, V.A.; Susanna, A.; Stuessy, T.F. & Bayer, R.J. 
2009. Systematics, evolution, and biogeography 
of Compositae. International Association for Plant 
Taxonomy, Vienna. 966p.

Giulietti, A.M.; Menezes, N.L.; Pirani, J.R.; Meguro, M.; 
Wanderley, M.G.L. 1987. Flora da Serra do Cipó, 
Minas Gerais: caracterização e lista de espécies. 
Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo 
9: 1-151.

Giulietti, A.M.; Pirani, J.R. & Harley, R.M. 1997. 
Espinhaço Range. In: S.D. Davis, V.H. Heywood, 
O. Herrera-MacBryde & J. Villa-Lobos (eds.) 
Centres of plant diversity. Vol. 3. The Americas. 
National Museum of Natural History, Smithsonian 
Institution, Washington, DC. Pp. 397-404.

Hattor i ,  E.K.O.  & Nakaj ima,  J .N.  2008.  A 
família Asteraceae na Estação de Pesquisa e 
Desenvolvimento Ambiental Galheiros, Perdizes, 
Minas Gerais, Brasil. Rodriguésia 59: 687-749.

Hind, D.J.N. 2003. Flora of Grão-Mogol, Minas Gerais: 
Compositae (Asteraceae). Boletim de Botânica da 
Universidade de São Paulo 21: 179-234.

Ministério do Meio Ambiente. 2008. Anexo II: Lista de 
Espécies da flora brasileira com deficiência de dados. 
In: IN – Instrução Normativa n. 6, de 23 de Setembro. 
Pp. 29-30. Disponível em <http://www.mma.gov.br/
estruturas/179/_arquivos/179_05122008033615.
pdf>. Acesso em 21 Ago 2013.

Nakajima, J.N. & Romero, R. 1999. Biodiversidade e o 
impedimento taxonômico. Holos: 1-12.

Nakajima, J.N. 2000. A Família Asteraceae no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais, 
Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Estadual 
de Campinas, São Paulo. 467p.

Nakajima, J.N. & Semir, J. 2001. Asteraceae do Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil. 
Revista Brasileira de Botânica 24: 471-478.

Nakajima, J.N.; Junqueira, T.V.; Freitas, F.S. & Teles, 
A.M. 2012. Comparative analysis of red lists of the 
Brazilian flora: Asteraceae. Rodriguésia 63: 39-54.

Nakajima, J.; Loeuille, B.; Heiden, G.; Dematteis, 
M.; Hattori, E.K.O.; Magenta, M.; Ritter, 
M.R.; Mondin, C.A.; Roque, N.; Ferreira, S.C.; Teles, 
A.M.; Borges, R.A.X.; Monge, M.; Bringel Jr., 
J.B.A.; Oliveira, C.T.; Soares, P.N.; Almeida, G.; 
Schneider, A.; Sancho, G.; Saavedra, M.M.; Liro, 
R.M.; Souza-Buturi, F.O.; Pereira, A.C.M.; Moraes, 
M.D. & Silva, G.A.R. 2013. Asteraceae. In: Lista 
de espécies da flora do Brasil. Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro. Disponível em <http://floradobrasil.
jbrj.gov.br/jabot/FB55>. Acesso em 21 Ago 2013.

Neves, S.C.; Abreu, P.A.A.  & Fraga, L.M.S. Fisiografia. 
In: Silva, A.C.; Pedreira, L.C.V. S.F. & Abreu, 
P.A.A. 2005. Serra do Espinhaço Meridional. 
paisagens e ambientes. Gráfica e Editora “O 
Lutador”, Belo Horizonte. Pp. 45-58.

Radford, A.E.; Dickison, W.C.; Massey, J.R.; Bell, C.R. 
1986. Vascular plant systematic. Harper & Row, 
New York. 543p.

Rapini, A.; Ribeiro, P.L.; Lambert, S. & Pirani, J.R. 
2008. A flora dos campos rupestres da Cadeia do 
Espinhaço. Megadiversidade 4: 16-24.

Roque, N. & Pirani, J.R. 1997. Flora da Serra do Cipó, 
Minas Gerais: Compositae – Barnadesieae e 
Mutisieae. Boletim de Botânica da Universidade 
de São Paulo. 16: 151-185.

Roque, N. 1999. Revisão e recircunscrição de 
Actinoseris (Endl.) Cabrera (Compositae, 
Mutisieae). Tese de Doutorado. Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 196p.

Roque, N. & Nakajima, J.N. 2001. Two new species of 
Richterago Kuntze emend. Roque (Compositae, 
Mutisieae) from Minas Gerais and Goiás, Brazil. 
Kew Bulletin 56: 697-703.

Roque, N. & Pirani, J.R. 2001. Reinstatement of the 
name Richterago Kuntze and recircumscription 
of the genus to include species formerly treated 
as Actinoseris (Endl.) Cabrera (Compositae, 
Mutisieae). Taxon 50: 1155-1160.

Roque, N. & Bautista, H.P. 2008. Asteraceae: 
caracterização e morfologia floral. EDUFBA, 
Universidade Federal da Bahia. 69p.

Roque, N. 2013. Richterago In: Lista de espécies da 
flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Disponível em <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
jabot/floradobrasil/FB016283>. Acesso em 26 
Jul 2013.

Sancho, G. & Freire, S.E. 2009. Gochnatieae 
( G o c h n a t i o i d e a e )  a n d  H y a l i d e a e 
(Wunderlichioideae p.p.). In: Funk, V.A.; Susanna, 
A.; Stuessy, T.F. & Bayer, R.J. (eds.). Systematics, 
evolution, and biogeography of Compositae. 
International Association for Plant Taxonomy, 
Vienna. Pp. 249-260.

Thiers, B. 2012. Index Herbariorum: a global directory 
of public herbaria and associated staff. New 
York Botanical Gardens’s Virtual Herbarium. 
Disponível em <http://sweetgum.nybg.org/ih/>. 
Acesso em Ago de 2012.

Vitta, F.A. 2002. Diversidade e conservação da flora 
nos Campos Rupestres da Cadeia do Espinhaço 
em Minas Gerais. In: Araújo, E.L. et al. (eds.). 
Conservação e uso sustentável da flora do Brasil. 
Imprensa Universitária, UFRPE, Recife. Pp. 
90-94.



Richterago na Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais

Rodriguésia 65(1): 159-173. 2014

173

Lista de coletores
Araújo, I.M.: 118 (1); 145 (2); 146 (6); Cota, M.M.T. Cota: 172 (1); 186 (3); Costa, F.N.: 703 (7); 1464 (3). Costa, J.Y.: 168 (3); 
Franco, I.M.: 8 (5); 15 (5); 37 (2); 178 (3); 351 (3); 357 (3); 581 (2); 579 (3); 582 (3); 588 (5); 593 (2); 618 (2); 653 (3); 686 (5); 873 
(6); 878 (1); 879 (1); 880 (3); 884 (3); 900 (6); 906 (3); 920 (1); 943 (1); 966 (1); 1027 (1); 1068 (6); 1071 (1); 1074 (6); 1079 (3); 1088 
(6); 1092 (1); Giulietti, A.M.: CFCR 2339(6); CFCR 2367 (6); CFCR 2388 (6); Harley, R.:  25433 (6); Hensing, P.B.K.: 224 (7); 226 
(1);282 (6); 300 (3);302 (6); Marques, D.: 243 (6); 309 (1); 311 (6); 329 (6); 410 (2); 411 (3); 435 (3); 446 (1); Mello, F.N.A.: 251 (1); 
Mello-Silva, R.: 1517 (3); 2975 (3); Mendonça, C. V.: 1146 (1); Nakajima, J.N.: 3087 (1); 4675 (7); 4992 (3); Nunes, S.C.P.: 22 (2); 
Quaresma, A.S.: 01 (7); Romero, R.: 8441 (1); Roque, N.: 196 (7); 203 (7); 204 (5); 212 (1); 215 (1); 283 (5); 294 (6); 381 (7); 386 
(7); 402 (6); 403 (6); 404 (3); 405 (3); 407 (3); 411 (3); 423 (1); 424 (6); 425 (6); 426 (6); 435 (7); 441 (3); 450 (7); 453 (6); 1645 (6); 
1646 (3); 1648 (6); Rosa, P.O.: 926 (7); 1229 (7); Sano, P.T.: 811 (6);892 (3); 914 (2).

Artigo recebido em 01/04/2013.  Aceito para publicação em 02/09/2013.





Resumo
Estudos recentes de dados moleculares evidenciaram que as espécies sul-americanas tradicionalmente tratadas 
em Viguiera Kunth deveriam ser transferidas para Aldama La Llave. Seguindo essa nova circunscrição, o 
estudo taxonômico das 35 espécies de Aldama do Brasil demonstra que são ainda necessárias três novas 
combinações de nomes de espécies e duas de nomes de variedades, além do reconhecimento de uma nova 
variedade, 20 sinonimizações e 25 lectotipificações. 
Palavras-chave: Brasil, Compositae, Helianthinae, Rhysolepis, Viguiera.

Abstract
Recent studies using molecular data showed that the species traditionally treated as Viguiera Kunth in South 
America should be transferred to Aldama La Llave. After carrying out a taxonomic study of the 35 Brazilian 
species of Aldama, we propose three new combinations for binomials and two for varieties, plus a new variety, 
20 new synonyms and 25 lectotypifications.
Key words: Brazil, Compositae, Helianthinae, Rhysolepis, Viguiera.
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Introdução
Vários autores (Robinson 1977; Schill ing 

& Jansen 1989; Karis 1993; Schilling & Panero 
1991, 2002, 2011) têm apontado o polifiletismo 
de Viguiera Kunth senso Blake (1918).  Análises 
cladísticas e, principalmente, a elaboração de 
filogenias baseadas em dados moleculares, 
levaram ao desmembramento de Viguiera (Yates 
1979; Schilling & Jansen 1989; Schilling & Panero 
1996a, 1996b, 2002; Magenta & et al. 2010) em 
gêneros menores. Com base nas observações 
de Robinson (1977), que notou a existência de 
tricomas nos filetes de Viguiera dentata (Cav.) 
Spreng., a espécie-típica do gênero, e percebendo 
que nenhum dos sinônimos apresentados por 
Blake (1918) seria aplicável, Robinson & 
Moore (2004) sugeriram a transferência das 
plantas sul-americanas para Rhysolepis S. F. 
Blake. No entanto, nas análises filogenéticas 
baseadas em morfologia efetuadas por Magenta 
(2006), Aldama La Llave (1824) emergiu como 
grupo-irmão de Rhysolepis S.F. Blake (1917) 

e, por prioridade, seria o nome corretamente 
aplicado. Aldama, que até então era representado 
apenas duas espécies mesoamericanas, apresenta 
algumas diferenças morfológicas em relação 
às plantas sul-americanas tradicionalmente 
incluídas em Viguiera. Embora compartilhe 
com o segundo a presença de capítulos com 
flores liguliformes amarelas e neutras e flores 
do disco perfeitas, férteis, com corola tubulosa 
claramente dividida em tubo e limbo, Aldama 
possui páleas do receptáculo das flores periféricas 
do disco transversalmente corrugadas, com 
base acentuadamente gibosa e ápice pungente 
e as cipselas das flores da periferia do disco 
são conspicuamente assimétricas, com pápus 
facilmente destacável. As plantas da América do 
Sul possuem receptáculo com páleas naviculares 
com ápice agudo, ou às vezes obtuso ou truncado, 
que envolvem apenas parcialmente a flor, as 
cipselas são simétricas com pápus persistente na 
grande maioria das espécies, incluindo todas as 
do Brasil (Magenta et al. 2010).
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Com o objetivo de fornecer uma estimativa 
completa das linhagens derivadas da subtribo 
Helianthinae, à qual pertence Aldama, Shilling & 
Panero (2011) efetuaram uma análise combinando 
os dados resultantes dos estudos da variação nas 
sequências de ITS de Helianthinae (Schilling & 
Panero 2002, 2010) com informações de uma 
matriz de dados parcial do espaçador externo 
transcrito (ETS), análise de DNA plastidial e de 
dados morfológicos. Os autores propuseram uma 
revisão da classificação genérica de Helianthinae 
onde Viguiera passou a ser constituído apenas 
pela espécie-típica, V. dentata (Cav.) Spreng. e as 
espécies sul-americanas foram transferidas para 
Aldama La Llave, expandindo o gênero para 112 
espécies, distribuídas do sudoeste da América do 
Norte e México até a América do Sul. Entretanto, 
esses autores deixaram de apresentar combinações 
referentes a algumas espécies do gênero. O 
estudo taxonômico das espécies brasileiras do 
grupo, realizado por Magenta (2006), revelou 
35 espécies no país e apontou a necessidade de 
quatro novas combinações de nomes de espécies 
em Aldama (uma já publicada em Bombo et al., 
2012 e as demais aqui apresentadas) e duas de 
nomes de variedades, além do reconhecimento 
de uma nova variedade e proposição de 25 
lectotipificações e 20 sinonimizações novas. Este 
trabalho tem por objetivos prover essas atualizações 
nomenclaturais em Aldama, apresentando 
citação dos protólogos e tipos e incluindo as 
lectotipificações necessárias. Também é nosso 
objetivo apresentar comentários sobre a distribuição 
geográfica e variabilidade morfológica de cada 
espécie aqui tratada,  visando sustentar e justificar 
explicitamente as circunscrições taxonômicas e as 
decisões efetuadas.

Material e Métodos
Este estudo baseia-se na filogenia obtida 

por Schilling & Panero (2011) e nos dados do 
tratamento taxonômico feito por Magenta (2006). 
Os dados sobre o país ou o estado onde foi realizada 
a coleta do tipo, quando não existentes no protólogo, 
mas passíveis de conclusão, foram citados entre 
colchetes; nos casos em que não havia referências 
que permitissem isso, a informação foi omitida. A 
sigla dos herbários que tiveram os materiais-tipo 
examinados é seguida por ponto de exclamação 
(!); os materiais dos quais se avaliou imagens 
digitais dos tipos nomenclaturais têm a sigla de 
herbário seguida de asterisco (*); os herbários cujos 

espécimes-tipo são mencionados em bibliografia, 
e não foram examinados durante este trabalho, 
são representados exclusivamente pela sigla. A 
estrutura dos estames é descrita segundo Robinson 
& King (1977). Seguindo cada combinação ou 
sinonimização novas aqui propostas, apresenta-se a 
listagem total do material examinado apenas no caso 
das espécies conhecidas por até 10 registros; nos 
casos de espécies com muitas coletas, apresenta-se 
uma seleção de alguns dos materiais examinados, 
representativa da distribuição da espécie. A 
sequência das espécies e dos sinônimos, dentro de 
cada tópico, segue ordem alfabética.

Resultados e Discussão
Combinações, seus sinônimos novos 
e suas lectotipificações

Aldama anchusifolia var. imarginata (S.F. 
Blake) Magenta & Pirani, comb. nov. Leighia 
immarginata DC., Prodr. 5: 581. 1836. Viguiera 
anchusaefolia var. immarginata (DC.) S. F. Blake, 
Contr. Gray Herb. 54. 1918. Viguiera immarginata 
(DC.) Herter, Revista Sudamer. Bot. 7(6/8): 236. 
1943. Tipo: BRÉSIL. [RIO GRANDE DO SUL]: 
Province de Rio-Grande, Herb. Imp. Brés. 1052 
(holótipo: P!; fotografia do holótipo: K!, SPF!).
Leighia stenophylla Hook. & Arn., London J. Bot. 
3: 313. 1841. Viguiera stenophylla (Hook. & Arn.) 
Griseb., Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 193. 
1879 [Symb. Arg.: 193. 1879]. Tipo: [URUGUAI]. 
BUENOS AYRES and MONTEVIDEO (Lectótipo 
aqui designado: Tweedie 870: K!; fotografia do 
lectótipo: K!, SPF!). 
Helianthus angustifolius Spreng. ex Baker in 
Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(3): 221. 1884, nom. 
nud. pro syn. Helianthus montevidensis Spreng. 
ex Arechav., Anales Mus. Nac. Montevideo VI (Fl. 
Urug. III). 1908.
Material selecionado: ARGENTINA. BUENOS AIRES: 
La Plata, Elijalde, junto à via férrea, 2.IV.1929, fr., A.L. 
Cabrera 779 (SP). BRASIL. PARANÁ: Laranjeiras do 
Sul, 85 km SW de Guarapuava, Fazenda da Reserva, Rio 
Reseva, 13.III.1967, fl. e fr., J.C. Lindeman & S. Haas 
4807 (K, MBM). RIO GRANDE DO SUL: Esmeralda, 
23.II.1983, fl., G. Hiltll 1410 (HAS). Faxinal [do Soturno], 
em beira da estrada, 930 m.a.m., 10.III.2000, fl. e fr., 
R. Wasum 524 (HUCS, MBM). Ijuí, 14.I.1977, fl., J.R. 
Mattos & N.F. Mattos 16652 (HAS). Júlio de Castilhos, 
Passo do Felício, ca. 15 km a SE da cidade, 15.II.1994, 
fl., C. Mondin 830 (ICN); estrada para Santo Antão, 
no Passo do Felício, a 1 km da BR 158, 29°16᾿06,1”S, 
53°39᾿38,4”W, 491 m.a.m., 25.I.2003, fl. e fr., M. Magenta 
& C. Mondin 533 (SPF). Porto Alegre, Morro do Osso, 
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17.I.1996, fl., R.S. Rodrigues 56 (ICN). Santo Ângelo, 
17.XI.1952, fl., B. Rambo (PACA 53004). São Francisco 
de Paula, rodovia RS 20, Serra Geral, entre São Francisco 
de Paula e Tainhas, 29°25᾿07,5”S, 50°29᾿01,2”W, 941 
m.a.m., 10.IV.2003, fl., M. Magenta & L.R. Lima 587 
(SPF). São José dos Ausentes, Cascata da Rocinha, 
10.XII.1994, fl., N.I. Matzenbacher et al. (ICN 106240). 
Vacaria, margem do Rio Pelotas, Encanados, II.1997, 
fl., M. Sobral et al. 8228 (MBM). SANTA CATARINA: 
Curitibanos, 10 km oeste de Curitibanos, na estrada para 
Campos Novos, 850 m.a.m., 9.II.1957, fl., L.B. Smith & 
R. Klein 11128 (RB). São Joaquim, Invernadinha, Fazenda 
Velha, III.1953, fl., J.R. Mattos 1297 (HAS). URUGUAI. 
MONTEVIDEO: III.1875, fl., Arechavelata 4115 (K); 
Paysandú Tacuarembó, 3.III.1991, fl., V. Eden 15672 
(CTES, MBM). Soriano, Juan Jackson para Soriano, 
IV.1941, fl., B. Rosengurtt PE 4776 (LP, PACA). 

Aldama anchusifolia destaca-se por apresentar 
ramos aéreos delicados, flexíveis, ligados a um 
caule subterrâneo fortemente espessado e raízes 
de tuberosidade fusiforme. Ao descrever a espécie 
no gênero Viguiera, Blake (1918) distinguiu duas 
variedades, com base na forma das folhas: a que 
chamou de var.  genuina, com folhas de lâmina 
estreitamente oblonga ou oblongo-lanceolada e 
a var. immarginata, com folha de lâmina linear 
ou oblongo-linear. O exame de vários espécimes 
herborizados mostrou que é possível delimitar as duas 
variedades, tornando necessária a combinação acima.

Apesar de haver dois materiais coletados por 
Tweedie na mesma exsicata (Twedie 870 e 875), 
além de mais três plantas de coletores e locais 
diferentes, o lectótipo de Leighia stenophylla 
foi escolhido por conter junto a ele a etiqueta 
manuscrita por Tweedie, mencionando Montevideo 
como local de coleta.

Aldama corumbensis (Malme) Magenta & Pirani, 
comb. nov. Viguiera corumbensis Malme, Ark. 
Bot. 24A(8): 45. 1931. Tipo: BRASIL. MATO 
GROSSO DO SUL: Corumbá, in silva clara, 
loco interdum inundato, 11.IV.1903, Malme II. 
s.n. (lectótipo aqui designado: S! [S 04-931]); 
fotografia do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: S! 
(R 6475 e S 04 -925). 
Aldama hatschbachii (H. Rob. & A. J. Moore) 
E. E. Schill. & Panero, Bot. J. Linn. Rhysolepis 
hatschbachii H. Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. 
Soc. Washington 117(3): 438. 2004. Soc. 167: 323. 
2011.  Tipo: BRASIL. MATO GROSSO DO SUL: 
Rodovia Bonito - Campo dos Índios, próximo de 
Três Morros (Mun. Bonito); encosta do morro; solo 
calcário, 10.III.2003, G. Hatschbach et al. 74469 
(holótipo: MBM*; isótipo: US*). syn. nov.

Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO DO 
SUL: Corumbá, caminho de Urucum, IV.1963, fl. e 
fr., G.M. Barroso (PEL 5138, RB 117480). Miranda, 
Fazenda Lagoão Fechado, 18.III.2003, fl. e fr., G. 
Hatschbach et al. 74900 (MBM, SPF).

Espécie encontrada apenas no oeste do estado 
de Mato Grosso do Sul, pode ser reconhecida 
pelas folhas alternas levemente discolores com 
pecíolo de 2–4 mm de comprimento, alado, 
lâmina 5–14 × 1–4,5 cm, elíptica a elíptico-
lanceolada. É morfologicamente próxima de 
Aldama helianthoides (L. Rich.) E. E. Schill. & 
Panero, uma espécie andina, diferenciando-se pelas 
brácteas involucrais foliáceas apenas no ápice, 
pelas flores do raio em número de 10 a 12 e pelas 
cipselas trigonais. A. helianthoides possui brácteas 
involucrais inteiramente foliáceas, raio com 14 a 20 
flores e cipselas compressas, não trigonais.

Justifica-se a escolha do lectótipo porque 
o material S 04–931 contém as informações 
manuscritas por Malme e citadas no protólogo.

Aldama megapotamica (Malme) Magenta & 
Pirani, comb. nov. Viguiera megapotamica Malme, 
Ark. Bot. 24A (6): 68. 1931. Tipo: BRASIL. RIO 
GRANDE DO SUL: Cachoeira, in campo aprico, 
5-I-1902, Malme (II) 922a [lectótipo UPS!; 
isolectótipo GH!, designados por Mondin (2006)].
Material examinado: BRASIL. RIO GRANDE DO SUL: 
Arroio dos Ratos, rodovia BR 290 km 159,7, sentido Arroio 
dos Ratos - Cachoeira do Sul, 30°06᾿33,4”S, 51°48᾿27,6”W, 
94 m.a.m., 21.I.2003, fl. e fr., M. Magenta & C. Mondin 
502 (SPF); km 159,5, 30°06᾿33,7”S, 51°48᾿28,1”W, 76 
m.a.m., 12.IV.2003, fl. e fr., M. Magenta et al. 595 (K, SPF, 
TEX). Cachoeira, in campo aprico, 3.I.1902, Malme II. 522 
[922 - veja comentários] (GH, LP, R!, S!, PS); 20.I.1902, 
fl., (GH*, S!), Cachoeira do Sul, 18.II.1948, fl., Palacios-
Cuezzo 1151 (LP). estrada Cachoeira do Sul - Santana de 
Boa Vista, IV.1995, fl., M. Sobral & Jarenkow 7874 (ICN); 
Santa Maria, estrada Silvicultura - Santa Maria, 2.I.1956, 
fl., O. Camargo 125 (PACA).  10.IV.1956, fl., O. Camargo 
492 (PACA). SANTA CATARINA: Curitibanos, 1 km de 
Lebon Regis, 900 m.a.m., 16.III.1957, fl. e fr., L.B. Smith 
& R. Klein 12199 (RB).

Restrita aos estados de Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina; a espécie destaca-se pela presença 
de lâmina linear-filiforme com 30–80 × 1–1,5 
mm. É morfologicamente semelhante a Aldama 
anchusifolia  var. immarginata (S.F. Blake) 
Magenta & Pirani (combinação proposta logo 
acima), que apresenta folhas lineares a oblongo-
lineares, paracládios flexuosos, capítulos com 
3–5,5 cm diâm., escamas do pápus com 1–1,7 mm 
de alt. e ápice fimbriado; no entanto,  se diferencia 
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por apresentar folhas linear-filiformes, paracládios 
eretos, capítulos com 2–2,5 cm diâm. e escamas do 
pápus menores, com 0,7–1 mm alt., unidas até a 
metade e ápice eroso.

Aldama paranensis (Malme) Magenta & Pirani, 
comb. nov. Viguiera paranensis (Malme) Santos, 
Rodriguésia 42/44(68/70): 47. 1992. Aspilia 
paranensis Malme Kong. Swensk. Vetensk Akad. 
Handl. 3a sér. 12 (2): 88. 1933. Wedelia paranensis 
(Malme) B. Turner. Phytologia 72(5): 393. 1992. 
Tipo: BRASIL. PARANÁ: 19.X.1914, Turma 23 
n.15646 [Paraná: 23 Turma, in Campo, Dusén 15646 
(BM!, S*)] (lectótipo aqui designado: S*; fotografia 
do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: BM!, G).
Material examinado: BRASIL. PARANÁ: Ponta 
Grossa, 850 m.a.m., 28.XI.1946, fl., Maack (MBM, RB 
74710). IX.1950, fl., J. Vidal & Araújo III-228 (R). Lagoa 
Dourada - Furnas, 7.XI.1987, fl., P.M. Araki (HUEPG 
3498), P.M. Araki (HUEPG 3506). município indefinido, 
19.X.1914, fl., Dusén 15637 (K).

Evidencia-se pelo hábito decumbente e por 
ser uma das poucas espécies do gênero com raízes 
adventícias sem tuberosidades.  É semelhante à 
Aldama nudicaulis (Baker) E.E. Schill.  & Panero, 
diferenciando-se pela presença de flores do disco 
com limbo de base uniforme e tubo com cerca de 
1,5 mm de altura, além de anteras terminando na 
base do colar da antera A. nudicaulis tem flores do 
disco com limbo não uniforme, de base urceolada 
e tubo menor, variando de 0,5 a 1 mm altura, além 
de anteras terminando acima da base do colar da 
antera. 

Santos (1992) referiu o material de Estocolmo 
como holótipo, sem discriminar as exsicatas; por 
isso houve a necessidade de lectotipificação.

Aldama tuberosa var. guaranitica (Chodat) 
Magenta, comb. nov. Viguiera tuberosa var. 
guaranitica (Chodat) Hassl. Viguiera guaranitica 
Chodat, Bull. Herb. Boissier ser. 2(3): 724. 1903. 
Tipo: PARAGUAY. Ad marginem silvae in regione 
cursus superioreis fluminis Apa, 1901-02, Hassler 
7667 (lectótipo aqui designado: G*; isolectótipos: 
BM!, frag. GH). 
Viguiera tuberosa var. guaranitica f. angustifolia 
Hassl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 14: 275. 1916. 
Tipo: PARAGUAY. Hassler 8349 l.c. (lectótipo 
aqui designado: G*; isolectótipos: BM!, NY).
Viguiera tuberosa var. guaranitica f. major Hassl., 
Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 14: 275. 1916: 276. 
Tipo: PARAGUAY. Hassler 7667 (lectótipo aqui 
designado: G*; isolectótipo: BM!).

Viguiera tuberosa var. guaranitica f. scaberula 
Hassl., Repert. Sp. Nov. Regni Veg. 14: 275. 1916: 
276. Tipo: PARAGUAY. [MISIONES]: Caballero 
Cué, Fiebrig no 4844’ (holótipo: G*).
Material selecionado: ARGENTINA. CORRIENTES: 
Formosa, Patiño, Ruta 81, 15 km NW de Las Lomitas, 
26.XI.1994, fl., A. Krapovickas & C.L. Cristóbal 46413 
(CTES). Santo Tomé, Estancia Garruchos, 6.II.1972, 
fl., A. Krapovickas et al. 21089 (CTES). MISIONES: 
Canonelaria, Picda San Martin, 16.IV.1947, G.J. Sehwarz 
4492 (R). San Ignácio, Santo Pipo, 4.XI.1947, fl., 
G.J. Sehwarz 5100 (LP). BRASIL. MATO GROSSO: 
Primavera, Alto Paraguai, 10.XII.1956, fl., A.L. Woclston 
766 (SP, SPF). RIO GRANDE DO SUL: Manoel 
Viana, Cerro do Negro, 16.XI.2002, fl., C. Mondin & 
A. Iob 2825 (HASU, SPF). Santana do Livramento, 
rodovia BR 158 km 548,5, Cerro Paloma, 30°49᾿29,0” 
55°20᾿54,0”W, 132 m.a.m., 23.I.2003, fl., M. Magenta 
& C. Mondin 512 (SPF). SANTA CATARINA: Capinzal, 
estrada de Capinzal, 700 m.a.m., 30.X.1963, fl., R. Klein 
4297 (RB). PARAGUAI. [CORDILLERA]: In campo 
pr. Valenzuela, Jan. Hassler 8970 (G*). I.1902, Hassler 
8349 (G*). SAN PEDRO: Gran Chaco, in campis siccis 
pr. Santa Rita, Hassler no 2652 (G*). Hassler 265 2a 
(G*). Flossdorf no151 (G*).

Aldama tuberosa pode ser reconhecida 
pelas folhas longas e estreitas (lâmina 4–12 
× 0,25–1,5 cm) e pelas brácteas involucrais 
em 2–3 séries levemente apressas na floração, 
fortemente caniculadas na base. Embora seja 
impraticável a manutenção da maioria das 
categorias infraespecíficas propostas por Hassler 
(1916) o estudo de Magenta (2006) demonstra a 
consistência de variedades. Enquanto a variedade 
típica possui folhas oblongas a estreitamente 
oblongas, A. tuberosa var. guaranitica apresenta 
folhas elípticas a estreitamente elípticas. Tais 
caracteres diferenciais podem indicar divergências 
genéticas populacionais expressivas ou até 
processos de especiação incipientes.

Variedade nova
Aldama gardneri var. ovatifolia Magenta, var. 
nov. Tipo: BRASIL. GOIÁS: Santo Antônio do 
Descoberto, morro a 1 km em direção a Cidade 
Eclética, 9.IV.1984, B.A.S. Pereira 994 (holótipo: 
IBGE!; isótipos: HEPH!, RB!, SP!, US!).

A Aldama gardneri (Baker) E. E. Schill. & 
Panero var. gardneri affinis sed foliis et bracteolis 
ovatis ad late ovatis involucri bracteis cum longa 
cilia differt.

Erva a subarbusto com resina, 1–2,5 m 
alt., ramos aéreos eretos, cilíndricos, escabrosos, 
híspidos a setosos, entrenós 0,8–15 mm compr.; 
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caule subterrâneo com raízes adventícias tuberosas 
na porção mediana. Folhas verde-claras a discolores, 
1–2 pares basais opostos, as superiores alternas; 
pecíolo 0,3–1,2 mm compr.; lâmina 3,5–12 × 0,8–4 
cm oval, base arredondada, obtusa ou atenuada, 
ápice agudo, mucronulado, inteira ou esparsamente 
denteada a esparsamente serreada na porção superior, 
cartácea, nervação acródroma basal a suprabasal, 
imperfeita a perfeita, 3 nervuras principais, face 
adaxial esparsa a densamente estrigosa, tricomas 
tectores 2-celulares com bossas, base cilíndrica 
levemente apressa, cercada por 1–2 séries de células, 
face abaxial esparsa a densamente estrigosa a vilosa, 
tricomas tectores 2–3-celulares, com bossas, às 
vezes com tricomas glandulares. Sinflorescência 
botrióide ou tirsóide, 20–50 cm alt., paracládios 
eretos a flexuosos, superiores terminando acima 
do capítulo terminal ou raramente próximo a 
ele, estreitamente canaliculados, estrigosos, com 
bractéolas foliáceas ovais a largamente ovais, 1a 
ordem 10–30 cm compr., 2a ordem 4,5–8 cm compr.; 
pedúnculo terminal 1,5–11 cm compr. Capítulos 
3–4 cm diâm., radiados, invólucro 8–12 mm diâm., 
campanulado a semigloboso, subtendido por 1–2 
bractéolas 3–10 mm compr., ovais, estrigosas, 
brácteas involucrais reflexas na floração, 4–5  séries, 
oblongas, largamente oblongas ou lanceoladas, 
base estriada, 3 nervuras levemente destacadas, 
foliáceas em 1/3 superior, ápice agudo mucronado, 
ciliadas, cílios longos, coriáceas, face adaxial glabra 
a híspida, com ou sem glândulas, 1a série 4–5(–10) 
mm alt., face abaxial estrigosa a vilosa na porção 
superior, 2a série 6–8(–11) mm alt., face abaxial 
estrigilosa na porção superior, 3a e 4a séries 8–13 
mm alt., face abaxial esparsamente estrigilosa na 
porção superior; receptáculo levemente convexo, 
páleas 7–10 mm alt., oblongas a levemente obovais, 
ápice expandido truncado ou obtuso, geralmente 
mucronado,  8, 10 ou 12 nervuras,  a principal 
estrigosa, carena estreita estrigosa. Flores do raio 
12–16, em um verticilo, corola 9–12 × 2–3 mm, 
tubo 1,5–2 mm alt., limbo oblongo, ápice curtamente 
2-partido, face adaxial glabra, face abaxial com 8–10 
nervuras estrigilosas; tubo estrigiloso a estrigoso; 
flores do disco 80–150, corola 6–7 mm alt., tubo 
1–1,2 mm alt., face externa estrigilosa, antera de base 
curtamente sagitada, terminando acima ou na base 
do colar da antera, estilete com alargamento basal 
fusiforme, estilopódio 0,16–0,18 × 0,38–0,40 mm. 
Cipselas 3–4,5 mm alt., estreitamente obovóides, 
estriadas, jovens seríceas, maduras glabrescentes, 
carpopódio delgado, pápus estramíneo a amarelado 

com manchas vináceas, 1–2-aristado, aristas 
marginais iguais a desiguais 1,5–2,5 mm alt., livres, 
delicadas, estreitamente triangulares, margem 
lacerada, escamas 3–4 pares, 0,7–1,5 mm alt., unidas 
até próximo ao ápice lacerado.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Itiquira, 
16.III.1980, fl. e fr., A.E.H. Salles 160 (HEPH, IBGE); 
Luziânia, estrada para Santo Antonio do Descoberto, 
27.III.1980, fl., E.P. Heringer 17691 (HEPH, IBGE); 
Santo Antonio do Descoberto, estrada de terra entre Santo 
Antonio e Cidade Eclética, 13 km de Santo Antonio, 
margem direita, 15°53᾿S, 48°19’W, 1120 m.a.m., 
24.IV.1998, fl. e fr., F.B. Costa 81 (SPF, SPFR).

Esta é uma planta resinífera encontrada no 
sudoeste de Goiás, com capítulos de 3–4 cm de 
diâmetro e brácteas involucrais em 3–4 séries. 
Enquanto a variedade típica apresenta folhas com 
lâmina oblonga a largamente oblonga, elíptica ou 
oval-lanceolada e brácteas involucrais com cílios 
curtos, a nova variedade tem folhas e bractéolas 
ovais a largamente ovais e brácteas involucrais 
com cílios longos.

Recircunscrições taxonômicas, 
seus sinônimos novos 
e suas lectotipificações

Aldama aspilioides (Baker) E. E. Schill. & Panero. 
Viguiera aspilioides Baker in Mart., Fl. bras. 6(3): 
228. 1884. Wedelia aspilioides (Baker) B. L. Turner, 
Phytologia 72(5): 391. 1992. Rhysolepis aspilioides 
(Baker) H. Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. Washington 
117(7): 425. 2004. Tipo: BRASIL: Facienda de Santa 
Anna. Sello 669 [holótipo provavelmente no herbário 
B, destruído] (neótipo aqui designado: Sello s.n. K! - 
esboço; fotografia do neótipo: SPF!). 
Material selecionado: BRASIL. PARANÁ: Colombo, 
Rio Canguiri, 3.X.1967, fl., G. Hatschbach 17257 (LP, 
MBM); Palmeira, Rio do Salto, 10.XI.1951, fl., G. 
Hatschbach 2693 (MBM). Palhoça, Ponta do Papagaio, 
22.IX.1982, fl., G. Hatschbach 45454 (MBM). Pinhão, 
Rio Reserva, salto da Fazenda Reserva, 24.II.1996, fl., 
G. Hatschbach et al. 645 (MBM). Ponta Grossa, estrada 
que liga BR 376 a Itaiaoca, 25°07᾿43,8”S, 50°01᾿57,6”W, 
1016 m.a.m., 21.IX.2002, fl., M. Magenta & J. Magenta 
477, 478 (SPF). Porto Amazonas, Recanto dos Papagaios, 
Rodovia BR 277, 5.X.2001, fl. e fr., J.M. Silva & O.S. 
Ribas 3485 (MBM).

Espécie encontrada em pequenas populações 
esparsas no Paraná; possui ramos flexíveis com 
folhas opostas longas, de 8–19 cm de comprimento 
e capítulos geralmente solitários. É freqüentemente 
confundida com Aldama tenuifolia (Gardner) 
E.E. Schill. & Panero, mas possue raízes muito 
delgadas, com uma grande tuberosidade globosa 
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na região terminal, indumento hirsuto com 
tricomas multisseriados sem bossas ou com 
bossas inconspícuas, e escamas do pápus de ápice 
eroso, enquanto A. tenuifolia apresenta raízes 
com tuberosidade fusiforme nas porções basal 
ou central, indumento estrigoso, com tricomas 
3-seriados de bossas conspícuas na célula central 
e escamas do pápus com ápice eroso fimbriado. A 
semelhança entre as duas espécies levou Robinson 
(1984) a comentar que Aspilia linearifolia Baker 
(na verdade, A. tenuifolia) seria evidentemente 
Viguiera aspilioides Baker. Assim como esta 
última, A. linearifolia está representada por um 
desenho do tipo, no herbário K, com referência a 
um número de coletor (Sello 1053) que, de acordo 
com o trabalho de Herter & Rambo (1953) teria 
sido coletado em Minas Gerais, onde a espécie 
semelhante encontrada é A. tenuifolia.

Não foi possível localizar o material-tipo de 
Viguiera aspilioides ou qualquer imagem desta 
espécie entre os hebários internacionais visitados. 
O holótipo (Sello 669) estava provavelmente 
depositado em Berlim e, nesse caso, foi destruído 
durante a 2ª guerra mundial. Nos registros 
fotográficos do herbário do Field Museum consta 
erroneamente como fotografia de tipo a imagem 
de um espécime coletado por Sello sob o número 
1095. O único material encontrado analisado por 
Baker (com sua caligrafia) é um desenho de uma 
coleção de Sello, no herbário K, proveniente da 
mesma localidade do tipo, mas sem número e sem 
indicação do material utilizado para sua confecção. 
Na ausência de outro material representativo 
examinado nos herbários europeus visitados ou 
consultados, o esboço foi considerado como 
neótipo, já que o holótipo está desaparecido.

Aldama bakeriana (S. F. Blake) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 322. 2011. Viguiera 
bakeriana S. F. Blake, Contr. Gray Herbarium n. ser. 
54: 131. 1918. Rhysolepis bakeriana (S. F. Blake) H. 
Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 
425. 2004. Tipo: BRAZIL. [MINAS GERAIS]: 
‘Environs de Rio de Janeiro et Ouro Preto, 1883-
84’, Glaziou 15007 [Minas Gerais, entre Barbacena 
& Sitio, 15.XI.1884 (P)] (lectótipo aqui designado: 
K!; fotografia do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: 
P!, frag. GH, NY*). 
Tridens varius Pohl ex Baker in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 6(3): 225. 1884, nom. nud. pro syn.
Aldama subdentata (S. F. Blake) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera 

subdentata S. F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 
131. 1918. Rhysolepis subdentata (S. F. Blake) 
H. Rob. & A. J. Moore, l.c.: 432. 2004. Tipo: 
BRÉSIL. PROVINCE DE MINAS GERAES: 1816 
a 1821, A. St.-Hil. 1160 (holótipo: P!; fotografia do 
holótipo: GH!; isótipo: US*). syn. nov.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Ilhéus, 
VIII.1894, fl., A. Silveira 205 (R). MINAS GERAIS: 
Alpinópolis, rodovia Alpinópolis - Carmo do Rio Claro, 3 
km antes Alpinópolis, km 536, 20°52᾿44”S, 46°24᾿22”W, 
907 m.a.m., 21.X.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. 
Magenta 291 (K, SPF). Congonhas, rodovia BR 383 km 
8, entre a BR 040 e São João Del Rei, Serra da Moeda, 
22.X.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 492 (SPF).
Esmeraldas, estrada que vai de Esmeraldas para Ribeirão 
das Neves, km 7, 20.X.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. 
Magenta 485 (SPF). Lagoa Dourada, rodovia BR 383 
km 73, sentido Lagoa Dourada - São João Del Rei, 
20°57᾿39,2”S, 44°07᾿10,2”W, 1130 m.a.m., 22.X.2002, 
fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 494 (SPF). Lagoa 
Santa, XI.1915, fl. e fr., F.C. Hoehne 6480 (R). Lassance, 
Serra do Cabral, 9.XII.1919, fl., A. Lutz 1572 (R). Pedra 
do Indaiá, rodovia MG 050 km 165, sentido Divinópolis 
- Pimenta, 20°17᾿47,2”S, 45°11᾿09,1”W, 900 m.a.m., 
20.X.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 484 
(SPF). Santana do Riacho, Parque Nacional da Serra do 
Cipó, trilha para Cachoeira do Gavião, 19°20᾿35,3”S, 
43°35’16,3”W, 822 m.a.m., 21.X.2002, fl., M. Magenta 
& J. Magenta 487 (SPF); São João del Rey, X.1969, fl. e 
fr., L. Krieger, Pe. 7412 (CESJ, RB, SPF). Sete Lagoas, 
CNPMS, Embrapa, 28.X.1982, fl., R.C.F. de Carvalho 
92 (BHCB). Várzea da Palma, Fazenda Mãe D´Agua, 
21.XI.1962, fr., A.P. Duarte 7424 (RB). 

Espécie com folhas denteadas a serreadas 
na metade superior, que ocorre principalmente 
nas regiões noroeste, centro-oeste e sudoeste do 
estado de Minas Gerais, em cerrados íntegros ou 
degradados. Diferencia-se de Aldama discolor 
(Baker) E.E. Schill.  & Panero, por apresentar 
brácteas involucrais externas inteiramente foliáceas 
com uma nervura levemente destacada e ápice 
acuminado e pápus com aristas intramarginais 
eretas, sem carena ou com carena inconspícua; 
A. discolor, por sua vez, tem brácteas involucrais 
externas com base canaliculada, com 1–3 nervuras 
muito salientes, foliáceas em ½ superior e ápice 
agudo ou obtuso e pápus com aristas marginais 
recurvadas, robustas, com carena conspícua.

Blake (1918) descreveu Viguiera subdentata, 
diferenciando-a de V. bakeriana por apresentar 
brácteas involucrais em duas séries, enquanto a 
segunda teria invólucro com três a quatro séries 
de brácteas; a observação em campo mostrou que 
a distinção em duas espécies não procede, pois a 
variação no número de séries de brácteas pode ser 
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observada numa mesma população. Blake (1918) 
cometeu um erro, ao relacionar V. bakeriana ao 
nome V. dissitifolia Baker (basiônimo Leighia 
dissitiolia); cujo tipo, ao ser examinado, mostrou 
corresponder a V. anchusifolia (DC.) Baker. 

Somente o espécime depositado no herbário 
K possui identificação manuscrita por S. F. Blake, 
com as informações citadas no protólogo da 
espécie.  Interpreta-se isso como clara evidência de 
ser efetivamente o material usado pelo autor para 
a descrição e por isso sua escolha como lectótipo.

Aldama bracteata (Gardner) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 322. 2011. Viguiera 
bracteata Gardner, London J. Bot. 7: 404. 1848. 
Tipo: BRAZIL. GOYAZ: Dry upland campos, 
between Arrayas and San Domingos, V.1840, 
Gardner 4234 (lectótipo aqui designado: K! ex 
Herb. Hookerianum; fotografia do lectótipo: 
K!, SPF!; isolectótipos: BM!, K! ex Herbarium 
Benthamianum, US* 2x , frag. GH, fotografia de 
isolectótipo[G!]).
Aldama imbricata (Baker) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera imbricata 
Baker in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(3): 220. 
1884. Tipo: BRAZIL. Pohl 584 (holótipo: K!, 
isótipo: frag. G, W*; fotografia de isolectótipo de 
B [destruído]: F!). syn. nov.
Aldama hilairei (S. F. Blake) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 323. 2011. Viguiera hilairei S. 
F. Blake, Contr. Gray Herbarium n. ser. 54: 153. 
1918. Tipo: BRAZIL. MINAS GERAES: 1816-21, 
A. St.-Hil. 1208 [C1 415] (lectótipo aqui designado: 
P!; isolectótipo: P!). syn. nov.
Aldama quinqueremis (S. F. Blake) E. E. Schill. 
& Panero, Bot. J. Linn. 167: 323. 2011. Viguiera 
quinqueremis S. F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 
168. 1918. Tipo: BRAZIL. MINAS GERAIS: 1816 
- 21, A. St.-Hil. 1218 [B1 1129 (P!)] (holótipo: P!; 
fotografia do holótipo: K! SPF!). syn. nov.
Material  selecionado :  BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, próximo ao Jardim Botânico de 
Brasília, no Cond. Ecológico Vilage III, 15°52᾿02,2”S, 
47°48᾿53,2”W, 4.XI.2001, fl., M. Magenta & J. Magenta 
312 (SPF). GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos 
Veadeiros, 14°01᾿47,3”S, 47°31᾿47,2”W, 1506 m.a.m., 
24.I.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 378 (SPF). 
Caldas Novas, termas do Rio Quente, Reserva Ecológica 
do Roncador, 14.V.1980, fl. e fr., E.P. Heringer 17807 
(HEPH, IBGE). Campo Alegre de Goiás, rodovia 
BR 050 km 182, estrada Campo Alegre - Cristalina, 
17°25᾿22,2”S, 47°47᾿44,1”W, 945 m.a.m., 20.I.2002, 
fl., M. Magenta & J. Magenta 363 (SPF). Cristalina, 

Rodovia BR 050 km 10, Sul de Cristalina, 16°48᾿57,5”S, 
47°40᾿8,7”W, 1225 m.a.m., 16.XII.2001, fl., M. Magenta 
et al. 333 (SPF). Pirenópolis, alto da Serra de Pireneus, na 
base dos 3 picos, 8.XI.1970 fl., J.A. Rizzo & A. Barbosa 
5711 (UFG). MATO GROSSO DO SUL: Corumbá, 
10.IV.1967, fl., E.P. Heringer 11407 (RB). MINAS 
GERAIS: Araxá, rodovia BR 262 km 679, sentido 
Araxá - Belo Horizonte, 19°32᾿57,7”S, 46°50᾿57,4”W, 
936 m.a.m., 18.IV.2003, fl. e fr., M. Magenta & J. 
Magenta 641 (SPF). Coromandel, Chapadão do Pau da 
Terra, Rodovia MG-040 km 292, entre Guarda-Mor e 
Coromandel, 18°07᾿21,7”S, 47°05᾿01,7”W, 930 m.a.m., 
22.IV.2003, fl., M. Magenta & J. Magenta 667 (SPF).
Curvelo, rodovia BR 259 km 509, sentido Curvelo - 
Gouveia, 18°35᾿50,5”S, 46°57᾿12,9”W, 1116 m.a.m., 
18.IV.2003, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 644 
(K, SPF). Jaboticatubas, Serra do Cipó, Chapéu de Sol, 
19°40’S, 43°57’W, 1000 m.a.m., 29.IV.1952, fl. e fr., 
L.B. Smith 7009 (R, US). Montes Claros, rodovia BR 
135 km 372, 16°48᾿31,2”S, 43°50᾿53,4”W, 967 m.a.m., 
20.IV.2003, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 658 (SPF). 
Paracatu, rodovia BR 040, Paracatu - Cristalina, 68 km 
de Paracatu, 21.IV.1998, fl. e fr., F.B. Costa et al. 67 
(SPF, SPFR). Município indefinido: 1816-21, A. St.-Hil. 
1216 [B1 1125 (P!)] (parátipo de V. quinqueremis: P!).

Encontrada em Goiás, na Serra da Gibóia 
e em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos 
Veadeiros, em altitudes acima de 1300 m.a.m. 
e com aparência mais robusta em Minas Gerais, 
na Cadeia do Espinhaço, nas Serras do Cipó e 
do Cabral, e a oeste, na Serra da Canastra (nesta 
última apresentando um fenótipo peculiar, com 
folhas e sinflorescências muito adensadas, 
descrito por Blake em Viguiera hilairei).  A 
espécie pode ser reconhecida pelas folhas verde-
claras e pelas brácteas involucrais desiguais em 
4–5(–6) séries. A variação no número de séries 
de brácteas involucrais e na morfologia das 
folhas (lâmina lanceolada a linear, base atenuada 
a cuneada, ápice agudo a acuminado, inteira ou 
esparsamente denticulada ou raramente crenada) 
levou Baker (1884) a descrever V. imbricata, e 
Blake (1918) a apresentar como espécies novas 
V. hilairei e V. quinqueremis. O formato dessas 
brácteas também varia, possuindo ápice agudo 
quando os capítulos estão imaturos e ápice 
longamente acuminado na maturidade. O exame 
detalhado das estruturas reprodutivas de todas 
essas plantas mostrou que se tratam apenas de 
variabilidade fenotípica.

A escolha do lectótipo baseou-se no fato de 
que apenas este material apresenta etiquetas de 
campo e da exsicata anotadas por Gardner, e cujas 
informações estão citadas no protólogo.
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Aldama discolor (Baker) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 322. 2011. Viguiera discolor 
Baker in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(3): 228. 1884. 
Tipo: [BRASIL]. MINAS GERAES: In campis ad 
Caldas, [18/9/964] Regnel III.771 (lectótipo aqui 
designado: S! [S 04-923]; fotografia do lectótipo: 
K!, SPF!; isolectótipos: BR! 2x, GH - esboço, ex. 
herb. Stockholm, R!, RB!, S! [R 6476 e S 04-922], 
US*; fotografia de isolectótipo de B [destruído]: F!).
Aldama obtusifolia (Baker) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera obtusifolia 
Baker in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(3): 226. 
1884. Rhysolepis obtusifolia (DC.) H. Rob. & A. J. 
Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 430. 2004. 
Tipo: BRASIL. Pohl 581 (lectótipo aqui designado: 
K!, fotografia do lectótipo: K, SPF; isolectótipos: 
BR!, C, F*, frag. GH). syn. nov.
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Campo Alegre 
de Goiás, rodovia BR 050, sentido Campo Alegre - 
Catalão, 17°39᾿36,8”S, 47°44᾿22,1”W, 965 m.a.m., 
5.XI.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 315 (SPF). 
MINAS GERAIS: Araxá, rodovia BR 428 km 41,5, Araxá 
- Franca, 19°42᾿19,3”S, 47°06᾿0,9”W, 1133 m.a.m., 
6.XI.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 322 (SPF). 
Ituiutaba, rodovia BR 365 km 433, sentido Ituiutaba - 
Uberlândia, 18°53᾿33,7”S, 48°13᾿11,1”W, 690 m.a.m., 
14.XI.2004 fl., M. Magenta & J. Magenta 723 (SPF). 
Paracatu, 14.X.1965, fl., A.P. Duarte 9274-A (RB). Poços 
de Caldas, próximo à estação ferroviária, junto ao Morro 
das Camisinhas, 21°50᾿20”S, 46°33᾿53”W, 9.III.1983, 
fl. e fr., H.F. Leitão Filho et al. 2049 (UEC). São Roque 
de Minas, Serra da Canastra, estrada para o Retiro das 
Pedras, XII.1994, fl., R. Romero et al. 1550 (HUFU). São 
Sebastião do Paraíso, estrada Itamogi - São Sebastião 
km 10,5, 20°54᾿49”S, 46°57᾿46”W, 980 m.a.m., 
20.X.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 279 (SPF). 
Uberaba, rodovia BR 050 km 150, sentido Uberlândia, 
19°39᾿50,5”S, 48°00᾿2,2”W, 700 m.a.m., 2.XI.2001, fl. e 
fr., M. Magenta & J. Magenta 300 (K, SPF, SPFR). SÃO 
PAULO: Altinópolis, Morro do Forno, 19.XI.1992, fl., W. 
Marcondes-Ferreira et al. 507 (SPFR). Cristais Paulista, 
Estrada Franca - Pedregulho 1,5 km da entrada Cristais, 
20°23᾿24,8”S, 47°46᾿01,8”W, 1025 m.a.m., 1.XI.2001, 
fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 294 (HUFU, K, SPF, 
TEX). Ilha Solteira, município de Selviria, 6.IX.1984, 
fl. e fr., F.R. Martins et al. 16316 (UEC). Itirapina, 
13.XI.1984, fl. e fr., S.N. Pagano 582 (HRCB, SPF); 
Mogi Guaçu, Fazenda Campininha, III.1996, fl., F.B. 
Costa 6 (SPFR).

A espécie é encontrada no nordeste e 
oeste de Minas Gerais e parte do sudeste de São 
Paulo, ou mais raramente no sul de Goiás, em 
cerrados típicos, campos sujos, campos rupestres 
e cerrados degradados. O epíteto específico está 
relacionado à cor esbranquiçada da face abaxial 

foliar de grande parte dos espécimes, conferida 
pelo indumento alvo-tomentoso. No entanto, 
quando o indumento é híspido, é confundida com 
Aldama bakeriana (S.F. Blake) E. E. Schill. & 
Panero, da qual se diferencia principalmente por 
características do invólucro, das páleas e do pápus 
(ver comentários de A. bakeriana). Possui hábito 
e cipselas muito semelhantes aos de A. squalida 
(S. Moore) E. E. Schill. & Panero, mas diferencia-
se pelo caule subterrâneo com espessamento 
leve, pelas folhas com base levemente atenuada 
a cordada e face abaxial tomentosa ou híspida, 
pelas brácteas involucrais com face abaxial vilosa, 
estrigosa ou setosa e pelas anteras terminando 
na base do colar da antera, enquanto a segunda 
apresenta caule subterrâneo fortemente espessado, 
folhas com base obtusa a cuneada e glabras, 
esparsamente estrigosas ou estrigosas, hirsutas 
ou setosas, brácteas involucrais com face abaxial 
esparsamente estrigilosa a estrigilosa e anteras 
terminando acima da base do colar da antera. 
Baker (1884) descreveu Viguiera obsusifolia, 
difenrenciando-a por apresentar folhas de lâmina 
largamente oblonga, mas seu espécime-tipo 
apresenta folhas com lâmina arredondada, variação 
observada diversas vezes numa mesma população 
de A. discolor durante os trabalhos de campo, 
justificando a sinonimização.

No herbário S há também um material 
catalogado como Regnel III. 771a (S!, GH - esboço 
ex herb. Stockholm), com a localização do lectótipo 
(“Territ. Caldense, prov. Minarum”, 1864).

A lectotipificação seguiu dois critérios: 
os dados constantes no protólogo da descrição 
da espécie e o herbário onde o material se 
encontra depositado (Baker descreveu espécies 
principalmente a partir de exemplares dos herbários 
BM, BR e K; o único material tipo foi encontrado 
no herbário BR). A despeito de haver materiais 
coletados em dois locais diferentes, no protólogo 
Baker citou a cidade de Caldas.

Aldama grandiflora (Gardner) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 323. 2011. Leighia 
grandiflora Gardner in Field & Gardn., Sert. Pl. 
Viguiera grandiflora (Gardner) Gardner, London 
J. Bot. 7: 404. 1848. Viguiera grandiflora f. typica 
S. F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 127. 1918. Tipo: 
[BRAZIL. GOYAZ]: Dry Hills near Mission of Duro, 
X.1839, Gardner 3288 (holótipo: OXF, isótipos: BM!, 
frag. GH, K! - 2x, NY*, P!, RB!; fotografia de isótipo 
de B [destruído]: F!).  54-55. 1844.  



Novidades em Aldama La Llave

Rodriguésia 65(1): 175-192. 2014

183

Viguiera macrantha Glaz., Bull. Soc. Bot. Fr. 57. 
Mém. 3: 413, nom. nud. pro syn.
Viguiera grandiflora f. latifolia (Baker) S. F. 
Blake, Contr. Gray Herb. 54: 127. 1918. Viguiera 
grandiflora var. latifolia Baker in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 6(3): 224. 1884. Tipo: BRAZIL. GOYAZ: 
Dry wooded campos, Missione of Duro, X.1839, 
Gardner 3288 (bis) (lectótipo aqui designado: K!, 
fotografia do lectótipo: K!, SPF!).  syn. nov.
Aldama macropoda (S. F. Blake) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera 
macropoda S. F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 128. 
1918. Tipo: BRÉSIL. PROVINCE DE MINAS 
GERAIS: A. St.-Hil. 1157 (holótipo: P!; fotografia 
do holótipo: K!, SPF!). syn. nov.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Rio de 
Contas, Pico do Itabira, 13°22’07’’S, 41°53’03”W, 1800 
m.a.m., 15.XI.1996, fl. e fr., R.M. Harley et al. 4296 
(ALCB, HRB, HUEFS, SPF). DISTRITO FEDERAL: 
Sobradinho, rodovia DF 01 km 9, sentido Paranoá 
- Sobradinho, 15°43᾿40,4”S, 47°47᾿21,9”W, 1194 
m.a.m., 23.I.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 
371 (SPF). GOIÁS: Abadiânia, rodovia BR 360 km 17, 
sentido Alexânia - Abadiânia, 15°57᾿18”S, 48°10᾿28”W, 
4.XI.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 310 
(K, SPF, SPFR). Alto Paraíso de Goiás, próximo ao 
povoado de São Jorge, 14°10᾿59”S, 47°49᾿18”W, 
1060 m.a.m., 2.VIII.2002, fl. e fr., M. Magenta et al. 
271 (K, SPF, TEX). Niquelândia, Fazenda Engenho, 
ca. 11 km de Niquelândia em direção a Dois Irmãos, 
14°34᾿41”S, 48°23᾿43”W, 3.X.1997, fl., M.L. Fonseca 
et al. 1629 (HEPH). Piracanjuba, Rochedo, 25.IX.1975, 
fl., G. Hatschbach 37174 (LP, MBM). Planaltina, 14 
km de Planaltina, 5 km da Lagoa Formosa, 600 m 
do Córrego Maranhão, 1150 m.a.m., 9.X.1992, fl., J. 
Fontella & J.E. Paul 2855 (RB). MATO GROSSO: 
Alto Araguaia, 74 km Alto Araquaia para Goiânia, 930 
m.a.m., 30.IX.1963, fl., J.M. Pires 56977 (UB). São 
Vicente, rodovia BR 364, Serra de São Vicente, ca. 60 
km de Cuiabá, 26.X.1981, fl., F. Sonoda & N. Menezes 
20 (UFMT). MATO GROSSO DO SUL: Alcinópolis, 
Fazenda Água Limpa, 18°13᾿S, 53°54᾿W, 450 m.a.m., 
28.X.1999, fl. e fr., A. Pott & V.J. Pott 8137 (CPAP, SPF). 
Bandeirantes, rodovia BR 163, São Pedro, 6.XI.1996, 
fl., G. Hatschbach et al. 65352 (MBM). MINAS 
GERAIS: Babilônia, Babilônia - São João Batista da 
Glória sentido Delfinópolis, X.1997, fl., F.B. Costa 
35 (SPFR). Buritizeiro, ponto 279, RADAMBRASIL, 
17°15’S, 45°12’W, 750 m.a.m., 17.XI.1981, fl. e fr., 
O.A. Salgado 239 (HPR, HRB, HUEFS). São Roque 
de Minas, Serra da Canastra, estrada para a Serra da 
Chapada, 14.X.1997, fl., R. Romero et al. 4603 (HUFU, 
UEC). Unaí, Fazenda São Miguel, Grupo Votarantim, 
próximo Ribeirão Bebedouro, 15°55᾿S, 46°40’W, 950 
m.a.m., 8.XI.1993, fl. e fr., M. Silva et al. 1694 (HEPH, 
IBGE, US). TOCANTINS: Arraias, 5‒10 km da rodovia 

para Paranã, Tocantins, 500 m.a.m., 10.XI.1991, fl., G. 
Hatschbach et al. 56012 (BR, CTES, HUEFS, MBM); 
Dianópolis, X.1839, fl. e fr., G. Gardner 3288 (BM, 
K, RB). 

Aldama grandiflora ocorre no Distrito 
Federal, noroeste e nordeste de Goiás, sul e 
sudoeste de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do 
Sul, noroeste de Minas Gerais e sul da Bahia, em 
cerrados típicos e campos.  Caracteriza-se pelos 
capítulos grandes, com 5–10 cm de diâmetro, e 
pelas brácteas involucrais levemente apressas na 
floração, em 2–3 séries. Seus representantes são 
tolerantes a diferentes intensidades luminosas, 
condições refletidas na variação da forma e da cor 
da lâmina foliar: indivíduos habitando ambientes 
abertos ensolarados geralmente apresentam um 
maior número de folhas orbiculares e mais claras 
do que os de locais sombreados, nos quais as 
folhas possuem lâminas elípticas a largamente 
elípticas, oblongas a largamente oblongas, 
obovais, largamente obovais ou lanceoladas. 
A observação em campo demonstrou que as 
diferenças de forma foliar, característica utilizada 
por Blake (1918) para separar a espécie em duas 
formas distintas, não procedem; a forma das 
folhas varia numa mesma população e até num 
único indivíduo (ex.: R.M. Harley 4296, A.P. 
Duarte 10313). 

Alguns indivíduos desta espécie podem 
ser muito semelhantes a certos espécimes de 
Aldama squalida (S. Moore) E. E. Schill.  & 
Panero, sendo às vezes impossível diferenciá-las 
em estado vegetativo. A distinção se faz com 
facilidade por meio das brácteas involucrais 
sempre linear-lanceoladas com face abaxial 
estrigosa a densamente estrigosa em A. grandiflora, 
e também de seu fruto geralmente longo (6,5–8,5 
mm de alt.) e estreito, e pápus com aristas livres 
de ápice longamente acuminado, enquanto A. 
squalida possui brácteas involucrais elíptico-
lanceoladas a oval-lanceoladas ou raramente 
oblongo-lanceoladas, com face abaxial glabra 
a esparsamente estrigilosa e cipselas menores 
(5–6,5 mm de alt.) e mais largas, e pápus com 
aristas unidas às escamas laterais.

Na descrição da espécie, Baker citou 
apenas o número 3288, em cuja coleção incluiu 
exemplares da variedade típica e da variedade 
latifolia. No entanto Baker anotou 3288 (bis) 
com o nome Aldama grandiflora var. latifolia; 
portanto este foi aqui selecionado lectótipo deste 
último.
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Aldama kunthiana (Gardner) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 323. 2011.  Viguiera 
kunthiana Gardner, London J. Bot. 7: 399. 1848. 
Rhysolepis kunthiana (Gardner) H. Rob. & A. J. 
Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 427. 2004. 
Tipo: BRAZIL. GOYAZ: Dry upland campos, 
Mission of Duro, X.1839, Gardner 3285 (lectótipo 
aqui designado: K! ex Herb. Hookerianum; 
fotografia do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: 
BM!, K! ex Herb. Benthamianum, NY*, frag. e 
esboço GH).
Ichthyothere dubia Glaz., Bull. Soc. Bot. France 57. 
Mém. 3(d). 409. 1910, nom. nud. pro syn.
Aldama angustissima (S. F. Blake) E. E. Schill. 
& Panero, Bot. J. Linn. 167: 322. 2011. Viguiera 
angustissima S. F. Blake, Contr. Gray Herbarium 
54: 118. 1918. Tipo: BRAZIL. GOYAZ: Campo 
between Rajadinha e Paranauna, Glaziou 21561 
(lectótipo aqui designado: K!; fotografia do 
lectótipo: F!, K!, SPF!; isolectótipos: BR!, G, frag. 
GH, US*).  syn. nov.     
Material selecionado: BRASIL. DISTRITO FEDERAL: 
Brasília, Reserva Ecológica do IBGE, brejo próximo ao 
Córrego Taquara, 15°55᾿55”S, 47°83᾿81”W, 1015 m.a.m., 
20.IX.1999, fl. e fr., M.L. Fonseca & D. Alvarenga 2114 
(HEPH, IBGE, UEC). GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás, 
estrada para Colinas do Sul, ca. 35 km de Alto Paraíso de 
Goiás, próximo ao povoado de São Jorge, 14°10᾿59”S, 
47°49᾿18”W, 1060 m.a.m., 2.VIII.2002, fl. e fr., M. 
Magenta et al. 272 (SPF); Caiapônia, Serra do Caiapó, 
ca. 50 km de Caiaponia para Jataí, 17°12᾿S, 51°47᾿W, 900 
m.a.m., 25.X.1964, fl., H.S. Irwin & T.R. Soderstrom 7239 
(UEC); Caldas Novas, 20.XII.1951, fl., A. Macedo 3533 
(RB); Campo Alegre de Goiás, rodovia BR 050, sentido 
Campo Alegre - Catalão, 17°58᾿39,8”S, 47°47᾿45,3”W, 
865 m.a.m., 5.XI.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 
316 (SPF); Minaçu, estrada de terra Minaçu, Serra da 
Mesa, 2 km da entrada N do canteiro de obras da UHE, 
13°51’S, 48°15’W, 550 m.a.m., 20.XI.1991, fl., B.M.T. 
Walter et al. 781 (CEN, K, SPF); Município indefinido: 
Goyaz, Pohl (como Tridens hispidus, W*). MINAS 
GERAIS: Araxá, rodovia BR 428 km 27, sentido Araxá 
- Franca, 19°42᾿47”S, 46°59᾿26,4”W, 6.XI.2001, fl. e 
fr., M. Magenta & J. Magenta 321 (SPF). Babilônia, 
Babilônia - São João Batista da Glória, X.1997, F.B. 
Costa 32 (SPFR). Santa Bárbara, estrada Rio Acima, 
Fazenda Gandarela, 14 km Rio Acima, 31.X.1966, fl. 
e fr., A.P. Duarte 958 (M). Unaí, Fazenda São Miguel, 
Grupo Votarantim, próximo ao Ribeirão Bebedouro, 
15°55´S, 46°40’W, 8.XI.1993, M.A. Silva et al. 1688, 
1691 (HEPH). TOCANTINS: Dianópolis, Mission of 
Duro, X.1841, fl. e fr., G. Gardner 3285 (BM, K, P). 
Natividade, Serra de Natividade, XII.1839, G. Gardner 
3284 (K, P). Palmeirópolis, Serra Dourada, 12.II.1991, 
fl., G. Hatschbach & M. Hatschbach 56100 (BR); 
Ponte Alta do Tocantins, Macedo, in midle of Tocantins 

Ultramatic Complex, 1.8 km along S Ridge road towards 
Ponte Alta, 22.VI.1990, fl, R.R. Brooks & R.D. Reeves 
TMEX 652 (K). 

Ocorre no norte, noroeste e na porção central 
de Goiás, no noroeste e sudoeste de Minas Gerais 
e no Distrito Federal, em campos, brejos, borda de 
mata e de córregos. Possui ramos aéreos flexíveis e 
sistema subterrâneo geralmente espessado, brácteas 
involucrais levemente apressas na floração, em 2‒3 
séries, e cipselas obovóides ciliadas.

A espécie se assemelha a Aldama tenuifolia 
(Gardn.) E.E. Schill. & Panero, e A. aspilioides 
(Baker) E.E. Schill. & Panero, das quais se 
diferencia por apresentar brácteas involucrais 
menores, com até 11 mm compr., geralmente oval-
oblongas com ápice agudo, enquanto as outras 
possuem brácteas que alcançam mais de 17 mm 
compr. e são lanceoladas ou elíptico-lanceoladas 
com ápice geralmente acuminado. Pode ainda ser 
distinguida de A. tenuifolia (receptáculo levemente 
convexo) pelo receptáculo fortemente convexo a 
levemente cônico. 

B lake  (1918)  desc reveu  Vigu ie ra 
angustissima, diferenciando-a de V. kunthiana por 
possuir folhas mais estreitas, canescentes e com 
uma só nervura. O trabalho de campo, aliado à 
observação dos materiais-tipo, demonstrou que o 
indumento e a largura da lâmina foliar são variáveis 
e, quando esta é estreita, apenas uma nervura é 
visível com facilidade.

Para a escolha do lectótipo de Viguiera 
kunthiana, foi selecionado o espécime que contém 
a etiqueta de identificação manuscrita por Gardner, 
proveniente do Herbário Hookerianum em Kew. 
Como lectótipo de V. angustissima, escolheu-se a 
exsicata do herbário K que contém uma informação 
manuscrita por Baker, relatando a doação de 
capítulos e folhas da mesma para Blake.

Aldama linearifolia (Chodat) E.E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera 
linearifolia Chodat, Bull. Herb. Boissier ser. 2(2): 
392. 1902. Rhysolepis linearifolia (Chodat) H. Rob. 
& A.J. Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 429. 
2004. Tipo: PARAGUAY: In campo pr. Ipê-hú, 
X.1998-1900 Hassler 4959 [in autoplanities et 
decliviis Sierra de Maracayú (K!)] (holótipo: G*; 
fotografia do holótipo: F!, K!, SPF!; isótipos: BM!, 
G*, GH*, K!, P!, S!, W*).
Aldama rojasii (S. F. Blake) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera rojasii 
S.F. Blake. Contr. Gray Herb. 54: 179. 1918. 
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Tipo: PARAGUAI. [AMAMBAY]: Plateau and 
declivities of the Sierra de Amambay, IV.1907-08, 
Rojas 10367 (holótipo: BM!; isótipo: P!; frag. e 
fotografía do holótipo: GH). syn. nov.
Material selecionado: BRASIL. MATO GROSSO 
DO SUL: Ponta Porã, estrada Ponta Porã - Vista 
Alegre a 3,5 km trevo para João Antonio, na ferrovia, 
22°18᾿32,6”S, 55°41᾿58,1”W, 691 m.a.m., 21.XI.2003, 
fl., M. Magenta & J. Magenta 690 (SPF). PARAGUAI: 
Canindeyú, 18.XI.1996, fl., B. Jiménez 1714 (BM); Pedro 
Juan Cabalero, Fazenda El Buracon, 30 km de Pedro 
Juan Cabalero, 15.XII.1983, fl. e fr., G. Hatschbach 
& R. Callejas 47271 (MBM). San Pedro, Yagareté 
Forest (sustainable Forests Systems site), 23°47’46”S, 
56°12’41”W; 27.V.1998, fl. e fr., E.M. Zardini & 
S.Zavala 46820 (K).

Espécie caracterizada pelo indumento alvo-
lanoso na face abaxial das folhas lineares e nas 
flores tubulosas dos capítulos jovens, descrita 
com base em material do Paraguai; referida pela 
primeira vez para o Brasil por Magenta (2006), 
para a região de Ponta Porã, no Mato Grosso do 
Sul, em área pedregosa. 

Foi confundida por Baker (1884) e Blake 
(1918) com Aldama filifolia (Sch. Bip. ex Baker) E. 
E. Schill. & Panero, da qual difere pelo indumento 
lanoso alvo na face abaxial das folhas, e recobrindo 
as flores do disco jovens e páleas, além de pápus com 
aristas de base muito alargada e cerca de dois pares 
de escamas; a segunda não apresenta indumento 
lanoso e possui pápus com aristas estreitamente 
triangulares e cerca de quatro pares de escamas. 

Aldama macrorhiza (Baker) E.E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera macrorhiza 
Baker in Mart., Fl. bras. 6(3): 225. 1884. Rhysolepis 
macrorhiza (Baker) H. Rob. & A. J. Moore, 
Proc. Biol. Washington 117(7): 429. 2004. Tipo: 
[PARAGUAI. CAAGUAZÚ]: Habitat in Paraguay 
in Campos de Caaguazú, 16.XI.1874, Balansa 
848 (lectótipo aqui designado: K!; fotografia do 
lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: G, NY*, P!; 
fotografia de isolectótipo: F!).
Viguiera hassleriana Chodat, Bull. Herb. Boissier 
ser. 2(3): 274. 1903. Viguiera macrorhiza f. 
hassleriana (Chodat) Hassl., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 14: 269. 1916. Tipo: PARAGUAY. In 
regions fluminis Tapiraguay, campo, VIII.1901-
02, Hassler 4306 (lectótipo aqui designado: G*; 
fotografia do lectótipo de G: F; isolectótipos: BM! 
- 2x, P!; fotografia dos isolectótipos: K, SPF!).
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO 
DO SUL: Salobra, XI.1941, fl., N. Santos (R 36962). 
Três Lagoas, Retiro das Telhas, 12°30᾿S, 40°29’W, 

22.X.1964, fr., J.C. Gomes 2397 (SP). MINAS GERAIS: 
Brasilândia, Fazenda Brejão, Mannesmann Florestal, 
30.XI.1999, fl. e fr., A.A. Azevedo 176 (BHCB); 
Joaquim Felício, Serra do Cabral, estrada para torre de 
TV, 17°45᾿S, 44°11᾿W, 6.XI.1987, fl., M.C. Assis et al. 
11657 (SPF, US). Paracatu, Córrego Rico, 24.X.1978, 
fl., G. Hatschbach & A. Kasper 41675 (MBM, UEC). 
PARANÁ: Taquarituba, Palmeiras, Rio dos Papagaios, 
14.X.1966, fl., J.Lindeman & H. Haas 3672 (MBM). SÃO 
PAULO: Águas de Santa Bárbara, Estação Ecológica de 
Santa Bárbara, 9.X.1990, fl., J.A.A. Meira Neto et al. 669 
(UEC). Agudos, ca. 4 km da cidade e mais próximo do 
Posto Chapadão, 11.VI.1976, fl., H.F. Leitão Filho et al. 
2149 (BM, UEC). Angatuba, Instituto Florestal de São 
Paulo, 23°27᾿S, 48°25᾿W, 19.XI.1983, fl., J.A. Ratter 
& G.C.G. Argent 4912 (UEC). Botucatu, rodovia São 
Manuel - Piracicaba, a 18 N de Botucatu e 14 km de São 
Manuel, 22°45᾿S, 48°25᾿W, 550 m.a.m., 31.VIII.1972, I.S. 
Gottsberger 24-31872 (BOTU, RB, UB). Mogi Guaçu, 
Reserva Biológica da Fazenda Campininha, estrada do 
pesqueiro a 4 km da entrada para viveiro, 22°12᾿13,1”S, 
47°11᾿18,6”W, 585 m.a.m., 1.X.2002, fl., M. Magenta 
& J. Magenta 476 (SPF). Pirassununga, Cerrado de 
Emas, 22°02᾿S, 47°37’W, 24.XI.1994, fr., S. Aragaki & 
M. Batalha 174 (SP). PARAGUAI. [CAAGUAZU]: in 
Campos de caaguazuú: [16.XI.1874] Balanza 1139: K!). 
Município indefinido: Rio Carimbatay, campos, IX.1901-
02, Hassler 4578: G*: BM!, frag. GH).

Espécie de ramos flexíveis com folhas 
largamente elípticas a obovais, capítulos solitários e 
cipselas com escamas unidas até próximo ao ápice 
eroso. Foi descrita originalmente como nativa do 
Paraguai e citada pela primeira vez para o Brasil 
por Magenta (2006), sendo encontrada nas regiões 
central e sudeste de São Paulo e nordeste e centro 
de Minas Gerais. Atualmente, Aldama macrorhiza 
parece estar restrita a áreas de preservação.

 Os lectótipos foram selecionados de acordo 
com o exame de etiquetas anotadas pelos autores 
dos táxons e com o herbário de origem dos mesmos.

Aldama nudibasilaris (S. F. Blake) E. E. Schill. 
& Panero, Bot. J. Linn. 167: 324. 2011.  Viguiera 
nudibasilaris S. F. Blake, Contr. Gray Herbarium 
54: 149. 1918. Rhysolepis nudibasilaris (S. 
F. Blake) H. Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. 
Washington 117(7): 429. 2004. Tipo: BRASIL. 
MINAS GERAIS: Caldas, 27.III.1846, Widgren 
s.n. (holótipo: K! [K 1249/97]; fotografia do 
holótipo: K!, SPF; isótipos: BR!, M!, R!).
Aldama tuberculata (S. F. Blake) E. E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera 
tuberculata S. F. Blake, Contr. Gray Herbarium 54: 
151. 1918. Rhysolepis tuberculata (S. F. Blake) H. 
Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 
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432. 2004. Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS: A.St.-
Hil. 1212 (holótipo: P!; fotografia do holótipo: K!, 
SPF!). syn. nov.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Barbacena, III.1941, fl., F. de Laueo (R 35073). 
Congonhas do Campo, Brésil, 8.VI.1884, fl. e fr., Glaziou 
15080 (BR,P, K). 30.XII.1886, fl. e fr., Glaziou 16164 
(P). Delfim Moreira, PCH Ninho de Águia, IV.2000, fl. 
e fr., L.V. Costa (BHCB 52511). Monte Verde, estrada 
Monte Verde - Camanducaia, a 1 km de Camanducaia, 
23°06᾿53,2”S, 46°01᾿16,7”W, 851 m.a.m., 6.IV.2002, 
fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 426 (K, SPF, SPFR); 
Poços de Caldas, Campo do Saco, 7.IV.1967, fl. e fr., 
A.R.A. Roppa 1027 (RB). Pouso Alegre, rodovia MG 
390 km 8, sentido Pouso Alegre - Borda da Mata, 
22°15᾿49,4”S, 45°59᾿31,5”W, 1493 m.a.m., 6.IV.2002, 
fl., M. Magenta & J. Magenta 430 (SPF). São Lourenço, 
estrada São Lourenço - Carmo de Minas, II.1966, fl. e 
fr., A. Mattos Filho 441, 449 (EPAMIG, RB, SPF). SÃO 
PAULO: Campos de Jordão, Instituto Florestal, Região do 
Canhambora, trilha de equitação, 27.III.1985, fl. e fr., M.J. 
Robim & J.P.M. Carvalho 256 (D, MBM, SPSF, UEC).

Espécie caracterizada pelas folhas levemente 
discolores, a lâmina medindo 5–10 × 1,5–2 cm, 
lanceolada, com base atenuada, decorrente e pelas 
cipselas com pápus dourado e escamas unidas até a 
metade. Foi coletada no nordeste do estado de São 
Paulo e sul de Minas Gerais em bordas de mata e 
campo sujo.

Aldama nudibasilaris apresenta morfologia 
similar a A. pilosa (que possui invólucro com 
brácteas em 3–4 séries, flores do disco 50–85, 
corola 4,5–5 mm alt., pápus com escamas de 
0,8–1,1 mm alt. com ápice eroso-lacerado) mas 
diferencia-se pelo invólucro 2-seriado, pelas flores 
do disco geralmente maiores (corola com 4,5–7 mm 
alt.) e em maior número (100–120) e pelo pápus 
com escamas muito menores  (0,3–0,8 mm alt.) de 
ápice eroso.  As características sutis utilizadas por 
Blake (1918) para estabelecer Viguiera tuberculata, 
relativas ao indumento das brácteas involucrais, 
ao tamanho das flores do disco e das aristas do 
pápus, mostraram-se variáveis em capítulos de 
um mesmo espécime (incluindo os materiais-tipo 
dos dois táxons, que também apresentam cipselas 
com margem espessada, uma característica única 
entre as espécies brasileiras); portanto, o nome foi 
considerado como sinônimo de A. nudibasilaris.

Aldama oblongifolia (Gardner) E.E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera 
oblongifolia Gardner, London J. Bot. 7: 402. 1848. 
Rhysolepis oblongifolia (Gardner) H. Rob. & A. J. 
Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 430. 2004. 

Tipo: BRAZIL. [GOYAZ]: Dry upland Campos, 
Mission of Duro, Province of Goyaz, X.1839, 
Gardner 3291 (lectótipo aqui designado: K! ex Herb. 
Hookerianum; fotografia do lectótipo: K!, SPF!; 
isolectótipos: BM!, G, frag. GH ,K! ex Herb. Trinity 
College, P!; fotografia do isolectótipo de G: F!).
Aldama nervosa (Gardner) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera nervosa 
Gardner, London J. Bot. 7: 403. 1848. Rhysolepis 
nervosa (Gardner) H. Rob. & A. J. Moore, 
Proc. Biol. Washington 117(7): 429. 2004. Tipo: 
BRAZIL. GOYAZ: Bushy places in upland Campos 
near Villa de Natividade, Province of Goyaz, I.1840. 
[XII.1839 (BM!, K!)], Gardner 3290 (lectótipo aqui 
designado: K!; fotografia do lectótipo: K!, SPF; 
isolectótipos: BM!, G, frag. GH, NY* 2x; fotografia 
do isolectótipo de G: F!). syn. nov. 
 Material selecionado: BRASIL. CEARÁ: Santana do 
Cariri, Tabuleiro, 9.III.1860, fl., F. Allemão 864 (R). 
GOIÁS: Caiapônia, rodovia BR 158 km 180, entre Jataí 
- Caiapônia, 17°08᾿34,1”S, 51°53᾿10”W, 829 m.a.m., 
20.XII.2001, M. Magenta et al. 355 (SPF). Goiânia, 
XII.1936, A.C. Brade 15398 (RB). Iaciara, 15 km estrada 
Iaciara - Nova Rova, 5.II.1981, fl., R.M. King & L.E. 
Bishop 8801 (K, UB). Juscelino Kubtschek, vale do Paranã, 
Rodovia JK 60, 6.II.1967, fl., A.P. Duarte 10333 (RB). 
Mossâmedes, Serra Dourada, 13.XII.1951, fl., A. Macedo 
3464 (RB). Piranhas, rodovia BR 158 km 93, sentido Bom 
Jardim - Piranhas, 16°23᾿24,6”S, 51°49᾿59,6”W, 370 
m.a.m., 20.XII.2001, fl., M. Magenta et al. 349 (SPF). 
Uruaçu, estrada de terra da BR 153, passando pela Vila 
Água Branca, 14°23᾿S, 49°00᾿W, 400 m.a.m., 7.II.1996, 
fl., B.M.T. Walter et al. 3084 (CEN). MARANHÃO: 
Balsas, estrada para Alto Parnaíba, a 6 km de Balsas, 
7.XII.1980, fl., P. Martins e E. Nunes 9462, 9464 (RB). 
MATO GROSSO: [Água Boa], Projeto RADAMBRASIL, 
ponto 02A, Rio Xingu, 14°09᾿S, 51°59᾿W, 16.XI.1977, 
fl. e fr., S.S. Silva & R. Becker 6022 (HRB, RB). Barra do 
Garças, rodovia BR 158, sentido Barra do Garça - Nova 
Xavantina, 15°51᾿25,1”S, 52°18᾿32,3”W, 382 m.a.m., 
18.XII.2001, fl. e fr., M. Magenta et al. 340 (HUFU, K, 
SPF, SPSF, TEX). Luciara, rodovia BR 158 1‒5 km W, 
43 km S de Porto Alegre do Norte, 11°17᾿S, 51°45᾿W, 
17.X.1985, fl. e fr., W. Thomas et al. 4456 (K, SPF). 
Tapirapuã, III.1909, fl., F.C. Hoehne 1689 (R). MINAS 
GERAIS: Barrocão, 56 km NE da estrada Barrocão 
- Porteirinha, 21.I.1981, fl., R.M. King & L.E. Bishop 
8585 (K, M, UB). TOCANTINS: Araguaína, ponto 17, 
RADAMBRASIL, 07°25’S, 48°22’W, 28.XI.1983, fl., E. 
Mileski 407 (HRB). Cercadinho, rodovia Belém - Brasília, 
Fazenda Americana, próximo a Cercadinho, 9.I.1961, fl., 
L. Emygdio 1896 (R). Dianópolis, X.1939, fl. e fr., G. 
Gardner 3291 (BM, K, P).

Ocorre em cerrados abertos e campos, no 
sudoeste dos estados de Ceará, Goiás e Minas 
Gerais, sudeste e norte de Tocantins, sudoeste do 
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Maranhão, sudeste e nordeste de Mato Grosso.  
A espécie é facilmente reconhecida pelos longos 
paracládios flexuosos e pelo invólucro com quatro 
séries de brácteas ovais a oval-lanceoladas que, na 
maioria das vezes, se mantêm apressas na floração. 
A variação na largura das folhas, principal caráter 
utilizado por Gardner para descrever Viguiera 
nervosa, é constantemente observada numa mesma 
população e até em ramos de um mesmo espécime 
de Aldama oblongifolia.

O material depositado no herbário K, 
originário do herbário Hookerianum, foi selecionado 
como lectótipo de Viguiera oblongifolia por 
apresentar a etiqueta anotada por Gardner, com 
detalhes do protólogo da espécie. Na exsicata deste 
lectótipo está fixada ainda uma segunda etiqueta, 
com o número 3093, um erro provavelmente 
cometido pela pessoa responsável pela montagem 
do material, visto que este número corresponde, na 
verdade, ao tipo de Wedelia goyazensis Gardner, 
também depositado no herbário K. A seleção do 
lectótipo de V. nervosa foi efetuada com base nos 
mesmos critérios.

Aldama pilicaulis (S.F. Blake) E.E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera pilicaulis S. F. 
Blake, Contr. Gray Herbarium 54: 164. 1918. Viguiera 
robusta var. scaberrima Hassl., Repert. Nov. Regni. 
Veg. 14: 273. 1916. Rhisolepis pilicaulis (S.F. Blake) 
H. Rob. & A.J. Moore, Proc. Biol. Soc. Wash. 117(3): 
430. 2004. Tipo: PARAGUAI. [AMAMBAY]: Sierra 
de Amambay, II.1907-08, Rojas 10757 (lectótipo aqui 
designado: BM!; fotografia do lectótipo: K!, SPF!; 
isolectótipos: frag. GH, K!; fotografia de isolectótipo 
de B [destruído]: F!).
Viguiera robusta Gardner var. confusa Hassl., Repert. 
Nov. Regni. Veg. 14: 274. 1916. Tipo: PARAGUAI. 
[AMAMBAY]: Sierra de Amambay. II.1907-08, 
Rojas (distr. Hassler)  10757a (G). syn. nov.
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO DO 
SUL: Guia Lopes da Laguna, rodovia BR 267 km 447, 
descida da chapada, 9.III.2003, fl., G. Hatschbach et al. 
74393 (MBM, SPF).

A espécie foi descrita para o Paraguai e até 
o momento foi encontrado um único registro em 
território brasileiro, no Mato Grosso do Sul. Pode 
ser reconhecida pela presença de folhas alternas 
verde-claras com pecíolo viloso, capítulo com 
páleas de ápice obtuso a truncado e pápus com 
aristas unidas às escamas.

Foi citada pela primeira vez para o Brasil 
por Robinson & Moore (2004) como Rhysolepis 

pilicaulis. Esses autores referiram oito a nove 
flores do raio para a espécie; já Blake (1918) ao 
descrever Viguiera pilicaulis contou 10 a 11 flores. 
Hassler (1916) também descreveu este táxon como 
uma variedade de Aldama robusta (V. robusta var. 
confusa Hassl., caracterizando-o principalmente 
por ter caule densamente piloso na metade superior, 
folhas superiores alternas e sésseis, medianas 
opostas e sésseis e inferiores opostas e curtamente 
pecioladas cipselas viloso-seríceas com aristas 
duas vezes maiores que as escamas). Porém, A. 
pilicaulis se distingue de A. robusta por apresentar 
folhas verde-claras e cartáceas, brácteas involucrais 
sempre em três séries, pápus estramíneo com 
aristas unidas às escamas laterais; em A. robusta 
as folhas são discolores e coriáceas, o invólucro é, 
na grande maioria das vezes, formado por quatro a 
cinco séries de brácteas e o pápus é amarelado, com 
aristas livres. A designação do lectótipo se baseou 
na existência de uma etiqueta com a incrição “type 
Coll.” manuscrita por Blake, no material depositado 
no herbário BM. 

Aldama pilosa (Baker) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera pilosa Baker 
in Martius, Fl. bras. 6(3): 223. 1884. Rhysolepis 
pilosa (Baker) H. Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. 
Washington 117(7): 430. 2004. Tipo: [BRASIL]. 
Habitat in Brasilia, loco speciali ignoto, s.d., Sello 
1028! (lectótipo aqui designado: K!; fotografia do 
lectótipo: K!, SPF!). 
Viguiera malmei S. F. Blake, Contr. Gray Herbarium 
54: 151. 1918. Tipo: BRAZIL. RIO GRANDE DO 
SUL: Rather moist pasture, near a wood, Rincão 
dos Valles, near Cruz Alta, 20 April 1893, Malme 
794 (holótipo: BM!; fotografia do holótipo: K!, 
SPF!; isótipos: frag. e esboço GH, R!, S* 2x, 
UPS).  syn. nov.
Aldama salicifolia (Hassl.) E.E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera salicifolia 
Hassl., Repert. Spec. Nov. Regni. Veg. Beih 14: 
274. 1916. Viguiera villaricensis S. F. Blake, Contr. 
Gray Herbarium 54: 152. 1918. Tipo: PARAGUAY. 
[GUAIRÁ]: Ad margines silvarum pr. Villarrica, flor 
et fruct. Mens. Jan., E. Hasller 8627 (lectótipo aqui 
designado: G*; fotografia do lectótipo: F; isolectótipos: 
GH, K!, ex herb. Hassleriano, NY*). syn. nov. 
Material selecionado: ARGENTINA. MISIONES: 
Apóstoles, de Azara a Concepión de La Sierra, 10 km de 
Azara, 1.V.1984, fl. e fr., F.O. Zuloaga et al. 1902 (RB, 
SI). Corrientes, Ituzaingó, 11.II.1971, fl., A. Krapovickas 
et al. 18075 (CTES). San Ignácio, 12.III.1946, fl., G.J. 
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Sehwarz 2213 (R). BRASIL. PARANÁ: General Carneiro, 
rodovia PR 170 km 520, entre a BR116 e Bitiruna, 
28°11᾿17,7”S, 51°31᾿13,1”W, 895 m.a.m., 29.III.2002, 
fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 420 (HUFU, K, SPF, 
SPFR). Turvo, Fazenda Rikli, 6.III.1991, fl. e fr., J.M. 
Silva & S.D.P. Kricum 943 (MBM). RIO GRANDE DO 
SUL: Arroio dos Ratos, rodovia BR 290 km 154, sentido 
Arroio dos Ratos - Cachoeira do Sul, 30°06᾿19,2”S, 
51°45᾿07,7”W, 82 m.a.m., 21.I.2003, fl., M. Magenta 
& C. Mondin 500 (SPF). Esmeralda, Estação Ecológica 
de Esmeralda, 12.II.1979, fl. e fr., L.A. Arzivenco 566 
(ICN). Ijuí, rodovia RS 342 km 129,4, sentido Ijuí - Cruz 
Alta, 28°29᾿34,7”S, 53°49᾿43”W, 411 m.a.m., 25.I.2003, 
fl. e fr., M. Magenta & C. Mondin 529 (SPF). Nonoai, 
Sarandi - Nonoaí para Uruguai, III.1945, fl., B. Rambo 
(LP, PACA 28174). Santa Maria, Boca do Monte, III.1939, 
fl., J. Vidal (R 39461). Santana do Livramento, Cerro 
Paloma, 21.I.1986, fl., J.R. Mattos & N.F. Mattos 28981 
(HAS). Santo Antônio das Missões, estrada entre São 
Borja e Santo Antonio, 28°29᾿35,4”S, 55°23᾿37,9”W, 
167 m.a.m., 24.I.2003, fl. e fr., M. Magenta & C. Mondin 
526 (SPF). São Francisco de Paula, Fazenda Englert para 
São Francisco de Paula, 8.II.1941, fl., B. Rambo (PACA 
4446). Victor Graeff, rodovia BR 223 km 7,6 sentido para 
Passo Fundo, 28°36᾿08,4”S, 52°39᾿56,5”W, 497 m.a.m., 
25.I.2003, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 534 (SPF). 
SANTA CATARINA: Calmon, arredores da cidade, 
beira da estrada, 14.IV.2004, fl. e fr., L.R. Lima & J.M. 
Silva 359 (SPF). Lages, rodovia BR 116 km 258, sentido 
Lages - Capão Alto, 27°53᾿35,4”S, 50°25᾿23,4”W, 920 
m.a.m., 27.III.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 
402 (SPF, SPFR); Santa Cecília, rodovia BR 116 km 
131,5, Serra do Espigão, sentido São Cristovão do Sul - 
Ponte Alta do Norte, 26°54᾿19,4”S, 50°26᾿22,8”W, 1073 
m.a.m., 27.III.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 
393 (K, SPF). São Joaquim, perto de Passo do Pires, no 
Rio Rondinha, IV.1965, fl., J.R. Mattos 12704 (HAS). 
São Miguel do Oeste, Rua das Flores, 1.III.1964, fl., A. 
Castellanos 24757 (RB). 

Espécie com ramos aéreos setosos a pilosos, 
folhas de lâmina lanceolada a oval-lanceolada 
ou raramente oblonga e inteira a esparsamente 
serreada, é comum na Formação Serra Geral (White 
1908), nos estados de Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul e também na Argentina e no 
Paraguai, em bordas de mata, mata ciliar, cerrados, 
beira de estrada e capoeiras. De acordo com as 
observações de campo, aparentemente, forma 
híbridos com A. anchusifolia. Em estado vegetativo 
é parecida com Aldama nudibasilaris (S.F. Blake) 
E.E. Schill.  & Panero e com indivíduos jovens de 
A. santacatarinensis (H. Rob. & A. J. Moore) E. 
E. Schill.  & Panero.

Uma amostra de Aldama pilosa depositada 
em K (da qual S. F. Blake obteve um fragmento 
para estudos) possui uma etiqueta impressa 

‘Herb. Reg. Berolinense’ com o número 1028 
manuscrito. Nessa etiqueta consta a caligrafia de 
Baker grafando ‘Viguiera pilosa Baker’. Porém, o 
espécime da amostra contém uma pequena etiqueta 
afixada com uma linha de algodão, com o número 
4417. Apesar dessa incompatibilidade numérica, 
dois fatos levam à proposta de lectotipificação 
com base no espécime que tem as duas etiquetas, 
supracitado: ambos os números são citados no 
protólogo, e durante este trabalho não foram 
encontrados materiais (exsicatas, esboços ou 
fotografias) pertencentes ao terceiro número 
(2225), também mencionado no protólogo. 

Aldama robusta (Gardner) E.E. Schill. & Panero, Bot. 
J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera robusta Gardner in 
Hook, London J. Bot. 7: 403. 1848. Viguiera robusta 
var. genuina S.F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 171. 
1918. Rhysolepis robusta (Gardner) H. Rob. & A.J. 
Moore, Proc. Biol. Washington 117(7): 431. 2004. 
Tipo: BRAZIL. GOYAZ: Dry upland campos near 
San Domingos, V.1840, Gardner 4233 (lectótipo aqui 
designado: K! - ex Herb. Hookerianum; fotografia 
do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: BM!, BR!, G, 
GH - 2x, K   - 2x, NY* - 2x, P!, US*; fotografia do 
isolectótipo de G: F!). 
Viguiera scabra Pohl ex Baker in Mart. & Eichler, 
Fl. bras. 6(3): 227. 1884, nom. nud. pro syn.
Aldama ovatifolia (Baker) E.E. Schill. & Panero, Bot. 
J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera ovatifolia (DC.) 
Baker in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(3): 226. 1884. 
Rhysolepis ovatifolia (Baker) H. Rob. & A.J. Moore, 
Proc. Biol. Washington 117(7): 30. 2004.  syn. nov.  
Tipo: [BRASIL. SÃO PAULO]: Habitat in prov. S. 
Paulo in campis, Herb. Imp. Bras. 410 (holótipo: P!, 
frag. GH; fotografia do holótipo: P!, SPF!). 
Aldama macrocalyx (S. F. Blake) E.E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 324. 2011. Viguiera 
macrocalyx S.F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 171. 
1918. Tipo: BRAZIL. Without locality, Pohl 582 
(holótipo: K!, frag. G; fotografia do holótipo: K!, 
SPF!). syn. nov.  
Viguiera robusta var. oxylepis S.F. Blake, Contr. 
Gray Herb. 54: 171. 1918. Tipo: BRASIL. Riedel 
s.n. (lectótipo aqui designado: GH* [GH 00014036], 
isolectótipos: frag. GH, K!, frag. NY*). syn. nov. 
Aldama radula (Baker) E.E. Schill. & Panero, Bot. J. 
Linn. 167: 324. 2011. Viguiera radula Baker in Mart. 
& Eichler, Fl. bras. 6(3): 223. 1884. Rhysolepis radula 
(Baker) H. Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. Washington 
117(7): 431. 2004. Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Locus minus editis in pascuis et capoeiras ad Caldas 
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IV.1865, Regnell I. 190* (lectótipo aqui designado: 
BR!; fotografia do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: 
S!, frag. GH). syn. nov.
Material examinado: BRASIL. BAHIA: São Desidério, 
área próxima a Roda Velho, após a entrada da Fazenda 
Pernambuco, 12°39᾿41’’S, 45°37᾿59’’W, 705 m.a.m., 
24.IV.1998, fl., R.C. Mendonça et al. 3427 (HEPH, 
IBGE, RB, US). DISTRITO FEDERAL: Planaltina, 
rodovia BR 020 km 16, sentido Planaltina - Sobradinho, 
15°37᾿31,8”S, 47°43᾿32,5”W, 1139 m.a.m., 16.XII.2001, 
fr., M. Magenta et al. 336 (K, SPF). GOIÁS: Anápolis, 
rodovia GO 330 km 6,5, área do DAIA, distrito industrial, 
16°25᾿51,4”S, 48°52᾿57,9”W, 1098 m.a.m., 25.I.2002, fl. 
e fr., M. Magenta & J. Magenta 381 (K, SPF). Luziânia, 
4.V.1984, fl., T. Naito 20981 (GHSP, SP). Niquelândia, a 3 
km da cidade, 29.IV.1988, fl., R.R. Brooks et al. 238 (UFG). 
Southernmost ultramafic hill of Tocantine complex., 
29.IV.1988, fl. e fr., R.D. Reeves et al. BRASPEX 238 
(K). São Gabriel de Goiás, rodovia GO 118, sentido São 
João D´Aliança - São Gabriel, 15°03᾿54”S, 47°36᾿9,7”W, 
1131 m.a.m., 7.V.2002, fl. e fr., M. Magenta et al. 454 
(SPF). município indefinido, Province de Goyaz, Sañ 
Domingos, V.1840, fl. e fr., G. Gardner 4233 (BM, K, 
P). MINAS GERAIS: Brumadinho, fazenda da MBR, 
15.VI.1989, fl., A.M.G. Anjos et al. 97 (BHCB). Caeté, 
Serra da Piedade, base da serra, 10.IV.1996, fl., J.A. 
Lombardi 1256 (BHCB). Camanducaia, estrada para 
Monte Verde a 19 km de Camanducaia, 22°50᾿12,4”S, 
46°06᾿59”W, 1425 m.a.m., 6.IV.2002, fl. e fr., M. 
Magenta & J. Magenta 428 (K, SPF). São João Batista 
da Canastra, Serra da Canastra, estrada para Tapira, ca. 
25 km de São João, 19°59᾿53,1”S, 46°41᾿30,1”W, 1285 
m.a.m., 18.IV.2003, fl., M. Magenta & J. Magenta 634 
(SPF). Uberaba, rodovia BR 050 km 118, 12.IV.1996, 
fl., G. Hatschbach et al. 64552 (CTES, MBM). Unaí, 
Fazenda São Miguel, Grupo Votarantim, lado oeste da 
Campina Grande, 950 m.a.m., 23.IV.1992, fl. e fr., B.A.S. 
Pereira & D. Alvarenga 2072 (HEPH, IBGE, RB, US); 
A.F. Regnell I.190 (BR, K, M). PARANÁ: Arapoti, 
estrada para Ventania, 24°10᾿31,2”S, 49°53᾿56,5”W, 835 
m.a.m., 3.IV.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 557 
(SPF). Jaguariaíva, 19.IV.1910 fl. e fr., Dusén 9723 (K, 
M). RIO DE JANEIRO: município indefinido, near Rio 
de Janeiro, XII.1878, fl. e fr., Glaziou 9490 (K). SÃO 
PAULO: Capão Bonito, rodovia SP 258 km 226,5, sentido 
Itapeva - Capão Bonito, 23°58᾿42,4”S, 48°21᾿39”W, 665 
m.a.m., 5.III.2003, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 
566 (SPF). Cristais Paulista, Estrada Franca-Pedregulho, 
20°23᾿20,1”S, 47°26᾿03,5”W, 1020 m.a.m., 1.XI.2001, 
fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 296 (SPF). Franco da 
Rocha, Parque Estadual do Juquery, 23°18᾿S, 46°48᾿W, 
900 m.a.m., 16.VI.2002, fl., M. Groppo Jr. et al. 1102 
(SPF). São Carlos, Rodovia Washington Luiz, entre 
Itirapina - São Carlos, 7.III.1997, fr., F.B. Costa et al. 5 
(SPFR). São João da Boa Vista, Serra do Caracol, Pico do 
Gavião, 1666 m.a.m., 10.V.1995, fl. e fr., J.Y. Tamashiro 
et al. 1053 (SP, SPF, UEC). Sorocaba, Votorantim, 
17.IV.1995, fl. e fr., M. Magenta et al. 10 (ESA, HRCB, 

SP, SPF, UEC). município indefinido, Province Saint 
Paulo, fl. e fr., Riedel 338 (P). TOCANTINS: Mateiros, 
Região do Jalapão, proximidades do Riacho Formiga, 
fazenda do Sr. Vicente, 10°20᾿S, 46°29’W, 6.V.2001, fl. 
e fr., P.L. Simpson & A.B. Sampaio 56 (UB). 

Como indica o epíteto específico, trata-se de 
uma planta robusta, de porte e ramos sempre eretos e 
capítulos com muitas flores do disco (80–120), com 
lâmina foliar coriácea, geralmente oval a largamente 
oval, base arredondada levemente auriculada, e 
porção superior esparsamente denteada, serreada 
ou crenada. O capítulo é campanulado a levemente 
globoso, com invólucro de 1–1,5 cm diâm. Espécie 
muito comum, ocorrendo no Distrito Federal, Goiás, 
Tocantins, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, 
em campos e cerrados íntegros ou degradados, beira 
de estradas, rodovias e rios e córregos. 

Os espécimes coletados em áreas sujeitas 
regularmente ao fogo no Distrito Federal e em Goiás, 
ou mais raramente em Minas Gerais, usualmente 
apresentam caule e pedúnculos tomentosos, robustos, 
brácteas involucrais coriáceas, aumento do número 
de flores do raio, pápus com escamas reduzidas 
ou sem escamas e tecas geralmente amarelas (as 
tecas de Aldama usualmente são marrons), o que 
dificultou a delimitação da espécie. As variações 
na margem foliar, no tamanho dos capítulos e no 
número de séries de brácteas involucrais levaram à 
descrição de Viguiera ovatifolia, V. macrocalyx e V. 
radula, respectivamente; V. robusta var. oxylepis foi 
descrita com base na forma das brácteas involucrais, 
caracter também variável. 

Embora a etiqueta de identificação manuscrita 
pelo autor de Viguiera robusta var. oxylepis esteja 
presente nos materiais dos herbários GH e K, o 
primeiro foi escolhido como depositário em virtude 
de ser onde Blake desenvolveu seus estudos com o 
gênero. Na lectotipificação de Viguiera radula, não 
foi encontrada qualquer exsicata nos herbários K 
e BM (onde Baker atuava), por isso foi designada 
a coleta de Regnell depositada em BR com 
duplicatas em outros acervos.

Aldama squalida (S. Moore) E. E. Schill. & Panero, 
Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera squalida S. 
Moore, J. Bot. 42: 37: 1904. Rhysolepis squalida 
(S. Moore) H. Rob. & A. J. Moore, Proc. Biol. 
Washington 117(7): 431. 2004. Tipo: BRAZIL. 
MATO GROSSO: S. Anna da Chapada 20.X.1902, 
A. Robert 640 (lectótipo aqui designado: BM!; 
fotografia do lectótipo: K!, SPF!; isolectótipos: frag. 
e esboço GH, K!).
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Aldama weddellii (S. F. Blake) E.E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera 
wedellii Sch. Bip. ex S.F. Blake, Contr. Contr. Gray 
Herb. 54: 126. 1918. Rhysolepis weddelii (Sch. Bip. 
ex S.F. Blake) H. Robinson & A. J. Moore, l.c.: 432.  
2004. Tipo: BRAZIL [GOIÁS]: Between Goyas 
and Cujaba, XI-XII.1844, Wedell 2911 (holótipo: 
P!; fotografia do holótipo: F!, K!, SPF!). syn. nov.
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Chapadão 
do Céu, Parque Nacional de Emas, 17°49’S-18°28᾿S, 
52°39᾿W- 53°10’W, 10.VI.1999, fl. e fr., M.A. Batalha 
3518 (UEC). Goianira, a 2 km do Rio Meia Ponte, Fazenda 
Louzandira, 17.X.1970, fl., J.A. Rizzo & A. Barbosa 
5589 (UFG). Itumbiara, rodovia BR 153 km 637, sentido 
Itumbiara - Goiânia, 17°53᾿18,8”S, 48°13᾿58,9”W, 889 
m.a.m., 3.XI.2001, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 308 
(HUFU, K, SPF, TEX). Mineiros, Morro Vermelho, ca. 10 
km Parque Nacional das Emas, 25.XI.1997, fl. e fr., R.C. 
Forzza et al. 411 (SPF). Mossâmedes, divisa Mossâmedes 
- Goiás, área da Universidade Federal de Goiás, Serra 
Dourada, 8.XI.1969, fl., J.A. Rizzo 4546, 4586 (UFG). 
MATO GROSSO: Alto Paraguai, Serra das Araras - Vão 
Grande, ca. 27 km S of MT-246, 23.X.1995, fl. e fr., B. 
Dubs 1892 (K, UFMT). Barra do Garças, pé da serra, 
4.X.1968, fl., D. Andrade-Lima 271-68 (IPA); Cáceres, 
Rodovia MT 343, 27.X.1983, fl. e fr., A. Mattos Filho & 
N. Saddi 3657 (RB, UFMT). Rondonópolis, Rodovia BR 
364, entre kms 348 e 358, Rondonópolis - Alto das Garças, 
24.X.1999, F.B. Costa 98 (SPFR). MATO GROSSO 
DO SUL: Bandeirante, rodovia BR 163 km 568, sentido 
Cuiabá - Bandeirante, rodovia BR 163 km 555,7, sentido 
Bandeirante - São Gabriel, a 800 m da BR, 19°49᾿51,4”S, 
54°21᾿50,9”W, 622 m.a.m., 17.XI.2003, fl. e fr., M. 
Magenta & T.U. Konno 680 (SPF). Corumbá, Morraria 
Santa Cruz, Rodovia BR 262 km 743,5, Menck, antena 
da Embratel, Mineração Corumbense, 19°12᾿03,7”S, 
57°35᾿30,2”W, 1077 m.a.m., 20.XI.2003, fr., M. Magenta 
& J. Magenta 686 (SPF); Rio Brilhante, rodovia BR 
267, entroncamento, 22.X.1970, fl. e fr., G. Hatschbach 
25020, 25040 (MBM, RB); PARANÁ: Laranjeiras do Sul, 
7.XI.1963, fl. e fr., E. Perreira & G. Hatschbach 7737-A 
(HB, LP, M, MBM, PEL, RB). TOCANTINS: [Araguaína] 
próximo ao Rio Lontra, na Fazenda Baixa, 9.XI.1973, fl., 
J.A. Rizzo 9410 (UFG). 

Ocorre no Paraguai e no Brasil nos estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, 
em matas, cerrados típicos com solo arenoso ou 
argiloso, campos e em afloramentos rochosos. 

É morfologicamente semelhante a Aldama 
grandiflora e, assim como esta, exibe variações 
de acordo com o grau de luminosidade: plantas 
crescendo à sombra apresentam folhas de textura 
mais fina, formato alongado e cor mais escura, 
enquanto as expostas ao sol geralmente apresentam 
um maior número de folhas orbiculares, mais 
espessas e mais claras. Diferencia-se de A. 

grandiflora por características do invólucro e 
do pápus (ver comentário em A. grandiflora). A 
cipsela se assemelha à de A. discolor, mas as aristas 
são geralmente intramarginais (marginais em A. 
discolor) e o indumento do invólucro é diferente: 
Em A. squalida a face abaxial das brácteas é 
esparsamente estrigilosa, enquanto em A. discolor a 
face abaxial é vilosa, setosa ou raramente estrigosa. 
As plantas coletadas em solos contendo grandes 
quantidades de sedimentos ferríferos nas morrarias 
da Formação Santa Cruz, ao sul de Corumbá, 
apresentam-se menores e com folhas mais rígidas. 
Por outro lado, as plantas da Chapada dos Guimarães 
em Mato Grosso, podem apresentar folhas muito 
estreitas [J.U. Santos & C.S. Rosário 360 e G.T. 
Prance et al. 18957 (INPA)]; contudo, no herbário 
RB, há uma duplicata deste último espécime com 
folhas da forma mais comum na espécie.

Aldama vernonioides (Baker) E.E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 325. 2011. Viguiera 
vernonioides Baker in Mart. & Eichler, Fl. bras. 
6(3): 223.1884. Tipo: [BRASIL. MATO GROSSO]: 
Habitat in Prov. Mato Grosso, Prope Pouso Alto in 
via ad urben Cuyabá, s.d., Manso n. 216 (holótipo: 
BR!; fotografia do holótipo: K!, SPF!). 
Aldama hypoleuca (S.F. Blake) E.E. Schill. & 
Panero, Bot. J. Linn. 167: 323. 2011. Viguiera 
hypoleuca S.F. Blake, Contr. Gray Herb. 54: 
165.1918. Tipo: BRASIL. MATO GROSSO: Sandy 
rather grassy open place, Buriti, near Santa Anna da 
Chapada, sandy rather grassy open places 3.VI.1884, 
Malme 1658 (lectótipo aqui designado: BM!; 
fotografia do lectótipo: K!, SPF!, US!; isolectótipos: 
frag. e esboço GH, R!), syn. nov.
Material selecionado: BRASIL. MATO GROSSO: 
Chapada dos Guimarães, Santa Ana da Chapada, Cachoeira 
Véu de Noiva, 15.V.1997, F.E.F. de Souza 4 (UFMT); 
Diamantino, 42 km de Diamantino, em direção a Nobres, 
Serra do Tombador, 14°37᾿S, 56°15᾿W, 400 m.a.m., 
17.V.1997, fr., V.C. Souza et al. 16024 (ESA); São Vicente, 
São José da Serra, rodovia BR 364 km 319, entre Jaciara 
e São Vicente, 15°49᾿49,5”S, 55°19´41”W, 848 m.a.m., 
27.V.2002, fl. e fr., M. Magenta & J. Magenta 460 (SPF).

Planta resinífera que ocorre apenas no sul do 
Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães e suas 
proximidades. 

Espécie muito semelhante a Aldama gardneri, 
difere desta por apresentar pelas raízes adventícias 
sem tuberosidade, folhas com lâmina geralmente 
oblongo-lanceolada, a maioria dos capítulos com 
apenas três séries de brácteas involucrais, as flores 
menores e em menor número (flores do raio ca. 
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8, com 6–10 × 2–2,5 mm, flores do disco 45–85, 
corola 4–4,5 mm alt.) ausência de tricomas nos 
lobos das flores do disco, antera de base curtamente 
sagitada, estilete com alargamento basal levemente 
cônico e anteras terminando na base do colar 
da antera ou abaixo. A. gardneri possui raízes 
adventícias tuberosas na porção mediana, folhas 
com lâmina oblonga a largamente oblonga, elíptica, 
oval-lanceolada ou raramente oval, capítulos com 
brácteas involucrais em 4–5 séries, flores do raio 
12–16, com corola 9–12 × 2–3 mm de alt., flores 
do disco 80–150, corola 6–7 mm alt., face externa 
estrigilosa, antera de base curtamente sagitada, 
terminando acima ou na base do colar da antera e 
estilete com alargamento basal fusiforme.

O material depositado no BM foi escolhido 
como lectótipo de V. hypoleuca por conter a etiqueta 
manuscrita por Blake. 
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Resumo
Durante trabalhos de campo nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, quatro espécies de Begonia 
foram coletadas e consistam em novos registros. Foram encontrados novos registros de Begonia dietrichiana, 
B. glabra e B. platanifolia para o estado do Espírito Santo e Begonia admirabilis para os estados da Bahia e 
Minas Gerais. São apresentados descrições, ilustrações, distribuição geográfica, mapas, habitat, fenologia, 
seções e diferenças vegetativas.
Palavras-chave: Begoniaceae, nova ocorrência, Mata Atlântica, flora do Brasil.

Abstract
During field works in Espírito Santo, Minas Gerais and Bahia states, it was notified four news registers of 
Begonia species. Begonia dietrichiana, B. glabra and B. platanifolia to Espírito Santo state and Begonia 
admirabilis to Bahia and Minas Gerais states. Descriptions, illustrations, geographic distribution data, maps, 
information on the habit, phenology, sections and vegetative differences are provided.
Key words: Begoniaceae, new occurrence, Atlantic Forest, flora of Brazil.
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Introduction
A lista das espécies vegetais do mundo, 

um esforço mundial para catalogar o conjunto de 
espécies do planeta, assinala aproximadamente 
300.000 espécies (The Plant List 2010). Em 2012 
foi divulgada a nova lista de espécies da flora do 
Brasil, que assinala 42.833 espécies, sendo 38.415 
de plantas (Forzza et al. 2012). A publicação das 
listas mundial e de diferentes países produzem um 
enorme avanço ao conhecimento por disponibilizar 
de forma ampla informação atual sobre as espécies 
e suas ocorrências. Entretanto, mesmo os autores 
e dos diferentes catálogos reconhecem que, como 
afirmou Prance et al. (2000), boa parte da flora, 
predominantemente da flora tropical permanece 
sub-amostrada, e o número de espécies de plantas 
ainda pode variar consideravelmente. 

O Brasil é o país que abriga a flora mais rica 
do planeta e também aquele com maior número 
de espécies endêmicas (Forzza et al. 2012). A 
maior proporção de endemismos registrada para 

o Brasil está nas plantas vasculares, refletindo 
a contribuição das angiospermas, com 17.838 
endêmicas e o domínio fitogeográfico que abriga a 
maior concentração de espécies endêmicas é a Mata 
Atlântica (Forzza et al. 2012; Stehmann 2009). 

A lista das espécies vegetais do mundo assinala 
para Begoniaceae 2.675 táxons, dos quais 1.529 a nível 
específico foram confirmados (The Plant List 2010). 
Na lista de espécies da flora do Brasil são listadas 208 
espécies de Begoniaceae, a maior parte das quais com 
ocorrência na Mata Atlântica (Jacques 2012). 

Mittermeier et al. (2004) apontaram 34 hotspots 
em todo o mundo, sendo um deles a Mata Atlântica 
com cerca de 20.000 espécies de plantas com 8.000 
endêmicas e 92,5% de sua área original perdida. Para 
Begoniaceae a Mata Atlântica é um grande centro de 
endemismo (96% das espécies das 182 que ocorrem 
neste domínio são endêmicas) onde Minas Gerais, 
Espírito Santo e Bahia são estados em destaque na 
riqueza de Begoniaceae (Jacques & Kollmann 2009; 
Kollmann 2009; Kollmann & Fontana 2010).
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Estudos tratando da biogeografia de 
Begoniaceae são muito escassos, sendo necessários 
trabalhos com este cunho para fortalecer o 
entendimento da evolução, migração e distribuição 
espacial do gênero Begonia nos Neotrópicos e 
principalmente no Brasil. Certas distribuições 
espaciais demonstram conexões e climas passados 
e outros limites impostos pelo ambiente mais atual 
(Brown & Gibson 1983).

Durante trabalhos de campo em áreas ainda 
pouco exploradas nos estados do Espírito Santo, 
Minas Gerais e Bahia, quando várias espécies de 
Begonia foram observadas e coletadas, quatro delas 
consistam em registros para ampliação da área de 
ocorrência, ampliando assim a distribuição dos 
táxons no contexto da Mata Atlântica. São incluídas 
descrições, comentários sobre a distribuição 
geográfica, habitat, fenologia, diferenças vegetativas 
e posicionamento das espécies nas diferentes seções, 
além da citação dos exemplares que certificam os 
registros de ampliação de distribuição, mapas, e 
ilustrações das espécies. 

Material e Métodos
Os dados de morfologia, distribuição 

geográfica e fenologia são baseadas nas análises 
das coleções dos herbários G, MBML, P, RB e 
informações disponíveis nos sites <http://www.
speciesLlink.org> e <http://www.tropicos.org>, 
assim como em observações feitas em campo e 
em espécimes mantidos em cultivo. Os acrônimos 
das coleções são citados segundo Thiers (<http://
sweetgum.nybg.org/ih>). São citados apenas 
os exemplares que representam novos registros 
de ocorrência para os estados da Bahia, Minas 
Gerais ou Espírito Santo. As formações vegetais 
foram classificadas segundo Veloso et al. (1991) 
e as seções são tratadas segundo Doorenbos, et 
al. (1998). Os mapas foram elaborados com o 
programa DIVA-GIS 7.4 (<http://www.diva-gis.
org/>). Os registros de coletas que não apresentavam 
coordenadas geográficas na etiqueta da exsicata, e 
as localidades não puderam ser visitadas para 
confirmação, tiveram suas respectivas coordenadas 
determinadas com o uso do programa Google Earth 
(<http://earth.google.com/intl/pt-BR/>).

1. Begonia admirabilis Brade, Arq. Jrd. Bot. Rio 
de Janeiro, 10: 136, pl. 6, 1950.  Figs. 1a-h, 3

Erva terrestre, subarbustiva, ereta, 1–2 m 
alt., glabra. Caules verde-claros a avermelhados, 
com muitas lenticelas salientes, entrenós 1,5–5 cm 

compr. Estípulas ca. 2,5 × 2 cm, verdes, elípticas, 
naviculares, decíduas, tricomas glandulosos sésseis, 
ápice agudo e avermelhado. Folhas: pecíolos 4,5–6,5 
cm compr., verdes a avermelhados, face adaxial 
sulcada; lâminas 13,5–22 × 5–8 cm, verde-escuras na 
face adaxial, verde-claras a avermelhadas na abaxial 
lanceoladas, ápice agudo, base cordada, margens 
crenadas, ciliadas, actinódroma, 6–7 nervuras na 
base, estômatos solitários. Cimeiras 14–16 cm 
compr., dicasiais, 3–4 nós; brácteas ca. 1 × 0,1 
cm, avermelhadas, espatuladas, decíduas. Flores 
estaminadas: pedicelos 7–9 mm, alvos; 2-sépalas, 
0,7–1 × 0,6–0,7 cm, alvas, largamente elípticas a 
orbiculares, côncavas, ápice orbicular; 2-pétalas, ca. 
1 × 0,4 cm, alvas, côncavas, ovadas a elípticas, ápice 
obtuso; estames ca. 28, ca. 3,7 mm compr., amarelos, 
filetes ca. 1,2 mm compr., anteras ca. 2,5 mm 
compr., rimosas, extrosas, conectivo ultrapassando 
as anteras. Flores pistiladas: pedicelos 0,7–1 cm 
compr., avermelhados, achatados; 2-profilos, com 
5–5,5 mm compr., avermelhados, triangulares, ápice 
agudo; 2-sépalas, 5–7 × 4 mm, alvas, ovadas, ápice 
agudo e avermelhado; 3-pétalas, 1–1,1 × 0,5 cm, 
alvas, ovadas a obovadas, ápice obtuso a agudo; 
estilete ca. 3,5 mm compr., amarelo, espiralado, sem 
faixas estigmáticas; ovários com placentas bipartidas, 
óvulos em ambas as faces da placenta. Cápsulas 7–8 
× 5,5–7 mm; alas desiguais, alvas, a maior 1–1,1 
× 1,5–1,7 cm, ascendente, as menores 0,8–0,9 × 
3,5–4,5 mm. Sementes ca. 0,5 mm compr., oblongas.
Material examinado: BRASIL. BAHIA: Guaratinga, 
São João do Sul, 777-800 m.s.m, 21.IV.2009, L. 
Kollmann et al. 11554 (MBML); L. Kollmann et al. 
11556 (MBML); Minas Gerais, Santa Maria do Salto, 
Talismã, Fazenda Duas Barras, prop. L. Aleixo, 850 
m.s.m, 23.III.2010, L. Kollmann et al. 11879 (MBML, 
RB); floração em cultivo, 3.VIII.2010, L. Kollmann et 
al. 11981 (MBML, CEPEC).

Begonia admirabilis considerada até então 
endêmica do Espírito Santo, tem agora sua área de 
ocorrência expandida para os estados da Bahia e 
Minas Gerais. No Espírito Santo é encontrada em 
Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana 
na região serrana em locais, como beira de estrada, 
interior de mata sobre rochas ou em solo arenoso. 
Os indivíduos coletados tanto na Bahia como 
em Minas Gerais foram encontrados em Floresta 
Ombrófila Densa Montana. Na Bahia, no interior 
da mata sobre afloramentos rochosos com solo 
arenoso e em Minas Gerais no interior da mata 
em locais sombrios, crescendo na serrapilheira no 
solo da floresta. Floração em agosto e com frutos 
de setembro até novembro.
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Figura 1 – a-h. Begonia admirabilis – a. habito; b. estípula; c. bráctea; d. flor estaminada, 1. sépalas, 2. pétalas; 
e. flor pistilada, 1. sépalas, 2. pétalas; f. estiletes, face adaxial esquerda, face abaxial direita; g. fruto; h. semente. 
(a-h L. Kollmann 11554). i-p. B. dietrichiana – i. habito; j. estípula; k. bráctea; l. flor estaminada, 1. sépalas, 2. pétalas; 
m. flor pistilada, 1. sépalas, 2. pétalas; n. estiletes, gauche face abaxial, direita face adaxial; o. fruto; p. semente. 
(i-n L. Kollmann 11865, o-p Simonelli 1186).
Figura 1 – a-h. Begonia admirabilis – a. habit; b. stipule; c. bract; d. staminate flower, 1. sepals, 2. petals; e. pistilate flower, 1. sepals, 
2. petals; f. styles, left adaxial face, right abaxial face; g. fruit; h. seed. (a-h L. Kollmann 11554). i-p. B. dietrichiana – i. habit; j. stipule; 
k. bract; l. staminate flower, 1. sepals, 2. petals; m. pistilate flower, 1. sepals, 2. petals; n. styles, left abaxial face, right adaxial face; 
o. fruit; p. seed. (i-n L. Kollmann 11865, o-p Simonelli 1186).
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Os espécimes da Bahia e de Minas Gerais 
apresentam folhas de tamanho menor e de 
margens não ciliadas, e as lenticelas são mais 
salientes. As demais características da espécie 
como as estipulas naviculares e afastadas do caule, 
presença de lenticelas salientes, tamanho e formato 
da inflorescência e flores são muito similares. 
Begonia admirabilis pertence à seção Begonia por 
apresentar quatro tépalas na flor masculina e cinco 
tépalas na flor feminina, anteras oblongas a lineares 
e de comprimento igual aos filetes, conectivo 
ultrapassando as anteras, ovário bipartido com 
óvulos em ambas as faces. 

2. Begonia dietrichiana Irmsch., Bot. Jahrb. Syst., 
76: 60. 1953. Figs. 1i-p, 3

Erva terrestre, herbácea, ereta, 0,6–1,2 m alt., 
com tricomas glandulares. Caules verdes, entrenós 
2–7 cm compr. Estípulas 1,6–1,9 cm compr., verde-
esbranquiçadas, translúcidas, ovadas a elípticas, 
tricomas glandulares, decíduas, carenadas na face 
abaxial, ápice mucronado. Folhas: pecíolos 1–3 cm 
compr., verdes; lâminas 6–11,5 × 2–5,5 cm, verdes, 
assimétricas, ovadas a elípticas, ápice acuminado, 
base cordada, margens serrilhadas, actinódromas, 8 
nervuras na base, vermelhas na face abaxial. Cimeiras 
5–7 cm compr., dicasiais, 3–4 nós, paucifloras, 
glabras; brácteas ca. 2 × 1 mm, decíduas, elípticas, 
ápice agudo. Flores estaminadas: pedicelos 6–9 mm, 
alvos; 2-sépalas, ca. 6 × 4 mm, obovadas, côncavas, 
ápice orbicular, margens revolutas; 2-pétalas, ca. 
5,5 × 2,5 mm, obovadas, ápice obtuso; estames 
ca. 16, ca. 2,5 mm compr., amarelos, filetes ca. 0,3 
mm compr., anteras ca. 2,2 mm compr., rimosas, 
extrosas, conectivo ultrapassando muito as anteras. 
Flores pistiladas: pedicelos 7,5–10 mm compr., 
rosados; 2-profilos, 1–4 × 0,5 mm, rosados, ápice 
agudo, tricomas glandulares sesseis; 2-sépalas, 
7,5–8,5 × 4–5,5 mm, alvas, elípticas a ovadas, ápice 
obtuso; 3-pétalas, 8–9 × 3,5–5,5 mm, alvas, elípticas 
a ovadas, ápice obtuso; estilete 2–3 mm compr., 
amarelo, espiralado com faixas estigmáticas; ovários 
de placentas inteiras. Cápsulas 7–9 × 3–3,5 mm; alas 
desiguais, ápice obtuso a arredondado, a maior 1,2 × 
0,7–0,8 cm, as menores 1–1,2 × 0,5–0,6 cm. Sementes 
ca. 0,26 × 0,16 mm, oblongas, ápice redondo.
Material examinado: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Atílio Vivacqua, Moitão, 700 m.s.m, 26.IV.2007, L. 
Kollmann et al. 9733 (MBML, RB). Serra das Torres, 
Moitão, 13.XI.2008, L. Kollmann 11323 (MBML); 600 
m.s.m, 26.IV.2007, L. Kollmann et al. 11865 (MBML). 
Mimoso do Sul, Serra das Torres, 22.VII.2007, M. 
Simonelli et al. 1186 (MBML, RB).

Begonia dietrichiana conhecida apenas 
para o Rio de Janeiro tem sua área de ocorrência 
expandida para o Espírito Santo. B. dietrichiana foi 
encontrada no sul do estado do Espírito Santo em 
Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana 
crescendo na serrapilheira no solo da floresta. No 
Rio de Janeiro B. dietrichiana é encontrada na Serra 
do Mar em Floresta Ombrófila Densa Submontana 
e Montana. Floração de setembro a abril, com frutos 
de abril a julho.

Não existem diferenças vegetativas entre os 
espécimes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 
Begonia dietrichiana faz parte da seção Pritzelia 
pelas flores masculinas com quatro tépalas, filetes 
livres, anteras do tamanho dos filetes, flores 
femininas com cinco tépalas e placenta inteira.

3. Begonia glabra Aubl., Hist. Pl. Guiana, 2: 916-
917, pl. 349, 1775. Figs. 2a-f, 4

Erva terrestre, herbácea, escandente, 
radicante, 3–7 m alt., glabra. Caules verdes a 
avermelhados, entrenós 2,2–7,5 cm compr., 
lenticelados. Estípulas 1,3–1,5 × 0,6–0,8 cm, 
translúcidas, verde-esbranquiçadas, triangulares, 
persistentes, carenadas na face abaxial, ápice agudo, 
papiráceas quando secas. Folhas: pecíolos 1,2–2,5 
cm compr., avermelhados, lenticelados; lâminas 
7,5–10,5 × 5,5–7 cm, verdes, assimétricas, ovadas 
a obovadas, acuminadas, ápice agudo, base obliqua, 
margem serrilhada, levemente 3–4-lobadas, 
actinódromas, 3–5 nervuras na base, estômatos 
agrupados. Cimeiras 17–22 cm compr., dicasiais, 6 
nós; brácteas ca. 1 × 1,1 mm compr., triangulares, 
persistentes. Flores estaminadas: pedicelos ca. 7 
mm compr., células papilhosas, alvas; 2-sépalas, 
ca. 6 × 4,5 mm, ovadas, ápice obtuso; 2-pétalas, 
ca. 6 × 4 mm, obovadas, ápice obtuso a truncado; 
estames ca. 26, 2,8–4 mm compr., amarelos, filetes 
1–2 mm compr., anteras 1,8–2 mm compr., rimosas, 
extrosas, conectivo ultrapassando as anteras. Flores 
pistiladas: pedicelos 8,5–10 mm compr., rosados; 
2-prófilos, 0,8–1,4 × 0,4–0,5 mm, triangulares a 
ovados, ápice agudo, dorso carenado; 2-sépalas, ca. 
2,7 × 3 mm, alvas, obovadas, serradas, ápice obtuso; 
3-pétalas, 6–8 × 3–5,5 mm, alvas, obovadas, ápice 
obtuso; 3-estiletes, ca. 2,5 mm compr., amarelos, 
espiralados sem faixas estigmáticas distintas; 
ovários de placentas inteiras. Cápsulas 8–10 × 4–5 
mm; alas desiguais, ápice agudo, a maior 1–1,1 × 
1,2–1,5 cm, ascendente, as menores ca. 9 × 2–4 
mm. Sementes ca. 0,5 × 0,2 mm, oblongas, ápice 
e base truncados.
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Figura 2 – a-f. Begonia glabra – a. hábito; b. estípula; c. flor estaminada, 1. sépalas, 2. pétalas; d. estame; e. flor 
pistilada, 1. sépalas, 2. pétalas; f. fruto. (a-f L. Kollmann 11772). g-l. B. platanifolia – g. hábito; h. estípula; i. flor 
estaminada, 1. sépalas, 2. pétalas; j. estame; k. flor pistilada, 1. sépalas, 2. pétalas; l. fruto. (g-l L. Kollmann 12308).
Figura 2 – a-f. Begonia glabra – a. habit; b. stipule; c. staminate flower, 1. sepals, 2. petals; d. stamen; e. pistilate flower, 1. sepals, 
2. petals; f. fruit. (a-f  L. Kollmann 11772). g-l. B. platanifolia – g. habit; h. stipule; i. staminate flower, 1. sepals, 2. petals; j. stamen; 
k. pistilate flower, 1. sepals, 2. petals; l. fruit. (g-l L. Kollmann 12308).
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Material examinado: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Cachoeiro de Itapemirim, Floresta Nacional de 
Pacotuba, 100 m.s.m, 5.III.2008, L. Kollmann et al. 
10735 (MBML); floração em cultivo, 20.VIII.2010, L. 
Kollmann et al. 11772 (MBML).

Begonia glabra tem uma ampla distribuição 
ocorrendo na América Central (México, Belize, 
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, 
Honduras), Antilhas (Cuba, Jamaica, Trinidad e 

Tobago), na América do Sul (Colômbia, Bolívia, 
Equador, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa e Brasil). No Brasil no domínio 
amazônico tem ocorrência registrada para o Acre, 
Amapá, Amazona, Para, Rondônia e Roraima, no 
domínio atlântico para a Bahia, tendo agora sua área 
de ocorrência assinalada para o sul do Espírito Santo.

Na América do Sul, Begonia glabra é uma 
espécie bem distribuída no domínio amazônico, 
fora deste domínio apenas para a Bahia em Floresta 
Ombrófila Densa Submontana e recentemente 
encontrada no estado do Espírito Santo, o que 
representa a área de ocorrência mais ao sul dessa 
espécie. Vários gêneros e espécies do domínio 
Amazônico são encontrados na Mata Atlântica, 
particularmente no Espírito Santo e sul da Bahia, 
por existir no passado uma suposta ligação entre 
os dois domínios (Fiaschi & Pirani 2009). Begonia 
glabra, no estado do Espírito Santo foi encontrada 
em Floresta Estacional Semidecidual Submontana, 
em baixada úmida próximo a um córrego, como 
escandente em árvores. encontrado florido de junho 
a setembro, com frutos a partir de setembro.

Os espécimes amazônicos e aqueles 
encontrados na floresta atlântica são muito 
similares exceto pelo limbo foliar um pouco mais 
lobados e com ápice dos lobos laterais agudos nos 
espécimes da mata Atlântica. Begonia glabra faz 
parte da seção Wageneria pelos estames unidos 
em uma pequena coluna, anteras menores que os 
filetes, sementes com um conjunto de celulas retas 
e de apice truncado no apice e na base da semente.

4. Begonia platanifolia Schott, in Spreng., Syst. 
Veg., 4(App): 407, 1827. Figs. 2g-l, 3

Erva saxicola a rupicola, subarbustiva, 
1–2 m alt., pilosa, tricomas simples. Caules 
alargados na base, verdes a marrons, entrenós 
2–8 cm compr., lenticelados. Estípulas 1,5–1,8 
× 0,8–1 cm, translúcidas, verde-esbranquiçadas, 
ovadas a elípticas, tardiamente decíduas, pilosas 
na face abaxial, ligeiramente carenadas na face 
abaxial, ápice agudo, papiráceas quando secas. 
Folhas: pecíolos 2–3–5 cm compr., avermelhados 
a vináceos, angulosos; lâminas 6,5–20 × 12–23 
cm, verdes escuro, vináceas na face abaxial, 
assimétricas, lobadas, ápice agudo, base cordiforme, 
margens serrilhadas, actinódromas, 5–6 nervuras na 
base. Cimeiras 5,5–8,5 cm compr., dicasiais, 2–3 
nós; brácteas 6 × 6–8 mm, alvo-rosadas, ovadas, 
decíduas, ápice agudo a mucronado, pilosas na 
face abaxial. Flores estaminadas: pedicelos 1,8–3 

Figura 3 – Mapa de distribuição geográfica de Begonia 
admirabilis (▲), B. dietrichiana (■) e B. platanifolia (●).
Figura 3 – Geographic distribution map of Begonia admirabilis 
(▲), B. dietrichiana (■) and B. platanifolia (●).

Figura 4 – Mapa de distribuição geográfica de 
Begonia glabra.
Figura 4 – Geographic distribution map of Begonia glabra.
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cm compr., alvos; 1–2-profilos, 2–4 × 2–4 mm, 
alvo-rosados, ovados, ápice obtuso, pilosos na face 
abaxial; 2-sépalas, 2–2,6 × 1,9–2 cm, orbiculares a 
largamente elípticas, ápice obtuso; 2-pétalas, 2–2,2 
× 0,7–0,9 cm, oblanceoladas, ápice obtuso; estames 
ca. 42, 4–5 mm compr., amarelos, obovados, filetes 
ca. 3 mm compr., anteras 1,5–2 mm compr., rimosas, 
extrosas, conectivo ultrapassando as anteras. Flores 
pistiladas: pedicelos ca. 1,5 cm compr., alvos; 
2-sépalas, 2,5–3 × 1,5–1,7 cm, alvas, obovadas, 
ápice obtuso, margens ciliadas, pilosas na face 
abaxial; 3-pétalas, 2,8–3,1 × 1,2–1,7 cm, alvas, 
obovadas, ápice obtuso, margens ciliadas, pilosas 
na face abaxial; 3-estiletes, de 5–6 mm compr., 
amarelos, flabelados com faixas estigmáticas nas 
margens, com um anel de tricomas na base; ovários 
com placentas bipartidas com óvulos em ambas as 
faces das lamelas. Cápsulas ca. 1,5 × 0,9 cm; alas 
desiguais, ápice obtuso, a maior ca. 1,7 × 2 cm, as 
menores 1,7 × 0,8–1,2 cm. Sementes ca. 0,4 × 0,2 
mm, oblongas, ápice arredondado.
Material examinado: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Alegre, 25.IV.2009, D. Couto 1136 (MBML); Serra da 
Roseira, 3.X.2008, D. Couto et al. 971 (MBML); floração 
em cultivo, 9.VIII.2011,  L. Kollmann 12308 (MBML).

Begonia platanifolia ocorre no sudeste de 
Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro, nova 
ocorrência para o Espírito Santo. B. platanifolia 
foi encontrado no sul do estado do Espírito Santo, 
no município de Alegre, crescendo sobre rochas 
em local semisombreado em Floresta Estacional 
Semidecidual com flores de outubro a maio e frutos 
a partir de dezembro.

Não há diferenças vegetativas significativas 
entre os espécimes encontradas no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo. Porém as plantas 
do Espírito Santo apresentem o pecíolo anguloso 
e nos demais o pecíolo é cilíndrico e as plantas 
do Rio de Janeiro apresentam profilos um pouco 
maiores do que aquelas do Espírito Santo e Minas 
Gerais. Begonia platanifolia faz parte da seção 
knesebeckia por apresentar ovário bipartido com 
óvulos em ambas as faces, anteras globosas ou 
obovadas e mais curtas do que os filetes, conectivo 
não ultrapassando as anteras.
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Resumo
Este trabalho apresenta o estudo taxonômico de Cactaceae no estado do Paraná. A metodologia inclui a 
análise de coleções de herbário e realização de coletas em todos os biomas do estado. Doze gêneros e 26 
espécies nativas foram inventariados para o estado. Os gêneros mais ricos são Rhipsalis, representado por 
11 espécies, Lepismium (4) e Schlumbergera (2). Os outros nove gêneros estão representados por apenas 
uma espécie cada: Brasiliopuntia brasiliensis, Cereus hildmannianus, Epiphyllum phyllanthus, Hatiora 
salicornioides, Hylocereus setaceus, Opuntia monacantha, Parodia carambeiensis, Pereskia aculeata e 
Praecereus euchlorus. O Paraná representa o limite norte de ocorrência no Brasil de S. rosea e S. gaertneri e 
limite sul de ocorrência de B. brasiliensis, H. salicornioides e R. pilocarpa. Parodia carambeiensis é a única 
Cactaceae endêmica do estado. São apresentadas descrições, chaves para identificação de gêneros e espécies, 
ilustrações e comentários taxonômicos. 
Palavras-chave: flora do Paraná, florística, Rhipsalis, taxonomia.

Abstract
A taxonomic survey of the Cactaceae from Paraná state, Brazil, is presented here. Methodology includes 
an analysis of herbarium specimens and fieldwork in all biomes in the state. Twelve genera and 26 native 
species were catalogued for Paraná. The richest genera are  Rhipsalis, with 11 species, Lepismium (4), 
and Schlumbergera (2). The other genera are monospecific: Brasiliopuntia brasiliensis, Cereus hildmannianus, 
Epiphyllum phyllanthus, Hatiora salicornioides, Hylocereus setaceus, Opuntia monacantha, Parodia 
carambeiensis, Pereskia aculeata and Praecereus euchlorus. Paraná state is the northern limit of S. rosea  
and  S. gaertneri, and the southern limit of B. brasiliensis, H. salicornioides and R. pilocarpa. Parodia 
carambeiensis  is the only endemic species of Cactaceae in the state. We present descriptions, identification 
keys, illustrations, and comments on the taxonomy of these species. 
Key words: flora of Paraná, flora, Rhipsalideae, taxonomy. 

Cactaceae no estado do Paraná, Brasil
Cactaceae in the state of Paraná, Brasil

André Soller1,3, Patrícia Soffiatti1, Alice Calvente2 & Renato Goldenberg1

Rodriguésia 65(1): 201-219. 2014

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Universidade Federal do Paraná, Depto. Botânica, C.P. 19031, 81531-980, Curitiba, PR, Brasil.
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Depto. Botânica, Ecologia Zoologia (DBEZ), 59072-970, Natal, RN, Brasil.
3 Autor para correspondência: biosoller@yahoo.com.br

Introdução
Cactaceae Juss. compreende cerca de 

124 gêneros e 1438 espécies com distribuição 
restrita às Américas, à exceção de Rhipsalis 
baccifera (J.M. Muell) Stearn., que se estende 
até à África e à Ásia (Hunt et al. 2006). Os 
principais centros de endemismo da família 
estão localizados no México e Sudoeste dos 
EUA, Cordilheira dos Andes e Leste do Brasil 
(Taylor & Zappi 2004; Hunt et al. 2006).

O monofiletismo da família é sustentado 
por sinapormorfias morfológicas como folhas 
reduzidas,  modificadas em espinhos,  os 

caules suculentos, as aréolas, a presença do 
pericarpelo, o embrião curvo e o perisperma 
na semente (Barthlott & Hunt 1993) e também 
por dados moleculares obtidos a partir de DNA 
de cloroplasto (Nyffeler 2002; Wallace & 
Gibson 2002). Cactaceae está subdividida em 
quatro subfamílias:Cactoideae, Maiuhenioideae, 
Opuntioideae e Pereskioideae, sendo que 
apenas as duas últimas são reconhecidamente 
monofiléticas por caracteres morfológicos e 
moleculares (Nyffeler 2002; Wallace & Gibson 
2002; Edwards et al. 2005; Hunt 2006).

No Brasil ocorrem 37 gêneros e cerca de 
230 espécies de Cactaceae distribuídas por todo 
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o território do país (Zappi et al. 2010). Todas 
as subfamílias, exceto Maiuhenioideae, estão 
representadas no Brasil e a região leste apresenta 
grande endemismo da família (Taylor & Zappi 
2004). Embora muito bem representada na nossa 
flora, há uma notória escassez de trabalhos sobre a 
família no sul do Brasil, especialmente no Paraná. 
Os únicos trabalhos que tiveram por objetivo o 
levantamento de espécies de Cactaceae neste estado 
são o de Angely (1965), que listou as espécies 
que ocorrem no estado, citando seis gêneros e 
25 espécies; Oliveira Jr. (2007), que realizou um 
levantamento das espécies que ocorrem no Parque 
Estadual de Vila Velha, citando cinco gêneros e 11 
espécies; a listagem da Flora do Brasil (Zappi et al. 
2010), que considerou 10 gêneros e 30 espécies de 
Cactaceae para o estado e o “Catálogo de las plantas 
vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al. 2008), 
onde os autores listaram as espécies do Cone Sul 
incluindo o Paraná.

Este trabalho tem o objetivo de realizar o 
estudo taxonômico da família Cactaceae no Paraná. 
São fornecidas chaves de identificação, ilustrações 
e comentários taxonômicos. Descrições completas 
e listas de exsicatas estão disponibilizadas no sítio 
eletrônico da revista.

Material e Métodos
Foram realizadas coletas em todos os biomas 

do estado e as exsicatas foram depositadas no 
herbário UPCB. Foram analisadas as coleções dos 
herbários FUEL, FUEM, HCF, MBM, RB, SP, SPF, 
UEC e UPCB (siglas segundo Thiers 2012), e as 
obras sobre Cactaceae (Schumann 1890; Loefgren 
1915, 1917; Britton & Rose 1923; Gibson & Nobel 
1986; Barthlott & Hunt 1993; Barthlott & Taylor 
1995; Wallace 1995; Wallace & Cota 1996; Taylor 
1997; Anderson 2001; Nyffeler 2002; Taylor & 
Zappi 2004; Hunt et al. 2006), bem como os estudos 
taxonômicos das floras de Santa Catarina (Scheinvar 
1985) e de São Paulo (Zappi et al. 2007).

Esse estudo segue as definições da 
classificação da vegetação apresentadas em 
Veloso et al. (1991).

No presente estudo foram consideradas 
apenas as espécies nativas. Táxons infraespecíficos 
(subespécies) não foram considerados. A 
distribuição geográfica das espécies foi descrita com 
base nos espécimes analisados, nos dados obtidos 
na bibliografia e nas áreas de coletas. A chave 
para identificação de gêneros foi confeccionada 
com dados das espécies encontradas no Paraná, 

enquanto as descrições de gêneros foram obtidas 
na literatura (Anderson 2001; Taylor & Zappi 2004) 
e no material examinado. 

Os caracteres da morfologia geral foram 
descritos baseados nos termos e definições adotadas 
em Lawrence (1955) e Gonçalves & Lorenzi (2007). 
Os caracteres específicos da família foram descritos 
baseados em observação pessoal e em termos e 
definições adotadas por Taylor & Zappi (2004). O 
termo “caule alado” é utilizado unicamente para as 
epífitas, enquanto que o termo “caule costelado” é 
utilizado para as terrícolas e ambos se referem às 
projeções do caule. Já o termo “caule aplanado” é 
utilizado para os gêneros terrícolas Brasiliopuntia 
e Opuntia, pois o caule todo é achatado. O termo 
“aréola” se refere às estruturas que consistem de um 
conjunto de meristemas axilares e ramos encurtados, 
que ocorrem ao longo do caule das espécies de 
Cactaceae, de onde se originam os espinhos, ramos 
e botões florais. O termo “podário” se refere aos 
espessamentos encontrados no caule, na porção que 
subtende as aréolas. O termo “pericarpelo” trata da 
estrutura composta pela parte inferior da flor, onde 
o ovário está imerso (Taylor & Zappi 2004).

Resultados e Discussão
Doze gêneros e  26 espécies foram 

considerados nativos do Paraná. Destaca-se 
Parodia carambeiensisque é a única espécie 
de Cactaceae endêmica do estado. Não foram 
incluídas neste trabalho Epiphyllum oxypetalum 
Haw., Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck 
e Pereskia grandifolia Haw., as quais apesar de 
constarem nos herbários como provenientes do 
Paraná, não foram coletadas em locais de vegetação 
nativa e, deste modo, foram consideradas como 
espécies exóticas cultivadas.

A maior concentração dos cactos epífitos 
paranaenses está localizada na região leste do 
estado, nas Floresta Ombrófila Densa e Mista, e 
a maior concentração dos cactos terrícolas está 
nas regiões do centro e do oeste do estado, sendo 
encontrados nos remanescentes de Estepes e de 
Floresta Estacional Semidecidual. 

Observações em campo mostram que 
os espécimes estão restritos às Unidades de 
Conservação presentes no território paranaense e 
em raros lugares onde há vegetação nativa. O caso 
mais preocupante é o de Rhipsalis trigona, coletada 
pela última vez em 1989, em Turvo (G. Hatschbach 
53166 MBM) e que, mesmo após várias visitas ao 
local de ocorrência, não foi novamente encontrada.
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Chave para identificação dos gêneros de Cactaceae do Paraná

1. Folhas regulares, com mais de 2 cm compr.  .......................................................................  9. Pereskia
1᾿.	 Folhas	ausentes	ou	cilíndricas,	neste	caso	com	menos	de	1	cm	compr.

2. Caule costelado.
3. Plantas com menos de 20 cm compr., globosas  ...................................................  8. Parodia
3᾿.	 Plantas	com	mais	de	1	m	compr.,	colunares.

4. Caule 58–165 mm diâm.; costelas 14–57 mm larg.  .......................................  2. Cereus
4᾿.	 Caule	37–45	mm	diâm.;	costelas	7–9	mm	larg.	 ....................................  10. Praecereus

2᾿.	 Caule	cilíndrico,	clavado,	angulado,	alado	ou	aplanado.
5. Plantas terrícolas, eretas, maiores que 1 m compr.  

6.	 Plantas	com	mais	de	4	m	alt.;	segmentos	do	caule	dimórficos,	os	primários	cilíndricos	
e os secundários aplanados  .................................................................  1. Brasiliopuntia

6᾿.	 Plantas	com	menos	de	4	m	alt.;	segmentos	do	caule	monomórficos	aplanados	 ............  
 .......................................................................................................................  7. Opuntia

5᾿.	 Plantas	epífitas,	escandentes	ou	rupícolas,	pendentes	ou	eretas,	neste	caso,	menores	que	0,7	m	compr.
7. Flores com mais de 15 cm compr.; frutos com mais de 3 cm compr.

8.	 2	alas	na	região	mediana	e	cilíndrico	na	base;	flores	17–19	cm	compr.	 ................  
 .......................................................................................................... 3. Epiphyllum

8᾿.	 3	alas;	flores	23–31	cm	compr.	 ........................................................  5. Hylocereus
7᾿.	 Flores	com	menos	de	10	cm	compr.;	fruto	com	menos	de	2	cm	compr.

9. Caule clavado  .......................................................................................  4. Hatiora
9᾿.	 Caule	cilíndrico,	angulado	ou	alado.

10.	 Caule	alado	com	flores	apicais	 ........................................ 12. Schlumbergera
10᾿.	 Caule	cilíndrico,	angulado	ou	alado,	neste	caso,	com	flores	laterais.

11.	 Ramificação	apical,	 lateral	ou	subapical;	segmentos	monomórficos	ou	
os secundários com crescimento determinado; escamas da aréola estéril 
filiformes	ou	ausentes	 .......................................................  11. Rhipsalis

11᾿.	 Ramificação	 estritamente	 lateral	 ou	 subapical;	 segmentos	 caulinares	
todos com crescimento indeterminado; escamas da aréola estéril 
triangulares   ...................................................................... 6. Lepismium

1. Brasiliopuntia A. Berger., Entwickly. Kakteen 
17, 18.94. 1926.
1.1 Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger., 
Entwickl. Kakteen 17, 18, 94. 1926. Fig. 1a-b

Terrícolas ou rupícolas até 20 m compr., 
eretas. Caules castanhos ou esverdeados, 
ramificações apicais, subapicais ou laterais, 
2-furcados, segmentos com formato dimórfico; 
segmentos primários cilíndricos, 9–18 × 0,32–
2,8 cm, crescimento determinado; segmentos 
secundários aplanados, estreito-elípticos, base 
aguda, ápice arredondado, margens lisas, 5–14 × 
3,4–10,8 mm, crescimento determinado. Aréolas 
estéreis 0,8–2 mm larg., aréolas estéreis com ou sem 
1 espinho aciculado, 1,1–25 mm compr., gloquídios 
castanhos, 1,5–3 mm compr., folhas cilíndricas, 
decíduas 1,4–4,7 mm compr., aréolas férteis 2,2–5 
mm larg., lanosas, podários não desenvolvidos. 
Flores 1 por aréola, 1,3–3,5 × 1,2–2,1 cm, apicais, 
subapicais ou laterais, rotáceas; pericarpelos 

esverdeados, 0,8–3,6 × 0,7–1,1 cm, emersos do 
caule, piriformes, cobertos de aréolas estéreis; 
segmentos externos do perianto amarelados, 4,5–7 
× 3–6 mm, eretos, triangulares a obovais; segmentos 
internos do perianto amarelados com centros mais 
escuros, 10–18 × 4–6 mm, eretos, oblanceolados a 
obovais. Frutos verde-amarelados a vináceos, 2–3,8 
× 1,4–2,9 cm, elípticos a globosos. Sementes 1–2, 
castanhas, 6,5–9,1 × 6–7,6 mm, globosas.
Material selecionado: Diamante do Norte, E.E. Caiuá, 
30.XI.2000, C.M. Sakuragui 1.281 (HUEM). Ubiratã, 
18.X.2008, fl., E.S. Sekine 84 (HCF).

Brasiliopuntia brasiliensis é caracterizada por 
possuir segmentos caulinares primários cilíndricos, 
dos quais surgem os segmentos caulinares aplanados, 
ou cladódios. Ocorre naturalmente na Estação 
Ecológica do Caiuá, em sub-bosque de Floresta 
Estacional Semidecidual no Paraná. O estado 
representa o limite sul de ocorrência da espécie no 
Brasil. Difere de Opuntia monacantha Haw. pois esta 
não apresenta os segmentos primários cilíndricos. 
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Figura 1 – a-b. Brasiliopuntia brasiliensis(Willd.) A. Berger – a. ramo; b. fruto (Labiak 4666). c-e. Cereus 
hildmannianus K. Schum. – c. ápice do caule com destaque da aréola estéril; d. corte transversal do caule; e. flor 
(Oliveira 325). f. Hylocereus setaceus (Salm-Dick) Bauer – ramo com flor e destaque das aréolas estéreis do pericarpelo 
e do caule (Abrão 49). g-i. Opuntia monacantha Haw – g. ramo com flor e fruto e destaque da aréola estéril; h. 
segmento secundário jovem com destaque das aréolas estéreis com folhas cilíndricas; i. frutos (Soller 160). j. Parodia 
carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker – ramo com flor (Oliveira 368). k-l. Pereskia aculeata Mill – k. 
ramo com flor e destaque da aréola estéril; l. flor (Silva s/n UPCB 33167). m-o. Praecerus euchlorus (F.A.C.Weber) 
N.P.Taylor  – m. ápice do caule; n. corte transversal do caule; o. flor (Hatschbach 19098).
Figure 1 – a-b. Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.)A. Berger  – a. branch; b. fruit (Labiak 4666). c-e. Cereus hildmannianus K. Schum 
– c. stem apex with sterile areole; d. transversal section of the stem; e. flower (Oliveira 325). f. Hylocereus setaceus (Salm-Dick) 
Bauer. – branch with flower and sterile areoles on the pericarpel and stem (Abrão 49). g-i. Opuntia monacantha Haw – g. branch with 
flower, fruit and sterile areole;h. young secondary cladode with sterile areoles bearing cillindric leaves; i. fruits (Soller 160). j. Parodia 
carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker – branch with flower (Oliveira 368). k-l. Pereskia aculeata Mill – k. branch with flower 
and sterile areole;l. flower (Silva s/n UPCB 33167). m-o. Praecerus euchlorus (F.A.C.Weber) N.P.Taylor  – m. stem apex; n. transversal 
section of the stem; o. flower (Hatschbach 19098).
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2. Cereus Mill., Gard. Dict. Abr. ed. 4.1754.
2.1 Cereus hildmannianus K. Schum in Mart., Fl. 
bras. 4(2): 202, 1890.  Fig. 1c-e

Rupícolas ou terrícolas até 15 m compr., 
eretas. Caules esverdeados, ramificações subapicais 
ou laterais, 2-furcados, segmentos com formato 
monomórfico, costelados, 4–7 costelas, 1,4–5,7 
cm larg. × 0,6–1,5 cm esp., 5,8–16,5 cm diâm., 
crescimento determinado. Aréolas estéreis 3–7 
mm larg., aréolas férteis 3–9 mm larg., aréolas 
estéreis e férteis lanosas com tricomas acinzentados 
e (1)–3–4–5–(6)–(7) espinhos castanhos, 0,4–22 
mm compr., podários não desenvolvidos. Flores 
1–(2) por aréola, 12–21 × 5–8 cm, laterais, 
infundibuliformes; pericarpelos esverdeados, 
5,7–13 × 0,7–4,6 cm, emersos do caule, piriformes, 
cobertos de aréolas estéreis, estas, recobertas 
por escamas; segmentos externos do perianto 
esverdeados com extremidades vináceas a róseas, 
1,7–4 × 0,8–1,6 cm, patentes a eretos, lanceolados; 
segmentos internos do perianto alvos a róseos, 
6–10 × 0,8–1,8 cm, patentes, lanceolados; estames 
alvos, 7–14 cm; estilete 7–15 cm compr. Frutos 
esverdeados a amarelados, 2,9–6 × 1,7–3 cm, 
globosos a elípticos. Sementes 35–43, negras, 
2,2–3,2 × 1,4–1,8 mm, elípticas a reniformes.
Material selecionado: Candói, Três Pinheiros, 
18.IV.2004, fr., R. Goldenberg 677 (MBM). Campo 
Mourão, P.E. Lago Azul, 21.XI.2007, fl., M.G. Caxambu 
1951 (HCF). Ponta Grossa, 28.I.1996, fl., H.F.Oliveira 
325 (UPCB). Sapopema, Salto das Orquídeas, 11.X.1997, 
fl., C. Medri 470 (FUEL). Tibagi, 12.XII.1989, fr., M.C. 
Dias (FUEL 7858).

Cereus hildmannianus é um cacto colunar de 
porte arborescente podendo apresentar a base do 
caule recoberta por periderme. É encontrado no 
centro e no oeste do Paraná na Floresta Estacional 
Semidecidual e ocorre geralmente em afloramentos 
rochosos. Difere de Praecereus euchlorus (F.A.C. 
Weber) N.P. Taylor, pois este alcança 4 m compr. e 
37–45 mm diâm. enquanto C. hildmannianus alcança 
até 15 m compr. e 58–165 mm diâm.

3. Epiphyllum Haw., Syn. pl. succ. 197. 1812.
3.1 Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw., Syn. Pl. 
Succ. 197. 1812. Fig. 2a-b

Epífitas até 1,5 m compr., pendentes. 
Caules esverdeados, ramificações subapicais ou 
laterais, 2(–3)-furcados, segmentos com formato 
dimórfico; segmentos primários cilíndricos, 24–
46 mm × 4,4–5,1 mm, crescimento indeterminado; 
segmentos secundários 2-alados na região mediana 
e do ápice e cilíndricos na base, alas contínuas, 

lineares a estreito-elípticos, base atenuada, ápice 
agudo a cuneado, margens crenadas, ápice das 
projeções das margens dos caules arredondados, 
28–150 cm × 32–87 mm × 1–4 mm, nervura 
central 4–5 mm larg., crescimento indeterminado. 
Aréolas estéreis 0,7–1,5 mm larg., aréolas férteis 
1,7–5 mm larg., aréolas estéreis e férteis lanosas, 
podários não desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 
17–19 cm × 25–36 mm, laterais, infundibuliformes; 
pericarpelos esverdeados, 15–16 cm × 2–4 mm, 
emersos do caule, cobertos por escamas filiformes 
a lineares, 4–11mm compr.; segmentos externos do 
perianto alvos a esverdeados, 14–18 × 1–3 mm, 
eretos, lanceolados a estreito-elípticos; segmentos 
internos do perianto alvos, 14–18 × 1–2 mm, 
eretos, lanceolados a estreito-elípticas. Frutos 
vináceos, 49–52 × 38–43 mm, globosos a elípticos. 
Sementes 115–121, negras, 3,2–4,4 × 1,6–2,2 mm, 
reniformes.
Material selecionado: Campo Mourão, P.M. Ingá, 
19.XI.2009, fl., E.G. Paulino 57 (HCF). Londrina, 
22.II.2011, fr., A. Soller 117 (UPCB).

Epiphyllum phyllanthus é caracterizado pelo 
caule alado, de crescimento indeterminado, que 
alcança 1,5 m compr., flor ca. 19 cm compr. e fruto 
maior que 5 cm compr. Ocorre no norte do Paraná, 
na região da Floresta Estacional Semidecidual. 
Difere de Lepismium houlletianum, pois este possui 
o caule menor, ca. 40 cm compr., flores ca. 2 cm 
compr. e frutos ca. 1 cm compr. 

4. Hatiora Britton & Rose, in L.H. Bailey, Stand. 
Cycl. Hort 3: 1432. 1915.
4.1 Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & 
Rose in L.H. Bailey, Standard Cycl. Hortic. 1433. 
1915. Fig. 2c-d

Epífitas ou rupícolas até 1 m compr., 
pendentes. Caules esverdeados, ramificações 
apicais, 2–3–4–(5)–(7)-furcados, segmentos com 
formato monomórfico, clavados, 12–45 mm × 
1,5–5,5 mm, crescimento determinado. Aréolas 
estéreis 0,3–0,7 mm larg., aréolas férteis 1,3–3,2 
mm larg., aréolas estéreis e férteis lanosas e 
com escamas, podários não desenvolvidos. 
Flores 1 por aréola, 8,4–13 × 5–7,1 mm, apicais, 
campanuladas; pericarpelos esverdeados com a 
bases avermelhadas, 2,2–3,9 × 3–5 mm, emersosdo 
caule, piriformes, glabros; segmentos externos do 
perianto 4, amarelados, 0,7–3 × 1–3 mm, eretos, 
triangulares a obovados; segmentos internos do 
perianto 14–15, amarelados, 2,5–9 mm × 1,4–4,9 
mm, eretos, estreito-elípticos a oblongos; estames 
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Figura 2 – a-b. Epiphylum phyllanthus (L.) Haw – a. ramo com fruto (Soller 117); b. flor (Paulino 57). c-d. Hatiora 
salicornioides (Haw.) Britton & Rose – c. ramo com botão e fruto e destaque da ramificação; d. fruto (Borgo 932). e-f. 
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq – e. ramo com destaque da aréola fértil e do fruto (Oliveira 331); f. ramo com destaque da 
flor (Cervi 6885). g-h. Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott – g. ramo com flor e fruto;h. flor (Petean 64). i-k. Lepismium 
lumbricoides (Lem.) Barthlott  – i. ramo com fruto e destaque das aréolas estéreis; j. escama triangular (Kersten s/n 
UPCB 43485); k. flor (Borgo 773). l-m. Lepismium warmingianum (K. Schum.) Barthlott – l. ramo com flor; m. flor 
(Soller 138). n. Schlumbergera gaertneri (Regel) Britton & Rose – ramo com flor e destaque do pericarpelo (Cervi 
3891). o. Schlumbergera rosea (Lagerh.) Calvente & Zappi – ramo com flor (Cervi 7053).
Figure 2 – a-b. Epiphylum phyllanthus (L.) Haw –a. branch with fruit (Soller 117); b. flower (Paulino 57). c-d. Hatiora salicornioides 
(Haw.) Britton & Rose – c. branch with flower bud, fruit, and branching pattern; d. fruit (Borgo 932). e-f. Lepismium cruciforme (Vell.)
Miq. – e. branch with fruit and fertile areole (Oliveira 331); f. branch with flower (Cervi 6885). g-h. Lepismium houlletianum (Lem.)
Barthlott – g. branch with flower and fruit; h. flower (Petean 64). i-k. Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott – i. branch with fruit 
and sterile areoles; j. triangular scale (Kersten s/n UPCB 43485); k. flower (Borgo 773). l-m. Lepismium warmingianum (K. Schum.) 
Barthlott – l. branch with flower;m. flower (Soller 138). n. Schlumbergera gaertneri (Regel) Britton & Rose – branch with flower and 
pericarpel (Cervi 3891). o. Schlumbergera rosea (Lagerh.) Calvente & Zappi – branch with flower (Cervi 7053).

b

c

f

e

a
n

o

g

d

l

m
h

j

k

i

5 
m

m

5 
m

m1 
m

m

4 
cm

4 
cm

4 
cm

4 
m

m

4 
cm

4 
cm

4 
cm

4 
cm

4 
cm2 

cm

2 
cm



Cactaceae do Paraná

Rodriguésia 65(1): 201-219. 2014

207

50–76, alvos, 1,6–6,9 mm compr.; estiletes 4,8–6,2 
mm compr., lobos 4–5, 0,9–1,3 mm compr. Frutos 
alvos, róseos ou vináceos, 5,9–7,9 × 5–6,1 mm, 
piriformes. Sementes 11–97, castanhas, 0,8–1,2 × 
0,4–0,7 mm, piriformes.
Material selecionado:  Araucária, Taquarova, 
28.VIII.1993, fr., A.L. Schiitz (UPCB 27848). Curitiba, 
Capão Jd. Botânico, 21.I.1991, fr., D. Galli 18 (UPCB). 
Jaguariaíva, 20.XI.1995, fr., A.C. Cervi 6046 (UPCB). 
Pinhais, 20.X.1999, fl., M.P. Petean 87 (UPCB). Ponta 
Grossa, Buraco do Padre, 15.XII.1995, fr., H.F. Oliveira 
339 (UPCB).

Hatiora salicornioides é caracterizada 
pelos segmentos do caule clavados e ocorre na 
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional 
Semidecidual do Paraná. O estado representa o 
limite sul de ocorrência da espécie no Brasil. Difere 
de Hatiora cylindrica Britton & Rosee, Hatiora 
herminiae (Porto & Castell.) Backeb. ex. Barthlott 
que possuem caule cilíndrico, e pela coloração da 
flor que em H. herminiae é rósea. 

5. Hylocereus (A.Berger) Britton & Rose, Contr. 
U.S. Natl. Herb. 12:428. 1909.
5.1 Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) 
Bauer, Cactaceae Syst. Init. 17:29. 2003.  Fig. 1f

Escandentes ou epífitas até 4 m compr., eretas 
ou pendentes. Caules esverdeados, ramificações 
subapicais ou laterais, 2-furcados, segmentos com 
formato monomórfico, alados, 3 alas, 7,9–17 mm 
larg. × 3–8 mm esp., indeterminados. Aréolas 
estéreis 3–6 mm larg., lanosas com 1–2–(4)–(5) 
espinhos castanhos, 1–3,7 mm compr., aréolas 
férteis 5–8 mm larg., lanosas, podários não 
desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 23–31 × 
5–12 cm, laterais, infundibuliformes; pericarpelos 
esverdeados, 11–19 cm × 18–26 mm, emersos 
do caule, piriformes, cobertos por aréolas com 
espinhos e brácteas; segmentos externos do perianto 
alvos, 18–98 × 3–7,8 mm, patentes, lanceolados; 

segmentos internos do perianto alvos, 7–14 cm × 
6,3–8 mm, patentes, lanceolados. Frutos não vistos.
Material selecionado: Pinhão, Rio Divisa, 20.IX.1991, 
fl., H.R.S. Abrão 49 (MBM). Porto Rico, Rio Paraná, 
30.X.2002, fl., V. Tomazini 491 (HUEM).

Hylocereus setaceus pode ser reconhecido 
por possuir caule com seção trígona. Ocorre 
naturalmente nos paredões do Rio Paraná, região de 
Floresta Estacional Semidecidual no Paraná. Difere 
de Hylocereus undatus, não considerado nativo por 
ser encontrado apenas em áreas antropizadas, pela 
borda da margem do caule lisa e pericarpelo com 
aréolas espinescentes enquanto a espécie exótica 
possui a margem do caule crenada e não possui 
aréolas espinescentes no pericarpelo.

6. Lepismium Pfeiff., in Otto & Dietr., Allg.
Gartenz. 3: 315. 1835.

Plantas arbustivas, epífitas  ou rupícolas, 
0,5–2 m compr., pendentes, ramificação subapical 
ou lateral. Caule segmentado, monomórfico ou 
dimórfico, cilíndricos, 30–100 × 0,4–0,8 cm ou 
2–(3)–(4)–(5)-alados, 10–50 × 0,7–5 cm, com 
crescimento indeterminado. Folhas ausentes.
Aréolas dispostas nas margens das alas ou ao 
redor do caule nas espécies cilíndricas, glabra, 
pubescente, tomentosa ou lanosa e com escama 
triangular perene; espinhos ausentes. Flores 1 a 
2,2 cm compr., laterais, rotáceas ou campanuladas, 
alvas a esverdeadas ou róseas; pericarpelo glabro ou 
com aréolas; antese diurna. Frutos globosos,ovais 
ou angulados, 4,8–15 mm compr., alvos, róseos 
ou vináceos. Sementes  castanhas, lisas, elípticas.

Gênero com seis espécies ocorrendo no leste da 
Bolívia e estendendo-se até a Argentina e Brasil. No 
estado do Paraná ocorrem quatro espécies. Dentro do 
gênero, Lepismium lumbricoides é frequentemente 
confundida com espécies de Rhipsalis, esta dúvida é 
sanada ao se observar uma nítida escama triangular 
cobrindo as aréolas na primeira.

Chave para identificação das espécies de Lepismium

1.	 Segmentos	caulinares	com	formato	monomórfico	cilíndricos	 ...................  3. Lepismium lumbricoides
1᾿.	 Segmentos	caulinares	secundários	ou	com	formato	monomórfico	alados.

2. Projeções das margens do caule com ápice	agudo;	segmentos	caulinares	com	formato	dimórficos,	
cilíndricos na base e alados na porção mediana e apical  ................... 2. Lepismium houlletianum

2᾿.	 Projeções	 das	margens	 do	 caule	 com	ápice arredondado; segmentos caulinares com formato 
monomórfico,	alados.
3. Aréolas estéreis tomentosas; pericarpelo imerso no caule  ............  1. Lepismium cruciforme
3᾿.	 Aréolas	estéreis	glabras	a	pubescentes;	pericarpelo	emerso	do	caule .....................................  

 ...................................................................................................4. Lepismium warmingianum
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6.1 Lepismium cruciforme (Vell.) Miq., Bull. Sci. 
Phys. Nat. Néerl. 1838: 49. 1838. Fig. 2e-f

Epífitas ou rupícolas até 3 m compr., reptantes 
no forófito ou pendentes. Caules esverdeados, 
ramificações subapicais ou laterais, 2–3-furcados, 
segmentos com formato monomórfico, 2–3-alados, 
alas contínuas, base aguda, ápice agudo, margens 
serreadas, ápice das projeções das margens 
arredondado, 70–500 × 3,2–24 × 0,7–2,2 mm, 
nervura central 1,3–3,9 mm larg., crescimento 
indeterminado. Aréolas estéreis 0,3–1,3 mm 
larg., tomentosas com escama triangular, aréolas 
férteis 1,1–4,7 mm larg., lanosas com escama 
triangular, podários não desenvolvidos. Flores 
1 por aréola, 8,3–13 × 3,5–8,1 mm, laterais, 
rotáceas; pericarpelos esverdeados, 1,4–2,3 × 
1,1–2,9 mm, imersos no caule, globosos, glabros; 
segmentos externos do perianto 2–4, alvos a 
rosados, 0,8–4,5 × 0,6–3,6 mm, eretos, triangulares 
a elípticos; segmentos internos do perianto 5–7, 
alvos a rosados, 4,4–9,4 × 1,3–4,5 mm, eretos, 
estreito-elípticos a elípticos; estames 32–46, alvos, 
2,4–7,1 mm compr.; estiletes 4,9–7,3 mm compr., 
lobos 3–4, 1,4–3,4 mm compr. Frutos magenta, 
avermelhados ou purpúreos, 4,8–15 × 4,2–10 mm, 
4-costados. Sementes 12–37, castanhas, 1,2–1,6 × 
0,6–0,9 mm, elípticas.
Material selecionado: Braganey, 1.IV.2000, fr., M. 
Borgo 712 (UPCB). Curitiba, 25.IX.2000, fl., M.Borgo 
835 (UPCB). Fênix, P.E.Vila Rica do Espirito Santo, 
25.I.2000, fl., M.Borgo 1151 (UPCB). Fênix, Fazenda 
Cagibi, 18.II.1998, fr., S.M. Silva (UPCB 33173). Ponta 
Grossa, P.E. Vila Velha, 6.III.1996, fr., H.F. Oliveira 336 
(UPCB). São Mateus do Sul, 7.I.1986, fl., R.M.Britez 
289 (UPCB, MBM). Telêmaco Borba, 17.IX.2008, fl., 
M. Vallejos 15 (UPCB). 

Lepismium cruciforme é encontrado como 
epífito ou rupícolo e geralmente reptante no 
forófito, ocorre em todas as formações vegetais 
presentes no Paraná. É reconhecido pelas projeções 
das margens do caule com ápice arredondado, 
aréolas estéreis tomentosas e pericarpelo imerso no 
caule. Quando plântula assemelha-se a Lepismium 
warmingianum, mas é distinto desta pelas aréolas 
estéreis tomentosas com tricomas em quantidade 
e comprimento superior que aqueles encontrados 
nas aréolas estéreis de L. warmingianum.

6.2 Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott, 
Bradleya 5: 99. 1987. Fig. 2g-h

Epífitas até 1 m compr., pendentes ou eretas. 
Caules esverdeados, ramificações subapicais 
ou laterais, 2-furcados, segmentos com formato 

dimórfico; segmentos primários cilíndricos, 120–130 
× 2–3,7 mm, crescimento indeterminado; segmentos 
secundários com base cilíndrica e região mediana e 
ápice alados, alas contínuas, base aguda a atenuada, 
ápice agudo, margens serreadas, ápice das projeções 
das margens agudo, 120–450 × 15–68 × 0,8–2,1 
mm, nervura central 1,3–4 mm larg., crescimento 
indeterminado. Aréolas estéreis 0,3–0,7 mm larg., 
com escama triangular, aréolas férteis 0,6–1,8 mm 
larg., pubescentes com escama triangular, podários 
não desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 14–19 × 11–20 
mm, laterais, rotáceas; pericarpelos esverdeados, 3,7–
5,5 × 2,9–4,2 mm, emersosdo caule, 4–5-costados, 
glabros; segmentos externos do perianto 2–3, alvos a 
esverdeados, 1–3,6 × 1,2–3 mm, eretos, triangulares a 
arredondados; segmentos internos do perianto 9–10, 
alvos, 4,6–14 × 3–3,7 mm, eretos, estreito-elípticos 
a oblanceolados; estames 24–37, alvos, 3,5–9,6 mm 
compr.; estiletes 6,7–11 mm compr., lobos 2–3, 
1,7–3,4 mm compr. Frutos róseos, avermelhados ou 
purpúreos, 5,5–11 × 3–9,3 mm, globosos. Sementes 
15–43, castanhas, 1–1,4 × 0,6–0,9 mm, elípticas.
Material selecionado: Cerro Azul, Rio Turvo, 
19.VII.1984, fl., G. Hatschbach 48112 (UPCB, MBM). 
Curitiba, Pq. Barigui, 26.X.1995, fr., C. Kozera 13 
(UPCB). Morretes, Serra da Graciosa, 11.VII.1996, fl., 
A.C. Cervi 6129 (UPCB). Pinhais, 18.VIII.1999, fl. e 
fr., M.P. Petean 64 (UPCB). Piraquara, 5.XI.2001, fr., R. 
Goldenberg 516 (UPCB). Ponta Grossa, Buraco do Padre, 
17.XII.1995, fr., H.F. Oliveira 327 (UPCB). Telêmaco 
Borba, 31.VII.2008, fr., Urben Filho 13 (UPCB).

Lepismium houlletianum é caracterizado 
por segmentos do caule alados na porção mediana 
e apical, e cilíndricos, recoberto por periderme, na 
porção basal, além das projeções das margens das 
alas com ápice agudo. Lepismium houlletianum ocorre 
em todas as formações vegetais presentes no estado, 
porém em maior frequência nas áreas florestais. 

6.3 Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott, 
Bradleya 5: 99. 1987. Fig. 2i-k

Epífitas até 3 m compr., reptantes no forófito 
ou pendentes. Caules esverdeados, ramificações 
subapicais ou laterais, 2–3-furcados, segmentos 
com formato monomórfico, cilíndricos, 18–660 × 
1,5–3,9 mm, crescimento indeterminado. Aréolas 
estéreis 0,3–0,8 mm larg., com escama triangular, 
aréolas férteis 1,9–12 mm larg., pubescentes com 
escama triangular, podários não desenvolvidos. 
Flores 1 por aréola, 12–16 × 5,3–11 mm, apicais, 
subapicais ou laterais, campanuladas; pericarpelos 
esverdeados, 3,5–4,5 × 2,1–2,8 mm, emersos do 
caule, piriformes, glabros; segmentos externos 
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do perianto 4, alvos, 1–3,3 × 1–3,4 mm, eretos, 
triangulares a oblanceolados; segmentos internos 
do perianto 8–10, alvos, 4,6–11 × 1,3–8 mm, eretos, 
estreito-elípticos a oblanceolados; estames 18–33, 
alvos, 3,6–7,8 mm compr.; estiletes 6–8,3 mm compr., 
lobos 4, 1,3–22 mm compr. Frutos avermelhados ou 
vináceos, 6–7,9 × 5,3–7,2 mm, globosos a elípticos. 
Sementes 34–55, castanhas, 1,2–1,4 × 0,5–1,1 mm, 
elípticas.
Material selecionado: Araucária, REPAR, I.2001, fr., R. 
Kersten (UPCB 43485). Curitiba, Pq. Barigui, 9.X.1996, 
fl., C. Kozera 248 (UPCB). Foz do Iguaçu, Pq. Nacional 
do Iguaçu, 3.X.2006, fl., P.H. Labiak 3846 (UPCB). 
Ipiranga, 8.X.1969, fl., G. Hatschbach 22378 (MBM). 
Palmas, 18.X.2005, D. Liebsch 1064 (UPCB, HFC). 
Pinhão, Rio da Divisa, 28.XI.91, fr., F. Bonatto 16 (MBM). 
Ponta Grossa, 23.X.2007, fr., Bonnet (UPCB 65146).

Lepismium lumbricoides é a única espécie do 
gênero com segmentos do caule completamente 
cilíndricos e, por muitas vezes, é confundida com 
espécies de Rhipsalis. Apesar disso, pode ser 
reconhecida pelo crescimento indeterminado do 
caule e pelas escamas triangulares persistentes e 
conspícuas que ocorrem sobre as aréolas estéreis. 
Ocorre em todas as formações florestais do estado.

6.4. Lepismium warmingianum (K. Schum.) 
Barthlott, Bradleya 5: 99. 1987. Fig. 2l-m

Epífitas até 3 m compr., reptantes no forófito 
ou pendentes. Caules esverdeados, ramificações 
subapicais ou laterais, 2–(3)-furcados, segmentos 
com formato monomórfico, 2–3-alados, alas 
contínuas, base aguda, ápice agudo ou truncado, 
margens serreadas, ápice das projeções das 
margens arredondado, 70–410 × 2,8–12 × 
0,8–1,6 mm, nervura central 1,1–2,6 mm 
larg., crescimento indeterminado. Aréolas 
estéreis 0,3–1,3 mm larg., aréolas férteis 2,4–29 
mm larg., aréolas estéreis e férteis glabras a 
pubescentes com escama triangular, podários 
não desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 16–22 × 
7–16 mm, laterais, campanuladas; pericarpelos 
esverdeados, 3,9–7,6 × 2,7–4 mm, emersos 
do caule, 4–5-costados, glabros; segmentos 
externos do perianto 3–5, alvos, 1–7,2 × 1,3–6,4 
mm, eretos, arredondados a ovais; segmentos 
internos do perianto 8–12, alvos, 6–15 × 1,7–5,6 
mm, eretos, estreito-elípticos a oblanceolados; 
estames 25–37, alvos, 5,3–12 mm compr.; 
estiletes 7,2–12 mm compr., lobos 3–4, 2,3–3,2 
mm compr. Frutos róseos ou purpúreos, 7,7–12 
× 5,6–8,2 mm, 4–5-costados. Sementes 3–76 
castanhas, 1,3–1,6 × 0,6–0,7 mm, elípticas.

Material selecionado: Curitiba, Jd. Botânico, 
4.IX.2009, fr., J. Meirelles 414 (UPCB). Fênix, 
17.IX.1996, fr., Mikich (UPCB 33172). Foz do Iguaçu, 
Pq. Nacional do Iguaçu, 19.X.1991, fl., A.C. Cervi, 
3429 (UPCB). Ponta Grossa, Furnas Gêmeas, 28.I.1996, 
fr., H.F. Oliveira 323 (UPCB). Porto Amazonas, Ponte 
dos Arcos, 30.VIII.2004, fr., R.A. Kersten 932 (UPCB). 
São Mateus do Sul, 16.IX.1986, fr., W.S. Souza 302 
(UPCB). Tibagi, Rio Tibagi, 9.X.2006, fl., A.Bonnet 
780211 (UPCB).

Lepismium warmingianum possui projeções 
das margens do caule com ápice arredondado, 
aréolas estéreis glabras a pubescentes e o 
pericarpelo emerso do caule. Ocorre em todas as 
formações florestais do estado. Assemelha-se à 
Lepismium cruciforme quando este é jovem, porém 
este apresenta suas aréolas estéreis tomentosas e o 
pericarpelo imerso no caule.

7. Opuntia Mill., Gard. Dict. Abr. (ed. 4). 1754.
7.1 Opuntia monacantha Haw., Suppl. pl. succ., 
Suppl. 81. 1819. Fig. 1g-i

Terrícolas até 4 m compr., eretas. Caules 
castanhos ou esverdeados, ramificações subapicais 
ou laterais, 2-furcados, segmentos com formato 
monomórfico, aplanados, lanceolados a ovais, 
base aguda, ápice arredondado, margens lisas, 
14–54 cm × 13–20 cm × 11–13 mm, crescimento 
determinado. Aréolas estéreis 1,8–5,2 mm larg., 
tomentosas e/ou com folhas cônicas, 2,5–3,2 × 
1,8–2 mm, vináceas ou 1–2 espinhos, 4–43 mm 
compr., acinzentados, ápice castanho, aréolas 
férteis 8,3–35 mm larg., lanosas com 1 ou 2 
espinhos, podários não desenvolvidos. Flores 1 
por aréola, 7–11 × 7–8 cm, apicais, subapicais 
ou laterais, rotáceas; pericarpelos esverdeados, 
8–36 × 7–11 mm, emersos do caule, piriformes, 
cobertos de aréolas; segmentos externos do 
perianto 9–10, vináceos, 4,8–9,5 × 9,2–13,4 mm, 
eretos a patentes, triangulares a arredondados; 
segmentos internos do perianto 15–17, vináceos 
no centro com bordas amarelas até totalmente 
amarelos, 10–18 × 4–6 mm, patentes, obovais com 
ápices mucronados a truncados; estames alvos 
com anteras amarelas, 13,7–17,5 mm compr.; 
estiletes 15–17 mm compr., 7–8 lobos, 6,8–7,5 
mm compr.   Frutos esverdeados a vináceos, 6–10 
× 3,5–4 cm, piriformes. Sementes castanhas, 
1,9–2,5 × 1,8–2,1 mm, elípticas.
Material selecionado: Balsa Nova, 31.X.1985, fl., J.M. 
Silva 26 (MBM). Curitiba, 2.XI.2011, fl. e fr., A.Soller 
160 (UPCB). Cerro Azul, 7.XII.1994, fl., G. Hatschbach 
61540 (MBM). Paranaguá, 1.VI.1962, fl., G. Hatschbach 
9181 (MBM). 
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Opuntia monacantha é caracterizada por 
possuir todos os segmentos caulinares aplanados e 
flores com segmentos petalóides externos vináceos. 
Ocorre na região da Floresta Ombrófila Densa 
no litoral do Paraná. É distinta de Brasiliopuntia 
brasiliensis pois esta possui os segmentos caulinares 
primários cilíndricos, flores amareladas e atinge até 
20 m de compr. 

8. Parodia Speg., Anales Soc. Ci. Argent. 96: 70. 1923.
8.1 Parodiacarambeiensis (Buining & Brederoo) 
Hofacker, Cactaceae Consensus Init. 6: 11. 1998. 
 Fig. 1j

Rupícolas até 20 cm compr., globosas. 
Caules esverdeados, não ramificados, com formato 
monomórfico, costelados, 10–13 costelas, 4,3–12 
mm larg. × 6,6–13 mm esp., 44–130 mm diâm., 
crescimento determinado. Aréolas estéreis 1,7–9,9 
mm larg., aréolas férteis 2,5–5 mm larg., ambas 
lanosas com (8)–10–11–(13) espinhos castanhos, 
3,4–23 mm compr., podários não desenvolvidos. 
Flores 1–(2) por aréola, 19–31 mm × 14–25 cm, 
apicais, rotáceas; pericarpelos esverdeados, 3,7–8,8 
× 5–7,7 mm, emersos do caule, piriformes, cobertos 
por aréolas estéreis; segmentos externos do perianto 
amarelados, 5,4–17,7 × 1,5–8,8 mm, eretos, estreito-
elípticos; segmentos internos do perianto amarelados, 
11–28 × 1,4–2,3 mm, eretos, estreito-elípticos; 
estames amarelos, 6,2–17 cm compr.; estiletes 
amarelos e estigmas róseos, 10–15 cm compr. Frutos 
vináceos, ca. 8 × 6 mm, elípticos. Sementes negras, 
1,8–2,1 × 1,5–1,7 mm, globosas com ápice truncado.
Material selecionado: Balsa Nova, Ponte do Arcos, 
6.VII.2005, fl.,  C. Kozera 2675 (UPCB). Campo Mourão, 
14.X.2008, fl., M.G. Caxambu 2349 (HCF). Ponta Grossa, 
P.E. Vila Velha, 16.IX.1997, fl., A.C.Cervi 6333 (UPCB). 
Turvo, 18.X.2009, fl., M.G. Caxambu 2847 (HCF). 

Parodia carambeiensis é a única espécie de 
Cactaceae endêmica do Paraná. É caracterizada 
pelo caule globoso, estilete amarelo, estigma 
fortemente róseo e é encontrada nas estepes do 
estado. Difere de Parodia ottonis Haw., ocorrente 
no Rio Grande do Sul, pois esta apresenta o estilete 
alvo e o estigma amarelado.

9. Pereskia Mill., Gard. Dict. Abr. Ed. 4. 1754.
9.1 Pereskia aculeata Mill. Gard. Dict., ed. 
8.1768. Fig. 1k-l

Terrícolas até 30 m compr., escandentes 
ou eretas. Caules castanhos a esverdeados, 
ramificações subapicais ou laterais, 2-furcados, 
segmentos com formato monomórfico, cilíndrico, 
0,3–3,9 mm larg., crescimento indeterminado. 

Aréolas estéreis 1–2,5 mm larg., lanosas com 
escama e/ou folha e/ou espinhos, folhas regulares 
presentes, verdes, 27–99 × 4,4–38 mm, estreito-
elípticas a ovais, ápice atenuado a agudo, base 
arredondada a aguda, lâmina glabra, aréolas férteis 
0,9–4,2 mm larg., pubescentes e/ou espinhos, 
podários não desenvolvidos; inflorescências 
terminais ou laterais, racemosas ou paniculadas. 
Flores 1 por aréola, 28–34 × 36–47 mm, apicais, 
rotáceas; pericarpelos esverdeados, 2–6 × 3,7–7,6 
mm, emersos do caule, globosos, cobertos por 
aréolas férteis com folha ausente ou com uma, 
3,7–26 × 1,5–7,7 mm, e/ou 1–3 espinhos, 0,4–9,2 
mm compr.; segmentos externos do perianto 7–8, 
alvos, 1,6–5,3 × 1,1–2,2 mm, reflexos, triangulares; 
segmentos internos do perianto 10–13, alvos, 
18–32 × 3,7–9 mm, patentes, estreito-elípticos a 
lanceolados; estames 75–130, alvos, 8,6–16 mm 
compr.; estiletes 12–14 mm compr., 4–5 lobos, 
4,8–5,8 mm compr. Frutos alaranjados, 0,7–17 × 
0,5–12 mm, globosos. Sementes 2–6, castanhas, 
3,5–3,8 mm × 3,5–4,7 mm, discóides.
Material selecionado: Capitão Leônidas Marques, 
Rio Iguaçu, 21.III.1993; fl., S.M. Silva (UPCB 20573). 
Diamante do Norte, E.E. Caiuá, 18.V.2006, fr., D.N.M. 
Zeiden 15 (HUEM). Fênix, P.E. Vila Rica, 18.II.1998, 
fl., S.M. Silva (UPCB 33167). Ilha de Currais, 4.II.1997, 
fl., C.Jaster (UPCB 29621). Sapopema, Salto das 
Orquídeas, 1997, fl., M.R.C. Paiva (HUEM 24946). 

Pereskia aculeta é caracterizada pelo hábito 
escandente e crescimento indeterminado, em muitas 
ocasiões tornando o ápice da planta pendente. Ocorre 
na Floresta Estacional Semidecidual do Paraná e o 
estado representa o limite sul de ocorrência da espécie 
no Brasil. Difere de Pereskia grandifolia, uma espécie 
arbustiva ou arbórea cultivada no estado, pois esta tem 
flores róseas e frutos piriformes a turbinados.

10. Praecereus Buxb., Beitr. Biol. Pflanzen 44(2): 
273. 1968.
10.1 Praecereus euchlorus (F.A.C. Weber) N.P. 
Taylor, Cactaceae Consensus Init. 3:10. 1997. 
 Fig. 1m-o

Terrícolas até 4 m compr., eretas. Caules 
esverdeados, ramificações basais, segmentos com 
formato monomórfico, costelados, 7–9 costelas, 
7–9 mm larg. × 4–9 mm esp., 37–45 mm diâm., 
crescimento indeterminado. Aréolas estéreis 3–5 
mm larg., aréolas férteis 4–6 mm larg., aréolas 
estéreis e férteis lanosas com 3–5–6–(7) espinhos 
castanhos com ápices negros, 2–40 mm compr., 
podários não desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 
9–10 × 3,5–4,5 cm, laterais, infundibuliformes; 
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pericarpelos esverdeados, 53–74 × 7–46 mm, 
emersos do caule, piriformes, cobertos por escamas; 
segmentos externos do perianto alvos a esverdeados 
com extremidades vináceas, 6–8 × 5–7 mm, eretos, 
triangulares a ovais; segmentos internos do perianto 
alvos, 13–47 × 8,3–9 mm, eretos, estreito-elípticos; 
estames alvos, 23–27 cm compr.; estiletes 6–7 cm 
compr. Frutos esverdeados a avermelhados, ca. 4,5 
× 3,5 mm, globosos elípticos. Sementes não vistas.
Material selecionado: Guaíra, Sete Quedas, 22.IV.1968, 
fl., G. Hatschbach 19098 (MBM). Porto Rico, Rio 
Paraná, 9.XI.1992, fl., M.C. Souza-Steuvaux 293 
(HUEM). São Pedro do Paraná, Rio Paraná, 5.X.2006, 
fl., K.K. Kita 1389 (HUEM).

Praecereus euchlorus é um cacto colunar 
de porte arbustivo, ramificado apenas da base 
dos segmentos caulinares, alcançando até 4 m 
compr. × 37–45 mm diâm. se diferenciando de 
Cereus hildmannianusque atinge 15 m compr. 
× 58–165 mm diâm. e possui ramificações ao 
longo dos segmentos caulinares. Ocorre na parte 
central e oeste do Paraná na Floresta Estacional 
Semidecidual, geralmente nas margens dos rios. 

11. Rhipsalis Gaertn., Fruct. sem. pl. 1: 137. 1788.
Plantas arbustivas, epífitas ou rupícolas, 

0,3–5 m compr., pendentes ou eretas, ramificação 
apical, subapical ou lateral. Caule segmentado, 
monomórfico ou dimórfico, cilíndrico, 3–60 × 
0,1–3 cm ou 2–(3)–(4)–(5)-alado, 4–60 × 2–12 
cm, ou angulado, com crescimento determinado. 
Folhas ausentes. Aréolas dispostas nas margens 
das alas ou ao redor do caule nas espécies 
cilíndricas, glabras, pilosas, pubescentes, 
velutinas ou lanosas e escamas persistentes ou 
decíduas; espinhos 0–22, aciculares. Flores 0,6–
1,7 cm compr., laterais, subapicais ou apicais, 
alvas, amareladas ou róseas; pericarpelo glabro 
ou com aréolas; antese diurna. Frutos globosos, 
0,2–2 cm compr., alvos, róseos, vermelhos, 
alaranjados ou purpúreos. Sementes castanhas 
ou negras, lisas, ovais, curvas, ou hemisféricas.

Gênero com 38 espécies com distribuição 
nas Américas e uma espécie distribuída também 
na África, ilhas do Oceano Índico e Leste do Sri-
Lanka. No estado do Paraná, ocorrem 11 espécies.

Chave para identificação das espécies de Rhipsalis

1. Segmentos caulinares alados ou angulados.
2. Segmentos angulados; rupícola  ..................................................................  3. Rhipsalis dissimilis
2᾿.	 Segmentos	alados;	epífita.						

3. Segmentos lineares; 0,26–1 cm larg.
4. Alas bifurcadas na aréola  ........................................................... 8. Rhipsalis paradoxa
4᾿.	 Alas	contínuas	 .............................................................................. 11. Rhipsalis trigona

3᾿.	 Segmentos	estreito-elípticos,	elípticos	ou	ovais;	1,3–10	cm	larg.
5. Ápice dos segmentos caulinares agudos a cuneados; frutos ovais  .................................  

 ........................................................................................................ 4. Rhipsalis elliptica
5᾿.	 Ápice	dos	segmentos	caulinares	arredondados	a	truncados;	frutos	globosos	 ................  

 ..................................................................................................  7. Rhipsalis pachyptera
1᾿.	 Segmentos	caulinares	cilíndricos.

6. Pericarpelo imerso no caule; podário desenvolvido  ....................................  5. Rhipsalis floccosa
6᾿.	 Pericarpelo	emerso	do	caule;	podário	não	desenvolvido.

7. Aréolas pubescentes ou velutinas.
8. Segmentos caulinares com tamanhos dimórficos; aréolas pubescentes; corola 

campanulada; frutos alvos  ........................................................  2. Rhipsalis cereuscula
8᾿.	 Segmentos	caulinares	com	tamanhos	monomórficos;	aréolas	velutinas;	corola	rotácea;	

frutos róseos ou vináceos  ........................................................... 9. Rhipsalis pilocarpa
7᾿.		 Aréolas	com	escamas.	

9. Corola campanulada; estames alvos com base rósea; frutos alaranjados  ......................  
 ........................................................................................  1. Rhipsalis campos-portoana

9᾿.	 Corola	rotácea;	estames	alvos;	frutos	alvos,purpúreos	ou	róseos.	
10.	 Segmentos	caulinares	13–21	cm	compr.;	flores	6,8–16	mm	compr.	 ......................  

 ...........................................................................................6. Rhipsalis grandiflora
10᾿.	 Segmentos	caulinares	primários	38–120	cm	compr.;	flores	5,8–6,3	mm	compr.	 ...   

 ................................................................................................... 10. Rhipsalis teres
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11.1 Rhipsalis campos-portoana Loefgr., Arch. 
Jard. Bot. Rio de Janeiro 2:35. 1918. Fig. 3a

Epífitas até 3 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais, subapicais ou 
raramente laterais, 2–3(4)-furcados, segmentos com 
comprimento dimórfico e formato monomórfico, 
cilíndricos; segmentos primários 22–430 × 1,1–2,6 
mm, crescimento indeterminado; segmentos 
secundários 8,4–64 × 0,5–1,9 mm, crescimento 
determinado. Aréolas estéreis 0,3–0,8 mm larg., 
aréolas férteis 0,8–1,5 mm larg., aréolas estéreis 
e férteis com escamas filiformes, podários não 
desenvolvidos. Flores 1(2–3) por aréola, 12–16 × 
6,8–11 mm, apicais ou subapicais, campanuladas; 
pericarpelos esverdeados a amarelados, 3,5–4,2 
× 2,6–3,7 mm, emersos do caule, globosos a 
piriformes, glabros; segmentos externos do perianto 
2–4, alvos ou esverdeados, 0,5–4,3 × 0,6–2,8 mm, 
eretos, triangulares; segmentos internos do perianto 
alvos 8–12, 4,7–11 × 1,5–3,7 mm, eretos, estreito-
elípticos a oblanceolados; estames 22–32, alvos 
com bases róseas, 2,3–7,6 mm compr.; estiletes 
5,2–6,5 mm compr., lobos 3–4, 2–3 mm compr. 
Frutos alaranjados, 5,8–8 × 5,6–7,6 mm, globosos 
a elípticos. Sementes 2–15, castanhas, 1,5–1,8 × 
0,7–0,8 mm, reniformes.
Material selecionado: Bocaiúva do Sul, Rio Capivari, 
9.IX.1994, fl., J.M. Silva 1389 (MBM). Curitiba, 
16.XI.2010, A. Soller 73 (UPCB). Guaraqueçaba, 
9.VIII.1967, fl., G. Hatschbach 16890 (MBM). 
Guaratuba, Rio Itararé, 19.II.1998, fr., E. Barbosa 2271 
(MBM). Morretes, 29.V.1985, fr., J.Cordeiro 57 (MBM); 
28.VIII.1986, fl., J.M. Silva 158 (MBM). São José dos 
Pinhais, 29.IV.2005, fr., C. Costa 4 (MBM). São Mateus 
do Sul,20.VII.1986, fl., W.S. Souza 225 (MBM).

Rhipsalis campos-portoana é reconhecida 
pelos seus segmentos caulinares primários 
longos, 2,2–43 cm compr., e secundários mais 
curtos, 0,84–6,4 cm, sempre ramificados nas 
aréolas apicais em dois ou mais e em ângulo reto. 
Ocorre em Floresta Ombrófila Densa e Mista. 
Alguns exemplares previamente identificados nos 
herbários como Rhipsalis burchelli Britton & Rose 
e Rhipsalis juengeri Barthlott &N. P. Taylor foram 
considerados pertencentes a R. campos-portoana 
neste trabalho.

11.2 Rhipsalis cereuscula Haw., Philos. Mag. Ann. 
Chem. 7:112. 1830. Fig. 3b-c

Epífitas até 1,5 m compr., pendentes. 
Caules esverdeados, ramificações apicais, 2–3–
(4)–(5)-furcados, segmentos caulinares com 
camprimento dimórfico e formato monomórfico, 

cilíndricos; segmentos primários 26,7–270 × 1,1–
5,8 mm, crescimento indeterminado; segmentos 
secundários 5–61 × 3,4–9 mm, crescimento 
determinado. Aréolas estéreis 0,3–0,6 mm larg., 
aréolas férteis 0,7–2,3 mm larg., aréolas estéreis e 
férteis pubescentes, podários não desenvolvidos. 
Flores 1–2 por aréola, 11,6–13,6 × 2,2–9,2 mm, 
apicais, campanuladas; pericarpelos alvos a 
amarelados, 3,2–4,3 × 2,3–4 mm, emersos do caule, 
hemiglobosos, cobertos por aréolas; segmentos 
externos do perianto 3–4, alvos, 0,7–4,9 × 0,9–2,6 
mm, eretos, triangulares; segmentos internos do 
perianto 8–12, alvos, 4,2–11 × 1,3–3,1 mm, eretos, 
estreito-elípticos a oblanceolados; estames 45–70, 
alvos com bases avermelhadas, 1,9–7,8 mm compr.; 
estiletes 7–9,6 mm compr., lobos 3–4, 1,9–2,6 
mm compr. Frutos alvos, 5,5–6,3 × 5,5–5,7 mm, 
globosos. Sementes 1–64, castanhas, 1,1–1,5 × 
0,6–0,7 mm, elípticas.
Material selecionado: Campo Mourão, Rio Mourão, 
26.VIII.2001, fl., E. Barbosa 72337 (MBM). Coronel 
Vívida, 27.VIII.1975, fl., R. Kummrow 925 (MBM). Foz 
do Iguaçu, Pq. Nacional do Iguaçu, 21.VIII.1998, fl., 
S.R. Ziller 1677 (MBM). Pinhão, Rio Verde, 15.I.1992, 
fr., A.J. Kostin 73 (MBM). Ponta Grossa, P.E. Vila 
Velha, 8.IX.1974, fl., L.F. Ferreira 66 (MBM). Tibagi, 
1.X.1989, fl., J.M. Silva 644 (MBM). Santo Antônio, 
24.X.1969, fr., G. Hatschbach 22636 (MBM). São Pedro 
do Ivai, 18.X.2003, fr., O.S. Ribas 5656 (MBM). Três 
Barras, 2.IX.1999, W. Maschio 3046 (MBM).

Rhipsalis cereuscula é reconhecida pelos 
longos segmentos primários com crescimento 
indeterminado, 26,7–270 mm, e segmentos 
s ecundá r ios  bem cu r tos ,5–61  mm,não 
obrigatoriamente multifurcados. Possui ampla 
distribuição no Paraná ocorrendo na Floresta 
Ombrófila Mista e Estacional Semidecidual, Estepe 
e na Savana. 

11.3 Rhipsalis dissimilis K. Schum., in Martius, 
Fl. bras. 4(2): 286. 1890. Fig. 3d

Rupícolas até 70 cm compr., eretas. 
Caules amarelados a esverdeados, ramificações 
apicais, raramente subapicais ou laterais, 
2–3(4–6)-furcados, segmentos monomórficos, 
6-9 angulados, 13–116 × 4,5–11 mm, ângulos 
1–2,5 mm larg., crescimento determinado. Aréolas 
estéreis 1–3,6 mm larg., pubescentes e nos ramos 
jovens com espinhos, aréolas férteis 2,9–7,8 mm 
larg., lanosas, podários desenvolvidos. Flores 1 por 
aréola, 8,9–13,6 × 10–15,3 mm, apicais, subapicais 
ou laterais, rotáceas; pericarpelos róseos, 2,6–3,5 × 
3–4,9 mm, imersos no caule, piriformes, glabros; 
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Figura 3 – a. Rhipsalis campos-portoana Loefgr. – ramo com flor e destaque da aréola estéril (Hatschbach 16890). 
b-c. Rhipsalis cereuscula Haw. – b. ramo com botão e flor; c. flor campanulada (Kersten 931). d. Rhipsalis dissimilis K. 
Schum. – ramo com flor e destaque da aréola fértil (Michelon 837). e. Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex K. Schum. – ramo 
com destaque da flor (Hatschbach 52139). f-g. Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. – f. ramo com botão e flor (Soller 
142); g. ramo com flor (Soller 75). h. Rhipsalis grandiflora Haw. – ramo com flor (Soller 132). i. Rhipsalis pachyptera 
Pfeiff. – ramo com destaque da flor (Kersten 619). j. Rhipsalis paradoxa Salm-Dyck – ramo com destaque da flor (Soller 
155). k-l. Rhipsalis pilocarpa Loefgr. – k. ramo com flor e destaque da aréola estéril; l. flor rotácea.(Cordeiro 100). m. 
Rhipsalis teres Steud. – ramo com fruto (Meyer 716). n. Rhipsalis trigona Pfeiff. – ramo com flor (Hatschbach 53166). 
Figure 3 – a. Rhipsalis campos-portoana Loefgr. – branch with flower and sterile areole (Hatschbach 16890). b-c. Rhipsalis cereuscula 
Haw. – b. branch with flower and flower bud; c. campanulate flower (Kersten 931). d. Rhipsalis dissimilis K. Schum. – branch with flower 
and fertile areole (Michelon 837). e. Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex K. Schum. – branch with flower (Hatschbach 52139). f-g. Rhipsalis 
floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. – f. branch with flower and flower bud (Soller 142); g. branch with flower (Soller 75). h. Rhipsalis grandiflora 
Haw. – branch with flower (Soller 132). i. Rhipsalis pachyptera Pfeiff. – branch with flower (Kersten 619). J. Rhipsalis paradoxa Salm-Dyck 
– branch with flower (Soller 155). k-l. Rhipsalis pilocarpa Loefgr. – k. Branch with flower and sterile areole; l. rotate flower (Cordeiro 100). 
m. Rhipsalis teres Steud. – branch with fruit (Meyer 716). n. Rhipsalis trigona Pfeiff. – branch with flower (Hatschbach 53166).
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segmentos externos do perianto 2–6,  amarelados, 
3,4–7,9 × 2–6 mm,  reflexos, triangulares; 
segmentos internos do perianto 8–12, amarelados, 
6,3–12 × 2,4–6,2 mm, patentes, ovais a elípticos; 
estames 83–107, alvos, 1,9–9,3 mm compr.; 
estiletes 5,6–7,9 mm compr., lobos 4–5, 2–2,8 
mm compr. Frutos róseos ou vináceos, com as 
extremidades superiores mais escuras, 5,7–8,3 × 
8,1–9,8 mm, globosos. Sementes 9–26, castanhas, 
1,6–1,7 × 0,8 mm, elípticas.
Material selecionado: Castro, Rio São João, 3.X.1964, 
fl., G. Hatschbach 11670 (MBM). Cerro Azul,18.
VII.1964, fl., G. Hatschbach 11326 (MBM). Palmeira, 
1.IX.1999, fl., S.R. Ziller 1854 (MBM). Ponta Grossa, 
P.E. Vila Velha, 17.XI.1995, fl. e fr., H.F. Oliveira 322 
(UPCB). Tibagi, P.E. Guartelá, 12.VII.2010, fl., C. 
Michelon 837 (UPCB); P.E. Guartelá, 31.I.11, fr., A. 
Soller 84 (UPCB).

Rhipsalis dissimilis é a única espécie 
de Rhipsalis rupícola do Paraná, geralmente 
encontrada em regiões expostas a fortes correntes 
de vento, principalmente, nos afloramentos de 
arenito das estepes do estado. Possui hábito ereto 
e o comprimento máximo encontrado foi de 70 cm.  

11.4 Rhipsalis elliptica G. Lindb. ex. K. Schum., 
in Mart., Fl. bras. 4(2): 293. 1890. Fig. 3e

Epífitas até 2 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais, subapicais ou 
laterais, 2-furcados, segmentos monomórficos, 
alados, 2(3) alas, alas contínuas, estreito elípticos 
a elípticos, base aguda a cuneada, ápice agudo a 
cuneado, margens crenadas, crenas arredondadas, 
48–200 × 13–86 × 0,8–3,8 mm, nervura central 3,1–
7,7 mm larg., crescimento determinado. Aréolas 
estéreis 0,5–1,2 mm larg., aréolas férteis 0,7–3,7 
mm larg., aréolas estéreis e férteis pubescentes, 
podários não desenvolvidos. Flores 1(2) por aréola, 
8,3–12 × 5,6–17 mm, laterais, rotáceas; pericarpelos 
alvos ou róseos, 2,8–4,6 × 2,6–4,1 mm, emersos 
do caule, globosos, glabros; segmentos externos 
do perianto 2–5, amarelados, 0,4–3,3 × 1–4,7 
mm, eretos, triangulares a obovados; segmentos 
internos do perianto 5–7, amarelados, 3,9–8,5 
× 1,7–4 mm, eretos, oblanceolados a obovados; 
estames 66–98, alvos, 1,9–6,4 mm compr.; estiletes 
3,7–5,7 mm compr., 3–5 lobos, 2,3–2,6 mm compr. 
Frutos purpúreos, 4,7–9,7 × 4,1–8,7 mm, elípticos. 
Sementes 14–59, castanhas, 1,2–1,5 × 0,8 mm, 
elípticas.
Material selecionado: Antonina, Rio Pequeno, 12.I.1974, 
fr., G. Hatschbach 33662 (MBM). Bocaiúva do Sul, 
8.VI.1988, fl., G Hatschbach 52139 (MBM). Campina 

Grande do Sul, Rio Capivari, 6.V.1986, fl., R. Kummrow 
2749 (MBM). Contrafortes Serra Capivary Grande, 
1.IV.1962, fl., G. Hatschbach 9105 (MBM). Guaraqueçaba, 
12.VI.2007, fl., C.B. Poliquesi, 715 (MBM); P.E. Pico do 
Marumbi, 25.IV.1999, fl., M.P. Petean 41 (MBM). Ribeirão 
do Cedro, 18.II.1962, fl., G. Hatschbach 9056 (MBM). 
Tagaçaba, 8.V.1985, fl., G. Hatschabach 49349.

Rhipsalis elliptica assemelha-se a Rhipsalis 
pachyptera, da qual pode ser distinguida pelo ápice 
dos segmentos caulinares, agudos a cuneados, 
enquanto em R. pachyptera estes são arredondados 
a truncados. As aréolas férteis em R. pachyptera 
são, em sua maioria, muito maiores que as aréolas 
de R. elliptica. É encontrada no Paraná em Floresta 
Ombrófila Densa e Mista.

11.5 Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff., 
Enum. Diagn. Cact. 134. 1837. Fig. 3f-g

Epífitas até 2 m compr., pendentes ou eretas. 
Caules amarelados ou esverdeados, ramificações 
apicais, raramente subapicais ou laterais, 2–3–
4–5(6–7) furcados, segmentos monomórficos, 
cilíndricos, 55–220 × 0,7–6,6 mm, crescimento 
determinado. Aréolas estéreis 0,9–2,3 mm larg., 
glabras ou com escamas filiformes e/ou espinhos, 
aréolas férteis 1,8–6,3 mm larg., lanosas, podários 
desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 7,1–12 × 7,8–15 
mm, apicais, subapicais ou laterais, rotáceas; 
pericarpelos amarelados ou alvos, 1,7–3,1 × 
3–4,3 mm, imersos no caule, piriformes, glabros; 
segmentos externos do perianto 4–5, alvos com 
extremidades róseas a amarelados, 2,1–5,3 × 
2,3–4,2 mm, patentes a reflexos, triangulares a 
obovados; segmentos internos do perianto 6–10, 
alvos a amarelados, 6–9,5 × 1,5–4,5 mm, patentes 
a eretos, lineares a oblanceolados; estames 78–99, 
alvos, 1,7–8,4 mm; estiletes 5,3–6,4 mm compr., 
4–5 lobos, 1,3–2,2 mm compr. Frutos alvos a 
vináceos com a extremidade superior mais escura, 
3,6–6 × 3,6–6,8 mm, globosos. Sementes 14–36, 
castanhas, 1,3–1,8 × 0,6–0,8 mm, elípticas com 
ápices assimétricos.
Material selecionado: Balsa Nova, Serra São Luiz, 
21.X.1998, fl., E. Barbosa 141 (MBM). Cerro Azul, P.E. 
Campinhos, 29.I.2011, fr., A. Soller 76 (UPCB). Curitiba, 
Pq. Barigui, 27.I.2011, fr., A. Soller 86 (UPCB). Foz do 
Iguaçu, 23.IX.1996, fl., G. Hatschbach  65316 (MBM). 
Palmeira, 22.IX.1982, fl., G. Hatschbach 45440 (MBM). 
Ponta Grossa, P.E. Vila Velha, 23.II.2011, fr., A. Soller 
36 (MBM). São José dos Pinhais, 27.IX.1997, fl., J.M. 
Silva 2010 (MBM). Telêmaco Borba, 8.X.2011, fl., C. 
Michelon 1177 (UPCB). Tibagi, P.E. Guartelá, 31.I.2011, 
fr., A.Soller 85 (UPCB). Tomazina, 16.X.1997, fl., G. 
Hatschbach 67139 (MBM).
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Rhipsalis floccosa apresenta dois padrões 
morfológicos, sendo um em plantas que ocorrem 
geralmente em locais ensolarados, com crescimento 
inicial ereto, podários bem desenvolvidos, flores 
amareladas e frutos fortemente vináceos, enquanto 
que o outro ocorre em locais sombreados, cujas 
plantas possuem caule mais delgado, totalmente 
pendente, podários pouco desenvolvidos, flores 
alvas, frutos alvos. Além disso, uma grande 
variação foi encontrada no padrão de ramificação 
desta espécie nas populações do Paraná. Diversos 
indivíduos apresentaram ramos com segmentos 
caulinares ramificados na posição subapical ou 
até mesmo lateral, sendo que o padrão comum 
de ramificação descrito para esta espécie em 
outras localidades é apenas o apical (Barthlott & 
Taylor 2005). O Paraná é o centro de endemismo 
do chamado “Grupo Rhipsalis floccosa” que 
é composto por Rhipsalis dissimilis, Rhipsalis 
trigona e Rhipsalis floccosa (Barthlott & Taylor 
1995), o que explica as grandes variações de 
R. floccosa encontradas no presente trabalho. 
Rhipsalis floccosaocorre em todas as formações 
do estado. Alguns exemplares previamente 
identificados como Rhipsalis puniceodiscus 
G.Lindb. foram atribuídos a R. floccosa. 

11.6 Rhipsalis grandiflora Haw., Suppl. Pl. Succ. 
83. 1819. Fig. 3h

Epífitas até 2,5 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais ou subapicais, 
2–3–4–(7)-furcados, segmentos monomórficos, 
cilíndricos; segmentos primários 13–21 cm × 
2,6–17 mm, crescimento determinado; segmentos 
secundários 42–200 × 2–17 mm, crescimento 
determinado. Aréolas estéreis 0,4–0,9 mm larg., 
aréolas férteis 0,5–4 mm larg., aréolas estéreis 
e férteis com escamas filiformes, podários não 
desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 6,8–16 × 
4,6–9,2 mm, laterais ou subapicais, rotáceas; 
pericarpelos amarelados, 2,3–2,9 × 2,6–5,2 
mm, emersos do caule, globosos, glabros; 
segmentos externos do perianto 3–5, alvos, 
0,7–3,5 × 0,8–4,4 mm, reflexos, triangulares; 
segmentos internos do perianto 4–10, alvos, 
2,7–14 × 1,2–5,1 mm, eretos, elípticos a estreito-
elípticos; estames 50–125, alvos, 1,2–12 mm 
compr.; estiletes 2,1–5,9 mm compr., 4–5 lobos, 
1,3–2,3 mm compr. Frutos alvos, purpúreos 
ou róseos, 3,4–7,6 × 3,7–7,1 mm, globosos. 
Sementes17–55, castanhas ou negras, 0,8–1,1 × 
0,6–0,8 mm, elípticas.

Material selecionado: Guaraqueçaba,26.IX.2002, fl., 
G. Hatschbach, 73844 (MBM). Guaratuba, 6.V.1999, 
fr., M. Borgo 272 (UPCB). Paranaguá, Ilha do Mel, 
28.VIII.1987, fl., W.S. Souza 1766 (MBM). Pontal do 
Sul, 11.X.1999, fr., A. Dunaiski Jr. 1324 (UPCB).

Rhipsalis grandiflora é reconhecida pelo 
caule geralmente espesso e longo com ramificação 
apical e suas flores rotáceas também se destacam 
pelo seu tamanho maior em relação às outras 
espécies de Rhipsalis. É encontrada em Floresta 
Ombrófila Densa no litoral do Paraná.

11.7 Rhipsalis pachyptera Pfeiff., Enum. Diagn. 
Cact. 132. 1837. Fig. 3i

Epífitas até 3 m compr.,  pendentes. 
Caules esverdeados, ramificações apicais, 2–
(3)-furcados, segmentos monomórficos, alados, 
2(3)–(4)–(5) alas, alas contínuas, ovais a elípticos, 
base cuneada, ápice arredondado a truncado, 
margens crenadas, crenas arredondadas, 96–240 
× 14–100 × 0,6–3,4 mm, nervura central 4–13 
mm larg., determinados. Aréolas estéreis 1,2–4,8 
mm larg., aréolas férteis 1,8–7,8 mm larg., 
aréolas estéreis e férteis pubescentes, podários 
não desenvolvidos. Flores 1–2–3–(4)–(5)–(7)–
(15) por aréola, 12–14 × 3,4–17 mm, laterais, 
rotáceas; pericarpelos esverdeados a amarelados, 
2,6–3,6 × 3,5–4,7 mm, emersos do caule, 
campanulados, glabros; segmentos externos do 
perianto 3–5, amarelados, 0,8–5,8 × 2,5–5,5 
mm, eretos, triangulares; segmentos internos 
do perianto 6–10, amarelados, 5,8–12 × 1,6–5 
mm, eretos, oblanceolados; estames 104–172, 
alvos, 1,9–9,4 mm; estiletes 4–8,3 mm compr., 
(4)–7 lobos, 1,4–3,1 mm compr. Frutos alvos a 
avermelhados, 4,8–8,7 × 3,8–7 mm, globosos. 
Sementes 5–85, castanhas ou negras, 0,9–1,4 × 
0,6–0,8 mm, elípticas.
Material selecionado: Antonina, Mangue Maior 
Santo, 28.IV.1983, fl., G. Hatschbach 46275 (MBM). 
Guaraqueçaba, 14.IV.2003, fl., M. Borgo (323204 
MBM). Guarapuava, 13.IV.1967, fl., G. Hatschbach 
16315 (MBM). Morretes, 12.IV.1977, fl., G. Hatschbach 
39871 (MBM).

Rhipsalis pachyptera difere de Rhipsalis 
elliptica pelo formato do ápice dos segmentos 
caulinares, arredondados, enquanto em R. 
elliptica são agudos a cuneados. As aréolas 
estéreis e férteis em R. pachyptera são, em sua 
maioria, muito maiores que as aréolas de R. 
elliptica. É encontrada no Paraná em Floresta 
Ombrófila Densa e Mista.
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11.8 Rhipsalis paradoxa Salm-Dyck, Cact. Hort. 
Dyck. 39. 1844. Fig. 3j

Epífitas até 5 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais ou subapicais, 
2–3-furcadas, segmentos monomórficos, alados, 
3 alas, alas bifurcadas na aréola, lineares, base e 
ápice truncados, margens lisas, 89–320 × 2,6–8 
× 0,7–2 mm, nervura central 2,9–5,6 mm larg., 
crescimento determinado. Aréolas estéreis 1,1–1,9 
mm larg., com escamas filiformes, aréolas férteis 
2,8–4,8 mm larg., lanosas com escamas, podários 
desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 12–15 × 8,8–13 
mm, laterais, rotáceas; pericarpelos róseos, 2,4–4 
× 3,9–5,8 mm, imersos no caule, campanulados, 
glabros; segmentos externos do perianto 1–3, 
alvos, 2,4–6,4 × 1,6–2,2 mm, eretos, triangulares 
a lineares; segmentos internos do perianto 7–10, 
alvos, 5,7–12 × 1,4–4,5 mm, reflexos, estreito-
elípticos a oblanceolados; estames 76–110, alvos, 
3,5–9 mm compr.; estiletes 7,2–9,5 mm compr., 
6 lobos, 1,8–3,2 mm compr.. Frutos róseos a 
alvos, 7,4–8,8 × 6,3–6,9 mm, globosos. Sementes 
28–31, castanhas ou negras, 0,9–1,3 × 0,5–0,8 
mm, elípticas.
Material selecionado: Adrianópolis, 26.X.2004, fl., J.M. 
Silva 4161 (MBM).

Rhipsalis paradoxa é reconhecida pelo seu 
caule aparentemente torcido devido à posição 
alternas das alas. Difere de Rhipsalis trigona 
pelas alas paralelas à linha do caule, se dividindo 
dicotomicamente na aréola, enquanto em R. trigona 
as alas são paralelas à linha do caule, contínuas, antes 
e após as aréolas. É uma espécie rara no estado e 
ocorre em Floresta Ombrófila Densae Mista.

11.9 Rhipsalis pilocarpa Loefgr., Monatsschr. 
Kakteenk. 13: 5 2. 1903. Fig. 3k-l

Epífitas até 5 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais, 2–3–4–(5)–
(6)-furcados, segmentos caulinares monomórficos, 
cilíndricos, 21–320 × 2–3,7 mm, crescimento 
determinado. Aréolas estéreis 0,4–1,4 mm larg., 
aréolas férteis 1,1–1,4 mm larg., aréolas estéreis 
e férteis velutinas, podários não desenvolvidos. 
Flores 1–2–(3) flores por aréola, 12–17 × 7–11 
mm, apicais, rotáceas; pericarpelos esverdeados, 
3,3–5,1 × 4,6–6 mm, emersos do caule, piriformes, 
cobertos por aréolas estéreis velutinas; segmentos 
externos do perianto 3, alvos, 1,7–3,7 × 1,3–2,8 
mm, reflexos, triangulares; segmentos internos 
do perianto17–21, alvos, 5,5–12 × 0,9–3,4 mm, 
reflexos, lineares a lanceolados; estames 50–110, 

alvo com base rósea, 1,6–9,9 mm; estiletes 8,7–9,1 
mm compr., 4–7 lobos, 8,7–9,1 mm compr. Frutos 
róseos ou vináceos, 0,8–11,1  × 9–10,5 mm, 
globosos. Sementes 19–23, castanhas, 1,5 × 0,7 
mm, elípticas.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, Rio 
Capivari, 14.VIII.1985, fl., J. Cordeiro 100 (MBM).

Rhipsalis pilocarpa é uma planta cilíndrica 
e pendente reconhecida pelos tricomas longos das 
aréolas que recobrem boa parte da superfície do caule 
e do pericarpelo. Foi encontrada no estado somente 
nas margens do Rio Capivari, na região de Floresta 
Ombrófila Densa e Mista, e o estado representa o 
limite sul de ocorrência da espécie no Brasil.

11.10 Rhipsalis teres Steud., Nomencl. Bot. 
[Steudel], ed. 2. 2: 449. 1841. Fig. 3m

Epífitas até 3 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais ou subapicais, 
2–3–4–(5)–(6)–(10)-furcados, segmentos com 
tamanho dimórfico e formato monomórfico, 
cilíndricos; segmentos primários 38–120 cm 
× 1,8–4,7 mm, crescimento indeterminado; 
segmentos secundários 19–190 × 0,5–2,5 mm, 
crescimento determinado. Aréolas estéreis 0,4–
0,9 mm larg., aréolas férteis 0,6–1,8 mm larg., 
aréolas estéreis e férteis com escamas filiformes, 
podários não desenvolvidos. Flores 1–(2) por 
aréola, 5,8–6,3 × 2,5–7,6 mm, apicais, subapicais 
ou laterais, rotáceas; pericarpelos esverdeados, 
1,9–2,2 × 1,4–1,9 mm, emersos do caule, globosos, 
glabros; segmentos externos do perianto 2, alvos 
a  esverdeados, 0,4–2,4 × 0,8–2,1 mm, reflexos, 
triangulares; segmentos internos do perianto 4–5, 
alvos, 2,3–4,1 × 0,8–3,2 mm, reflexos, elípticos a 
estreito-elípticos; estames 25–37, alvos, 1,1–4,4 
mm compr.; estiletes 2,3–3,2 mm compr., 3 
lobos, 0,5–0,9 mm compr. Frutos alvos ou róseos, 
3,7–5,9 × 2,9–4,9 mm, globosos. Sementes 2–21, 
castanhas, 0,8–1,3 × 0,3–0,7mm, elípticas.
Material selecionado: Antonina, 22.II.2011, fl., A. Soller 
115 (UPCB). Campo Largo, 23.VI.1996, fr., A.C. Svolenski 
251 (MBM). Cerro Azul, Rio do Turvo 19.VII.1984, 
fr., G. Hatschbach 48116 (MBM). Dr. Ulysses, Rio 
do Turvo 19.IV.2006, fl., E. Barbosa 1257 (MBM). 
Guaratuba, 12.III.1963, fl., G. Hatshbach 9781 (MBM). 
Jaguatirica, Rio Capivari, 26.V.1963, fr., G. Hatschbach 
10082 (MBM). Morretes, Rio Bromado, 12.II.1985, fr., 
G. Hatschbach 48902 (MBM). Paranaguá, Ilha do Mel, 
31.III.1988, fl., R.M. Britez 1505 (MBM). Rio Branco do 
Sul, 8.V.1968, fr., G. Hatschbach 19213 (MBM).

Rhipsalis teres é reconhecida pela ramificação 
apical ou subapical, segmentos caulinares 
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cilíndricos com comprimento dimórficos, os 
primários longos, 38–120 cm, e os secundários 
mais curtos, 19–190 mm, e flores com menos de 1 
cm de comprimento. Ocorre em todo o território do 
estado com frequencia maior na Floresta Ombrófila 
Densa e Mista.

11.11 Rhipsalis trigona Pfeiff., Enum. Diagn. Cact. 
133. 1837. Fig. 3n

Epífitas até 3 m compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais ou subapicais, 
2–3-furcados, segmentos monomórficos, alados, 
3–(4) alas, alas contínuas, lineares, base e ápice 
truncados, margens lisas, 79–200 × 3,4–10 × 
0,4–1,8 mm, nervura central 2,1–6,6 mm larg., 
crescimento determinado. Aréolas estéreis 0,9–1,4 
mm larg., glabras, aréolas férteis 2,4–4,8 mm larg., 
lanosas, podários não desenvolvidos. Flores 1 por 
aréola, 7,1–11 × 5,8–7,6 mm, laterais, rotáceas; 
pericarpelos róseos, 2,3–3,4 × 1,8–5,1 mm, imersos 
no caule, piriformes, glabros; segmentos externos 
do perianto 4, amarelados, 2,1–5 × 2,3–3,1 mm, 
reflexos, ovais a elípticos; segmentos internos do 
perianto 8–9, amarelados, 3,6–7,2 × 2–3,5 mm, 
reflexos, lanceolados a oblanceolados; estames 
52–70, alvos, 1,3–5 mm compr.; estiletes 2–4,2 
mm compr.,  4-7 lobos, 0,8–2,4 mm compr. Frutos 
purpúreos, 6,3–6,4 × 4,2–4,7 mm, globosos. 
Sementes 23–67, castanhas, 1,3–1,9 × 0,7–0,9 
mm, elípticas.
Material selecionado: Turvo, 6.VII.1989, fl., G. 
Hatschbach 53166 (MBM).

Rhipalis trigona é reconhecida pelo seu caule 
com seção trígona. Difere de Rhipsalis paradoxa 
pelas alas paralelas à linha do caule, contínuas, 
antes e após as aréolas, enquanto que em R. 
paradoxa as alas são paralelas à linha do caule, 

se dividindo dicotomicamente na aréola. É uma 
espécie rara no estado, encontrada nas Floresta 
Ombrófila Densa e Mista.

12. Schlumbergera Lem., Rev. Hort. [Paris]. Ser. 
4, 7:253. 1858.

Plantas arbustivas, epífitas, até 40 cm compr., 
pendentes, ramificação apical ou subapical. Caule 
segmentado, monomórfico, 2(3)–(4)–(5)-alados, 
0,15–6 × 0,2–4,5 cm compr., com crescimento 
determinado. Folhas ausentes. Aréolas dispostas nas 
margens do caule, glabras ou pubescentes; espinhos 
0–80, aciculares. Flores 1,5 a 9 cm compr., apicais 
ou subapicais, campanuladas, alvas, avermelhadas, 
purpúreas ou róseas; pericarpelo glabro; antese 
diurna. Frutos globosos ou angulados, cerca de 1cm 
compr., alvos, amarelados ou esverdeados. Sementes 
ovais a reniformes, castanhas a negras, lisas. 

Gênero com nove espécies distribuídas 
no Brasil, duas das quais ocorremno Paraná. Os 
indivíduos adultos desse gênero se assemelham 
com os indivíduos jovens das espécies aladas de 
Rhipsalis. As plantas estéreis nesse estágio de 
desenvolvimento podem ser reconhecidas pela 
base recoberta por periderme nos indivíduos de 
Schlumbergera, pois as espécies aladas de Rhipsalis, 
quando jovens, não possuem tal característica, e, 
quando adultos, possuem as alas muito maiores. 

Optou-se em seguir Calvente et al. (2011) 
que,baseada em dados moleculares, transferiu ambas 
as espécies do gênero Hatiora para Schlumbergera e 
deu o tratamento taxonômico adequado ao trocá-las 
de gênero, ao contrário de Korotkova et al. (2011) 
que apenas sugeriram que S. gaertneri e S. rosea 
sejam transferidas para o gênero Rhipsalidopsis. O 
estado representa o limite norte de ocorrência de 
ambas as espécies no Brasil.

Chave para identificação das espécies de Schlumbergera

1. Segmentos internos do perianto vermelhos a alaranjados,lanceolados a estreito-elípticos; margens dos 
segmentos caulinares crenadas ..................................................................  1. Schlumbergera gaertneri

1᾿.	 Segmentos	 internos	 do	 perianto	 róseos a alvos,elípticos a oblanceolados; margens dos segmentos 
caulinares lisas  ................................................................................................  2. Schlumbergera rosea

12.1 Schlumbergera gaertneri (Regel) Britton & 
Rose, Contr. U.S. Natl. Herb. 16: 260. 1913. 
 Fig. 2n

Epífitas até 30 cm compr., pendentes. 
Caules esverdeados, ramificações apicais, 2–
(3)–furcados, segmentos monomórficos, alados, 

2 alas, alas contínuas, elípticos a obovados, base 
aguda a cuneada, ápice arredondado, margens 
crenadas, crenas arredondadas, 9,5–75,2 × 
9,6–31 × 0,6–4 mm, nervura central 1,9–3,7 mm 
larg., crescimento determinado. Aréolas estéreis 
0,4–1,2 mm larg., aréolas férteis 1,3–3,2 mm larg., 
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aréolas estéreis e férteis pubescentes, podários 
não desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 25–62 × 
6,3–38 mm, apicais, campanuladas; pericarpelos 
esverdeados a castanhos, 5,9–11 × 4,6–7,4 mm, 
emersos do caule, campanulados, 4-costados, 
glabros; segmentos externos do perianto 3–4, 
vermelhos a alaranjados, 0,7–8,3 × 3,2–6,1 mm, 
eretos, triangulares; segmentos internos do perianto 
8–18, vermelhos a alaranjados, 6,1–57 × 1,6–5 mm, 
eretos, lanceolados a estreito-elípticos; estames 
78–143, róseos com anteras amarelas, 1,7–19,4 mm; 
estiletes 6,4–19 mm compr., 5–7 lobos, 2,6–5,7 mm 
compr. Frutos não vistos.
Material selecionado: Morretes, 1.IX.2009, fl., R.R. 
Voltz 59 (UPCB). Quatro Barras, 7.XI.1992, fl., A.C.. 
Cervi 3891 (UPCB). Tijucas do Sul, 6.XI.1998, fl., E. 
Barbosa 199 (MBM). São José dos Pinhais, Guaricana, 
1.XI.1977, fl., G. Hatschbach 40258 (MBM).

Schlumbergera gaertneri é uma espécie 
comumente utilizada como planta ornamental. É 
caracterizada pela cor vermelha do perianto e possui 
os ápices dos segmentos externos do perianto agudos. 
É encontrada no Paraná nas regiões preservadas da 
Floresta Ombrófila Densa em Matas Nebulares.

12.2. Schlumbergera rosea (Lagerh.) Calvente & 
Zappi, Mol. Phyl. Evol. 58. 2011. Fig. 2o

Epífitas até 40 cm compr., pendentes. Caules 
esverdeados, ramificações apicais, 2–3-furcados, 
segmentos monomórficos, alados, 2 alas, alas 
contínuas, obovados a oblongos, base aguda a 
cuneada, ápice arredondado a truncado, margens 
lisas, 8,8–47 × 3,4–14 × 0,2–1,4 mm, nervura 
central 1,2–3,8 mm larg. Aréolas estéreis 0,4–1,3 
mm larg., aréolas férteis 1,3–3,6 mm larg., 
aréolas estéreis e férteis pubescentes, podários não 
desenvolvidos. Flores 1 por aréola, 19–40 × 9,6–20 
mm, apicais, campanuladas; pericarpelos verdes a 
castanhos, 5,9–11 × 4,6–7,4 mm, emersos do caule, 
campanulados, 4-costados, glabros; segmentos 
externos do perianto 5–8, alvos a róseos, 0,8–8,2 
mm × 1,4–4,9 mm, eretos, triangulares a elípticos; 
segmentos internos do perianto 13–17, róseos a alvos, 
7,8–18 × 3,3–5,7 mm, eretos, elípticos a oblanceolados; 
estames 54–80, róseos com anteras amarelas, 2,4–15 
mm compr.; estiletes 8,3–10 mm compr., 4–5 lobos, 
2,7–3,5 mm compr. Frutos não vistos.
Material selecionado: Campina Grande do Sul, Pico do 
Paraná, 24.X.2005, fl., O.S. Ribas 7019 (MBM). Quatro 
Barras, Serra Capivari Grande, 27.X.1997, fl., A.C.Cervi 
7053 (UPCB). Morretes, Serra do Marumbi 13.XI.1970, 
fl., G. Hatschbach. 25389 (MBM). Piraquara, Torre da 
Vigia, 29.IX.2004, fl., E.F. Costa 2 (MBM).  

Schlumbergera rosea é uma espécie comumente 
utilizada como planta ornamental. É caracterizada 
pela cor rosa do perianto, e pelos segmentos externos 
do perianto com ápice arredondado. É encontrada 
no Paraná nas regiões preservadas da Floresta 
Ombrófila Densa em matas nebulares.
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Resumo
O Parque Estadual da Serra Dourada é uma das áreas serranas mais preservadas do estado de Goiás, porém 
sua flora é pouco conhecida. Visando contribuir com o conhecimento da diversidade de Euphorbiaceae no 
bioma cerrado, efetuou-se o estudo taxonômico do gênero Croton neste Parque. Foram registradas 10 espécies: 
Croton antisyphiliticus, C. campestris, C. chaetocalyx, C. didrichsenii, C. glandulosus, C. gracilescens, 
C. heliotropiifolius, C. sclerocalyx, C. urucurana e Croton sp. Destas, a última é uma provável espécie nova, 
enquanto C. gracilescens e C. sclerocalyx estão sendo primeiramente ilustradas. É apresentada uma chave para 
identificação das espécies, bem como descrições, ilustrações e dados relativos à fenologia e distribuição geográfica.
Palavras-chave: Crotoneae, diversidade, flora do Cerrado, taxonomia.

Abstract
Serra Dourada State Park is one of the most preserved montane areas in the state of Goiás, but the flora is 
poorly known. As part of a survey of Euphorbiaceae diversity  in Cerrado, a taxonomic study of the genus 
Croton was carried out in this park. We recognized 10 species: Croton antisyphiliticus, C. campestris, 
C. chaetocalyx, C. didrichsenii, C. glandulosus, C. gracilescens, C. heliotropiifolius, C. sclerocalyx, C. 
urucurana and Croton sp. The last species is probably a new taxon, while C. gracilescens and C. sclerocalyx 
are illustrated for the first time. A species key, descriptions, illustrations, as well as phenological and 
geographic distribution data are provided.
Key words: Crotoneae, diversity, flora of the Cerrado, taxonomy.
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Introdução 
Euphorbiaceae é uma das famílias mais 

diversificadas e complexas da ordem Malpighiales, 
sensu APG III (2009), com aproximadamente 6300 
espécies alocadas em 246 gêneros (Wurdack & 
Davis 2009). No Brasil a família está representada 
por 63 gêneros e 918 espécies (Cordeiro et al. 2012) 
distribuídas nos diferentes tipos de vegetações.

Croton L. possui distribuição Pantropical e 
é o segundo maior gênero de Euphorbiaceae, com 
aproximadamente 1200 espécies, dentre as quais 
350 ocorrem no Brasil (Berry et al. 2005). Inclui 
espécies herbáceas a arbóreas, monóicas ou dióicas, 
lactescentes, com tricomas estrelados a lepidotos, 
glandulares ou não, com folhas simples, alternas, 
inteiras e frequentemente com glândulas no ápice 
do pecíolo e/ou na margem do limbo, inflorescência 

racemosa, geralmente com flores pistiladas 
proximais e estaminadas distais, estames reflexos 
no botão, flores pistiladas com pétalas usualmente 
rudimentares ou nulas e sementes carunculadas 
(Webster 1993, 1994).

Devido ao seu elevado número de espécies, 
sua ampla distribuição geográfica e sua considerável 
diversidade morfológica, Croton pode ser considerado 
um grupo de alta complexidade taxonômica (Riina 
et al. 2009) e embora seja monofilético, a maioria de 
suas infracategorias não são (Berry et al. 2005; Riina 
et al. 2009; van Ee et al. 2011).

No Brasil, Croton é o gênero mais estudado 
de Euphorbiaceae (Secco et al. 2012), e trabalhos 
como os de Lucena (2001), Gomes (2006), 
Caruzo & Cordeiro (2007), Lima & Pirani (2008), 
Carneiro-Torres (2009), Guimarães & Secco (2009) 
e Silva et al. (2010) exemplificam os estudos 



222 Sodré, R.C. Silva, M.J. & Sales, M.F.

Rodriguésia 65(1): 221-234. 2014

recentes sobre o gênero e são de grande importância 
para o conhecimento taxonômico do mesmo. No 
entanto, esses estudos são insuficientes diante da 
diversidade do gênero no país (ca. 350 spp.), em 
particular para a Região Centro-Oeste, onde ainda 
não existem estudos em Croton. 

Com o intuito de fomentar os estudos 
em Euphorbiaceae na região central do país, e 
contribuir para o conhecimento da rica flora do 
cerrado, é apresentado o tratamento taxonômico 
sobre Croton no Parque Estadual da Serra Dourada.

Material e Métodos 
O Parque Estadual da Serra Dourada 

(PESD) dista 131 km de Goiânia e abrange os 
municípios de Mossâmedes e Goiás. Possui área de 
30.000ha localizada entre 16º06’02”–16º03’52”S 
e 50º10’59”–50º10’12”W, recoberta por um 
mosaico de vegetação composto por cerrado s.s., 
cerrado rupestre, floresta semidecídua e de galeria 
e campos sujos (Rizzo 1970). Seu relevo varia de 
plano a fortemente ondulado, com afloramentos de 
arenito, incluindo “paredões” e está compreendido 
entre 726 e 1.080 metros de altitude. Seu clima 
é o Aw com período chuvoso de outubro a abril 
e temperatura média anual de 23,6ºC (Cochrane 
et al. 1985). Sua flora é diversificada, mas pouco 
conhecida (Rizzo 1970).

Foram realizadas excursões mensais de 
outubro de 2010 a agosto de 2012 para coleta de 
espécimes de Croton nas distintas fitofisionomias do 
PESD. Durante as coletas foram obtidos materiais 
férteis confome metodologia usual (Mori et al. 
1989), adicionalmente, flores e frutos foram fixados 
em álcool etílico 70% para auxiliar nas descrições 
e ilustrações das espécies. As identificações 
basearam-se em literatura especializada e em 
comparações com coleções dos herbários CEN, 
IBGE, UB e UFG (acrônimos conforme Thiers et 
al. 2012). As descrições foram baseadas na análise 

morfológica das espécies seguindo as terminologias 
dos trabalhos de Webster (1993), Lima & Pirani 
(2003), Gomes (2006) e Carneiro-Torres (2009) e as 
ilustrações constam dos caracteres mais relevantes 
para o reconhecimento das mesmas.

Resultados e Discussão
Croton L., Sp. Pl. 2: 1004, 1753.

Subarbustos ou árvores,  monóicos, 
lactescentes, indumento de tricomas estrelados, 
simples ou glandulares. Estípulas caducas ou 
persistentes. Folhas subsésseis a pecioladas, 
alternas, inteiras, com ou sem glândulas 
acropeciolares e, ou na margem do limbo; 
venação semi-craspedódroma ou broquidódroma. 
Racemo ou racemo-cimoso, usualmente terminal e 
bissexual com flores pistiladas comumente basais e 
estaminadas ao longo da raque. Flores estaminadas 
diclamídeas, estames 9–16, filetes livres, glabros 
ou vilosos, encurvados no botão, anteras basifixas 
com rimas longitudinais, receptáculo glabro ou 
indumentado. Flores pistiladas monoclamídeas ou 
diclamídeas com pétalas usualmente rudimentares 
ou raramente desenvolvidas, estiletes 2-fidos a 
multífidos, glabros ou indumentados. Cápsulas 
septicida-loculicidas. Sementes carunculadas; 
cinéreas, castanho-claras a castanho-escuras ou 
marmoreadas; maculadas ou não.

Croton é o gênero de Euphorbiaceae mais 
diverso na América, com aproximadamente 712 
espécies, dispersas especialmente em vegetações 
xéricas e savânicas (van Ee et al. 2011). Neste 
estudo mostrou-se representado por 10 espécies, 
das quais segundo van Ee et al. (2011) distribuem-
se nas seções: Croton sect. Adenophylli Griseb. (C. 
campestris e C. heliotropiifolius), C. sect. Barhamia 
(Klotzsch) Baill. (C. chaetocalyx), C. sect. Cyclostigma 
Griseb. (C. urucurana), C. sect. Geiseleria (A. 
Gray) Baill. (C. antisyphiliticus, C. glandulosus, C. 
gracilescens, C. sclerocalyx e Croton sp.) e C. sect. 
Julocroton (Mart.) Webster (C. didrichsenii).

Chave para as espécies de Croton ocorrentes no Parque Estadual da Serra Dourada

1. Árvores 6–10 m alt.; pecíolo 8–12 cm compr.  .....................................................  9. Croton urucurana
1’. Subarbustos 0,16–1,10 m alt.; pecíolo 0,4–4 cm compr.

2. Limbo com margem crenada ou serreada.
3. Limbo de base cordada, com 6–10 glândulas acropeciolares; sépalas pistiladas com glândulas 

cilíndrico-capitadas ............................................................................. 3. Croton chaetocalyx
3’. Limbo de base nunca cordada, com 1 ou 2 glândulas acropeciolares ou estão ausentes; sépalas 

pistiladas sem glândulas.
4. Glândulas acropeciolares pateliformes, sésseis; sépalas pistiladas ovais a lanceoladas; 

estiletes glabros.
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5. Venação semi-craspedódroma, pecíolo 1,7–2,5 cm compr.; sementes elipsoides  .................  
 .......................................................................................................  1. Croton antisyphiliticus

5’. Venação broquidódroma; pecíolo 0,4–1 cm compr.; sementes oblongoides  .........................  
 ............................................................................................................  6. Croton gracilescens

4’. Glândulas acropeciolares cilíndrico-pateliformes ou estipitado-pateliformes; sépalas pistiladas 
obovais, espatuladas, oblongo-elípticas ou oblongo-obovais; estiletes indumentados.
6.	 Inflorescência	com	flores	descontínuas;	sépalas	pistiladas	com	margem	serreada;	ovário	glabro	

a	glabrescente;	estiletes	4-fidos	a	multífidos	 ....................................... 8. Croton sclerocalyx
6’.	 Inflorescência	com	flores	contínuas;	sépalas	pistiladas	inteiras;	ovário	tomentoso;	estiletes	2-fidos.

7.	 Brácteas	com	glândulas	piriformes;	flores	pistiladas	com	sépalas	glabras	internamente	
e pétalas rudimentares  ................................................................ 5. Croton glandulosus

7’.	 Brácteas	sem	glândulas;	flores	pistiladas	com	sépalas	indumentadas	em	ambas	as	faces	
e pétalas desenvolvidas  ..........................................................................  10. Croton sp.

2’. Limbo com margem inteira ou subinteira.
8. Cálice pistilado com 3 sépalas desenvolvidas e 2 vestigiais, as desenvolvidas com margem laciniada; 

estames	vilosos;	estiletes	4-fidos	 ................................................................ 4. Croton didrichsenii
8’.	 Cálice	pistilado	com	5(–6)	sépalas	desenvolvidas	de	margem	inteira;	estames	glabros;	estiletes	2-fidos

9. Ramos e folhas amarelo-dourados; ápice foliar obtuso e não mucronulado; face externa das 
sépalas pistiladas e frutos tomentosos  .................................................. 2. Croton campestris

9’. Ramos e folhas esverdeados a verde-acinzentados; ápice foliar agudo e mucronulado; face 
externa das sépalas pistiladas e frutos pubescentes .....................  7. Croton heliotropiifolius

1. Croton antisyphiliticus Mart., Reise Bras. 1: 
282. 1823. Fig. 1a-k

Subarbusto 13–45 cm alt., látex hialino. 
Ramos, face externa das estípulas, folhas, raque 
da inflorescência, ovário, face externa das brácteas 
e das sépalas e ovário com tricomas estrelado-
porrectos, sésseis ou subsésseis; estípula 3,5–6 × 
0,8–1,5 mm, oblonga a lanceolada, sem glândulas; 
pecíolo 1,7–2,5 cm compr., com 2 glândulas 
pateliformes, sésseis; limbo 5–15,5 × 1,7–5,5 cm, 
elíptico, cartáceo, base cuneada a truncada, ápice 
agudo, margem dupla a triplamente serreada com 
glândulas pateliformes entre as serras; venação semi-
craspedódroma. Racemo-cimoso 2,5–7 cm compr., 
bissexual, terminal, com flores contínuas, címulas 
unissexuais; bráctea estaminada 1,8–2 × 0,25–0,3 
mm, elíptica a lanceolada, bráctea pistilada 1,9–2,2 
× 0,5–1, oval a lanceolada, ambas sem glândulas. 
Flores estaminadas 4–5 mm compr.; sépalas 5, 
2–2,2 × 1–1,2 mm, ovais, livres até a base; pétalas 
5, 2–2,5 × 0,4–0,6 mm, oblanceoladas a oblongas, 
glabras; estames 10–12, glabros; disco 5-lobado, 
receptáculo viloso. Flores pistiladas 4–6 mm 
compr.; sépalas 5, 2,5–3,5 × 0,7–1,8 mm, ovais a 
lanceoladas, margem inteira, sem glândulas; pétalas 
5, rudimentares, filiformes, glabras; disco 5-lobado, 
receptáculo glabro; ovário 1,2–1,6 × 1,5–2 mm, 
globoso; estiletes 2–4 fidos, glabros. Cápsula 4–5 
× 4–6 mm, globosa, verde-amarronzada. Semente 
3,2–3,5 × 1,6–1,8 mm, elipsoides, castanho-escura.

Material examinado: Cabeceira do Rio Índio Grande, 
17.VI.1994, fl., J.A. Rizzo 11493 (UFG). Entre os 
Córregos do Cafundó e do Piçarrão, 18.X.1994, fl., J.A. 
Rizzo 11922 (UFG). Abaixo do Mirante, 29.X.2010, fl., 
M.J. Silva et al. 3112 (UFG). Próximo à sede, 30.X.2010, 
fl., M.J. Silva et al. 3135 (UFG). Flanco Nordeste da 
Reserva, 25.XI.2010, fl. e fr., M.J. Silva et al. 3173 
(UFG). 10 m à esquerda da sede, 25.XI.2010, fl. e fr., 
M.J. Silva et al. 3174 (UFG). Após mata semidecidual 
do Córrego do Piçarrão, 30.IX.2011, fl., J.E.C. Júnior 
et al. 71 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Abadiânia, rodovia entre Planalmira e Abadiânia, 
18.XI.2011, fl., J.E.C. Júnior et al. 75, 76 e 79 
(UFG). Alto Paraíso de Goiás, nas proximidades do 
Morro da Baleia, 14º37, 915’S, 47º09,494’W, 1168 
m, 13.XII.2012, fr., R.C. Sodré et al. 371, 372 (UFG). 
Silvânia, Floresta Nacional de Silvânia, 31.VIII.2012, 
fl., R.C.Sodré et al. 137 (UFG)

Croton antisyphil i t icus  encontra-se 
amplamente distribuída na região Neotropical, e no 
Brasil é comum nos campos e cerrados de todas as 
regiões (Carneiro-Torres 2009). No PESD, habita 
campos limpos, cerrado s.s. e cerrado rupestre 
associado a solos arenosos e areno-pedregosos. 
Floresce e frutifica de junho a dezembro com 
frutificação mais abundante em novembro.

Entre as espécies estudadas, Croton 
gracilescens é a que mais se assemelha a C. 
antisyphiliticus, pelas glândulas pateliformes 
sésseis acropeciolares e entre as serras da margem 
do limbo, flores pistiladas com sépalas ovais 
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a lanceoladas, além de pétalas rudimentares e 
estiletes glabros. No entanto, o limbo elíptico, 
o pecíolo com comprimento entre 1,7 e 2,5 cm, 
os estiletes 2–4-fidos, o ovário com tricomas 
estrelado-porrectos e as sementes elípticas em C. 
antisyphiliticus, a difere de C. gracilescens, que 
possui limbo linear a estreitamente elíptico, pecíolo 
0,4–1 cm compr., estiletes sempre 2-fidos, ovário 
com tricomas estrelados e sementes oblongoides.

2. Croton campestris A. St.-Hil., Pl. usuel. bras. 
pt. 12: tab. 60. 1827. Fig. 1l-p

Subarbusto 25–60 cm alt., látex turvo. Ramos, 
estípulas, folhas, raque da inflorescência, face 
externa das brácteas e das sépalas, ovário e estiletes 
com tricomas estrelado-porrectos, subsésseis a 
longamente estipitados, ramos e folhas amarelo-
dourados; estípula 3–8 × 1,5–2,5 mm, triangular 
a lanceolada, sem glândulas; pecíolo 0,4–1,5 cm 
compr., sem glândulas; limbo 7,5–12 × 2,5–3 cm, 
lanceolado, oblongo, oboval ou oblanceolado, 
membranáceo, base cuneada, ápice obtuso, não 
mucronulado, margem inteira com inconspícuas 
glândulas globosas; venação broquidódroma. 
Racemo-cimoso 2,5–12 cm compr., unissexual 
ou bissexual, terminal, com flores contínuas, 
címulas unissexuais; brácteas 2,5–3 × 0,5–1 mm, 
lanceoladas, com diminutas glândulas basais. 
Flores estaminadas 5,5–6 mm compr.; sépalas 
5, 2,8–3 × 1,4–1,7 mm, ovais, livres até a base; 
pétalas 5, 3,3–3,5 × 1–1,3 mm, oblanceoladas, 
vilosas na porção basal da face interna; estames 
15–16, glabros; disco 5-lobado; receptáculo viloso. 
Flores pistiladas 5–6 mm compr.; sépalas 5(ou 6), 
2,5–3 × 0,7–1,1 mm, lanceoladas, face externa 
tomentosa, margem inteira, sem glândulas; pétalas 
5, rudimentares, filiformes, glabras; disco inteiro 
a levemente 5-lobado, receptáculo glabro; ovário 
1,8–2 × 1,9–2,2 mm, globoso; estiletes 2-fidos. 
Cápsula 5–5,5 × 5,5–6 mm, globosa, tomentosa, 
amarelada. Semente não vista.
Material examinado: Reserva Biológica Prof. José 
Ângelo Rizzo, entre o alojamento dos guardas e a 
porteira, 25.IX.2009, fl. e fr., A.M. Teles et al. 623 
(UFG). Entre a porteira e o mirante, 29.X.2010, fl., 
M.J. Silva et al. 3104 (UFG). Imediações da sede do 
Parque, 30.X.2010, fl., M.J. Silva 3136 (UFG). Após 
a mata semidecidual acima do Córrego do Piçarrão, 
17.XII.2010, fr., M.J. Silva 3222 (UFG).

Ocorre na Argentina, Bolívia, Paraguai e em 
todas as regiões no Brasil (AL, BA, CE, DF, ES, 
GO, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SP, 
TO) (Lima & Pirani 2003; Carneiro-Torres 2009). 

Na área estudada foi encontrada na borda de mata 
semidecidual ou em cerrado rupestre sobre solo 
areno-pedregoso ou concrecionário. Floresce e 
frutifica de setembro a dezembro.

Croton campestris assemelha-se muito a 
C. heliotropiifoius, principalmente pelas folhas 
sem glândulas acropeciolares e com margem 
inteira, androceu com 15–16 estames glabros e 
estiletes 2-fidos e indumentados. No entanto, C. 
campestris possui limbo com ápice obtuso e não 
mucronulado e de coloração amarelo-dourada 
(vs. ápice agudo e mucronulado e de coloração 
esverdeada em C. heliotropiifolius), inflorescências 
unissexual ou bissexual (vs. sempre bissexual), face 
externa das sépalas pistiladas e frutos tomentosos 
(vs. ambos pubescentes).

3. Croton chaetocalyx Müll. Arg., Linnaea 34: 133. 
1865. Fig. 2a-j

Subarbusto 25–110 cm alt., látex hialino. 
Ramos, estípulas, folhas, raque da inflorescência, 
brácteas e sépalas pistiladas, face externa das 
brácteas e das sépalas estaminadas e ovário com 
tricomas estrelado-porrectos, sésseis a curtamente 
estipitados; estípula 1,8–2 mm compr., oval a 
lanceolada, com glândulas cilíndrico-capitadas; 
pecíolo 1–2,7 cm compr., com 6–10 glândulas 
curto estipitado-pateliformes; limbo 2,5–8,5 × 
1,6–6,2 cm, oval, membranáceo, base cordada, 
ápice agudo, margem serreada a crenada com 
glândulas cilíndrico-capitadas, estas últimas 
também presentes na face abaxial do limbo; 
venação semi-craspedódroma. Racemo-cimoso 
4–11,5 cm compr., bissexual, terminal, com flores 
contínuas, címulas unissexuais; bráctea estaminada 
2,6–3,3 × 0,6–0,8 mm, lanceolada, bráctea pistilada 
ca. 5 mm compr., estreitamente triangular, ambas 
com glândulas na base. Flores estaminadas 0,7–1 
cm compr.; sépalas 5, 2–2,5 × 0,8–1 mm, ovais, 
livres até a base; pétalas 5, 2–2,5 × 1–1,2 mm, 
elípticas, vilosas internamente; estames 9–12, 
glabros; disco 5-segmentado, receptáculo viloso. 
Flores pistiladas 1,5–2 cm compr.; sépalas 5, 9–13 
× 1,3–2 mm, lanceoladas a lineares, margem inteira, 
com glândulas cilíndrico-capitadas; disco 5-lobado, 
receptáculo glabro; ovário 2–3 × 2,5–3 mm, globoso; 
estiletes 2-fidos, glabros. Cápsula 5–6 × 4–4,5 mm, 
globosa, amarronzada. Semente 4–4,5 × 2,5–3 mm, 
oblongoide, clara com máculas escuras. 
Material examinado: Sul da Reserva, 1.II.1970, fl., J.A. 
Rizzo 4596, 4702 (UFG). Cabeceira do rio Índio Grande, 
13.I.1994, fl., J.A. Rizzo 10907 (UFG). Próximo à antiga 



Croton na Serra Dourada

Rodriguésia 65(1): 221-234. 2014

225

Figura 1 – a-k. Croton antisyphiliticus – a. ramo florido; b. estípula; c. folha; d. detalhe das glândulas acropeciolares; 
e. detalhe da margem foliar com glândula; f. flor estaminada; g. flor pistilada; h. disco da flor pistilada; i. gineceu; 
j. fruto; k. semente (M.J. Silva et al. 3173). l-p. C. campestris – l. ramo florido; m. folha; n. flor estaminada; o. flor 
pistilada; p. cálice da flor pistilada com disco (A.M. Teles et al. 623).
Figure 1 – a-k. Croton antisyphiliticus – a. flowering branch; b. stipule; c. leaf; d. detail of the acropetiolar glands; e. detail of the leaf margin 
with glands; f. staminate flower; g. pistillate flower; h. disk of the pistillate flower; i. gynoecium; j. fruit; k. seed (M.J. Silva et al. 3173). 
l-p. C. campestris – l. flowering branch; m. leaf; n. staminate flower; o. pistillate flower; p. calyx of the pistillate flower with disk (A.M. 
Teles et al. 623).
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Pedra Goiana, 25.XI.2010, fl., M.J. Silva 3159 (UFG). 
30.IV.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3628 (UFG). Após a torre 
de capitação, 26.XI.2011, fl. e fr., M.J. Silva 3973 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, Rio Preto, 15.XII.2012, fl., R.C. Sodré et al. 
423, 427 (UFG).

Espécie brasileira com ocorrência no Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso e Pará (Cordeiro et al. 
2012). No PESD foi coletada próximo ao Mirante 
e abaixo deste, em cerrado s.s. e cerrado rupestre 
sobre solo argiloso ou areno-pedregoso. Encontrada 
com flores de novembro a abril, e com frutos no 
primeiro e no último.

Croton chaetocalyx é caracterizada pelas 
estípulas e sépalas pistiladas com glândulas 
cilíndrico-capitadas, pecíolo com 6 a 10 glândulas 
curto estipitado-pateliformes, limbo oval a 
orbicular de margem serreada a crenada e base 
cordada com glândulas semelhantes às da 
estípula na margem, na face abaxial e ladeando 
as sépalas pistiladas. Estas características a torna 
facilmente reconhecida e distinta das demais 
congêneres estudadas.

4. Croton didrichsenii G.L. Webster, Novon 2(3): 
271. 1992. Fig. 2k-q

Subarbusto 0,3–1 m alt., látex hialino. 
Ramos, estípulas, folhas, raque da inflorescência, 
brácteas, sépalas pistiladas, face externa das 
sépalas estaminadas, ovário e estiletes com 
tricomas estrelado-porrectos, curto a longamente 
estipitados; estípula 4–5 × 0,2–0,5 mm, linear 
a lanceolada, sem glândulas; pecíolo 1–1,5 cm 
compr., sem glândulas; limbo 3–9 × 1,5–4 cm, 
oval a lanceolado, membranáceo, base atenuada, 
ápice agudo, margem inteira ou subinteira, sem 
glândulas; venação broquidódroma. Racemo-
cimoso 4–7 cm compr., bissexual, terminal, com 
flores contínuas, címulas unissexuais; brácteas 
7–8 mm compr., linear, sem glândulas. Flores 
estaminadas 7–9 mm compr.; sépalas 5, 3–3,5 
× 1–2 mm, ovais, unidas até a metade do seu 
comprimento; pétalas 5, 3–3,2 × 0,4–0,5 mm, 
linear-oblanceoladas, glabras; estames 10–11, 
vilosos; disco segmentado, receptáculo viloso. 
Flores pistiladas 8–9 mm compr.; sépalas 5, 3 
desenvolvidas 7–7,5 × 5,5–6 mm, lanceoladas, 
margem laciniada, sem glândulas e 2 vestigiais; 
disco 3-lobado, receptáculo glabro; ovário 1,5–1,7 
mm compr., globoso; estilete 4-fidos. Cápsula 
4,5–5 × 4–4,5 mm, globosa, amarelada. Semente 
3,8–4,2 × 2,3–4,2 mm, oblongoide, cinéreas.

Material examinado: Após a floresta semidecidual do 
Córrego do Piçarrão, 28.X.2011, fl. e fr., M.J. Silva et al. 
3901 (UFG). 26.XI.2011, fl. e fr., M.J.Silva 3959 (UFG).
Após a torre de capitação, 26.XI.2011, fl. e fr., M.J. Silva 
et al. 3968, 3969, 3971 (UFG).

Ocorre na Bolívia, Paraguai, Argentina, 
Uruguai e Brasil (BA, DF, GO, MG, MS, MT, 
PR, SC, SP, RS), em cerrado s.l. e campos limpos 
(Caruzo & Cordeiro 2007). Foi coletada na borda 
de mata semidecidual em transição com cerrado s.s. 
e em cerrado rupestre sobre solo argilo-pedregoso 
ou areno-pedregoso, florescendo e frutificando em 
outubro e novembro.

O limbo com base atenuada, cálice pistilado 
com apenas três lobos desenvolvidos com 
margem fortemente laciniada, disco da flor 
pistilada fortemente 3-lobado, bem como as sépalas 
estaminadas unidas até a metade do seu comprimento 
e os estames vilosos são caracteres que tornam essa 
espécie inconfundível às demais estudadas.

5. Croton glandulosus L., Syst. Nat. (10) 2: 1275. 
1759. Fig. 3a-i

Subarbusto 20–70 cm alt., látex hialino. Ramos, 
estípulas, folhas, raque da inflorescência, face externa 
das brácteas e das sépalas, ovário e estiletes com 
tricomas estrelado-porrectos, sésseis a curtamente 
estipitados; estípula 1–5 × 0,3–1 mm, linear a 
oblanceolada, sem glândulas; pecíolo 0,5–2,5 cm 
compr., com 2 glândulas, curto estipitado-pateliformes; 
limbo 1,5–5,5 × 1–3,3 cm, oval, lanceolado ou 
estreitamente oblongo, membranáceo, base truncada, 
cuneada ou obtusa, ápice agudo ou obtuso, margem 
serreada com glândulas pateliformes entre as serras; 
venação broquidódroma. Racemo-cimoso 1–3,5 cm 
compr., bissexual, terminal ou na dicotomia dos ramos, 
com flores contínuas, címulas unissexuais; bráctea 
estaminada 1,3–1,5 × 0,15–0,2 mm, linear, bráctea 
pistilada 1,2–2 × 0,3–0,5 mm, linear, lanceolada ou 
triangular, ambas com glândulas piriformes sésseis 
a subsésseis. Flores estaminadas 3–4 mm compr.; 
sépalas 5, 1,8–2,5 × 0,9–1,3 mm, ovais, livres até a 
base; pétalas 5, 2–2,5 mm compr., elípticas a obovais, 
vilosa internamente na porção basal; estames 9–10, 
glabros; disco 5-segmentado, receptáculo viloso. 
Flores pistiladas 3–6 mm compr.; sépalas 5, 2,5–3,5 
× 1,1–1,4 mm, espatuladas a obovais, margem inteira, 
sem glândulas; pétalas 5, piriformes rudimentares, 
glabras; disco 5-lobado, receptáculo glabro; ovário 
1,4–1,8 × 1–1,5 mm, globoso, tomentoso; estiletes 
2-fidos,  Cápsula 4,5–5 × 4–5 mm, globosa, verde-
escura. Semente 3,6–3,8 × 2,1–2,2 mm, oblongoide, 
castanha com máculas negras e claras. 
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Figura 2 – a-j.  Croton chaetocalyx – a. ramo florido; b. estípula; c. folha; d. detalhe das glândulas acropeciolares; 
e. detalhe da margem foliar com glândulas; f. flor estaminada; g. flor pistilada; h. disco da flor pistilada; i. fruto; 
j. semente (M.J. Silva 3973). k-q. C. didrichsenii – k. ramo florido; l. folha; m. tricoma da face adaxial da folha; n. 
flor estaminada; o. flor pistilada; p. fruto; q. semente (M.J. Silva et al. 3969).
Figure 2 – a-j.  Croton chaetocalyx – a. flowering branch; b. stipule; c. leaf; d. detail of the acropetiolar glands; e. detail of the leaf margin 
with glands; f. staminate flower; g. pistillate flower; h. disk of the pistillate flower; i. fruit; j. seed (M.J. Silva 3973). k-q. C. didrichsenii 
– k. flowering branch; l. leaf; m. trichomes of the adaxial leaf surface; n. staminate flower; o. pistillate flower; p. fruit; q. seed (M.J. Silva 
et al. 3969).
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Figura 3 – a-i.  Croton glandulosus – a. hábito; b. estípula; c. folha; d. detalhe das glândulas acropeciolares; e. flor estaminada; 
f. flor pistilada; g. fruto; h. semente; i. detalhe da superfície da semente (M.J. Silva et al. 3203). j-q. C. gracilescens – j. ramo 
florido; k. estípula; l. folha; m. detalhe das glândulas acropeciolares; n. detalhe da margem foliar com glândulas; o. flor 
estaminada; p. flor pistilada; q. fruto (M.J. Silva 3123).
Figure 3 – a-i.  Croton glandulosus – a. habit; b. stipule; c. leaf; d. detail of the acropetiolar glands; e. staminate flower; f. pistillate 
flower; g. fruit; h. seed; i. detail of the surface of the seed (M.J. Silva et al. 3203). j-q. C. gracilescens – j. flowering branch; k. stipule; 
l. leaf; m. detail of the acropetiolar glands; n. detail of the leaf margin with glands; o. staminate flower; p. pistillate flower; q. fruit 
(M.J. Silva 3123).
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Material examinado: Acima do mata-burro no início da 
estrada que leva à sede, 28.XI.2010, fl. e fr., M.J. Silva 
et al. 3203 (UFG). 17.XII.2010, fl. e fr., M.J. Silva et 
al. 3217 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, próximo a porteira que dá acesso à sede do 
Parque, 19.I.2012, fl. e fr., R.C. Sodré et al. 02 (UFG). 
Goiânia, setor Goiânia II em área de várzea, 6.VI.2012, 
fl. e fr., M.M. Dantas 352 (UFG). São João d’Aliança, 
em frente à chácara Cantinho dos Batistas, 8.III.2012, 
fl. e fr., R.C. Sodré 40 (UFG).

Espécie neotropical, registrada para todas 
as regiões brasileiras, crescendo em áreas abertas 
de florestas, restingas, pantanal, cerrado e caatinga 
(Lucena 2001). Neste estudo foi encontrada na borda 
da floresta semidecidual, em áreas antropizadas. 
Floresce e frutifica de novembro a junho.

Croton glandulosus pode ser reconhecida 
pelas brácteas com glândulas piriformes, racemos 
com flores contínuas e flores pistiladas com cinco 
sépalas inteiras, pétalas rudimentares, ovário 
pubescente e estiletes 2-fidos. Croton sclerocalyx 
compartilha com C. glandulosus o limbo oval a 
lanceolado, com margem serreada e glândulas 
pateliformes entre as serras, as sépalas pistiladas 
obovais a espatuladas e os estiletes indumentados. 
Contudo, C. sclerocalyx difere por ter brácteas sem 
glândulas, racemo com flores descontínuas e flores 
pistiladas monoclamídeas com seis a sete sépalas 
serreadas, além de ovário glabro a glabrescente e 
estiletes 4-fidos a multífidos.

6. Croton gracilescens Müll. Arg., Linnaea 34: 
110. 1865. Fig. 3j-q

Subarbusto 30–50 cm alt., látex hialino. 
Ramos, face externa das estípulas, folhas, raque 
da inflorescência e face externa das brácteas e das 
sépalas com tricomas estrelado-porrectos, sésseis 
a subsésseis e ovário com tricomas estrelados; 
estípula 1–3 × 0,5–0,8 mm, linear a lanceolada, 
sem glândulas; pecíolo 0,4–1 cm compr., com 2 
glândulas pateliformes, sésseis; limbo 5–10 × 0,8–
1,5 cm, linear a estreitamente elíptico, cartáceo, 
base truncada, ápice agudo, margem duplamente 
serreada, glândulas pateliformes entre as serras; 
venação broquidódroma. Racemo-cimoso 7–13 cm 
compr., bissexual, terminal, com flores contínuas, 
címulas unissexuais; brácteas 1,5–3 × 0,6–1 mm, 
lanceoladas, sem glândulas. Flores estaminadas 
3,5–5 mm compr.; sépalas 5, 2,5–3 × 1,8–2,5 mm, 
ovais, livres até a base; pétalas 5, 2,3–3 × 1–2,2 
mm, lanceoladas a elípticas, ciliadas; estames 

10–12, glabros; disco 5-lobado, receptáculo viloso. 
Flores pistiladas 3,5–5 mm compr.; sépalas 5, 
2,8–4 × 1,8–2,6 mm, ovais, margem inteira, sem 
glândulas; pétalas 5, filiformes, rudimentares, 
glabras; disco 5-lobado, receptáculo glabro; ovário 
2–3 × 2,5–3 mm, globoso; estiletes 2-fidos, glabros. 
Cápsula 4–5 × 4–6 mm, globosa, amarronzada. 
Semente 4–4,5 × 2,5–3 mm, oblongoide, cinéreas.
Material examinado: Abaixo do Mirante, 9.X.2010, fl. 
e fr., M.J. Silva 3112, 3113, 3123, 3125 (UFG). Caminho 
para a Pedra Goiana, 25.XI.2010, fl., M.J. Silva 3169 
(UFG). 26.XI.2011, fl., M.J. Silva et al. 3978 (UFG). 
A 50 metros da sede do Parque, 29.VIII.2012, fl., R.C. 
Sodré 126 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: Alto 
Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, Vale da Lua, 
15.XI.2010, fl., M.J.Silva 3057 (UFG). Imediações do 
povoado de São Jorge, 14º09,678’S, 47º48,104’W, 1134 
m, 29.IX.2012, fl., R.C. Sodré et al. 180, 181, 182 (UFG). 

Espécie registrada, até o momento, apenas 
para Goiás (Cordeiro et al. 2012). Na área de 
estudo habita campos e cerrado s.s. em meio a solos 
quartzarênicos nas imediações da Pedra Goiana e do 
Mirante. Croton gracilescens foi encontrada com 
flores de agosto a novembro e com frutos em outubro

As relações morfológicas deste táxon com C. 
antisyphiliticus foram apresentadas na discussão 
deste último.

7. Croton heliotropiifolius Kunth, Nov. Gen. Sp. 
(4)2: 83. 1817. Fig. 4a-f

Subarbusto 30–45 cm alt., látex hialino. 
Ramos, estípulas, folhas, raque da inflorescência, 
face externa das brácteas e das sépalas, ovário 
e estiletes com tricomas estrelado-porrectos, 
sésseis a estipitados, ramos e folhas esverdiados; 
estípula 1,2–1,5 × 0,5–0,7 mm, lanceolada, sem 
glândulas; pecíolo 2,4–3,3 cm, sem glândula; limbo 
6–10 × 3–4,5 cm, oval, elíptico ou lanceolado, 
membranáceo, base cuneada a obtusa, ápice 
agudo, mucronulado, margem inteira, sem 
glândulas; venação broquidódroma. Racemo-
cimoso 16–20 cm. compr., bissexual, terminal ou 
na dicotomia dos ramos, com flores contínuas, 
címulas unissexuais; bráctea 3–3,5 × 1–1,2 mm, 
lanceolada, sem glândulas. Flores estaminadas 
4,5–5,5 mm compr.; sépalas 5, 2,5–3 × 1–1,3 mm 
compr., ovais, livres até a base; pétalas 5, 2–2,8 
× 0,8–1 mm, oblanceoladas, vilosas na porção 
basal da face interna; estames 15, glabros; disco 
5-segmentado, receptáculo viloso. Flores pistiladas 
5–7,2 mm compr.; sépalas 5, 2,7–3,5 × 1–1,2 mm, 
lanceoladas, face externa pubescente, margem 
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inteira, sem glândulas; pétalas 5, rudimentares, 
filiformes, glabras; disco 5-lobado, receptáculo 
glabro; ovário 1,3–1,5 × 1,4–1,5 mm, globoso; 
estiletes 2-fidos. Cápsula 6–6,5 × 5–6 mm, globosa, 
pubescente, castanho-amarelada. Semente 4,2–5 × 
2,5–3 mm, oblongoide, castanho-escura.
Material examinado: Cerrado acima da Floresta 
semidecidual, 16º5’21”S, 50º1’51”W, 788 m, 28.I.2011, 
fl. e fr., M.J. Silva et al. 3345 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alexânia, BR–060, km 20, 20.I.2011, fr., M.J. Silva et 
al. 3316 (UFG).

Croton heliotropiifolius distribui-se 
amplamente nas Américas (Lucena 2001) sendo no 
Brasil referido para as Regiões Centro-Oeste (DF e 
GO), Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, 
SE) e Sudeste (RJ e SP), embora seja mais comum 
na caatinga nordestina (Lucena 2001; Carneiro-
Torres 2009). No PESD é rara e esta representada 
por apenas um espécime crescendo em transição de 
floresta semidecidual para cerrado s.s. com flores 
e frutos em Janeiro.

Esta espécie é conhecida por sua ampla 
plasticidade fenotípica, o que dificulta sua 
delimitação taxonômica (Carneiro-Torres 2009). 
No entanto, pode ser reconhecida por um conjunto 
de caracteres que inclui o caule ramificado com 
ramos e folhas esverdeados, limbo com ápice agudo 
e mucronulado, inflorescências sempre bissexuais, 
estames em número de 15, sépalas pistiladas 
lanceoladas e estiletes bífidos e indumentados. As 
relações morfológicas entre Croton heliotropiifolius 
e C. campestris, espécie dentre as estudadas com 
a qual mais se assemelha, foram discutidas nos 
comentário desta última.

8. Croton sclerocalyx (Didr.) Müll. Arg. Linnaea 
34: 134. 1865. Fig. 4g-m

Subarbusto 35–70 cm alt., látex hialino. 
Ramos, estípulas, folhas, raque da inflorescência, 
face externa das brácteas e das sépalas estaminadas, 
sépalas pistiladas, ovário e estiletes com tricomas 
estrelado-porrectos, sésseis a subsésseis; estípula 
3,5–9 × 0,7–1,5 mm, linear ou lanceolada, sem 
glândulas; pecíolo 0,5–1,5 cm compr., com 2 
glândulas, curto estipitado-pateliformes; limbo 
5–8,5 × 2,4–5 cm, oval a lanceolado, membranáceo, 
base obtusa, arredondada ou truncada, ápice 
agudo, margem duplamente serreada com 
glândulas pateliformes e subsésseis entre as 
serras; venação semi-craspedódroma. Racemo-
cimoso 2–4,2 cm compr., bissexual, terminal, 
com flores descontínuas, címulas unissexuais; 

bráctea estaminada 1,5–2 × 0,2–0,3 mm, linear 
a oblanceolada, bráctea pistilada 2,5–3 × 0,2–0,4 
mm, linear a estreitamente oblongas, ambas sem 
glândulas. Flores estaminadas 3–3,5 mm compr.; 
sépalas 5, 1,6–2 × 0,5–1 mm, ovais a lanceoladas, 
livres até a base; pétalas 5, 1,8–2 × 0,7–0,9 
mm, elípticas a oblanceoladas, vilosas na face 
interna; estames 9–10, glabros; disco segmentado, 
receptáculo viloso. Flores pistiladas 6–8 mm 
compr.; sépalas 6–7, 4,5–7 × 2–4 mm, obovais, 
margem serreada, sem glândulas, tomentosa na 
face externa e glabrescente internamente; pétalas 
ausentes; disco 6–7-lobado, receptáculo glabro; 
ovário 1,5–1,8 × 1,2–1,5 mm, oblongo, glabro a 
glabrescente; estiletes 4-fidos a multífidos. Frutos 
e sementes não vistos.
Material examinado: 300 metros acima do Córrego do 
Piçarrão, 17.XII.2010, fl., M.J. Silva et al. 3213, 3217 
(UFG). Acima do Córrego do Piçarrão, 16º05’12,9”S, 
50º10’41,4”W, 829 m, 28.X.2011, fl., M.J. Silva et al. 
3908 (UFG). Base do morro da Asa Delta, 3.III.2012, 
fl., M.M. Dantas et al. 131 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Silvânia, Floresta Nacional de Silvânia, 7.XII.2012, fl., 
R.C. Sodré et al. 318, 319 (UFG).

Espécie com distribuição no Brasil (DF, GO, 
MG, MT, SP) e no Paraguai em cerrado s.l. (Caruzo 
& Cordeiro 2007). No PESD foi encontrada na 
borda da floresta semidecidual acima do Córrego 
do Piçarrão e na base do morro da Asa Delta, 
florescendo entre outubro e março.

Croton sclerocalyx pode ser prontamente 
reconhecida pelas inflorescências com flores 
descontínuas, cálice pistilado com seis a sete sépalas 
serreadas, estiletes 4-fidos a multífidos e ovário glabro 
a glabrescente. Relaciona-se morfologicamente com 
C. glandulosus como já discutido.

9. Croton urucurana Baill., Adansonia 4: 335. 
1864. Fig. 5a-g

Árvore 6–10 m alt., látex hialino a turvo. 
Ramos, estípulas, folhas, raque da inflorescência, 
face externa das brácteas e das sépalas e ovário 
com tricomas estrelados e estrelado-porrectos, 
sésseis a estipitados; estípula 1–1,2 × 0,4–0,6 
mm, lanceolada, sem glândulas; pecíolo 8–12 cm 
compr., com 2 glândulas pateliformes, sésseis; 
limbo 18–22 × 8,5–11 cm, oval, membranáceo, 
base cordada, ápice agudo a acuminado, margem 
inteira, sem glândulas; venação broquidódroma. 
Racemo-cimoso 8–12 cm compr., bissexual, 
terminal, com címulas bissexuais e estaminadas 
contínuas; bráctea estaminada 2–3 × 1–2 mm, oval 
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Figura 4 – a-f. Croton heliotropiifolius – a. ramo florido; b. folha; c. flor estaminada; d. flor pistilada; e. fruto; 
f. semente (M.J. Silva et al. 3345). g-m. C. sclerocalyx – g. ramo florido; h. estípula; i. folha; j. detalhe das 
glândulas acropeciolares; k. detalhe da  margem foliar com glândula; l. flor estaminada; m. flor pistilada (M.J. 
Silva et al. 3213).
Figure 4 – a-f. Croton heliotropiifolius – a. flowering branch; b. leaf; c. staminate flower; d. pistillate flower; e. fruit; f. seed (M.J. Silva 
et al. 3345). g-m. C. sclerocalyx – g. flowering branch; h. stipule; i. leaf; j. detail of the acropetiolar glands; k. detail of the leaf margin 
with glands; l. staminate flower; m. pistillate flower (M.J. Silva et al. 3213). 
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Figura 5 – a-g. Croton urucurana – a. ramo florido; b. estípula; c. folha; d. detalhe das glândulas acropeciolares; e. 
flor estaminada; f. flor pistilada; g. fruto (M.J. Silva 3215). h-l. Croton sp. – h. hábito; i. folha; j. detalhe da margem 
foliar com glândula; k. flor estaminada; l. flor pistilada (M.J. Silva et al. 3103).
Figure 5 – a-g. Croton urucurana – a. flowering branch; b. stipule; c. leaf; d. detail of the acropetiolar glands; e. staminate flower; f. 
pistillate flower; g. fruit (M.J. Silva 3215). h-l. Croton sp. – h. habit; i. leaf; j. detail of the leaf margin with glands; k. staminate flower; 
l. pistillate flower (M.J. Silva et al. 3103).
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a lanceolada, bráctea pistilada 1,5–2 × 0,8–1 mm, 
oval a lanceolada, ambas sem glândulas. Flores 
estaminadas 6–8 mm compr.; sépalas 5, 2,5–3 × 
1,5–2 mm, ovais, livres até a base; pétalas 5, 2,5–
3,2 × 1–1,4 mm, elípticas, glabras externamente, 
internamente vilosas; estames 15–16, glabros; 
disco 5-segmentado, receptáculo viloso. Flores 
pistiladas 4–5 mm compr.; sépalas 5, 2–2,8 × 1,7–2 
mm, ovais, margem inteira, sem glândulas; pétalas 
5, vestigiais; disco 5-lobado, receptáculo glabro; 
ovário 1,5–2 × 2–3 mm, globoso; estilete 2-fidos, 
glabros. Cápsula 5–5,5 × 6–6,5 mm, globosa, 
verde–amarronzada. Semente 3,8–4,2 × 2,9–3,1 
mm, elipsoide, cinérea.
Material examinado: Estrada que leva à reserva, 
14.IX.1994, J.A. Rizzo 11755 (UFG). A 300 metros do 
Córrego do Piçarrão, 14.XII.1994, fl., J.A. Rizzo 11899 
(UFG). Cabeceira do Rio Índio Grande, 18.XII.1994, J.A. 
Rizzo 11706 (UFG). Entrada do PESD, 17.XII.2010, fl., 
M.J. Silva 3215 (UFG)
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: Alto 
Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, imediações 
do Morro da Baleia, 28.IX.2012, fr., R.C. Sodré et al. 
156, 157 (UFG).

Croton urucurana distribui-se na Argentina, 
Bolívia, Brasil, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. 
No Brasil é registrada para todos os estados das 
Regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, sendo menos 
representativa no Nordeste (AL, BA, CE e MA) 
e Norte (AC, AM e TO), (Carneiro-Torres 2009; 
Guimarães & Secco 2009; Lima & Pirani 2003). 
No PESD, foi encontrada habitando cabeceiras ou 
margem de rios em solos hidromórficos ou argilosos 
com flores e frutos de setembro a dezembro.

Destaca-se dentre as outras espécies do gênero 
estudadas por ser a única arbórea e por possuir 
pecíolo e limbo com comprimento superior a 8 e 
18 cm compr., respectivamente e inflorescências 
com címulas bissexuais e estaminadas.

10. Croton sp.  Fig. 5h-l
Subarbusto 16–28 cm alt., látex hialino. 

Ramos, estípulas, folhas, raque da inflorescência, 
face externa das brácteas e das sépalas estaminadas, 
brácteas e sépalas pistiladas, ovário e estiletes com 
tricomas estrelado-porrectos, sésseis a subsésseis; 
estípula 0,4–1 mm compr., lanceolada, com 
glândulas; pecíolo 2,5–4 cm compr., sem glândulas, 
raro uma glândula cilíndrico-pateliforme; limbo 
2,7–6,3 × 1,5–3,2 cm, elíptico, membranáceo, 
base cuneada, ápice agudo, margem irregularmente 
serreada, com diminutas glândulas estipitado-
pateliformes entre as serras e glândulas globosas 

no ápice dessas; venação broquidódroma. Racemo 
2,5–5,5 cm compr., bissexual, terminal, com flores 
contínuas, címulas unissexuais; bráctea estaminada 
2,1–2,3 × 0,2–0,3 mm, linear–oblanceolada, 
bráctea pistilada 3–5 × 0,25–0,9 mm, linear, 
lanceolada ou oblanceolada, ambas sem glândulas. 
Flores estaminadas 4,5–5 mm compr.; sépalas 5, 
1,6–2 × 0,8–1,1 mm, ovais, livres até a base; pétalas 
5, 2–2,3 × 0,6–0,8 mm, elípticas a oblanceoladas, 
vilosas em ambas as faces; estames 10–11, 
vilosos; disco 5-lobado, receptáculo viloso. Flores 
pistiladas 5–9 mm compr.; sépalas 5–6, 2,5–4 × 
0,9–2,5 mm, oblongo-obovais a oblongo-elípticas, 
margem inteiras, sem glândulas; pétalas 5, bem 
desenvolvidas, 2,2–2,8 × 0,3–0,4 mm, lineares 
a lanceoladas, glabras externamente e vilosas 
internamente; disco 5-lobado, receptáculo glabro; 
ovário 1–1,8 × 1,3–2 mm, globoso, tomentoso; 
estiletes 2-fidos. Cápsula 4,9–5 × 4,7–4,8 mm, 
globosa, verde–acastanhada. Semente 3,5–4 × 
2,9–3 mm, ovoide, marmoreada.
Material examinado: Reserva Prof. Ângelo Rizzo, nos 
arredores do alojamento, 29.X.2010, fl., M. J. Silva et al. 
3103 (UFG). 30.X.2010, fl., A.M. Teles et al. 948 (UFG). 
25.XI.2010, fr., M.J. Silva et al. 3178 (UFG).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, estrada para Colinas do Sul, a 14 km de Alto 
Paraíso de Goiás de Goiás, 24.XI.1994, fl. e fr., F.C.A. 
Oliveira 224 (IBGE).

Espécie provavelmente restrita ao Planalto 
Central Brasileiro, sendo registrada até o momento 
para os Parques Estadual da Serra Dourada e 
Nacional da Chapada dos Veadeiros, ambos 
situados no estado de Goiás. No PESD foi 
encontrada apenas nas proximidades do alojamento 
crescendo em cerrado rupestre coletada com flores 
e frutos de outubro a novembro.

Morfologicamente Croton sp. difere das 
outras espécies desse estudo pelas estípulas 
inconspícuas (até 1 mm compr.) e precocemente 
caducas, pecíolo geralmente sem glândulas 
ou raramente com uma glândula cilíndrico-
pateliforme, flores pistiladas com sépalas oblongo-
elípticas a oblongo-obovais, indumentadas em 
ambas as faces, e com pétalas desenvolvidas e 
estiletes 2-fidos e indumentados, além de flores 
estaminadas com pétalas vilosas em ambas as 
faces, estames vilosos, e sementes marmoreadas.

Esta espécie se enquadra em Croton sect. 
Geiseleria, por apresentar glândulas acropeciolares 
e entre as serras da margem do limbo, além das 
sépalas pistiladas inteiras e levemente desiguais, 
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porém não é nenhuma das espécies reconhecidas 
nesta seção e, portanto, para nós trata-se de uma 
provável espécie nova para a ciência.
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Resumo
Stylosanthes faz parte do clado Pterocarpus, tribo Dalbergiae. Possui 50 espécies distribuídas mundialmente 
e é principalmente diverso em áreas savânicas do Brasil. Este trabalho apresenta o estudo taxonômico do 
gênero Stylosanthes para o Estado de Roraima. Foram analisados materiais provenientes de trabalho de 
campo e de materiais depositados em herbário. Sete espécies foram encontradas em todas as fitofisionomias 
de savanas do estado: S. capitata, S. angustifolia, S. gracilis, S. viscosa, S. humilis, S. guianensis e S. scabra. 
São apresentadas chave de identificação, descrições e ilustrações, bem como informações sobre distribuição 
geográfica, ambientes preferenciais e usos econômicos das espécies.
Palavras-chave: Amazônia, flora, Papilionoideae, Dalbergiae, taxonomia.

Abstract 
Stylosanthes is a member of the Pterocarpus clade, tribe Dalbergiae. It has 50 species with pantropical 
distribution and is greatly diversified in Brazilian savannas. Here we present a taxonomic study of Stylosanthes 
in Roraima state. Field work and herbarium surveys were extensive. Seven species were widely distributed 
over all savanna physiognomies: S. capitata, S. angustifolia, S. gracilis, S. viscosa, S. humilis, S. guianensis 
and S. scabra. An identification key, descriptions, illustrations, information on geographic distribution, habitat 
and uses for the species are also provided.
Key words: Amazon Basin, flora, Papilionoideae, Dalbergiae, taxonomy.
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Introdução
Leguminosae é uma família amplamente 

distribuída nas regiões tropicais. É considerada 
a terceira maior família de angiospermas, 
apresentando cerca de 19.500 espécies , 
distribuídas em aproximadamente 727 gêneros em 
três subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae 
e Papilionoideae (Lewis et al. 2005). No Brasil 
são encontrados 212 gêneros e 2.725 espécies em 
todos os biomas do país. Destas, 1.211 espécies 
são registradas para a Região Norte do Brasil 
(Lima et al.  2013).

As espécies de Leguminosae possuem 
importante papel econômico, ambiental e ecológico. 
As suas espécies destacam-se como medicinais, 
ornamentais e forrageiras, sendo essenciais na 
alimentação humana e na extração de óleos e 
resinas (Lewis et al. 2005). Encontramos ainda, 
uma parcela considerável de espécies da família 
como invasoras de culturas (Aranha et al. 1982).

Embora seja conhecido um número 
considerável de espécies de Leguminosae na 
Amazônia, ainda é reduzido o número de estudos 
sobre a diversidade da família nesta região (Lewis 
& Owen 1989; Hirt & Flores 2012; Rodrigues 
& Flores 2012). Este problema é acentuado em 
algumas regiões da Amazônia, onde as coletas 
ainda são escassas e a flora pouco conhecida, como 
no estado de Roraima. Aliado a isto, os estudos 
realizados em relação aos gêneros herbáceos são 
ainda mais escassos na região. 

O gênero Stylosanthes Vogel está inserido 
no clado Pterocarpus, tribo Dalbergieae, que 
abrange espécies arbóreas, lianas e herbáceas 
(Lewis et al. 2005). O gênero é composto por 
espécies herbáceas, com folhas trifolioladas, 
estípulas bidentadas com bainhas amplexicaules, 
inflorescências espiciformes com flores amarelas, 
dotadas ou não de eixo rudimentar plumoso e 
frutos do tipo lomento, com um ou dois artículos 
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com estiletes residuais (Ferreira & Costa, 1979). 
O gênero é dividido em duas seções, baseadas na 
presença/ausência de eixo plumoso na base de 
flores e/ou frutos e no número de bractéolas (Calles 
& Schultze-Kraft 2010a). Stylosanthes seção 
Styposanthes Vogel é caracterizada por apresentar 
eixo rudimentar na base e três bractéolas, enquanto 
que Stylosanthes seção Stylosanthes não possui 
eixo rudimentar na base das flores e/ou frutos e 
apresenta duas bractéolas (Costa et al. 2008).

Não há estudos taxonômicos abrangendo todas 
as espécies do gênero ocorrentes em Roraima. Para 
Roraima oito espécies foram citadas: S. angustifolia 
Vogel, S. gracilis Kunth, S. guianensis (Aubl.). Sw., 
S. humilis Kunth, S. scabra Vogel, S. parvifolia 
M.B. Ferreira, S. scabra Vogel e S. viscosa (L.) 
Sw. (Ferreira & Costa 1979; Lewis & Owen 1989; 
Miranda & Absy 1997; Silva et al. 1989; Flores & 
Rodrigues 2010; Costa & Valls  2012).

Desta forma, o propósito deste estudo é 
realizar um estudo taxonômico sobre o gênero 
Stylosanthes, no estado de Roraima e fornecer 
descrições morfológicas, chave de identificação, 
comentários e ilustrações para as espécies do 
gênero no estado. O estudo de Stylosanthes 
em Roraima poderá subsidiar futuros estudos 
aplicados à economia do estado já que as espécies 
deste gênero podem ser utilizadas tanto em 
projetos de recuperação de áreas degradadas, 
como na alimentação bovina, como já vem 
ocorrendo em alguns países.

Material e Métodos
Área de estudo
O estado de Roraima está localizado no 

extremo norte da Amazônia brasileira com uma 
área de 225.116, 1 km2 ocupando cerca de 4,5% 
da Amazônia legal. O estado faz fronteiras com 
a Guiana e com a Venezuela, faz divisa também 
com os estados do Amazonas e Pará. Predominam 
no estado as florestas, que ocupam cerca de 
80% de sua superfície. As áreas de savanas são 
responsáveis por aproximadamente 19% da 
cobertura vegetacional, enquanto o restante da área 
do estado é ocupado por mosaicos vegetacionais 
(Silva 1997; Barbosa et al. 2005). As áreas de 
savanas, onde predominam espécies herbáceas, 
principalmente de Poaceae e Leguminosae 
(Miranda & Absy 1997) são consideradas as mais 
extensas da Amazônia brasileira.

O estudo foi realizado através de pesquisa 
de campo e pela análise das coleções botânicas 

dos herbários MIRR, MG, IAN, INPA e UFRR 
(Herbário da Universidade Federal de Roraima), 
além das imagens digitais do herbário RB 
(acrônimos conforme Thiers (continuously 
updated)). Foram realizadas excursões de campo 
para coleta botânica em diferentes municípios 
em Roraima. As amostras foram identificadas 
utilizando chaves de identificação de floras e 
revisões taxonômicas sobre o gênero (Ferreira & 
Costa 1979; Costa et al. 2008; Costa & Van den 
Berg 2009; Fortuna-Perez et al. 2011). 

As descrições das espécies foram feitas através 
de análise macromorfológica e complementada 
com dados de etiquetas das exsicatas e observações 
a campo. As medidas das estruturas adultas (folhas, 
flores e/ou frutos) tomaram-se nas partes de maior 
comprimento e/ou largura, sendo citados os valores 
extremos das medidas encontradas. Para cada táxon 
foram feitos comentários relativos aos nomes 
populares e usos quando existentes. Os aspectos de 
ambientes preferenciais e de distribuição geográfica 
foram conhecidos através da comparação dos dados 
no estudo com as informações da literatura.

Tratamento taxonômico
1. Stylosanthes Sw., Prod. Veg. Ind. Occ. 108.1788.

Ervas perenes ou anuais, subarbustos eretos, 
semi-eretos ou prostrados. Caules estriados ou não, 
glabros ou indumentados. Estípulas externas 2, 
soldadas entre si e com o pecíolo, amplexicaules; 
estípulas internas alvas, ápices aristados. 
Folhas trifolioladas. Inflorescências em espigas 
terminais ou axilares, alongadas ou globosas. 
Brácteas presentes na base da inflorescência 
(brácteas externas) e em cada flor, trifolioladas 
ou unifolioladas; bractéolas presentes, 2 ou 3, 
geralmente alvas ou translúcidas; eixo plumoso 
rudimentar presente ou ausente na base de cada 
flor. Flores papilionáceas, amarelas ou alaranjadas, 
com guias de néctar vináceos; receptáculos florais 
tubulosos ou filiformes; cálices com 5 lacínias; 
estandarte oboval; alas obovadas, ungüiculadas e 
cuculadas, pétalas da quilha falcadas, auriculadas 
e cuculadas; androceu monadelfo; estames 10, 
dimorfos, com 5 anteras oblongas, basifixas, 
alternando-se com 5 anteras elípticas, dorsifixas; 
ovário biovulado; Lomentos com 1 ou 2 artículos 
com superfícies geralmente reticuladas; artículo 
apical com rostro ou estilete residual recurvado, 
enrolado, uncinado ou curvo.

Gênero pantropical com cerca de 50 espécies, 
das quais 25 são endêmicas na região Neotropical 
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(Lewis et al. 2005). No Brasil são citadas 31 
espécies (Costa & Valls 2013). 

Em Roraima foram encontradas sete espécies 
de Stylosanthes: S. guianensis (Aubl.) Sw., S. 
angustifolia Vogel, S. capitata Vogel, S. humilis 
Kunth, S. gracilis Kunth, e S. scabra Vogel, S. 
viscosa (L.) Sw. Destas espécies, Costa & Valls 
(2013) não citaram as espécies S. humilis e S. 
gracilis para Roraima na Lista da flora do Brasil. 
Estas espécies já foram citadas previamente na 

literatura por Ferreira & Costa (1979), Silva et 
al. (1989), Miranda & Absy (1997) e por Flores 
& Rodrigues (2010). Stylosanthes parvifolia é 
um nome nudum mencionado na sinonímia de S. 
gracilis por Calles & Schultze-Kraft (2010b).

Os caracteres utilizados para diferenciação das 
espécies do gênero no Estado foram as dimensões 
dos estiletes residuais, forma de inflorescências, a 
presença do eixo plumoso na base da flor e do fruto 
e presença de nervuras coletoras nos folíolos. 

Chave de identificação para as espécies de Stylosanthes em Roraima

1.	 Eixo	plumoso	presente	na	base	da	flor	ou	fruto
2.  Folíolos 1–4 mm larg.; nervuras coletoras ausentes  ..............................  1.6. Stylosanthes scabra
2’. Folíolos 5–18 mm larg.; nervuras coletoras presentes  .........................  1.2. Stylosanthes capitata

1’.	 Eixo	plumoso	ausente	na	base	da	flor	ou	fruto
3. Estilete residual até 1 mm compr.

4.	 Folíolos	lineares	ou	filiformes,	nervuras	coletoras	presentes	........ 1.3. Stylosanthes gracilis
4’. Folíolos elípticos ou lanceolados, nervuras coletoras ausentes

5. Estilete residual espiralado  ....................................................  1.7. Stylosanthes viscosa
5’. Estilete curvo  ....................................................................  1.4. Stylosanthes guianensis

3’. Estilete residual de 2–5 mm compr.
6.	 Folíolos	1–2	mm	larg.;	inflorescências	alongadas	10–46	mm	compr.;	estilete	residual	4–5 mm 

compr.  .....................................................................................  1.1. Stylosanthes angustifolia
6’.	 Folíolos	2–4	mm	larg.;	inflorescências	globosas	4–10	mm	compr.;	estilete	residual	2–4	mm	

compr.  ............................................................................................  1.5. Stylosanthes humilis

1.1 Stylosanthes angustifolia Vogel, Linnaea 12: 
63. 1838.   Fig. 1a,b

Ervas ou subarbustos ascendentes a eretos, 
20–60 cm alt. Ramos glabrescentes ou hirsutos.  
Entrenós 21–39 mm compr. Estípulas externas 
2–7 × 1–3 mm, bidentadas ou piloso-cerdosas, 
ápices subulados. Estípulas internas 2–7 × 1–2 
mm, lineares ou lanceoladas. Folíolos 10–15 × 
1–2 mm, lineares a lanceolados, ápices agudos 
ou acuminados, glabros em ambas as superfícies 
exceto por tricomas setosos com ápices glandulares 
na nervura central na superfície abaxial, nervuras 
coletoras ausentes. Inflorescências lineares, 
alongadas 10–46 × 2–5 mm, 7–20 flores. Brácteas 
externas unifolioladas, 4–11 × 3–5 mm, ovóides, 
pilosas. Brácteas das flores unifolioladas, 7–11 × 
3–5 mm; bractéolas 2, 2–5 mm compr., ciliadas. 
Eixo plumoso ausente. Flores amarelas ou 
alaranjadas. Cálice 3–4 mm compr. Estandarte 3–4 
× 2–3 mm. Alas 2–4 × 1–2 mm. Pétalas da quilha 
2–4 × 1–2 mm. Lomentos com um artículo fértil, 
glabrescentes, oblongos, 1–2 mm compr. Artículo 

basal não desenvolvido, pubescente. Estilete 
residual 4–5 mm compr., com ápice curvo.

Iconografia: Calles & Schultze-Kraft (2010a, 
Fig. 2: 308).
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: Amajari, 
comunidade da Mangueira, 18.III.2011, fr. e fl., E.C. 
Medeiros et al. 24 (MIRR); Id, Serra do Tepequém, 
07.XI.2006, fr. e fl., R. Schutz Rodrigues et al. 1682 
(MIRR); 29.V.2008, fl. e fr., A.S. Flores et al. 1976 (MIRR). 
Boa Vista, Campus Cauamé da UFRR, 1.IX.2007, fl. e fr., 
R. Schutz Rodrigues et al. 1813 (MIRR); 11.IX.2007, fl. e 
fr., A.S. Flores et al. 1622 (MIRR); 20.X.2006, fl. e fr., A.S. 
Flores et al. 1395 (MIRR); 24.I.2008, fl. e fr., A.S. Flores et 
al. 1718  (MIRR); 8 km NW of Boa Vista, 16.X.1977, fl., 
L. Coradin  & M.R.Cordeiro 730 (INPA); margem do Rio 
Cauamé, nas proximidades da praia do Caçari, 18.II.1977, 
fl. e fr., N.A. Rosa & M.R. Cordeiro 1558 (INPA, RB, MG); 
Parque Anauá, 13.VIII.2007, fl. A.S. Flores 2160 (MIRR). 
Bonfim, 5 km da divisa com a Guiana, 12.VIII.2006, fl. e 
fr., A.S. Flores et al. 113 (MIRR); ronteira com a Guiana, 
26.VI.1974, fl. J.M. Pires et al. (INPA 46896); fazenda 
Arapari, estrada de terra de acesso ao lago, 16.IV.2011, 
fl. e fr., O. Grigio Jr. 55 (MIRR); 26.VI.1974, fl., J.M. 
Pires & P. Leite 14731 (MG). Caracaraí, área próxima 
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Figura 1 – Ramos com inflorescências e frutos de espécies de Stylosanthes ocorrentes em Roraima. a-b. S. angustifolia 
(E.C. Medeiros 24); c-d. S. capitata (S.J.R. Silva 97); e-f. S. gracilis (E.C. Medeiros 26).
Figure 1 – Branches with inflorescences and pods of the Stylosanthes species ocurring in Roraima. a-b. S. angustifolia (E.C. Medeiros 
24); c-d. S. capitata (S.J.R. Silva 97); e-f. S. gracilis (E.C. Medeiros 26).
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ao Parna Viruá, 20.IX.2006, fl. e fr., A.S. Flores et al. 
1318 (MIRR); Parque Nacional do Caracaraí, 1°28’34” 
N 60°51’50” W, 16.IX.2010, fl., C.M. Siniscalchi et al. 76 
(INPA). Normandia, pista do aeroporto, 6.IX.1954, fr., W. 
A. Rodrigues (INPA 34; MG 21314); Fazenda Boqueirão da 
Lua a norte de Normandia, margem do Rio Maú, 7.X.1995, 
fl., I.S Miranda 903 (INPA); estrada entre a vila do Surumu 
e Normandia, 19.X.1995, fl., I.S Miranda 1071 (INPA); 
19.X.1995, fl., I.S Miranda 1078 (INPA). Pacaraima, região 
do Contigo, aldeia Contão, 13.X.1996, fl. e fr., S.J.R. Silva 
(MIRR 5161); São Marcos, 1.II.1908, fl., E. Ule 7796 
(MG). Raposa Serra do Sol, 14.X.1995, fl., I.S. Miranda 
1055 (INPA). 8.VII.1955, fl., M. Alvarenga 90554 (IAN); 
20.VIII.1951, fl., G.A Black 12788 (IAN); 26.VI.1974, 
fl., J.M Pires & P.F. Leite 14727 (IAN); 1.V.1979, fl., 
I.A Rodrigues et al. 778 (IAN); 6.II.1948, fl., R.L Fróes 
23664 (IAN); 31.VIII.1951, fl., G.A Black 13096 (IAN); 
15.VIII.1951, fl., G.A Black 12481 (IAN); 1.VIII.1909, fl., 
E. Ule 8161 (MG).

Stylosanthes angustifolia ocorre amplamente 
nas Regiões Norte e Nordeste, no Rio de Janeiro e 
Distrito Federal (Ferreira & Costa 1979; Costa & 
Valls 2013). Em Roraima esta espécie é encontrada 
tanto em mata ciliar e borda de mata, quanto em 
campo úmido, savana aberta e graminosa. 

Stylosanthes angustifolia e S. humilis 
apresentam os maiores comprimentos de estilete 
residual, de 2–5 mm de comprimento, estas 
espécies podem ser diferenciadas pela largura 
dos folíolos, comprimento da inflorescência e 
comprimento do estilete residual. Esta espécie 
também assemelha-se a S. viscosa devido ao 
formato de suas inflorescências alongadas. Difere 
de S. viscosa pelo formato do estilete residual que é 
espiralado até 1 mm de comprimento em S. viscosa.

1.2 Stylosanthes capitata Vogel, Linnaea 12: 70. 
1838.  Fig. 1d,c

Subarbustos eretos, prostrados ou ascendentes, 
30–50 cm alt. Ramos pubescentes ou tomentosos. 
Entrenós 12–29 mm compr. Estípulas externas 8–9 × 
4–10 mm, ovóides ou elípticas, ápices mucronados. 
Estípulas internas obovadas ou elípticas; 4–7 × 
3,5–5 mm. Folíolos 10–25 × 5–18 mm, oblongos 
a elípticos, ápices acuminados ou mucronados, 
esparsamente seríceos ou pubescentes em ambas 
as superfícies, nervuras coletoras presentes.  
Inflorescências terminais ou axilares, globosas, 
13–25 × 6–20 mm, multifloras. Brácteas externas 
trifolioladas ou unifolioladas, 6–11 × 5–7 mm, 
oblongas a ovóides, ápices apiculados. Brácteas das 
flores unifolioladas, 9–11 × 4–6 mm. Bractéolas 3, 
9–11 mm compr., ciliadas. Eixo plumoso presente. 
Flores amarelas ou alaranjadas. Cálices 4–5 mm 

compr. Estandarte 4–6 × 3–5 mm. Alas 2–4 × 1–1,5 
mm, Pétalas da quilha 2–4 × 1–1,8 mm. Lomentos 
1–2 artículos férteis, artículo basal 1–1,5 mm 
compr.; pubescente a hirsuto; artículo apical, glabro, 
obovado, 2–3 mm compr. Estilete residual 1–2 mm 
compr., com ápice curvo.

Iconografia: Costa et al. (2008, Fig. 2 m-b’: 
552); Calles & Schultze-Kraft (2010a, Fig. 10:320); 
Fortuna-Perez et al. (2011, Fig. 2 a-d: 621).
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: Boa Vista, 
Campus Cauamé da UFRR, 20.X.2006, fl. e fr., A.S. 
Flores et al. 1371 (MIRR); 13.VII.2007, fl. e fr., R. Schütz 
Rodrigues & C.S. Costa 1782 (MIRR); 20.X.2006, fl., 
A.S. Flores et al. 1371 (MIRR). Cantá, faz. Cunhã Pucá, 
11.X.2003, fl. e fr., S.J.R. Silva 97 (MIRR); Id., 13.I.2007, 
fl. e fr., A.S. Flores & R. Schütz Rodrigues 2151 (MIRR); 
Rodovia RR170 em direção a sede da cidade, 25.III.2012, 
fl. e fr., A.S. Flores et al. 2513 (MIRR).

Stylosanthes capitata possui ampla distribuição 
no país, ocorrendo nas Regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste do Brasil (Ferreira & Costa 
1979; Costa & Valls 2013). A espécie ocorre no 
centro-oeste do estado de Roraima em áreas de 
savana graminosa e savana arbustiva, borda de mata 
ciliar e alterada. 

Stylosanthes capitata apresenta dois artículos 
férteis, assim como S. scabra, além disso, ambas 
as espécies são as únicas no Estado de Roraima 
que apresentam eixo plumoso na base da flor e 
fruto. S. capitata difere de S. scabra pelas nervuras 
coletoras nos folíolos presente na primeira e ausente 
na última. Indivíduos de S. humilis com estilete 
residual com 2 mm de comprimento podem ser 
morfologicamente semelhantes a S. capitata pela 
forma da inflorescência e ausência de nervuras 
coletoras nos folíolos. Entretanto, S. humilis não 
apresenta eixo plumoso na base da flor e/ou fruto.

Stylosanthes capitata é muito utilizada como 
forrageira no Brasil por apresentar uma produção 
significativa de sementes, resistência à seca e 
ao pastejo, adaptação à solos ácidos e de baixa 
fertilidade, além de bom potencial produtivo de 
matéria seca (Botrel et al. 1985; Oliveira et al. 2008).

1.3 Stylosanthes gracilis  Kunth, Nov. Gen. Sp. 6:597 
1823. Stylosanthes guianensis var. gracilis (Kunth) 
Vogel, Linnaea 12:66. 1838. Stylosanthes parvifolia 
M.B. Ferreira & Souza in sched., nom. nud. 
 Fig. 1e,f

Subarbustos eretos, 20–70 cm alt. Ramos 
estriados, piloso-cerdosos. Entrenós 7–15 cm 
compr. Estípulas externas 10–15 × 4–9 mm, 
elípticas, ápices subulados. Estípulas internas 3–8 × 
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3–4 mm, obovadas ou ovoides. Folíolos 9–35 × 2–4 
mm, lineares ou filiformes, glabros em ambas as 
superfícies, exceto por tricomas na nervura central, 
nervuras coletoras presentes. Inflorescências 
terminais ou axilares globosas, 8–18 × 15–22 mm, 
com 4–8 flores. Brácteas externas unifolioladas, 
3–8 × 2–8 mm. Brácteas das flores unifolioladas, 
4–8 × 4–7 mm, aristadas. Bractéolas 2, 2–3 mm 
compr., hialinas, ciliadas. Eixo plumoso ausente. 
Flores amarelas ou alaranjadas. Cálices 3–5 mm 
compr. Estandarte 3,5–5,5 × 1–3 mm. Alas 2–4 
× 1–2 mm. Pétalas da quilha 2–4 × 1–2 mm. 
Lomentos com um artículo fértil, glabro, ovóide, 
2–3 mm compr., artículo basal pouco ou não 
desenvolvido; pubescente. Estilete residual 0,2–0,8 
mm compr., com ápice uncinado.

Iconografia: Costa et al. (2008, Fig. 5 a-m: 
560); Calles & Schultze-Kraft (2010a, Fig. 4:310); 
Fortuna-Perez et al. (2011, Fig. 2 e-h: 621).
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: Amajarí, 
Serra do Tepequém, 20.X.1975, fl., N.A. Rosa & R.L. 
Loureiro 356 (RB, IAN); Estrada para Cachoeira do 
Funil, 3.IX.2008, fl., A.S. Flores et al. 2034 (MIRR); 
Comunidade da Mangueira, 18.III.2011, fl. e fr., E.C  
Medeiros et al. 27 (MIRR); 18.III.2011, fl., E.C. Medeiros 
et al. 26 (MIRR); Platô, Trilha para a cachoeira do 
Miudinho, 22.IV.2008, fl. e fr., R. Schütz Rodrigues et 
al. 1864 (MIRR); Trilha para o Platô do Avião Caído, 
28.V.2008, fl. e fr., A.S. Flores et al. 1926 (MIRR); Trilha 
para a Cachoeira do Miudinho, 22.IV.2008, fl. e fr., R. 
Schütz Rodrigues et al. 1878 (MIRR); Estrada entre a 
Estação Ecológica SESC e a Vila do Paiva, 7.XI.2006, 
fl. e fr.,  R. Schütz Rodrigues et al. 1681 (MIRR); Trilha 
para o avião Caído, 28.V.2008, fl., A.S. Flores et al. 1925 
(MIRR); 5.III.2008, fl., A.S. Flores et al. 1819 (MIRR); 
Comunidade da Mangueira, 5km do Sitio do Sr. Rodrigo, 
18.II.2011, fl., E.C. Medeiros  et al. 25 (MIRR); Id, Estrada 
de Acesso á Cachoeira da Barata, 14.IV.2009, fl., C.S. 
Costa et al. 355 (MIRR). Alto alegre, Ilha de Maracá, on 
road between Sema estação and Boa Vista, 1.VI.1986, fr., 
M. Hopkins et al. (MIRR 301); 8 km a direita do km 18 
da estrada que liga a vila do Taiano a Alto Alegre, 18.I.95, 
fl., I.S. Miranda 341 (INPA); Boa Vista, Campus Cauamé 
da (UFRR), 27.VI.2007, fl. fr., R. Schütz Rodrigues et 
al. 1795 (MIRR); 1.IX.2006, fl. e fr., A.S. Flores et al. 
1270 (MIRR); 28.VII.2007, fl. e fr., A.S. Flores et al. 
1599 (MIRR); Campo a margem direita do rio Cauamé, 
29.VI.1985, fl. e fr., E.S. Silva 114 (MIRR); 10.V.2007, fl. 
e fr., A.S. Flores et al. 1522 (MIRR); 20.X.2006, fl. e fr., 
A.S. Flores et al. 1332 (MIRR ); 20.X.2006, fl. e fr.,  A.S. 
Flores et al. 1337 (MIRR); 13.VII.2007, fl. e fr., R. Schütz 
Rodrigues & C.S. Costa 1779 (MIRR); 25.V.1992, fl. e 
fr., Gerbe 20 (MIRR); 30.IX.2002, fl., D.L.Batista et al. 
15 (MIRR); 1.VII.1908, fl., E. Ule 7797 (MG); Id, road 
from Boa Vista to Maracá island., 18.III.1987, fl., G.P. 
Lewis 1512 (MIRR). Bonfim, estrada de terra próxima 

ao igarapé da vaca, 12.VII.2006, fl. e fr., A.S. Flores et 
al. 1136 (MIRR); on an azimuth of 49o5’ from Boa Vista 
at a distance of 50 km, 13.X.1977, fl., L. Coradin 643 
(INPA 76107); Cantá, Serra da Lua, Dormida, foothills 
of Serra da Lua, 12.I.1969, G.T. Prance et al. 9233 
(INPA); Id, 200 m. a esquerda do km 5 da estrada nova 
para a Vila do Cantá, 8.VII.1995, fl., I.S. Miranda 812 
(INPA); Lago Redondo, 29.VI.1997, fl., I.S. Miranda 
250 (INPA); 11 km a direita do Km 8 BR401, 14.I.1995, 
fl., I.S Miranda 272 (INPA); Id,18.VIII.2006, fl., A.S. 
Flores et al. 1173 (MIRR); Margem da estrada próximo ao 
igarapé, 14.VII.2007, fr., C.S. Costa 221 (MIRR); estrada 
para Serra da Lua, 17.VIII.2007, fl. e fr., A.S. Flores et 
al. 1554 (MIRR); 18.VIII.2006, fl. e fr., A.S. Flores et al. 
1156  (MIRR); Normandia, Lago Caracaranã, 29.V.1995, 
fl., I.S. Miranda 728 (INPA); Pacaraima, Marco BR -8. 
Fronteira Brasil - Venezuela, 17.VII.1991, fl., S.S. Almeida 
& M.N. Cordeiro 503 (MG); Uiramutã, 10.XI.2009, fl., 
C.S. Costa et al. 436 (MIRR). Alto Rio Branco, caminho 
de Trenotan, margem do Igarapé do Giriman, 20.XI.1954, 
fr., W.A. Rodrigues (INPA 579); 6.II.1948, fl., R.L. Fróes 
23656 (IAN); 24.XI.1954, fl., B. Maguire & C.K. Maguire 
40053 (IAN); 31.VII.1951, fl., G.A. Black 13094 (IAN); 
26.IV.1979, fl., I.A. Rodrigues & M. Dantas 566 (IAN); 
29.IV.1980, fl., I.A Rodrigues & M. Dantas 694 (IAN); 
16.VIII.1959, fl., G.A. Black 12559 (IAN).

Stylosanthes gracilis ocorre em todas as 
Regiões do Brasil (Ferreira & Costa 1979; Costa & 
Valls 2013). Em Roraima é encontrada em área de 
floresta alterada, savana e também em campo seco e 
na região norte do estado. Esta espécie é encontrada 
em todo o estado de Roraima, sendo a mais frequente.

Stylosanthes gracilis foi por muito tempo 
considerada como uma variedade de S. guianensis 
devido, principalmente, à morfologia dos frutos. 
Entretanto, Calles & Schultze-Kraft (2010b) 
restabeleceram este táxon à categoria específica, com 
base nas características de frutos e na morfologia 
vegetativa, tais como forma de folíolos, comprimento 
de entrenós, entre outras. Este posicionamento 
também foi adotado para o presente estudo.

Esta espécie é facilmente identificada pela 
presença de folíolos lineares ou filiformes, de ápice 
apiculado. Stylosanthes gracilis e S. guianensis 
apresentam bractéolas lineares a lanceoladas, e 
ambas não possuem eixo plumoso na base da flor 
e do fruto, mas podem ser diferenciadas pelas 
nervuras coletoras presentes nos folíolos de S. 
gracilis e ausentes nos de S. guianensis.

1.4 Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw., Svenska 
Vet. Akad. 11:1789.  Fig. 2a,b

Subarbustos ou arbustos, eretos ou prostrados, 
30–50 cm alt. Ramos pubescentes ou glabrescentes. 
Entrenós 20–28 mm compr. Estípulas externas 
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7–12 × 3–5 mm, obovadas ou oblongas; ápices 
acuminados a subulados. Estípulas internas 5–9 
× 2–5 mm; ovoides ou glabrescentes. Folíolos 
11–16 × 3–5 mm, elípticos a lanceolados, ápices 
mucronados, seríceos ou pubescentes em ambas as 
superfícies, nervuras coletoras ausentes. Inflorescências 
terminais ou axilares globosas 8–15 × 11–18 mm, 
com muitas flores. Brácteas externas unifolioladas, 
7–12 × 4–6 mm. Brácteas das flores unifolioladas, 
6–11 × 3–5 mm, pubescentes. Bractéolas 2, 5–6 mm 
compr., lineares, hialinas. Eixo plumoso ausente. Flores 
amarelas. Cálices 4–5 mm compr. Estandarte 3–6 × 1–2 
mm, Alas 3–4 × 1–2 mm, Pétalas da quilha 3–4 × 1–2 
mm. Lomento com um artículo fértil, glabro, ovoide, 
2–3 mm compr. Estilete residual 0,3–0,9 mm compr., 
com ápice curvo ou uncinado.

Iconografia: Costa et al. (2008, Fig. 6 a-n: 
562); Calles & Schultze-Kraft (2010a, Fig. 5:312); 
Fortuna-Perez et al. (2011, Fig. 3 f-j: 623)
Material Examinado: BRASIL. RORAIMA: Amajari, 
Serra do Tepequém, Trilha para o platô do avião caído, 
28.V.2008, fl., A.S. Flores et al. 1924 (MIRR); Serra 
do Tepequém, trilha para a Cachoeira do Miudinho, 
22.IV.2008, fl. e fr., R. Schütz Rodrigues et al. 1899 
(MIRR); Estrada Cabo Sobral, 7.XI.2006, fl. e fr., R. 
Schütz Rodrigues et al. 1730 ( MIRR); Estrada de Acesso 
á Serra do Tepequém, entre a Vila Brasil, 11.III.2009, fl. 
e fr., C.S. Costa & R. Serafim 320 (MIRR). 

Stylosanthes guianensis ocorre em todas as 
regiões do Brasil (Ferreira & Costa 1979; Costa & 
Valls 2013). Em Roraima é encontrada em campo 
úmido, arenoso, alterado, pedregoso, limpo até o 
presente somente na Serra do Tepequém.

Esta espécie possui inflorescências globosas 
assim como Stylosanthes capitata, S. gracilis, S. 
humilis e S. scabra. Difere de S. capitata e S. scabra 
pela presença do eixo plumoso na base da flor ou 
fruto e de S. humilis pela dimensão do estilete de 
2–5–4 mm de comprimento. Aproxima-se de S. 
gracilis, devido ao porte e também em relação ao 
formato das bractéolas lineares a lanceoladas, pode 
ser diferenciada pela presença de nervuras coletoras.

Segundo Oliveira et al. (2008) Stylosanthes 
guianensis apresenta grande tolerância à seca e 
elevada produção de forragem. Ainda segundo 
estes autores, as folhas desta espécie são utilizadas 
na forma de farinha para a alimentação de animais 
pastejadores, de aves e peixes. 

1.5 Stylosanthes humilis Kunth, Nov. Gen  et  Sp. 
6.506-1823.  Fig. 2d,c

Subarbustos prostrados ou raramente 
ascendentes, 20–40 cm alt. Ramos viscosos 

ou glabrescentes. Entrenós 20–25 mm compr. 
Estípulas externas 3–8 × 2–4 mm, oblongas ou 
elípticas, pilosas, ápices acuminados. Estípulas 
internas 3–4 × 1,5–2 mm, pilosas, lanceoladas. 
Folíolos 7–11 × 2–4 mm, lanceolados a elípticos, 
ápices agudos a mucronados, glabrescentes em 
ambas as superfícies, exceto por tricomas setosos 
na nervura central, nervuras coletoras ausentes. 
Inflorescências terminais ou axilares globosas, 
4–10 × 2–15 mm, com 4–11 flores. Brácteas externas 
trifolioladas, 5–10 × 3–6 mm, oblongas a ovoides, 
ápices apiculados. Brácteas das flores unifolioladas, 
3–7 × 3–5 mm. Bractéolas 2, 2–7 mm compr., hialinas 
e lanceoladas, ápices aristados. Eixo plumoso ausente. 
Flores amarelas. Cálices 4–6 mm compr. Estandarte 
3–4 × 1–2 mm. Alas 3–4 × 1–2 mm. Pétalas da quilha 
3–4 × 1–2 mm. Lomento com um artículo fértil 
compr., glabro, oblongo ou obovoide, 2–3 mm compr.. 
Estilete residual 2–4 mm compr., com ápice curvo. 

Iconografia: Calles & Schultze-Kraft (2010a, 
Fig. 6: 314); Fortuna-Perez et al. (2011, Fig. 4 a-e: 625)
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: Boa Vista 
área do Campus Cauamé da UFRR, 20.X.2006, fl. e fr, A.S. 
Flores et al. 1347 (MIRR); 9.XI.2007, fl. e fr., A.S. Flores et 
al. 1688 ( MIRR); estrada para a fazenda do Bom Intento, 
11.XII.1987, fr. e fl., E.S. Silva 939 (MIRR). 

Stylosanthes humilis é encontrada nas 
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
do Brasil (Ferreira & Costa 1979; Costa & Valls 
2013). Em Roraima é encontrada em savana 
arbórea e alterada e campo seco. 

A espécie presenta inflorescências globosas, 
assim como Stylosanthes scabra, S. capitata, S. 
guianensis e S. gracilis. As espécies S. scabra 
e S. capitata se diferenciam de S. humilis por 
apresentar eixo plumoso na base da flor ou fruto. 
S. gracilis e S. guianensis apresentam curtíssimo 
estilete residual até 1 mm de comprimento 
enquanto S. humilis apresenta estilete residual de 
2–4 mm de comprimento. Stylosanthes humilis 
apresenta grande potencial forrageiro, é considerada 
importante para o melhoramento de doenças nas 
pastagens (Oliveira et al. 2008).

1.6 Stylosanthes scabra Vogel, Linnaea 12: 68 
1838.  Fig. 2e,f

Subarbustos eretos, 50 cm alt. Ramos 
glabrescentes ou escabrosos. Entrenós 25–30 mm 
compr. Estípulas externas 3–8 × 2–6 mm, largo-
oblongas, ápices longos ou apiculados. Estípulas 
internas 5–10 × 2–3 mm, ovoides, lanceoladas. 
Folíolos 4–8 × 1–4 mm lineares, ápices mucronados, 
estrigulosos em ambas as superfícies, nervuras 
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Figura 2 – Ramos com inflorescências e frutos de espécies de Stylosanthes ocorrentes em Roraima. a-b. S. guianensis 
(C.S. Costa 320); c-d. S. humilis (A.S. Flores 1347); e-f. S. scabra (A.S. Flores 1912); g-h. S. viscosa (L.A. Pessoni 522).
Figure 2 – Branches with inflorescences and pods of the Stylosanthes species ocurring in Roraima. a-b. S. guianensis (C.S. Costa 320); 
c-d. S. humilis (A.S. Flores 1347); e-f. S. scabra (A.S. Flores 1912); g-h. S. viscosa (L.A. Pessoni 522).
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coletoras ausentes. Inflorescências terminais 
ou axilares, globosas, 10–11 × 5–7 mm, com 
13–18 flores. Brácteas externas trifolioladas, 5–9 
× 2–5 mm, ápices apiculados. Brácteas das flores 
unifolioladas, 3–6 × 2–3 mm. Bractéolas 3, 1–2 
mm compr., ciliadas. Eixo plumoso presente. Flores 

amarelas. Cálices 3–7 mm compr. Estandarte 4–6 × 
2–3 mm. Alas 3–4 × 2–3 mm. Pétalas da quilha 3–4 
× 2–3 mm. Lomentos com 2 artículos férteis, basal 
pubescente, obovoide, 3–3,5 mm compr., apical 
glabrescente, oblongo, 3–3,5 mm compr. Estilete 
residual 2–2,5 mm compr., com ápice uncinado.
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Iconografia: Costa et al. (2008, Fig. 4a-n: 
557); Calles & Schultze-Kraft (2010a, Fig. 13:324); 
Fortuna-Perez et al. (2011, Fig. 4f-i: 625).
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: Amajari, 
Serra do Tepequém, Cachoeira do Paiva, 27.V.2008, fl. 
e fr., A.S. Flores et al. 1912 (MIRR).

Stylosanthes scabra é amplamente distribuída 
pelo Brasil, ocorrendo em todas as suas regiões 
(Ferreira & Costa 1979; Costa & Valls 2013). Em 
Roraima é encontrada em área de savana graminosa 
na Serra do Tepequém. 

Esta espécie assemelha-se a Stylosanthes 
capitata, S. gracilis, S. humilis e S. guianensis pelas 
inflorescências globosas. As espécies S. scabra e S. 
capitata distinguem-se destas por apresentar dois 
artículos férteis e eixo plumoso presente na base 
da flor ou fruto e diferem entre si por apresentarem 
artículo basal hirsuto em S. capitata enquanto em 
S. scabra o artículo basal é pubescente.

1.7 Stylosanthes viscosa (L.) Sw., Prod. Veg. Ind. 
Occ. 16: 220 1788.  Fig. 2g,h

Subarbustos eretos a prostrados, 50 cm alt. 
Ramos setosos ou viscosos. Entrenós 12–25 mm 
compr. Estípulas externas 4–6 × 2–5 mm, elípticas 
ou triangulares, híspidas ou viscosas. Estípulas 
internas 3–5 × 2–3,5 mm, lanceoladas. Folíolos 4–16 
× 2–5 mm, elípticos, glabrescentes em ambas as 
superfícies, com pontuações purpúreas na superfície 
adaxial, nervuras coletoras ausentes. Inflorescências 
terminais ou axilares, alongadas, 7–12 × 4 –9 mm, 
multifloras. Brácteas externas trifolioladas, 4–5 × 
3–5 mm, ápices apiculados. Brácteas das flores 
unifolioladas, 3–6 × 2–3 mm. Bractéolas 2, 2–3 × 1 
mm compr., oblongas, ápices agudos. Eixo plumoso 
ausente. Flores amarelas. Cálices 5–7 mm compr. 
Estandarte 4–6 × 2–3 mm. Alas 3–4 × 2–3 mm. 
Pétalas da quilha 3–4 × 2–3 mm. Lomento com um 
artículo fértil, glabro, ovóide a obovóide 2–3 mm 
compr., artículo basal não desenvolvido. Estilete 
residual 1 mm compr., com ápice espiralado.

Iconografia: Costa et al. (2008, Fig. 10a-m: 
571); Calles & Schultze-Kraft (2010a, Fig. 9: 318); 
Fortuna-Perez et al. (2011, Fig. 5: 627).
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: Iracema, 
20.VI.2002, fl. e fr., L.A. Pessoni et al. 522  (MIRR, UFRR). 

Stylosanthes viscosa ocorre em todas as 
Regiões do Brasil (Ferreira & Costa 1979; Costa & 
Valls 2013). Em Roraima é encontrada em floresta 
ombrófila aberta. 

As espécies S. viscosa e S. angustifolia são 
as únicas no estado que possuem inflorescências 

alongadas. Entretanto, S. angustifolia apresenta o 
estilete residual com 3–5 mm de comprimento e 
ápice curvo, enquanto em S. viscosa esse mede até 
1 mm de comprimento e é espiralado.

Esta espécie é sensível ao calor seco, com 
viabilidade decrescendo acentuadamente com a 
exposição ao calor (Oliveira  et al. 2008).
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Resumo
Apresenta-se uma circunscrição taxonômica de Marlierea e três novos registros de ocorrência para o gênero 
na Amazônia brasileira, sendo dois para o Brasil, três para o estado do Pará e um para o estado do Amazonas. 
Comentários sobre características diagnósticas e afinidades taxonômicas de cada espécie, bem como os 
respectivos dados de distribuição geográfica e ambientes típicos de ocorrência são também fornecidos. 
Recomendações para atualização da lista de espécies de Myrtaceae da flora do Brasil também são apresentadas.
Palavras-chave: Amazônia, circunscrição taxonômica, fitofisionomia, morfologia, novos registros.

Abstract
This paper presents a taxonomic circumscription of Marlierea and three new records of occurrence for the 
genus in the Brazilian Amazon, two in Brazil, three for the State of Pará and one for the State of Amazonas. 
Comments on the morphology and affinity of taxa are provided to facilitate recognition of each species, as well 
as their geographical distribution data and typical environments occurrence of these species in the Amazon 
region. Recommendations for updating the list of Brazilian Myrtaceae species are presented.
Key words: Amazon, taxonomic circumscription, phytophysiognomy, morphology, new records.
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Introdução
Marlierea Cambess. está representado por 62 

espécies no Brasil, sendo 12 na Amazônia brasileira 
(Sobral et al. 2012), porém, Rosário (2012) 
atualizou este número para 14 espécies amazônicas. 
Apresenta distribuição exclusivamente Neotropical 
e está entre os menores, mais complexos e menos 
estudados gêneros de Myrtaceae (Rosário & Secco 
2006). McVaugh (1968) relata que Marlierea 
reúne mais de 90 espécies, estando mais de 50% 
concentrados no sul do Brasil, 25% na região das 
Guianas e o restante nas Antilhas ou em outra parte 
da América do Sul tropical.

Esse gênero distingue-se basicamente 
dos demais que compõem a subtribo Myrciinae 
sensu Berg (1855–56, 1857–59, denominada 
Myrcioideae) e Rosário (2012), pela deiscência 
do cálice e exposição da corola no botão floral, 
como segue: cálice com deiscência valvar ou 
quincuncial e corola indeiscente, porém exposta 

no botão floral adulto, em Myrcia DC. ex Guill. e 
Gomidesia O.Berg; e cálice indeiscente e corola 
inclusa no botão floral adulto, em Calyptranthes 
Sw. e Marlierea (Rosário 2012). Neste último caso, 
observa-se uma única peça floral de revestimento 
sobre o androceu e gineceu, sem haver distinção 
entre o cálice e a corola durante o processo de 
antese. Portanto, a deiscência do cálice torna-se 
importante para a distinção desses táxons, sendo 
circuncisa em Calyptranthes, formando uma 
caliptra, caduca ou não, e em Marlierea, parcial 
ou totalmente irregular, formando sépalas de 
tamanhos e formas irregulares entre si (McVaugh 
1958; Landrum & Kawasaki 1997; Rosário 2012).

A estreita afinidade taxonômica, a fragilidade 
das circunscrições e a dificuldade de identificar 
esses quatro gêneros têm influenciado vários 
autores a considerarem artificial a classificação 
desses táxons e proporem a sinonimização de 
alguns deles ou mesmo considerá-los um único táxon 
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(McVaugh 1968; Kawasaki & Holst 1994; Landrum 
& Kawasaki 1997; Holst et al. 2003; Sobral 2003; 
Lucas et al. 2005, 2007, 2011; Wilson 2011).

Por outro lado, há ainda pontos taxonômicos 
conflitantes relativos às Myrciinae e que precisam 
ser resolvidos futuramente: (a) a designação do 
único gênero, pois tem sido proposto “Myrcia s.l.”, 
apesar de o nome “Calyptranthes” ter prioridade 
sobre os demais (decisão a ser tomada no próximo 
Congresso Internacional de Botânica, em 2017, na 
China); (b) a não formalização dos clados como 
categorias taxonômicas infra-genéricas para o 
único gênero a ser considerado; e (c) a necessidade 
de serem incluídas espécies amazônicas em análises 
filogenéticas moleculares, as quais praticamente 
se restringem às espécies do sul do continente sul-
americano e incluem pouquíssimas espécies de 
ampla distribuição na Região Neotropical.

Nesse contexto, tanto estudos florísticos 
quanto taxonômicos sobre as Myrciinae 
amazônicas contribuem com novas informações 
sobre caracteres morfológicos diagnósticos, 
em nível genérico e específico, e até mesmo 
informativos para análises filogenéticas, 
p r inc ipa lmente  cons ide rando-se  novas 
proposições sistemáticas para a família (Rosário 
2012). Esses estudos também permitem reavaliar 
taxonomicamente Marlierea, fornecendo dados 
atualizados sobre a diversidade, distribuição 
geográfica, endemismos e especificidades 
de habitats, além de reconhecer padrões de 
distribuição geográfica e subsidiar com novas 
informações a lista das espécies de Myrtaceae da 
flora do Brasil (Sobral et al. 2012).

Considerando os recentes resultados 
obtidos por Rosário (2012), é apresentada 
uma circunscrição morfológica diagnóstica de 
Marlierea e três novos registros de ocorrência 
para o gênero na Amazônia brasileira, sendo 
dois para o Brasil, três para o estado do Pará e 
um para o estado do Amazonas. Apresentam-
se também comentários sobre circunscrições e 
afinidades taxonômicas, dados de distribuição 
geográfica e formações vegetacionais onde as 
espécies abordadas são encontradas no Brasil. 
Além disso, faz-se recomendações para a 
atualização da lista de espécies de Myrtaceae da 
flora do Brasil (Sobral et al. 2012), propondo-se 
a retirada de três espécies de Marlierea, das quais 
uma é aceita como sinônimo de Calyptranthes, 
bem como uma nova ocorrência para o Brasil 
(Amazônia brasileira).

Material e Métodos
O levantamento de coleções abrangeu 

principalmente os herbários da Região Norte 
do Brasil (EAFM, IAN, INPA, MG), além das 
coleções dos herbários R, RB, BHCB e UB, bem 
como fotografias de tipos nomenclaturais de 
Myrciinae depositados nos herbários BM, BR, F, K, 
MICH, M, MO, NY, P, US e U (acrônimos segundo 
Thiers continuously updated). As abreviações dos 
nomes dos autores dos táxons seguem Brummitt & 
Powell (1992).

A identificação das espécies foi realizada com 
o auxílio de literatura especializada (McVaugh 1958, 
1969; Holst et al. 2003; Rosário & Secco 2006), 
bem como material identificado por especialistas, 
espécimes-tipo, fotos e/ou imagens digitalizadas e 
consultas a especialistas em Myrtaceae.

Analisou-se material procedente da área de 
estudo e, quando necessário, materiais adicionais 
foram consultados, além da elaboração de ilustrações 
e apresentação de dados fenológicos, distribuição 
geográfica e comentários sobre a distribuição 
nas fitofisionomias e afinidades taxonômicas. 
As análises morfológicas e mensurações em 
laboratório foram realizadas com o auxílio de 
microscópio estereoscópico CARL ZEISS®. Na 
caracterização morfológica foram utilizados os 
conceitos de McVaugh (1956, 1968, 1969), Radford 
et al. (1974) e de Barroso et al. (1999). A descrição 
do gênero está de acordo com Rosário (2012).

A caracterização das fitofisionomias foi 
baseada na classificação da vegetação proposta 
por Pires & Prance (1985). Informações quanto 
ao período de floração (botões em pré-antese e 
totalmente abertos) e frutificação (ovários iniciando 
o desenvolvimento e frutos maduros prontos para 
a dispersão) das referidas espécies também foram 
obtidos em literatura e coleções de herbários.

Nas ilustrações, destacam-se os principais 
caracteres vegetativos e reprodutivos das 
espécies estudadas.

Resultados e Discussão
Marlierea Cambess. In: A.St.-Hil., Fl. bras. Merid. 
2: 373. [folio ed. 269], tab. 156. 1829.

Árvores ou arbustos,  monopodiais . 
Inflorescências geralmente em panículas, ou 
reduzidas à panículas de racemos (racemiformes), 
panículas de fascículos (fasciculiformes), axilares 
e/ou terminais; brácteas e bractéolas aciculadas a 
elíptico-ovais ou ausentes. Botão floral com sépalas 
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totalmente soldadas entre si, apiculado ou não; 
cálice 4–5-mero após antese, deiscência parcial 
ou totalmente irregular, sépalas irregularmente 
denteadas ou arredondadas. Flores subsésseis ou 
nitidamente pediceladas; pétalas ausentes, raro 
1–4(5); hipanto prolongado acima do ápice do ovário; 
zona do disco glabra ou pilosa; ovário 2(–3) locular, 
com 2 óvulos axilares por lóculo; embrião mircióide. 
Frutos bacáceos, globosos, raro costados, com cálice, 
estames e estilete geralmente persistentes.

I. Novos registros de ocorrência para 
a Amazônia brasileira

1. Marlierea bipennis (O.Berg) McVaugh, Mem. 
New York Bot. Gard. 10(1): 79. 1958. Fig. 1a-b

Marlierea bipennis é endêmica da Amazônia, 
conhecida anteriormente para a Guiana e Brasil 
(ocorrendo em floresta de igapó no estado do 
Amazonas) (Rosário & Secco 2006). A coleta 
dessa espécie na Serra dos Carajás representa 
o primeiro registro para o estado do Pará, onde 
ocorre em floresta de terra firme e pode apresentar 
hábito lianescente (Rosário 2012). Tem distribuição 
restrita à Amazônia, com ocorrência também na 
Guiana e no Brasil, em floresta de igapó, no estado 
do Amazonas (Rosário & Secco 2006).

Marlierea bipennis assemelha-se à M. 
ensiformis McVaugh por apresentar os ramos 
levemente comprimidos, com alas membranáceas 
em direção à porção distal. Porém, distingue-se 
pelas folhas com 5–10 cm compr. (vs. 13–15 cm 
compr.), coriáceas (vs. cartáceas), as inflorescências 
em panículas axilares (vs. panículas terminais, 
ocasionalmente axilares nos três nós distais dos 
ramos) e a raque cilíndrica a levemente comprimida 
(vs. nitidamente comprimida). 
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Serra dos 
Carajás, Serra Norte, 5 km NE do campo da AMZA 
Exploration, ca. 6ºS, 50º15’W, 15.X.1977, fr., C.C. 
Berg et al. 535 (INPA, MG, RB). AMAZONAS: NW of 
São Gabriel, near mouth of the rio Uaupés, 00°05-08’, 
67°10’W, VII.1979, fr., J.M. Poole 2085 (MG, MO).
Material adicional examinado: GUIANA. Cuyuni river, 
on the right bank below the Akaio Falls, 22.XI.1929, fl., 
N.Y. Sandwith 646 (RB).

2. Marlierea maguirei McVaugh, Mem. New York 
Bot. Gard. 10(1): 87. 1958. Fig. 1c-d

A coleta dessa espécie na Serra dos Carajás, 
no Pará, representa uma nova ocorrência para a 
Amazônia brasileira, e também, para o estado do 
Pará e Brasil. É encontrada em campos rupestres 
ferruginosos, conhecidos como vegetação de 

canga, a qual está associada a solos com alta 
concentração de minério de ferro. Holst et al. 
(2003) consideraram esta espécie como endêmica 
das regiões serranas da Venezuela. 

Marlierea maguirei distingue-se facilmente 
das demais espécies do gênero por apresentar 
as estruturas vegetativas e reprodutivas glabras, 
pecíolo levemente alado, inflorescência com 
a raque curta (até 3 cm compr.) e botão floral 
apiculado, geralmente partido no ápice.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Marabá, Serra 
dos Carajás, N-3, 28.X.1985, bot., R. Secco & O. Cardoso 
642 (MG). Serra dos Carajás, N-3, 24.X.1992, fr., J. Sales 
& C. Rosário 52 (MG).

3. Marlierea schomburgkiana O.Berg, Linnaea 
29: 209. 1858. Fig. 1e

Marlierea schomburgkiana é assinalada pela 
primeira vez para a Amazônia brasileira, o que 
representa uma nova ocorrência para o Brasil, bem 
como para os estados do Amazonas e Pará, onde 
tem distribuição restrita em floresta de terra firme no 
estado do Pará. Também é encontrada na Venezuela, 
Equador, Guiana, Suriname, Peru e Bolívia.

Similar a M. suaveolens Cambess. devido, 
principalmente, a aparente semelhança da 
forma do ápice das folhas, pois é abruptamente 
longo-caudado em M. schomburgkiana e longo-
acuminado em M. suaveolens. Diferencia-se, 
também, pela distribuição geográfica, pois é 
endêmica da Amazônia, enquanto M. suaveolens 
é restrita às regiões Sul e Sudeste do Brasil (Sobral 
et al. 2012). Segundo Holst (2002), as coleções 
provenientes do Peru apresentam pecíolos curtos 
e venação da lâmina foliar bem marcada, o que 
coincide com as características observadas nas 
coleções provenientes do Brasil (Amazonas e 
Pará). Vale ressaltar que nos espécimes coletados 
no Suriname e na Guiana, o pecíolo é mais longo, 
podendo chegar até 7 mm compr.

Berg (1857-1859) não menciona o coletor 
nem a localidade-tipo no protólogo de M. 
schomburgkiana, citando apenas “v. in herb. 
Berol.”. Por esse motivo, a coleção Jenman 
4176 (K, Univ. of Mich. neg 1000) foi escolhida 
por McVaugh (1958) como neótipo para a espécie, 
assinalando, posteriormente, que o exemplar-tipo 
tinha sido provavelmente destruído (McVaugh 1969).

As coleções Sandwith 613 e 922 (RB), 
provenientes da Guiana, estão representadas por 
dois ramos férteis, e compõem uma única exsicata, 
porém com duas etiquetas. Segundo os dados 
contidos nessas etiquetas a coleção Sandwith 613 
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Figura 1 – a-b. Marlierea bipennis – a. ramo com frutos; b. ramo alado. c-d. Marlierea maguirei – c. ramo florífero; 
d. botão floral, evidenciando apículo partido. Marlierea schomburgkiana – e. ramo com fruto (a J.M. Poole 2085; b 
C.C. Berg 535; c-d R. Secco 642; e G.T. Prance 25536).
Figure 1 – a-b. Marlierea bipennis – a. branch with fruits; b. winged branch. c-d. Marlierea maguirei - c. branch in bloom; d. floral 
bud with the apiculous split at the apex. Marlierea schomburgkiana – e. branch with fruit (a J.M. Poole 2085; b C.C. Berg 535; c-d R. 
Secco 642; e G.T. Prance 25536).
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foi coletada em novembro de 1929, enquanto 
Sandwith 922, em abril do mesmo ano. Depreende-
se que houve uma falha de transcrição de dados 
para a elaboração das respectivas etiquetas e essas 
amostras correspondem a indivíduos que ocorrem 

na mesma região. Apesar de o banco de dados 
JABOT (<www.jbrj.gov.br>), do Herbário RB, 
assinalar uma única data (18.X.1928) e um único 
número de coleta (613) para as duas coleções, aceita-
se, no momento, que ambos os espécimes foram 
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coletados em 1929, uma vez que ainda não se teve 
acesso à caderneta de coletas de N.Y. Sandwith.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: BR 163, Cuiabá-
Santarém, km 1234, 18.XI.1977, fr., G.T. Prance et at. 25536 
(INPA, MG, NY). AMAZONAS: Manaus - Porto Velho, 
15.III.1974, fr., G.T. Prance et al. 20553 (INPA, MG, NY).
Material adicional examinado: SURINAME. Distr. 
Nickerie, 9.IX.1980, fr., J.C. Lindeman et al. 292 (BBS, 
MG, U). GUIANA. 1929, bot., N.Y. Sandwith 613, 922 (RB).

II. Recomendações para a Lista   
de espécies da flora do Brasil

4. Marlierea areolata McVaugh, Fieldiana, Bot. 
29(3): 175. 1956. 

Marlierea areolata foi excluída por Rosário 
(2012) do tratamento taxonômico do gênero para 
a Amazônia brasileira, uma vez que apenas um 
exemplar estéril esteve disponível para análise 
(Holst 8334, SEL), coletado no Acre. Segundo 
Holst (com. pessoal), a identificação que ele 
realizou deste espécime é duvidosa, uma vez que 
todas as amostras encontram-se estéreis. Por sua 
vez, Kawasaki & Holst (2006) assinalam que esta 
espécie está entre as Myrtaceae endêmicas do Peru.

Desse modo, recomenda-se retirar M. 
areolata da lista de espécies de Myrtaceae da flora 
do Brasil, uma vez que se faz necessário realizar 
coletas de amostras férteis, a fim de que novos 
exemplares não só comprovem a ocorrência dessa 
espécie no território brasileiro, como corroborem a 
identificação correta da coleção supracitada.

5. Marlierea montana (Aubl.) Amshoff, Recueil 
Trav. Bot. Néerl. 39: 147. 1942.

Marlierea montana foi excluída do tratamento 
taxonômico do gênero para a Amazônia brasileira 
(Rosário 2012), uma vez que o único registro citado 
em banco de dados, como o JABOT (<www.jbrj.
gov.br>), e correspondente ao exemplar Marinho 
15 (RB), procedente do estado de Roraima, não 
foi localizado. Analisando uma imagem desse 
material disponível no sítio eletrônico do Herbário 
RB, acredita-se que corresponda a um espécime 
de Myrcia subsessilis O.Berg, considerando 
principalmente as folhas subsésseis, oblongas, 
base obtusa a levemente cordada, ápice obtuso e 
nervuras intersecundárias nitidamente reticuladas. 
Esta espécie já é citada como ocorrente na 
Amazônia brasileira (Sobral et al. 2012).

Desse modo, recomenda-se retirar a 
citação de M. montana da lista de espécies de 
Myrtaceae da flora do Brasil para a Amazônia 

(Sobral et al.  2012), uma vez que se faz 
necessário localizar e analisar de forma mais 
criteriosa o material supracitado.
Material examinado: BRASIL. RORAIMA: entre Boa 
Vista e Santa Helena, Rodovia BR-174. Quadrícula 
NB-20-ZD, 1.VII.1974, fl., L.R. Marinho 15 (RB, foto). 

6. Marlierea uniflora McVaugh, Mem. New 
York Bot. Gard. 18(2): 69. 1969. (=Calyptranthes 
moaensis Alain).

Marlierea uniflora foi aceita como sinônimo 
de Calyptranthes moaensis Alain (Rosário 2012), 
considerando as sobreposições de características 
morfológicas, tanto vegetativas quanto florais, 
e principalmente pela deiscência caliptriforme 
do cálice. Estes autores comentam sobre essas 
características, corroborando as observações já 
assinaladas por Rosário (2012), que também analisou 
os exemplares-tipo de ambos os táxons. Neste trabalho, 
o autor também destaca que é necessário realizar 
novas coletas, visando ampliar o conhecimento sobre 
o referido táxon, pois o mesmo encontra-se muito mal 
representado em coleções de herbários.

Desse modo, recomenda-se retirar Marlierea 
uniflora da lista de espécies da flora e incluir 
Calyptranthes moaensis, que é um novo registro 
de ocorrência para o Brasil (Amazônia brasileira).
Material examinado: BRASIL. AMAZONAS: São 
Gabriel da Cachoeira, rio Cubate, afluente do rio Içana, 
4.XI.1987, fl., C. Farney 1886 (RB). São Gabriel da 
Cachoeira, entre as ilhas Açaí e Aparecida, rio Negro, 
25.VII.1991, fl., G. Martinelli 14532 (RB).
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Resumo
A partir de consultas a herbários nacionais e estrangeiros, cinco espécies e duas variedades de Phymatidium 
Lindl. foram encontradas no Paraná: Phymatidium aquinoi, P. delicatulum, P. delicatulum var. curvisepalum, 
P. falcifolium, P. hysteranthum, P. microphyllum e P. microphyllum var. herteri. O gênero é registrado em 35 
dos 399 municípios paranaenses, principalmente na Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista, 
localizadas na Serra do Mar, Primeiro e Segundo Planaltos. Segundo os critérios da IUCN, a maioria dos 
táxons encontra-se classificada na categoria vulnerável para o estado. Phymatidium delicatulum é a espécie 
mais comum, com ampla distribuição, e P. hysteranthum a espécie mais restrita, registrada pela primeira vez 
no estado. Chave de identificação dos táxons, descrições, ilustrações, dados sobre distribuição geográfica e 
conservação, além de uma lista de materiais representativos, são apresentados. 
Palavras-chave: biodiversidade, flora do Paraná, Mata Atlântica, IUCN.

Abstract
Based on the study of material in Brazilian and foreign herbaria, five species and two varieties of Phymatidium 
are recognized for Paraná state: Phymatidium aquinoi, P. delicatulum, P. delicatulum var. curvisepalum, P. 
falcifolium, P. hysteranthum, P. microphyllum and P. microphyllum var. herteri. The genus is recorded in 35 
of the 399 municipalities of the state, mostly inhabiting Floresta Ombrófila Densa and Floresta Ombrófila 
Mista vegetation, situated in the Serra do Mar, Primeiro and Segundo Planaltos. Following IUCN criteria, 
most taxa are classified here as vulnerable in the state. Phymatidium delicatulum is the commonest species, 
with the widest distribution, and P. hysteranthum, with the narrowest distribution, is recorded for the first 
time in Paraná. An identification key for species and varieties, descriptions, illustrations, data on distribution 
and conservation, and a list of representative material are provided herewith.
Key words: biodiversity, flora of Paraná, Mata Atlântica, IUCN.
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Introdução
Orchidaceae Juss. é uma família de 

monocotiledôneas pertencente à ordem Asparagales 
Bromhead (APG III 2009). Trata-se de uma das 
maiores famílias dentre as Angiospermas, com 
24.500 espécies e distribuição cosmopolita (Dressler 
2005). Cinco subfamílias são reconhecidas: 
Apostasioideae Garay, Vanilloideae Szlach., 
Cypripedioideae Garay, Orchidoideae Lindl. e 
Epidendroideae Lindl. (Chase et al. 2003). De 
acordo com Barros et al. (2013), existem no Brasil 
cerca de 236 gêneros e 2440 espécies de orquídeas. 
No estado do Paraná, Orchidaceae é a família mais 
diversa dentre as monocotiledôneas com cerca de 
127 gêneros e 588 espécies (Barros et al. 2013).

O gênero Phymatidium Lindl. pertence ao 
grupo Ornithocephalus da subtribo Oncidiinae 
Benth., subfamília Epidendroideae. Foi estabelecido 
por Lindley em 1833, baseado em duas espécies, 
P. falcifolium Lindl. e P. delicatulum Lindl., este 
último selecionado como lectótipo do gênero por 
Toscano de Brito (2001).

Phymatidium consiste de 11 táxons restritos 
principalmente à Região Sudeste do Brasil 
(Toscano de Brito 2007, Toscano de Brito em 
prep.), com ocorrência registrada de P. delicatulum 
também para a Argentina (Johnson 2001) e P. 
falcifolium para o Uruguai (Herter 1930).

Ao descrever P. tillandsiodes (= P. falcifolium) 
Barbosa Rodrigues (1882) registrou pela primeira 
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vez uma espécie de Phymatidium para o Paraná, 
posteriornente também citado por Cogniaux (1904-
1906). Pabst & Dungs (1977) listaram dez espécies 
de Phymatidium para o Paraná, mas alguns desses 
táxons são atualmente considerados sinônimos 
enquanto outros tratados como sinônimos são agora 
reconhecidos como espécies ou variedades aceitas. 
Na recente revisão taxonômica do gênero (Toscano 
de Brito 2007), quatro espécies e duas variedades 
foram relatadas e documentadas como presentes em 
território paranaense. Essas mesmas espécies são 
também citadas por Barros et al. (2013).

Este trabalho tem como objetivo elaborar 
a monografia do gênero Phymatidium para o 
estado do Paraná, incluindo descrições, chave de 
identificação, ilustrações, estado de conservação e 
comentários sobre as espécies.

Material e Métodos
Análises morfológicas foram feitas de 

exsicatas obtidas dos herbários AMES, BHCB, 
C, F, FUEL, FURB, HB, HCF, HUCP, HUEFS, 
HUPG, ICN, K, MBM, MBML, MO, NY, PACA, 
R, S, SP, SPF e UPCB (acrônimos segundo Thiers 
(continuously updated)), e complementadas com 
materiais coletados em campo. A terminologia 
morfológica adotada foi baseada em Harris & 
Harris (1994), Stern (2004) e Gonçalves & Lorenzi 
(2011). A abreviação dos autores de cada táxon 
está de acordo com Brummitt & Powell (1992). 
Para a padronização das descrições foi utilizado 
o programa DELTA (Dallwitz et al. 2011). Os 
sinônimos aceitos neste trabalho estão de acordo 
com a revisão taxonômica de Toscano de Brito 
(2007). A distribuição geográfica dos táxons 
no estado do Paraná foi mapeada em imagem 
delimitada por quadrículas de 1° × 1° através do 
programa DIVA-GIS 7.5 (Hijmans et al. 2012). O 
estado de conservação de cada táxon foi inferido 
seguindo as recomendações do sistema IUCN 
(2010) levando em consideração o número de 
localidades, área, extensão e qualidade do habitat, 
sendo também examinada a Lista Vermelha de 
Plantas Ameaçadas de Extinção no Estado do 
Paraná (Hatschbach & Ziller 1995).

A descrição dos habitats ocupados pelas 
espécies foi baseada nas cinco regiões ou zonas 
de paisagens naturais reconhecidas para o 
estado por Maack (1968): Litoral, Serra do Mar, 
Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos. Nestas 
são encontrados cinco tipos de vegetação (Veloso 
et al. 1991): 1. Floresta Ombrófila Densa, no 

litoral e Serra do Mar, com os subtipos de floresta 
Altomontana (acima de 1.000 m), Montana (400–
1.000 m), Submontana (30–400 m) e de Terras 
Baixas (até 30 m), além de formações associadas 
(refúgios ou campos de altitude, formações 
pioneiras ou restinga e mangue); 2. Floresta 
Ombrófila Mista, nas regiões mais altas ao sul da 
região planaltina; 3. Estepe Ombrófila (Campos 
Gerais) nas mesmas regiões; 4. Floresta Estacional 
Semidecidual Subxérica (norte e oeste do Segundo 
e Terceiro Planaltos); 5. Savana Estacional 
Subxérica (Cerrado), no nordeste do estado.

Resultados e Discussão
Phymatidium Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 209. 
1833.

Plantas epífitas, monopodiais. Raízes glabras 
ou papilosas. Rizoma ausente. Caule inconspícuo, 
raramente alongado, coberto pela bainha das folhas. 
Pseudobulbo ausente. Folhas espiraladas, sem 
pecíolo, não-articuladas, unifaciais, ensiformes 
a linear-subuladas, torcidas, cilíndricas, semi-
cilíndricas ou subtríquetras em corte transversal, 
raramente bifaciais e dorsiventrais, verde-pálidas, 
base brevemente invaginante e decurrente, ápice 
agudo ou acuminado. Inflorescência axilar, 
racemosa, pauci a multiflora, escapo glabro ou 
papiloso; brácteas subuladas, glabras. Flores 
ressupinadas ou não, as sépalas, pétalas, labelo 
e coluna brancos, pedicelo glabro ou papiloso, 
ovário angular ou 3-carenado. Sépalas livres, 
ápice agudo a obtuso, a dorsal em geral levemente 
côncava, as laterais comumente falcadas e oblíquas, 
eretas, patentes ou reflexas, margens inteiras. 
Pétalas semelhantes às sépalas, usualmente 
suboblíquas; margens inteiras. Labelo séssil ou 
largo-unguiculado, inteiro ou levemente trilobado, 
agudo a obtuso; disco provido de calo geralmente 
verde, raro quase totalmente branco, carnoso, 
côncavo, glandular; margens inteiras, erosas 
ou denticuladas. Coluna usualmente sigmóide, 
ventralmente sulcada, ápice geralmente auriculado; 
rostelo inteiro, muito curto ou conspícuo; cavidade 
estigmática pequena, basal, raro conspícua; base 
da coluna estendida em tabula infraestigmática 
verde, raro quase totalmente branca, intumescida 
e carnosa, raramente ausente; antera terminal 
prolongada em bico curto ou longo; polínias 4, 
em pares superpostos, desiguais, mais ou menos 
ovoides, estipe caudado, espatulado ou cuneado; 
viscídio ovado a elíptico. Fruto pedicelado, 
subgloboso, carenado.
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Foram analisadas 155 exsicatas coletadas 
em 35 municípios do estado, todos pertencentes 
ao Bioma Mata Atlântica. Cinco espécies e 
duas variedades foram registradas no Paraná: 
Phymatidium aquinoi Schltr., P. delicatulum 
Lindl., P. delicatulum var. curvisepalum Toscano, 
P. falcifolium Lindl., P. hysteranthum Barb. 
Rodr., P. microphyllum (Barb. Rodr.) Toscano e 
P. microphyllum var. herteri (Schltr.) Toscano. 
Segundo Barros et al. (2013) o estado do Rio de 
Janeiro é o estado mais rico com registro de sete 
táxons, seguido do Paraná e São Paulo com seis. 
Com o presente o estado do Paraná passa, junto 

com o estado do Rio de Janeiro, a conter o maior 
numero de táxons do gênero.

Por ser um gênero restrito à Mata Atlântica, 
historicamente seus táxons encontram-se 
constantemente ameaçados. Na lista vermelha 
de plantas ameaçadas de extinção no estado do 
Paraná (Hatschbach & Ziller 1995), nenhuma 
espécie ou variedade do gênero foi relatada como 
rara, em perigo ou vulnerável. Porém o presente 
estudo identificou espécies com poucos registros, 
fato que as enquadra nas categorias em perigo e 
criticamente em perigo, segundo os índices da 
IUCN (2010).

Chave de identificação para os táxons de Phymatidium ocorrentes no estado do Paraná

1. Folhas bifaciais, conduplicadas  ................................................................  4. Phymatidium falcifolium
1’. Folhas unifaciais, cilíndricas, semi-cilíndricas ou subtríquetras em corte transversal.

2. Coluna desprovida de tabula infraestigmática  ........................................ 1. Phymatidium aquinoi
2’. Coluna provida de tabula infraestigmática.

3. Aurículas da coluna glabras ou apenas obscuramente papilosas.
4.	 Sépalas	laterais	reflexas;	antera	prolongada	em	bico	longo	pelo	menos	três	vezes	mais	

longo do que a maior largura da antera  .........................  5. Phymatidium hysteranthum
4’. Sépalas laterais patentes ou eretas; antera prolongada em bico curto, no máximo cerca 

de duas vezes mais longa do que a maior largura da antera.
5. Sépalas e pétalas patentes  ...................................... 6. Phymatidium microphyllum 
5’. Sépalas laterais e pétalas curvadas para frente  .......................................................  

 .............................................................  7. Phymatidium microphyllum var. herteri
3’. Aurículas da coluna distintamente papilosas.

6. Sépalas laterais e pétalas patentes  ....................................  2. Phymatidium delicatulum 
6’. Sépalas laterais e pétalas curvadas para cima  ................................................................  

 .............................................................  3. Phymatidium delicatulum var. curvisepalum

1. Phymatidium aquinoi Schltr., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Beih. 35: 101. 1925.  Fig. 1a-c

Planta 19–23 mm alt. Raízes glabras. Folhas 
10–24 × 0,7–0,9 mm, unifaciais, cilíndricas a 
subtríquetras; ápice agudo. Inflorescência 52–95 
mm compr., escapo glabro; brácteas 6–7 × 0,5–1 
mm. Flores com pedicelo obscuramente papiloso, 
ovário angular. Sépala dorsal 3,1–4 × 0,8–1 mm, 
oblongo-lanceolada ou ovado-lanceolada, patente, 
ápice agudo. Sépalas laterais 2,8–4 × 0,8–1 mm, 
oblongo-lanceoladas, onduladas, patentes, ápice 
agudo. Pétalas 3–4 × 0,9–1,1 mm, oblongo-
lanceoladas, onduladas, patentes, ápice agudo; 
face adaxial com pequena calosidade central, 
elevada, situada na porção mediana. Labelo 3–5 
× 1–1,5 mm, inteiro, ovado-lanceolado, um pouco 
ondulado, ápice agudo; margens inteiras; disco com 

calosidade branca, ovado a arredondado, com o 
ápice verde, bidentado. Coluna 2–2,9 mm compr., 
fortemente sigmóide, minutamente auriculada na 
altura do rostelo, as aurículas triangulares quando 
explanadas, glabras; rostelo relativamente longo, 
deflexo; cavidade estigmática conspícua, ovada; 
desprovida de tabula infrasestigmática; antera 
prolongada em bico longo e agudo, bidentada 
próximo ao ápice; polinário com estipe caudado-
espatulado, não bifurcado, obtuso na região de 
inserção das polínias, viscídio ovado. 
Material selecionado examinado: Campina Grande 
do Sul, Jaguatirica, 22.I.1960, fl., G. Hatschbach 6674 
(MBM). Carambeí, Catanduva de Fora, 4.I.2011, fl., 
M.E. Engels 230 (HUPG). Guaratuba, Colônia Limeira, 
29.XII.1971, fl., G. Hatschbach 28593 (MBM). Ipiranga, 
1.IX.1910, fl., P. Dusén 10183 (S). Morretes, Estrada 
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Figura 1 – a-c. P. aquinoi – a. flor, vista lateral; b. coluna, vista lateral; c. peças florais (J.M. Silva & O.S. Ribas 
6338). d-g. P. delicatulum – d. hábito, destacando a disposição das brácteas e a folha em secção transversal; e. flor, 
vista frontal; f. coluna, vista frontal; g. peças florais (C.A. Royer & M. Bornschein 17). h-j. P. delicatulum var. 
curvisepalum – h. flor, vista lateral; i. coluna, vista lateral; j. peças florais (E.C. Smidt 1051). k-n. P. falcifolium – 
k. hábito, destacando a folha em secção transversal; l. flor, vista frontal; m. coluna, vista frontal; n. peças florais 
(E. Lopes 9). o-q. P. hysteranthum – o. flor, vista lateral; p. coluna, vista lateral; q. peças florais (V. Ariati et al. 
424). r-t. P. microphyllum – r. flor, vista frontal; s. coluna, vista lateral; t. peças florais (E.C. Smidt 1050). u-x. P. 
microphyllum var. herteri – u. flor, vista frontal; v. coluna, vista lateral; x. peças florais (G. Hatschbach et al. 13561).
Figure 1 – a-c. P. aquinoi – a.flower, lateral view; b. columm, lateral view; c. floral parts (J.M. Silva & O.S. Ribas 6338). 
d-g. P. delicatulum – d. habit, emphasizing the bracts arrangement and leaf in cross section; e.  flower, front view; f. columm, 
front view; g. floral parts (C.A. Royer & M. Bornschein 17). h-j. P. delicatulum var. curvisepalum – h. flower, lateral view; i. 
columm, lateral view; j. floral parts (E.C. Smidt 1051). k-n. P. falcifolium – k. habit, emphasizing the leaf in cross section; l. 
flower, front view; m. columm, front view; n. floral parts (E. Lopes 9). o-q. P. hysteranthum – o. flower, lateral view; p. columm, 
lateral view; q- floral parts (V. Ariati et al. 424). r-t. P. microphyllum – r. flower, front view; s. columm, lateral view; t. floral 
parts (E.C. Smidt 1050). u-x. P. microphyllum var. herteri – u. flower, front view; v. columm, lateral view; x. floral parts (G. 
Hatschbach et al. 13561).
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da Graciosa, Rio Grota Funda, 5.II.2008, fl., J.M. Silva 
& O.S. Ribas 6338 (MBM). Paranaguá, Pico Torto, 
15.I.1970, fl., G. Hatschbach 23331 (MBM). São José 
dos Pinhais, Colônia Santos Andrade, 11.XII.1986, fl., 
J. Cordeiro & G. Hatschbach 390 (MBM).

Phymatidium aquinoi é encontrada no 
Litoral, Serra do Mar, Primeiro e Segundo Planaltos 
habitando as Florestas Ombrófilas Densa e Mista 
e a Estepe Gramíneo Lenhosa (Fig. 2a). Ocorre 
também nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 
Santo (Toscano de Brito 2007).

Segundo os critérios da IUCN (2010), esta 
espécie se enquadra na categoria vulnerável (VU 
B2a), pois é registrada em menos de dez localidades 
no estado, nenhuma localizada em unidade de 
conservação. No estado do Espírito Santo é citada 
na lista de espécies ameaçadas como criticamente 
em perigo (Simonelli & Fraga 2007).

Phymatidium aquinoi  é faci lmente 
reconhecida por suas sépalas e pétalas onduladas, 
pela coluna fortemente sigmóide e desprovida de 

tabula infraestigmática, e pela antera prolongada 
em bico longo e agudo. Floresce entre setembro 
e maio.

2. Phymatidium delicatulum Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl.: 210. 1833. = Phymatidium myrtophilum 
Barb. Rodr., Gen. Sp. Orchid. Nov. 229. 1882. = 
Phymatidium paranaense A.Samp., Plant. Nov. vel 
min. cog. 59, t. 2.1916.  Fig. 1d-g

Planta 12–22 mm alt. Raízes glabras. 
Folhas 9–15 × 0,7–1 mm, unifaciais, cilíndricas 
a subtríquetras; ápice agudo. Inflorescência 
30–54 mm compr., escapo glabro; brácteas 2,3–5 
× 0,3–0,9 mm. Flores com pedicelo papiloso, 
ovário angular. Sépala dorsal 2–3 × 0,2–0,7 mm, 
ovada, ovado-triangular ou oblongo-lanceolada, 
ereta, ápice agudo. Sépalas laterais 2,3–3 × 0,5–0,8 
mm, ovada a oblongo-lanceoladas, patentes, 
ápice agudo. Pétalas 2,1–2,9 × 0,8–1 mm, ovado-
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, patentes, ápice 
agudo. Labelo 2,7–3,5 × 2,1–3 mm, levemente 
trilobado, largamente unguiculado, cordiforme 

Figura 2 – Mapa de distribuição geográfica das espécies de Phymatidium no Paraná – a. P. aquinoi e P. falcifolium. b. P. 
delicatulum. c. P. delicatulum var. curvisepalum e P. hysteranthum. d. P. microphyllum e P. microphyllum var. herteri. 
Figure 2 – Distribution Map of Phymatidium species in Paraná – a. P. aquinoi and P. falcifolium. b. P. delicatulum. c. P. delicatulum 
var. curvisepalum and P. hysteranthum. d. P. microphyllum and P. microphyllum var. herteri.
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ou ovado-lanceolado; ápice agudo, margens 
irregulares, erosas, sobretudo na região mediana; 
disco provido de calosidade verde, subquadrada 
a ligulada. Coluna 1–2,1 mm compr., levemente 
arqueada a levemente sigmóide, auriculada 
na região apical, as aurículas ovadas quando 
explanadas, distintamente papilosas; rostelo curto, 
curvado para frente; cavidade estigmática pequena, 
ovada; tabula infraestigmática crassa, geralmente 
obovóide ou subglobosa; antera prolongada em 
bico curto, levemente emarginado e flanqueado 
por um par de dentes inconspícuos; polinário com 
estipe ovado-cuneado, não bifurcado, truncado na 
área de inserção das polínias, viscídio subelíptico. 
Material examinado: Sem localização precisa, s.d., fl., 
Lange 7894 (HB - coleta misturada com P. microphyllum); 
P. Dusén 13878 (S - coleta misturada com P. microphyllum 
var. herteri). Adrianópolis, Parque Estadual das Lauráceas, 
11.I.2000, fl., F.G. Braga et al. (UPCB 42596). Alexandra, 
24.III.1967, fl., H.M. Filho 398 (UPCB); 9.XI.1969, fl., 
Leinig 420 (HB). Antonina, 20.II.1965, fl., Saito 1249 
& Kuniyoshi 26 (HB); 27.II.1966, fl., G. Hatschbach 
13911 (MBM, HB); Estrada Cacatu-Serra Negra, 
18.II.1967, fl., G. Hatschbach 16011 (MBM); Reserva 
Biológica de Sapitanduva, 17.III.1993, fl., A.C. Cervi 
4066 (UPCB); SPVS – Reserva do Rio Cachoeira, 
29.I.2010, fl., M.E. Engels & J.M.T. de Souza 154 
(HUPG); SPVS – Reserva do Rio Cachoeira, 1.V.2012, 
fl., C.A. Royer 16 (UPCB). Balsa Nova, Serra Santa Ana, 
13.XI.1969, fl., G. Hatschbach 23385 (MBM). Capão 
Grande, 25.I.1910, fl., P. Dusén 9245 (S). Carambeí, 
Catanduva de Fora, 11.XI.2009, fl., M.E. Engels 139 
(HUPG); Alto Carambeí, 13.XII.2010, fl., M.E. Engels 
234 (HUPG). Castro, Nascentes do Rio São José, 
13.XII.2010, fl., M.E. Engels 235 (HUPG). Guarapuava, 
Águas, Santa Clara - Rio Jordão, 16.XI.1963, fl., Pereira 
7935 (HB). Guaraqueçaba, Rio do Cedro, 30.I.1968, fl., 
G. Hatschbach 18516 (MBM, NY, HB); Rio do Costa, 
9.II.1972, fl., G. Hatschbach 29134 (MBM); Salto 
Morato, 3.XII.1997, fl., A.C. Cervi & O. Guimarães 6456 
(UPCB); Reserva Natural Salto Morato, Trilha da Figueira, 
2.XII.1998, fl., A.L.S. Gatti et al. 258 (UPCB); Parque 
Nacional do Superagui, 11.II.2013, fl., L.C.F. Rocha 107 
(UPCB). Guaratuba, 31.I.1912, fl., P. Dusén 13600 (S); 
Rio da Divisa, 14.XII.1963, fl., G. Hatschbach 10865 
(MBM); Pedra Branca de Araraquara, 30.XII.1965, fl., G. 
Hatschbach 13390 (UPCB); Rio da Praia, 31.XII.1966, 
fl., G. Hatschbach et al.15578 (MBM); II.2012, fl., C.A. 
Royer & M. Bornschein 17 (UPCB). Jacareí, 12.II.1912, 
fl., P. Dusén 13870 (S, HB, NY, AMES); 21.II.1914, fl., 
P. Dusén 14452 (S, K, F, NY, AMES, MO). Jaguariaíva, 
Rio Samambaia, 18.XI.1970, fl., G. Hatschbach & O. 
Guimarães 25465 (MBM). Ipiranga, 9.II.1904, fl., Dusén 
3521 (R); 23.II.1911, fl., P. Dusén 11386 (S); 15.I.1914, 
fl., P. Dusén 14456 (S). Matinhos, Cabaraguara, 1.I.1988, 
fl., F. Straube 31 & V.G. Persson 11 (MBM); Parque 
Estadual do Rio da Onça, 9.IV.2004, fl., J. Sonehara 28 

(MBM). Morretes, Estrada para Barrerro, 18.II.1985, 
fl., A.O.S. Vieira (FUEL 429). Passa Sete, 12.II.1971, 
fl., Dombreowski 3257 & Kuniyoshi 2635 (HB). 
Paranaguá, Morro Ai Jesus, 24.XI.1967, fl., G. Hatschbach 
17963 (MBM); Tinguçu, 31.III.2008, fl., Bonaldir 339 
(HUCP). Piên, Campina dos Crispim, 5.XII.1962, fl., G. 
Hatschbach 9543 (MBM, HB). Piraquara, Rio do Corvo, 
Picado Mãe Catira, 1.V.1949, fl., G. Hatschbach 1388 
(MBM); Mananciais da Serra, III.2005, fl., M. Reginato 
218 (UPCB). Pontal do Sul, XII.2009, fl., E.C. Smidt 961 
(UPCB). Quatro Barras, Rio Capivari, 26.XI.1962, fl., 
G. Hatschbach 9486 (MBM). Rio Branco do Sul, Mato 
Bom, 2.XII.2006, fl., A. Dunaiski Jr 3251 (MBM). São 
José dos Pinhais, Chácara Poço Branco, 14.IX.2012, fl., 
L.C.F. Rocha et al. 74 (UPCB). Telêmaco Borba, Usina 
Hidrelétrica de Mauá, XI.2011, fl., V. Ariati 594 (UPCB). 
Terezina, 21.I.1911, fl., P. Dusén 11164 (S). Tibagi, Salto 
Santa Rosa, 4.XI.94, fl., Ana C.S.F. et al. 39 (FUEL); 
Floresta do Salto Santa Rosa, 27.X.1995, fl., A.R.S. Vaz 
et al. (FUEL 17424).

Phymatidium delicatulum é encontrado no 
Litoral, Serra do Mar, Primeiro e Segundo Planaltos 
habitando as Florestas Ombrófilas Densa e Mista 
e Estepe Gramíneo Lenhosa (Fig. 2b). Ocorre 
também nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia e Pernambuco (Toscano de Brito 2007, 
Barros et al. 2013), alcançando também a Província 
de Misiones na Argentina (Johnson 2001).

Segundo os critérios da IUCN (2010), P. 
delicatulum deve ser enquadrada na categoria 
pouco preocupante (LC), pois é registrada em 
mais de dez localidades no estado. Em unidade 
de conservação é encontrada no Parque Nacional 
do Superagui, Parque Estadual das Lauráceas, 
Parque Estadual Rio da Onça, Reseva Biológica 
Sapitanduva, Reserva Natural do Salto Morato e 
SPVS-Reserva do Rio Cachoeira. 

Phymatidium delicatulum é reconhecida 
através de suas sépalas e pétalas patentes mais ou 
menos lanceoladas, assim como pelas aurículas 
da coluna marcadamente papilosas. Floresce de 
setembro a maio.

3. Phymatidium delicatulum var. curvisepalum 
Toscano, Kew Bulletin 62: 537. 2007.  Fig. 1h-j

Planta 12–22 mm alt. Raízes glabras. Folhas 
8,8–19 × 0,7–1 mm, unifaciais, cilíndricas a 
subtríquetras; ápice agudo. Inflorescência 25-123 
mm compr., escapo glabro; brácteas 3,1-7 × 0,3–0,9 
mm. Flores com pedicelo papiloso, ovário angular. 
Sépala dorsal 2,5–2,9 × 0,5–0,9 mm, ovada, 
ovado-triangular ou oblongo-lanceolada, ereta, 
ápice agudo. Sépalas laterais 2–3 × 0,5–0,9 mm, 
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ovada a oblongo-lanceoladas, curvadas para cima, 
ápice agudo. Pétalas 2,3–2,9 × 0,7–1 mm, ovado-
lanceoladas a oblongo-lanceoladas, curvadas para 
cima, ápice agudo. Labelo 3–3,8 × 2,5–3,5 mm, 
levemente trilobado, largamente unguiculado, 
cordiforme ou ovado-lanceolado; ápice agudo; 
margens irregulares, erosas, sobretudo na região 
mediana; disco provido de calosidade verde, 
subquadrada a ligulada. Coluna 1,8–2 mm compr., 
levemente arcada a levemente sigmóide, auriculada 
na região apical, as aurículas ovadas quando 
explanadas, distintamente papilosas; rostelo curto, 
curvado para frente; cavidade estigmática pequena, 
ovada; tabula infraestigmática crassa, geralmente 
obovóide ou subglobosa; antera prolongada em 
bico curto, levemente emarginado, flanqueado 
por um par de dentes inconspícuos; polinário com 
estipe ovado-cuneado, não bifurcado, truncado na 
área de inserção das polínias, viscídio subelíptico.
Material examinado: Campina Grande do Sul, 
Campininha, 27.X.1946, fl., G. Hatschbach 509 
(MBM). Colombo, Hotel Betânia, fl., P.R.P. Andrade 
(MBM 297891). Guaratuba, Rio da Praia, fl., Leinig 
267 (HB). Palmeira, Fazenda Santa Rita, 13.X.1982, fl., 
G. Hatschbach 45646 (MBM). Piraquara, Campininha, 
27.X.1946, fl., Hatschbach 509 (MBM, RB, PACA); Serra 
Piramirim, 1.X.1997, fl., J.M. Silva et al. 2019 (MBM); 
Parque dos Mananciais, 26.IX.2001, fl., R. Goldenberg 508 
(UPCB); Mananciais da Serra, 5.X.2001, fl., R. Kersten 
1240 (HUCP); Mananciais da Serra, 10.X.2003, fl., 
M.G. Caxambu 105 (MBM, HCF); Haras Santo Antonio, 
6.XI.2003, fl., R. Kersten 714 (UPCB); Mananciais da 
Serra, X.2005, fl., M. Reginato 591 (UPCB); Mananciais 
de Piraquara, 14.X.2010, fl., M.E. Engels 237 (HUPG). 
Quatro Barras, Rio Taquari, 25.X.1979, fl., J.C.J. 1 
(HUCP); 4.XI.1980, fl., G. Hatschbach 43272 (MBM); 
Colônia Japonesa, 31.X.1981, fl., R. Kummrow 1582 
(MBM, SP). São José dos Pinhais, Barro Branco, 
11.XI.1965, fl., G. Hatschbach 13133 (MBM, F, UPCB); 
Reserva Vossoroca, IX.2012, fl., E.C. Smidt 1051 (UPCB). 
Tijucas do Sul, Vossoroca, 15.X.1961, fl., G. Hatschbach 
8448 (MBM); Lagoa – Lagoinha, 11.III.2000, fl., M. T. 
Shirata 4201 (HUCP).

Phymatidium delicatulum var. curvisepalum 
é encontrada no Litoral, Serra do Mar, Primeiro 
e Segundo Planaltos, alcançando o limite com 
o Terceiro Planalto, habitando as Florestas 
Ombrófilas Densa e Mista e Estepe Gramíneo 
Lenhosa (Fig. 2c). Ocorre também nos estados de 
Santa Catarina e São Paulo (Barros et al. 2013). 

Segundo os critérios da IUCN (2010), esta 
variedade enquadra-se na categoria vulnerável 
(VU B2a), pois é registrada em menos de 10 
localidades no estado, nenhuma localizada em 
unidade de conservação. 

Phymatidium delicatulum var. curvisepalum 
difere da variedade típica pela inflorescência 
geralmente mais longa e, sobretudo, pelas sépalas 
laterais e pétalas marcadamente curvadas para 
cima. Floresce de setembro a março.

4. Phymatidium falcifolium Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl. 210. 1833. = Phymatidium tillandsioides 
Barb. Rodr. Gen. Sp. Orchid. Nov., 228. 1882.  
 Fig. 1k-n

Planta 37–48 mm alt. Raízes glabras. Folhas 
27–34 × 0,7–1 mm, bifaciais, conduplicadas; ápice 
acuminado. Inflorescência 44–61 mm compr., 
escapo glabro, brácteas 2,1–3 × 0,5–0,7 mm. 
Flores com pedicelo glabro, ovário angular. Sépala 
dorsal 2–2,9 × 0,8–0,9 mm, oblongo-lanceolada 
ou elíptica, ereta; ápice agudo a obtuso. Sépalas 
laterais 2,3–2,8 × 0,8–1 mm, ovadas a oblongo-
lanceoladas ou elípticas, patentes; ápice agudo 
a obtuso. Pétalas 2,5–3 × 1–1,1 mm, oblongas, 
ovadas ou ovado-lanceoladas, patentes; ápice 
agudo a obtuso. Labelo 1,8–2,9 × 1–2 mm, inteiro, 
oblongo, ovado ou obovado; ápice obtuso; margens 
eroso-laceradas na base e no meio e inteira no 
ápice, ondulada; disco provido de calosidade 
branca, ovada, cobrindo cerca de ¾ do labelo. 
Coluna 0,7–1 mm compr., levemente arqueada, 
desprovida de aurículas no ápice; rostelo curto, 
curvado para frente; cavidade estigmática pequena, 
ovado-lanceolada; tabula infraestigmática crassa, 
trilobada, a porção central verde brilhante, os 
lóbulos laterais mais claros, voltados para cima 
em forma de aurículas grandes intumescidas; 
antera prolongada em bico muito curto, sem dentes 
laterais próximo ao ápice emarginado; polinário 
com estipe cuneado, truncado na região de inserção 
das polínias, viscídio oblongo.
Material examinado: Antonina, Cachoeira, 15.I.1976, fl., 
G. Hatschbach 37949 (MBM); Usina Hidrelétrica Parigot 
de Souza, 10.I.1994, fl., G. Hatschbach & E. Barbosa 
59797 (MBM). Campina Grande do Sul, Serra da Igreja, 
Morro dos Padres, fl., A.Y. Mocochinski & M.B. Scheer 
206 (MBM). Guaratuba, Serra de Araraquara, Morro do 
Cauvi, 30.XII.1963, fl., G. Hatschbach 11060 (MBM, B); 
Rio Sai, 17.I.1970, fl., G. Hatschbach 23350 (MBM, C, 
HB, NY); Alto da Serra, Rio Itararé, 10.III.1996, fr., O.S. 
Ribas & L.B.S. Pereira 1379 (MBM). Morretes, Serra 
da Prata, 25.II.1911, fl., P. Dusén 11788-A & 1178 (S); 
Porto de Cima, 21.I.1914, fl., P. Dusén 14301 (AMES, S); 
Usina Elétrica Marumby, 4.I.1966, fl., G. Hatschbach et 
al. 13415 (MBM, HB, F); Rio Ipiranga, 4.I.1966, fl., G. 
Hatschbach 13447 (UPCB); Colônia Floresta, 24.I.1969, 
fl., G. Hatschbach & C. Koczicki 20923 (MBM); Porto 
de Cima, 4.I.1975, fl., A. Dziewa 140 (MBM); Reserva 
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Biológica Sapitanduva, 29.I.1985, fl., G.P. Lewis et 
al. 1401 (MBM); Porto de Cima – Rio Nhundiaquara, 
fl., I.2012, E. Lopes 9 (UPCB), Caminho de Itupava, 
25.VII.2012, fr. M.E. Engels 413 (UPCB). Paranaguá, 
Picadão Cambará – Colônia Limeira, 14.II.1968, fl., G. 
Hatschbach 18606 (MBM); Tinguçu, 16.XII.2007, fl., 
Bonaldir 296 (HUCP). São José dos Pinhais, Castelhanos, 
7.II.1998, fl., J.M. Silva et al. 2251 (MBM).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Camacã, Fazenda Serra Bonita, RPPN Serra Bonita, 
29.X.2004, fl., A.M. Amorim et al. 4350 (HUEFS); 
29.X.2005, fl., A.M. Amorim et al.5415 (HUEFS).

Phymatidium falcifolium é encontrada no 
Litoral, Serra do Mar e Primeiro Planalto habitando 
as Florestas Ombrófilas Densa e Mista e Estepe 
Gramíneo Lenhosa (Fig. 2a). Ocorre também 
nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Espírito Santo, alcançando também o 
Uruguai (Barros et al. 2013; Herter 1930). É aqui 
citada pela primeira vez para o estado da Bahia. 

Segundo os critérios da IUCN (2010), a 
espécie enquadra-se na categoria vulnerável (VU 
B2a), pois é registrada em menos de 10 localidades 
no estado. Em unidade de conservação é encontrada 
na Reserva Biológica Sapitanduva. No estado 
do Espírito Santo é citada na lista de espécies 
ameaçadas como criticamente em perigo (Simonelli 
& Fraga 2007).

Phymatidium falcifolium se distingue 
das demais espécies do gênero pelas folhas 
conduplicadas, longas e caudadas, distribuídas 
em espiral densa ao longo do caule relativamente 
alongado que lembram, em seu conjunto, pequenos 
espécimes de Tillandsia (Bromeliaceae). Floresce 
de dezembro a julho.

5. Phymatidium hysteranthum Barb. Rodr., Gen. 
Sp. Orchid. Nov.: 288. 1882.  Fig. 1o-q

Planta 11–20 mm alt. Raízes papilosas. 
Folhas 9–17 × 0,9–1 mm, unifaciais, cilíndricas 
a subtríquetras; ápice agudo. Inflorescência 
43–63 mm compr., escapo glabro; brácteas 3–4,5 
× 0,2–0,8 mm. Flores com pedicelo obscuramente 
papiloso, ovário tricarenado. Sépala dorsal 3–3,2 × 
1 mm, ovada a lanceolada, patente; ápice agudo a 
obtuso. Sépalas laterais 3–3,2 × 0,8–1 mm, ovadas 
a oblongas, reflexas; ápice agudo a obtuso. Pétalas 
3–3,3 × 0,9–1 mm, ovadas, oblongas ou lanceoladas, 
levemente reflexas e curvadas para cima; ápice 
agudo a obtuso. Labelo 3 × 2,9–3 mm, levemente 
trilobado, largo-unguiculado, cordiforme; ápice 
agudo; margens dentadas a erosas no meio e inteiras 
na base e no ápice; disco provido de calosidade 

largo-ligulada, verde com as margens verde-claras. 
Coluna 2–2,2 mm compr., fortemente arqueada, 
levemente sigmóide, auriculada na região apical, 
as aurículas semi-lunadas quando explanadas; 
obscuramente papilosas; rostelo curto, curvado 
para frente; cavidade estigmática pequena, ovada; 
tabula infraestigmática relativamente pequena, 
subglobosa; antera prolongada em bico longo e 
arqueado, bidentada próximo ao ápice recurvado 
e emarginado; polinário com estipe espatulado, 
obscuramente emarginado na região de inserção 
das polínias, viscídio ovado. 
Material examinado: Morretes, Estrada da Graciosa, 
4.IV.2010, fl., V. Ariati et al. 424 (HUCP); Pico Marumbi, 
9.III.2013, fl., M.E. Engels et al. 666 (UPCB). São José 
dos Pinhais, RPPN Nhandara Guaricana, 1.VII.2013, fl., 
M.E. Engels & L.C.F. Rocha 1405 (UPCB). 

Phymatidium hysteranthum é encontrada 
na Serra do Mar e Primeiro Planalto habitando a 
Floresta Ombrófila Densa (Fig. 2c), até o momento 
conhecida apenas por três espécimes no Paraná. 
Ocorre também nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (Barros et 
al. 2013). Esta espécie encontrava-se previamente 
registrada para o Paraná por Pabst & Dungs (1977), 
porém tal registro ocorreu sem a citação de um 
material testemunho. Após a análise de toda a 
coleção de Phymatidium depositada no Herbarium 
Bradeanum (HB), onde se encontra depositada a 
maior parte dos espécimes estudados por Guido 
Pabst, Toscano de Brito (2007) considerou que o 
registro de Pabst & Dungs (1977) deva ter sido fruto 
de erro de identificação. 

Segundo critérios da IUCN (2010), esta 
espécie deve ser enquadrada na categoria em 
perigo (CR B2a), pois é registrada em apenas duas 
localidades do estado. Em unidade de conservação 
é encontrada na RPPN Nhandara Guaricana. 

Phymatidium hysteranthum é distinguida das 
demais espécies do gênero pelas sépalas laterais 
marcadamente reflexas, as pétalas um tanto eretas 
e curvadas, a antera prolongada em bico longo, 
provido no ápice de um par de dentes laterais 
inconspícuos, e a tabula infraestigmática pequena. 
Floresce entre março e julho.

6. Phymatidium microphyllum (Barb. Rodr.) 
Toscano, Lindleyana 16: 211. 2001. Fig. 1r-t

Planta 7–10 mm alt. Raízes glabras ou papilosas. 
Folhas 5,5–8 × 0,9–1 mm, unifaciais, cilíndricas a 
subtríquetras; ápice agudo. Inflorescência 30–44 
mm compr., escapo papiloso; brácteas 2,1–3,5 
× 0,4–1,1 mm. Flores com pedicelo levemente 
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papiloso, ovário obscuramente angular. Sépala dorsal 
2–2,8 × 0,5–1 mm, ovada a oblongo-lanceolada, 
patente; ápice agudo. Sépalas laterais 2–2,9 × 
0,8–1 mm, ovadas a ovado-lanceoladas, patentes; 
ápice agudo. Pétalas 2,2–2,9 × 1–1,2 mm, ovadas 
a ovado-lanceoladas, patentes; ápice agudo. Labelo 
2,5–3,2 × 2,3–2,9 mm, levemente trilobado, largo-
unguiculado, obovado ou ovado-lanceolado; ápice 
agudo a obtuso; margens eroso-onduladas; disco 
provido de calosidade verde, com as margens externas 
mais escuras, ligulada. Coluna 1–1,5 mm compr., 
fortemente encurvada, auriculada na região apical, 
as aurículas mais ou menos semicirculares a ovadas 
quando explanadas, estendendo-se desde o ápice 
até mais ou menos a metade da coluna, glabras, 
raramente obscuramente papilosas; rostelo curto, 
curvado para cima; cavidade estigmática pequena, 
ovada; tabula infraestigmática crassa, obovada, 
igualando ou superando o comprimento da coluna; 
antera prolongada em bico curto, obtuso, levemente 
emarginado, provido lateralmente de um par de dentes 
inconspícuos; polinário com estipe cuneado, bifurcado 
na região de inserção das polínias, viscídio elíptico.
Material examinado: Sem localização precisa, 
12.XII.1909, fl., Lange 7894 (HB - coleta misturada 
com P. delicatulum). Carambei, Catanduva de Fora, 
11.XI.2009, fl., M.E. Engels 139 (HUPG). Castro, 
Nascentes do Rio São José, 13.XII.2010, fl., M.E. Engels 
235 (HUPG). Quatro Barras, Serrinha, 9.XII.1908, fl., 
P. Dusén p.p. 733 (S); Borda do Campo, 4.I.1974, fl., 
G. Hatschbach 33631 (MBM, HB); Taquari, 29.I.1975, 
fl., L.F. Ferreira 198 (MBM, HB). Piraquara, Serra 
Piramirim, 15.XII.1995, fl., J.M. Silva & J.M. Cruz 
1595 (MBM, UPCB, FUEL). Tijucas do Sul, Saltinho, 
28.XII.1958, fl., G. Hatschbach 5396 (MBM, HB); 
Matulão, 1.I.1964, fl., G. Hatschbach 10871 (MBM, 
HB, B, UPCB); XII.2011, fl., E.C. Smidt 1050 (UPCB).

Phymatidium microphyllum é encontrada 
no Primeiro e Segundo Planaltos habitando as 
Florestas Ombrófilas Densa e Mista (Fig. 2d). 
Ocorre também nos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Minas Gerais (Barros et al. 2013).

Segundo os critérios da IUCN (2010), a 
espécie é considerada vulnerável (VU B2a), pois 
é registrada em menos de 10 localidades no estado, 
nenhuma localizada em unidade de conservação.

Phymatidium microphyllum assemelha-se a 
P. delicatulum, porém difere dessa, principalmente 
pela forma da coluna, especialmente pelas aurículas 
maiores, glabras ou apenas obscuramente papilosas, 
e pelo estipe bifurcado na região de inserção das 
polínias. A tabula infraestigmática também é maior 
e mais intumescida que em P. delicatulum. Floresce 
de novembro a janeiro.

7. Phymatidium microphyllum var. herteri (Schltr.) 
Toscano, Lindleyana 16: 211. 2001. Fig. 1u-x

Planta 16–37 mm alt. Raízes glabras. Folhas 
13–27 × 0,9–1 mm, unifaciais, cilíndricas a 
subtríquetras; ápice agudo. Inflorescência 45–91 mm 
compr., escapo papiloso; brácteas 5–8,2 × 0,4–0,7 
mm. Flores com pedicelo levemente papiloso, 
ovário obscuramente angular. Sépala dorsal 2,1–4 
× 0,9–1 mm, ovada a oblongo-lanceolada, voltada 
para frente; ápice agudo. Sépalas laterais 2–3,9 × 
0,8–1 mm, ovadas a ovado-lanceoladas, voltadas 
para frente; ápice agudo. Pétalas 2,1–3,8 × 0,9–1 
mm, ovadas a ovado-lanceoladas, voltadas para 
frente; ápice agudo. Labelo 3–4,8 × 2–3,2 mm, 
largo-unguiculado, obovado, cordiforme; ápice 
agudo a obtuso; margens eroso-onduladas; disco 
provido de calosidade verde, com as margens 
externas mais escuras, ligulada. Coluna 1–1,8 
mm compr., fortemente encurvada, auriculada na 
região apical, as aurículas subquadradas quando 
explanadas, geralmente quase perpendiculares 
ao eixo da coluna, glabras; rostelo curto, curvado 
para cima; cavidade estigmática pequena, ovada; 
tabula infraestigmática crassa, obovada, igualando 
ou superando o comprimento da coluna; antera 
prolongada em bico curto, obtuso, levemente 
emarginado, provido lateralmente de um par de 
dentes inconspícuos; polinário com estipe levemente 
bifurcado, bilobado a subtruncado na região de 
inserção das polínias, viscídio elíptico.
Material examinado: Antonina, Estrada Cacatu-Serra 
Negra, 19.I.1966, fl., G. Hatschbach et al. 13561 
(MBM). Curitiba, 2.III.1912, fl., P. Dusén 13878 (S). 
General Carneiro, Rio Lageado, 12.II.1966, fl., G. 
Hatschbach et al. 13856 (MBM, HB). Guarapuava, 
Cachoeira dos Turcos, 13.II.1969, fl. e fr., G. Hatschbach 
21177 (MBM, HB). Pinhão, Rio São Jerônimo, 
20.III.2003, fl., R. Kersten 611 (UPCB). Piraquara, 
Estrada da Graciosa, Alto da Serra, 22.IV.1951, fl., G. 
Hatschbach 2245 (MBM, SP); Novo Tirol, 3.II.1967, 
fl., G. Hatschbach 16093 (MBM). Quatro Barras, Rio 
do Corvo, 1.IV.1969, fl., G. Hatschbach 21304 (MBM); 
Morro Sete, 27.III.1990, fl., A.C. Cervi & O.S. Ribas 
3064 (MBM). São José dos Pinhais, Colônia Roseira, 
23.II.1968, fl., C. Koczicki 81 (MBM, HB). São Mateus, 
fl., Gurgel - Instituto de Quimica 14641 (RB).

Phymatidium microphyllum var. herteri é 
encontrada na Serra do Mar, Primeiro e Segundo 
Planaltos habitando as Florestas Ombrófilas Densa 
e Mista e a Estepe Gramíneo Lenhosa (Fig. 2d). 
Ocorre também nos estados do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina (Barros et al. 2013). 

Segundo os critérios da IUCN (2010), a 
variedade é considerada vulnerável (VU B2a), pois 
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é registrada em menos de 10 localidades no estado, 
nenhuma localizada em unidade de conservação. 

Phymatidium microphyllum var. herteri 
difere da variedade típica pelas peças florais mais 
lanceoladas, além das sépalas e pétalas curvadas 
para frente, conferindo às flores uma aparência 
algo que fechada, e pelas aurículas subquadradas 
da coluna. Floresce de janeiro a abril.
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Resumo 
Foram realizados o georreferenciamento e as análises de avaliação de risco de extinção seguindo os critérios 
e categorias da IUCN para 32 espécies de Urticineae (Cannabaceae, Ulmaceae, Urticaceae e Moraceae) 
ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. Materiais correspondentes a essas espécies foram 
examinados nos principais herbários brasileiros, sendo selecionados 2524 registros para a avaliação. Dentre 
as 32 espécies, Ampelocera glabra, Celtis spinosa, Ficus cyclophylla, F.nevesiae, Maclura brasiliensis e 
Phyllostylon brasiliense encontraram-se ameaçadas de extinção, já Brosimum guianense, Dorstenia arifolia, 
Ficus castellviana, F.pulchella, Sorocea guilleminiana e S. hilarii deixaram de ser consideradas ameaçadas 
de extinção pelo recente estudo. Os resultados apontaram, como localidades de importância conservacionista, 
os municípios de Armação de Búzios, Cabo Frio, Rio de Janeiro e Saquarema.
Palavra-chave: Moraceae, Urticaceae, Ulmaceae, Cannabaceae.

Abstract
This paper conducted georeferencing and analyzes of extinction risk assessments following the criteria and 
categories from IUCN for 32 species of Urticineae (Cannabaceae, Ulmaceae, Moraceae and Urticaceae) 
occurring in the sandy coastal plains of the state of Rio de Janeiro. Materials corresponding to these species were 
examined in major Brazilian herbaria and 2524 records were selected for evaluation. Among the 32 species, 
Ampelocera glabra, Celtis spinosa, Ficus cyclophylla, F.nevesiae, Maclura brasiliensis and Phyllostylon 
brasiliense fall into endangered category, and Brosimum guianense, Dorstenia arifolia, Ficus castellviana, 
F.pulchella, Sorocea guilleminiana and S. hilarii were not considered threatened. The locations of conservation 
importance belong to the municipalities of Armação de Búzios, Cabo Frio, Rio de Janeiro and Saquarema.
Key word: Moraceae, Urticaceae, Ulmaceae, Cannabaceae.
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Introdução
A subordem Urticineae é um grupo de plantas 

que pertencem à ordem Rosales e reúnem as famílias 
Cannabaceae, Moraceae, Ulmaceae e Urticaceae. 
São pantropicais e caracterizadas principalmente 
por possuírem cistólitos, flores inconspícuas, floema 
estratificado, dois carpelos, ovário unilocular com 
único óvulo apical e pólen porado (Judd et al. 2007). 
No Brasil, Urticineae está representada por 312 
espécies (36 gêneros), distribuidas principalmente 
nas florestas ombrófilas Atlânticas e Amazônicas 
(Romaniuc-Neto et al. 2012a,b; Romaniuc-Neto 
& Gaglioti 2012; Romaniuc-Neto & Torres 2012).  

Urticineae tem recebido contribuições 
progressivas em relação a conservação, baseado 
nos critérios da IUCN. A União Internacional de 
Conservação da Natureza – IUCN, estabeleceu em 
1994 critérios para avaliar o estado de conservação 
das espécies com nove categorias (Extinta, Extinta 
na natureza, Criticamente em perigo, Em perigo, 
Vulnerável, Quase ameaçada, Menos preocupante, 
Deficiente de dados e Não avaliada) visando unificar 
e padronizar as avaliações mundiais (IUCN 1994). 
Em Moraceae, o principal trabalho de avaliação das 
espécies brasileiras abordou 257 espécies (sensu 
lato) com 83 ameaçadas de extinção, uma listagem 
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minuciosa resultado da longa vivência de campo dos 
pesquisadores envolvidos (Carauta et al. 1996). No 
estado do Rio de Janeiro, Carauta (1996) listou 34 
espécies ameaçadas de extinção. Ambos os trabalhos 
seguiram os critérios e categorias da IUCN (1994). Na 
lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas 
de extinção somente quatro foram consideradas 
(MMA 2008) e outras 17 na lista vermelha da IUCN 
(IUCN 2012). Trabalhos baseados em dados locais e 
regionais são importantes para a tomada de decisões 
para a manutenção da biodiversidade dentro do próprio 
espaço de análise (e.g. Carauta 1996; Pederneiras et 
al. 2011a,b; Pelissari & Romaniuc 2013). Por outro 
lado, a avaliação o estado de conservação da espécie 
como um todo (nacional ou globalmente) muda o foco 
para a sobrevivência do táxon.

A vegetação das restingas fluminenses está 
sofrendo intensa perda de hábitat principalmente 
pela especulação imobiliária, o que torna urgente 
o conhecimento do estado de conservação de suas 
espécies. A partir da análise regional de risco de 
extinção das espécies de Urticineae ocorrentes nas 
restingas fluminenses (Pederneiras et al. 2011a,b), 
procurou-se ampliar a análise para uma avaliação 
nacional com o objetivo de contribuir para o 
provimento de listas vermelhas e para destacar 
localidades de importância conservacionista para 
as espécies de Urticineae.

Material e Métodos
Esse trabalho foi baseado em um exame 

taxonômico acurado das espécies dos herbários do 
Rio de Janeiro (R, RB, GUA e HB), São Paulo (SP 
e SPF), Bahia (HUEFS, CEPEC, ALCB, HRB) e 
Manaus (INPA), sendo selecionados 2524 registros 
para a fase de análise de dados de localidade de 
ocorrência que foram georreferenciados e mapeados 
para o auxílio na avaliação do risco de extinção. 

Foram utilizados os critérios e categorias 
da IUCN (Versão 9.0, 2011) e recomendações 
de Borges et al. (2012). Para área de ocupação 
foi utilizada a escala recomendada de 4 km2 por 
célula. Para medições de extensão de ocorrência foi 
utilizado o Google Earth (Google EarthTM serviço 
de mapa) e para cálculo de áreas foi utilizado o 
software Google Earth Path (Sgrillo 2012). 

Nas espécies classificadas como ameaçadas 
de extinção (Vulnerável e Em Perigo) foram 
selecionados e citados todos os materiais de interesse 
para uma avaliação conservacionista e apenas 
materiais em localidades repetidas foram excluídos. 
Foi inferido se as localidades de ocorrência 

das espécimes encontram-se ainda em estado 
conservado, ou não, para a contagem do critério 
B2a da IUCN. Localidades que provavelmente 
encontram-se degradadas não foram contadas.

Para as espécies consideradas não ameaçadas 
(LC, NT) foi selecionado e citado um material 
de herbário (geralmente o que foi coletado 
mais recentemente) para cada estado do Brasil, 
com finalidade de testemunhar a abrangência e 
justificar a categorização. 

As espécies foram georreferenciadas na 
própria exsicata e mapeadas no programa Arcview 
(ENRI 1999), mas somente os mapas das espécies 
consideradas ameaçadas de extinção, tanto pelo 
presente trabalho como pelos estudos prévios (Carauta 
et al. 1996; Carauta 2002; MMA 2008; IUCN 2012), 
foram consideradas para fins de categorização. 

Resultados
Das 32 espécies avaliadas e categorizadas 

no presente trabalho, seis estão ameaçadas de 
extinção (Ampelocera glabra Kuhlm., Celtis 
spinosa Spreng., Ficus cyclophylla (Miq.) Miq., 
F.nevesiae Carauta, Maclura brasiliensis (Mart.) 
Endl. e Phyllostylon brasiliense Capan.) e 26 em 
menor preocupação (Tab. 1). Todas as mudanças 
de categoria ocorreram em razão da ampliação 
do conhecimento através das novas coletas e 
informações de campo dos últimos 15 anos.

Espécies ameaçadas de extinção
1.1 Ampelocera glabra Kuhlm.  Fig. 1a

Possui 28 km2 de área, com subpopulações 
severamente fragmentadas inferidas pelas 
análises de material de herbário que totalizaram 
apenas três coletas nessas três últimas décadas 
(vide  material selecionado abaixo). Além 
disso, foi observado que a área da coleta 
G.S.Z.Rezende 69 vem sofrendo desmatamento 
para ocupação humana. EN B2ab(iii,iv).
Material selecionado: BAHIA: Itaibó, estrada para 
Apuarema, 28.X.1970, T.S.Santos 1210 (CEPEC, RB). 
Jussari, Reserva Particular do Patrimônio Natural Serra 
do Teimoso, 8.IX.1998, A.M.Amorim et al. 2619 (SP). 
ESPÍRITO SANTO: Rio Doce, Goitacazes, 15.XI.1943, 
J.G.Kuhlmann 6429 (RB, CEPEC). MINAS GERAIS: 
Rio Doce, Fazenda Paraiso, 13.X.1997, E.L.M.Catharino 
2172 (SP). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, Condomínio 
Florestinha, 6.XII.2001, G.S.Z.Rezende et al. 69 (RB). 
Rio de Janeiro, Laranjeiras, Reserva Florestal da Fábrica 
Aliança, 8.XI.1922, J.G.Kuhlmann 6794 (RB). Horto 
Florestal, 23.XII.1926, J.G.Kuhlmann 1221 (RB). Poses, 
Avellar, G.M.Nunes 80 (RB).
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Espécies Brasil MMA 
2008

IUCN 
2010

Presente 
pesquisa

Ampelocera glabra Kuhlm. EN
Brosimum guianense (Aubl.) Huber VU LC
Cecropia glaziovii Snethl. NE LC
Cecropia lyratiloba Miq. NE LC
Celtis brasiliensis (Gardner) Planch. LC
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. LC
Celtis spinosa Spreng. EN
Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini LC LC
Dorstenia arifolia Lam. VU DD LC
Dorstenia cayapia Vell. NT DD LC
Ficus arpazusa Casar. LC LC
Ficus castellviana Dugand VU LC LC
Ficus clusiifolia (Miq.) Schott LC LC
Ficus cyclophylla (Miq.) Miq. EN EN VU
Ficus eximia Schott NT LC
Ficus gomelleira Kunth NT LC
Ficus hirsuta Schott NT NT LC
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. LC LC
Ficus maximiliana (Miq.) Mart. LC
Ficus nevesiae Carauta VU VU
Ficus organensis (Miq.) Miq. NT LC
Ficus pulchella Schott ex Spreng. VU VU LC
Ficus trigona L.f. LC LC
Laportea aestuans (L.) Chew LC
Maclura brasiliensis (Mart.) Endl. EN LC EN
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. NT LC
Phyllostylon brasiliense Capan. EN
Sorocea guilleminiana Gaudich. VU VU LC
Sorocea hilarii Gaudich. EN LC
Trema micrantha (L.) Blume LC
Urera aurantiaca Wedd. LC
Urera nitida (Vell.) Brack    LC

Tabela 1 – Categorias de conservação das espécies de acordo com a IUCN. Categorias: DD: data deficient (dados 
deficientes); LC: least concern (menor preocupação); VU: vulnerable (vulnerável); EN: endangered (em perigo); 
NT: near threatened (próximo à ameaçada); NE: not evaluated (não avaliada). Dados do Brasil baseado em Carauta 
et al. (1996), Carauta (2002).
Table 1 – Conservation status of species according to IUCN. Categories: DD: data deficient; LC: least concern; VU: vulnerable, EN: 
endangered, NT: near threatened, NE: not evaluated. Data from Brazil based on Carauta et al. (1996) and Carauta (2002).
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1.2 Celtis spinosa Spreng.  Fig. 2a
No Brasil, possui uma área de ocupação 

de ca. 20 km2, com subpopulações severamente 
fragmentadas inferidas pelas análises de material de 
herbário que totalizaram apenas duas coletas nessas 
três últimas décadas (vide material selecionado 
abaixo). As duas localidades encontradas no Rio de 
Janeiro, estão dentro de unidades de conservação, 
mas que sofrem constante degradação ambiental 
pela pressão imobiliária e turística do entorno, pela 
falta de controle e vigilância permanente, e pela 
falta de instalações físicas e infraestruturas próprias 
de unidades de conservação. EN B2ab(iii,iv)
Material selecionado: ARGENTINA: Buenos Aires, La 
Plata, 2.XII.1971, J.P.P.Carauta 1417 (GUA). BRASIL. 
MATO GROSSO: Cuiabá, 1914, J.G.Kuhlmann 155 (R).
RIO GRANDE DO SUL: Taim, Vila do Taim, 17.X.1979, 
D.Araujo 1285 (GUA). RIO DE JANEIRO: Niterói, 
Alto Mourão, 9.IX.1982, Andreata et al. 516 (GUA). 
Saquarema, Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá, 
29.X.1991, D.Araujo et C.Farney 9474 (GUA).

1.3 Ficus cyclophylla (Miq.) Miq.  Fig. 1d
Esta espécie ocorre na Floresta Ombrófila 

Densa Atlântica, da Paraíba até São Paulo, 
mais particularmente em Matas de Restinga. 
Supondo que cada geração dure pelo menos ca. 
30 anos (Carauta 1989), estima-se um declínio 
de pelo menos 30% em três gerações, ou 90 anos, 
agravado pela alta valorização imobiliária das 
regiões litorâneas que tente a pressionar os últimos 
refúgios de matas de restingas e a perda de área por 
construções. VU A2c
Material selecionado: BAHIA: Camaçari, 10.VI.2006, 
M.L.Guedes 12162 (ALCB). ESPÍRITO SANTO: 
Linhares, 7.VI.1994, D.A.Folli 2322 (GUA). MINAS 
GERAIS: Governador Valadares, 23.II.2004, R.M.Castro 
et Teixeira 917 (HUEFS). PARAÍBA: Araruna, 14.IV.2002, 
M.R.Barbosa et al. 2415 (HUEFS). RIO DE JANEIRO: 
Saquarema, Jacarepiá, 11.IV.2008, L.C.Pederneiras 414 
(R). SÃO PAULO: Ubatuba, 14.XI.1993, M.D.de Moraes 
et al. 29295 (SPF). SERGIPE: Pirambú, 28.I.1992, 
C.Farney et al. 2976 (RB).

Figura 1 – Mapas de distribuição geográfica – a. Ampelocera glabra; b. Ficus nevesiae; c. Maclura brasiliensis; 
d. Ficus cyclophylla.
Figure 1 – Geographic distribution maps – a. Ampelocera glabra; b. Ficus nevesiae; c. Maclura brasiliensis; d. Ficus cyclophylla.
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1.4 Ficus nevesiae Carauta  Fig. 1b
Esta espécie possui uma área de ocorrência 

de ca. 24 km2, com subpopulações severamente 
fragmentadas inferidas pelas análises de material 
de herbário que totalizaram apenas sete coletas 
reconhecidas. A maioria dos indivíduos conhecidos 
estão dentro de unidades de conservação no Rio 
de Janeiro, mas sob constante ameaça ambiental, 
principalmente pela pressão imobiliária e turística 
do entorno, pela falta de controle e vigilância 
permanente das áreas, e pela falta de instalações 
físicas e infraestruturas próprias de unidades de 
conservação. VU B2ab(i,ii,iii,iv).
Material examinado: RIO DE JANEIRO: Reserva 
Biológica Estadual da Praia do Sul, 16.II.1984, 
D.Araujo 6126 (RBR). Arraial do Cabo, Restinga de 
Massambaba, 4.III.2008, L.C.Pederneiras et al. 383, 
385 (R). Botafogo, 12.XI.2000, B.E.Diaz 395 (GUA). 
Cabo Frio, Peró,14.IX.2002, A.Quinet et al. 729 (RB). 
Parati, 28.IX.1996, R.Mello-Silva & Santos 1250 
(SPF). Saquarema, Jaconé, 8.IV.1992, D.Araujo 9610 
(GUA). Lagoa de Jacarepaguá, 8.VI.1987, H.C.Lima 
et al. 6523 (RB). Prainha, 2.IV.2011, L.C.Pederneiras 
et A.G.Carvalho 672 (R).

1.5 Maclura brasiliensis (Mart.) Endl.  Fig. 1c
Apesar da extensão de ocorrência neotropical 

(Kaastra 1973), essa espécie possui uma área 
de ocupação de ca. 52 km2, com subpopulações 
severamente fragmentadas inferidas pelas análises 
de material de herbário que totalizaram apenas 
quatro localidades conhecidas. As populações 
entre o Brasil e a Bolívia estão isoladas em mais 
de 2000 km. No Brasil, atualmente só ocorre em 
Armação de Búzios, um refúgio de clima estacional 

semidecidual no Rio de Janeiro que, nessa pesquisa, 
fica caracterizado como uma “location” pela forte 
pressão imobiliária e turística que ameaça a perda 
de espaço dessa espécie na região. Em Campos dos 
Goitacazes foram feitas excursões de coleta (nos 
anos de 2007–2009) nas proximidades do complexo 
lagunar Grussaí e Iquiparí, únicos remanescentes 
de vegetação de restinga restante na região, mas 
não foi reencontrada. EN B2ab(ii,iii,iv).
Material selecionado: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
Armação de Búzios, Praia da Gorda, 17.XII.1998, 
A.Q.Lobão et al. 395 (RB). Praia da Tartaruga, 
12.XI.1998, A.Q.Lobão et al. 381 (RB). Campos dos 
Goitacazes, M.A.P.Wied-Neuwied (U, BR). BOLÍVIA. 
Santa Cruz, Andrés Ibáñez, 17.XII.1991, M.Nee 42145 
(RB). HONDURAS. Olancho, vizinhanças de Catacamas, 
18.III.1949, C.Standley 18431 (US). PERU. Madre de 
Dios, Manu, 11.IX.1986, R.B.Foster 11354 (F).

1.6 Phyllostylon brasiliense Capan.  Fig. 2b
Essa espécie ocorre do Brasil até a América 

Central (Todzia 2001; CONABIO 2009), mas 
outros trabalhos consideram endêmicas da costa 
Atlântica brasileira (Todzia 1992; Pederneiras et 
al. 2011b). Se for considerado somente o Brasil, 
possui uma área de ocupação de apenas ca. 24 km2, 
com subpopulações severamente fragmentadas 
inferidas pelas análises de material de herbário que 
totalizaram apenas três coletas nessas três últimas 
décadas. No Rio de Janeiro, ocorre em Armação de 
Búzios, considerado uma “location” pelas mesmas 
considerações citadas em Maclura brasiliensis, já 
em São Cristóvão, a área que Glaziou coletou pela 
primeira vez, foi completamente suprimida pelas 
construções portuárias. EN B2ab(ii,iii,iv)

Figura 2 – Mapas de distribuição geográfica – a. Celtis spinosa; b. Phyllostylon brasiliense.
Figure 2 – Geographic distribution maps – a. Celtis spinosa; b. Phyllostylon brasiliense.
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Material examinado: BAHIA: Itatim, Morro das Tocas, 
25.XI.1995, F.França et al. 1432 (HUEFS); km 9 da 
estrada Serra Preta-Ipirá, 24.X.1970, Andrade-Lima 
6190 (SP). ESPÍRITO SANTO: Victoria, Fazenda do 
Maruhype, 23.X.1930, J.G.Kuhlmann 485 (RB). MINAS 
GERAIS: Figueira (atualmente Governador Valadares), 
25.IX.1929, J.G.Kuhlmann 251 (RB). PERNAMBUCO: 
Águas Belas, Serra do Cumunati, 21.XI.1969, Andrade-
Lima 5616 (SP). Surubim, Salobra, 20.VII.1972, 
Andrade-Lima 6916 (SP). RIO DE JANEIRO: Armação 
de Búzios, Tucuns, 7.XI.1985, H.C.Lima et al. 5188 
(RB). Rio de Janeiro, São Cristóvão, 28.X.1890, 
A.Glaziou (RB 6842).

Espécies anteriormente consideradas 
ameaçadas de extinção ou próximas
As espécies a seguir foram consideradas 

ameaçadas de extinção em estudos anteriores 
(Carauta et al. 1996; MMA 2008; IUCN 2010), 
mas, após o exame de material de herbário e 
mapeamento, uma ampliação e um refinamento 
do conhecimento foi alcançado, resultando numa 
mudança de categorização para menor preocupação 
(LC). Todas possuem coletas recentes tanto dentro 
quanto fora de Unidades de Conservação, além 
de extensão de ocorrência maior que 20 mil km2.

2.1 Brosimum guianense (Aubl.) Huber 
 Fig. 3a

Extensão de ocorrência: ca. 4,7 milhões de km2.
Material selecionado: ACRE: Plácido de Castro, 
17.X.1980, B.Nelson 725 (RB). ALAGOAS: São Luis 
do Quitunde, 22.XI.2003, R.P.Lyra-Lemos 8117 (ALCB). 
AMAPÁ: Rio Araguari, 29.IX, I.M.Pires 51311 (R). 
AMAZONAS: Rio Apitua, 30.VI.1971, G.T.Prance et 
al. 13920 (R). BAHIA: Itaberaba, 18.I.2006, L.P.Queiroz 
12062 (HUEFS). ESPÍRITO SANTO: Conceição da 
Barra, 21.IX.1993, O.J.Pereira 4902 (SP). MATO 
GROSSO:  São Félix do Araguaia, 17.X.1985, 
Cid-Ferreira et al. 6506 (SPF). MATO GROSSO 
DO SUL: Bataguaçu, 22.XI.1992, I.Cordeiro et al. 
1051 (SP). MINAS GERAIS: Jequeri, 27.XI.1997, 
A.Salino 3801 (GUA). PARÁ: Altamira, 25.X.1986, 
S.A.M.Souza 483 (HRB). PARAÍBA: Espirito Santo, 
Engenho São Paulo, 25.XI.1968, Andrade-Lima 
5476 (SP). PERNAMBUCO: São Lourenço da Mata, 
6.V.2000, K.Almeida & Figueiredo 41 (CEPEC). 
RIO DE JANEIRO: Saquarema,  11.IV.2008, 
L.C.Pederneiras 407  (R). RONDÔNIA:  Porto 
Velho, 19.IV.1987, M.Nee 34949 (SP). RORAIMA: 
Serra do Surucucu,  19.X.1991,  S.Almeida & 
Cordeiro 701 (HUEFS). SÃO PAULO: Sete Barras, 
15.I.2004,  N.M.Ivanauskas et al.  5016 (RB). 
SERGIPE: Estância, 28.XI.1993, A.M.Amorim et 
al. 1519 (R). TOCANTINS: Paraná, 10.IX.2003, 
A.C.Sevilha et al. 3506 (SP). 

2.2 Dorstenia arifolia Lam.  Fig. 3b
Extensão de ocorrência: ca. 140 mil km2. 

Material selecionado: BAHIA: Itanhaém, 29.XII.2004, 
A.M.Amorim et al. 4583 (CEPEC).ESPÍRITO SANTO: 
Itarana, 26.II.2003, J.A.Lombardi et al. 5222 (SPF). 
MINAS GERAIS: Jequeri, 2.V.1998, A.Salino & Morais 
4290 (GUA). RIO DE JANEIRO: Grumari, 14.VII.2008, 
L.C.Pederneiras & M.D.M.Vianna-Filho 471, 472 (R). 
SÃO PAULO: Caraguatatuba, 9.IX.2000, R.S.Bianchini 
et al. 1448 (SPF).

2.3 Dorstenia cayapia Vell. Fig. 3c
Extensão de ocorrência: ca. 160 mil km2. 

Material selecionado: BAHIA: Itanhaém, 29.XII.2004, 
A.M.Amorim et al. 4583 (CEPEC). ESPÍRITO SANTO: 
Itarana, 26.II.2003, J.A.Lombardi et al. 5222 (SPF). 
MINAS GERAIS: Jequeri, 2.V.1998, A.Salino & Morais 
4290 (GUA). RIO DE JANEIRO: Campos, 17.V.2007, 
G.Heiden et al. 769 (RB). SÃO PAULO: Caraguatatuba, 
9.IX.2000, R.S.Bianchini et al. 1448 (SPF).

2.4 Ficus eximia Schott Fig. 3d
Extensão de ocorrência: ca. 230 mil km2.

Material selecionado: BAHIA: Itatim, 29.I.1986, 
F.França et al. 1638 (SP). ESPÍRITO SANTO: 
Linhares, 6.XII.2007, D.A.Folli 5796 (CVRD). MINAS 
GERIAS: Dionísio, 7.V.2003, G.S.França 323 (HUEFS).
PARANÁ: Ribeirão do Pinhal, 12.XI.2000, J.Carneiro 
806 (RB). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 23.III.2002, 
P.P.de Souza 147 (RB). RIO GRANDE DO SUL: Três 
Forquilhas e Três Cachoeiras, 23.II.2003, B.E.Diaz 612 
(R). SÃO PAULO: Parque Estadual Turístico Alto Ribeira, 
25.II.2011, L.C.Pederneiras et al. 652 (SP).

2.5 Ficus gomelleira Kunth emend. Carauta & 
Diaz Fig. 4a

Extensão de ocorrência: ca. 5 milhões de km2.
Material selecionado: ALAGOAS: Ibateguara, 
16.X.2002, M.Oliveira et al. 1128 (R). AMAPÁ: Rio 
Vila Nova, 13.VII.1951, R.L.Froes & Black (R 27482). 
AMAZONAS: São Sebastião do Uatumã, 13.VII.1979, 
C.A.Cid et al. 310 (R). BAHIA: Ibicoara, 13.X.2007, 
M.L.Guedes et al. 13895 (ALCB). CEARÁ: F.Alemão 
1434 (R). ESPÍRITO SANTO: Iporá, 16.IV.2005, 
L.P.Queiroz et al. 10337 (HUEFS). MARANHÃO: Viana 
e Bandeirantes, 17.X.1980, D.C.Daly et al. D634 (HRB). 
MATO GROSSO: Sinop, 3.X.1985, Cid Ferreira et al. 
6323 (SPF). MINAS GERAIS: Governador Valadares, 
23.II.2004, R.M.Castro & L.Teixeira 916 (HUEFS). 
PARAÍBA: João Pessoa, 2.VIII.2001, P.C.Gadelha Neto 
et al 659 (R). PIAUÍ: Caracol, 22.VI.2007, R.M.Santos 
et al. 1442 (HUEFS). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, 
30.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 509 (R).
Itatiaia, 23.III.2002, P.P.Souza 144 (R). RIO GRANDE 
DO SUL: Tramandaí, 3.III.1985, J.R.Stehmann (GUA 
43587). RONDÔNIA: Costa Marques para Forte Principe 
da Beira, 28.III.1987, M.Nee 34522 (RB). SANTA 
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CATARINA: Itajaí, 14.XII.1975, Klein 11261 (GUA). 
SÃO PAULO: Areias, 11.IV.2005, L.R.Mendonça-Souza 
et al. 35 (RB).

2.6 Ficus hirsuta Schott Fig. 4b
Extensão de ocorrência: ca. 340 mil km2.

Materiais selecionados: BAHIA: Almadina, 19.III.2006, 
J.L.Paixão et al. 862 (HUEFS). ESPÍRITO SANTO: entre 
Vitória e Guarapari, 19.VIII.2003, B.E.Diaz 690 (R). 
MATO GROSSO: Pantanal, 13.VII.1995, M.R.Pereira-
Noronha 1131 (SP). MINAS GERAIS: Barroso, Mata 
do Baú, 28.IX.2002, L.C.S.Assis & M.S.Magalhães 
580 (SP). RIO DE JANEIRO: Saquarema, 17.I.2008, 
L.C.Pederneiras & A.F.P.Machado 355 (R). SÃO 
PAULO: Gália, Estação Ecológica dos Caetetus, 
12.III.1997, E.Furlan (SP 396897).

2.7 Ficus organensis (Miq.) Miq. Fig. 4c
Extensão de ocorrência: ca. 240 mil km2.

Materiais selecionados: BAHIA: Salvador, 18.II.1992, 
M.L.Guedes et al. 2569 (R). Sauípe, 15.XI.2007, 
E.P.Queiroz 2513 (HRB). ESPÍRITO SANTO: Alfredo 
Chaves, 7.VII.1996, G.Hatschbach et al. 65244 

(HUEFS). MINAS GERAIS: Diamantina, 29.I.2000, 
R.Mello-Silva & Forzza 1741 (SPF). PARANÁ: Doutor 
Ulysses, 2.XII.1999, G.Hatschbach et al. 69808 (RB). 
PERNAMBUCO: Floresta, Inajá, 4.VI.1995, M.C.Tschá 
et al. 113 (RB). RIO DE JANEIRO: Macaé, 16.VII.2005, 
L.C.Pederneiras 184 (R). RIO GRANDE DO SUL: 
Gravataí, 27.II.2003, B.E.Diaz 1431 (R). SANTA 
CATARINA: Blumenau, 17.III.1997, C.E.Zimmermann 
(GUA 44916). SÃO PAULO: Caraguatatuba, 16.III.2003, 
A.Oliveira et al. 2103 (RB).

2.8 Ficus pulchella Schott ex Spreng. Fig. 4d
Extensão de ocorrência: ca. 200 mil km2.

Material selecionado: BAHIA: Itaberaba, 18.I.2006, 
L.P.Queiroz et al. 12058 (HUEFS). ESPÍRITO SANTO: 
Conceição da Barra, 22.IX.1992, O.J.Pereira 3885 
(GUA). MINAS GERAIS: Caratinga, 11.VII.1980, 
A.Nishimura 55 (GUA). PARAÍBA: Espírito Santo, 
25.XI.1968, Andrade-Lima 5479 (SP). RIO DE 
JANEIRO: Arraial do Cabo, 28.VIII.1996, L.E.Mello-
Filho et al. 6102 (R). SANTA CATARINA: Cubatão, 
21.VI.1986, S.L.Pompéia 1 (SP). SÃO PAULO: Peruibe, 
30.X.2010, L.C.Pederneiras et al. 589 (SP).

Figura 3 – Mapas de distribuição geográfica – a. Brosimum guianense; b. Dorstenia arifolia; c. Dorstenia cayapia; 
d. Ficus eximia.
Figure 3 – Geographic distribution maps – a. Brosimum guianense; b. Dorstenia arifolia; c. Dorstenia cayapia; d. Ficus eximia.
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2.9 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 
 Fig. 5a

Extensão de ocorrência: ca. 11,5 milhões 
de km2.
Material selecionado: ACRE: 11 km de Rio Branco-
Quixada, 18.X.1980, S.R.Lowrie et al. 576 (R). BAHIA: 
Anguera, 22.V.2007, D.Cardoso & R.M.Santos 1947 
(HUEFS). BRASILIA: 2.X.1992, B.A.S.Pereira & 
V.V.Mecenas 2264 (RB). CEARÁ: Aiuaba, 25.II.1997, 
L.W.Lima-Verde et al. 455 (RB). ESPÍRITO SANTO: 
Guarapari, 25.III.1993, P.E.Vinha (SP 305557). 
GOIÁS: Luziania, 9.XI.2002, G.Pereira-Silva et 
al. 6993 (R). MARANHÃO: São Luis, 2.XI.1982, 
Gottsberger 21182 (SP). MATO GROSSO: Gaúcha do 
Norte, 5.X.2000, N.M.Ivanauskas 4405 (SP). MATO 
GROSSO DO SUL: Campo Grande, 15.X.1989, 
M.C.A.Fubenda et al. 64 (RB). MINAS GERAIS: 
Governador Valadares, 22.II.2004, R.M.Castro & 
L.Teixeira 908 (HUEFS). PARAÍBA: João Pessoa, 
8.III.1988, C.A.B.Miranda & Moura 509 (SP). 
PARANÁ: Antonina, 10.IV.2003, M.Borgo et al. 2373 
(RB). PERNAMBUCO: Cabo de Santo Agostinho, 
30.IX.2007, E.P.Queiroz et el. 2468 (HRB). RIO DE 
JANEIRO: Cabo Frio, Estação de Rádio da Marinha, 

29.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 487 (R). 
RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo, XII.1994, 
J.Dutra (R 56304). RONDÔNIA: 18.I.1979, G.Vieira 
et al.  530 (R). SANTA CATARINA:  Palhoça, 
24.VI.1971, R.M.Klein 9543 (GUA). SÃO PAULO: 
Eldorado, 28.III.2005, J.E.Meireles et al. 291 (SP). 
SERGIPE: Carmópolis, 23.IV.2000, A.M.Teles 9 
(HRB). TOCANTINS: São Sebastião do Tocantins, 
13.XI.1983, E.Mileski 334 (HRB).

2.10 Sorocea guilleminiana Gaudich. Fig. 5b
Extensão de ocorrência: ca. 2,2 milhões de km2.

Material selecionado: BAHIA: Itaberaba, 18.I.2006, 
L.P.Queiroz 12057 (HUEFS). BRASÍLIA: 14.IX.1984, 
B.A.S.Pereira 1184  (SP). ESPÍRITO SANTO: 
Santa Teresa, 2.XII.1987, W.Pizziolo 332 (GUA). 
GOIÁS: Cavalcante, 18.X.2001, G.Pereira-Silva 
et al. 5700 (SP). MINAS GERAIS: Marliéria, 
6.X.2003, G.S.França 417 (HUEFS). PARAÍBA: Sapé, 
23.III.2001, G.O.Dionisio 109 (R). PERNAMBUCO: 
Ipojuca, 6.IX.1967, P.Ferreira 67-28 (SP). RIO DE 
JANEIRO: Cabo Frio, 2.IV.2008, L.C.Pederneiras & 
M.S.Faria 398 (R). SÃO PAULO: Ubatuba, 5.XII.1988, 
F.C.P.Garcis et al. 319 (SP).

Figura 4 – Mapas de distribuição geográfica – a. Ficus gomelleira; b. Ficus hirsuta; c. Ficus organensis; d. Ficus pulchella.
Figure 4 – Geographic distribution maps – a. Ficus gomelleira; b. Ficus hirsuta; c. Ficus organensis; d. Ficus pulchella.
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2.11 Sorocea hilarii Gaudich. Fig. 5c
Extensão de ocorrência: ca. 220 mil km2.

Material selecionado: ALAGOAS: Ibateguara, 
3.IV.2003, M.Oliveira & Grillo 1324 (HUEFS). 
BAHIA: Ituberá, 8.IV.2006, R.M.Valadão & Guedes 261 
(ALCB).ESPÍRITO SANTO: Itapemirim, 21.VI.1996, 
R.Mello-Silva et al. 1184 (SP). MINAS GERIAS: 
Coronel Pacheco, 27.XI.1944, Ezequieu 1660 (SP). 
PERNAMBUCO: Sirinhaém, 11.II.2004, M.Oliveira & 
Grillo 1539 (R). RIO DE JANEIRO: São João da Barra, 
1.XI.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 544 (R). 
SÃO PAULO: São Sebastião, 21.IV.2000, J.P.Souza 
et al. 3342 (SP).

Espécies não ameaçadas de extinção
Todas as espécies a seguir são avaliadas 

como de menor preocupação (LC) porque são 
reconhecidas em diversas localidades, com coletas 
relativamente recentes, e possuem extensão de 
ocorrência maior que 20.000 km2. 

3.1 Cecropia glaziovii Snethl.
Materiais selecionados: BAHIA: Amargosa, 24.I.2007, 
D.Cardoso 1525 (SP). ESPÍRITO SANTO: Domingos 
Martins, 29.V.1993, J.M.Simões et al. 73 (GUA). MINAS 
GERAIS: Monte Belo, 23.V.1987, H.C.Weyland Vieira 

Figura 5 – Mapas de distribuição geográfica – a. Maclura tinctoria; b. Sorocea guilleminiana; c. Sorocea hilarii.
Figure 5 – Geographic distribution maps – a. Maclura tinctoria; b. Sorocea guilleminiana; c. Sorocea hilarii.
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1194 (R). PARANÁ: Cerro Azul, 8.II.1996, E.V.Odia et 
al. 51 (RB). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, 30.X.2008, 
L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 516 (R). RIO GRANDE 
DO SUL: Osório, 22.XII.1979, Waechter & Baptista 
1516 (GUA). SANTA CATARINA: Reserva Vila Velha, 
17.II.1993, Negrelle & Londero 743 (GUA). SÃO PAULO: 
Apiaí, 10.I.1993, S.Romaniuc-Neto et al. 1388 (SP).

3.2 Cecropia lyratiloba Miq. 
Material selecionado: BAHIA: Lauro de Freitas, 
15.III.2006, E.P.Queiroz & Queiroz 1720 (HRB). 
BRASÍLIA: Distrito Federal, 19.V.1978, Heringer et 
al. 509 (GUA). ESPÍRITO SANTO: Retiro Aracruz, 
6.V.1992, O.Pereira et al. 3394 (GUA). GOIÁS: 
Campinaçu, 6.IX.1995, B.Walter et al. 2556 (GUA). 
MINAS GERIAS: Januária, 12.IX.2003, M.G.Bovine 
2303 (RB). PARANÁ: Rio Piquiri, 3.II.1982, P.P.Furtado 
154 (RB). PERNAMBUCO: Cabo de Santo Agostinho, 
12.XI.2007, E.P.Queiroz & Queiroz 2491 (HRB). RIO 
DE JANEIRO: Cabo Frio, 29.X.2008, L.C.Pederneiras & 
R.W.Lacerda 499 (R). SÃO PAULO: Cananéia, 11.II.1992, 
S.Romaniuc-Neto & Godoi 1280 (SP). SERGIPE: Areia 
Branca, 23.I.1992, J.P.P.Carauta 6484 (GUA).

3.3 Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.
Material selecionado: BAHIA: Abaíra, 22.I.1994, 
W.Ganev 2858 (SPF). BRASILIA: 15.IX.1981, 
B.A.S.Pereira 58 (RB). GOIÁS: Serra do Rio Preto, leste 
de Cabeceiras, 16.XI.1965, Irwin  et al. 10348 (GUA). 
MATO GROSSO: Cuiabá, X.1914, J.G.Kuhlmann 162 
(R). MATO GROSSO DO SUL: Bonito, 10.X.2003, 
G.Hatschbach et al. 76106 (RB). MINAS GERAIS: 
Serra de São José, 6.X.1997, M.C.Vianna et al. 2432 
(GUA). RIO DE JANEIRO: Mangaratiba, Restinga 
de Marambaia, 6.V.2008, L.C.Pederneiras et al. 428, 
429 (R). SANTA CATARINA: Bom Retiro, Pinheiral, 
24.XI.1956, L.B.Smith & Klein 7923 (R). SÃO PAULO: 
Votorantin, 20.III.1983, V.F.Ferreira 3007 (GUA).

3.4 Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Material selecionado: BAHIA: Iaçu, Lage Preta, 
12.III.2005, França et al 5150 (SP). CEARÁ: Pacatuba, 
18.V.1935, F.E.Drouet 2626 (R). ESPÍRITO SANTO: 
Linhares, 25.III.1987, Folli 636 (GUA). GOIÁS: Monte 
Alegre, 11.IV.2000, R.C.Mendonça et al. 4147 (GUA). 
MARANHÃO: Vitória do Mearim, 26.XI.1985, J.G.Silva 
2027 (R). MATO GROSSO: Santa Teresinha, 13.X.1985, 
W.Thomas et al. 4371 (SPF). MINAS GERAIS: 
Caxambu, 20.II.2006, H.C.L.Geraldo 313 (HB). PARÁ: 
Arapari, Monte Alegre, 27.IX.1953, Froés 30201 (R). 
PARANÁ: Sapopema, 19.IV.1997, V.F.Kinnup et al. 432 
(SPF). PARAÍBA: estrada Tabaiana-Pilar, 25.VIII.1952, 
A.Lima 1168 (R). PERNAMBUCO: Triunfo, 18.VI.1992, 
E.Ferraz 164 (SP). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, 
29.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 484 (R). 
RIO GRANDE DO SUL: Esmeralda, 11.XI.1984, 
Jarenkow 152 (RB). SANTA CATARINA: Anita 

Garibaldi, 12.IV.1963, Reitz & Klein 14758 (R). SÃO 
PAULO: Pedregulho, 6.IV.2004, A.B.Junqueira & 
D.Sasaki 190 (SPF). 

3.5 Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini
Material selecionado: BAHIA: Eunápolis, 6.XII.2004, 
R.M.Castro 1067 (HUEFS). ESPÍRITO SANTO:  
Pinheiros, 11.VIII.2004, L.S.Leoni 5932 (R). MINAS 
GERAIS: Barroso, 25.XI.2001, L.Assis & Ladeira 392 
(GUA). PARANÁ: Antonina, 12.I.2006, O.S.Ribas et 
al. 7168 (ALCB). PERNAMBUCO: Bonito, 28.I.1970, 
Andrede-Lima 5668 (RB). RIO DE JANEIRO: Angra 
dos Reis, IV.1996, L.E.Mello-Filho et al. 5835 (R). 
RIO GRANDE DO SUL: Montenegro, 30.XI.1988, 
I.Fernandes 433 (GUA). SANTA CATARINA: Itapoá, 
13.X.1992, R.Negrelle A-467 (GUA). SÃO PAULO: 
São José dos Campos, XI.2002, M.A.Assis 1654 (RB).

3.6 Ficus arpazusa Casar. 
Material selecionado: ALAGOAS: 31 km de Jamarataia, 
9.VI.1981, Andrade-Lima et al. 45 (SP). AMAZONAS: 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 
6.V.2000, M.R.Mesquita 293 (HRB). BAHIA: Amargosa, 
4.VIII.2007, J.L.Paixão & Nascimento 1315 (HUEFS). 
BRASÍLIA: 2.X.1978, E.P.Heringer 16108 (RB). 
ESPÍRITO SANTO: Vila Velha, 11.IV.1996, Zambom 
& Fernades 270 (SP). GOIÁS: Almadina, 21.VI.2005, 
P.Fiaschi et al. 2913 (SPF). MARANHÃO: São Luis, 
15.IV.1993, F.H.Muniz 181 (RB). MATO GROSSO DO 
SUL: Bataipora, 26.III.1986, U.Pastore & Klein 70 (HRB). 
MINAS GERAIS: Santa Maria do Salto, 22.IV.2006, 
A.M.Amorim et al. 5896 (HUEFS). PARÁ: São Geraldo 
do Araguaia, 22.IV.2004, G.Pereira-Silva et al. 8961 (RB). 
PARAÍBA: Lagoa Seca, Fazenda Ipuarana, 29.VII.2001, 
C.E.Lourenço et al. 240 (R). PARANÁ: Jundiaí do Sul, 
15.III.1996, J.Carneiro 202 (R). RIO DE JANEIRO: 
Macaé, 31.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 536 
(R). RONDÔNIA: Aríquemes, 16.V.1982, Teixeira et al. 
531 (RB). SANTA CATARINA: Paulo Lopes, 23.VI.1971, 
Klein 9535 (GUA). SÃO PAULO: São Vicente, 15.II.2002, 
Pastore & Moura 1121 (SP).

3.7 Ficus castellviana Dugand
Material selecionado: AMAZÔNIA: Presidente 
Figueiredo, Mineração Taboca, 11.X.1979, G.Vieira et al. 
385 (INPA). BAHIA: Arataca, 17.III.2005, P.Fiaschi et 
al. 2811 (SPF). ESPÍRITO SANTO: Linhares, 13.I.1993, 
D.A.Folli 1792 (GUA). MINAS GERAIS: Caratinga, 
Descoberto, 2.II.2000, L.D.Meireles (GUA 48387). RIO 
DE JANEIRO: Cabo Frio, Parque Estadual do Mico Leão 
Dourado, 30.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 
505, 507, 529 (R). 

3.8 Ficus clusiifolia (Miq.) Schott
Material selecionado: BAHIA: Salvador, 31.I.2006, 
G.M.Carvalho & Roque 73 (ALCB). ESPÍRITO 
SANTO: Santa Leopoldina, 21.I.2006, M.O.S.Crepaldi 
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et al. 73 (RB). PERNAMBUCO: São Vicente Férrer, 
1.IV.1996, M.F.A.Lucena et al. 449 (GUA). RIO DE 
JANEIRO: Carapebus, 18.X.2007, L.C.Pederneiras et 
al. 322 (R).

3.9 Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. 
Material selecionado: BAHIA: Porto Seguro, 
4.VII.1990, Folli 1190 (GUA). ESPÍRITO SANTO: 
Conceição da Barra, 5.XI.1992, O.J.Pereira et al. 4145 
(GUA). MATO GROSSO: Rio Branco, 10.V.1995, 
C.Haschbach (RB 62616). MATO GROSSO DO 
SUL: Amambai, 28.I.1979, J.P.P.Carauta 3079 (RB). 
MINAS GERAIS: Rio Preto, 25.IV.2004, K.Antunes 
et al.  113 (HUEFS). PARANÁ:  Adrianópolis, 
15.IX.1999, J.M.Cruz et al. 189 (RB). RIO DE 
JANEIRO: Cabo Frio, 30.X.2008, L.C.Pederneiras 
& R.W.Lacerda 511 (R). RIO GRANDE DO SUL: 
Pessegueiro, Camaquã, 11.X.1983, M.Sobral 2275 
(RB). SANTA CATARINA: Campo Alegre, 17.I.1996, 
O.S.Ribas et al. 984 (GUA). SÃO PAULO: Agudos, 
1.VII.2005, L.R.Mendonça-Souza & Salvador 50 (SP).

3.10 Ficus maximiliana (Miq.) Mart.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, 
17.I.1996, D.A.Folli 2684 (GUA). RIO DE JANEIRO: 
Saquarema, 17.I.2008, L.C.Pederneiras & A.F.P.Machado 
356 (R).

3.11 Ficus trigona L.f.
Material selecionado: ACRE: H. Medeiros 637 
(UFACPZ). AMAPÁ: Estrada do Igarapé Pacoval, 
NE de Macapá, 13.XI.1979, C.Rosário & Santos 7388 
(GUA). AMAZONAS: Reserva de Mamirauã, 6.V.2000, 
M.R.Mesquita 294 (HRB). BAHIA: Barro Preto, 
13.XII.2004, R.M.Castro 12 (HUEFS). BRASÍLIA: 
21.IX.1993, B.A.S.Pereira & Alvarenga 2568 (GUA). 
ESPÍRITO SANTO: Linhares, 28.II.1996, Folli 2694 
(GUA). GOIÁS: Nerópolis, 1.IX.2005, B.A.S.Pereira 
et al. 3532 (RB). MARANHÃO:  Carolina, 15.IV.1983, 
M.F.F.Silva et al. 1103 (HRB). MATO GROSSO: 
Porto Esperidião, 18.XI.1996, Hatschbach et al. 65651 
(R). MATO GROSSO DO SUL: Santa Rita do Pardo, 
14.X.1998, A.Amaral et al. 192 (SP). MINAS GERAIS: 
Araguari, 30.I.1993, G.M.Araujo et al. 929 (SP). Faria 
Lemos, 30.X.2001, L.S.Leoni 4779 (R). PARÁ: Marabá, 
29.V.1982, R.Sacco et al. 390 (RB). PARANÁ: Ponta Grossa, 
3.VII.1970, Krieger 8770 (GUA). RIO DE JANEIRO: Cabo 
Frio, 2.IV.2008, L.C.Pederneiras & M.S.Faria 402 (R). 
RONDÔNIA: Ariquemes, 16.V.1982, L.O.A.Teixeira et al. 
527 (RB). RORAIMA: Rio Branco, abaixo do Rio Anauá, 
1.V.1974, J.M.Pires et al. (RB 176157). SÃO PAULO: 
Agudos, 31.V.2000, Paschoal 2241 (SP).

3.12 Laportea aestuans (L.) Chew
Material selecionado: ALAGOAS: Pão de Açucar, 
23.VI.2002,  R.P.Lyra-Lemos 6925  (HUEFS). 
AMAZONAS: Anguera, 31.X.2006, J.S.Novais et al. 

33 (HUEFS). Quijingue, 8.VII.2006, D.Cardoso 1335 
(HUEFS). CEARÁ: Cedro, 23.VI.1912, Loefgren 
1078 (R). ESPÍRITO SANTO: Linhares, 27.III.1971, 
T.S.Santos 1492 (CEPEC). MINAS GERAIS: Viçosa, 
1.XII.1964, W.N.Vidal 255 (GUA). PARÁ: Conceição 
do Araguaia, 8.II.1980, T.Plowman et al. 8499 (HRB). 
PERNAMBUCO: Primavera, 25.V.1992, R.Pereira 
et al. (SP 305464). PIAUÍ: Amarante, 21.III.1984, 
S.B.Silva & Faria 333 (HRB). RIO DE JANEIRO: 
Cabo Frio, 9.VI.2008, L.C.Pederneiras et al. 464 (R).
RIO GRANDE DO SUL: Canguaretama, 5.VII.1959, 
L.E.Mello-Filho 1764 (R). SÃO PAULO: São Paulo, 
17.VIII.2005, M.D.M.Vianna-Filho 750 (R).

3.13 Trema micrantha (L.) Blume
Material selecionado: ACRE: Cruzeiro do Sul, Rio Moa, 
Igarapé São Francisco, 9.V.1971, Maas et al. 12827 (R). 
ALAGOAS: Ibateguará, 15.VI.2002, M.Oliveira & Grilo 
977 (HUEFS). AMAPÁ: Porto de Santana, 10.II.1960, 
J.P.P.Carauta 137 (R). AMAZONAS: Manaus, Reserva 
Florestal Ducke, 17.IV.1997, M.A.D.Souza et al. 352 
(SP). BAHIA: Alagoinhas, 5.XI.2002, M.R.Fonseca 570 
(ALCB). CEARÁ: Cratéus, 5.VI.2002, F.S.Araujo 1575 
(HUEFS). ESPÍRITO SANTO: Anchieta, 10.V.1988, 
J.Gomes 586 (SP); Colatina, 28.I.1997, M.Arbor et al. 
7757 (CEPEC). GOIÁS: Campinaçu, 25.X.1995, Walter 
et al. 2862 (SP). MARANHÃO: São Luis, 9.VI.1992, 
Muniz 160 (RB). MATO GROSSO: Cáceres, 23.XI.1984, 
Emmerich et al. 5275 (R). MATO GROSSO DO SUL: 
Três Lagoas, 7.IV.1999, A.Amaral et al. 307 (ALCB). 
MINAS GERAIS: Descoberto, 2.XII.2001, R.M.Castro 
729 (GUA). PARÁ: Altamira, 30.X.1977, A.S.Silva et al. 
198 (RB). PARAÍBA: Pedras de Fogo, 7.III.2001, Bayma 
659 (HUEFS). PARANÁ: Londrina, XII.2002, Estevan et 
al. 366 (RB). PERNAMBUCO: Brejo da Madre de Deus, 
18.X.1999, Nascimento 264 (CEPEC). PIAUÍ: Teresina, 
18.III.2006, Pederneiras & Carvalho 204 (R). RIO DE 
JANEIRO: Cabo Frio, Parque Municipal do Mico Leão 
Dourado, 30.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 
510 (R). RIO GRANDE DO NORTE: Natal, 6.XI.1980, 
s/c 225 (R). RIO GRANDE DO SUL: Belém Novo, 
18.I.1964, Castellanos 24476 (GUA). RONDÔNIA: 
Ariquemes, 12.V.1982, L.O.A.Teixeira et al. 368 (RB). 
RORAIMA: Caracaraí, 15.VI.1985, I.Cordeiro et al. 
51 (SP). SANTA CATARINA: Concórdia, 10.IX.1986, 
J.A.F.Costa 66 (R). SÃO PAULO: Luiz Antonio, 
7.X.1999, Nicolau & Faria 1935 (SP). TOCANTINS: 
Esperantina, 30.XI.1999, Pedro 5 (HUEFS).

3.14 Urera aurantiaca Wedd.
Material selecionado: ACRE: Rio Branco, 29.XI.1993, 
C.Figueiredo 126 (INPA). AMAZÔNIA: Carauari, 
Marapata, 25.V.1933, B.A.Krukoff 4568 (F). BAHIA: 
Camacã, 9.IV.1965, M.Magalhães 19573 (HB). 
MARANHÃO: Açailândia, 17.XII.1978, N.A.Rosa & 
Vilar 3029 (NY). MATO GROSSO DO SUL: Porto da 
Esperança, VIII.1927, Luetzelburg 21442 (R). MINAS 



272 Pederneiras, L.C. et al.

Rodriguésia 65(1): 261-273. 2014

GERAIS: Matozinho, 27.III.1995, A.E.Brina & Costa 
(RB 409183). PARÁ: Arumanduba, 27.VII.1961, 
W.A.Egler & Irwin 46036 (R). PARANÁ: Foz do Iguaçu, 
17.II.1960, E.Pereira 5337 (HB). RIO DE JANEIRO: 
Cabo Frio, 24.IV.1979, J.P.P.Carauta 3098 (RB); Silva 
Jardim, 18.IV.1977, J.P.P.Carauta 2422 (RB). SANTA 
CATARINA: Itajaí, 8.II.1955, R.Klein 1129 (HB); Mondaí, 
31.XII.1963, Reitz 16691 et Klein (R). SÃO PAULO: 
Iporanga, 22.XII.2010, L.C.Pederneiras 665 et al. (SP).

3.15 Urera nitida (Vell.) Brack.
Material selecionado: ACRE: Cruzeiro do Sul, 
17.IV.1971, Prance et al. 12009 (R). ALAGOAS: Pão 
de Açucar, 10.VI.1981, Andrade-Lima et al. 69 (HRB). 
AMAZONAS: Reserva Indígena dos Yanomamis, 
VIII.1993, W.Milliken 1785 (INPA). BAHIA: Anguera, 
21.XI.2006, D.Cardoso & França 1423 (HUEFS). 
BRASILIA: 15.XII.1965, Irwin et al. 11317 (RB). 
CEARÁ: Serra de Baturite, Sitio Caridade, 10.XII.1937, 
Jose 480 (RB). ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa, 
8.V.1984, Boone 115 (CEPEC). MINAS GERAIS: 
Descoberto, 3.XI.2002, Assis et al. 607 (RB). PARANÁ: 
Campo Mourão, 13.IV.2007, M.G.Caxambu 1484 (RB). 
PERNAMBUCO: Brejo da Madre de Deus, 14.IX.1999, 
C.A.M.Oliveira et al. 22 (CEPEC). RIO DE JANEIRO: 
Cabo Frio, 29.X.2008, L.C.Pederneiras & R.W.Lacerda 
490 (R). Nova Friburgo, 23.IV.2004, A.F.P.Machado 173 
(R). RIO GRANDE DO SUL: Irai, Balneário Oswaldo 
Cruz, 23.I.1990, A.Krapovickas & Cristobal 43477 (F). 
SÃO PAULO: Iporanga, 22.XII.2010, L.C.Pederneiras 
et al. 654 (SP).

Conclusões
Dentre as 32 espécies de Urticineae ocorrentes 

nas restingas fluminenses, Ampelocera glabra, 
Celtis spinosa, Ficus cyclophylla, F. nevesiae, 
Maclura brasiliensis e Phyllostylon brasiliense 
encontraram-se ameaçadas de extinção. Estas 
espécies ocorrem, juntas ou separadas, atualmente 
em Armação de Búzios (Praia da Gorda, da Tartaruga 
e Tucuns), Arraial do Cabo (Massambaba), Cabo 
Frio (Parque Municipal do Mico Leão Dourado, 
Unamar, Peró), Rio de Janeiro (Morro da Babilônia, 
Morro da Urca e Prainha) e Saquarema (Jacarepiá e 
Jaconé), o que confere a estas localidades importância 
conservacionista.

Brosimum guianense, Dorstenia arifolia, 
Ficus pulchella e Sorocea guilleminiana em 
estudos anteriores foram consideradas em perigo, 
mas no presente trabalho foram reavaliadas e 
classificadas na categoria Menor Preocupação 
(LC). Essa mudança ocorreu devido a novas 
informações dos registros de herbários dos últimos 
15 anos que indicaram coletas recentes, muitas 
dentro de Unidades de Conservação.
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