
Volume 65(3):  567-805     Julho–Setembro 2014



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

 JBRJ
ISSN 0370-6583

Indexação
DOAJ
EBSCO
JSTOR
Scopus
SciELO

Index of Botanical Publications (Harvard University Herbaria)
Latindex

Referativnyi Zhurnal
Review of Plant Pathology

Ulrich’s International Periodicals Directory

Esta publicação é afiliada à ABEC-Brasil

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

Edição eletrônica
ISSN:  2175-7860

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

Ficha catalográfica

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

v.  : il. ; 28 cm.

Trimestral
Inclui resumos em português e inglês
ISSN 0370-6583

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

                                            CDD - 580
CDU - 58(01)                  



Artigos Originais / Original Papers

Comparative wood anatomy of root and stem of Citharexylum myrianthum (Verbenaceae)
Anatomia comparada da madeira de raiz e caule em Citharexylum myrianthum (Verbenaceae)

Carmen Regina Marcati, Leandro Roberto Longo, Alex Wiedenhoeft & Claudia Franca Barros

Morfologia de plântulas de Martiodendron excelsum e sua relevância sistemática em Dialiinae  
(Leguminosae, “Caesalpinioideae”)
Seedling morphology of Martiodendron excelsum and its systematic relevance in Dialiinae (Leguminosae, 
“Caesalpinioideae”)

Leonardo da Silva Hartmann & Rodrigo Schütz Rodrigues

Pequenas espécies de Parmeliaceae (Ascomycota) eciliadas no Parque Estadual da Cantareira,   
estado de São Paulo, Brasil: gêneros Canoparmelia e Crespoa
Small eciliate Parmeliaceae species (Ascomycota) in Parque Estadual da Cantareira, São Paulo State, Brazil:   
the genera Canoparmelia and Crespoa

Michel Navarro Benatti

Annonaceae da Reserva Natural Vale, Linhares, Espírito Santo
Annonaceae from Natural Reserve Vale, Linhares, Espírito Santo

Jenifer de Carvalho Lopes & Renato de Mello-Silva

Erythroxylum (Erythroxylaceae) na Mata Atlântica da Bahia, Brasil
Erythroxylum (Erythroxylaceae) in the Atlantic Forest of Bahia, Brazil

Thiago Felipe de Araújo, Pedro Fiaschi & André M. Amorim

Erythroxylaceae no Rio Grande do Norte, Brasil
Erythroxylaceae of Rio Grande do Norte, Brazil

James Lucas da Costa-Lima, Maria Iracema Bezerra Loiola & Jomar Gomes Jardim

Flora do Ceará, Brasil: Capparaceae
Flora of Ceará state, Brazil: Capparaceae

Raimundo Luciano Soares Neto, Francisco Átila Leles Magalhães, Francisco Romário Silva Tabosa,   
Marcelo Freire Moro, Maria Bernadete Costa e Silva & Maria Iracema Bezerra Loiola

Flora do Ceará, Brasil: Combretaceae
Flora of Ceará, Brazil: Combretaceae

Raimundo Luciano Soares Neto, Luciana Silva Cordeiro & Maria Iracema Bezerra Loiola

Flora da Usina São José, Igarassu-PE: Rutaceae, Simaroubaceae e Picramniaceae
Flora of the Usina São José, Igarassu-PE: Rutaceae, Simaroubaceae and Picramniaceae

Maria Teresa Buril, Wayt W. Thomas & Marccus Alves

Sumário/ContentS

567

671

659

637

599

587

577

685

701



751

735

717

Nota sobre Matayba livescens stat. nov. (Sapindaceae, Cupanieae) do litoral brasileiro
A note on Matayba livescens stat. nov. (Sapindaceae, Cupanieae) from the Brazilian coast

Rubens Luiz Gayoso Coelho, Vinicius Castro Souza & María Silvia Ferrucci

Orchidaceae em afloramentos rochosos do estado de Pernambuco, Brasil
Orchidaceae from rocky outcrops of Pernambuco, Brazil

Edlley Pessoa & Marccus Alves

Mimosoideae (Leguminosae) na Reserva Ecológica do Panga, Minas Gerais, Brasil
Mimosoideae (Leguminosae) in the Reserva Ecológica do Panga, Minas Gerais, Brasil

Gustavo Paiva Evangelista da Rocha, Leonardo Maurici Borges & Rosana Romero

Sinopse das Caesalpinioideae (Leguminosae) na Serra do Japi, São Paulo, Brasil
Synopsis of Caesalpinioideae (Leguminosae) in the Serra do Japi, São Paulo, Brazil

Nicoll Andrea Gonzalez Escobar, Edson Dias da Silva & Ana Maria Goulart de Azevedo Tozzi

Espécies raras e comuns de Myrtaceae da Floresta Estacional Decidual de Santa Catarina, Brasil
Rare and common Myrtaceae species in Santa Catarina Seasonal Deciduous forest, Brazil

Cláudia Fontana, André Luís de Gasper & Lúcia Sevegnani

Morfologia das plântulas, anatomia e venação dos cotilédones e eofilos de três espécies de Mimosa 
(Fabaceae, Mimosoideae)
Seedling morphology, anatomy and venation of the cotyledons and eophylls of Mimosa (Fabaceae, Mimosoideae) 

Jonathas Henrique Georg de Oliveira, Maísa Carvalho Iwazaki & Denise Maria Trombert Oliveira

Subsídios para a gestão de jardins botânicos no Brasil – o caso do  Jardim Botânico    
Adolpho Ducke de Manaus
Improving the management of Brazilian botanical gardens: the case of the Adolpho Ducke   
Botanical Garden of Manaus

Antonia Lucia Fernandes Barroso & Rita de Cássia Guimarães Mesquita

767

711

777

791



Abstract
Root and stem wood anatomy of C. myrianthum (Verbenaceae) from a semideciduous seasonal forest in 
Botucatu municipality (22º52’20”S and 48º26’37”W), São Paulo state, Brazil, were studied. Growth increments 
demarcated by semi-ring porosity and marginal bands of axial parenchyma were observed in the wood of both 
root and stem. Many qualitative features were the same in both root and stem: fine helical thickenings, and 
simple and multiple perforation plates in vessel elements; large quantities of axial parenchyma in the growth 
rings, grading from marginal bands and confluent forming irregular bands in earlywood to lozenge aliform in 
latewood; axial parenchyma cells forked, and varied wall projections and undulations; septate fibres; forked 
and diverse fibre endings. Quantitative features differing between root and stem wood were evaluated using 
student’s t-test, and vessel frequency, vessel element length, vessel diameter, ray height, and vulnerability 
and mesomorphy indices differed significantly. Root wood had lower frequency of vessels, narrower and 
longer vessel elements, and taller rays than wood of the stem. The calculated vulnerability and mesomorphy 
indices indicated that C. myrianthum plants are mesomorphic. Roots seem to be more susceptible to water 
stress than the stem.
Key words: secondary xylem, semideciduous seasonal forest, wood anatomy.
Resumo
A anatomia da madeira da raiz e do caule de Citharexylum myrianthum (Verbenaceae) que ocorre em uma 
área de floresta estacional semidecídua próximo à cidade de Botucatu (22º52’20”S e 48º26’37”W), estado 
de São Paulo, Brasil, foi estudada. Camadas de crescimento distintas, demarcadas por anel semi-poroso e 
faixas marginais de parênquima axial foram observadas em ambos os órgãos. As características qualitativas 
observadas tanto em raiz quanto em caule foram: espessamentos helicoidais finos e placas de perfuração 
simples e múltiplas em elementos de vaso; grandes quantidades de parênquima axial nos anéis de crescimento, 
em faixas marginais a confluente formando faixas irregulares no lenho inicial a aliforme losangular no lenho 
tardio; células do parênquima axial bifurcadas, com projeções e ondulações na parede; fibras septadas; fibras 
bifurcadas e com diversas terminações. Na análise quantitativa comparativa entre raiz e caule foi aplicado 
teste t-student que mostrou diferenças significativas na frequência e diâmetro de vasos; comprimento dos 
elementos de vaso; altura dos raios; índices de vulnerabilidade e mesomorfia. A madeira da raiz teve menor 
frequência de vasos, vasos com menor diâmetro e elementos mais longos, e raios mais altos. Os índices 
de vulnerabilidade e mesomorfia indicaram que as plantas de C. myrianthum são mesomórficas. As raízes 
parecem estar mais susceptíveis ao estresse hídrico do que os caules.
Palavras-chave: anatomia da madeira, floresta estacional semidecídua, xilema secundário.
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Introduction
Citharexylum  myrianthum  Cham., a 

deciduous tree, reaches 8 to 15 m in height and 20 
to 40 cm in breast height diameter, and has a wide 

occurrence in Brazilian forest formations (latitude 
14045’‒31050’S). It occurs in Dense Ombrophilous 
Forest (Atlantic Rain Forest sensu stricto), semi-
deciduous seasonal forest, riparian areas (Carvalho 
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1994), and also in  lowland dry tropical forest 
(Tabarelli 1992). The rapid growth makes C. 
myrianthum an important species for restoration 
of degraded areas (Sansevero et al. 2009). 

General descriptions of wood anatomy of the 
genus Citharexylum have already been reported by 
Metcalfe and Chalk (1950). For C. myrianthum, 
Gomes et al. (1989) studied stem wood anatomy 
from trees that occurred in eastern part of Paraná state 
(South Brazil) and it was the first time that radiate 
perforation plates in vessels were mentioned in this 
species. Barros et al. (2001) described the wood 
anatomy of trees from a seasonally flooded forest 
of the Reserva Biológica de Poço das Antas (Rio de 
Janeiro state, Southern Brazil). Cambial activity and 
the seasonal formation of secondary xylem in stems 
of C. myrianthum occurring at São Paulo State were 
studied by Marcati (2000) and annual growth rings 
were observed in the wood. Seasonal presence of 
acicular calcium oxalate crystals in the cambial zone, 
with greater abundance in dry than in wet periods, 
was reported for this species (Marcati 2000; Marcati 
& Angyalossy 2005). Across this rich body of work, 
only stem wood was studied.

Perhaps not surprisingly,  given the 
comparative difficulty of collection specimens, 
root wood anatomy, in general, has received much 
less attention than stem wood anatomy (e.g. Gasson 
& Cutler 1990). When studied, physiological and 
anatomical research demonstrated that within a 
species, root xylem has wider vessels than stem 
xylem and that root wood is more vulnerable to 
embolism than stem wood (Alder et al. 1996; Ewers 
et al. 1997; Machado et al. 1997; Kavanagh et al. 
1999; Kolb & Sperry 1999; McElrone et al. 2004; 
Psaras & Sofroniou 2004). 

The objectives of this study were to compare 
root and stem wood anatomy of Citharexylum 

myrianthum qualitatively and quantitatively and 
to relate any anatomical differences between the 
organs to their function and ecological adaptations.

Material and Methods
Citharexylum myrianthum were collected in a 

semi-deciduous seasonal forest in the municipality 
of Botucatu (22052’20’’S, 48026’37’’W), São 
Paulo state, south-eastern Brazil. The average 
annual rainfall is about 1300 mm, with a mean 
annual temperature of 20°C. July is the driest and 
coldest month with mean temperature of 15°C, 
and January is the wettest and warmest month 
with mean temperature of 25°C. The dry season 
typically extends from May to September (Fig. 
1). Climate data were obtained from the Estação 
Meteorológica of the Faculdade de Ciências 
Agronômicas, UNESP, Botucatu, São Paulo State. 
The Estação Meteorológica was about 11 km from 
the study site.

Stem and main root samples from three 
adult specimens (Tab. 1) were collected at 1.30 
m and 30 cm distal from root collar, respectively. 
Wood samples from sapwood were fixed in 
70% ethanol. Transverse, radial and tangential 
sections (10–18 μm) were cut using a sliding 
microtome. These sections were double stained 
with 1% aqueous solution of fuchsin and astra 
blue (Roeser 1972) and mounted on slides in 
Entelan® synthetic medium. Some root and stem 
materials were macerated in a mixture of equal 
volumes of acetic acid and hydrogen peroxide 
at 60°C (Johansen 1940) for 12 to 24 hours. The 
material was stained with 1% aqueous solution of 
safranin and mounted in glycerin. The presence 
of calcium oxalate was confirmed, since dilutions 
with hydrochloric acid (HCl) produced no effect 
(Chamberlain 1932).

Figure 1 – Climate diagram following Walter (1986), constructed from data obtained at meteorological station 
located at Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), UNESP, Botucatu, from 1995 to 2012, showing one well 
demarcated dry season per year.
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Wood descriptions follow the microscopic 
features definitions of IAWA Committee (1989).

The vouchers and samples of root and 
stem wood were deposited, respectively, in the 
Herbarium (BOT) and in the Wood Collection 
(BOTw) (Tab. 1) of the Departamento de Recursos 
Naturais, Faculdade de Ciências Agronômicas, 
UNESP, São Paulo.

Quantitative data were based on 30 individual 
counts per specimen; the statistical requirements 
or minimum numbers of measurements were 
fulfilled: n = (t value)2 * (sample variance)/
(accuracy of 10% × sample mean)2, following 
Freese (1967) and Eckblad (1991). The numerical 

values given in Table 2 are the means accompanied 
by standard deviation. Wood anatomical 
parameters were analysed statistically using the 
Student’s t-test and a threshold of p <= 0.05 for 
significance (Zar 1996).

Results
Qual i ta t ive  anatomical  fea tures  of 

Citharexylum myrianthum did not vary between 
stem and root wood; differences between the 
organs were found only in quantitative features 
(Tab. 2).

Growth rings ‒ distinct, delimited by 
marginal bands, semi-ring-porous wood (Fig. 
2a-b), and slightly distended rays in earlywood, 
and radially flattened fibers with thick walls in 
the latewood. In addition, the axial parenchyma 
pattern varied through the growth ring, with 
marginal bands and confluent irregular bands in 
the earlywood, and confluent and lozenge-aliform 
in latewood (Fig. 2a-b).

Vessels: predominantly solitary (70‒92%), 
in multiples of 2 (7‒24%) and of 3‒6 (0,8‒9%); 
fine helical thickenings throughout the body of 
vessel element in both earlywood and latewood 

Table 1 ‒ Collection data from the Citharexylum 
myrianthum Cham. studied.

Wood collection 
number

DBH * 
(cm)

Height 
(m)

Root diameter ** 
(cm)

BOTw1369 45 17 12,0

BOTw1370 29 18 6,0

BOTw1371 59 17 8,5

Figure 2 – Transverse sections of Citharexylum myrianthum Cham. wood showing earlywood (Ew) and latewood (Lw) 
of growth rings (gr) in BOTw1369 stem (a) and in BOTw1369 root (b). Note a slightly distended ray (arrow) in (b).

ba

* DBH: diameter at breast height (1.3 m).
** Root diameter: 30 cm from the base.
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Pits

Rays

Fibres

I

Vessels

O

Specimens

RV

IV

F 

H 

W 

WT 

D 

L 

m

v

F 

D 

L 

3.8 ± 0.6

3.6 ± 0.7

4.4 ± 0.9

282.7 ± 86.0

3.7 ± 0.5

6.1 ± 1.0

28.8 ± 4.4

1055.1 ± 299.0

3067.1

11.7

13.1 ± 2.5

148.6 ± 27.2

268.1± 42.7

S

BOTw 1369

3.9 ± 0.7

4.0 ± 0.5

4.5 ± 0.7

327.1 ± 145.2

3.8 ± 0.6

6.0 ± 0.9

31.5 ± 2.8

1121.6 ± 206.9

5146.0

17.0

7.9 ± 2.1

127.1 ± 31.4

306.0 ± 46.0

R

3.9 ± 0.9

3.8 ± 0.8

4.3 ± 0.9

315.7 ± 120.5

3.8 ± 0.7

6.2 ± 1.1

28.6 ± 4.3

1060.7 ± 270.2

3500.4

12.8

12.0 ± 2.5

144.8 ± 47.7

283.4 ± 35.0

S

BOTw 1370

3.9 ± 0.6

3.8 ± 0.7

4.5 ± 0.9

367.9 ± 116.8

3.7 ± 0.6

6.2 ± 1.2

29.2 ± 4.6

1127.9 ± 204.3

4343.4

14.9

9.4 ± 3.7

133.0 ± 43.4

302.4 ± 39.3

R

4.0 ± 0.5

3.8 ± 0.9

4.4 ± 1.0

295.6 ± 97.0

3.9 ± 0.6

6.1 ± 1.2

28.7 ± 4.7

1066.7 ± 270.0

3643.4

14.6

11.0 ± 3.2

162.7 ± 38.8

267.0 ± 44.1

S

BOTw 1371

3.9 ± 0.7

3.8 ± 0.5

4.5 ± 0.8

341.2 ± 160.1

3.9 ± 0.6

6.2 ± 1.1

28.7 ± 3.8

1111.0 ± 238.0

5613.6

18.3

8.1 ± 2.7

141.1 ± 40.7

315.5 ± 30.5

R

Table 2 ‒ Mean and standard deviation of anatomical characteristics of Citharexylum myrianthum Cham. wood, 
by specimens. O = organs: S = stem; R= root. L = length in µm, D = diameter in µm, F = frequency (vessels/mm2) 
(rays/linear mm), I = index: v = vulnerability; m = mesomorphy. WT = wall thickness of fibres in µm. W = ray width 
in cell numbers, H = rays height in µm, IV = intervessel pit diameter in µm, RV = ray-vessel pit diameter in µm.

(Fig. 3a); vessel element tails of different shapes 
in one or both tips; simple perforation plates (Fig. 
3b), radiate (Fig. 3d), and foraminate-reticulate 
perforation plates (Fig. 3c,e), transverse (Fig. 
3c-e) or inclined (Fig. 3a); intervessel pits 
alternate, circular (Fig. 3a,b); vessel-ray pits 
similar to intervessel pits in shape and in size. 
Rays: predominantly multiseriate (Fig. 3f), 
heterocellular, body ray cells procumbent with 
one row of upright and/or square marginal cells 
(Fig. 3g). Axial parenchyma: paratracheal aliform, 
confluent forming irregular bands, and initial 
marginal bands (Fig. 2a,b); variable from 3‒4 cells 
per strand mostly, occasionally more than 6 cells 
per strand; cells forked (Fig. 3i), with projections 

(Fig. 3j), and undulations (Fig. 3h). Fibres: thin- 
to thick- walled (Fig. 2a,b); simple to minutely 
bordered small pits only in radial walls; septate 
fibres (Fig. 3k) and nonseptate fibres present; 
fibres with wall interruptions (Fig. 3l); forked 
and with a wide range of tip shapes (Fig. 3m-
o). Mineral inclusions: acicular calcium oxalate 
crystals in ray parenchyma cells (procumbent, 
upright and/or square cells).

Statistical analysis – The mean data by 
organ and the results of the student’s t-test are 
summarized in Tab. 3 and the mean differences 
between organs are graphically summarized 
in Fig. 4. Vessel element parameters including 
length, tangential diameter, and frequency, as 
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Figure 3 – Different aspects of Citharexylum myrianthum Cham. wood ‒ a. fine helical thickenings (arrow) in 
vessel wall in longitudinal view. Intervessel pitting alternate, circular. b-e. Perforation plates in vessels ‒ b. simple in 
longitudinal radial section; c-e. multiple foraminate-reticulate (c, e) and radiate (d) in transverse sections. f. Multiseriate 
rays in longitudinal tangential section.Vessel (v), axial parenchyma (p) and fibres (f) are also showed. g. Heterocellular 
ray showing body ray cells procumbent (p) with one row of upright and/or square (s) marginal cells in radial section. 
h-j. Axial parenchyma cells in macerated wood ‒ h. with undulations (arrow) in the wall; i. forked (arrow); j. with 
projections (arrow) in the cell wall. k-o. Fibres ‒ k. septate (arrows) in longitudinal view; l. interruption in the cell 
wall; m-o. different arrangements of the fibre tip; m. forked (arrow); o. flat tip (arrow).

aa

onmlk

g i

f

j

h

a d e

b c

well as ray height were significantly different 
between root and stem. Root wood had lower 
vessel frequency, longer and narrower vessel 
elements when compared to stem wood. 

Root wood had taller rays than stem wood. 
Vulnerability and mesomorphy indices are 
significantly different between the two organs 
(Tab. 3 and Fig. 4).
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a greater appreciation for the variability of the 
soil environment and its influence on plant 
development can be gained. The trees studied 
here grew in a semi-deciduous seasonal forest 
with a dry season of about 5 months. During the 
dry season, soil water availability is low (Borchert 
1994) and thus the roots experience at least one 
form of distinct seasonality presumably sufficient 
to signal distinct growth increment formation in 
the roots. 

Semi-ring porous wood and marginal bands 
of axial parenchyma delimiting growth rings have 
already been described by Metcalfe & Chalk (1950) 
in Citharexylum, and by Gomes et al. (1989) in C. 
myrianthum specifically, but only for stem wood. 
Metcalfe & Chalk (1950) stated that semi-ring 
porous wood is a common feature to Verbenaceae 
and, according to Carlquist (2001), this feature 
would provide functional advantage to the species 
as wide earlywood vessels would accommodate 
larger volumes of water in wet seasons while 
narrow latewood vessels maximize the resistance 
to cavitation during the dry season. If this rationale 
holds true, the presence of semi-ring porosity in 
the roots suggests that the seasonality of soil water 
availability may strongly influence root wood 
vessel diameter. 

Combinations of simple and multiple 
perforation plates in Verbenaceae woody species are 

Discussion 
Our observations of the stem wood of 

Citharexylum myrianthum are in concordance, in 
general, with previous descriptions of the genus 
(Metcalfe & Chalk 1950; Détienne & Jacquet 1983) 
and of the species (Gomes et al. 1989; Marcati 
2000; Barros et al. 2001). The inclusion of root 
wood anatomy in this study broadens the literature 
on C. myrianthum and allows for within-plant 
organographic comparisons. 

The presence of growth rings in root 
wood has been demonstrated for a variety of 
different species in diverse habitats, such as in 
Styrax (Styracaceae) (Machado et al. 1997), in 
Clusia criuva (Clusiaceae) (Esemann-Quadros 
2001), and in Lippia salviifolia (Verbenaceae) 
(Goulart & Marcati 2008). These findings provide 
counterexamples to the assertions of Ledebenko 
(1962) and Brown (1971), who suggested that root 
wood is less likely to form growth rings because of 
the comparative uniformity of the environmental 
conditions in the soil. Esemann-Quadros (2001), 
Machado et al. (1997) and Goulart & Marcati 
(2008) suggested that the seasonal soil water 
availability might be an important factor affecting 
the formation of growth rings in the wood of roots 
and stems. We agree with these authors and further 
suggest that by tracking such soil parameters, 

Table 3 ‒ Student’s t-test between root and stem measurements. * significant at p < 0.05. ± standard deviation. L 
= length in µm, D = diameter in µm, F = frequency (vessels/mm2) (rays/linear mm), I = index: v = vulnerability; m 
= mesomorphy. WT = wall thickness of fibres in µm. W = ray width in cell numbers, H = rays height in µm, IV = 
intervessel pit diameter in µm, RV = ray-vessel pit diameter in µm.

Mean stem Mean root F-ratio
L* 272.87 ± 41.06* 307.96 ± 39.10* 1.10*

Vessels D* 152.05 ± 39.18* 133.73 ± 39.18* 1.01*
F* 12.06 ± 2.87* 8.26 ± 2.96* 1.06*

I v* 13.47±5.30* 18.15±9.23* 3.03*
m* 3671.13±1591.13* 5601.17±2996.87* 1.15*
L 1061.11 ± 277.11 1120.18 ± 214.63 1.66

Fibres D 28.75 ± 4.44 29.83 ± 3.97 1.25
WT 6.153 ± 1.1129 6.18 ± 1.06 1.10
W 3.79±0.63 3.78±0.58 1.18

Rays H* 298.01±101.96* 345.42±141.31* 1.92*
F 4.37±0.93 4.48±0.81 1.31

Pits IV 3.77±0.80 3.85±0.61 1.74
RV 3.90±0.70 3.88±0.66 1.13
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Figure 4 ‒ Box & Whisker plots of the significant parameters that differ between root and stem according to the 
Student’s t-test (p = 0.05).  □ = mean, □ = mean ± standard error, ┴ ┬ = mean ± 1.96 standard error.
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common and were described in Vitex sp. (Metcalfe 
& Chalk 1950), Citharexylum myrianthum (Gomes 
et al. 1989; Marcati 2000; Barros et al. 2001), 
Gmelina arborea (Ohtani et al. 1989), and Lippia 
salviifolia (Goulart & Marcati 2008). According 
to Gomes et al. (1989), there are different 
multiple perforation plates in C. myrianthum 
wood, including radiate and also derivatives from 
foraminate and reticulate types, and that agrees with 
what was found in this study. Multiple perforation 
plates in wood may function in preventing the 
spread of air embolisms by retaining air bubbles 
(Wheeler & Baas 1991). With such a functional 
interpretation, multiple perforation plates and semi-
ring porous wood would be important contributors 
to the physiology of this species and its growth in 
a seasonally dry environment. 

Fine helical thickenings in vessel walls were 
also observed by Gomes et al. (1989) and Barros et 
al. (2001) to Citharexylum myrianthum. Carlquist 
(2001) pointed out that the helical thickenings on 
the vessel walls would increase the contact area 
between the vessel wall and water column, and 
might increase the mechanical resistance of the 
vessel walls. We observed no change in distribution 
of helical thickenings from earlywood to latewood 
in C. myrianthum in stem or root, suggesting that 
an important physiological role related to seasonal 
water stress is unlikely in this species. 

The variation in the axial parenchyma 
through the increment zone, grading from 
marginal bands and confluent irregular bands 
in the earlywood to lozenge aliform in the 
latewood, and in some places rays slightly 
distended when crossing the marginal bands of 
axial parenchyma were described for the first 
time to this species. Marcati et al. (2006) reported 
distended rays delimiting growth rings in addition 
to other markers to some species from cerrado 
(Piptocarpha rotundifolia (Asteraceae), Annona 
coriacea and A. crassiflora (Annonaceae)). The 
distended rays delimiting growth rings might 
be advantageous in addition to the other growth 
markers helping the dendrochronologists in the 
correct distinction of the growth rings limits.

Septate fibres are common in Verbenaceae 
species, and they were observed in the root and 
stem wood of Citharexylum myrianthum. As they 
are living fibres, they could play a role in water 
and starch storage (Carlquist 2001, 2012), and this 
might be important in the seasonal environments 
where the species are growing.

Typically, root vessels are wider than stem 
vessels (Alder et al. 1996; Ewers et al. 1997; 
Machado et al. 1997; Kavanagh et al. 1999; Kolb 
& Sperry 1999; McElrone et al. 2004; Psaras & 
Sofroniou 2004). The opposite was observed in this 
study in Citharexylum myrianthum, Styrax forest 
species (Machado et al. 2007) and Leguminosae 
lianas (Ewers et al. 1997). Christensen-Dalsgaard 
et al. (2007) associated the smallest vessels and 
the lowest vessel frequency to parts of the root 
and stem subjected to the greatest mechanical 
stresses or strains, observing a trade-off between 
hydraulic conductivity and wood stiffness. The 
semi-ring porosity of the root wood combined with 
larger amounts of axial parenchyma surrounding 
the vessels may provide functional advantages 
to the species during the dry season. The axial 
parenchyma surrounding the narrower vessels may 
play a role in regulating the osmotic potential of 
the sap in the dry season, permitting the plants to 
take up water or refill embolized vessels.

In conclusion, Citharexylum myrianthum root 
and stem wood were different in quantitative but 
not qualitative features. The root wood had lower 
frequency of vessels, narrower and longer vessel 
elements, a greater abundance of paratracheal axial 
parenchyma in the latewood, and taller rays than 
the wood of the stem. The calculated vulnerability 
and mesomorphy indices (Carlquist 1977) indicated 
that C. myrianthum is mesomorphic, but by 
comparison, the roots are more susceptible to water 
stress than the stem. The overall physiognomy of 
the wood suggests anatomical specialization to 
seasonally dry environment.
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Resumo
Martiodendron Gleason é um gênero sul-americano com cinco espécies arbóreas, subordinado à Dialiinae 
(tribo Cassieae). Dialiinae apresenta 17 gêneros, que formam um clado cujas relações genéricas permanecem 
em grande parte não definidas. Este trabalho descreve e ilustra o desenvolvimento e a morfologia de plântulas 
de Martiodendron excelsum e avalia, por meio de uma revisão, a relevância sistemática dos atributos de 
plântulas em nível de gênero em Dialiinae. Sementes de M. excelsum foram coletadas de populações em 
áreas de mata ciliar no Estado de Roraima, Brasil. Martiodendron excelsum tem plântulas fanero-epígeo-
armazenadoras, eofilos estipulados e 1-foliolados nos três primeiros nós. Os dados sobre morfologia de 
plântulas são potencialmente úteis para diagnosticar gêneros em Dialiinae, visto que Martiodendron e todos os 
demais gêneros podem ser distintos entre si pela a variação no grupo morfológico de plântulas, na filotaxia e 
número de folíolos no primeiro e segundo eofilos, nas relações entre o comprimento e largura dos cotilédones 
e entre o comprimento do hipocótilo e epicótilo e no alongamento do primeiro entrenó eofilar. Por fim, em 
Leguminosae, a predominância de eofilos 1-foliolados na maior parte dos gêneros de Dialiinae é somente 
comparável à encontrada entre as plântulas de táxons de Papilionoideae.
Palavras-chave: Cassieae, desenvolvimento pós-seminal, Roraima, taxonomia.

Abstract
Martiodendron Gleason is a South American genus with five species of trees, belonging to the tribe Cassieae, 
subtribe Dialiinae (Leguminosae, “Caesalpinioideae”). Dialiinae has 17 genera that form a clade whose generic 
relationships are not highly resolved. This paper describes and illustrates the early development and seedling 
morphology of Martiodendron excelsum. We review the current state of knowledge of seedling morphology in 
Dialiinae, in order to evaluate its systematic relevance at a generic level. Seeds of M. excelsum were collected 
from wild populations in Roraima State, Brazil. Martiodendron excelsum has phanerocotylar, epigeal seedlings 
with storage cotyledons, with stipulate and 1-foliolate eophylls at the first three nodes. Seedling morphology 
data are potentially useful for diagnosing genera in Dialiinae. Martiodendron and all other remaining genera 
can be distinguished from each other by the variation in seedling morphological groups, as well as length-
width ratio of cotyledons, phyllotaxis and leaflet number of the first and second eophylls, ratio of hypocotyl 
length to epicotyl length, and elongation of the first eophyllar internode. In addition, within Leguminosae, 
the predominance of 1-foliolate eophylls in most genera of Dialiinae is only comparable among seedlings 
of Papilionoideae taxa.
Key words: Cassieae, post-seminal development, Roraima, taxonomy.
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Introdução
Na subfamí l i a  “Caesa lp in io ideae” 

(Leguminosae),  o gênero sul-americano 
Martiodendron Gleason está subordinado à 
tribo Cassieae, subtribo Dialiinae (Bruneau et 

al. 2008). O gênero apresenta cinco espécies 
arbóreas (Koeppen & Iltis 1962; Lombardi 2002), 
todas encontradas no Brasil (Lima 2013), das 
quais três ocorrem na Amazônia brasileira (Silva 
et al. 2005). 
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U m a  d a s  e s p é c i e s  a m a z ô n i c a s  é 
Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason. 
Conhecida popularmente como “tapioqueira”, é 
uma árvore que alcança até 30 metros de altura, 
com folhas imparipinadas e folíolos alternos. Suas 
flores apresentam corola amarelo-dourada e os 
frutos são samaroides (Fig. 1a-b). As principais 
características que permitem distinguir M. 
excelsum das demais espécies do gênero são o 
ovário glabro lateralmente e o fruto com alas com 
cerca de 5 mm de comprimento (Fig. 1c) (Koeppen 
& Iltis 1962; Silva et al. 2005). Martiodendron 
excelsum ocorre principalmente em matas ciliares 
no Brasil (estados de Roraima, Amazonas e Pará) 
e na República Cooperativa da Guiana (Koeppen 
& Iltis 1962; Silva et al. 2005; Lima 2013).

Dialiinae conta com 17 gêneros (Lewis 2005), 
que formam um clado cujas relações genéricas 
permanecem em grande parte não definidas (LPWG 
2013). As relações filogenéticas de Martiodendron, 
ainda controversas na literatura, exemplificam 
as atuais imprecisões no conhecimento sobre 
Dialiinae. Alguns caracteres da anatomia do lenho 
aproximam Martiodendron com Androcalymma 
Dwyer, um gênero amazônico monoespecífico 
(Koeppen & Iltis 1962). Por outro lado, uma análise 
cladística com base em caracteres morfológicos e 
moleculares, sem amostrar Androcalymma, indicou 
a formação de um clado entre Martiodendron e 
Koompassia Maingay ex Benth. (Herendeen et 
al. 2003). A presença de alas vascularizadas nos 
frutos seria uma possível sinapormofia do clado 

Martiodendron-Koompassia (Herendeen et al. 
2003), este último um gênero com três espécies 
ocorrentes no Sudeste Asiático (Lewis 2005). 
Posteriormente, Bruneau et al. (2008), em uma 
análise cladística utilizando três marcadores 
moleculares, encontraram Martiodendron como 
grupo irmão de Zenia Chun, gênero monoespecífico 
ocorrente na China e Vietnã. Nesta análise 
(Bruneau et al. 2008), Koompassia foi considerado 
grupo-irmão de Mendoravia Capuron, gênero 
monoespecífico endêmico de Madagascar (Lewis 
2005). Contudo, em ambos os casos, estas relações 
receberam um fraco suporte, destacando-se que 
Androcalymma também não foi incluído na análise 
(Bruneau et al. 2008). 

O LPWG (2013) enfatiza a necessidade 
de se integrarem informações provenientes de 
diferentes caracteres morfológicos aos estudos 
filogenéticos moleculares para, entre outras razões, 
melhorar o diagnóstico e a resolução dos clados em 
Leguminosae. Neste sentido, estudos morfológicos 
sobre a morfologia de plântulas podem fornecer 
caracteres com significado taxonômico (e.g. 
Lima 1990; López et al. 1998; Rodrigues & Tozzi 
2007a,b; 2008, Gurgel et al. 2012; Rodrigues et al. 
2012) ou filogenético em Leguminosae (Rodrigues 
& Tozzi 2007c; Cardoso et al. 2012).

Para o clado Dialiinae (sensu Bruneau et 
al. 2008), existem dados sobre a morfologia de 
plântulas para Apuleia Mart., Dialium L., Dicorynia 
Benth., Distemonanthus Benth., Koompassia, 
Labichea Gaudich. ex DC., Petalostylis R. Br. 

Figura 1 – a-e. Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. ramo florífero; b. fruto imaturo; c. fruto maduro em 
secção longitudinal, mostrando a semente única; d. embrião; e. semente em secção longitudinal, seta indicando o 
endosperma gelatinoso (L.S. Hartmann 17). 
Figure 1 – a-e. Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. flowering branch; b. immature fruit; c. mature fruit in longitudinal 
section, showing a single seed; d. embryo; e. seed in longitudinal section, arrow indicating the gelatinous endosperm (L.S. Hartmann 17).
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e Storckiella Seem. (Tab. 1). Entretanto, para as 
espécies de Martiodendron não existem até o 
presente momento informações na literatura sobre 
sua morfologia de plântulas.

Desta forma, o presente trabalho visa 
descrever e ilustrar o desenvolvimento e a 
morfologia de plântulas de Martiodendron 
excelsum e determinar, principalmente em nível 
de gênero, a relevância sistemática dos atributos 
do desenvolvimento inicial em Dialiinae.

Material e Métodos
O trabalho de campo ocorreu em área de 

mata ciliar localizada no Campus do Cauamé da 
Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, 
Roraima, Brasil (Flores & Rodrigues 2010). A 
área de coleta está inserida na ecorregião das 
“Savanas das Guianas” (Capobianco et al. 2001), 
conhecida regionalmente como “lavrados” (Barbosa 
et al. 2007). A coleta dos frutos de Martiodendron 
excelsum e a localização de suas plântulas em 
ambiente natural ocorreram entre os meses de março 
a outubro de 2012. Os materiais testemunhos foram 
depositados nos herbários do Museu Integrado de 
Roraima (MIRR) e da Universidade Federal de 
Roraima (UFRR): planta adulta - L.S. Hartmann 
17 (MIRR, UFRR); plântulas - L.S. Hartmann 04 
(UFRR), 05 (UFRR), 06 (MIRR) e 13 (MIRR).

Os estudos do desenvolvimento e morfologia 
da plântula de Martiodendron excelsum se deram 
em condições de laboratório e casa de vegetação. 

Sementes foram retiradas manualmente dos 
frutos, lavadas em água corrente e escarificadas 
mecanicamente por meio de lâmina. Posteriormente, 
as sementes foram acondicionadas em caixas de 
germinação (Gerbox), sob uma camada de algodão 
e papel filtro, umedecidas com água destilada e 
mantidas em temperatura ambiente (ca. 25ºC) em 
laboratório. Após a germinação, as plântulas foram 
transferidas para tubetes de plástico com substrato 
de terra preta e areia de 1 × 1, para continuarem 
o seu desenvolvimento até a formação completa 
do primeiro par de eofilos no laboratório. A 
seguir, as plântulas foram transferidas para Estufa 
de Vegetação do CBio-UFRR para continuar 
seu desenvolvimento, com sombrite de 75%. 
Complementarmente, um lote de 13 sementes foi 
semeado em condições naturais, sem retirá-las do 
interior das sâmaras, utilizando tubetes de plástico 
com substrato e condições de estufa de vegetação 
idênticas ao tratamento anterior.

O conceito de plântula foi adotado segundo 
Parra (1984), que a considera desde a germinação até 
o aparecimento do metafilo. Os dados qualitativos 
e quantitativos foram tomados somente até o 
completo desenvolvimento do terceiro eofilo, de 
acordo com Rodrigues & Tozzi (2008). Descrições 
foram baseadas principalmente em espécimes 
vivos, sendo estudadas plântulas de 25 indivíduos 
de Martiodendron excelsum. As dimensões 
das estruturas foram tomadas com paquímetro 
analógico. Para a observação morfológica foi 

Tabela 1 – Fontes de dados comparativos sobre morfologia de plântulas de gêneros de Dialiinae (Leguminosae, 
“Caesalpinioideae”).
Table 1 –Sources of comparative data for seedling morphology of Dialiinae genera (Leguminosae, “Caesalpinioideae”).

Táxon Referência Distribuição

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Salazar & Soihet (2001); Garwood 2009; Felippi et al. (2012) América do Sul

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Garwood (2009) Neotropical

D. guineense Willd. Brunken et al. (2008) África

D. platysepalum Baker Ng (1978; 2013a) Ásia

Distemonanthus benthamianus Baill. Miquel (1987); Doucet et al. (2007); Owusu & Louppe (2012) África

Dicorynia guianensis Amshoff Jesel (2005); Baraloto & Forget (2007) América do Sul

Koompassia excelsa (Becc.) Taub. de Vogel (1980); Ng (2013b) Ásia

K. malaccensis Maingay ex Benth. de Vogel (1980); Ng (2013c) Ásia

Labichea nitida Benth. Hyland et al. (2010) Austrália

Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason presente trabalho América do Sul

Storckiella australiensis J.H.Ross & B.Hyland Hyland et al. (2010) Austrália

Petalostylis labicheoides R.Br. Compton (1912) Austrália
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empregado microscópio estereoscópico Nikon 
SMZ800, com câmara clara acoplada e os registros 
fotográficos feitos com máquina Nikon D90.

A terminologia morfológica foi baseada 
em de Vogel (1980), Rodrigues & Tozzi (2008) 
e Garwood (2009). A classificação das plântulas 
utilizada seguiu Garwood (2009), que emprega 
três características morfológicas dos cotilédones 
(exposição, posição e textura), gerando cinco tipos 
morfofuncionais diferentes (siglas originais em 
inglês): PEF (fanero-epígeo-foliáceo), PER (fanero-
epígeo-armazenador), PHR (fanero-hipógeo-
armazenador), CER (cripto-epígeo-armazenador) e 
CHR (cripto-hipógeo-armazenador). Por sua vez, os 
eofilos do primeiro, segundo e terceiro nós eofilares 
são abreviados como E1, E2 e E3 respectivamente.

Resultados
Desenvolvimento da plântula 
de Martiodendron excelsum
Os frutos de Martiodendron excelsum 

são unisseminados (Fig. 1c), e suas sementes 
apresentam embrião com cotilédones verdes e eixo 
hipocótilo-radícula alvo e ligeiramente oblíquo 
em relação aos cotilédones (Fig. 1d), envolto por 
endosperma gelatinoso (Fig. 1e). 

Em condições de laboratório, a germinação 
das sementes ocorreu cerca de dois a oito dias após 
a semeadura (Fig. 2a), com o rompimento da testa 
pelo eixo hipocótilo-radícula junto à região do hilo. 
Cerca de seis dias após a germinação, observa-se a 
elongação do hipocótilo e da raiz primária (Fig. 2b). 
A seguir, ocorre o erguimento da semente acima 
do nível do solo (Fig. 2c) e, por volta de oito a 10 
dias, se dá a exposição dos cotilédones, através do 
descarte da testa. Aos 15 dias após a germinação 
(Fig. 2d) o epicótilo começa a se alongar.

Posteriormente, com a completa expansão do 
epicótilo, o primeiro par de eofilos se alonga (Fig. 
2e). Inicialmente verdes, os primeiros eofilos tornam-
se marrom-avermelhados. Nesse estádio, por volta 
de 25 dias após a germinação (Fig. 3a-b), o pecíolo e 
a lâmina dos eofilos expandem-se completamente e 
gradativamente os eofilos vão passando da coloração 
marrom-avermelhada para verde. Entre a expansão 
completa do primeiro par de eofilos e a formação 
do eofilo do segundo nó, os cotilédones iniciam 
sua senescência: progressivamente se adelgaçam, 
tornam-se amarelados e por fim se desprendem da 
plântula, deixando uma cicatriz cotiledonar. Por 
volta de 38 dias, tem-se a formação completa do 
segundo eofilo, apresentando morfologia similar à do 

primeiro par de eofilos. Aos 46 dias, a plântula exibe 
seu terceiro eofilo expandido, também similar aos 
eofilos anteriores. Neste estádio (Fig. 3c), a plântula 
mantêm sua pubescência no epicótilo, estípulas, 
pecíolo (Fig. 3d) e face abaxial da lâmina dos eofilos, 
o hipocótilo adquire uma coloração marrom e as 
raízes secundárias são relativamente numerosas.

A germinação de sementes de Martiodendron 
excelsum em condições naturais ocorreu através 
da emissão do eixo hipocótilo-radícula, rompendo 
inicialmente o pericarpo (Fig. 4a). Isto iniciou 41 
dias após a semeadura e se prolongou por cerca de 90 
dias. Logo após, com a fixação da raiz primária no 
solo, teve início o alongamento do hipocótilo, que 
elevou os cotilédones juntamente com o pericarpo 
acima do solo. As calosidades encontradas na 
base de cada cotilédone desempenharam um papel 
importante no desenvolvimento da plântula, pois 
proporcionaram apoio mecânico para permitir a 
exposição dos cotilédones (Fig. 4b). A exposição 
de cada cotilédone se deu sequencialmente e, 
como também observada no ambiente natural, se 
completou após a expansão total do primeiro par 
de eofilos (Fig. 4c-d).

Morfologia da plântula 
de Martiodendron excelsum
Plântula fanero-epígeo-armazenadora (PER). 

Raiz primária 170‒190 × 2‒3 mm, raízes secundárias 
abundantes, castanhas, não tuberizadas. Hipocótilo 
22‒56 × 2,5‒3,8 mm, cilíndrico, marrom, glabro. 
Cotilédones 32,5‒46 × 16‒23 × 2‒3 mm, sésseis, 
reniformes, plano-convexos, verdes, glabros em 
ambas as faces, 3-nervados, nervuras adaxiais 
impressas, as abaxiais sulcadas, base sagitada, 
adaxialmente com uma calosidade em cada 
cotilédone, ápice arredondado. Epicótilo 87‒148 
× 2‒3 mm, cilíndrico, verde; densamente longo-
pubescente, com tricomas canescentes que também 
recobrem subsequentemente as demais partes 
vegetativas. Entrenó-1 4‒25 mm compr., entrenó-2 
5‒17 mm compr., gemas axilares conspícuas. 
Estípulas 3‒7 mm compr., livres entre si, lanceoladas. 
Eofilos com lâminas foliolares ovadas, face adaxial 
glabra, abaxial pubescente, ápice acuminado, base 
cordada, margem inteira, nervação broquidódroma; 
nictinastia descendente. Eofilos do 1º nó (E1) 
opostos, 1-foliolados, pecíolo 12‒27 mm compr., 
lâmina 50‒84,5 × 33‒72 mm compr.; eofilos do 2º 
nó (E2) alternos, 1-foliolados, pecíolo 6‒21,5 mm 
compr., lâmina 31,5‒91 × 19‒61 mm compr.; eofilos 
do 3º nó (E3) alternos, 1-foliolados, pecíolo 8‒21 
mm compr., lâmina 43‒80,5 × 27‒52 mm compr.
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Figura 2 – a-e. Desenvolvimento inicial da plântula de Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. com 2 dias; b. 
com 6 dias; c. com 10 dias; d. com 15 dias; e. com 20 dias. co= cotilédone; e1= eofilo do primeiro nó; ep= epicótilo; 
hi= hipocótilo; hr= eixo hipocótilo-radícula; rp= raiz primária; rs= raiz secundária; te= testa (L.S. Hartmann 06).
Figure 2 – a-e. Initial development of the seedling of Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. 2 days old; b. 6 days old; c. 10 
days old; d. 15 days old; e. 20 days old. co= cotyledon; e1= eophyll at first node; ep= epicotyl; hi= hypocotyl; hr= hypocotyl-radicle 
axis; rp= primary root; rs= secondary root; te= testa (L.S. Hartmann 06).

c

Discussão
Martiodendron excelsum tem suas plântulas 

descritas aqui pela primeira vez, o que também 
representa um registro inédito para o gênero.

Com relação ao desenvolvimento das plântulas, 
M. excelsum apresenta cotilédones armazenadores, 
que inicialmente atuam como haustoriais, pela 
presença de endosperma (Smith 1983; Garwood 

1996). Além disso, em Martiodendron, existia 
controvérsia na literatura sobre a presença de 
endosperma. Gunn (1991) afirma que as sementes de 
Martiodendron seriam exalbuminosas. Entretanto, 
nossas observações concordam com Koeppen & 
Iltis (1962), Oliveira & Pereira (1984) e Silva et 
al. (2005), que também relatam a ocorrência de 
endosperma gelatinoso em Martiodendron.
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A revisão da literatura, em conjunção com 
os dados deste trabalho, indica que existem 
informações sobre a morfologia de plântulas de 
nove gêneros de Dialiinae, o que representa cerca 
da metade de seus 17 gêneros (Bruneau et al. 2008). 
Algumas características da morfologia de plântulas, 
ou a sua combinação, podem ser diagnósticas 
em nível genérico em Dialiinae (Tab. 2) e alguns 
exemplos são discutidos abaixo. 

Na análise de Bruneau et al. (2008), Labichea 
foi reconhecido como grupo irmão do clado 
formado por Storckiella e Petalostylis. Labichea 

apresenta cotilédones elípticos e E1 1-foliolados 
(Hyland et al. 2010). Entretanto, sua característica 
mais distintiva são os E2 5-foliolados, pinados, 
cujo folíolo terminal é nitidamente maior que 
os demais (Hyland et al. 2010). Por outro lado, 
Storckiella apresenta cotilédones largo-obovados, 
mais largos do que longos, e os E1 e E2 1-foliolados 
(Hyland et al. 2010). Os dados sobre as plântulas 
de Petalostylis ainda são incompletos, mas seus 
cotilédones foliáceos e elípticos (Compton 1912; 
Smith 1983) podem auxiliar na sua distinção de 
Storckiella.

Figura 3 – a-d. Plântula de Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. com 25 dias; b. detalhe dos cotilédones, 
adaxialmente com calosidades; c. com 46 dias; d. detalhe do primeiro entrenó eofilar expandido, evidenciando as gemas 
axilares conspícuas no primeiro nó eofilar e as estípulas nos dois primeiros eofilos. ca= calosidade; co= cotilédone; 
e1= eofilo do primeiro nó; e2= eofilo do segundo nó; e3= eofilo do terceiro nó; ep= epicótilo; et= estípula; ga= gema 
axilar; hi= hipocótilo; rp= raiz primária; rs= raiz secundária (L.S. Hartmann 13).
Figure 3 – a-d. Seedling of Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. 25 days old; b. detail of the adaxially callous cotyledons; 
c. 46 days old; d. detail of the expanded first eophyllar internode, showing conspicuous axillary buds at the first eophyllar node, and 
stipules of the first two eophylls. ca= callus; co= cotyledon; e1= eophyll at first node; e2= eophyll at second node; e3= eophyll at third 
node; ep= epicotyl; et= stipule; ga= axillary bud; hi= hypocotyl; rp= primary root; rs= secondary root (L.S. Hartmann 13).
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Apuleia, Dialium, Dycorinia e Martiodendron 
apresentam representantes neotropicais cujas 
plântulas foram estudadas, no mínimo, em uma 
espécie de cada gênero. Estes quatro gêneros 
apresentam plântulas PER, cotilédones reniformes 
a elípticos e E1 e E2 1-foliolados. Destes, Dialium 
é o único gênero anfi-atlântico (Lewis 2005). As 
plântulas das espécies estudadas de Dialium possuem 
hipocótilo mais longo ou do mesmo comprimento 
que o epicótilo. Contudo, a principal característica 
distintiva das plântulas de Dialium é o primeiro 
entre-nó eofilar marcadamente curto, tornando E1 e 
E2 relativamente próximos entre si (Ng 1978, 2013a; 
Brunken et al. 2008; Garwood 2009). 

Análises morfológicas e moleculares têm 
agrupado Dycorinia dentro de um clado com 
algumas espécies de Dialium (Herendeen et al. 
2003; Bruneau et al. 2008). Contudo, Dycorinia 
apresenta o primeiro entre-nó eofilar alongado, 
não marcadamente curto (Jesel 2005), o que 

também é encontrado em Apuleia e Martiodendron. 
Dycorynia e Apuleia apresentam hipocótilo mais 
longo que o epicótilo e E1 opostos ou alternos, 
respectivamente. Desta forma, Martiodendron 
distingue-se dos dois gêneros anteriores por 
apresentar hipocótilo mais curto que o epicótilo.

Estudos moleculares têm mostrado Apuleia 
como grupo-irmão de Distemonanthus (Bruneau et 
al. 2008). As principais diferenças da morfologia 
de plântulas entre estes gêneros são as plântulas 
PEF e o epicótilo fortemente reduzido em 
Distemonanthus (Miquel 1987; Doucet et al. 
2007; Owusu & Louppe 2012), contrastando 
com as plântulas PER e o epicótilo relativamente 
desenvolvido de Apuleia (Salazar & Soihet 2001; 
Garwood 2009; Felippi et al. 2012).

Com relação às relações filogenéticas de 
Martiodendron em Dialiinae, análises morfológicas 
e moleculares têm indicado possíveis afinidades 
com Androcalymma (Koeppen & Iltis 1962), 
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c d
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Figura 4 – a-d. Plântula de Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. emissão do eixo hipocótilo-radícula, 
rompendo o pericarpo; b. corte longitudinal do fruto, evidenciando as calosidades adaxiais dos cotilédones (seta); 
c-d. plântulas no ambiente natural, em mata ciliar nas savanas de Roraima, Brasil.
Figure 4 – a-d. Seedling of Martiodendron excelsum (Benth.) Gleason – a. emerging of the hypocotyl-radicle axis, breaking the pericarp; 
b. Fruit in longitudinal section, showing the adaxially callous cotyledons (arrow); c-d. seedlings in the natural habitat, a riparian forest 
in Roraima savannas, Brazil.
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Koompassia (Herendeen et al. 2003), ou Zenia 
(Bruneau et al. 2008). Não foi possível encontrar 
informação sobre morfologia de plântulas de 
Androcalymma e Zenia, sendo que o primeiro 
nunca foi coletado em fruto (Lewis 2005) e já pode 
estar extinto na natureza (LPWG 2013). Desta 
forma, até o momento, comparações são possíveis 
entre as plântulas de Koompassia e Martiodendron. 

Para Koompassia, existem dados para duas 
de suas três espécies, ocorrentes no sudeste asiático 
(Ng 1978; de Vogel 1980). Koompassia apresenta 
plântulas PER e sua principal característica 
distintiva são seus E1 com 8-11 folíolos (Ng 1978, 
2013b; 2013c; de Vogel 1980) em comparação 
com E1 1-foliolados de Martiodendron. De Vogel 
(1980) descreve detalhadamente as plântulas de 
Koompassia excelsa (Becc.) Taub. e menciona a 
sua grande similaridade com as de K. malaccensis 
Maingay (Ng 1978; de Vogel 1980). As plântulas 
de K. excelsa e de Martiodendron excelsum 
apresentam o hipocótilo glabro e seus cotilédones 
são sésseis, com margem inteira, base auriculada e 
ápice arredondado. Além disso, os E1 são opostos 
e estipulados em ambas as espécies. Entretanto, os 
cotilédones de K. excelsa diferem de M. excelsum 
por serem estipulados e com uma única nervura 
central, sulcada na face adaxial e inconspícua na 
face abaxial.

Por fim, em uma revisão sobre a morfologia 
de plântulas de angiospermas neotropicais, Garwood 
(2009) reconheceu que em “Caesalpinioideae” 
predominam plântulas com E1 bi a multifoliolados, 
sendo raramente encontradas plântulas com E1 
1-foliolados. Isto contrasta com o encontrado para 
os gêneros de Dialiinae, pois E1 1-foliolados são 
uma característica compartilhada por quase todos os 
gêneros da subtribo, com exceção de Koompassia, 
cujas espécies apresentam eofilos multifoliolados.

De fato, em “Caesalpinioideae”, plântulas com 
E1 1-foliolados também foram mencionadas para 
algumas espécies de Copaifera (Garwood 2009), 
que faz parte da tribo Detarieae (Mackinder 2005). 
Desta forma, com exceção de Papilionoideae, onde 
plântulas com E1 1-foliolados são amplamente 
encontradas em gêneros pertencentes a diversas 
tribos (Garwood 2009; Gurgel et al. 2012; Prado 
& Rodrigues 2013), nossa revisão aponta que 
Dialiinae é o outro clado de Leguminosae onde 
este número de folíolos predomina. Além disso, 
com exceção de Distemonanthus e Petalostylis, que 
apresentam plântulas PEF, todos os demais gêneros 
estudados em Dialiinae apresentam plântulas PER. 

Em conclusão, as plântulas de Martiodendron 
excelsum apresentam várias características 
concordantes com outros gêneros de Dialiinae. 
Entretanto, mesmo considerando-se a necessidade 

Tabela 2 – Sumário das principais características diagnósticas da morfologia de plântulas em gêneros de Dialiinae 
(Leguminosae, “Caesalpinioideae”). Plânt. = grupo morfológico de plântula; PER= plântula fanero-epígeo-
armazenadora; PEF= plântula fanero-epígeo-foliácea; Cotil.= cotilédone; E1= eofilo do primeiro nó; E2= eofilo do 
segundo nó; C= comprimento; L= largura; fol. = folíolo; alt.= alterno; op.= oposto; Hip.= hipocótilo; Ep.= epicótilo; 
s.d.= sem dados disponíveis.
Table 2 – Summary of the most important diagnostic seedling morphology characters in Dialiinae genera (Leguminosae, 
“Caesalpinioideae”). Plânt.= seedling morphology group; PER= phanerocotylar, epigeal, reserve seedling; PEF= phanerocotylar, 
epigeal, foliaceous seedling; Cotil.= cotyledon; E1= first node eophyll; E2= second node eophyll; C= length; L= width; fol. = leaflet; 
alt.= alternate; op.= opposite; Hip.= hypocotyl; Ep.= epicotyl; s.d.= data not available.

Gênero Plânt. Cotil. E1 E2 Hip./Ep. Observação

Apuleia PER C>L 1-fol.; alt. 1-fol.; alt. hip.>ep. ‒

Dialium PER C>L 1-fol.; op. 1-fol.; op. hip. ≥ ep. entre-nó eofilar reduzido

Distemonanthus PEF C>L 1-fol.; op. 1-fol.; alt. hip.>ep. ep. reduzido

Dycorinia PER C>L 1-fol.; op. 1-fol.; alt. hip.>ep. ‒

Koompassia PER C>L 8-11 fol.; op. 8-11-fol., alt. hip. ≤ ep. ‒

Labichea PER C>L 1-fol., alt. 5-fol.; alt. hip. > ep. ‒

Martiodendron PER C>L 1-fol.; op. 1-fol.; alt. hip.< ep. ‒

Petalostylis PEF C>L s.d. s.d. s.d. ‒

Storckiella PER C<L 1-fol.; op. 1-fol.; alt. hip.< ep. cotil. largo-obovado



Plântulas de Martiodendron (Leguminosae)

Rodriguésia 65(3): 577-586. 2014

585

de se ampliar a amostragem dentro da subtribo, 
a variação no grupo morfológico de plântulas, 
número de folíolos no primeiro e segundo 
eofilos, relações entre o comprimento e largura 
dos cotilédones e entre o comprimento do 
hipocótilo e epicótilo e o alongamento do primeiro 
entrenó eofilar apresentam potencial sistemático 
para diagnosticar gêneros em Dialiinae. Assim, 
Martiodendron pode ser reconhecido entre os 
gêneros já estudados na subtribo pela combinação 
de suas plântulas PER, hipocótilo mais curto que 
o epicótilo, E1 e E2 1-foliolados, com o primeiro 
entre-nó eofilar alongado, não marcadamente curto.
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Resumo 
O levantamento das espécies pertencentes aos gêneros Canoparmelia e Crespoa no Parque Estadual da 
Cantareira e arredores revelou a ocorrência, respectivamente, de quatro e três espécies. As espécies são 
reconhecidas pelos talos foliosos com lobos arredondados ou ± truncados estreitos em geral ≤ 0,5 cm larg., 
diferindo pela morfologia e anatomia dos córtices superiores e dos metabólitos secundários, sendo que nenhuma 
espécie dos dois gêneros tende a formar cílios marginais. Constituintes químicos medulares são diversos. 
São apresentados uma chave de identificação, descrições, comentários e ilustrações para as espécies citadas.
Palavras-chave: Serra da Cantareira, margens eciliadas, fungos liquenizados.

Abstract 
The survey of the species belonging to the genera Canoparmelia and Crespoa in the Parque Estadual da Cantareira 
and adjacencies revealed the respective occurrence of four and three species. The species are recognized by foliose 
thalli with narrow rounded or ±truncate lobes generally ≤ 0.5 cm wide, differing by the upper cortex morphology 
and anatomy as well as by the secondary metabolites, all species of the genus having eciliate margins. Medullary 
chemical constituents are diverse. A key for identification, descriptions, comments and illustrations are provided 
for the cited species.
Key words: Cantareira Mountain Range, eciliate margins, lichenized fungi.
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Introdução
O gênero Canoparmelia  Elix et al . 

(1986) caracteriza-se por apresentar espécies 
relacionadas a Parmelia texana e lobos pequenos 
e arredondados, atranorina cortical, ausência da 
formação de cílios marginais, córtex inferior 
negro com rizinas simples com uma estreita 
margem inferior nua e conídios fusiformes 
a bifusiformes. Atualmente, são conhecidas 
cerca de 40 espécies mundialmente, das quais 
cinco são citadas para o Brasil, excluindo-se 
aqui três espécies citadas por Marcelli (2004), 
recentemente combinadas em Crespoa (D. 
Hawksw.) Lendemer & Hodkinson.

O  g ê n e r o  C re s p o a  f o i  d e s c r i t o 
recentemente (Lendemer & Hodkinson 2012) 
a partir do grupo de espécies de Crespoa 
crozalsiana, morfologicamente semelhantes a 

Canoparmelia, do qual foi segregado, porém de 
talo caracteristicamente escrobiculado, sendo 
composto no momento por cinco espécies, das 
quais três ocorrem no Brasil (Marcelli 2004; 
Lendemer & Hodkinson 2012; Benatti & 
Lendemer 2014). 

Dados aproximados do número de espécies 
de fungos liquenizados para o Brasil indicam 
para a Mata Atlântica um total de 400 espécies 
publicadas em uma estimativa total de 850 
espécies esperadas para a região na qual está 
inclusa a Serra da Cantareira (Marcelli 1998a). 
Previamente aos estudos florísticos que estão 
sendo feitos para a região da Serra da Cantareira, 
conhecia-se apenas uma relação de 111 espécies 
de fungos liquenizados pertencentes a 47 gêneros 
(Marcelli 1998b), sem maiores detalhes sobre as 
espécies. Dando continuidade aos estudos com os 
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liquens do Parque Estadual da Cantareira, já foram 
publicados um artigo com as pequenas espécies 
de Parmeliaceae ciliadas da mesma localidade 
(Benatti 2012), outro abordando as espécies de 
cianoliquens (Benatti et al. 2013a), outros que 
abordam as espécies de Parmotrema (Benatti 
2014a,b) e um com espécies de três gêneros de 
Physciaceae (Benatti & Jungbluth 2014) que 
incluem 42 espécies pertencentes a dez gêneros, 
somando ao todo 25 espécies à lista.  

Es te  t rabalho obje t ivou rea l izar  o 
levantamento  das  espéc ies  fo l iosas  de 
Canoparmelia Elix & Hale e Crespoa (D. 
hawksw.) Lendemer & Hodkinson que ocorrem 
no Parque Estadual da Cantareira e regiões 
circunvizinhas. São fornecidos uma chave 
artificial de identificação, descrições comentadas, 
dados das localidades e de ambientes para as 
espécies encontradas.

Material e Métodos
A metodologia de coleta para fungos 

liquenizados foliosos é descrita em Hale 
(1987), Malcolm & Galloway (1997) e Benatti 
& Marcelli (2007). As análises morfológicas 
consistiram na observação das características 
macro e microscópicas dos espécimes, através 
de estereomicroscópio e microscópio óptico. 
Foram analisadas as estruturas somáticas e de 
reprodução, tanto direta como indireta dos talos.

O material coletado na área da Reserva da 
Serra da Cantareira e depositado no herbário 
Maria Eneyda P. Kauffmann Fidalgo (SP) do 
Instituto de Botânica foi identificado conforme 
a metodologia tradicional de liquenologia, 
descrita em Fink (1905), Hale (1979) e Galloway 
(1985, 2007). Os dados históricos, geográficos e 
climatológicos a respeito da localidade de estudo 
podem ser visualizados em Benatti (2012)

A metodologia de análises químicas 
consistiu em testes de coloração, irradiação 
por luz UV, testes de microcristalização com 
reagentes G.E. e G.A.W., e cromatografia 
em camada delgada (CCD) com solvente C, 
seguindo Asahina & Shibata (1954), Walker & 
James (1980), White & James (1985), Huneck 
& Yoshimura (1996), Bungartz (2001) e Orange 
et al. (2001).

Resultados e Discussão
Foi analisado um total de 60 amostras de 

fungos liquenizados foliosos pertencentes aos 
gêneros Canoparmelia e Crespoa da família 
Parmeliaceae. No Parque Estadual da Cantareira, 
foram encontradas sete espécies, sendo quatro 
de Canoparmelia e três de Crespoa. Embora 
todas sejam conhecidas para o estado, existem 
poucas citações (vide distribuições geográficas 
das espécies) e este é o primeiro registro para a 
localidade de estudo, uma densa área florestal em 
meio à maior região urbana da América do Sul, 
e o primeiro registro em uma reserva de Mata 
Atlântica em meio urbano no Brasil. Uma das 
espécies encontradas foi recentemente descrita 
para a área de estudo, sua localidade tipo (Benatti 
et al. 2008).

Canoparmelia amazonica (Nyl.) Elix & Hale, 
C. caroliniana (Nyl.) Elix & Hale e C. sanguinea 
Marcelli Benatti & Elix apresentam formação 
de isídios, enquanto Crespoa carneopruinata 
(Zahlbr.) Lendemer & Hodkinson, C. crozalsiana 
(de Lesd.) Lendemer & Hodkinson e Canoparmelia 
texana (Tuck.) Elix & Hale apresentam formação 
de sorédios. Somente uma espécie que forma 
apenas apotécios foi encontrada, Crespoa 
scrobicularis (Kremp.) Benatti & Lendemer. 
Todos os espécimes encontrados são corticícolas 
em troncos, galhos ou ramos de árvores, sendo 
que alguns espécimes de C. crozalsiana também 
foram encontrados sobre rocha.

Crespoa carneopruinata, C. crozalsiana e 
C. scrobicularis apresentam ácidos do complexo 
estíctico e ácido menegaziaico medulares. As 
espécies de Canoparmelia apresentam química 
mais diversa, incluindo ácido perlatólico (C. 
caroliniana), ácido divaricático (C. texana), ácido 
protocetrárico (C. amazonica) e, no caso de C. 
sanguinea, um complexo contendo diversos ácidos, 
sendo o principal o ácido olivetolcarboxílico 
(Benatti et al. 2008). 

Poucos espécimes apresentaram formação de 
apotécios e somente em alguns foram visualizados 
ascósporos maduros. Embora alguns espécimes 
tenham apresentado picnídios, não foram 
encontrados conídios em vários dos materiais. A 
exceção foi no caso de alguns espécimes de C. 
caroliniana e de C. scrobicularis, nos quais foram 
encontrados ascósporos e conídios.
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Canoparmelia amazonica (Nyl.) Elix & Hale, 
Mycotaxon 27: 278. 1986. ≡ Parmelia amazonica 
Nyl., Flora 68: 611. 1885. Tipo: BRASIL. PARÁ: 
Santarém, leg. Spruce 111 (H-Nyl 35111, lectótipo 
n.v., BM, G, NY, PC, W, duplicatas n.v.).
Ilustrações de talo em Hale (1976); detalhe do 
córtex na Figura 1a.

Talo verde cinzento claro em herbário, 
com até 8 cm diâm. Lobos de ramificação 
irregular a parcialmente dicotômica anisotômica, 
1,5‒4 mm larg., muito adnatos, aderidos, 
sobrepostos lateralmente a amontoados, de ápices 
arredondados, a margem crenada com linha negra 
sutil, as axilas ovais, a superfície contínua, lisa 
a subrugosa. Lacínulas ou lóbulos adventícios 
ausentes. Cílios ausentes. Máculas fracas, 
puntiformes, laminais. Pseudocifelas ausentes. 
Sorédios e pústulas ausentes. Isídios 0,1‒0,5 × 
ca. 0,05 mm, em geral cilíndricos lisos, simples 
a parcialmente pouco ramificados, laminais 
(não abundantes), eretos, caducos, concoloridos, 
escurecidos ou de ápices amarronzados, sem 
ornamentações. Medula branca, sem manchas 
de pigmentos K+ púrpura. Lado de baixo negro, 
lustroso, rugoso ou venado, pouco papilado, 
zona marginal marrom escura ou às vezes negra, 
atenuada, lustrosa, lisa a rugosa ou raramente 
venada, parcialmente papilada. Rizinas 0,1‒0,6 
× ca. 0,05 mm, negras, em geral simples ou 
algumas vezes irregularmente ramificadas, 
homogeneamente distribuídas, frequentes. 
Apotécios e picnídios não encontrados.

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina e cloroatranorina (córtex superior, K+ 
amarelo, UV-), ácido protocetrárico e traços de 
substâncias não identificadas (medula, K+ fraco 
amarelado, C-, KC+ róseo, P+ alaranjado, UV-).
Material estudado: São Paulo, Serra da Cantareira, 
Parque Estadual da Cantareira, VI.2000, M.N. Benatti 
1390b (SP).

Ocorre na Ásia, África, América do Norte, 
América Central, e América do Sul. No Brasil, esta 
espécie foi citada para os estados de BA, MG, MS, 
MT, PA, PR, RJ e SP (Eliasaro 2001; Feuerer 2008; 
Fleig & Riquelme 1991; Hale 1976; Kalb 1981; 
Lynge 1914; Jungbluth 2006; Marcelli 1998b, 
2004; Ribeiro 1998; Swinscow & Krog 1988; 
Vareschi 1973).

Esta espécie pode ser identificada pela 
formação de isídios laminais e pela presença de 
ácido protocetrárico na medula (é a única espécie 
do gênero encontrada na localidade com esta 
substância). Isídios menores escurecidos podem 
ser facilmente observados no único espécime 
encontrado. Pode ser diferenciada de Parmelinella 
cinerascens que apresenta curtos cílios axilares e 
tem como constituinte medular ácido salazínico 
(K+ amarelo ╜vermelho escuro, P+ amarelado). 
Difere também de Canoparmelia caroliniana que 
tem ácido perlatólico medular (KC+ violáceo, P-), 
e córtex mais evidentemente maculado e bastante 
rachado.

O único espécime de C. amazonica encontrado 
é um talo ramulícola, que devido ao pouco 
substrato, está com os lobos bastante sobrepostos 

Chave de identificação para as espécies de Canoparmelia e Crespoa do Parque Estadual da Cantareira 
1. Lobos foveolados ou escrobiculados  ..................................................................................................  2

2. Talo sem sorédios ou isídios, normalmente com apotécios  ....................... Crespoa scrobicularis
2ʼ. Talo sorediado, às vezes com apotécios  ......................................................................................  3

3. Talo laciniado, lacínias 0,5‒2 mm larg. e de ápices truncados, sorais com frequência 
acompanhando as quebras do córtex  .............................................. Crespoa carneopruinata

3ʼ. Talo lobado, lobos 2‒5 mm larg. e de ápices arredondados, sorais capitados as vezes 
aglomerados irregularmente  .................................................................  Crespoa crozalsiana

1ʼ. Lobos lisos a rugosos  ..........................................................................................................................  4 
4. Talo sorediado (medula C-, KC- ou + violáceo, ácido divaricático)  .........  Canoparmelia texana
4ʼ. Talo isidiado (medula com outros ácidos) ...................................................................................  5

5. Medula K+ amarelado, KC+ róseo, P+ alaranjado (ácido protocetrárico) .............................  
 ........................................................................................................Canoparmelia amazonica 

5ʼ. Medula K-, C+ e/ou KC+  ....................................................................................................  6
6. Medula C+vermelho, KC+ vermelho (complexo formado por diversos ácidos)  ...........  

 ................................................................................................ Canoparmelia sanguinea
6ʼ. Medula C-, KC+ violáceo (ácido perlatólico)  ....................  Canoparmelia caroliniana
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ou amontoados. Quando encontrado sobre córtex 
arbóreo tem os lobos mais contíguos, como em 
formações de cerrados (Jungbluth 2006), onde 
pode também ser encontrada com mais frequência, 
apresentando inclusive talos férteis.

Canoparmelia caroliniana (Nyl.) Elix & Hale, 
Mycotaxon 27: 278. 1986. ≡ Parmelia caroliniana 
Nyl., Flora 68: 614. 1885. Tipo: ESTADOS 
UNIDOS DA AMÉRICA. CAROLINA DO SUL: 
leg. Ravenel 404 (H, lectótipo n.v.; FH-Tuck, 
duplicata n.v.). Ilustrações de talo em Hale (1976); 
detalhe do córtex na Figura 1b.

Talo verde cinzento (às vezes escuro) em 
herbário, com até 13 cm diâm. Lobos de ramificação 
dicotômica anisotômica a irregular, 1‒4 mm larg., 
adnatos, aderidos, contíguos a ocasionalmente 
sobrepostos lateralmente, de ápices arredondados, 
a margem lisa a pouco sinuosa, crenada com linha 
negra sutil, as axilas ovais, a superfície contínua 
nas partes distais tornando-se rachada com quebras 
irregulares no centro, lisa a subrugosa. Lacínulas 
ou lóbulos adventícios ausentes. Cílios ausentes. 
Máculas distintas nas partes distais a fracas 
no centro, lineares irregulares a ±reticulares, 
laminais a submarginais. Pseudocifelas ausentes. 
Sorédios e pústulas ausentes. Isídios 0,1‒0,6 × 
ca. 0,05 mm, em geral cilíndricos lisos, simples 
a ramificados ou raramente coralóides, laminais 
(moderados a abundantes), eretos, caducos, 
concoloridos, de ápices amarronzados ou raramente 
enegrecidos, sem ornamentações. Medula branca, 
sem manchas de pigmentos K+ púrpura. Lado 
de baixo negro, às vezes com manchas marrons 
escuras, lustroso, rugoso ou venado, papilado, 
zona marginal marrom, atenuada, lustrosa, lisa 
a rugosa ou venada, parcialmente papilada. 
Rizinas 0,1‒0,4 × ca. 0,05 mm, negras, às vezes 
marrons ou brancas quando próximas às margens, 
simples, homogeneamente distribuídas, frequentes. 
Apotécios (raros; encontrados somente em três 
espécimes) côncavos, sésseis, 0,3‒3,5 mm diâm., 
laminais a submarginais, margem e anfitécio lisos 
tornando-se isidiados quando maduros, disco 
marrom claro, imperfurado; ascósporos elipsóides, 
9‒14 × (6‒)7‒8 μm, epispório ca. 1 μm. Picnídios 
(encontrados somente em poucos espécimes) de 
ostíolo negro, imersos, submarginais a raramente 
laminais, conídios baciliformes a bifusiformes sutis 
5‒6 × ca. 1 μm.

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina e cloroatranorina (córtex superior, 

K+ amarelo, UV-), ácido divaricático e traços de 
substâncias não identificadas (medula, K-, C-, KC+ 
violáceo, P-, UV+ branco azulado).
Material estudado: São Paulo, Serra da Cantareira, 
Parque Estadual da Cantareira, V.2000, M.N. Benatti 
7, 12, 13, 1020 (SP); VI.2000, M.N. Benatti 1269, 
1287, 1398 (SP); nas proximidades do Lago das 
Carpas, 9.I.1991, M.P. Marcelli et al. 10944, 10945, 
10961, 10970, 10974, 10983, 10986, 10987 (SP); 
Bairro da Cachoeira, próximo da Rodovia Fernão Dias, 
20.VII.1990, M.P. Marcelli et al. 9718, 9719, 9730, 
9734, 9735, 9736, 9738, 9740 (SP); à beira da Estrada 
da Chapada, 09.I.1991, M.P. Marcelli et al. 11011 (SP); 
mata de Araucaria angustifolia no caminho para o Pé-de-
Galinha, 25.VI.1991, M.P. Marcelli et al. 11451 (SP); nas 
proximidades do lago perto da administração do parque, 
15.VII.1991, M.P. Marcelli & A. Rezende 11808 (SP); 
estrada principal para o lago das carpas, 30.III.1992, 
M.P. Marcelli et al. 13414 (SP). Mairiporã, Serra da 
Cantareira, construção de condomínio, 11.III.1989, M.P. 
Marcelli 6020, 6021, 6069 (SP).

Ocorre na Oceania, Europa, África, América 
do Norte, América Central e América do Sul. No 
Brasil, esta espécie foi citada para os estados de 
MG, MS, PR, RJ, RS, SC e SP (Brodo et al. 2001; 
Canêz 2005; Eliasaro 2001; Feuerer 2008; Fleig & 
Riquelme 1991; Gumboski & Eliasaro 2011; Hale 
1976; Jungbluth 2006; Marcelli 2004; Osorio 1989; 
Pereira & Marcelli 1989; Ribeiro 1998; Spielmann 
2005, 2006; Swinscow & Krog 1988) e por (Lynge 
1924; Hale 1960) como o sinônimo Parmelia 
isidiophora Zahlbr., e Zahlbruckner 1926, como o 
sinônimo Parmelia luteola Zahlbr.

As principais características desta espécie são 
os isídios laminais simples a pouco ramificados, 
o córtex superior reticulado maculado (visível 
principalmente nas partes jovens distais) e 
normalmente bastante rachado, e a reação química 
KC+ violácea na medula, pela presença de 
ácidos perlatólico como substância principal. É 
a espécie do gênero, bem como possivelmente 
de Parmeliaceae, mais facilmente encontrada na 
localidade de estudo. Tal como mencionado por 
Hale (1976a), esta é ainda a única espécie isidiada 
do gênero contendo ácido perlatólico medular.

Os espécimes M.N. Benatti 13, 1020, e 
M.P. Marcelli 10944, 10945 apresentam uma 
fraca reação K+ amarelada na medula, que 
provavelmente se deve a pequenas concentrações 
de atranorina na porção superior desta, uma vez 
que não foram encontradas outras substâncias 
K+ em cromatografia. Outro fato curioso sobre 
estes espécimes é que apesar de apresentarem 
ácido perlatólico medular, também visto em CCD, 
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Figura 1 – Detalhes dos córtices superiores em espécimes de Canoparmelia – a. córtex superior de Canoparmelia amazonica 
(M.N. Benatti 1390b); b. córtex superior de Canoparmelia caroliniana (M.P. Marcelli 10961); c. córtex superior de Canoparmelia 
texana (M.N. Benatti 322); d. córtex superior de Crespoa carneopruinata (M.P. Marcelli 9744a); e. córtex superior de Crespoa 
crozalsiana (M.P. Marcelli 13536); f. córtex superior de Crespoa scrobicularis (M.P. Marcelli 16919). Barra = 5 mm.
Figure 1 – Details of the upper cortices of Canoparmelia specimens – a. upper cortex of Canoparmelia amazonica (M.N. Benatti 1390b); 
b. upper cortex of Canoparmelia caroliniana (M.P. Marcelli 10961); c. upper cortex of Canoparmelia texana (M.N. Benatti 322); d. 
upper cortex of Crespoa carneopruinata (M.P. Marcelli 9744a); e. upper cortex of Crespoa  crozalsiana (M.P. Marcelli 13536); f. upper 
cortex of Crespoa scrobicularis (M.P. Marcelli 16919). Bars = 5 mm.
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é difícil visualizar a reação KC+ rósea, mais 
efêmera do que nos demais espécimes estudados 
(ver comentários em Jungbluth 2006). A reação 
UV+ é às vezes difícil de constatar, devido a 
medula ser variavelmente reflexiva. Alguns 
espécimes apresentam uma maculação forte sobre 
trechos do córtex que ficam venados, tal como 
facilmente visto nos espécimes M.P. Marcelli 
9730, 9734 e 10987.

Dentre as espécies mais semelhantes 
encontradas na localidade de estudo, Canoparmelia 
amazonica (Nyl.) Elix & Hale difere pelo córtex 
superior mais contínuo e emaculado/fraco 
maculado, e por apresentar ácido protocetrárico 
medular (K+ fraco amarelo, KC ou KC+ rosa a 
alaranjado evanescente, P+ laranja). Parmelinella 
cinerascens (Lynge) Benatti & Marcelli difere pela 
ausência ou escassez de máculas, presença de cílios 
curtos axilares e formação de ácidos salazínico e 
consalazínico medulares (K+ amarelo╜vermelho, 
P+ alaranjado).

Canoparmelia sanguinea Marcelli, Benatti & Elix. 
Mycotaxon 106: 436. 2008. Tipo: BRASIL. SÃO 
PAULO: Mairiporã, Cantareira Range, village 
construction, 03.XI.1989, leg. M.P. Marcelli 6029 
(SP!, holótipo). Ilustrações em Benatti et al. (2008).

Talo verde acinzentado escuro a pardo em 
herbário, sublobado, com até 9 cm diâm. Lobos 
de ramificação subdicotômica a irregular, 1‒3,5 
mm larg., muito adnatos, aderidos, contíguos 
a sobrepostos lateralmente a ±amontoados no 
centro, de ápices subarredondados a parcialmente 
subtruncados, a margem parcialmente subcrenada, as 
axilas ovais, a superfície contínua a irregularmente 
quebrada, lisa nas partes distais tornando-se 
frequentemente rugosa ou sutilmente escrobiculada 
especialmente em partes velhas. Lacínulas ou 
lóbulos adventícios ausentes ou em partes velhas, 
simples, curtos, subtruncados, planos. Cílios 
ausentes. Máculaslaminais, mais distintas nas 
partes distais, lineares irregulares, confluentes, por 
vezes originando quebras. Pseudocifelas ausentes. 
Pústulas e sorédios ausentes. Isídios 0,05‒0,50 × ca. 
0,05−0,10 mm, granulares a cilíndricos lisos e curtos, 
simples a parcialmente ramificados, em geral muito 
aglomerados (não coralóides), laminais, eretos, 
firmes, concoloridos, parcialmente escurecidos ou 
de ápices amarronzados, eciliados. Medula branca, 
sem manchas de pigmentos K+ púrpura. Lado de 
baixo mesclado, negro a marrom escuro, lustroso 
a opaco, de liso a rugoso ou ocasionalmente pouco 

venado, papilado, zona marginal marrom, atenuada, 
lustrosa, lisa a rugosa ou venada, nua a esparsamente 
papilada tornando-se rizinada em direção ao centro. 
Rizinas (0,1‒) 0,2‒0,7(‒1) × ca. 0,05 mm, marrons 
escuras a negras, marrons ou brancas junto às 
margens, simples a raramente furcadas, frequentes, 
homogeneamente distribuídas. Apotécios não 
encontrados. Picnídios raros, submarginais, de 
ostíolos negros, conídios não encontrados.

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina (córtex superior, K+ amarelo, UV-), 
complexo formado por diversos ácidos medulares 
(Benatti et al. 2008), sendo o principal o ácido 
olivetolcarboxílico (medula, K-, C+ vermelho, 
KC+ vermelho, P-, UV-).
Material adicional estudado: Mairiporã, Serra da 
Cantareira, construção de condomínio, 3.XI.1989, M.P. 
Marcelli 6028 (B!, parátipo, SP!, isoparátipo).

Ocorre na América do Sul. No Brasil é citada 
para os estados do RS e SP (Benatti et al. 2008, 
Canêz et al. 2009).

Esta espécie foi descrita há poucos anos 
(Benatti et al. 2008) a partir de dois exemplares 
encontrados na Serra da Cantareira, e um ano 
depois foi encontrada no estado do Rio Grande do 
Sul por Canêz et al. (2009). É morfologicamente 
muito semelhante à Canoparmelia caroliniana, 
porém difere pela coloração mais escura do talo, 
perceptível tanto no material visto em campo como 
herborizado, e notavelmente pela composição 
química medular, muito mais complexa, contendo 
diversos ácidos os quais não incluem o ácido 
divaricático (notável pelos testes de coloração C 
e KC que reagem fortemente avermelhados). Para 
mais comentários e comparações, ver a descrição 
original em Benatti et al. (2008).

Canoparmelia texana (Tuck.) Elix & Hale. 
Mycotaxon 27: 279. 1986. ≡ Parmelia texana 
Tuck., American Journal of Science and Arts, 
series 2, 25: 424. 1858. Tipo: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA. TEXAS: thickets of the Blanco, 
s.d., Wright (FH, lectótipo n.v., M, US, duplicatas 
n.v.). Ilustrações de talo em Hale (1976); detalhe 
do córtex na Figura 1c.

Talo cinza esverdeado claro em herbário, 
lobado a sublaciniado, com até 11 cm diâm. 
Lobos de ramificação dicotômica anisotômica 
a irregular, 1‒4(‒5) mm larg., adnatos, pouco 
aderidos, contíguos a sobrepostos lateralmente ou 
raramente amontoados, de ápices arredondados 
a subtruncados, a margem ±crenada com linha 
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negra sutil, as axilas ovais, a superfície contínua 
e lisa nas partes distais tornando-se variavelmente 
rugosa e irregularmente quebrada no centro. 
Lacínulas ou lóbulos adventícios ausentes. Cílios 
ausentes. Máculas ausentes no centro, fracas ou 
distintas nas partes distais, lineares irregulares, 
por vezes originando quebras. Pseudocifelas 
ausentes. Pústulas e isídios ausentes. Sorais 
orbiculares a capitados ou subirregulares, laminais 
a submarginais não densos, claros, sorédios 
granulares, aglutinados, às vezes tornando-se 
corticados. Medula branca, sem manchas de 
pigmentos K+ púrpura. Lado de baixo negro, 
lustroso, de liso a rugoso ou ocasionalmente 
venado, papilado, zona marginal marrom, atenuada, 
lustrosa, lisa a venada, papilada. Rizinas 0,1‒1 × 
ca. 0,05 mm, negras a marrons escuras ou às vezes 
brancas junto às margens, simples a raramente 
furcadas, poucas a frequentes, homogeneamente 
distribuídas. Apotécios (raros; encontrados somente 
em um espécime) côncavos, sésseis, 0,2‒1,9 mm 
diâm., laminais a submarginais, margem e anfitécio 
lisos tornando-se sorediados quando maduros, 
disco marrom claro, imperfurado; ascósporos 
elipsóides, 9‒11,5 × (5‒)6‒7 μm, epispório ca. 1 
μm. Picnídios não encontrados.

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina (córtex superior, K+ amarelo, UV-), 
ácido divaricático (medula, K-, C-, KC- ou + fraco 
violáceo, P-, UV+ azulado claro). 
Material estudado: São Paulo, Serra da Cantareira, 
Parque Estadual da Cantareira, na mata, V.2000, M.N. 
Benatti 322 (SP); sobre a pedra grande ao lado do museu, 
VI.2000, M.N. Benatti 1373, 1382 (SP); sobre a Pedra 
Grande, 9.I.1991, M.P. Marcelli et al. 10916 (SP); mata 
de Araucaria angustifolia no caminho para o Pé-de-
Galinha, 25.VI.1991, M.P. Marcelli et al. 11453 (SP); 
próximo ao lago perto da administração, 16.VII.1991, 
M.P. Marcelli, A. Rezende, O. Yano & F.M.M. Coppolla 
11763, 11783 (SP); estrada principal para o lago das 
carpas, 30.III.1992, M.P. Marcelli et al. 13400 (SP); 
Bairro da Cachoeira, próximo da Rodovia Fernão Dias, 
20.VII.1990, M.P. Marcelli et al. 9724, 9725, 9728, 
9737, 9739, 9774 (SP). Mairiporã, Serra da Cantareira, 
construção de condomínio, 11.III.1989, M.P. Marcelli 
6053 (SP).

Ocorre na Oceania, Ásia, África, América 
do Norte, América Central, e América do Sul. 
No Brasil, a espécie é citada para os estados de 
MG, MS, PR, RS, SC e SP (Brodo et al. 2001; 
Calvelo & Liberatore 2002; Canêz 2005; Divakar 
& Upreti 2005; Eliasaro 2001; Elix 1994; Esslinger 
& Egan 1995; Fleig & Riquelme 1991; Gumboski 

& Eliasaro 2011; Hale 1976; Jungbluth 2006; 
Marcelli 1991, 2004; Osorio 1972, 1989; Ribeiro 
1998; Spielmann 2005, 2006; Swinscow & Krog 
1988; Vareschi 1973).

É uma das espécies mais facilmente 
encontrada em áreas urbanas não litorâneas do 
Brasil, tendo sido estudada quanto ao seu alto 
grau de tolerância a poluentes para uso como 
bioindicador de poluição aérea (e.g., Saiki et al. 
1997; Coccaro et al. 2000). Esta espécie pode ser 
identificada pelos sorais laminais capitados, talo de 
centro rugoso e quebrado, e pela presença de ácido 
divaricático na medula. A reação normalmente é 
difícil de ser percebida, devido a medula ser muito 
fina e facilmente encharcar com os reagentes, mas 
pode ser notada se os reagentes forem colocados 
com cuidado, apenas de leve. Apenas um único 
espécime fértil foi encontrado, o maior talo, todavia 
contendo vários apotécios.

Há vários talos com características um tanto 
variáveis: alguns são mais lobados, tem córtex 
inferior mais venado e rizinas brancas com mais 
frequência, enquanto outros podem ser mais 
sublaciniados, tem córtex inferior mais liso ou não 
apresentam rizinas brancas. Foram encontrados 
alguns poucos espécimes saxícolas, que apresentam 
sorédios granulares parcialmente corticados. Nestes 
espécimes observou-se com mais facilidade que 
a presença de rizinas brancas e as partes venadas 
dispostas concentricamente nas margens do córtex 
inferior, mais acentuadas que vistas na maioria dos 
espécimes corticícolas. Não há outras diferenças 
significativas para com os demais espécimes.

Alguns espécimes podem apresentar sorais 
mais aglomerados e parcialmente enegrecidos, 
decorrentes de sorédios que não se desprenderam 
e que ficaram em seus sorais. Somente um único 
espécime fértil foi encontrado, as características 
de apotécios e ascósporos estão de acordo com as 
descritas por Hale (1976a). Esta foi a única espécie 
sorediada do gênero encontrada na área de estudo.

Crespoa carneopruinata (Zahlbr.) Lendemer & 
Hodkinson, North American Fungi 7: 3. 2012. ≡ 
Parmelia carneopruinata Zahlbr., Sitzungs. Kaiser. 
Akad. Wissen. Math. Natur. Klasse 1: 419. 1902. 
Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO, leg. Höhnel 
164 (lectótipo W, n.v.). Ilustrações de talo em Hale 
(1976); detalhe das estruturas estão na Figura 1d.

Talo cinza esverdeado a cinza pardo em 
herbário, laciniado a sublaciniado, com até 14 
cm diâm. Lacínias de ramificação dicotômica 
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anisotômica a irregular, (0,5‒)1‒2(‒2,5) mm 
larg., adnatos, adpressos, contíguas a raramente 
sobrepostas lateralmente, de ápices subtruncados 
a raramente subarredondados, a margem crenada 
ou irregular sem linha negra, as axilas ovais 
a irregulares, a superfície foveolada, continua 
nas partes distais tornando-se quebrada em 
direção ao centro, as quebras originadas nos 
fovéolos. Lacínulas ou lóbulos adventícios 
ausentes. Máculas normalmente distintas, laminais, 
reticulares a irregulares, principalmente sobre 
os fovéolos, originando quebras. Pseudocifelas 
ausentes. Cílios ausentes. Pústulas e Isídios 
ausentes. Sorais orbiculares a capitados ou 
subirregulares, adensando sobre as quebras dos 
fovéolos, laminais a submarginais densos, claros, 
sorédios subgranulares. Medula branca. Lado 
de baixo negro, lustroso, liso a rugoso, zona 
marginal marrom e atenuada a ocasionalmente 
negra e indistinta do centro, lustrosa, lisa a rugosa, 
papilada a parcialmente rizinada. Rizinas 0,1‒0,8 
× ca. 0,05 mm, negras, simples a raramente 
furcadas ou ±esquarosas, frequentes a abundantes, 
homogeneamente distribuídas. Apotécios não 
encontrados. Picnídios raros, laminais, de ostíolos 
marrons a negros, conídios não encontrados.

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina (córtex superior, K+ amarelo, UV-), 
ácidos estíctico, conestíctico, outras substâncias do 
grupo químico do ácido estíctico (vide Jungbluth 
2006), e traços variáveis de ácido menegaziaico 
(medula, K+amarelo, C-, KC-, P+ salmão, UV-).
Material estudado: São Paulo, Serra da Cantareira, 
Sítio da Cachoeira, próximo a Rodovia Fernão Dias, 
16.VII.1991, leg. M.P. Marcelli et al 9744a (SP); 
Parque Estadual da Cantareira, à beira da Estrada da 
Chapada, 09.I.1991, leg. M.P. Marcelli et al. 1001 (SP); 
Parque Estadual da Cantareira, próximo ao lago perto 
da administração, 16.VII.1991, leg. M.P. Marcelli et 
al. 11753 (SP); mata de encosta, 9.XII.1991, leg. M.P. 
Marcelli et al. 12526, 12527 (SP).

Ocorre na Ásia, Europa, América do Norte, 
América Central e América do Sul. No Brasil, esta 
espécie foi citada para os estados de MG, RJ, RS, 
SC e SP (Awasthi 1976; Canêz 2005; Divakar & 
Upreti 2005; Gumboski & Eliasaro 2011; Hale 
1976; Jungbluth 2006; Nash & Elix 2002; Osorio 
1992, 1998; Ribeiro 1998; Spielmann 2006; 
Zahlbruckner 1902).

Crespoa carneopruinata é caracterizada 
pelo talo fortemente foveolado, sorais laminais 
orbiculares e presença de ácidos do complexo 
stictico na medula. Esta espécie é bastante similar 

à C. crozalsiana, também encontrada na área de 
estudo, e tal como mencionado em Hale (1976a) 
e Jungbluth (2006), estas espécies são as vezes 
de difícil distinção, uma vez que compartilham 
diversas características.

Crespoa carneopruinata apresenta lacínias 
muito estreitas de ápices truncados, e um hábito 
constante dos sorais de se desenvolverem seguindo 
o padrão de quebras originado pelas máculas sobre 
os fovéolos. Em C. crozalsiana, os lobos são 
mais largos e arredondados (em média o dobro 
da largura ou mais, ver descrição), além de que 
os sorais tendem a somente coalescer quando em 
maior número, formando um aglomerado ao invés 
de acompanharem as quebras.

Segundo Jungbluth (2006) esta espécie 
pode apresentar cílios axilares esparsos, que não 
ultrapassam meio milímetro de comprimento. 
Estas estruturas não foram visualizadas nos 
espécimes estudados, e seu desenvolvimento pode 
ser aleatório.

Crespoa crozalsiana (B. de Lesd. ex Harm.) 
Lendemer & Hodkinson, North American Fungi 
7: 3. 1986. ≡ Parmelia crozalsiana de Lesd., 
Lichens de France 4: 555. 1910. Tipo: FRANÇA. 
HÉRAULT: Agde, V.1909, De Crozals (lectótipo 
US, n.v.). Ilustrações de talo em Hale (1976); 
detalhe do córtex na Figura 1e.

Talo cinza esverdeado a cinza pardo 
em herbário, sublobado a lobado, com até 11 
cm diâm. Lobos de ramificação dicotômica 
anisotômica a irregular, (1,5‒)2‒5 mm larg., 
adnatos, adpressos, contíguas a ocasionalmente 
sobrepostas lateralmente, de ápices arredondados 
a subarredondados, a margem crenada sem linha 
negra, as axilas ovais, a superfície foveolada, 
continua nas partes distais tornando-se quebrada 
em direção ao centro, as quebras originadas 
nos fovéolos. Lacínulas ou lóbulos adventícios 
ausentes. Máculas normalmente distintas, laminais, 
reticulares a irregulares, principalmente sobre 
os fovéolos, originando quebras. Pseudocifelas 
ausentes. Cílios ausentes. Pústulas e Isídios 
ausentes. Sorais orbiculares a capitados, às vezes 
aglomerando-se sobre o córtex tornando-se 
irregulares, laminais, claros, sorédios farinhosos a 
subgranulares. Medula branca. Lado de baixo negro, 
lustroso, liso a rugoso ou venado, zona marginal 
marrom clara, atenuada, lustrosa, lisa a rugosa, 
papilada a parcialmente rizinada. Rizinas 0,1‒0,7 
× ca. 0,05 mm, negras a ocasionalmente brancas, 
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simples a raramente furcadas ou ±esquarosas, 
frequentes a abundantes, homogeneamente 
distribuídas. Apotécios e Picnídios não encontrados. 

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina (córtex superior, K+ amarelo, UV-), 
ácidos estíctico, conestíctico, outras substâncias do 
grupo químico do ácido estíctico (vide Jungbluth 
2006), e traços variáveis de ácido menegaziaico 
(medula, K+amarelo, C-, KC-, P+ salmão, UV-).
Material estudado: São Paulo, Parque Estadual da 
Cantareira, Bairro Cachoeira, próximo à Rodovia Fernão 
Dias, 20.VII.1990, leg. M.P. Marcelli  et al. 9753 (SP); 
próximo ao Lago das Carpas, 25.VI.1991, leg. M.P. 
Marcelli et al. 11425, 11426, 11427, 11575 (SP); Núcleo 
da Pedra Grande, 18.V.1992, leg. M.P. Marcelli et al. 
13536 (SP); Parque Estadual da Cantareira, VI.2000, 
leg. M.N. Benatti 1004 (SP).

Ocorre na Oceania, Ásia, Europa, África, 
América do Norte e América do Sul. No Brasil, 
esta espécie foi citada para os estados de MG, MS, 
PR, RS e SP (Calvelo & Liberatore 2002; Canêz 
2005; Eliasaro 2001; Elix 1994; Esslinger & 
Egan 1995; Hale 1976; Jungbluth 2006; Marcelli 
1991, 2004; Osorio 1970b, 1973, 1975; Pereira 
& Marcelli 1989; Ribeiro 1998; Spielmann 2005, 
2006; Swinscow & Krog 1988; Vareschi 1973).

Esta espécie é caracterizada pelos lobos de 
ápices arredondados, córtex superior foveolado e 
maculado com quebras frequentes, sorais orbiculares 
laminais e presença de ácidos do complexo estictico 
na medula. Para mais comparações ver comentários 
em Crespoa carneopruinata.

Os espécimes M.P. Marcelli 11425, 11426, 
11427, 11575 são saxícolas, mas não apresentam 
diferenças significativas para com os demais 
espécimes corticícolas estudados.

Crespoa scrobicularis (Kremp.) Benatti & 
Lendemer, Brittonia: 66: 287-291. ≡ Parmelia 
scrobicularis Kremp., Videnskabelige Meddelelser 
Naturhistorik Forening Kjöbenhavn 25: 10. 1873. 
Tipo: BRASIL. MINAS GERAIS, Lagoa Santa, 
Warming s.n. (M!, lectótipo). Ilustrações de talo 
em Hale (1976); detalhe do córtex na Figura 1f.

Talo cinza esverdeado pardo em herbário, com 
até 4 cm diâm. Lacínias de ramificação dicotômica 
anisotômica a irregular, 0,5‒1,5 mm larg., adnatas e 
adpressas, contíguas a ocasionalmente sobrepostos 
lateralmente, de ápices truncados a subtruncados, 
a margem sinuosa, crenada, sem linha negra, as 
axilas ovais a irregulares, a superfície contínua, 
com raras quebras ocasionais em partes velhas, 
escrobiculada. Lóbulos ou lacínulas adventícias 

ausentes. Máculas distintas, lineares a reticulares, 
laminais, acompanhando o relevo saliente do 
córtex. Pseudocifelas ausentes. Cílios ausentes. 
Sorédios, pústulas e isídios ausentes. Medula 
branca, sem manchas de pigmentos K+ púrpura. 
Lado de baixo negro, opaco a pouco lustroso, 
subrugoso, zona marginal marrom a negra, 
atenuada a indistinta do centro, pouco lustrosa, 
lisa a subrugosa, papilada, tornando-se rizinada 
em direção ao centro. Rizinas 0,1‒0,6 × ca. 
0,05 mm, negras, simples ou raramente com 
ramificações irregulares, abundantes, agrupadas. 
Apotécios planos a subcôncavos, 0,5‒4 mm 
diâm., sésseis a adnatos, laminais a submarginais, 
margem lisa, anfitécio liso tornando-se rugoso, não 
ornamentados, disco marrom claro, imperfurado, 
normalmente pruinoso, ascósporos elipsoides 
a ovais, 10‒14 × 8‒10 µm, epispório ca. 1 µm. 
Picnídios laminais a submarginais, negros, imersos, 
de ostíolo negro. Conídios filiformes, (12‒)14‒23 
× ca. 0,5 µm.

Substâncias de importância taxonômica: 
atranorina (córtex superior, K+ amarelo, UV-), 
ácidos estíctico, conorestíctico e menegaziaico 
(medula, K + amarelo, C-, KC-, P+ salmão, UV-).
Material estudado: Mairiporã, Serra da Cantareira, 
mata de encosta, II.1981, M.P. Marcelli 16919 (SP).

Ocorre na Oceania e América do Sul. No 
Brasil, esta espécie foi citada para os estados de 
MG, MS, PA, PR e SP (Calvelo & Liberatore 
2002; Eliasaro 2001; Hale 1976; Feuerer 2008; 
Osório 1973; Ribeiro 1998).

Somente um espécime foi encontrado na 
área de estudo. As principais características são: o 
talo de lacínias estreitas, a ausência de propágulos 
vegetativos, o córtex superior fortemente 
escrobiculado, os apotécios de discos marrons 
claros normalmente recobertos por pruína branca, 
e a presença de ácidos do complexo estíctico na 
medula. Mesmo apotécios muito jovens apresentam 
normalmente o disco recoberto pela pruína.

O material apresenta muitos apotécios e 
picnídios, contendo ascósporos e conídios maduros 
e que estão de acordo com os mencionados por 
Jungbluth (2006) para espécimes de áreas de 
cerrado. Esta foi a única espécie deste grupo de 
Parmeliaceae encontrada na localidade a apresentar 
reprodução somente pela formação de apotécios, 
todas as demais sendo sorediadas ou isidiadas. 
É aparentemente relacionada pela morfologia 
(principalmente o aspecto do córtex superior) e pela 
química medular (ácidos do complexo estíctico) à 
Crespoa carneopruinata e à C. crozalsiana.
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Resumo 
As Annonaceae da Reserva Natural Vale, localizada em Linhares, Espírito Santo, estão distribuídas em 
11 gêneros e 27 espécies. São apresentadas chaves de identificação para os gêneros e para as espécies e 
ilustrações dos caracteres diagnósticos. O gênero com maior número de espécies é Annona, com cinco, 
seguido por Guatteria com quatro. Duguetia, Honschuchia, Oxandra e Xylopia têm três espécies cada e 
Unonopsis, duas espécies. Anaxagorea, Cymbopetalum, Ephedranthus e Pseudoxandra são representados por 
apenas uma espécie cada. São endêmicas da Mata Atlântica 18 espécies, das quais quatro são endêmicas da 
Reserva Natural Vale. A identidade das espécies de Guatteria na Reserva é controversa. Flores masculinas 
de Pseudoxandra spiritus-sancti são descritas pela primeira vez, constituindo também o primeiro relato de 
androdioicia em Pseudoxandra.
Palavras-chave: androdioicia, endemismo, Guatteria, Mata Atlântica, Pseudoxandra.

Abstract
The Annonaceae from Natural Reserve Vale located in Linhares, Espírito Santo, include 11 genera and 27 
species. Key to genera and species and illustrations to diagnostics characteristics are presented. Annona is the 
most diverse genus, with five species, followed by Guatteria, with four. Duguetia, Honschuchia, Oxandra, 
and Xylopia are represented by three species each, and Unonopsis by two. Anaxagorea, Cymbopetalum, 
Ephedranthus, and Pseudoxandra are represented by only one species each. There are 18 endemic species from 
the Atlantic Forest and four species are endemic from Natural Reserve Vale. The identity of Guatteria species 
is controversial. Male flowers of Pseudoxandra spiritus-sancti are described for the first time, constituting 
the first report of androdioecy in Pseudoxandra.
Key words: androdioecy, endemism, Guatteria, Atlantic Forest, Pseudoxandra.
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Introdução
Annonaceae é a família com maior número 

de espécies entre as Magnoliales. A família é 
pantropical e conta com aproximadamente 108 
gêneros e 2.400 espécies atualmente reconhecidos 
(Rainer & Chatrou 2006; Chatrou et al. 2012). 
Annonaceae está entre as famílias mais ricas e 
abundantes nas florestas tropicais (Gentry 1988; Ter 
Steege et al. 2000), sendo, assim, abundante na Mata 
Atlântica (Leitão-Filho 1987). Um tipo particular de 
floresta no domínio da Mata Atlântica é a floresta de 
tabuleiro, que se estende do norte do Rio de Janeiro 
ao sul da Bahia. O maior remanescente de floresta 
de tabuleiro situa-se no norte do Espírito Santo e 
cobre cerca de 46.000 hectares de floresta contínua, 
incluída em duas reservas, a Reserva Biológica de 
Sooretama, em Sooretama, e a Reserva Natural Vale, 

em Linhares (Garay 2003). Apesar da importância 
destas áreas, existem poucos estudos sobre sua 
vegetação (e.g. Mansano & Tozzi 2004; Peixoto & 
Gentry 1990; Rolim et al. 2006) e também poucos 
levantamentos sobre as Annonaceae desta região 
(Lobão et al. 2010).

Este tratamento taxonômico das Annonaceae 
da Reserva Natural Vale é pioneiro no estudo da 
diversidade desta família na floresta de tabuleiro 
e no Espírito Santo, e adiciona novas informações 
sobre as espécies, além de prover chaves de 
identificação para os gêneros e espécies.

Material e Métodos
A área de estudo
A Reserva Natural Vale está localizada no 

Espírito Santo, nos municípios de Linhares e 
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Jaguaré. Possui 22.777 hectares entre as coordenadas 
geográficas de 19°06’ e 19°18’S e 39°45’ e 40°19’W. 
As altitudes da Reserva variam de 28 a 65 m 
(Mansano & Tozzi 2004). A Reserva está incluída 
na região climática Awi (Köppen 1948), e o clima 
é quente e úmido com média anual de precipitação 
de 1.214 mm (Peixoto et al. 2008). A estação seca 
vai de maio a setembro, porém apenas em julho e 
agosto a taxa de precipitação é inferior a 60 mm de 
chuva. A média anual de temperatura é de 23,6°C, 
com temperaturas extremas em julho (15,6°C) e 
em fevereiro (27,5°C) (Peixoto & Gentry 1990). 
Os terrenos da região estão sobre sedimentos 
continentais costeiros terciários do Grupo Barreiras 
(Vicenz et al. 2003), cuja principal vegetação é a 
floresta de tabuleiro ou floresta ombrófila densa de 
terras baixas ou floresta alta de terra firme (Veloso et 
al. 1991; Rizzini 1997). Na Reserva, além da floresta 
de tabuleiro, são encontradas mais três fisionomias 
vegetacionais: a floresta de muçununga, o campo 
nativo e a floresta de várzea, associados às diferentes 
características geomorfológicas do substrato (Garay 
et al. 2003). A floresta de tabuleiro, que ocupa 
aproximadamente 70% da área da Reserva (Peixoto 
et al. 2008), está instalada sobre solos podzólicos, 
cuja matriz são os sedimentos do Grupo Barreiras 
(Garay et al. 2003). O estrato superior desta floresta 
é formado por árvores entre 19 e 31 m de altura e 
diâmetro de quatro a 14 m e os táxons mais ricos 
em espécies são Myrtaceae e a subfamília Faboideae 
de Leguminosae. As ervas são principalmente das 
famílias Rubiaceae e Marantaceae e as hemiepífitas 
e epífitas das famílias Araceae, Bromeliaceae 
e Cactaceae (Peixoto et al. 2008). A floresta de 
muçununga ocupa aproximadamente 7,9% da área 
da Reserva (Peixoto et al. 2008) e assemelha-se em 
sua fisionomia às matas de restinga (Garay et al. 
2003). Situa-se em regiões com solo do tipo Podzol, 
no qual o substrato quaternário arenoso alcança certa 
espessura e o lençol freático está a cerca de 2 m da 
superfície. Nesse ambiente há menor diversidade de 
espécies e maior abundância de espécies xerófitas, 
lianas e bromélias. O campo nativo ocupa cerca de 
10% da área da Reserva e sua composição florística é 
similar à das restingas do Sudeste do Brasil (Peixoto 
1982). Há dois tipos básicos de campos nativos na 
Reserva, o graminoide e o arbustivo. Os nativos do 
tipo graminoide consistem de plantas herbáceas, 
com predominância de Panicum trinii Kunth e 
Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees, e de arbustos 
isolados. Já os nativos do tipo arbustivo possuem, 
predominantemente, espécies lenhosas com até 5 m 
de altura (Araujo et al. 2008). A floresta de várzea 

ocupa 11,6% da área da Reserva (Jesus 1987 apud 
Peixoto et al. 2008) e está localizada sobre solos 
hidromórficos, com o lençol freático pouco profundo 
e às vezes emergente, dependendo da estação do ano 
e do regime de chuvas (Garay et al. 2003).

Estudos morfológicos
Foram estudadas as coleções dos herbários 

BHCB, CESJ, CVRD, ESA, MBM, MBML, 
R, RB, RBR, SP e SPF (siglas segundo Thiers 
continuously updated). O material foi analisado 
em estereomicroscópio Olympus SZ-STB1. As 
medidas das estruturas foram realizadas no material 
herborizado com paquímetro digital, General 
147. A descrição do formato de folhas e outras 
estruturas seguiu Hickey (1979) e a de tricomas 
seguiu Theobald et al. (1979). Para a identificação 
e descrição das espécies foram utilizados Dias 
(1988), Fries (1930, 1931, 1934, 1937, 1939), 
Lobão et al. (2012), Johnson & Murray (1995), 
Maas & Westra (1984, 1985, 2003), Maas et al. 
(1992, 2003, 2007), Murray (1993) e Oliveira & 
Sales (1999). As descrições dos gêneros baseiam-se 
em todas as espécies, mas a chave de identificação 
para gêneros foi baseada apenas nas espécies que 
ocorrem na Reserva. O mesmo se aplica às chaves 
e descrições para as espécies, baseadas apenas na 
variação dos espécimes ocorrentes na Reserva ou 
no material adicional. O material analisado está 
citado na ordem alfabética das localidades da 
Reserva. Os nomes populares são os utilizados 
pelos funcionários da Reserva para a identificação 
das espécies e muitos são criações locais, utilizados 
no reconhecimento e comercialização de mudas.

 
Resultados e Discussão
As Annonaceae da Reserva Natural Vale estão 

representadas por 27 espécies distribuídas em 11 
gêneros: Anaxagorea, Annona, Cymbopetalum, 
Duguetia, Ephedranthus, Guatteria, Hornschuchia, 
Oxandra, Pseudoxandra, Unonopsis e Xylopia. 
São endêmicas da Mata Atlântica três espécies 
de Annona, duas de Guatteria, uma de Xylopia 
e todas as espécies de Duguetia, Hornschuchia, 
Oxandra, Pseudoxandra e Unonopsis, num total 
de 18 espécies. Destas, cinco são endêmicas 
do Espírito Santo: Duguetia sooretamae Maas, 
Oxandra unibracteata J.C.Lopes, Junikka & 
Mello-Silva, Pseudoxandra spiritus-sancti Maas, 
Unonopsis aurantiaca Maas & Westra e U. renatoi 
Maas & Westra. Com exceção de P. spiritus-sancti, 
todas as espécies endêmicas do Espírito Santo são 
conhecidas apenas da Reserva Natural Vale.
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Tratamento taxonômico 
das Annononaceae da Reserva 
Natural Vale

Annonaceae Juss. 
Árvores ou arbustos, raramente subarbustos 

ou l ianas;  t r icomas s imples,  estrelados 
ou escamiformes. Folhas simples, alternas e 
dísticas, raramente espiraladas, eucamptódromas, 

craspedódromas ou broquidódromas, margem 
inteira e sem estípulas. Flor bissexual, raramente 
unissexual, actinomorfa; sépalas (2–)3(–4); pétalas 
(2–)6(–12), geralmente bisseriadas; estames 
geralmente espiralados, anteras geralmente 
rimosas, ápice do conectivo expandido, filamento 
curto e livre, raramente longo e unido em um tubo; 
carpelos livres, raramente conatos. Sementes com 
endosperma ruminado (Kessler 1993).

Chave para identificação dos gêneros de Annonaceae da Reserva Natural Vale
1. Tricomas escamiformes ou estrelado-escamiformes  .............................................................  Duguetia
1ʼ.	 Tricomas	simples	ou	ausentes.

2. Nervura primária proeminente na face adaxial da folha.
3. Pétalas internas suborbiculares, ca. 20–30 mm compr., margens e ápice involutos. Pedicelo 

6,5–8,7 cm compr., brácteas ausentes. Carpídios deiscentes, falcados e torulosos  ...............  
 ........................................................................................................................  Cymbopetalum

3ʼ.	 Pétalas	internas	amplamente	ovadas,	ou	oblanceoladas,	ou	obovadas,	a	amplamente	obovadas,	
ou estreita a amplamente elípticas, 4–7 mm compr., margens e ápice planos. Pedicelo 0,2–1,4 
cm compr., brácteas presentes. Carpídios indeiscentes, elipsoides a globosos e planos.
4.	 Inflorescência	ramiflora.	Pétalas	valvares	 ....................................................  Unonopsis
4ʼ.	 Inflorescência	axilar,	supra-axilar	ou	terminal.	Pétalas	imbricadas.

5. Ápice das folhas acuminado. Carpídios globosos  ..........................  Pseudoxandra
5ʼ.	 Ápice	das	folhas	atenuado	a	agudo.	Carpídios	elipsoides	..........................	Oxandra

2ʼ.	 Nervura	primária	plana	a	impressa	na	face	adaxial	da	folha.
6. Flores dímeras, perianto com 2 sépalas e 4 pétalas  ......................................... Ephedranthus
6ʼ.	 Flores	trímeras,	perianto	com	3	sépalas	e	6	pétalas.

7. Frutos com carpídios concrescidos .................................................................... Annona
7ʼ.	 Frutos	com	carpídios	livres.

8. Pedicelo com articulação acima da base. Flor imatura com pétalas patentes, estames 
e carpelos expostos  ................................................................................. Guatteria

8ʼ.	 Pedicelo	com	articulação	basal.	Flor	imatura	com	pétalas	eretas,	encobrindo	carpelos	
e estames.
9. Sépalas completamente conatas com ápice truncado. Pétalas lineares em todo 

seu comprimento e planas. Carpídios lineares a fusiformes  ..... Hornschuchia
9ʼ.	 Sépalas	 livres	ou	conatas	apenas	na	base	com	ápice	agudo	a	arredondado.	

Pétalas lanceoladas, ou oblanceoladas, ou ovadas, ou orbiculadas, ou 
suborbiculadas, ou estreitamente oblongas, ou estreitamente elípticas; se 
lineares, alargadas e côncavas na base. Carpídios clavados ou elipsoides.
10. Pétalas imbricadas. Carpídios elipsoides  .................................  Oxandra
10ʼ.	 Pétalas	valvares.	Carpídios	clavados.

11. Nervuras secundárias e terciárias da face adaxial da folha impressas. 
Sementes sempre duas por carpídio, obcônicas e sem arilo  ...........  
 ..................................................................................... Anaxagorea

11ʼ.	 Nervuras	secundárias	e	 terciárias	da	 face	adaxial	da	 folha	planas	
a indistintas. Sementes 1–9 por carpídio, elipsoides e com arilo 
bilobado  ............................................................................. Xylopia

Anaxagorea A.St.-Hil. 
Árvore ou arbusto; tricomas simples 

ou estrelados. Folhas com nervura primária 
impressa na face adaxial, raramente proeminentes. 

Inflorescência axilar, terminal, opositifólia ou 
cauliflora, raramente cauliflora partindo da base 
do tronco em longos ramos rentes ao chão; uni- a 
multiflora. Flor bissexual; sépalas 3, raramente 
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2, valvares ou imbricadas, livres ou conatas na 
base; pétalas 6, raramente 2 ou 3, valvares, livres; 
estames numerosos, estaminódios presentes ou 
ausentes; carpelos 1 a numerosos, óvulos 2, basais. 
Carpídios livres, estipitados, deiscentes, clavados. 
Sementes 1–2 por carpídio, obovoides, sem arilo 
(Maas & Westra 1984).

Anaxagorea é um gênero transpacífico, com 
três espécies na Ásia e cerca de 20 no continente 
americano (Maas & Westra 1984, 1985). No 
Brasil ocorrem 14 espécies (Maas et al. 2010), 
reconhecidas pelos carpídios clavados e deiscentes 
(Maas & Westra 1984, 1985). Na Reserva, ocorre 
apenas uma espécie.

1. Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith, 
Bull. Misc. Inform. Kew 1930: 475. 1930. 
 Fig. 1a-c

Árvore ou arbusto 4–7 m alt. Ramos, pecíolos 
e gemas cobertos com tricomas simples, adpressos, 
sinuosos e ferrugíneos. Pecíolo 8–11 mm compr.; 
lâmina foliar 11,5–23,5 × 5–10 cm, estreitamente 
oblonga a oblonga, glabra, ápice atenuado a agudo 
ou acuminado, base aguda ou obtusa; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias impressas na face adaxial 
e proeminentes na abaxial, nervuras secundárias 
formando ângulo de 75–80° com a primária. 
Inflorescência 1-flora, axilar ou cauliflora; brácteas 
1–2,5 mm compr., amplexifloras. Flores com 
pedicelo ca. 9 mm compr.; botão floral elipsoide; 
sépalas 5–9 × 4,5–7 mm, lanceoladas a ovadas, 
glabras; pétalas externas 12–15 × 5–7 mm, 
estreitamente oblongas ou estreitamente elípticas, 
face abaxial densamente coberta com tricomas 
adpressos, sinuosos e ferrugíneos, adaxial glabra; 
pétalas internas 10–12 × 4–6 mm, estreitamente 
elípticas, ápice da face adaxial em forma de quilha, 
face adaxial glabra, abaxial densamente coberta na 
porção central com tricomas adpressos, sinuosos e 
ferrugíneos; estames numerosos, 3,5–5 mm compr., 
estaminódios ca. 16, ca. 4,5 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 4 mm compr. Carpídios 6–10, ca. 
3,5 cm compr., clavados. Sementes 2, ca. 13 × 9 
mm, obcônicas, in sicco pretas.
Material examinado: aceiro Milanês/João Pedro, na 
borda da mata, 19°11’00,9”S, 40°02’10,6”W, elev. 44 m, 
2.XII.2010, fl., J.C. Lopes et al. 114 (CVRD, MBML, 
NY, RB, SP, SPF); Estrada da Gávea, próximo ao córrego 
Albérico, 31.X.2007, fl., V.F. Mansano et al. 07-431 
(MO, NY, RB); estrada Municipal João Pedro, 200 m, 

13.IX.2001, fl., D.A. Folli 4059 (CVRD, SPF); mata em 
frente ao viveiro, 19°08’04,0”S, 40°03’24,5”W, elev. 
33 m, 17.XI.2012, J.C. Lopes et al. 361 (CVRD, ESA, 
MBML, SPF); próximo ao viveiro, 22.IX.1993, fl. e fr., 
D.A. Folli 2017 (CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: detoni.
Anaxagorea dolichocarpa é a espécie de 

mais ampla distribuição geográfica do gênero e 
também a mais comum. Ocorre da Colômbia ao 
sudeste do Brasil, na região amazônica, cerrado 
e na Mata Atlântica, geralmente em floresta 
ombrófila (Maas & Westra 1985). Das 14 espécies 
de Anaxagorea encontradas no Brasil, apenas 
A. dolichocarpa e A. silvatica R.E.Fr. ocorrem 
na Mata Atlântica; as demais ocorrem na região 
amazônica. Anaxagorea silvatica é endêmica da 
Mata Atlântica de Minas Gerais e do Espírito 
Santo (Maas et al. 2010) e pode ser diferenciada 
de A. dolichocarpa pela inflorescência terminal 
ou opositifólia, que em A. dolichocarpa é axilar 
ou cauliflora (Maas & Westra 1985). Na Reserva, 
A. dolichocarpa ocorre em floresta de tabuleiro 
e floresta de várzea. Coletada com flores de 
setembro a dezembro e com frutos em setembro.

Annona L.
Árvore ou arbusto; tricomas simples, 

estrelados ou furcados. Folhas com nervura 
primária  impressa na face adaxial. Inflorescência 
supra-axilar, opositifólia, subaxilar ou terminal; 
uni- a multiflora. Flor geralmente bissexual; 
sépalas 3, valvares, livres ou conatas na base; 
pétalas 3 ou 6, pétalas externas valvares, ou 
livres ou conatas na base ou completamente 
conatas formando estrutura em forma de pás do 
hélice na parte dorsal, pétalas internas valvares, 
raramente imbricadas, rudimentares ou não; 
estames numerosos, estaminódios ausentes, 
raramente presentes; carpelos numerosos livres 
ou conatos, óvulo 1, basal. Carpídios concrescidos 
em sincarpo carnoso, raramente carpídios livres 
e indeiscentes ou parcialmente concrescidos. 
Sementes numerosas, elipsoides a amplamente 
ovoides, sem arilo ou com arilo rudimentar (Fries 
1931; Maas et al. 1992).

Annona é pantropical e o segundo maior 
gênero de Annonaceae, com cerca de 200 espécies, 
incluindo as antes pertencentes ao gênero Rollinia 
(Rainer 2007). Na Reserva, ocorrem cinco espécies 
nativas, além de Annona mucosa Jacq., cultivada 
no pomar.
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Figura 1 – a-c. Anaxagorea dolichocarpa – a. ramo com flor; b. carpídio; c. semente. d-e. Cymbopetalum brasiliense 
– d. ramo com flor; e. carpídios. (a Lopes 114; b, c Folli 2017; d Folli 703; e Folli 5583).
Figure 1 – a-c. Anaxagorea dolichocarpa – a. twig with flower; b. monocarp; c. seed. d-e. Cymbopetalum brasiliense – d. twig with 
flower; e. monocarp. (a Lopes 114; b, c Folli 2017; d Folli 703; e Folli 5583).
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Chave para as espécies de Annona
1. Arbustos. Pétalas externas 4–5 cm compr. Frutos densamente cobertos com tricomas  castanho-

avermelhados  ......................................................................................  Annona sp. nov. (A. tabuleirae)
1ʼ.	 Árvores.	Pétalas	externas	0,6–2	cm	compr.	Frutos	glabros	ou	esparsamente	cobertos	com	tricomas	

amarelados.
2. Pétalas externas conatas e formando estrutura semelhante a pás do hélice. Pedicelo 2,7–7 cm 

compr. Frutos esparsamente cobertos com tricomas amarelados  ..............  Annona dolabripetala
2ʼ.	 Pétalas	externas	livres,	lanceoladas,	ovadas	ou	elípticas.	Pedicelo	0,5–2,3	cm	compr.	Frutos	glabros.

3.	 Domácias	presentes	nas	folhas.	Botão	floral	piramidal,	alongado.	Pétalas	externas	lanceoladas	
com ápice atenuado  ..................................................................................  Annona acutiflora

3ʼ.	 Domácias	ausentes	nas	folhas.	Botão	floral	ovoide.	Pétalas	externas	amplamente	ovadas	com	
ápice agudo ou obtuso.
4. Árvores, 18–25 m alt. Folhas com tricomas na face abaxial, base aguda  ......................  

 ................................................................................................................ Annona cacans
4ʼ.	 Árvores,	3–14	m	alt.	Folhas	glabras,	base	obtusa	a	arredondada	 .........  Annona glabra

2. Annona acutiflora Mart., Fl. bras. 13(1): 10. 
1841. Fig. 2a

Árvore 2–6 m alt. Ramos adultos, glabros; 
ramos jovens, pecíolos, gemas e pedicelos 
densamente cobertos com tricomas simples, 
adpressos, retos e ferrugíneos. Pecíolo 2–6 
mm compr.; lâmina foliar 8–16 × 3,7–6,5 cm, 
estreitamente oblonga a estreitamente obovada 
a elíptica, esparsamente coberta com tricomas 
adpressos, retos e ferrugíneos, decíduos na 
face adaxial e mais densamente dispostos 
sobre a nervura primária na face abaxial, ápice 
agudo ou acuminado, base aguda; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias planas na face adaxial e 
proeminentes na abaxial, nervuras secundárias 
formando ângulo de 60–75° com a primária, 
domácias presentes. Inflorescência 1–2-flora, 
subaxilar ou axilar; brácteas ca. 3, ca. 3,2 × 
1,5 mm, ovadas. Flores com pedicelo 5–6 
mm compr.; botão floral piramidal, alongado; 
sépalas ca. 4,5 × 3,8 mm, triangulares, ápice 
acuminado, face abaxial densamente coberta 
com tricomas adpressos, retos e ferrugíneos, 
face adaxial glabra; pétalas externas ca. 1,9 × 
0,7 cm, lanceoladas, ápice atenuado, face abaxial 
densamente coberta com tricomas adpressos, 
retos e ferrugíneos, face adaxial densamente 
coberta com tricomas eretos, curtos, sinuosos 
e amarelados, base glabra; pétalas internas ca. 
5,5 × 3,5 mm, lanceoladas, face abaxial com 
tricomas curtos, sinuosos e amarelados, face 
adaxial glabra; estames numerosos, ca. 1,5 mm 
compr.; carpelos numerosos, ca. 2,5 mm compr. 

Fruto 2–6 × 1,8–3,2 cm, obovoide, glabro, aréolas 
pulvinadas, não apiculadas. Sementes ca. 6 × 3 
mm, elipsoides, castanhas.
Material examinado: aceiro Marco de Ferro/Caliman, 
na borda da mata, 19°05’54,1”S, 39°58’19,4”W, elev. 
31 m, 3.XII.2010, fl., J.C. Lopes et al. 118 (CVRD, 
MBML, RB, SPF); aceiro Milanês, km 0,78, lado 
esquerdo, 28.XI.1980, fl., I. Silva 218 (CVRD, RBR); 
DOCEMADE, 3.II.1972, fr., D. Sucre 8441 (RB); 
estrada de cima do viveiro, 27.IX.1996, fl., V.B.R. 
Ferreira 1 (CVRD, SPF); estrada Flamengo, próximo 
à passarela que dá acesso ao hotel, ao lado da placa do 
lado esquerdo, 19°08’28,3”S, 40°03’50,9”W, elev. 62 m, 
7.II.2011, fr., J.C. Lopes & L.C.S. Assis 140 (CVRD); 
5.IV.2006, fr., M.B. Paciencia et al. 2318 (CVRD, ESA); 
ca. 800 m da BR 101, na borda da mata, 19°09’05,5”S, 
40°04’06,1”W, elev. 72 m, 8.II.2011, fl., J.C. Lopes et 
al. 143 (CVRD, MBML, SP, SPF); ca. 850 m da BR 101, 
na borda da mata, 19°09’05,4”S, 40°04’02,4”W, elev. 
70 m, 8.II.2011, fr., J.C. Lopes et al. 144 (CVRD, ESA, 
SPF); 11.XII.1997, fl., M. Simonelli 875 (CVRD, SPF); 
800 m, 18.X.2006, fl., G.S. Siqueira 254 (CVRD, SPF); 
estrada Macanaíba, 1,2 km da entrada, 5.IV.2006, fl. e 
fr., J.G. Rando et al. 162 (CVRD, ESA); estrada Nagib, 
próximo à quarentena, 18.XI.1991, fl., D.A. Folli 1414 
(CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: ariticum.
Annona acutiflora pode ser distinta das 

demais espécies de Annona da Reserva pelas 
pétalas lanceoladas de ápice atenuado. Também 
é a única espécie do Espírito Santo com esta 
característica. É endêmica da Mata Atlântica e 
ocorre na Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em 
restinga e floresta ombrófila (Lobão et al. 2005). 
Na Reserva, ocorre em floresta de tabuleiro e de 
muçununga. Coletada com flores de setembro a 
dezembro e com frutos em fevereiro.
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Figura 2 ‒ a. Annona acutiflora ‒ a. flor. b. Annona cacans ‒ b. botão floral. c. Annona dolabripetala ‒ c. ramo com 
flor. d-e. Annona glabra ‒ d. ramo com fruto; e. flor. (a Lopes 118; b Folli 5813; c Lopes 117; d Lopes 121; Folli 4646).
Figure 2 ‒ a. Annona acutiflora ‒ a. flower. b. Annona cacans ‒ b. floral bud. c. Annona dolabripetala ‒ c. twig with flower. d-e. 
Annona glabra ‒ d. twig with fruit; e. flower. (a Lopes 118; b Folli 5813; c Lopes 117; d Lopes 121; Folli 4646).
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3. Annona cacans Warm., Vidensk. Meddel. Dansk 
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 3: 155. 1873. 
 Fig. 2b

Árvore 18–25 m alt. Ramos, pecíolos e gemas 
esparsamente cobertos com tricomas simples, 
adpressos, sinuosos e ferrugíneos. Pecíolo 10–12 
mm compr.; lâmina foliar 8–20 × 2,5–5,5 cm, 
estreitamente oblonga ou estreitamente elíptica, 
face adaxial glabra, abaxial com tricomas simples, 
adpressos, sinuosos e ferrugíneos, glabrescente; 
ápice agudo, base aguda; nervação broquidódroma 
a eucamptódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias levemente proeminentes 
em ambas as faces, nervuras secundárias formando 
ângulo de 50–75° com a primária, domácias 
ausentes. Inflorescência 1–2(–3)-flora, opositifólia 
ou subaxilar; brácteas 1–4, ca. 1,5 × 1 mm, 
triangulares. Flores com pedicelo 0,7–2,3 cm 
compr.; botão floral ovoide; sépalas 1,8–2,7 × 
2,5–3,7 mm, triangulares, face abaxial densamente 
coberta com tricomas eretos e sinuosos, face 
adaxial glabrescentes; pétalas externas 6–8,8 × 
5–7,2 mm, amplamente ovadas, ápice agudo, 
face abaxial densamente coberta com tricomas 
eretos e sinuosos, face adaxial glabrescente; 
pétalas internas 5–6,8 × 2,3 mm, lanceoladas, 
densamente cobertas com tricomas eretos e 
sinuosos; estames numerosos, ca. 1,1 mm compr.; 
carpelos numerosos, ca. 0,8 mm compr. Fruto ca. 
7 × 5,1 cm, obovoide, glabro, glauco, liso, com as 
aréolas apenas delineadas. Sementes ca. 11 × 7 mm, 
obovoides, castanhas.
Material examinado: Ao lado do campo de bola-de-
pau, 15.X.1979, fl., I. Silva 90 (CVRD, RBR); aceiro 
com Spelta, 6.XII.2007, fl., D.A. Folli 5813 (CVRD, 
SPF); Trilha do Pequi-Vinagreiro, ca. 800 m da entrada 
da trilha, 19°09’16,9”S, 40°04’10,0”W, elev. 55 m, 
8.II.2011, fr., J.C. Lopes et al. 142 (CVRD, SPF).

Nome vulgar na Reserva: graviola-do-mato.
Dentre as espécies de Annona da Reserva, A. 

cacans, é mais semelhante a A. glabra, mas possui 
a base das folhas aguda, levemente decurrente, e 
caule com casca fissurada, desprendendo-se em 
longas placas longitudinais, enquanto A. glabra 
possui folhas com base obtusa a arredondada e 
casca sulcada, que não se desprende. Além disto, 
A. cacans é árvore do dossel, com 18 a 25 m de 
altura, e ocorre na floresta de tabuleiro e A. glabra 
é árvore menor, com 3 a 14 m de altura, que ocorre 
na floresta de várzea.

Annona cacans é endêmica da Mata Atlântica 
e ocorre do Paraguai ao Nordeste do Brasil, em 

floresta ombrófila. O tipo da espécie possui 
folhas jovens e ramos com indumento ferrugíneo 
e provém de Lagoa Santa, Minas Gerais, que é 
marginal à área de distribuição da maioria das 
populações, que conta com indivíduos glabros 
(Rainer 2001). As populações glabras, como as da 
Reserva, foram classificadas como A. cacans var. 
glabriuscula R.E.Fr. (Fries 1905), posteriormente 
elevadas à categoria de subespécie, A. cacans 
subsp. grabriuscula (R.E.Fr.) H.Rainer (Rainer 
2001). Porém, A. cacans subsp. grabriuscula é 
um nome inválido, pois a página de publicação 
do basiônimo não é citada quando da publicação 
da nova combinação (artigo 33.4 ICBN; McNeill 
et al. 2012; Rainer 2001). Além disso, a adoção 
de uma categoria subespecífica por conta deste 
caráter não se sustenta, pois variação no indumento 
das partes vegetativas é bastante comum em outras 
espécies como A. dolabripetala, A. sylvatica A. 
St.-Hil., Guatteria australis e Xylopia frutescens.

Na Reserva, Annona cacans ocorre em 
floresta de tabuleiro. Coletada com flores em 
dezembro e com frutos em fevereiro.

4. Annona dolabripetala Raddi, Mem. Mat. Fis. 
Soc. Ital. Sci. Modena, Pt. Mem. Fis. 18(2): 394. 
1820. Fig. 2c

Árvore 7–16 m alt. Ramos, pecíolos, gemas 
e pedicelos esparsa a densamente cobertos com 
tricomas simples, adpressos, retos e ferrugíneos. 
Pecíolo 6–15 mm compr.; lâmina foliar 6–16(–
23,5) × 2–5(–7) cm, estreitamente oblonga, 
às vezes estreitamente elíptica ou lanceolada, 
glabra na face adaxial e densamente coberta com 
tricomas adpressos, retos e alvos na face abaxial, 
ápice agudo, base aguda ou obtusa; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias planas na face adaxial e 
proeminentes na abaxial, nervuras secundárias 
formando ângulo de 60–70° com a primária, 
domácias presentes. Inflorescência 1–2(–3)-flora, 
opositifólia ou supra-axilar; brácteas 1–2, ca. 0,7 × 
0,7 mm, escamiformes. Flores com pedicelo 2,7–7 
cm compr.; sépalas 1,5–2 × 2,5–3 mm, triangulares, 
gibosas ou não, face abaxial densamente coberta 
com tricomas eretos e ferrugíneos, face adaxial 
glabra; pétalas externas conatas, em forma de 
pás do hélice, 10–15,5 × 0,7–5,5 × 0,1–0,7 
mm, falcadas na antese, estreitamente oblongas 
ou oblanceoladas, densamente cobertas com 
tricomas eretos e ferrugíneos; pétalas internas 
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ca. 3 × 2 mm, quadradas e incurvadas na base; 
estames numerosos, ca. 1,25 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 1,65 mm compr. Fruto 2–2,3 × 
1,8–2 cm, obovoide ou elipsoide, esparsamente 
cobertos com tricomas amarelados, aréolas 
rômbicas e curto-apiculadas a piramidais. 
Sementes ca. 6 × 6, obovoides, castanho-
avermelhadas.
Material examinado: Ao lado do laboratório de 
sementes, 7.II.1992, fr., G.L. Farias 488 (CVRD, 
SPF); aceiro Arlindinho/Jureiana, na borda da mata, 
19°07’09,3”S, 40°02’42,8”W, elev. 55 m, 3.XII.2010, 
fl., J.C. Lopes et al. 117 (CVRD, MBML, NY, RB, 
SP, SPF); Córrego do Pau Atravessado, 9.II.2007, fr., 
J.R. Stehmannn 5844 (BHCB); estrada Cinco Folhas, 
19°08’S, 40°04’W, 23.V.2000, fr., L.S. Leoni 4448 
(CVRD, GFJP, SPF); estrada Flamengo, atrás do 
laboratório, próximo a um cajá-da-mata, 20.X.1978, fl., 
D.A. Folli 43 (CVRD, RBR, SPF); km 0,8, 22.II.2006, 
fr., D.A. Folli 5191 (CVRD, RB); próximo da torre de 
observação, 19°09’S, 40°01’W, 9.II.1999, fr., R. Mello-
Silva et al. 1544 (CVRD, K, MBM, RB, SP, SPF); 
próximo ao galpão de tratores, 31.VIII.2009, fl., G.S. 
Siqueira 479 (CVRD, SPF); estrada municipal, lado 
direito, no Canto Grande, 14.II.1991, fr., G.L. Farias 407 
(CVRD, RB, SPF); estrada Orelha-de-Onça, km 0,11, 
13.I.1982, fl., I.A. Luz 303 (CVRD, RB); hotel, ao lado 
do chalé Fabaceae, próximo ao palmital, 19°08’07,6”S, 
40°03’44,8”W, elev. 20 m, 5.XII.2010, fl. e fr., J.C. Lopes 
& R. Mello-Silva 126 (MBML, SP, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pinha-da-mata.
Dentre as espécies de Annona classificadas 

anteriormente no gênero Rollinia (Rainer 2007), A. 
dolabripetala é a única de ocorrência na Reserva. 
Pode ser distinta das demais espécies de Annona 
da Reserva pelas pétalas externas em forma de 
pás do hélice, pedicelos mais longos e frutos 
pequenos, com 2–2,3 × 1,8–2 cm, e esparsamente 
cobertos com tricomas amarelados. Annona 
neolaurifolia H.Rainer, A. neosericea H.Rainer e 
A. ubatubensis (Maas & Westra) H.Rainer, espécies 
frequentemente citadas como componentes da 
Mata Atlântica, são sinônimos de A. dolabripetala 
(Mello-Silva et al. 2012).

Ocorre no litoral, da Bahia ao Paraná, e, 
no interior, em Minas Gerais, São Paulo e Mato 
Grosso (Maas et al. 1992), em floresta primária 
e secundária. A espécie é encontrada em florestas 
secundárias (Garay et al. 2003) e ocorre com 
bastante frequência na Reserva, principalmente nas 
bordas da floresta de tabuleiro. Coletada com flores 
de agosto a dezembro e com frutos de dezembro 
a maio.

5. Annona glabra L., Sp. Pl. 1: 537. 1753.  
 Fig. 2d-e

Árvore 3–14 m alt. Ramos, pecíolos e 
pedicelos glabros e gemas esparsamente cobertas 
com tricomas simples, retos, eretos e ferrugíneos. 
Pecíolo 6–20 mm compr.; lâmina foliar 6–13 × 
3–7 cm, elíptica ou estreitamente oblonga, glabra, 
ápice agudo, base obtusa a arredondada; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias pouco proeminentes em 
ambas as faces, nervuras secundárias formando 
ângulo de 60–75° com a primária, domácias 
ausentes. Inflorescência 1-flora, subaxilar ou 
terminal; bráctea 1, 1–2 × 1–2,5 mm, escamiforme. 
Flores com pedicelo 8–15 mm compr.; botão floral 
ovoide; sépalas ca. 3,5 × 7 mm, superficialmente 
triangular, glabras; pétalas externas ca. 14 × 14 mm, 
amplamente ovadas, ápice agudo ou obtuso, glabras; 
pétalas internas 14–16 × 8 mm, estreitamente 
elípticas, glabras; estames numerosos, ca. 2,7 mm 
compr.; carpelos numerosos, ca. 1,4 mm compr. 
Fruto ca. 6,4 × 4,7 cm, obovoide, glabro, aréolas 
delineadas e curto-apiculadas. Sementes ca. 18 × 
11 mm, depresso-elipsoides, castanho-claras.
Material examinado: 9.II.2007, fr., M.O.D. Pivari 501 
(BHCB); estrada Gávea, no Pau Atravessado, na beira 
estrada, 12.I.2010, fr., R.F. Almeida et al. 377 (SPF); 
brejo João Pedro, 26.X.1983, fl., D.A. Folli 471 (CVRD, 
SPF); Rancho Alto, próximo ao córrego Pau Atravessado, 
19°09’06,2”S, 39°55’45,5”, elev. 27 m, 3.XII.2010, fr., 
J.C. Lopes et al. 121 (CVRD, RB, SPF); 21.X.2009, 
fl., G.S. Siqueira 493 (CVRD, SPF); estrada municipal 
Canto Grande, Lagoa do Canto Grande, 30.X.2003, fl., 
D.A. Folli 4646 (CVRD, RB, SPF); estrada Oiticica, às 
margens do riacho, 10.II.1999, fr., R. Mello-Silva et al. 
1552 (RB, SP, SPF).
Material adicional: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, lagoa Dom 
Helvétio, 19°46’04”S, 42°37’73”W, elev. 263 m, 
26.I.1997, fr., J.A. Lombardi 1576 (BHCB, SPF); Trilha 
da Lagoa Dom Elvécio, 13.XII.2000, fr., L.G. Temponi 
204 (SPF, VIC).

Nome vulgar na Reserva: araticum-do-brejo.
Annona glabra ocorre dos Estados Unidos da 

América até o Paraná, no Brasil (Fries 1931; Maas 
et al. 2002). É subespontânea na costa atlântica 
da África, onde foi introduzida (Corrêa 1926). 
Na Austrália é uma espécie invasora com alto 
potencial de dispersão, causando danos econômicos 
e ambientais (Swarbrick & Wilson 1993). Habita 
tipicamente ambientes alagadiços do litoral, como 
mangues, florestas de várzea e restingas (Mello-
Silva 1993), mas ocorre também nas florestas 
remanescentes no Parque Estadual do Rio Doce, 
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em Marliéria, Minas Gerais, a 280 km do litoral, 
no que parece ser o ponto mais interiorano de 
ocorrência dessa espécie. Na Reserva, ocorre em 
floresta de várzea. Coletada com flores em outubro 
e com frutos em dezembro.

6. Annona sp. nov.  Fig. 3
Arbusto 1,7–3 m alt. Ramos, gemas, pecíolos 

e pedicelos densamente cobertos com tricomas 
simples, adpressos, retos e ferrugíneos. Pecíolo 
4–8 mm compr.; lâmina foliar 9,5–20,5 × 3,7–8,8 
cm, estreitamente oblonga ou oblanceolada, com 
tricomas adpressos, retos e ferrugíneos, densamente 
dispostos na face abaxial e sobre a nervura central 
na face adaxial, ápice acuminado, base cuneada a 
aguda; nervação broquidódroma, nervura primária 
impressa na face adaxial e proeminente na abaxial, 
nervuras secundárias e terciárias planas na face 
adaxial e pouco proeminentes na abaxial, nervuras 
secundárias formando ângulo de 60–80° com 
a primária, domácias presentes. Inflorescência 
1-flora, supra-axilar ou terminal; brácteas 1–2, 
ca. 3 × 4 mm, ovadas. Flores com pedicelo 8–9 
mm compr.; botão floral ovoide; sépalas 7–10 
× 8–9 mm, triangulares com ápice acuminado, 
face abaxial densamente coberta com tricomas 
adpressos, retos e ferrugíneos, face adaxial glabra; 
pétalas externas  4–5 × ca. 3,2 cm, elípticas com 
ápice acuminado, face abaxial densamente coberta 
com tricomas adpressos, retos e ferrugíneos, face 
adaxial densamente coberta com tricomas curtos, 
sinuosos e alvos; pétalas internas ca. 1,5 × 2 
cm, amplamente elípticas e incurvadas no ápice, 
glabras; estames numerosos, ca. 5 mm compr.; 
carpelos numerosos, ca. 5 mm compr. Fruto ca. 4 
× 4 cm, globoso, densamente coberto com tricomas 
castanho-avermelhados, aréolas não delineadas 
e curto-apiculadas. Sementes ca. 1,5 × 1,6 cm, 
globoso-achatadas, castanho-claras.
Material examinado: Corner of Cinco Folhas and 
Flamengo, near herbarium building, 19°08’S, 40°04’W, 
sea level, 13.II.1999, fr., P.J.M. Maas 8830 (CVRD, 
MBML, SPF, U); estrada Bicuíba, na beira da mata, 
19°09’37”S, 40°02’09,2”W, elev. 56 m, 2.XII.2010, fl., 
J.C. Lopes et al. 113 (CVRD, SPF); estrada municipal, 
km 2,1, RFL-133, 11.X.2002, fr., D.A. Folli 4375 (CVRD, 
RB); estrada da área do antigo projeto do Ministério de 
Minas e Energia, Reserva Floresta Linhares 133, próximo 
ao aceiro com Dois Irmãos, 29.IX.2000, fr., D.A. Folli 
3696 (CVRD, SPF); próximo ao barracão das máquinas, 
14.XII.2006, fl., G.S. Siqueira 285 (CVRD, SPF).
Material adicional: BRASIL: ESPÍRITO SANTO: 
Nova Venécia, Área de Proteção Ambiental da Pedra 
do Elefante, Serra de Baixo, mata da fazenda Santa 

Rita, 15.IV.2009, fl., C.N. Fraga et al. 2529 (RB, SPF). 
MINAS GERAIS: Rio Doce, fazenda Santa Adelaide, 
fl., J.G. Kuhlmann 6643 (RB).

Nome vulgar na Reserva: ariticum-amarelo.
Annona sp. nov. é a única espécie arbustiva 

do gênero na Reserva. Além disso, possui os frutos 
densamente cobertos com tricomas castanho-
avermelhados o que a distingue das demais espécies 
de Annona da Reserva que possuem frutos glabros, 
como A. acutiflora, A. cacans e A. glabra, ou 
esparsamente cobertos com tricomas amarelados, 
como A. dolabripetala. As flores são alaranjadas 
como as de A. acutiflora, porém maiores em 
Annona sp. nov., com 4–5 cm contra cerca de 2 
cm compr. em A. acutiflora. É endêmica da Mata 
Atlântica e ocorre no Espírito Santo e em Minas 
Gerais. Na Reserva, forma densas populações 
em floresta de tabuleiro. Coletada com flores em 
dezembro e com frutos de setembro a fevereiro. 
Esta espécie será descrita como A. tabuleirae 
(Heimo Rainer, inf. pess.).

Cymbopetalum Benth.
Árvore ou arbusto; tricomas simples. Folhas 

com nervura primária plana a proeminente. 
Inflorescência terminal, subaxilar, supra-axilar, 
opositifólia, raramente cauliflora; uni- a multiflora. 
Flor bissexual; sépalas 3, valvares, livres ou 
conatas na base; pétalas 6, valvares, livres ou as 
internas conatas no ápice; estames numerosos, 
estaminódios ausentes; carpelos 5–50, óvulos 3–30, 
laterais. Carpídios livres, estipitados, deiscentes, 
falciformes, raramente ovoides ou cilíndricos. 
Sementes 1–28 por carpídio, depresso-elipsoides 
ou elipsoides, com arilo (Murray 1993).

Cymbopetalum ocorre do sul do México 
ao sudeste do Brasil (Murray 1993). Possui 27 
espécies, das quais cinco ocorrem no Brasil. 
Cymbopetalum alkenkengi N.A.Murray, C. 
euneurum N.A.Murray, C. longipes Benth. ex Diels 
e C. physaloides N.A.Murray ocorrem na região 
amazônica e C. brasiliense (Vell.) Benth. & Baill. 
ocorre tanto na Mata Atlântica quanto na Amazônia 
(Maas et al. 2010). Na Reserva há uma espécie, C. 
brasiliense. O gênero pode ser reconhecido pelas 
pétalas internas suborbiculares com margens e 
ápice involutos, em forma de bote.

7. Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. & 
Baill., Hist. pl. 1: 240. 1868. Fig. 1d-e

Árvore 3–7 m alt. Ramos, pecíolos e gemas 
glabros ou esparsamente cobertos com tricomas 
adpressos, retos e amarelados. Pecíolo ca. 4 mm 
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Figura 3 ‒ Annona sp. nov. (A. tabuleirae) ‒ a. fruto; b. ramo com flor; c. flor; d. ramo com flor (a Folli 3696; 
b Lopes 113; c Siqueira 285; d Lopes 113).
Figure 3 ‒ Annona sp. nov. (A. tabuleirae) ‒ a. fruit; b. twig with flower; c. flower; d. twig with flower (a Folli 3696; b Lopes 113; 
c Siqueira 285; d Lopes 113).
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compr.; lâmina foliar 13–25 × 5–9,5 cm, elíptica, 
glabra, ápice agudo a acuminado, base cuneada; 
nervação broquidódroma, nervura primária 
proeminente em ambas as faces, nervuras secundárias 
e terciárias impressas na face adaxial e proeminentes 
na abaxial, nervuras secundárias formando ângulo 
de 70–75° com a primária. Inflorescência 1-flora, 
opositifólia ou supra-axilar; brácteas ausentes. 
Flores com pedicelo 6,5–8,7 cm compr.; botão 
floral globoso-achatado; sépalas ca. 4,5 × 6,7 mm, 
amplamente ovadas, glabrescentes a glabras, ápice e 
margem esparsamente cobertos com tricomas retos; 
pétalas externas 1,4–2 × 1,3–1,9 cm, ovadas, face 
abaxial glabrescente e face adaxial esparsamente 
coberta com tricomas eretos e retos; pétalas internas 
1,8–3,2 × 1,5–2,7 cm, suborbiculadas, margens e 
ápice involutos, esparsamente cobertas com tricomas 
adpressos a eretos e retos; estames numerosos, 3,5–
5,2 mm compr.; carpelos ca. 13, ca. 5,5 mm compr. 
Carpídios 7–14, 1,3–3,5 × 1,2 cm, falcados, torulosos, 
estipe ca. 1 cm compr. Sementes 1–6 por carpídio, 
9–12 × 7–8 mm, elipsoides, atro-castanhas, arilo 
membranáceo e esbranquiçado cobrindo a semente.
Material examinado: 7.II.2007, fr., J.R. Stehmann 4711 
(BHCB); 15.X.1992, fl., G. Hatschbach et al. 58111 
(MBM); estrada para Braúna Preta, a 20 km da estrada 
Gávea, 12.XII.2006, fr., C. Rocini et al. 19 (CVRD, 
SPF); estrada Gávea, 16.320 m, no centro do B4, na rua 
lateral esquerda, 22.IX.1982, fl., D.A. Folli 400 (CVRD, 
SPF, U); 16.000 m, RFL-001/80 Bloco B, tratamento 2, 
19.XI.2004, fr., G.S. Siqueira 137 (CVRD, SPF); estrada 
Farinha Seca, 3.100 m, parcela 100 × 100 Farinha Seca, 
15.V.2007, fr., D.A. Folli 5583 (CVRD, SPF); estrada 
Jureiana-Vermelha, km 0,3, 3.X.1991, fl., D.A. Folli 
1434 (CVRD, SPF); Trilha do Pequi-Vinagreiro, 700 m, 
6.X.2000, fl. e fr., D.A. Folli 3703 (CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pimenta-de-boto.
Cymbopetalum brasiliense pode ser distinta 

das demais espécies da Reserva pelos pedicelos 
muito longos, atingindo até 8,5 cm de comprimento, 
e pelas pétalas internas suborbiculares com 

margens e ápice involutos, em formato de bote, que 
é a característica distintiva deste gênero (Murray 
1993).

Cymbopetalum brasiliense é a espécie de mais 
ampla distribuição geográfica do gênero e a única 
que ocorre na Mata Atlântica. Ocorre na região 
amazônica na Guiana, Trinidad, Venezuela, norte 
da Amazônia, Bolívia, Mato Grosso, Rondônia, 
Peru e, na Mata Atlântica, de Pernambuco ao Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, em floresta primária e 
secundária, frequentemente em mata ciliar (Maas 
et al. 2010; Murray 1993). Na Reserva, ocorre em 
floresta de tabuleiro. Coletada com flores de agosto 
a setembro e com frutos de dezembro a maio.

Duguetia A.St.-Hil.
Árvore ou arbusto; tricomas estrelados 

ou escamiformes. Folhas com nervura primária  
impressa na face adaxial. Inflorescência supra-
axilar, opositifólia ou subaxilar, raramente 
terminal, cauliflora com flores na parte superior 
do tronco ou longos ramos rentes ao chão 
partindo da base do tronco; uni- a multiflora. 
Flor bissexual; sépalas 3, raramente 4, valvares, 
livres ou conatas na base; pétalas 6, imbricadas, 
raramente valvares, livres; estames numerosos, 
estaminódios ausentes; carpelos numerosos, livres, 
óvulo 1, basal. Carpídios livres e indeiscentes 
ou parcial ou completamente concrescidos em 
sincarpo lenhoso-carnoso. Sementes numerosas, 
elipsoides a obovoides, raramente globosas, com 
arilo rudimentar (Maas et al. 2003).

Duguetia possui 93 espécies, das quais 89 
ocorrem na região neotropical, da Nicarágua ao 
Brasil e Paraguai, e quatro na costa atlântica da 
África (Maas et al. 2003). No Brasil, ocorrem 66 
espécies, das quais 28 endêmicas. A maioria das 
espécies ocorre na região amazônica. Na Mata 
Atlântica ocorrem 15 espécies (Maas et al. 2010), 
destas três ocorrem na Reserva.

Chave para as espécies de Duguetia
1.	 Arbustos.	Inflorescência	cauliflora	com	longos	ramos	rentes	ao	chão	partindo	da	base	do	tronco.	Flores	

vináceas. Frutos ca. 1,2 × 1,2 cm, sem colar basal de carpídios estéreis unidos  ....... Duguetia sessilis
1ʼ.	 Árvores.	Inflorescência	supra-axilar,	axilar	ou	opositifólia,	se	cauliflora,	com	flores	na	parte	superior	

do tronco. Flores creme-amareladas. Frutos 3 × 3,5–4 cm, com colar basal de carpídios estéreis unidos.
2.	 Folhas	3,5–5	cm	larg.	com	ápice	agudo.	Inflorescência	supra-axilar.	Frutos	densamente	cobertos	

com tricomas estrelados e dourados, carpídios ca. 40  ..............................  Duguetia chrysocarpa
2ʼ.	 Folhas	1,5–3	cm	larg.	com	ápice	atenuado.	Inflorescência	axilar,	cauliflora	ou	opositifólia.	Frutos	

densamente cobertos com tricomas estrelado-escamiformes e acinzentados, carpídios ca. 200  ...  
 ...................................................................................................................... Duguetia sooretamae
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8. Duguetia chrysocarpa Maas, Bot. Jahrb. Syst. 
121: 471. fig. 6–8. 1999. Fig. 4a-b

Árvore 3–10 m alt. Ramos glabros, pecíolos 
e gemas densamente cobertos com tricomas 
estrelado-escamiformes e amarelados. Pecíolo ca. 3 
mm compr.; lâmina 9–16 × 3,5–5 cm, estreitamente 
elíptica, oblanceolada ou estreitamente oblonga, 
face adaxial glabra ou esparsamente coberta com 
tricomas estrelado-escamiformes sobre a nervura 
primária, face abaxial densamente coberta com 
tricomas estrelado-escamiformes, ápice agudo, 
base aguda; nervação broquidódroma, nervura 
primária impressa na face adaxial e proeminente 
na abaxial, nervuras secundárias e terciárias planas 
em ambas as faces, nervuras secundárias formando 
ângulo de 65–75° com a primária. Inflorescência 
2-flora, supra-axilar; bráctea 1, deltado-ovada. 
Flores com pedicelo 2–5(–10) mm compr.; botão 
floral globoso a depresso-globoso; sépalas ca. 
10,5 × 6,3 mm, ovadas, face adaxial densamente 
coberta com tricomas simples, eretos e sinuosos 
e abaxial densamente coberta com tricomas 
estrelado-escamiformes; pétalas ca. 11 × 6,5 mm, 
ovadas, pétalas densamente cobertas com tricomas 
estrelado-escamiformes; estames numerosos, 
1–1,2 mm compr.; carpelos numerosos, 2–3 mm 
compr. Fruto ca. 3 × 3,5 cm, globoso, colar basal 
de carpídios estéreis unidos presente, aréolas 
hexagonais e umbonadas no ápice, densamente 
coberto com tricomas estrelados, eretos e dourados, 
carpídios ca. 40. Sementes ca. 8 × 6 mm, obovoides, 
castanho-escuras.
Material examinado: Near João Pedro, 19°11’S, 
39°57’W, sea level, 12.II.1999, fr., P.J.M. Maas 8823 
(CVRD, SPF); aceiro Calimã, 7.V.2001, fr., D.A. Folli 
3917 (CVRD, RB, SPF); aceiro com Catelã, próximo 
ao córrego João Pedro, 28.IX.1993, fl., D.A. Folli 2025 
(CVRD, SPF); aceiro Catelã/Jureiana, km 0,6, 5.IX.2002, 
fl., D.A. Folli 4348 (CVRD, RB); aceiro Marco de Ferro/
Caliman, 19°05’41,9”S, 39°57’38,3”W, elev. 23 m, 
3.XII.2010, fl., J.C. Lopes et al. 120 (CVRD, MBML, 
NY, RB, SP, SPF); corner of Gávea and Ipê-amarelo, 
12.II.1999, fr., P.J.M. Maas et al. 8824 (CVRD, MBML); 
estrada Gávea, 20.110 m, 7.X.1988, fl., D.A. Folli 785 
(CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-da-mata.
Duguetia chrysocarpa  possui como 

característica marcante o indumento dourado dos 
frutos, que têm o formato dos de D. moricandiana 
Mart., outra espécie da Mata Atlântica da Bahia e 
Sergipe. No entanto, os frutos de D. moricandiana 
são cobertos por indumento castanho. Além 
disso, D. moricandiana possui folhas elípticas e 

inflorescência opositifólia ou terminal, enquanto 
D. chrysocarpa possui folhas estreitamente 
elípticas, oblanceoladas ou estreitamente oblongas 
e inflorescência supra-axilar.

Duguetia chrysocarpa é endêmica da Mata 
Atlântica da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo 
(Maas et al. 2003). Na Reserva, ocorre em floresta 
de tabuleiro e floresta de várzea. Coletada com flor 
de setembro a dezembro e com fruto de fevereiro 
a maio.

9. Duguetia sessilis (Vell.) Maas, Bol. Mus. 
Paraense Emilio Goeldi, N.S., Bot. 9(1): 38 figs. 
1, 3, 4. 1994 ("1993"). Fig. 4c

Arbusto 2–2,5 m alt. Ramos glabros; pecíolos 
e gemas densamente cobertos com tricomas 
escamiformes e amarelados. Pecíolo ca. 3 mm 
compr.; lâmina foliar 10,5–14,5 × 3,5–5,5 cm, 
estreitamente elíptica, glabra na face adaxial e 
esparsamente coberta com tricomas escamiformes 
e amarelados na face abaxial, ápice acuminado, 
base obtusa; nervação broquidódroma, nervura 
primária plana na face adaxial e proeminente na 
abaxial, nervuras secundárias e terciárias planas na 
face adaxial e proeminentes na abaxial, nervuras 
secundárias formando ângulo de ca. 80° com a 
primária. Inflorescência 1–2-flora, cauliflora, ramo 
da inflorescência 8–14,5 cm compr., partindo da 
base do tronco; bráctea 1, amplexiflora. Flores 
com pedicelo 2–15 mm compr.; botão floral 
amplamente ovoide a globoso; sépalas ca. 5,5 × 
6 mm, triangulares, densamente cobertas com 
tricomas escamiformes; pétalas ca. 7,5 × 2,5 mm, 
lanceoladas com a base truncada, face adaxial 
glabrescente a glabra e abaxial densamente 
coberta com tricomas estrelados e amarelados; 
estames numerosos, ca. 1,2 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 2,5 mm compr. Fruto ca. 12 × 12 
mm, globosos, carpídios unidos apenas na base, 
colar basal de carpídios estéreis unidos ausente, 
aréolas amplamente depresso-ovoide e umbonadas 
no ápice, densamente coberto com tricomas 
estrelado-escamiformes, carpídios ca. 8. Sementes 
não vistas.
Material examinado: estrada Cinco-Folhas, próximo 
à Lagoa do Jacaré, atrás do laboratório de sementes, 
19°09’01,3”S, 40°04’15,7”W, elev. 68 m, 10.II.2011, 
fl., J.C. Lopes et al. 150 (CVRD, SPF); estrada Gávea, 
km 16,1, RFL - 001/80 Bloco B 01, 9.XII.1999, fl. e 
fr., D.A. Folli 3524 (CVRD, RB); estrada municipal da 
área do antigo projeto do Ministério de Minas e Energia 
(MME), km 1,5, RFL - 089/86, 2.III.2004, fl. e fr., G.S. 
Siqueira 78 (CVRD, RB).
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Figura 4 – a-b. Duguetia chrysocarpa – a. ramo com flor; b. fruto. c. Duguetia sessilis – fruto. d. Duguetia sooretamae 
– ramo com flor. (a Lopes 120; b Folli 3917; c Folli 3524; d Folli 2820).
Figure 4 – a–b. Duguetia chrysocarpa – a. twig with flower; b. fruit. c. Duguetia sessilis – fruit. d. Duguetia sooretamae – twig with 
flower. (a Lopes 120; b Folli 3917; c Folli 3524; d Folli 2820).

d

1 
cm

c1 
cm

b

5 
m

m

a

2 
cm



Annonaceae da Reserva Natural Vale

Rodriguésia 65(3): 599-635. 2014

613

Nome vulgar na Reserva: ariticum-vermelho.
Duguetia sessilis é a única espécie de 

Duguetia da Reserva com inflorescência cauliflora 
partindo da base do tronco em longos ramos rentes 
ao chão. Inflorescência desse tipo ocorre em 
apenas algumas Annonaceae e deve ter evoluído 
independentemente (Maas et al. 2003) em 
Anaxagorea (Maas & Westra 1984, 1985), Duguetia 
(Maas et al. 2003) e Hornschuchia (Johnson & 
Murray 1995), gêneros não filogeneticamente 
relacionados (Richardson et al. 2004). Além de D. 
sessilis, há mais duas espécies de Duguetia com 
inflorescência deste tipo, D. cadaverica Huber e 
D. flagellaris Huber, ambas da região amazônica 
(Maas et al. 2003). Duguetia sessilis seria distinta 
de ambas pela presença de nervura primária plana 
na face adaxial da folha e nervuras marginais 
ausentes. Além disso, D. sessilis pode ser distinta 
de D. flagellaris pela ausência de um colar basal 
de carpídios estéreis nos frutos, presente em D. 
flagellaris (Maas et al. 2003). 

Duguetia sessilis é endêmica da Mata 
Atlântica e ocorre, disjuntamente, no Espírito Santo 
e no Rio de Janeiro (Maas et al. 2010). Na Reserva, 
é encontrada em floresta de tabuleiro. Coletada 
com flor durante o ano todo, principalmente 
entre outubro e janeiro, e coletada com frutos de 
fevereiro a julho.

10. Duguetia sooretamae Maas, Bot. Jahrb. Syst. 
121: 486. fig. 18–21. 1999. Fig. 4d

Árvore 2–6 m alt. Ramos, pecíolos e gemas 
densamente cobertos com tricomas escamiformes 
e amarelados. Pecíolo 1,5–5 mm compr.; lâmina 
foliar 5–11 × 1,5–3 cm, estreitamente elíptica, 
lanceolada ou estreitamente oblonga, glabra na 
face adaxial e densamente coberta com tricomas 
escamiformes na face abaxial, ápice atenuado, base 
aguda; nervação broquidódroma, nervura primária 
plana na face adaxial e proeminente na abaxial, 
nervuras secundárias e terciárias planas em ambas 
as faces, nervuras secundárias formando ângulo de 
80–90° com a primária. Inflorescência 1–2-flora, 
axilar, opositifólia ou cauliflora na parte superior 
do tronco; bráctea 1, amplexiflora. Flores com 
pedicelo 7–11 mm compr.; botão floral amplamente 
ovoide; sépalas 10–12 × 6,5–11 mm, lanceoladas 
ou orbiculadas, face adaxial esparsamente coberta 
com tricomas simples, eretos, sinuosos ou glabra, 
face abaxial densamente coberta com tricomas 
escamiformes e amarelados; pétalas 2,5–3 × 
1,3–2,3 cm, lanceoladas a amplamente ovadas, 

densamente cobertas com tricomas simples, eretos 
e sinuosos; estames numerosos, 3–4 mm compr.; 
carpelos numerosos, 4–5 mm compr. Fruto ca. 4 
cm diâm., colar basal de carpídios estéreis unidos 
presente, subgloboso, densamente coberto com 
tricomas estrelado-escamiformes e acinzentados, 
aréolas piramidais, carpídios ca. 200. Sementes 
7–9 × 4–5 mm, elipsoides, castanho-avermelhadas 
a castanhas.
Material examinado: aceiro Arlindinho, 550 m, perto 
da porteira em frente do Juncado, 19.XI.2009, fr., D.A. 
Folli 6475 (CVRD, SPF); 7.V.2009, fl., P.J.M. Maas et 
al. 9825 (CVRD, SPF, U); aceiro Arlindinho/Jureiana, 
19°07’06,4”S, 40°02’56,6”W, elev. 59 m, 3.XII.2010, fl., 
J.C. Lopes et al. 116 (CVRD, MBML, NY, SPF); Aceiro 
do Caldara, 200 m, ao lado da divisa, 1.XI.1996, fl., D.A. 
Folli 2820 (CVRD, RB, SPF); 2.500 m, 13.II.1999, fl., 
P.J.M. Maas 8827 (CVRD, MBML, SP, SPF, U); estrada 
aceiro com Arlindinho, km 0,8, 28.XII.1994, fl. e fr., D.A. 
Folli 2448 (CVRD, SPF, U).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-coroa.
Duguetia sooretamae é semelhante a D. 

chrysocarpa, mas diferencia-se pelos frutos 
com muitos carpídios, até 200, contra 40 em 
D. chrysocarpa, e pelas folhas menores, com 
5–11 × 1,5–3 cm contra 9–16 × 3,5–5 cm em D. 
chrysocarpa. É até agora conhecida apenas da 
Reserva Natural Vale (Maas et al. 2003). Ocorre 
em floresta de muçununga. Coletada com flor de 
novembro a maio e com fruto em novembro.

Ephedranthus S. Moore
Árvore ou arbusto; tricomas simples. 

Folhas com nervura primária impressa, raramente 
proeminente na face adaxial. Inflorescência 
axilar; 1–3-flora. Flor bissexual ou unissexual 
estaminada; sépalas 3, imbricadas, livres; 
pétalas 6, imbricadas, livres; estames numerosos, 
estaminódios ausentes; carpelos numerosos, 
óvulo 1, basal. Carpídios livres, estipitados, 
indeiscentes, elipsoides ou globosos. Semente 1 
por carpídio, elipsoide a amplamente elipsoide, 
sem arilo (Fries 1931; van Heusden 1992; Oliveira 
& Sales 1999).

Ephedranthus é um gênero neotropical e 
possui sete espécies, que ocorrem da Colômbia 
ao Paraguai (Oliveira & Sales 1999; Lopes et 
al. 2014). Na Reserva, ocorre uma espécie. 
Ephedranthus pode ser reconhecido pela presença 
de quatro ou mais brácteas no pedicelo e por 
ser androdioico, ou seja, possuir indivíduos 
com flores masculinas e indivíduos com flores 
bissexuais.
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11. Ephedranthus dimerus J.C.Lopes, Chatrou & 
Mello-Silva, Brittonia 66(1): 71. fig. 1. 2014.

Árvore ou arbusto 2–30 m alt., planta 
androdioica. Ramos, pecíolos e gemas cobertos 
com tricomas simples, retos a sinuosos e eretos ou 
glabrescentes. Pecíolo 3,5–5,5 mm compr.; lâmina 
foliar 7–14,5 × 3–6,5 cm, oblanceolada a obovada 
ou elíptica, glabra ou esparsamente coberta com 
tricomas eretos e retos na nervura primária da face 
adaxial, esparsa a densamente coberta com tricomas 
retos a sinuosos e eretos na face abaxial, ápice agudo, 
raramente obtuso ou emarginado, base cuneada a 
aguda; nervura primária impressa na face adaxial 
e proeminente na abaxial, nervuras secundárias e 
terciárias impressas na face adaxial e proeminentes 
na abaxial, nervuras secundárias formando ângulo 
de 50–60° com a primária. Inflorescência 1-flora, 
axilar; brácteas 4–5, ca. 2,8 × 3,9 mm, ovado-
achatadas. Flores com pedicelo ca. 1 cm compr.; 
sépalas 2, 3–4,6 × 5–5,5 mm, largamente ovadas, 
esparsamente cobertas com tricomas adpressos e 
retos na face adaxial e densamente cobertas com 
tricomas adpressos, retos e dourados na face abaxial; 
pétalas 4, 7–10 × 5–9,5 mm, as externas orbiculares 
e as internas oblanceoladas, face abaxial densamente 
cobertas com tricomas adpressos, retos e dourados, 
face adaxial glabrescente; flores masculinas com 
estames numerosos, ca. 1,5 mm compr.; flores 
bissexuais, ca. 20 estames ao redor dos carpelos, 
carpelos numerosos, ca. 2,2 mm compr. Carpídios 
2–20, 1,6–2,3 × 1–1,5 cm, elipsoides a cilíndricos, 
ápice arredondado a umbonado, estipe 6,7–11 
mm compr. Sementes ca. 1,5 × 1 cm, elipsoides, 
castanhas.
Material examinado: aceiro Lasa, km 0,658, lado direito, 
23.XI.1982, fl., D.A. Folli 414 (CVRD, SPF); estrada 
Cinco-Folhas, atrás do laboratório, próximo ao Lago do 
Jacaré, 1.X.1983, fl., D.A. Folli 465 (CVRD, RB); 0,2 
km, 27.III.2008, fr., D.A. Folli 5998 (CVRD); próximo 
à Lagoa do Jacaré, atrás do laboratório de sementes, 
19°09’01,0”S, 40°04’15,6”W, elev. 69 m, 10.II.2011, fr., 
J.C. Lopes et al. 149 (CVRD, SPF); estrada Flamengo, 
1,45 km, 17.I.2007, fr., D.A. Folli 5463 (CVRD); ca. 
900 m da BR 101, na borda da mata, 19°09’05,5”S, 
40°04’00,1”W, elev. 67 m, 8.II.2011, fr., J.C. Lopes et 
al. 145 (CVRD, SPF); estrada Macanaíba-pele-de-sapo, 
próximo à estrada Baba-de-Boi, 8.IV.1994, fr., D.A. Folli 
2278 (CVRD, RB, SPF); estrada Mantegueira, 1,4 km, 
próximo ao pomar, 19°08’21,1”S, 40°03’52,0”W, elev. 
53 m, 11.II.2011, fr., J.C. Lopes et al. 154 (CVRD, SPF); 
1.5 km from Flamengo, near orchard, 19°08’S, 40°03’W, 
sea level, 12.II.1999, fr., P.J.M. Maas et al. 8826 (CVRD, 
U); próximo ao lago indo para o galpão de máquinas, 
19.X.2011, fl., G. Siqueira 677 (CVRD, SPF).

Material adicional: BRASIL. BAHIA: Barra, brejos 
Olhos d’Água, Buracão, 5.IX.2009, fr, S.M. Costa & 
J.E. Nascimento Júnior 679 (ASE). Belmonte, Estação 
Experimental de Belmonte, CEPLAC, 17.IX.1970, fl, 
T.S. Santos 1105 (CEPEC, U). Prado, Reserva Florestal 
da Brasil de Holanda Indústrias S.A., entrance at km 18 
E of Itamaraju on road to Prado, 8 km from entrance, 
17°11’S, 39°20’W, 22.X.1993, fl, W.W. Thomas et al. 
10132 (NY, RB, U). Santa Cruz Cabrália, área da Estação 
Ecológica do Pau-Brasil (ESPAB), cerca de 16 km a W 
de Porto Seguro, BR 367 (Porto Seguro–Eunápolis), 
16°23’S, 39°08’W, 7.XII.1987, est, F.S. Santos 732 
(CEPEC, U); 20.VI.1988, est, F.S. Santos 904 (U). 
ESPÍRITO SANTO: Pinheiros, Reserva Biológica 
Córrego do Veado, interior da floresta, elev. 72 m, 
17.VI.2004, fl., L.S. Leoni 5840 (GFJP, SPF). MINAS 
GERAIS: Caratinga, Estação Biológica de Caratinga, 
Mata do Jaó, 26.XI.1984, fl., P.M. Andrade & M.A. Lopes 
371 (BHCB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-preta.
Ephedranthus dimerus, com duas sépalas e 

quatro pétalas, é a única espécie dímera do gênero 
e entre as Annonaceae da Reserva. Além disso, 
pode ser distinta das demais espécies da família na 
Reserva pelos frutos apocárpicos, com apenas uma 
semente por carpídio, e de coloração alaranjada 
a avermelhada quando maduros. Ephedranthus 
dimerus é uma planta decídua, assim como outras 
espécies do gênero, como E. parviflorus S.Moore 
e E. pisocarpus R.E.Fr. (Oliveira & Sales 1999). 

A maioria das espécies de Ephedranthus 
ocorre na região amazônica. Ephedranthus 
parviflorus ocorre também em florestas de galeria 
no cerrado, E. pisocarpus ocorre na caatinga 
(Oliveira & Sales 1999) e Ephedranthus dimerus 
ocorre na Mata Atlântica da Bahia, Minas Gerais 
e Espírito Santo (Lopes et al. 2014). Na Reserva 
ocorre em floresta de tabuleiro. Coletado com flores 
de outubro a novembro e com frutos de fevereiro 
a abril.

Guatteria Ruiz & Pav.
Árvore, raramente liana; tricomas simples. 

Folhas com nervura primária impressa na face 
adaxial. Inflorescência axilar, terminal ou cauliflora; 
uni- a multiflora. Flor bissexual; sépalas 3, valvares, 
raramente imbricadas, livres ou conatas na base; 
pétalas 6, raramente 8, valvares ou imbricadas, 
livres, raramente conatas; estames numerosos, 
estaminódios ausentes; carpelos numerosos, óvulo 
1, basal. Carpídios livres, geralmente estipitados, 
indeiscentes, geralmente elipsoides. Semente 1 
por carpídio, elipsoide a amplamente elipsoide, 
raramente ovoide, sem arilo (Fries 1939).
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Guatteria é o maior gênero de Annonaceae, 
com 200 a 300 espécies, todas neotropicais, ao 
longo da América Central e América do Sul e 
ilhas do Caribe (Erkens et al. 2007; Maas et al. 
2011). O gênero inclui agora as espécies antes 
classificadas em Heteropetalum, Guatteriopsis 
e Guatteriella (Erkens & Maas 2008). Pode ser 

reconhecido pelas flores com pétalas patentes 
quando imaturas, deixando expostos estames 
e carpelos. Na maturidade, as pétalas internas 
tornam-se eretas, encobrindo os órgãos sexuais 
(Gottsberger 2012). Além disso, o pedicelo possui 
uma articulação acima da base da inflorescência. 
Na Reserva, ocorrem quatro espécies.

Chave para as espécies de Guatteria
1. Folhas 8–12,5 cm larg., base cordada  .................................................................. Guatteria ferruginea
1ʼ.	 Folhas	1–5,7	cm	larg.,	base	cuneada,	aguda	ou	obtusa.

2.	 Botão	floral	9–23	mm	compr.	Sépalas	8–13	×	6–11	mm,	ovadas	ou	suborbiculadas	 ....................  
 ..................................................................................................................... Guatteria villosissima

2ʼ.	 Botão	floral	ca.	5	mm	compr.	Sépalas	5–7	×	1–5,5	mm,	triangulares	ou	lanceoladas.
3. Face abaxial das folhas densamente coberta com tricomas eretos, base aguda a obtusa. Estipe 

dos frutos 10–14 mm compr.  ...............................................................  Guatteria sellowiana
3ʼ.	 Face	abaxial	das	folhas	esparsamente	coberta	com	tricomas	eretos	ou	adpressos,	base	aguda	

a cuneada. Estipe dos frutos ca. 18 mm compr.  ...................................... Guatteria australis

12. Guatteria australis A.St.-Hil., Fl. Bras. merid. 
1: 37. 1824. Fig. 5a

Árvore 6–17 m alt. Ramos, pecíolos e 
gemas esparsamente cobertos com tricomas 
simples, adpressos ou eretos e retos. Pecíolo 4–6 
mm compr.; lâmina foliar 8–16 × 1,5–3,5 cm, 
estreitamente elíptica, linear ou oblanceolada, 
glabra ou esparsamente coberta com tricomas 
adpressos e retos na face adaxial e esparsamente 
coberta com tricomas eretos ou adpressos e retos 
na face abaxial, ápice atenuado a acuminado, 
base cuneada a aguda, margens planas; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa a plana 
na face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias planas em ambas as faces, 
nervuras secundárias formando ângulo de 60–85° 
com a primária. Inflorescência 1-flora, axilar; 
brácteas 2–4, caducas. Flores com pedicelo 1–5 
cm compr.; botão floral depresso-ovoide, ca. 5 
× 7 mm; sépalas 6–7 × 1–5,5 mm, triangulares a 
lanceoladas, face adaxial densamente coberta com 
tricomas eretos e sinuosos no ápice e base glabra, 
face abaxial densamente coberta com tricomas 
adpressos e retos; pétalas externas 9–17 × 2–7 mm, 
estreitamente oblongas; pétalas internas 10–20 × 
2–11 mm, estreitamente elípticas ou lanceoladas, 
pétalas densamente cobertas com tricomas eretos 
e sinuosos na face abaxial, glabras na face adaxial; 
estames numerosos, ca. 1,5 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 2 mm compr. Carpídios ca. 20, 
4,5–10,5 × 2–5 mm, elipsoides, estipe ca. 18 mm 

compr. Sementes 6–10 × 5–7 mm, elipsoides, 
castanho-escuras.
Material examinado: 14.VIII.2008, fr., G.S. Siqueira 
248 (CVRD, SPF); aceiro Caliman, 7.X.2008, fl., G.S. 
Siqueira 442 (CVDR, SPF); estrada Bicuíba, 23.III.2008, 
fl., M.D.M. Vianna Filho 1539 (CVRD, SPF); estrada do 
pomar de frutas, talhão 25, 19°08’28,5”S, 40°04’05,7”W, 
elev. 18 m, 11.II.2011, fl. e fr., J.C. Lopes et al. 153 
(CVRD, ESA, MBML, NY, RB, SP, SPF); estrada Gávea, 
8.IX.1994, fr., D.A. Folli 2381 (CVRD, RB, SPF); estrada 
Gávea, km 15,4, 4.I.1994, fl., D.A. Folli 2146 (CVRD, 
SPF); 9.II.1999, fl., R. Mello-Silva et al. 1548 (CVRD, 
K, RB, SP, SPF); estrada Jureiana-Vermelha, próximo à 
casa da guarda (Barra Seca), 11.IV.2006, fl., G.Q. Freire 
et al. 144 (CVRD, ESA, RB, SPF, UEC); km 2,4, antes 
da casa da guarda, elev. 11 m, 20.IV.2011, fl., J.C. Lopes 
et al. 285 (ESA, SPF); estrada Orelha-de-Onça, km 2,5, 
6.VIII.2002, fl., D.A. Folli 4313 (CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: imbira-preta.
Guatteria australis engloba cerca de 40 

sinônimos e uma ampla variação morfológica, 
principalmente nos caracteres vegetativos, como 
forma da folha e indumento (Lobão et al. 2011). 
As coleções desta espécie na Reserva podem ser 
classificadas em dois grupos. Um com folhas de 
1,5 a 2,5 cm de largura e pedicelos com 4 a 5 cm de 
comprimento e outro com folhas de 2,5 a 3,5 cm de 
largura e pedicelos de 1 a 2,5 cm de comprimento. 
Estes dois grupos estão, no entanto, dentro dos 
extremos de variação observados na espécie em 
outras localidades. Variação morfológica em 
indivíduos que ocorrem na mesma área já foi também 
documentada nesta espécie (e.g. Mello-Silva 1993).
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Figura 5 ‒ a. Guatteria australis ‒ ramo com flor. b. Guatteria ferruginea ‒ ramo com flor. c. Guatteria sellowiana 
‒	ramo com flor. d. Guatteria villosissima ‒ ramo com flor. (a Lopes 153; b Folli 6416; c Lopes 1595; d Lopes 146).
Figure 5 ‒ a. Guatteria australis ‒ twig with flower. b. Guatteria ferruginea ‒ twig with flower. c. Guatteria sellowiana ‒ twig with 
flower. d. Guatteria villosissima ‒ twig with flower. (a Lopes 153; b Folli 6416; c Lopes 1595; d Lopes 146).
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Guatteria australis ocorre da Bahia ao Rio 
Grande do Sul e em Goiás, em floresta ombrófila, 
restinga, mata de galeria no cerrado, e floresta de 
araucária (Lobão et al. 2011). Na Reserva, ocorre 
em floresta de tabuleiro. Coletada com flores de 
fevereiro a março e com frutos em fevereiro.

13. Guatteria ferruginea A.St.-Hil., Fl. Bras. 
merid. 1: 38. 1824. Fig. 5b

Árvore 3–4 m alt. Pecíolos, pedicelos e gemas 
densamente cobertos com tricomas eretos, retos 
e ferrugíneos. Pecíolo 4–8 mm compr.; lâmina 
foliar 12,5–25 × 8–12,5 cm, elíptica a amplamente 
elíptica ou oblonga, com tricomas eretos, retos e 
ferrugíneos densamente dispostos na face abaxial 
e sobre a nervura primária da face adaxial, restante 
glabra, ápice agudo ou mucronado, base cordada, 
margens planas; nervação broquidódroma, nervura 
primária impressa na face adaxial e proeminente 
na abaxial, nervuras secundárias e terciárias 
impressas na face adaxial e proeminentes na 
abaxial, nervuras secundárias formando ângulo de 
65–80° com a primária. Inflorescência 1–4-flora, 
axilar; brácteas 1–2, escamiformes. Flores com 
pedicelo ca. 1 cm compr.; botão floral depresso-
ovoide, 3,5–5 × 3,5–9 mm; sépalas ca. 5 × 7,5 mm, 
triangulares; pétalas externas 14–17 × 6–7 mm, 
lanceoladas ou estreitamente oblongas; pétalas 
internas 15–21 × 7,5–11 mm, ovadas, sépalas e 
pétalas densamente cobertas com tricomas eretos, 
sinuosos e ferrugíneos na face abaxial, sépalas e 
base das pétalas internas glabras na face adaxial; 
estames numerosos, 2–2,3 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 2,5 mm compr. Carpídios 20–30, ca. 
10 × 6,5 mm, elipsoides, estipe ca. 19 mm compr. 
Sementes 8–12 × 5–7 mm, elipsoides, castanho-
avermelhadas.
Material examinado: Aceiro com pomar de frutas 
tropicais, 22.VII.2002, fl., D.A. Folli 4295 (CVRD, SPF); 
estrada Jequitibá Rosa, córrego Dourado, 4.XI.1986, fl., 
G.L. Farias 132 (CVRD, SPF); 16.IX.2009, fl., D.A. 
Folli 6416 (CVRD, SPF); 19°08’S, 39°55’W, elev. 9 
m, 9.V.2009, fl., P.J.M. Maas et al. 9873 (CVRD, SPF); 
estrada Oiticica, 1.700 m, córrego Pau-Atravessado, 
10.II.1999, fl., R. Mello-Silva et al. 1553 (CVRD, RB, 
SP, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-coração.
Guatteria ferruginea é próxima de G. 

pogonopus Mart. Podem ser distintas pelas 
folhas glabras na face abaxial em G. pogonopus, 
enquanto que G. ferruginea possui, em geral, folhas 
densamente cobertas com tricomas ferrugíneos na 
face abaxial. Há, porém, indivíduos na Bahia com 

folhas glabras, mas são sempre caulifloros (Lobão 
et al. 2012).

Guatteria ferruginea pode ser diferenciada 
das demais espécies de Guatteria da Reserva pelas 
folhas com base cordada e com mais de 12,5 cm 
de comprimento. Possui distribuição geográfica 
disjunta, ocorrendo no Amazonas e Mato Grosso, 
e na Mata Atlântica, da Bahia ao Rio de Janeiro, 
em floresta ombrófila e restinga (Fries 1939; Lobão 
et al. 2012). Na Reserva, ocorre nas florestas de 
tabuleiro e de várzea. Coletada com flor e fruto 
durante todo o ano.

14. Guatteria sellowiana Schltdl., Linnaea 9: 323. 
1834. Fig. 5c

Árvore 8–14 m alt. Ramos, pecíolos e gemas 
densamente cobertos com tricomas eretos, retos 
e ferrugíneos. Pecíolo 3–6 mm compr.; lâmina 
foliar 6–15 × 2–5,7 cm, estreitamente oblonga ou 
estreitamente elíptica, densamente coberta com 
tricomas eretos, retos e ferrugíneos na nervura 
primária da face adaxial e em toda a face abaxial, 
ápice acuminado, agudo a atenuado, base aguda ou 
obtusa, margens planas; nervação broquidódroma, 
nervura primária plana na face adaxial e proeminente 
na abaxial, nervuras secundárias e terciárias planas 
na face adaxial e pouco proeminentes na abaxial, 
nervuras secundárias formando ângulo de 60–75° 
com a primária. Inflorescência 1-flora, axilar; 
brácteas caducas. Flores com pedicelo 1,5–2 cm 
compr.; botão floral ovoide, ca. 5,5 × 5 mm; sépalas 
ca. 5 × 4,5 mm, triangulares, densamente cobertas 
com tricomas adpressos, retos e ferrugíneos na 
face abaxial e densamente cobertas com tricomas 
eretos e sinuosos na base da face adaxial; pétalas 
externas ca. 16 × 8 mm, oblongas; pétalas internas 
16 × 6,5–7 mm, obovadas e revolutas, densamente 
cobertas com tricomas eretos, sinuosos e dourados 
na face abaxial, pétalas internas com a base glabra 
na face adaxial; estames numerosos, 1,7–1,8 mm 
compr.; carpelos numerosos, ca. 2 mm compr. 
Carpídios ca. 50, 6–9 × 4–8 mm, elipsoides ou 
obovoides, estipe 10–14 mm compr. Sementes 5–8 
× 4–5 mm, elipsoides, castanhas.
Material examinado: Aceiro Caliman, 1.V.2008, fl., 
M.M.M. Lopes et al. 1595 (CVRD, SPF); aceiro Catelã/
João Pedro, 19°10’48,6”S, 39°58’22,7”W, elev. 56 m, 
7.II.2011, fl. e fr., J.C. Lopes et al. 139 (CVRD, MBML, 
RB, SP, SPF); 19°10’S, 39°68’W, elev. 20 m, 8.V.2009, 
fl., P.J.M. Maas 9842 (CVRD, SPF); aceiro Milanês/João 
Pedro, próximo ao morro, 19°11’21,2”S, 40°01’26,6”W, 
elev. 51 m , 2.XII.2010, fr., J.C. Lopes et al. 115 (CVRD, 
MBML, SP, SPF); estrada 162, km 1.375, talhão 606, 
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16.V.1978, fl., J. Spada 81 (RBR); estrada da Gávea 
km 10, próximo ao córrego João Pedro, elev. 13 m, J.C. 
Lopes et al. 303 (ESA, SPF); 9,8 km, 14.V.2004, fl., 
D.A. Folli 4848 (CVRD, SPF); estrada Guaribu-Sabão, 
aceiro Caliman, 19°09’23,7”S, 39°59’28,1”W, elev. 32 
m, 4.XII.2010, fr., J.C. Lopes et al. 124 (CVRD, MBML, 
NY, RB, SP SPF); Estrada Flamengo, próximo à torre, 
lado esquerdo, 12.III.1991, fr., D.A. Folli 1307 (CVRD, 
SPF); estrada Municipal, próximo a porteira Bragato, 
14.III.1991, fl., D.A. Folli 1311 (CVRD, SPF); 300 m, 
aceiro João Pedro, 23.I.1995, fr., D.A. Folli 2493 (CVRD, 
SPF); estrada da Peroba-Amarela, km 14, 21.VII.2005, 
fr., A. Lobão et al. 1280 (CVRD, MBM, RB, SPF); 1.400 
m, do outro lado do morro, 8.VIII.2006, fr., A.Q. Lobão 
1281 (CVRD, RB, SPF); 1.100 m, do outro lado do 
morro, 8.VII.2006, fr., G.S. Siqueira 229 (CVRD, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-puruna, 
pindaibinha.

Guatteria sellowiana é similar a G. australis, 
mas possui folhas com base aguda a obtusa e 
densamente cobertas com tricomas eretos e retos 
na face abaxial, e frutos com estipe de 10–14 
mm comprimento contra folhas com base aguda 
a cuneada e esparsamente coberta com tricomas 
eretos ou adpressos, e frutos com estipe com cerca 
de 18 mm comprimento em G. australis. Ocorre da 
Bahia a São Paulo, próximo à divisa com o Rio de 
Janeiro, e no Centro-Oeste, em Mato Grosso, Goiás 
e Distrito Federal, em floresta ombrófila e floresta 
de galeria (Lobão et al. 2012). Na Reserva, ocorre 
em floresta de tabuleiro. Coletada com flor de 
fevereiro a maio e com fruto de fevereiro a agosto.

15. Guatteria villosissima A.St.-Hil., Fl. Bras. 
merid. 1: 38. 1824. Fig. 5d

Árvore 4–11 m alt. Pecíolos, pedicelos 
e gemas densamente cobertos com tricomas 
eretos, retos e ferrugíneos, ramos glabrescentes. 
Pecíolo 2–5 mm compr.; lâmina foliar 6–18,5 
× 1–3,5 cm, lanceolada ou linear, com tricomas 
eretos, retos e ferrugíneos densamente dispostos 
na face abaxial e sobre a nervura primária na 
face adaxial, ápice atenuado a acuminado, base 
obtusa, margens levemente revolutas; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias planas na face adaxial 
e pouco proeminentes na abaxial, nervuras 
secundárias formando ângulo de 55–75° com a 
primária. Inflorescência 1-flora, axilar; brácteas 
2, lanceoladas. Flores com pedicelo 4,5–11,5 cm 
compr.; botão floral amplamente ovoide 9–23 × 
4–8 mm; sépalas 8–13 × 6–11 mm, ovadas ou 

suborbiculadas, densamente cobertas com tricomas 
adpressos, retos e dourados na face abaxial e 
densamente cobertas com tricomas adpressos 
e sinuosos, com base glabra, na face adaxial; 
pétalas externas 16–24 × 8–10 mm, lanceoladas; 
pétalas internas 19–34 × 10–12 mm, lanceoladas, 
pétalas densamente cobertas com tricomas 
adpressos e retos na base e sinuosos no ápice da 
face abaxial e densamente cobertas com tricomas 
adpressos e sinuosos na base da face adaxial; 
estames numerosos, ca. 1,7 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 2,3 mm compr. Carpídios 10–25, 
7–9,5 × 4,5–5 mm, elipsoides, estipe 6,5–10,5 
mm compr. Sementes 8–10 × 5–6 mm, elipsoides, 
castanho-avermelhadas.
Material examinado: 16.XII.1981, fl., H.C. Lima 1681 
(RB); aceiro com Paraju, 2.400 m, 17.IV.2001, fl., D.A. 
Folli 3885 (CVRD, RB, SPF); estrada Flamengo, 4.269 
m, 25.IV.1983, fl., D.A. Folli 441 (CVRD, RB, SPF); id., 
1.400 m, lado norte, 19°09’04,3”S, 40°03’57,9”W, elev. 
62 m, 2.XII.2010, fl. e fr., J.C. Lopes et al. 112 (CVRD, 
MBML, SP, SPF); 900 m, 19°09’S, 40°03’W, elev. 60 m, 
7.V.2009, fl., P.J.M. Maas 9801 (CVRD, SPF); km 1,3, 
10.II.1999, fl., R. Mello-Silva et al. 1551 (CVRD, K, RB, 
SP, SPF); 900 m, 7.V.2009, fl., G.S. Siqueira 484 (CVRD, 
SPF); estrada Flamengo no início, na borda da mata, 
19°09’05,6”S, 40°03’53,4”W, elev. 64 m, 8.II.2011, fl., 
J.C. Lopes et al. 146 (CVRD, ESA, MBML, NY, RB, 
SP, SPF); estrada Mexeriqueira, 19,1494S, 40,06411W, 
17.IV.2011, fl., D.F. Lima et al. 232 (ESA, SPF); estrada 
Paraju, km 1,9, 2.XII.2006, fl., E.J. Lucas et al. 940 
(CVRD, ESA, K, RB, SPF); estrada Peroba-Amarela, 
km 1,3, 8.VIII.2006, fr., A.Q. Lobão 1279 (CVRD, RB); 
1.100 m, 8.VII.2006, fr., G.S. Siqueira 230 (CVRD, 
SFP); estrada Roxinho, 900 m, 12.XI.2001, fr., D.A. Folli 
4121 (CVRD, SPF); Trilha do Pequi-Vinagreiro, ca. 600 
m da entrada da trilha, 19°09’23,0”S, 40°04’11,2”W, 
elev. 64 m, 8.II.2011, fl., J.C. Lopes et al. 141 (CVRD, 
MBML, NY, RB, SPF).
Material adicional: BRASIL. BAHIA: Santo Antônio, 
rodovia São Miguel das Matas a Amargosa, a 7 km do 
trevo com a BR 101, 13°00’S, 39°20’W, 30.I.1993, fl., 
J.R. Pirani & J.A. Kallunki 2725 (SPF). ESPÍRITO 
SANTO: Águia Branca, Águas Claras, propriedade 
Zequinha, elev. 350–450 m, fl., V. Demuner et al. 
4019 (MBML, SPF). Governador Lindemberg, Pedra 
de Santa Luzia, propriedade Firmino Sottele, elev. 
350–650 m, 26.IV.2007, fl., V. Demuner et al. 3842 
(MBML, SPF). MINAS GERAIS: Almenara, fazenda 
Limoeiro, ca. 19°01’98,2”S, 40°40’06,2”W, 22.II.2003, 
fl., J.A. Lombardi et al. 5150 (BHCB, SPF). Alvorada de 
Minas, estrada Belo Horizonte-Serro, na bifurcação para 
Itapanhoacanga, 17.V.1990, fl., R. Mello-Silva et al. 255 
(CTES, SPF). Carangola, Serra da Grama, sopé da Pedra 
do Pato, 20°44’S, 42°28’W, elev. 1200 m, 1.V.1991, fl., 
L.S. Leoni 1540 (GFJP, SPF); Morro da Torre, no alto, 
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20°44’S, 42°04’W, elev. 1.055 m, 23.VI.1990, fl., L.S. 
Leoni 1143 (BHCB, SPF). Caratinga, Estação Biológica 
de Caratinga, 13.IV.1992, fl., L.V. Costa (BHCB 
22386, SPF). Catas Altas, Serra do Caraça, caminho da 
Verruginha, 1.V.1980, fl., T.S.M. Grandi 109 (BHCB, 
SPF). Congonhas do Norte, Serra da Carapina, setor 
norte da Serra do Cipó, 18°53’S, 43°43’W, elev. 1.250 m, 
11.I.1998, fl., J.R. Pirani et al. 4249 (SPF); 18°53’50”S, 
43°43’02”W, elev. 1.250 m, 2.III.1998, fl., J.R. Pirani et 
al. 4141 (SPF). Itabira, Parque Itabiruçu, 27.XII.1992, 
fl., J.L. Pedersoli 15 (BHCB, SPF). Itabirito, Pico do 
Itabirito, 22.III.1994, fl., W.A. Teixeira (BHCB 26132, 
SPF). Ouro Branco, Serra de Ouro Branco, 10.III.2005, 
fl., L.G. Temponi et al. 422 (SPF). Ouro Preto, estrada 
Chapada-Santa Rita, em direção à ponte Taboões, beira 
da estrada, 19.III.1998, fl., M.L. Kawasaki 1063 (SPF). 
Santana do Riacho, Serra do Cipó, km 117, elev. 1.200 
m, 25.IV.1978, fl., G. Martinelli 4270 (RB, SPF). Santo 
Antônio do Itambé, South-eastern drainage of Pico do 
Itambé, about 5 km directly west and north of Santo 
Antônio do Itambé, elev. 950 m, 9.II.1972, fl., W.R. 
Anderson et al. 35704 (NY, SPF). São Gonçalo do 
Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, mata ciliar 
na margem direita do Rio Preto, próximo ao Poço dos 
Veados, 2.IV.2005, fl., F.N. Costa & L.G. Lessa 836 
(DIA, SPF); mata ciliar do Capão Azul, 24.IV.2006, 
fl., E.B. Foresto 268 (SPF). Serro, Serra do Espinhaço 
at Lapinha, ca. 20 km N of Serro on road (MG 2) to 
Diamantina, elev. 1200 m, 25.II.1968, fl., H.S. Irwin et 
al. 20855 (NY, SPF). Viçosa, Campus da UFV, Mata da 
Biologia, 29.IV.1980, fl., L.S. Moura et al. 49 (SPF, VIC). 
Matozinhos, mata ciliar do Rio das Velhas, 8.III.2007, 
fl., J.C.F. Melo Jr. 631 (SPF). RIO DE JANEIRO: Santa 
Maria Madalena, subida para a Pedra do Desengano, 
21°52’31”S, 41°55’58”W, elev. 822 m, 2.III.2003, fl., 
R.C. Forzza et al. 2830 (RB, SPF). Teresópolis, Venda 
Nova, fazenda Vale das Palmeiras, 28.V.2005, fl., C.H.R. 
Paula 787 (RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-felpuda, 
pindaíba-de-vara.

Guatteria villosissima pode ser diferenciada 
das demais espécies de Guatteria da Reserva pelo 
pedicelo longo e coberto com tricomas dourados, 
retos e eretos, e sépalas maiores que as das demais 
espécies, de 8 a 13 mm de comprimento contra 5 a 
7 mm de comprimento.

Guatteria villosissima pertence a Guatteria 
sect. Trichoclonia R.E.Fr. e, como outras espécies 
dessa mesma seção, é de delimitação problemática. 
Guatteria tomentosa Rusby, também pertencente 
a esta mesma seção (Fries 1939), ocorreria na 
Reserva (Lobão et al. 2012). Os exemplares 
atribuídos a esta espécie têm sido também 
classificados como Guatteria macropus Mart., 
também pertencente à seção Trichoclonia, ou 
como Guatteria villosissima. Lobão et al. (2012) 

diferenciam Guatteria tomentosa de G. villosissima 
pela base da folha, cordada na primeira e obtusa na 
segunda, pelo ângulo entre as nervuras primária e 
secundária da folha, de 70 a 80° em G. tomentosa 
e de 60° em G. vilosissima, e o pelo comprimento 
do pedicelo, de 1,5 a 2 cm em G. villosissima 
e de 3 a 7 cm em G. tomentosa. No entanto, os 
materiais classificados por Lobão et al. (2012) 
em G. tomentosa podem ser incluídos na variação 
apresentada por G. villosissima. Os ângulos 
entre a nervura primária e secundária variam 
de 55 a 75° em exemplares classificados como 
G. villosissima e de 65 a 80° nos classificados 
como G. tomentosa e a base das folhas varia de 
aguda e obtusa nos dois grupos. O comprimento 
do pedicelo seria o único caráter distintivo entre 
estes dois grupos. Nos exemplares atribuídos a G. 
tomentosa o pedicelo varia de 3,09 a 9,74 cm e, 
nos atribuídos a G. villosissima, de 0,9 a 2,7 cm. 
O comprimento do pedicelo dos exemplares da 
Reserva permitiria classificá-los também como 
G. macropus, cujos pedicelos variam entre 8 e 
12 cm de comprimento (Fries 1939). Admitindo-
se que o comprimento do pedicelo seja também 
aqui um caráter plástico, como o é em algumas 
outras espécies (e.g. G. australis), os espécimes 
classificados como G. tomentosa estariam incluídos 
na variação morfológica de G. villosissima e melhor 
classificados como tal. Postura idêntica adotaram 
Lobão & Mello-Silva (2007), onde espécimes 
semelhantes aos do grupo de G. tomentosa da 
Reserva (Costa BHCB 22386, Forzza 2830) são 
classificados como G. villosissima.

Guatteria villosissima ocorre em Minas 
Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, em floresta 
ombrófila e restinga (Lobão et al. 2012), mas há 
coleções do século XIX do Ceará (Mello-Silva 
et al. 2012). Na Reserva, ocorre nas florestas de 
tabuleiro e de muçununga. Coletada com flores de 
dezembro a maio e com frutos de julho a novembro.

Hornschuchia Nees
Árvore ou arbusto; tricomas simples. Folhas 

com nervura primária plana a impressa, raramente 
proeminente na face adaxial. Inflorescência ou 
supra-axilar e uni- a multiflora, ou cauliflora ou 
cauliflora partindo da base do tronco em longos 
ramos rentes ao chão. Flor bissexual; sépalas 
3, valvares, completamente conatas; pétalas 
6, valvares, livres ou conatas na base; estames 
(3–)6–18, estaminódios ausentes; carpelos 2–9, 
óvulos 3–15, laterais. Carpídios livres, estipitados, 
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deiscentes, globosos, lineares ou fusiformes. 
Sementes 1–8 por carpídio, elipsoides, oblongo-
elipsoides, globosas ou semi-globosas, sem arilo 
(Johnson & Murray 1995).

Hornschuchia engloba 11 espécies endêmicas 
das matas do litoral do Brasil, da Bahia ao Rio 
de Janeiro, duas das quais ocorrem um pouco 

mais para o interior, na Bahia e Minas Gerais, em 
matas semidecíduas (Johnson & Murray 1995, 
Mello-Silva & Johnson em prep.). Hornschuchia 
e Bocagea, esta com apenas três espécies, são os 
únicos gêneros de Annonaceae endêmicos da Mata 
Atlântica brasileira (Maas et al. 2010). Na Reserva, 
ocorrem três espécies.

Chave para as espécies de Hornschuchia
1.	 Árvores,	3,5–11	m	alt.	Inflorescência	uniflora,	supra-axilar,	axilar	ou	terminal,	em	ramos	com	folhas	  

 ........................................................................................................................  Hornschuchia citriodora
1ʼ.	 Arbustos,	0,5–2,5	m	alt.	Inflorescência	multiflora,	cauliflora,	na	base	do	tronco,	raramente	axilar.

2. Folhas 12,5–25 × 3–7 cm, face adaxial com nervuras comissurais evidentes  ...............................  
 ............................................................................................................... Hornschuchia bryotrophe

2ʼ.	 Folhas	5–12	×	2–4	cm,	face	adaxial	com	nervuras	comissurais	planas	e	pouco	evidentes	 ...........  
 ..................................................................................................................  Hornschuchia myrtillus

16. Hornschuchia bryotrophe Nees, Flora 4: 302. 
1821. Fig. 6a-c

Arbusto 0,5–2,5 m alt. Ramos, pecíolos e 
gemas esparsamente cobertos com tricomas simples, 
adpressos, retos e ferrugíneos a glabrescentes. 
Pecíolo 3–6 mm compr.; lâmina foliar 12,5–25 
× 3–7 cm, estreitamente oblonga, oblanceolada 
ou estreitamente elíptica, glabra, ápice agudo a 
acuminado, base assimétrica a obtusa; nervação 
broquidódroma, nervura primária impressa na 
face adaxial e proeminente na abaxial, nervuras 
secundárias distintamente impressas na face 
adaxial, nervura comissural evidente e nervuras 
terciárias planas nesta face, nervuras secundárias 
e terciárias proeminentes na face abaxial, nervuras 
secundárias formando ângulo de 60–75° com a 
primária. Inflorescência 8–20-flora, cauliflora 
partindo da base do tronco, ramo da inflorescência 
30–60 cm compr.; brácteas ausentes. Flores com 
pedicelo 7–12 mm compr.; botão floral cônico, ca. 
6,5 × 1,5 mm, ápice agudo; cálice ca. 1,5 × 3 mm, 
esparsamente coberto com tricomas adpressos e 
retos a glabrescente; pétalas 13–20 × 1,5–3 mm, 
lineares, densamente cobertas com tricomas eretos 
e sinuosos na face adaxial e adpressos e retos na 
abaxial; estames ca. 6, ca. 4 mm compr.; carpelos 
ca. 3, 4–6 mm compr., óvulos ca. 8. Carpídios 1–3, 
5–14 × 1 cm, fusiformes, sésseis. Sementes ca. 3,  
ca. 22 × 4 mm, cilíndricas, castanho-escuras.
Material examinado: Estrada Cinco-Folhas, próximo 
à Lagoa do Jacaré, atrás do laboratório de sementes, 
19°08’59,9”S, 40°04’15,5”W, elev. 70 m, 10.II.2011, 
fl. e fr., J.C. Lopes et al. 151 (CVRD, SPF); estrada 

municipal da área do antigo projeto do Ministério de 
Minas e Energia, Reserva Florestal Linhares 089/86, 
25.XI.2009, fl., A.Q. Lobão et al. 1532 (CVRD, SPF); 
estrada municipal do Ministério de Minas e Energia, ao 
lado da parcela Farinha Seca, 10.II.1997, fl., D.A. Folli 
2917 (CVRD, RB, SPF); 19°08’59,9”S, 40°05’05,7”W, 
elev. 58 m, 2.II.2010, fl., J.C. Lopes et al. 111 (CVRD, 
ESA, SPF); 1 km from BR 101, 19°07’S, 40°04’W, sea 
level, 13.II.1999, fl., P.J.M. Maas 8829 (CVRD, RB); 
19°07’S, 40°04’W, elev. 64 m, 7.V.2009, fl., P.J.M. Maas 
et al. 9811 (CVRD, SPF); 11.XII.2006, fr. e fl., C. Rocini 
et al. 7 (SPF); trilha atrás do viveiro, 18.X.1992, fl., D.A. 
Folli 1699 (CVRD, SPF).

Nome vulgar na Reserva: ariticum-rasteiro.
Hornschuchia bryotrophe é semelhante a H. 

myrtillus, mas pode ser dela distinta pelas folhas em 
geral muito maiores, de 12,5–25 × 3–7 cm contra 
5–12 × 2–4 cm, e com nervuras comissurais muito 
evidentes. Ocorre na Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, em floresta ombrófila, 
sendo a espécie mais comum e de mais ampla 
distribuição geográfica do gênero (Johnson & 
Murray 1995), tendo sido registrada na Serra do 
Cipó, Minas Gerais, cerca de 390 km continente 
adentro (Mello-Silva et al. 2012). Na Reserva, 
ocorre em floresta de tabuleiro. Coletada com 
flor de outubro a maio e com fruto de dezembro 
a fevereiro.

17. Hornschuchia citriodora D.M.Johnson, 
Contrib. Univ. Michigan Herb. 19: 259. fig. 1. 
1993. Fig. 6d

Árvore 3,5–11 m alt. Pecíolos e ramos 
glabros, gemas cobertas com tricomas adpressos, 
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Figura 6 – a-c. Hornschuchia bryotrophe – a. folha; b. fruto; c. flor. d. Hornschuchia citriodora – ramo com flor. 
e-f. Hornschuchia myrtillus – e. ramo com flores; f. flor. (a, b, c Lopes 151; d Folli 5862; e Lopes 147; f Lopes 122).
Figure 6 – a-c. Hornschuchia bryotrophe – a. leaf; b. fruit; c. flower. d. Hornschuchia citriodora – d. twig with flower. e-f. Hornschuchia 
myrtillus – e. twig with flowers; f. flower. (a, b, c Lopes 151; d Folli 5862; e Lopes 147; f Lopes 122).
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retos e ferrugíneos. Pecíolo 4–10 mm compr.; 
lâmina foliar 10–20 × 4–8 cm, estreitamente 
elíptica a elíptica ou estreitamente oblonga, 
glabra, ápice agudo a acuminado, base aguda a 
obtusa; nervação broquidódroma, nervura primária 
impressa na face adaxial e proeminente na abaxial, 
nervuras secundárias e terciárias planas na face 
adaxial e pouco proeminentes na abaxial, nervuras 
secundárias formando ângulo de 60–75° com 
a primária. Inflorescência 1-flora, supra-axilar, 
axilar ou terminal; brácteas ausentes. Flores com 
pedicelo 5–7 mm compr.; botão floral cônico, 
5–12,5 × 1 mm, ápice agudo; cálice ca. 2 × 4 mm, 
glabro; pétalas 25 × 2–3 mm, lineares, pétalas 
esparsamente cobertas com tricomas adpressos e 
retos na face abaxial, pétalas internas densamente 
cobertas com tricomas apenas na parte central 
destas, e pétalas internas esparsamente cobertas 
com tricomas eretos e sinuosos na face adaxial, 
pétalas externas glabras na face adaxial; estames 
ca. 6, ca. 5 mm compr.; carpelos ca. 3, ca. 6 mm 
compr., óvulos ca. 8. Carpídios 1–2, 2–3 × 1 mm, 
fusiformes, subsésseis. Sementes 2–3, ca. 13 × 
7 mm, elipsoides e truncadas obliquamente nas 
extremidades, castanho-avermelhadas.
Material examinado: Área do antigo projeto do 
Ministério de Minas e Energia, Reserva Florestal 
Linhares 0089/86, 19°07’57,8”S, 40°05’05,9”W, elev. 
48 m, 2.XII.2010, fl., J.C. Lopes et al. 110 (CVRD, 
ESA, MBML, SPF); 25.III.2004, fr., D.A. Folli 3130 
(CVRD, RB); 10.II.2008, fl., D.A. Folli 5862 (CVRD, 
SPF); 25.XI.2009, fl., A.Q. Lobão et al. 1533 (CVRD, 
SPF); 19°07’S, 40°04’W, elev. 64 m, 7.V.2009, fl., P.J.M. 
Maas et al. 9810 (CVRD, SPF); 14.XII.2007, fl., G.S. 
Siqueira 377 (CVRD, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-feijão.
Hornschuchia citriodora é a única espécie 

arbórea de Hornschuchia da Reserva. As flores 
exalam odor cítrico característico, daí seu nome 
(Johnson & Mello-Silva 1993). Nos espécimes 
da Reserva, porém, odor não foi registrado. É 
endêmica da Mata Atlântica e ocorre na Bahia e no 
Espírito Santo, em floresta ombrófila (Johnson & 
Murray 1995). Na Reserva, ocorre em floresta de 
tabuleiro. Coletada com flor de novembro a maio 
e com fruto em março.

18. Hornschuchia myrtillus Nees, Flora 4: 302. 
1821. Fig. 6e-f

Arbusto 0,5–2,5 m alt. Ramos, pecíolos 
e gemas esparsamente cobertos com tricomas 
simples, raramente estrelados, adpressos e 
ferrugíneos. Pecíolo 2–6 mm compr.; lâmina 

foliar 5–12 × 2–4 cm, estreitamente elíptica ou 
oblanceolada, glabra, ápice agudo a acuminado, 
base aguda, às vezes levemente assimétrica; 
nervação broquidódroma, nervura primária 
impressa na face adaxial e proeminente na abaxial, 
nervuras secundárias e terciárias planas em ambas 
as faces, nervuras secundárias formando ângulo 
de 45–65° com a primária. Inflorescência 3-flora 
e axilar ou 1–3-flora, cauliflora partindo da base 
do tronco, ramo da inflorescência 20–60 cm 
compr.; brácteas ausentes. Flores com pedicelo 
1,5–3 cm compr.; botão floral cilíndrico, 4–7 × 
1–2,5 mm, ápice obtuso; cálice 1,5 × 3–3,5 mm, 
esparsamente coberto com tricomas eretos e 
sinuosos a glabrescente; pétalas externas 11–13 × 
2–4 mm, lineares ou oblanceoladas; pétalas internas 
9–11 × 2–3,5, lineares, densamente cobertas 
com tricomas eretos e sinuosos na face adaxial e 
glabrescentes na abaxial; estames ca. 6, 3,6–4 mm 
compr.; carpelos ca. 3, 3,5–6 mm compr., óvulos ca. 
7. Carpídios ca. 2, 3–4 cm × 5–6,5 mm, fusiformes, 
sésseis. Sementes ca. 5, ca. 6 × 1,5 mm, elipsoides 
e truncadas obliquamente nas extremidades, creme.
Material examinado: Estrada Farinha Seca, km 4, 
Reserva Florestal Linhares 001/80, bloco E, tratamento 
2, 27.XI.1999, fl., D.A. Folli 3540 (CVRD, RB); 
19°11’10,9”S, 39°54’50,3”W, 3.XII.2010, fl., J.C. Lopes 
et al. 122 (CVRD, MBML, RB, SPF); 19°11’12,1”S, 
39°54’53,4”W, elev. 32 m, 9.II.2011, fl., J.C. Lopes et al. 
147 (CVRD, RB, SP, SPF); km 3, side of road, 20.I.1993, 
fl., J.A. Kallunki & J.R. Pirani 356 (CVRD, MBM, NY, 
SPF); km 4, 11.XII.2006, fl., C. Rocini et al. 13 (SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-rasteira.
Hornschuchia myrtillus apresenta ou 

inflorescência cauliflora partindo da base do 
tronco ou inflorescência axilar, em ramos da 
parte superior da planta. Estes dois tipos de 
inflorescência podem ser encontrados em um 
mesmo indivíduo (e.g. Lopes 147). Hornschuchia 
myrtillus é endêmica da Mata Atlântica e ocorre 
na Bahia e no Espírito Santo. Há, porém, coleções 
de Martius supostamente procedentes do Rio de 
Janeiro, mas não há outras evidências de que esta 
espécie ocorra neste estado (Johnson & Murray 
1995). Na Reserva, ocorre em floresta de tabuleiro. 
Coletada com flor de dezembro a janeiro e com 
frutos em abril.

Oxandra A. Rich.
Árvore ou arbusto; tricomas simples. Folhas 

com nervura primária impressa a proeminente na 
face adaxial. Inflorescência axilar; uni- a multiflora. 
Flor bissexual ou unissexual estaminada; sépalas 
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3, imbricadas, livres ou conatas na base; pétalas 
6, raramente 3, imbricadas, livres; estames 
numerosos, estaminódios ausentes; carpelos 
(1–)4–13, óvulo 1, basal. Carpídios livres, sésseis 
ou estipitados, indeiscentes, elipsoides. Semente 1 
por carpídio, elipsoide, sem arilo (Fries 1931; van 
Heusden 1992).

Oxandra possui cerca de 30 espécies 
neotropicais, das quais 15 ocorrem no Brasil 

(Maas et al. 2010; Maas et al. 2011; Lopes et al. 
2013). Distribui-se do México à Bolívia e ao Rio de 
Janeiro, no Brasil. O gênero pode ser reconhecido 
por apresentar várias brácteas no pedicelo. 
Oxandra não é monofilético. As espécies do gênero 
constituem dois clados separados e Oxandra 
venezuelana R.E.Fr. emerge isolada como grupo-
irmão de Pseudomalmea (Pirie et al. 2006; Chatrou 
et al. 2012). Na Reserva, ocorrem três espécies.

Chave para as espécies de Oxandra
1. Folhas com nervuras terciárias distintamente reticuladas. Pedicelo 12–14 mm compr., bráctea 1  .......  

  ...........................................................................................................................  Oxandra unibracteata
1ʼ.	 Folhas	com	nervuras	terciárias	levemente	ou	não	reticuladas.	Pedicelo	2–3	mm	compr.,	brácteas	4–5.

2. Pétalas externas lanceoladas. Carpídios com estipes de ca. 7 mm de compr.  ....  Oxandra martiana
2ʼ.	 Pétalas	externas	orbiculadas.	Carpídios	subsséseis	 ................................................. Oxandra nitida

19. Oxandra martiana (Schltdl.) R.E.Fr., Acta Horti 
Berg. 10(2): 165. fig. 4 d, e. 1931. Fig. 7a-b

Árvore ca. 30 m alt., planta androdioica. 
Ramos, pecíolos, gemas glabros. Pecíolo 3–4 mm 
compr.; lâmina foliar 4–8 × 2–3 cm, estreitamente 
elíptica, glabra, ápice atenuado, base cuneada; 
nervação broquidódroma, nervura primária 
impressa na face adaxial e proeminente na face 
abaxial, nervuras secundárias e terciárias impressas 
em ambas as faces, nervuras terciárias não 
reticuladas, nervuras secundárias formando ângulo 
de 65–75° com a primária. Inflorescência 1–2-flora, 
axilar; brácteas 5, 0,9–1,4 × 1,4 mm, amplexifloras. 
Flores masculinas ou bissexuais com pedicelo ca. 
2,5 mm compr.; botão floral elipsoide; sépalas 
ca. 0,8 × 2 mm, livres, largamente triangulares, 
esparsamente cobertas com tricomas eretos e retos 
apenas nas margens; pétalas externas 3,6–7,5 × 1,2 
mm, lanceoladas, pétalas internas 3–7,3 × 0,6 mm, 
lanceoladas, glabras; flores bissexuais estames 10–
11, ca. 2 mm compr., incurvados; carpelos 2–10, 
ca. 1 mm compr; flores masculinas não vistas. 
Carpídios 1–3, 13–14 × 9–11 mm, elipsoides, estipe 
ca. 7 mm compr. Semente ca. 9 × 5 mm, elipsoide.
Material examinado: Estrada Gávea, 8,1 km, RFL001/80 
parcela 4, 9.III.2001, fr., D.A. Folli 3832 (CVRD, RB); 
RFL001/80 parcela 5, 9.III.2001, fr., D.A. Folli 3833 
(CVRD, RB); km 7,3, 19°11’30,8”S, 39°57’09,3”W, 
elev. 33 m, 17.XI.2011, fl., J.C. Lopes et al. 363 (CVRD, 
ESA, MBML, NY, RB, SPF).
Material adicional: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Linhares, Reserva Goytacazes, área Jataipeba, 
25.XI.2000, fl., D.A. Folli 3753 (CVRD, RB, SPF). 
Conceição do Castelo, Alto Bananal, 18.X.1985, fl., G. 
Hatchbach & F.J. Zelma 49949 (MBM).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-de-poste.
Oxandra martiana  é a única espécie 

androdioica do gênero que ocorre na Mata Atlântica 
(Fries 1931), mas as coleções da Reserva e áreas 
próximas apresentam somente flores bissexuais. 
Pode ser diferenciada de O. unibracteata pelas 
folhas não reticuladas e pedicelos com cinco 
brácteas e de O. nitida pelos carpídios com estipe 
de cerca de 7 mm de comprimento, enquanto que 
O. nitida tem carpídios subsséseis. É endêmica da 
Mata Atlântica e ocorre na Bahia, Minas Gerais 
e Espírito Santo (Maas et al. 2002). Na Reserva, 
ocorre em floresta de tabuleiro. Coletada com flores 
em novembro e com frutos em março.

20. Oxandra nitida R.E.Fr., Acta Horti Berg. 10(2): 
160. fig. 4 c. 1931. Fig. 7c-d

Árvore 10–13 m alt. Ramos, pecíolos e 
gemas glabros. Pecíolo 3–5 mm compr.; lâmina 
5,5–11 × 2–5 cm, estreitamente elíptica a elíptica, 
oblanceolada ou lanceolada, glabra, ápice agudo a 
atenuado, base cuneada; nervação broquidódroma, 
nervura primária impressa a ligeiramente 
proeminente na face adaxial e proeminente na 
abaxial, nervuras secundárias e terciárias impressas 
em ambas as faces, nervuras terciárias ligeiramente 
reticuladas, nervuras secundárias formando ângulo 
de 45–65° com a primária. Inflorescência 1–2-flora, 
axilar, supra-axilar, terminal; brácteas 4–5, ca. 5 × 1 
mm, escamiformes. Flores bissexuais com pedicelo 
2–3 mm compr.; botão floral elipsoide; sépalas ca. 
8 × 1,5 mm, livres, triangulares, glabras; pétalas 
externas ca. 5 × 4 mm, orbiculadas, glabras; pétalas 
internas ca. 5,5 × 2,5 mm, oblanceoladas, glabras; 
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Figura 7 – a-b. Oxandra martiana – a. flor; b. fruto. c-d. Oxandra nitida – c. ramo com flor; d. fruto. e-f. Unonopsis 
aurantiaca – e. ramo com flor; f. fruto. g-h. Unonopsis renatoi – g. ramo com flor; h. fruto. (a Lopes 363; b Folli 
3832; c Siqueira 550; d Folli 4218; e, f Lopes 125; g Folli 6433; h Folli 5537).
Figure 7 – a-b. Oxandra martiana – a. flower; b. fruit. c-d. Oxandra nitida – c. twig with flower; d. fruit. e-f. Unonopsis aurantiaca – 
e. twig with flower; f. fruit. g-h. Unonopsis renatoi – g. twig with flower; h. fruit. (a Lopes 363; b Folli 3832; c Siqueira 550; d Folli 
4218; e, f Lopes 125; g Folli 6433; h Folli 5537).
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estames ca. 10, ca. 2,2 mm compr., incurvados; 
carpelos ca. 4, ca. 1,5 mm compr. Carpídios 1–2, 
11 × 9–10 mm, elipsoides, subsésseis. Semente ca. 
9 × 6 mm, elipsoide.
Material examinado: Estrada Flamengo, 5.VII. 2006, 
fr., D.A. Folli 5314 (CVRD, RB, SPF); ca. 15 m do final 
da estrada, lado esquerdo, 16.IV.2010, fl., G.S. Siqueira 
550 (CVRD, SPF); estrada municipal Canto Grande, 
150 m, 21.XI.1995, fl., D.A. Folli 2672 (CVRD, SPF); 
19.III.2002, fr., D.A. Folli 4218 (CVRD, SPF); km 0,2, 
17.XII.2003, fl., D.A. Folli 4713 (CVRD, RB, SPF); 
1.110 m, 12.II.1999, fl., P.J.M. Maas 8821 (CVRD, 
MBML, SPF).
Material adicional: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Guarapari, Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, Setiba, 
9.IX.1999, fr., A.M. Assis 721 (SPF, VIES). Linhares, 
Reserva Goytacazes, área Jataipeba, 25.XI.2000, fl., 
D.A. Folli 3754 (CVRD, SPF). Pinheiros, Reserva 
Biológica Corrégo do Veado, 9.V.2008, fl., D.A. Folli 
6014 (GFJP, SPF). MINAS GERAIS: Salto da Divisa, 
Fazenda Jabuti, 21.II.2003, fl., J.A. Lombardi et al. 5138 
(BHCB, SPF). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, Morro da 
Piaçava, vertente para a Praia do Peró, 6.VI.2002, fr., C. 
Farney & A. Terra 4475 (RB, SPF). Saquarema, Reserva 
Ecológica Estadual de Jacarepiá, 22.II.1999, fr., P.J.M. 
Maas et al. 8840 (RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: ariticum-do-mato.
Oxandra nitida pode ser diferenciada das 

demais espécies do gênero na Reserva pelos 
carpídios subsésseis. Oxandra nitida é endêmica 
da Mata Atlântica e ocorre na Bahia, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo (Maas et al. 2002), em floresta 
ombrófila e restinga (Lobão et al. 2005). Na Reserva, 
ocorre em floresta de tabuleiro. Coletada com flor 
de setembro a abril e com frutos de março a julho.

21. Oxandra unibracteata J.C.Lopes, Junikka & 
Mello-Silva, Phytotaxa 84(1): 25. fig. 1-2. 2013.

Árvore 16–25 m alt. Ramos, pecíolos e gemas 
glabros. Pecíolo 3–5 mm compr.; lâmina foliar 3,5–
8 × 1–2,5 cm, estreitamente elíptica, glabra, ápice 
atenuado, base cuneada; nervação broquidódroma, 
nervura primária proeminente a impressa na face 
adaxial e proeminente na face abaxial, nervuras 
secundárias e terciárias impressas em ambas as 
faces, nervuras terciárias distintamente reticuladas, 
nervuras secundárias formando ângulo de 55–70° 
com a primária. Inflorescência 1-flora, axilar; 
bráctea 1, ca. 0,9 mm compr., amplexiflora. Flores 
bissexuais com pedicelo 12–14 mm compr.; botão 
floral globoso; sépalas ca. 2 × 2,3 mm, conatas, 
lobos triangulares, glabras; pétalas externas ca. 4,5 
× 3,5 mm, suborbiculadas, glabras; pétalas internas 
ca. 5 × 3 mm, estreitamente elípticas, glabras; 

estames ca. 18, ca. 2 mm compr., incurvados; 
carpelos ca. 5, ca. 1,2 mm compr. Carpídio 1, ca. 
17 × 13 mm, elipsoide, estipe ca. 8 mm compr. 
Semente 10–11 mm diam., elipsoide.
Material examinado: Estrada Flamengo, 30.XI.1981, 
fl., I.A. Silva 272 (CVRD, RB, SPF); estrada Ipê-
Amarelo, 80 m do início da estrada, 10.V.1985, fr., D.A. 
Folli 545 (CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: imbiú-preto.
Oxandra unibracteata apresenta apenas 

uma bráctea no pedicelo, característica que a 
distingue das demais espécies do gênero, todas 
com numerosas brácteas abaixo da articulação do 
pedicelo (Lopes et al. 2013). Além disso, o ápice 
do conectivo é prolongado, mas não em forma de 
disco, e há um único óvulo basal por carpelo (Fries 
1931, 1959; Maas & Westra 2003).

Oxandra unibracteata  possui folhas 
distintamente reticuladas, uma característica 
marcante também de O. reticulata, espécie com 
a qual foi confundida (e.g. Rolim et al. 2006). 
Oxandra unibracteata é endêmica da Mata 
Atlântica do Espírito Santo e conhecida apenas 
da Reserva. Na Reserva, ocorre em floresta de 
tabuleiro. Coletada com flores em novembro e com 
frutos em maio.

Pseudoxandra R.E.Fr.
Árvore ou arbusto; tricomas simples. Folhas 

com nervura primária proeminente na face 
adaxial. Inflorescência axilar, raramente cauliflora; 
uni- a multiflora. Flor bissexual ou unissexual 
estaminada; sépalas 3, imbricadas, livres ou 
conatas na base; pétalas 6, imbricadas, livres; 
estames 6 a numerosos, estaminódios ausentes; 
carpelos 6 a numerosos, óvulo 1, basal, lateral ou 
apical. Carpídios livres, estipitados, indeiscentes, 
geralmente globosos. Sementes 1 por carpídio, 
transversalmente elipsoides ou globosas, sem arilo 
(Maas & Westra 2003).

Pseudoxandra engloba 24 espécies, das 
quais 14 ocorrem no Brasil (Maas & Westra 2003, 
2005, 2010; Maas et al. 2010). Ocorre na região 
tropical da América do Sul, principalmente na 
região amazônica, e duas espécies ocorrem na 
Mata Atlântica (Maas & Westra 2003). O gênero 
distingue-se dos demais pela combinação de 
nervura primária proeminente na face adaxial 
das folhas, nervura marginal inconspícua, quase 
tocando as margens, exceto em P. spiritus-sancti, e 
flores brancas (Maas & Westra 2003). Uma espécie 
ocorre na Reserva.
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22. Pseudoxandra spiritus-sancti Maas, Blumea 
48(2): 249. fig. 2 c, 17, map 21. 2003. Fig. 8

Árvore 10–16 m alt. Ramos, pecíolo e 
gemas glabros. Pecíolo 0,5–3 mm compr.; lâmina 
5,5–14 × 2,5–6,5 cm, oblanceolada, estreitamente 
oblonga ou estreitamente elíptica, glabra na face 
adaxial, abaxial glabra ou esparsamente coberta 
com tricomas adpressos, retos e amarelados, 
ápice acuminado, base aguda a cuneada; nervação 
broquidódroma, nervura primária proeminente em 
ambas as faces, nervuras secundárias e terciárias 
planas na face adaxial e proeminentes na abaxial, 
nervura primária formando ângulo de 60–75° com 
a secundária. Inflorescência 1–2-flora, axilar; 
brácteas ca. 4, suborbiculadas. Flores masculinas e 
bissexuais, subsésseis; botão floral 3–4 × 3–5 mm, 
globoso; sépalas ca. 1,5 × 1,5 mm, suborbiculadas, 
glabras, exceto a margem esparsamente coberta 
com tricomas eretos e retos; pétalas 5,5–7,5 × 4–5 
mm, amplamente elíptica a obovada, glabras; flores 
bissexuais, carpelos ca. 15, ca. 2 mm compr., ovário 
cilíndrico e contristado no ápice, glabro, região 
estigmática lanceolada, estames ca. 10 em única 
fileira ao redor dos carpelos, ca. 0,85 mm compr.; 
flores masculinas, estames 30–50, 1,5–1,7 mm 
compr. Carpídios 4–6, 6–10 × 7–10 mm, globosos, 
glabros, estipe ca. 9 mm compr. Semente ca. 5 × 
4 mm, globoso-achatada, castanho-avermelhada.
Material examinado: Estrada Flamengo, km 8, 
8.VIII.1978, fl., D.A. Folli 25 (CVRD, RBR); estrada 
Jureiana-Vermelha, 19°04’44,8”S, 39°53’19,5”W, 
elev. 20 m, fl., J.C. Lopes et al. 317 (CVRD, SPF); 
km 0,485, lado direito, 15.X.1984, fl., G.L. Farias 18 
(CVRD, SPF); km 0,778, 29.IV.1982, fr., D.A. Folli 
374 (CVRD, SPF); km 0,6, lado direito, 20.V.1992, fr., 
D.A. Folli 1617 (CVRD, SPF); 450 m, 24.V.2006, fr., 
D.A. Folli 5288 (CVRD, RB, SPF); 600 m, 17.X.2006, 
fl., D.A. Folli 5380 (CVRD, SPF); próximo à casa da 
guarda, Barra Seca, 11.VI.2006, fr., G.Q. Freire et al. 
150 (CVRD, ESA, RB, SPF); km 0,654, lado direito, 
2.X.1981, fl., I.A. Silva 263 (CVRD, SPF); km 0,775, 
lado esquerdo, 2.X.1981, fl., I.A. Silva 264 (CVRD, RB, 
SPF); silvicultura tropical, estrada próxima ao herbário, 
cerca de 700 m da porteira, 19°09’18,5”S, 40°04’26,0”W, 
elev. 5 m, 4.X.2011, fl., J.C. Lopes et al. 310 (CVRD, 
MBML, NY, RB, SP, SPF).
Material adicional: BRASIL: ESPÍRITO SANTO: 
Santa Teresa, Reserva Biológica de Santa Lúcia, 19°58’S, 
40°32’W, elev. 650 m, 16.II.1999, fr., Maas et al. 8835 
(MBML).

Nome vulgar na Reserva: imbiú.
Pseudoxandra spiritus-sancti foi descrita 

recentemente e apenas as flores bissexuais eram 
conhecidas (Maas & Westra 2003). A descoberta 

de indivíduos masculinos na Reserva é o primeiro 
registro de androdioicia no gênero. A androdioicia, 
embora rara nas angiospermas (Pannell 2002), é 
relativamente comum nas Annonaceae (Saunders 
2010). Na região neotropical, é encontrada em 
Ephedranthus, Pseudephedranthus (Oliveira & 
Sales 1999), Klarobelia, Pseudomalmea (Chatrou 
1998), em algumas espécies de Oxandra, como 
O. martiana (Fries 1931), Annona, (Westra 1995; 
Paulino Neto & Teixeira 2006) e, agora, em 
Pseudoxandra. Informações sobre as flores de 
Pseudoxandra são escassas. Entre as 24 espécies 
conhecidas, 14 foram descritas recentemente 
(Maas & Westra 2003, 2005, 2010) e, destas, 
são desconhecidas as flores de 10. Estudos mais 
aprofundados destas espécies e das demais espécies 
são necessários para compreender a distribuição 
dos sexos no gênero. Todos os gêneros neotropicais 
em que ocorre a androdioicia, exceto Annona, 
emergem no clado SAC (South American centred, 
Pirie et al. 2006), equivalente à tribo Malmeeae 
da subfamília Malmeoideae (Chatrou et al. 2012), 
constituindo provavelmente uma importante 
mudança evolutiva deste grupo.

Pseudoxandra spiritus-sancti diferencia-se 
das demais espécies de Annonaceae da Reserva 
pelas folhas com ápice acuminado e carpídios 
globosos. Ocorre no Espírito Santo em floresta 
ombrófila tanto na região serrana, de onde é 
proveniente o material tipo (Maas & Westra 2003), 
quanto na região dos tabuleiros. Na Reserva, é 
comum em alguns trechos, principalmente, na 
borda das estradas. Ocorre em floresta de tabuleiro. 
Coletada com flor em outubro e com frutos de 
abril a junho.

Unonopsis R.E.Fr.
Árvore ou arbusto; tricomas simples. Folhas 

com nervura primária proeminente na face adaxial. 
Inflorescência axilar ou raramente terminal ou 
cauliflora; multiflora. Flor bissexual; sépalas 3, 
valvares, conatas na base; pétalas 6, valvares, 
livres; estames numerosos, estaminódios presentes 
ou ausentes; carpelos 4 a numerosos, óvulos 1–5, 
basais, laterais ou raramente apicais. Carpídios 
livres, estipitados, raramente sésseis, indeiscentes, 
globosos a elipsoides. Sementes 1–6 por carpídio, 
elipsoides ou globosas, sem arilo (Maas et al. 
2007).

Unonopsis possui 48 espécies e ocorre na 
América Central e na região tropical da América 
do Sul (Maas et al. 2007). O gênero distingue-se 
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Figure 8 ‒ a-i. Pseudoxandra spiritus-sancti ‒ a. ramo com fruto; b. folhas; c. flor masculina; d. flor bissexual; e. 
carpelo; f. pétala externa e interna; g. botão floral; h. estames em vista frontal, dorsal e lateral; i. semente. (a, b, i 
Folli 5288; c, f, g, h Folli 5380; d, e Lopes 317).
Figure 8 ‒ a-i. Pseudoxandra spiritus-sancti ‒ a. twig with fruit; b. leaves; c. male flower; d. bisexual flower; e. carpel; f. outer and inner 
petal; g. bud; h. frontal, dorsal and lateral views of stamens; i. seed. (a, b, i Folli 5288; c, f, g, h Folli 5380; d, e Lopes 317).
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dos demais gêneros de Annonaceae pela nervura 
primária proeminente na face adaxial das folhas e 
carpídios em geral com uma semente (Maas et al. 

2007). No Brasil, ocorrem 16 espécies, das quais 
seis ocorrem na Mata Atlântica, quatro no Espírito 
Santo e duas na Reserva.

Chave para as espécies de Unonopsis
1.	 Folhas	e	carpídios	glabros.	Inflorescência	1–3-flora.	Flores	e	carpídios	alaranjados	 ............................  

  ...........................................................................................................................  Unonopsis aurantiaca
1ʼ.	 Folhas	 e	 carpídios	 densamente	 cobertos	 com	 tricomas	 eretos,	 sinuosos	 e	 dourados.	 Inflorescência	

3–5-flora.	Flores	e	carpídios	esverdeados	 ................................................................ Unonopsis renatoi

23. Unonopsis aurantiaca Maas & Westra, Blumea 
52(3): 451. fig. 11, pl. 3a, map 17. 2007. Fig. 7e-f

Arbusto ou árvore 4–8 m alt. Ramos, pecíolos 
e gemas esparsamente cobertos com tricomas 
simples, adpressos, retos e ferrugíneos ou glabros. 
Pecíolo 3–8 mm compr.; lâmina foliar 8,5–24,5 × 
3–7 cm, oblanceolada ou estreitamente oblonga, 
glabra, ápice agudo, atenuado ou acuminado, 
raramente obtuso, base obtusa; nervação 
broquidódroma, nervura primária proeminente em 
ambas as faces, nervuras secundárias e terciárias 
planas na face adaxial e pouco proeminentes na 
abaxial, nervuras secundárias formando ângulo de 
60–70° com a primária. Inflorescência 1–3-flora, 
ramiflora; bráctea amplexiflora. Flores com 
pedicelo ca. 9 mm compr.; botão floral 3–5 × 3–4,5 
mm, ovoide; sépalas ca. 1 × 2,5 mm, triangulares, 
glabras na face adaxial e densamente cobertas 
com tricomas adpressos, retos e ferrugíneos na 
face abaxial; pétalas externas ca. 6,5 × 5 mm, 
amplamente elípticas, glabras na face adaxial e 
esparsamente cobertas com tricomas adpressos, 
retos e ferrugíneos na face abaxial; pétalas 
internas ca. 7 × 5,5 mm, amplamente obovadas, 
glabras, exceto na região central da face abaxial 
densamente cobertas com tricomas adpressos, 
retos e ferrugíneos; estames numerosos, 0,8–1 
mm compr.; carpelos 20, ca. 1 mm compr., 
esparsamente cobertos com tricomas adpressos, 
retos e ferrugíneos. Carpídios 2–9, 11–15 × 12–15 
mm, globosos, glabros, estipe 6–15 mm compr. 
Semente 1, 10–12 × 10 mm, globoso-achatada, 
castanho-avermelhada.
Material examinado: Bomba d’água, 31.I.1990, fl., 
G.L. Farias 351 (CVRD, SPF); 2 km from Gávea, 
12.II.1999, fr., P.J.M. Maas & H. Maas 8825 (B, 
CVRD, H, K, MBML, MO, NY, SPF, U, WU); estrada 
Jureiana-Vermelha km 2,4, próximo ao rio Barra Seca, 
19,08222 S, 39,88689 W, elev. 11 m, 20.IV.2011, J.C. 
Lopes et al. 271 (ESA, SPF); estrada Paraju, 2.200 m, 
10.III.1994, fl., D.A. Folli 2248 (CVRD, RB, SPF); km 

1,9, 2.XII.2006, fl., E.J. Lucas et al. 963 (CVRD, ESA, 
K, RB, SPF); 1.700 m, 26.IV.2005, fr., G.S. Siqueira 168 
(CVRD, RB, SPF); 19°08’S, 39°53’W, 80 m do início da 
estrada, 9.V.2009, fl., P.J.M. Maas 9856 (CVRD, SPF); 
Nativo Paraju, 19°08’07,6”S, 39°53’13,0”W, elev. 16 
m, 4.XII.2010, fl. e fr., J.C. Lopes et al. 125 (CVRD, 
MBML, RB, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-da-
muçununga.

Unonopsis aurantiaca é a única espécie do 
gênero com pétalas alaranjadas (Maas et al. 2007). 
É endêmica da Reserva (Maas et al. 2007), onde 
ocorre em floresta de muçununga e campo nativo. 
Coletada com flor em dezembro e com fruto em 
fevereiro.

24. Unonopsis renatoi Maas & Westra, Blumea 
52(3): 517. fig. 30, map 17. 2007. (“renati”). 
 Fig. 7g-h

Árvore ca. 2 m alt. Ramos, pecíolos e 
gemas densamente cobertos com tricomas 
simples, eretos, sinuosos e dourados. Pecíolo 
5–7 mm compr.; lâmina foliar 15–20,5 × 4–5,5 
cm, estreitamente oblonga, face abaxial densa 
adaxial esparsamente coberta com tricomas 
eretos, sinuosos e dourados, ápice acuminado, 
base aguda; nervação broquidódroma, nervura 
primária proeminente em ambas as faces, nervuras 
secundárias e terciárias planas na face adaxial e 
proeminentes na abaxial, nervuras secundárias 
formando ângulo de 55–70° com a primária. 
Inflorescência 3–5-flora, ramiflora; bráctea 
oval-triangular. Flores com pedicelo ca. 2 mm 
compr.; botão floral ca. 5 × 6 mm, ovoide; sépalas 
1,5–2 × 2–2,5 mm, oval-triangulares, face abaxial 
densamente coberta com tricomas adpressos e 
ferrugíneos, face adaxial glabra; pétalas externas 
5–8 × 5–7 mm, ovadas e côncavas, face abaxial 
densamente coberta com tricomas adpressos e 
ferrugíneos, face adaxial glabra; pétalas internas 
4–6 × 4–6 mm, amplamente ovadas e côncavas, 
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glabras exceto na parte exposta densamente 
coberta com tricomas adpressos e ferrugíneos; 
estames numerosos, ca. 1 mm compr.; carpelos 
25–30, ca. 1 mm compr., densamente cobertos 
com tricomas adpressos. Carpídios 2–13, ca. 16 
× 15 mm, globosos, densamente cobertos com 
tricomas eretos, retos e dourados, estipe ca. 5 mm 
compr. Semente 1, 11 × 10 mm, globoso-depressa, 
castanho-avermelhada.
Material examinado: DOMACE, II.1972, fr., D. Sucre 
8355 (RB, U); estrada Mantegueira, 500 m, 2.IV.2008, 
fr., D.A. Folli 5537 (CVRD, SPF); 500 m, 13.X.2009, fl., 
D.A. Folli 6433 (CVRD, SPF); 19°09’S, 40°03’W, elev. 
36 m, 7.V.2009, fr., P.J.M. Maas 9804 (CVRD, SPF, U); 
estrada Oiticica, km 0,782, 9.IX.1982, fl., I.A. Silva 344 
(CVRD, K, RB, U).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba.
Unonopsis renatoi pode ser distinta de U. 

aurantiaca pelas folhas e carpídios densamente 
cobertos com tricomas. A grafia original do 
epíteto, renati, em homenagem a Renato Moraes 
de Jesus, antigo diretor da Reserva, foi corrigida 
para renatoi (ICBN, artigo 60.7 e recomendação 
60.C.2, McNeill et al. 2012), pois renati não é uma 
latinização bem estabelecida para Renato.

Unonopsis renatoi é endêmica da Reserva 
(Maas et al. 2007), onde somente três indivíduos 
foram coletados em floresta de tabuleiro. Coletada 
com flor em outubro e com frutos em abril.

Xylopia L.
Árvore, raramente arbusto; tricomas 

simples. Folhas com nervura primária impressa 
na face adaxial. Inflorescência axilar; uni- a 
multiflora. Flor bissexual; sépalas 3, valvares, 
conatas na base; pétalas 6, valvares, livres; 
estames numerosos, estaminódios presentes; 
carpelos 2 a numerosos, óvulos 1–8, laterais ou 
basais. Carpídios livres, estipitados, deiscentes, 
falcados, clavados ou elipsoides. Sementes 1–16 
por carpídio, elipsoides a globosas, com arilo 
(Dias 1988).

Xylopia é um gênero pantropical com cerca 
de 100 a 160 espécies (Kessler 1993). Na África 
ocorrem cerca de 70 espécies, na Ásia e Oceania 
40 e nos Neotrópicos 57, das quais 32 no Brasil 
(Dias 1988; Maas et al. 2010, 2011). Na região 
neotropical, ocorre de Cuba a Santa Catarina (Dias 
1988). Na Reserva, há três espécies.

Chave para as espécies de Xylopia
1. Folhas lanceoladas, densamente cobertas com tricomas na face abaxial. Pétalas externas lineares. 

Carpídios elipsoides e lisos  .....................................................................................  Xylopia frutescens
1ʼ.	 Folhas	estreitamente	elípticas	a	elípticas,	glabras	ou	esparsamente	cobertas	com	tricomas	na	face	abaxial.	

Pétalas externas estreitamente ovadas a lanceoladas. Carpídios clavados e torulosos.
2.	 Flores	cobertas	por	tricomas	dourados.	Inflorescência	cauliflora.	Frutos	densamente	cobertos	com	

tricomas dourados  ...........................................................................................  Xylopia ochrantha
2ʼ.	 Flores	cobertas	por	tricomas	alvos.	Inflorescência	axilar.	Frutos	glabros	 ........ Xylopia laevigata

25. Xylopia frutescens Aubl., Hist. pl. Guiane 1: 
602, tab. 242. 1775. Fig. 9a-b

Árvore 8–29 m alt. Ramos, pecíolos, gemas 
densamente cobertos com tricomas eretos, sinuosos e 
ferrugíneos. Pecíolo 3,5–8 mm compr.; lâmina foliar 
3,5–9 × 1–1,7 cm, lanceolada, glabra na face adaxial 
e densamente coberta com tricomas adpressos, 
retos e alvos na face abaxial, ápice atenuado, base 
aguda ou obtusa; nervação broquidódroma, nervura 
primária impressa na face adaxial e proeminente 
na abaxial, nervuras secundárias e terciárias 
planas a indistintas em ambas as faces, nervuras 
secundárias formando ângulo de 55–75° com a 
primária. Inflorescência 1–4-flora, axilar; brácteas 
2–3, amplexifloras. Flores com pedicelo ca. 3,5 
mm compr.; botão floral cilíndrico e alargado na 

base; sépalas 2 × 2,3–3 mm, triangulares, esparsa 
a densamente cobertas com tricomas adpressos e 
retos na face abaxial e glabras na adaxial; pétalas 
com a base mais larga e face adaxial côncava, 
pétalas externas 10–15 × 2,3–3,5 mm, lineares, 
densamente cobertas com tricomas adpressos e 
retos, alvos a amarelados na face abaxial e eretos 
e sinuosos na adaxial; pétalas internas 10–12,6 × 
1,2–1,7 mm, lineares, densamente cobertas com 
tricomas eretos e sinuosos; estames numerosos, ca. 
0,8 mm compr., estaminódios 12–15, 0,5–0,7 mm 
compr.; carpelos ca. 8, 4–7,5 mm compr. Carpídios 
1–9, 15 × 8–12 mm, elipsoides, lisos a torulosos, 
glabros a glabrescentes, estipe 4,5–5 mm compr. 
Sementes 1–2, 6–7 × 4–5 mm, elipsoides, negras, 
arilo bilobado.
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Figura 9 – a-b. Xylopia frutescens – a. flor; b. fruto. c-d. Xylopia laevigata – c. ramo com flor; d. frutos. e-f. Xylopia 
ochrantha – e. flor; f. fruto. (a Lopes 123; b Lopes 255; c Lopes 316; d Folli 6384; e Folli 5933; f Folli 2010).
Figure 9 – a-b. Xylopia frutescens – a. flower; b. fruit. c-d. Xylopia laevigata – c. twig with flower; d. fruits. e-f. Xylopia ochrantha 
– e. flower; f. fruit. (a Lopes 123; b Lopes 255; c Lopes 316; d Folli 6384; e Folli 5933; f Folli 2010).
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Material examinado: Estrada X-1, talhão 506, km 
1.200, 11.XI.1977, fl., J. Spada 12 (CVRD, RBR); 
estrada Cinco-Folhas, 500 m, próximo ao laboratório, 
25.VII.2005, fr., G.S. Siqueira 188 (CVRD, SPF); estrada 
Guaribu-Sabão, aceiro Caliman, na borda da mata, 
19°09’17,8”S, 39°59’30,3”W, elev. 30 m, 4.XII.2010, 
fl., J.C. Lopes et al. 123 (CVRD, MBML, NY, RB, SP,  
SPF); estrada municipal Canto Grande, km 0,3, lado 
direito, 7.IV.1992, fr., D.A. Folli 1609 (CVRD, SPF); 
estrada municipal, ramificação para acesso a Barra Seca, 
trecho de nativo, 19,19728 S, 39,88147 W, elev. 7 m, 
18.IV.2011, fl., J.C. Lopes et al. 255 (ESA, SPF); estrada 
Peroba-Amarela, km 1,65, lado direito, 30.X.1991, fl., 
D.A. Folli 1465 (CVRD, RB, SPF); estrada Roxinho, lado 
direito, 16.VIII.1991, fr., V. Souza 127 (CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: pindaíba-branca.
Xylopia frutescens é semelhante a X. sericea 

A.St.-Hil. e há controvérsia sobre suas identidades 
(Mello-Silva et al. 2012). A delimitação dessas 
espécies baseia-se no indumento e na forma dos 
carpídios, caracteres lábeis e pouco eficientes 
para sua distinção (Dias 1988). Xylopia frutescens 
ocorre do Amazonas a Santa Catarina, na Mata 
Atlântica e no cerrado, ocorrendo em restingas 
e matas abertas (Dias 1988). Na Reserva, ocorre 
em floresta de tabuleiro, floresta de muçununga e 
campo nativo. Coletada com flores de outubro a 
dezembro e com frutos de abril a agosto.

26. Xylopia laevigata (Mart.) R.E.Fr., Kongl. 
Svenska Vetensk. Acad. Handl. 34(5): 37. fig. 1. 
tab. 6. 1900. Fig. 9c-d

Árvore ou arbusto 1,5–12 m alt. Ramos, 
pecíolos e gemas esparsamente cobertos com 
tricomas simples, adpressos e alvos a glabrescentes. 
Pecíolo 3–11 mm compr.; lâmina foliar 3–8 × 
1,5–3,5 cm, estreitamente elíptica a elíptica, face 
adaxial glabra, abaxial glabra a esparsamente 
coberta com tricomas adpressos, retos e alvos, 
ápice atenuado a acuminado ou obtuso, base 
aguda ou obtusa; nervação broquidódroma, 
nervura primária impressa a plana na face adaxial 
e proeminente na abaxial, nervuras secundárias e 
terciárias planas a indistintas em ambas as faces, 
nervuras secundárias formando ângulo de 60–80° 
com a primária. Inflorescência 1-flora, axilar; 
brácteas caducas. Flores com pedicelo 3–6 mm 
compr.; botão floral piramidal, ápice obtuso; 
sépalas 3–4 × 5 mm, conatas até a metade, ápice 
arredondado, glabras; pétalas externas 9 × 5–6,5 
mm, estreitamente ovadas; pétalas internas 7–7,5 
× 4,5 mm, estreitamente elípticas com a base 
côncava, pétalas densamente cobertas com tricomas 
adpressos, sinuosos e alvos; estames numerosos, ca. 

1,2 mm compr., estaminódios ca. 1,3 mm compr.; 
carpelos numerosos, ca. 3,8 mm compr. Carpídios 
15–25, 3–4 × 0,5 cm, clavado-torulosos, glabros, 
estipe ca. 12 mm compr. Sementes 1–6, 7–7,5 × 
4–4,5 mm, elipsoides, castanhas, arilo bilobado.
Material examinado: 26.VIII.1990, fl., M.V. Alves et al. 
(R 172459); aceiro Bico da Bota, 1.500 m, 25.XI.2005, 
fr., D.A. Folli 5149 (CVRD, RB, SPF); estrada Bicuíba, 
21.VII.2009, fr., D.A. Folli 6384 (CVRD, SPF); estrada 
Flamengo, 4.500 m, 3.XI.1997, fl., M. Simonelli 711 
(CVRD, SPF); próximo à entrada, 12.XII.1997, fl., M. 
Simonelli 883 (CVRD, RB, SPF); 700 m, 28.VII.2004, 
fl., G.S. Siqueira 99 (CVRD, SPF); estrada Jacarandá, 
lado direito da casa de guarda, 17.IX.1979, fl., D.A. Folli 
112 (CVRD, RB, RBR); estrada Jureiana-Vermelha, 
2.000 m, a 6 m do rio Barra Seca, 26.VIII.2009, fl., T.B. 
Flores & D.A. Folli 209 (CVRD, ESA, SPF); km 2,4, 
próximo ao rio Barra Seca, 19°05’01,2”S, 39°53’04,8”W, 
elev. 22 m, 5.X.2011, fl. e fr., J.C. Lopes et al. 316 
(CVRD, ESA, SPF); estrada Mantegueira, 17.IX.1987, 
fl., G. Martinelli 12211 (CVRD, MBML, RB, SPF); 
estrada Paraju, km 0,3, lado direito, 6.I.1987, fr., D.A. 
Folli 623 (CVRD, RB, SPF); km 2,1, 19.IX.1993, fl., 
D. Sucre 11436 (CVRD); final da estrada lado direito, 
21.IX.1984, fl., D.A. Folli 517 (CVRD, RB, SPF).

Nome vulgar na Reserva: mium-preto, 
mium-rosa.

Xylopia laevigata é semelhante a X. ochrantha, 
mas diferencia-se desta por possuir flores cobertas 
com tricomas alvos, pela inflorescência axilar e 
pelos frutos glabros contra flores cobertas com 
tricomas dourados, inflorescência cauliflora e 
frutos cobertos com tricomas dourados em X. 
ochrantha. Ocorre principalmente no litoral, 
desde o Ceará ao Rio de Janeiro, penetrando para 
o interior no Ceará, Bahia, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. Ocorre em geral na restinga, mas na Bahia 
ocorre também em mata de galeria e, em Minas 
Gerais e no Rio de Janeiro, em mata (Dias 1988; 
Maas et al. 2002). Na Reserva, ocorre em floresta 
de tabuleiro, floresta de muçununga e campo 
nativo. Coletada com flor de julho a dezembro e 
com frutos de julho a janeiro.

27. Xylopia ochrantha Mart., Fl. bras. 13(1): 43. 
1841. Fig. 9e-f

Árvore 10–13 m alt. Ramos, pecíolos e 
gemas glabros. Pecíolo 3–7 mm compr.; lâmina 
foliar 6–14 × 2,5–4,5 cm, estreitamente elíptica, 
face adaxial glabra, abaxial esparsamente coberta 
com tricomas adpressos, retos e amarelados, 
glabrescente, ápice acuminado, base aguda; 
nervação broquidódroma, nervura primária 
plana na face adaxial e proeminente na abaxial, 
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nervuras secundárias e terciárias planas na 
face adaxial e indistintas na abaxial, nervuras 
secundárias formando ângulo de 65–85° com 
a primária. Inflorescência 2-flora, cauliflora; 
brácteas 2, amplamente ovadas. Flores com 
pedicelo ca. 2 mm compr.; botão floral cônico; 
sépalas ca. 8 × 7 mm, triangulares, face adaxial 
glabra e abaxial densamente coberta com tricomas 
adpressos, retos e dourados; pétalas externas ca. 
22 × 9,5 mm, lanceoladas, levemente côncavas 
na base, face adaxial densamente coberta com 
tricomas adpressos, sinuosos e alvos, face abaxial 
densamente coberta com tricomas adpressos, retos 
e dourados; pétalas internas ca. 16,5 × 3,5 mm, 
lanceoladas, base alargada e côncava, recortada 
nas laterais, face abaxial densamente coberta 
com tricomas adpressos e retos, face adaxial 
glabrescente; estames numerosos, ca. 2,5 mm 
compr., estaminódios 1,5–2,5 mm compr.; carpelos 
numerosos, ca. 6,5 mm compr. Carpídios ca. 18, 
1,5–3,5 cm × 6 mm, clavado-torulosos, cobertos 
com tricomas adpressos, retos e dourados, estipe 
3–7 mm compr. Sementes 4–7, ca. 8,7 × 6 mm, 
elipsoides, castanhas, arilo bilobado.
Material examinado: Estrada Gávea, km 10,5, em frente 
a um jequitibá-branco, 50 m após a coleta JS 001/78, 
11.I.1979, fl., D.A. Folli 63 (CVRD, RB, RBR); estrada 
Jureiana-Vermelha, 22.II.1994, fr., D.A. Folli 2216 
(CVRD, SPF); estrada Mantegueira, 600 m, próximo à 
entrada, 21.IX.1993, fr., D.A. Folli 2010 (CVRD, RB, 
SPF); 400 m, 8.II.2008, fl., D.A. Folli 5933 (CVRD, SPF).
Material adicional: BRASIL: ESPÍRITO SANTO: 
Sooretama, Reserva Biológica de Sooretama, matas de 
Quirino, 12.V.1985, fr., G. Martinelli et al. 10983 (RB).

Nome vulgar na Reserva: coração.
Xylopia ochrantha pode ser reconhecida pelo 

indumento dourado das flores e frutos e por ser a 
única Xylopia cauliflora da Reserva. A caulifloria 
é rara nas espécies neotropicais de Xylopia, mas 
ocorre também em outra espécie do Espírito Santo, 
X. decorticans D.M.Johnson & Lobão (Lobão 
& Johnson 2007), da região serrana do Espírito 
Santo, que tem ritidoma descamante castanho-
avermelhado. Xylopia ochrantha ocorre na Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, na restinga, e 
menos frequentemente em mata (Dias 1988), como 
na Reserva, onde ocorre em floresta de tabuleiro. 
Coletada com flor de janeiro a fevereiro e com 
frutos de fevereiro a setembro.
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Resumo
Neste trabalho é apresentado o levantamento florístico de Erythroxylum na Mata Atlântica do estado da Bahia. 
Todas as informações sobre as espécies foram obtidas através de análise de exsicatas depositadas nos herbários 
ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, HUESC, MBM, R, RB, SP, SPF e consultas virtuais aos herbários BR, F, NY 
e K. Foram realizadas expedições em campo, priorizando regiões com poucas coletas, registros de espécies 
raras e suspeitas de novidades taxonômicas. Foram registradas 28 espécies, sendo E. ectinocalyx  um novo 
registro para a Bahia e E. compressum, E. distortum, E. leal-costae, E. mattos-silvae, E. membranaceum e 
E. petrae-caballi constantes na lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. São apresentadas 
descrições, ilustrações, chave de identificação e comentários para todas as espécies estudadas.
Palavras-chave: flora, taxonomia, Malpighiales.

Abstract
A floristic treatment  of Erythroxylum species from the Atlantic Forest of Bahia State is presented. We analyzed 
specimens from the following Brazilian herbaria: ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, HUESC, MBM, R, RB, SP, 
SPF, as well as images of specimens from a few virtual herbaria: BR, F, K, and NY. Field work was carried 
out in the studied area, to visit areas with few collections, record rare species, and find possibly undescribed 
taxa. Twenty eight species of Erythroxylum were recorded, among which E. ectinocalyx represents a new 
record for the state and E. compressum, E. distortum, E. leal-costae, E. mattos-silvae, E. membranaceum 
and E. petrae-caballi are threatened. We present descriptions, illustrations, identification keys and comments 
for all studied species.
Key words: flora, taxonomy, Malpighialess.
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Introdução 
Erythroxylaceae Kunth é uma família de 

distribuição tropical, constituída pelos gêneros 
Aneulophus Benth., Nectaropetalum Engl., 
Pinacopodium Exell & Mendonça e Erythroxylum P. 
Browne, sendo os três primeiros restritos ao continente 
africano e o último presente em toda a zona tropical 
(Heywood et al. 2007). A família já foi incluída na 
ordem Linales por Cronquist (1981), porém recentes 
estudos moleculares e morfológicos apontaram 
o táxon como grupo irmão de Rhizophoraceae 
(Wurdack & Davis 2009; Xi et al. 2012), assegurando 
sua posição dentro da ordem Malpighiales.

Erythroxylum é o maior gênero da família e 
comporta cerca de 230 espécies, que ocorrem em sua 
maioria na América do Sul (Daly 2004). O Brasil, 

com cerca de 114 espécies, é apontado como um 
importante centro de diversidade e endemismo do 
grupo (Plowman & Hensold 2004), especialmente 
a Região Nordeste, que abriga 71 espécies (Loiola 
2013), boa parte destas, descritas nos últimos trinta 
anos (Costa-Lima & Alves 2013; Loiola & Sales 
2008, 2012; Plowman 1983, 1986 e 1987). Dentre 
os estados brasileiros, a Bahia é o que apresenta 
maior número de espécies de Erythroxylum (ca. 
de 50), distribuídas principalmente na Mata 
Atlântica (Plowman 1987). Essa alta diversidade 
de Erythroxylum na Mata Atlântica da Bahia 
é acompanhada por uma destacada taxa de 
endemismo, já que das 13 espécies apontadas como 
endêmicas da Bahia por Loiola (2013), apenas E. 
longisetulosum não ocorre neste bioma.
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A presença de cataf i los ,  es t ípulas 
intrapeciolares, flores diminutas, heterostílicas com 
tubo estaminal curto e frutos do tipo drupa permitem 
o reconhecimento do gênero. Porém, a complexidade 
morfológica de alguns caracteres, o elevado 
número de espécies simpátricas, a falta de chaves 
taxonômicas e de trabalhos que reúnam informações, 
especialmente sobre as espécies descritas nos últimos 
anos, tornam sua distinção infragenérica uma tarefa 
difícil. Diante desta problemática, objetivou-se 
neste trabalho contribuir para o conhecimento sobre 
a riqueza e distribuição de Eryhtroxylum na Mata 
Atlântica da Bahia, apontar os caracteres úteis para 
a identificação das espécies e fornecer descrições 
morfológicas, ilustrações e uma chave taxonômica 
contemplando todas as espécies encontradas.

Material e Métodos
Foram efetuadas análises de exsicatas 

depositadas nos herbários ALCB, CEPEC, HRB, 
HUEFS, HUESC, MBM, R, RB, SP, SPF e consultas 
virtuais aos herbários BR, F, K e NY (siglas seguem 
Thiers, continuamente atualizado). Estas informações 
foram complementadas por observações feitas em 
campo, priorizando regiões com poucas coletas, com 
registros de espécies raras ou possíveis novidades 
taxonômicas. A área de estudo considerada foi a 
extensão da Mata Atlântica no estado da Bahia, como 
delimitada pelo Mapa de Biomas do IBGE (2004) 
(Fig. 1). Quanto às fitofisionomias, foram adotados 
os limites propostos por Thomas & Barbosa (2008) 
que consideraram os seguintes tipos vegetacionais 
na Mata Atlântica da Bahia: restinga (arbustiva e 
arbórea), tabuleiro (floresta de tabuleiro, mussununga 
e campo nativo), floresta ombrófila densa (montana, 
submontana e de terras baixas), floresta estacional 
semidecidual (submontana e de terras baixas) e 
floresta estacional decidual (submontana e de terras 

baixas). A compilação das informações sobre a 
distribuição geográfica das espécies fora da área de 
estudo foi baseada em literatura (Loiola 2013, 2001) 
e eventuais categorias infra-específicas não foram 
adotadas neste trabalho. 

A terminologia morfológica foi baseada em 
Radford et al. (1974) e para a definição de termos 
como catafilo, sétula, lígula, flores brevistilas e 
flores longistilas seguiu-se Schulz (1907) e Loiola 
(2001). Todas as flores ilustradas tiveram a corola 
total ou parcialmente removida.

Chave para as espécies de Erythroxylum da Mata Atlântica na Bahia, Brasil

1. Estípulas estriadas (às vezes com estrias evidentes apenas nas estípulas jovens ou em sua face interna, 
E. squamatum).
2. Estípulas iguais ou maiores que 5 mm compr.

3. Estípulas com margem fimbriada ................................................. 11. Erythroxylum hamigerum 
3’. Estípula com margem inteira (raro erosa, E. columbinum).

4. Pecíolo 6‒20 mm compr.  ........................................................  18. Erythroxylum nobile
4’. Pecíolo menor que 6 mm compr.

5. Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas. 
6. Arbusto monopodial; lâmina foliar 22‒37 cm compr.  ...................................  

 ...........................................................................  2. Erythroxylum bradeanum

Figura 1 ‒ Limites do Bioma Mata Atlântica no estado 
da Bahia adaptado de IBGE (2004)
Figure 1 ‒ Limits of the Atlantic Forest biome in Bahia state, 
adapted from IBGE (2004).
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6’. Arvoreta ramificada; lâmina foliar 6,5‒16 mm compr.  ..................................................  
 ............................................................................................  3. Erythroxylum citrifolium

5’. Catafilos maiores que as estípulas.
7. Estípulas 2-setuladas; lâmina foliar com margem ondulada  ..........................................  

 ......................................................................................  22. Erythroxylum polygonoides
7’. Estípulas 3-setuladas; lâmina foliar com margem plana ou levemente revoluta. 

8. Estípulas 5‒6,5 mm compr.; lâmina foliar com margem levemente revoluta  ........  
 .................................................................................  4. Erythroxylum columbinum 

8’. Estípulas 10‒25 mm compr.; lâmina foliar com margem plana  ............................... 
 .................................................................................  17. Erythroxylum mucronatum

2’. Estípulas menores que 5 mm compr.
9. Estípulas com margem fimbriada (pelo menos quando jovens) ou erosa.

10. Pedicelo 2‒3 mm compr.; bractéolas 3  ................................  16. Erythroxylum mikanii
10’. Pedicelo 7‒11 mm compr., bractéolas 2  ..................... 21. Erythroxylum petrae-caballi

9’. Estípulas com margem inteira.
11. Lâmina foliar com base assimétrica  ...............................  5. Erythroxylum compressum
11’. Lâmina foliar com base simétrica.

12. Lâmina foliar com face abaxial brilhante  .........................  1. Erythroxylum andrei
12’. Lâmina foliar com face abaxial opaca. 

13. Lobos do cálice do mesmo tamanho ou maiores que o tubo estaminal.
14. Estípulas com ápice arredondado; lâmina foliar às vezes com margem 

levemente revoluta  ..................................  27. Erythroxylum suberosum
14’. Estípulas com ápice agudo; lâmina foliar nunca com margem revoluta.

15. Bractéolas 3; drupa oval com endocarpo liso  .................................  
 .................................................. 15. Erythroxylum membranaceum

15’. Bractéolas 2; drupa oblonga com endocarpo 6-sulcado.
16. Ramos com lenticelas numerosas; pecíolos até 3 mm compr.; 

lâmina foliar com ápice agudo ou arredondado, pedicelos até 7 
mm compr.  .............................. 20. Erythroxylum passerinum

16’. Ramos com lenticelas pouco numerosas; pecíolos 3‒7 mm 
compr.; lâmina foliar com ápice acuminado ou cuspidado; 
pedicelos ca. 10 mm compr.  ....  26. Erythroxylum squamatum

13’. Lobos do cálice menores que o tubo estaminal
17. Catafilos menores que as estípulas; estípulas com ápice arredondado; 

pecíolo 6‒15 mm compr.; lâmina foliar 10‒25 cm compr. ......................
............................................................... 14. Erythroxylum mattos-silvae

17’. Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas; estípulas com ápice agudo; 
pecíolo 1‒5 mm compr.; lâmina foliar 2‒7,5 cm compr.
18. Lâmina foliar coriácea, com ápice arredondado ou retuso; bractéolas 

não estriadas; pedicelo 1‒1,5 mm compr.; drupa com endocarpo 
3-sulcado ............................................ 12. Erythroxylum leal-costae 

18’. Lâmina foliar cartácea ou membranácea com ápice agudo ou 
atenuado, bractéolas estriadas, pedicelo 2‒5 mm compr.; drupa com 
endocarpo liso.
19. Bractéolas 6 ou mais, triangulares com margem inteira; pétala 

1‒2 mm compr., lígula ca. 0,4 mm compr., flores com estiletes 
conatos  .............................................. 28. Erythroxylum tenue

19’. Bractéolas 3, ovais com margem erosa; pétala de 3‒4 mm 
compr., lígula ca. 1 mm compr., flores com estiletes livres  ....
 ......................................................  7. Erythroxylum distortum

1’. Estípulas não estriadas.
20. Estípulas com margem fimbriada  ........................................................ 9. Erythroxylum flaccidum
20’. Estípulas com margem inteira.
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Resultados e Discussão
Foram encontradas  28 espécies  de 

Erythroxylum na Mata Atlântica da Bahia, os 
caracteres mais úteis na separação das espécies 
foram o tamanho, formato e ornamentação (estriada 
ou não estriada) das estípulas, o comprimento do 
pecíolo e do pedicelo, o tamanho dos lobos do 
cálice em relação ao tubo estaminal e o grau de 
fusão dos estiletes (livres ou conatos por ⅓, ½ ou 
⅔ do compr.). Um novo registro (E. ectinocalyx) 
foi indicado para o estado e pela primeira vez E. 
membranaceum e E. petrae-caballi tiveram suas 
flores longistilas descritas.

1. Erythroxylum andrei Plowman, Fieldiana, Bot. 
19: 2. 1987. Fig. 2a-b

Arbusto 2‒6 m alt., densamente ramificado, 
ramo marrom ou acinzentado, porção jovem 
achatada; lenticelas numerosas, distribuídas por 
todo o ramo. Catafilos do mesmo tamanho que 
as estípulas, pouco numerosos, esparsos, às vezes 
adensados na base dos ramos jovens, enegrecidos 
quando herborizados. Estípulas persistentes, 1‒2 
mm compr., triangulares, estriadas, margem inteira, 
ápice arredondado, curtamente 3-setulado, sétulas 
enegrecidas; pecíolo 1,5‒3 mm compr. Lâmina 
foliar 3‒9 × 2‒5,5 cm, cartácea a coriácea, elíptica 
a largamente elíptica, oval ou oboval, face adaxial 
verde escura, opaca, abaxial verde clara, brilhante, 
base cuneada a arredondada, simétrica, margem 
plana, ápice arredondado ou retuso. Fascículo 1‒5 

flores, bractéolas 3, ca. 0.8 mm compr., ovais, não 
estriadas, margem inteira. Flor com pedicelo de 3‒6 
mm compr; cálice verde, lobos ca. 0,5 × 0,8 mm, 
triangulares a largamente triangulares, menores 
que o tubo estaminal; pétalas esbranquiçadas ou 
amareladas, 2,5‒3 × 1‒1,5 mm, elípticas; tubo 
estaminal 1‒1,5 mm compr., margem inteira, ovário 
ca. 1 mm compr., oboval. Flor brevistila: estames 
ca. 3 mm compr., estiletes 1‒1,5 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 0,8 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,2 mm compr; estiletes 
ca. 1,8 mm compr., livres. Drupa 7‒9 × 3‒4 mm, 
oblonga a elíptica, endocarpo liso. 

Erythroxylum andrei apresenta distribuição 
restrita à Região Nordeste do Brasil, nos estados 
de Alagoas, Bahia e Sergipe (Loiola 2013). Na 
Bahia a espécie ocorre em restinga arbustiva e/ou 
arbórea, campo nativo e mussununga. Pertence a 
Erythroxylum sect. Rhabdophyllum O.E. Schulz, 
assemelhando-se a outras espécies da seção como E. 
distortum, E. leal-costae, E. mikanii e E. passerinum. 
Porém, E. andrei pode ser distinta das demais 
pelas estípulas com o ápice arredondado e sétulas 
enegrecidas, lâminas foliares com a face abaxial 
brilhante e tubo estaminal com a margem inteira. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Cairu, 
13°29’S, 39°02’’W, 12.IV.2003, fr., M.L. Guedes 
& D. Rigueira 10242 (ALCB, CEPEC). Camaçari, 
7.II.1987, fl., G.C.P. Pinto 1687 (HUEFS). Ilhéus, 
Olivença, 12.XI.1970, fl., T.S. Santos 1287 (CEPEC). 
Itacaré, Campo Cheiroso, 3.IV.2013, est., T. Araújo 
& M. Nogueira 191 (CEPEC). Jandaira, 11°36’46”S, 

21. Estípulas com ápice agudo.
22. Drupa falcada, endocarpo 3-sulcado, três lóculos desenvolvidos.

23. Ramo esbranquiçado, lenticelas numerosas; lâmina foliar com face abaxial opaca e ápice 
acuminado  ...........................................................................  10. Erythroxylum grandifolium

23’. Ramo castanho escuro, lenticelas pouco numerosas; lâmina foliar com face abaxial brilhante 
e ápice arredondado ................................................................ 25. Erythroxylum splendidum

22’. Drupa oblonga, oval ou largamente oval, endocarpo liso ou 6-sulcado, um lóculo desenvolvido.
24. Estípulas 8‒20 mm compr.; drupa com endocarpo 6-sulcado ........  13. Erythroxylum martii
24’. Estípulas 1‒2 mm compr.; drupa com endocarpo liso.

25. Lobo do cálice ca. 2 mm × 1 mm  .................................  6. Erythroxylum cuspidifolium
25’. Lobo do cálice ca. 4 mm × 2 mm  .....................................  8. Erythroxylum ectinocalyx

21’. Estípulas com ápice arredondado.
26. Pecíolo 6‒15 mm compr.; lobo do cálice menor que o tubo estaminal  .........................................  

 ............................................................................................................  23. Erythroxylum pulchrum
26’. Pecíolo 2‒4 mm compr.; lobo do cálice maior que o tubo estaminal.

27. Lenticelas numerosas; pedicelo 1‒2 mm compr.; bractéolas 3, lanceoladas  .........................  
 ....................................................................................................... 24. Erythroxylum santosii

27’. Lenticelas pouco numerosas; pedicelo 4‒10 mm compr.; bractéolas 2, oblongas  .................  
 ................................................................................................  19. Erythroxylum ochranthum
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Figura 2 ‒ a-b. E. andrei ‒ a. lâmina foliar; b. drupa. c-d. E. bradeanum ‒ c. hábito; d. estípula. e-f. E. citrifolium ‒ e. 
ramo com estípula e pecíolo; f. flor brevistila. g-h. E. columbinum ‒ g. lâmina foliar; h. ramo com catafilos, estípula 
e pecíolo. i-j. E. compressum ‒ i. ramo com catafilos, estípula e pecíolo; j. gineceu. k-l. E. cuspidifolium ‒ k. lâmina 
foliar; l. flor longistila. m-n. E. distortum ‒ m. lâmina foliar; n. ramo com catafilos, botões florais e flor longistila. 
o-p. E. ectinocalyx ‒ o. flor longistila; p. ramo com catafilos e botão floral. 
Figure 2 ‒ a-b. E. andrei ‒ a. leaf; b. drupe. c-d. E. bradeanum ‒ c. habit; d. stipule. e-f. E. citrifolium ‒ e. branch with stipule and petiole; 
f. short-styled flower. g-h. E. columbinum ‒ g. leaf; h. branch with cataphyll, stipule and petiole. i-j. E. compressum ‒ i. branch with 
cataphyll, stipule and petiole; j. gyneceum. k-l. E. cuspidifolium ‒ k. leaf; l. long-styled flower. m-n. E. distortum ‒ m. leaf; n. branch 
with cataphylls, flower buds and long-styled flower. o-p. E. ectinocalyx ‒ o. long-styled flower; p. Branch with cataphylls and flower bud.
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37°36’46”W, 5.XII.2011, est., E. Matos & G. Vidal 2684 
(HUEFS). Maraú, BR 030, 26.II.1980, fl. e fr., A.M. de 
Carvalho et al. 198 (CEPEC, RB). Porto Seguro, Arraial 
d’Ajuda para Trancoso, 20.IV.1982, fr., A.M. de Carvalho 
et al. 1249 (CEPEC, HRB, RB).

2. Erythroxylum bradeanum O.E.Schulz, Notizbl. 
Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 722. 1933.  
 Fig. 2c-d

Arbusto 1‒1,2 m alt., monopodial, ramo 
castanho escuro; lenticelas pouco numerosas, 
distribuídas na parte apical o ramo. Catafilos do 
mesmo tamanho que as estípulas, pouco numerosos 
a numerosos, presentes principalmente na porção 
apical do ramo, congestos. Estípulas decíduas, 
15‒20 mm compr., triangulares, estriadas, margem 
inteira, ápice agudo ou obtuso, 2-setulado; pecíolo 
2‒3 mm compr. Lâmina foliar 22‒37 × 10,5‒15 cm, 
membranácea a coriácea, elíptica ou obtrulada, face 
adaxial verde escura brilhante, abaxial verde clara, 
opaca, base cuneada, margem plana, ápice agudo. 
Fascículo 1‒9 flores, dispostas de forma espiralada 
pelo ramo; bractéolas 3, 2‒3 mm compr., ovais, 
estriadas, margem inteira. Flor com pedicelo de 2‒4 
mm compr.; cálice verde, lobos 1,4‒2 × 0.8‒1 mm 
compr., triangulares, maiores que o tubo estaminal; 
pétalas de coloração creme, ca. 4 × 1,5 mm, 
oblonga; tubo estaminal 1‒1,5 mm compr., margem 
crenulada, ovário ca. 1 mm compr., oblongo. Flor 
brevistila: não observada. Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 0,5 mm compr., alternissépalos 
ca. 0,8 mm compr.; estiletes ca. 2 mm compr., 
conatos ca. ½ compr. Drupa 10‒14 × 3‒4,5 mm 
compr., oblonga, endocarpo liso.

A distribuição dessa espécie é conhecida 
apenas para Rio de Janeiro (Schulz 1933) e Bahia, 
neste último até então por um único registro 
(Amorim et al. 2008). No presente trabalho 
são citadas três novas coletas de E. bradeanum 
para o estado. Schulz (1933) não fez referência 
a qual seção E. bradeanum pertencia, mas 
considerando as estípulas estriadas e os lobos 
do cálice triangulares, sugerimos sua inclusão 
em Erythroxylum sect. Rhabdophyllum. Pode ser 
reconhecida pelo hábito arbustivo monopodial, 
flores dispostas em espiral no caule, lâminas 
foliares com 22‒37 cm compr., estípulas estriadas 
e flores longistilas com estiletes conatos.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Arataca, 15°10’S, 
39°20’W, 20.VI.2012, fr., T. Araújo et al. 70 (CEPEC). 
Camacã, 24.V.1971, fr., T.S. Santos 1692 (CEPEC). Mascote, 
15.X.1981, fl., L.A. Mattos Silva et al. 2604 (CEPEC). Una, 
10.V.1993, fl., W. Thomas et al. 9856 (CEPEC).

3. Erythroxylum citrifolium A.St-Hil., Fl. bras. 
merid. 2: 94. 1829. Fig. 2e-f

 Arvoreta 5‒10 m alt., ramo castanho escuro; 
lenticelas numerosas, distribuídas por todo o ramo. 
Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas, 
numerosos, distribuídos ao longo do ramo ou 
agrupados na porção jovem dos ramos, esparsos; 
Estípulas frequentemente decíduas, 8‒18 mm 
compr., cartáceas, triangulares, estriadas, margem 
inteira, ápice arredondado, 3-setulado; pecíolo 
4‒6 mm compr. Lâmina foliar 6,5‒16 × 2‒5,5 cm, 
membranácea, oblonga a elíptica, face adaxial 
verde escura e brilhante, abaxial verde clara, opaca, 
frequentemente com galhas, base cuneada, margem 
plana, ápice agudo a acuminado. Fascículo 2‒19 
flores, bractéolas 3, 2‒2,5 mm compr., triangulares, 
estriadas, margem inteira. Flor com pedicelo de 
3‒5,5 mm compr.; cálice verde, lobos 1‒1,4 × 
0,8‒1,3 mm, triangulares a ovais, pouco maiores 
que o tubo estaminal; pétalas esbranquiçadas a 
amareladas, ca. 3 × 1 mm, oblongas; tubo estaminal 
ca. 1,5 mm compr., margem denticulada, ovário 
ca. 1 mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames 
2,5‒3 mm compr., estiletes 1,5‒2 mm compr., 
livres. Flor longistila: estames opositissépalos ca. 
1 mm compr., alternissépalos ca. 1,5 mm compr.; 
estiletes ca. 3 mm compr., livres. Drupa 10‒15 × 
3‒5 mm, elíptica, endocarpo liso.

Espécie amplamente distribuída pela América 
Central e do Sul, ocorrendo desde o México até 
o sul do Brasil (Loiola 2001, 2013; Plowman 
& Hensold 2004). Na Bahia foi encontrada em 
restinga arbustiva e arbórea, floresta ombrófila de 
terras baixas e submontana e em floresta estacional 
semidecidual. Pertence a Erythroxylum sect. 
Rhabdophyllum e assemelha-se a E. mucronatum, 
porém os são catafilos do mesmo tamanho que as 
estípulas (vs. catafilos maiores que as estípulas 
em E. mucronatum) e as estípulas possuem ápice 
arredondado (vs. ápice agudo em E. mucronatum). 
Pode ser diferenciada das demais espécies da área 
de estudo pelas estípulas estriadas com 8-18 mm 
compr. e tubo estaminal com margem denticulada 
menor que os lobos do cálice.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA; Amargosa, 
13°10’20”S, 39°09’34”W, 26.I.2007, fl., D. Cardoso et 
al. 1607 (CEPEC, HUEFS). Amélia Rodrigues, 4.V.2000, 
fr., F. França et al. 1230 (HUEFS). Arataca, 15°11’43”S, 
39°23’13”W, 11.IX.2011, fl., R. Perdiz et al. 919 
(CEPEC). Cairu, 1985, fl., L.A. Mattos Silva & T.S. Santos 
1895 (CEPEC). Eunápolis, 14.IV.1967, fr., P. Lanna & 
A. Castellanos 1336 (CEPEC). Guaratinga, 29.X.1979, 
fl., L.A. Mattos Silva & H.S. Brito 642 (CEPEC). Porto 
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Seguro, 16°25’09”S, 39°12’8”W, 18.III.2010, fr., L. 
Daneu et al. 318 (CEPEC). Wenceslau Guimarães, 
1.IV.1993, fl., S.C. de Sant’Ana et al. 306 (CEPEC).

4. Erythroxylum columbinum Mart., Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 379. 
1843. Fig. 2g-h

Arbusto ou arvoreta 4‒6 m alt., ramo 
castanho claro, porção jovem achatada; lenticelas 
numerosas, distribuídas por todo o ramo. Catafilos 
maiores que as estípulas, numerosos, agrupados 
em várias regiões do ramo, congestos; Estípulas 
persistentes, 5‒6,5 mm compr., triangulares, 
estriadas, margem frequentemente erosa, ápice 
agudo, 3-setulado; pecíolo 2‒4 mm compr. Lâmina 
foliar 7‒13,5 × 2‒6 cm, coriácea, elíptica, face 
adaxial verde escura, brilhante, abaxial verde 
clara, dourada quando herborizada, opaca, base 
cuneada, margem levemente revoluta, ápice agudo. 
Fascículo 1‒13 flores, bractéolas 2, 1,5‒2 mm 
compr., triangulares, inconspicuamente estriadas, 
margem inteira a erosa. Flor com pedicelo de 10‒14 
mm compr., cálice verde, lobos 1‒1,5 × ca. 1 mm, 
triangulares, maiores que o tubo estaminal; pétalas 
esbranquiçadas, 3‒5 × 2‒2,5 mm, oblongas; tubo 
estaminal ca. 1 mm compr., margem crenulada, 
ovário ca. 1,5 mm compr., oblongo. Flor brevistila: 
estames 3-4 mm compr., estiletes 1,5‒2 mm compr., 
livres. Flor longistila: estames opositissépalos ca. 
1 mm compr., alternissépalos ca. 1,8 mm compr.; 
estiletes ca. 3 mm compr., livres. Drupa 12‒15 × 
4‒6 mm, oval ou oblonga, endocarpo liso. 

A distribuição geográfica de Erythroxylum 
columbinum limita-se à Bahia, Pernambuco e 
Sergipe (Loiola, 2013). Na Bahia a espécie ocorre 
no interior de floresta ombrófila de terras baixas 
ou, raramente, em floresta estacional semidecidual. 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum e 
pode ser reconhecida pelos catafilos maiores que 
as estípulas, lâmina foliar com margem levemente 
revoluta e face abaxial dourada após herborização. 
Os pedicelos alongados e o lobo do cálice maior 
que o tubo estaminal também auxiliam no seu 
reconhecimento.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Arataca, 
15°10’27”S, 39°20’22”W, 17.XII.2005, fr., J.G. Jardim 
et al. 4832 (CEPEC). Aurelino Leal, 14°20’S, 39°23’W, 
03.V.1992, fr., W. Thomas et al. 9103 (CEPEC). Barro 
Preto, 14°46’13”S, 39°12’10”W, 4.III.2011, fr., A.M. 
Amorim et al. 4879 (CEPEC). Cachoeira, 11.XI.1983, 
fl., G.C. Pereira Pinto et al. 365 (CEPEC, HRB). Ilhéus, 
27.II,1985, est., T. Plowman et al. 13966 (CEPEC). 
Jussari, 23.VIII.1971, fl. e fr., T.S. Santos 1888 (CEPEC). 

Santa Cruz Cabrália, 21.III.1978, est., S.A. Mori et al. 
9809 (CEPEC). Una, 10.III.1986, bot., T.S. Santos et al. 
4215 (CEPEC).

5. Erythroxylum compressum Peyr. in Mart., 
Eichler & Urb., Fl. bras. 12(1): 163. 1878. 
 Fig. 2i-j

Arbusto ou arvoreta 1‒3 m alt., ramo 
castanho acinzentado, porção jovem castanho-
avermelhada, achatada; lenticelas pouco 
numerosas, distribuídas por todo o ramo. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, pouco 
numerosos a numerosos, distribuídos por todo 
o ramo, esparsos; Estípulas persistentes, 2‒3 
mm compr., largamente triangulares, estriadas, 
margem inteira, ápice agudo, 3-setulado; pecíolo 
1,5‒2 mm compr. Lâmina foliar 11‒18 × 4‒7 cm, 
cartácea a membranácea, oblonga a elíptica, face 
adaxial verde escura, brilhante, abaxial verde 
clara, opaca, base arredondada, assimétrica, 
margem plana, ápice acuminado. Fascículo 
reduzido a 1 flor, bractéolas 2, ca. 1 mm compr., 
triangulares, estriadas, margem inteira. Flor com 
pedicelo ca. 2 mm compr.; cálice verde, lobos 
1‒1,5 × 0,5 mm, triangulares, livres, maiores que 
o tubo estaminal; pétalas esbranquiçadas, ca. 3 
× 1,5 mm, oblongas; tubo estaminal ca. 2 mm 
compr., margem denticulada, ovário ca. 1,5 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: não observada. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,5 mm compr; estiletes 
2‒3 mm compr., conatos mais de ⅔ do compr. 
Drupa 12‒15 × 4‒6 mm, elíptica, endocarpo liso.

Erythroxylum compressum é endêmico 
da Bahia (Loiola 2013) e ocorre em floresta 
ombrófila de terras baixas, submontanas, montanas 
ou restinga. Atualmente consta na lista de flora 
brasileira ameaçadas de extinção (Brasil 2008). 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum e 
pode ser reconhecida pelo pecíolo curto (1,5‒2 
mm compr.) e base da lâmina foliar assimétrica, 
característica não encontrada nas outras espécies 
deste estudo. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Camacã, 
15°23’30”S, 39°33’55”W, 23.I.2007, fl., R.A.X. Borges 
et al. 694 (CEPEC, RB). Camamu, 20.XII.2012, est., T. 
Araújo 90 (CEPEC). Itacaré, 14°25’5”S, 39°33’5”W, 
12.II.2011, fl., T. Araújo et al. 39 (CEPEC). Ituberá, 
5.V.2000, fr., R.P. Oliveira 547 (HUEFS). Jussari, 
15°10’S, 39°35’W, 3.II.1998, fl., J.G. Jardim et al. 
1488 (CEPEC). Porto Seguro, 19.IV.1982, fr., A.M. de 
Carvalho et al. 1195 (CEPEC). Una, 18.I.1998, fr., T.G. 
Bacelar et al. 17 (CEPEC, HUESC).
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6. Erythroxylum cuspidifolium Mart., Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 359. 
1843. Fig.2k-l

Arbusto ou arvoreta 1‒12 m alt., ramo 
castanho ou acinzentado; lenticelas numerosas 
a pouco numerosas, concentradas na porção 
jovem dos ramos. Catafilos do mesmo tamanho 
que as estípulas, numerosos, adensados nos 
ramos floríferos e/ou nos ramos de crescimento 
curto; Estípulas persistentes, 1‒2 mm compr., 
triangulares, não estriadas, margem inteira, ápice 
agudo, 2‒3-setulado; pecíolo 2‒4 mm compr. 
Lâmina foliar 4‒8 × 1,5‒3 cm, membranácea, 
elíptica a largamente elíptica, face adaxial verde 
escura, às vezes brilhante, face abaxial verde 
clara, opaca, base cuneada, margem plana, ápice 
cuspidado. Fascículo 3‒22 flores, bractéolas 
3, ca. 1 mm compr., estreitamente lanceoladas, 
não estriadas, margem inteira a erosa. Flor com 
pedicelo de 4‒7 mm compr., delgado; cálice 
verde, lobos ca. 2 × 1 mm, oval-elípticos, iguais 
ou pouco maiores que o tubo estaminal; pétalas 
de coloração creme, 3‒4 × 1,5‒2 mm, oblongo-
elípticas; tubo estaminal 1‒1,5 mm compr., 
margem crenulada; ovário 1,5‒2 mm compr. Flor 
brevistila não observada. Flor longistila estames 
opositissépalos ca. 1 mm compr., alternissépalos 
ca. 1,5 mm compr.; estiletes 2,5‒3 mm compr., 
conatos ⅓ a ½ compr. Drupa 9‒13 mm compr., 
oval, endocarpo 6-sulcado. 

Erythroxylum cuspidifolium ocorre nas 
Regiões Sul, Sudeste e Nordeste (apenas Bahia) 
(Loiola 2013). Nesta última, foi registrada 
em floresta ombrófila densa de terras baixas, 
submontana e montana. Pertence a Erythroxylum 
sect. Microphyllum O.E. Schulz e assemelha-se a 
E. ectinocalyx (ver comentários nesta última). Pode 
ser reconhecido pela estípula não estriada, pecíolo 
com 2‒4 mm compr., lâmina foliar com ápice 
cuspidado, lobos do cálice iguais ou pouco maiores 
que o tubo estaminal e drupas com endocarpo 
6- sulcado. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Arataca, 
15°10’27”S, 30°20’22”W, 18.XII.2006, fl., J.G. 
Jardim et al. 4878 (CEPEC). Barro Preto, 14°46’13’’S, 
39°12’10’’W, 7.II.2005, fr., A.M. Amorim et al 4834 
(CEPEC). Elísio Medrado, 5.VI.1999, fl., F. França 
2970 (HUEFS). Gandu, 23.X.1970, fl., T.S. Santos 1189 
(CEPEC). Itacaré, 14°18’S, 39°2’W, 12.IV.1980, est., 
T. Plowman et al. 10064 (CEPEC). Ituberá, 13°40’S, 
39°7’W, 4.II.1983, est., T. Plowman & A.M. de Carvalho 
12810 (CEPEC).

7. Erythroxylum distortum Mart., Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 346. 
1843. Fig.2m-n

Arbusto 1‒3 m alt., ramo castanho a castanho 
escuro, lenticelas pouco numerosas, distribuídas 
por todo o ramo. Catafilos do mesmo tamanho que 
as estípulas, numerosos, presentes principalmente 
na porção apical do ramo, congestos; Estípulas 
persistentes, 1,5‒2 mm compr., triangulares, 
estriadas, margem inteira, ápice agudo, 3-setulado; 
pecíolo 2‒3 mm compr. Lâmina foliar 4‒6 × 
2‒3,5 cm, cartácea, elíptica, face adaxial verde 
escura brilhante, abaxial verde clara, opaca, 
base cuneada, margem plana, ápice agudo, 
frequentemente mucronado. Fascículo 1‒2 flores, 
bractéolas 3, 1‒1,5 mm compr., ovais, estriadas, 
margem levemente erosa. Flor com pedicelo de 
4‒5 mm compr.; cálice verde, lobos ca. 0,5 mm 
compr., ovais, conspicuamente menores que o 
tubo estaminal; pétalas de coloração creme, 3‒4 
× 1,5‒2 mm, oblongas; tubo estaminal 1,5‒2 mm 
compr., margem denticulada, ovário ca. 1 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: estames ca. 2 
mm compr., estiletes ca. 1 mm compr., livres Flor 
longistila: estames opositissépalos ca. 0,5 mm 
compr., alternissépalos ca. 1 mm compr; estiletes 
ca. 3 mm compr., livres. Drupa 8‒10 mm compr., 
oblonga, endocarpo liso. 

Ocorre na Bahia, Pernambuco e Rio de 
Janeiro (Plowman e Hensold 2004; Loiola 2013), 
na Bahia foi encontrada em restinga, na porção 
sul do estado. Atualmente consta na lista de flora 
brasileira ameaçadas de extinção (Brasil 2008). 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum e 
assemelha-se a E. membranaceum, E. mikanii e 
E. petrae-caballi (ver comentários em cada uma 
destas espécies).
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Ilhéus, 
26.II.1985, est., T. Plowman et al. 13957 (CEPEC). Una, 
13.V.1981, fr., A.M. de Carvalho et al. 683 (CEPEC). 
sem município, BR 101, trecho rio Jequitinhonha ao rio 
Pardo, 20.IV.1972, fl., T.S. Santos 2266 (CEPEC).

8. Erythroxylum ectinocalyx Mart. Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 355. 
1843. Fig.2o-p

Arbusto ou arvoreta 3‒6 m alt., ramo castanho-
claro; lenticelas numerosas a pouco numerosas, 
concentradas na porção jovem dos ramos. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, numerosos, 
congestos nos ramos floríferos e/ou nos ramos de 
crescimento curto; Estípulas persistentes, 1‒2 mm 
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compr., triangulares, não estriadas, margem inteira, 
ápice agudo, 2‒3-setulado; pecíolo 3‒5 mm compr. 
Lâmina foliar 7‒9 × 2,5‒4 cm, membranácea, 
elíptica a largamente elíptica, face adaxial verde 
escura, às vezes brilhante, face abaxial verde 
clara, opaca, base cuneada, margem plana, ápice 
cuspidado. Fascículo 4‒13 flores, bractéolas 3, ca. 1 
mm compr., lanceoladas, lisas, margem inteira. Flor 
com pedicelo de 3‒5 mm compr., delgado; cálice 
ocre, lobos ca. 4 × 2 mm, largamente oval-elípticos, 
conspicuamente maiores que o tubo estaminal; 
pétalas de coloração creme, 3‒4 × 1,5‒2 mm, oval-
elípticas; tubo estaminal 1,5‒2 mm compr., sulcado, 
margem crenulada; ovário 1,5‒2 mm compr. Flor 
brevistila: estames ca. 3 mm compr., estiletes 
ca. 1 mm compr., livres. Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 1 mm compr., alternissépalos ca. 
1,5 mm compr; estiletes 2,5‒3 mm compr., conatos 
⅓ compr. Drupa ca. 10 × 4 mm, oval a largamente 
oval, endocarpo 6-sulcado. 

Até o momento Erythroxylum ectinocalyx 
havia sido registrada apenas na Região Sudeste, 
sendo este o primeiro registro para o Nordeste. Na 
Bahia, foi coletada em floresta ombrófila montana. 
Pertence a Erythroxylum sect. Microphyllum e se 
assemelha a E. cuspidifolium, da qual pode ser 
distinta pela coloração ocre do cálice (vs. verde em 
E. cuspidifolium) e lobos do cálice ca. 4 × 2 mm 
(vs. ca. 2 × 1 mm em E. cuspidifolium).
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Camacã, 
15°23’30’’S, 39°33’55’’W, 29.X.2005, fl., A.M. Amorim 
et al. 5414 (CEPEC).

9. Erythroxylum flaccidum Salzm ex. Peyr.. in 
Mart., Eichler & Urb., Fl. bras. 12(1): 141. 1878. 
 Fig. 3a-c

Arbusto ou arvoreta 1‒10 m alt., castanho 
acinzentado, lenticelas pouco numerosas, 
distribuídas por todo o ramo. Catafilos do 
mesmo tamanho ou menores que as estípulas, 
pouco numerosos, presentes por todo o ramo, 
esparsos; Estípulas persistentes, 2‒3 mm compr., 
triangulares, não estriadas, margem fimbriada, 
ápice arredondado, longamente 2-setulado; pecíolo 
1,5‒2 mm compr. Lâmina foliar 3‒7 × 1‒3,5 cm, 
membranácea, elíptica, face adaxial verde escura 
brilhante, abaxial verde clara, opaca, base cuneada, 
margem plana, ápice agudo. Fascículo reduzido a 
1 flor, bractéolas 3, ca. 1 mm compr., ovais, não 
estriadas, margem conspicuamente fimbriada. Flor 
com pedicelo de 4‒7 mm compr.; cálice verde, 
lobos 1,5‒2 × 0,8‒1,3 mm, triangulares, maiores 

que o tubo estaminal; pétalas de coloração creme, 
3‒4 × 1,5‒2 mm, oblongas; tubo estaminal ca. 1 
mm compr., margem crenulada, ovário 1‒1,3 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: estames ca. 3 
mm compr., estiletes ca. 2 mm compr. livres Flor 
longistila: estames opositissépalos ca. 1,5 mm 
compr., alternissépalos ca. 2 mm compr; estiletes 
ca. 3 mm compr. livres. Drupa 9‒15 mm compr., 
oblonga, endocarpo 6-sulcado.

Espécie amplamente distribuída pelas 
Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste (Loiola 
2013). Na Bahia foi encontrada em floresta 
ombrófila montana, submontana e de terras baixas, 
restinga arbustiva, arbórea e mussununga. Pertence 
a Erythroxylum sect. Archerythroxylum O.E. Schulz 
e pode ser reconhecida pelas estípulas não estriadas, 
longamente 2-setuladas, com margem fimbriada, 
lâmina foliar membranácea 3‒7 × 1‒3,5 cm e 
fascículos reduzidos a uma flor.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Almadina, 
14°42’09”S, 39°36’14”W, 7.VI.2012, fl., M.M. Coelho 
et al. 686 (CEPEC). Ibirapitanga, 28.III.2013, fr., T. 
Araújo & M. Nogueira 181 (CEPEC, HUEFS). Itacaré, 
12.IV.1980, est., T. Plowman et al. 10067 (CEPEC). 
Prado, 17°05᾿09.3”S, 39°19᾿19.2”W, IV.2013, est., T. 
Araújo & M. Nogueira 202 (CEPEC). Santa Terezinha, 
12°51’13”S, 39°28’36”W, 26.III.2013, est., T. Araújo & M. 
Nogueira 177 (CEPEC, HUEFS). Wenceslau Guimarães, 
29.VIII.1991, fr., S. C. Sant’Ana et al 26 (CEPEC).

10. Erythroxylum grandifolium Peyr. in Mart., 
Eichler & Urb., Fl. bras. 12(1): 161. 1878. 
 Fig. 3d-e

Arbusto ou arvoreta 1‒4(‒10) m alt., ramo 
esbranquiçado, verde nas porções jovens, às vezes 
com ápice achatado, fissurado longitudinalmente; 
lenticelas numerosas, distribuídas por todo o ramo, 
recobertas por uma camada esbranquiçada nas 
porções mais velhas. Catafilos do mesmo tamanho 
que as estípulas, pouco numerosos, presentes em 
todo o ramo, esparsos; Estípulas persistentes, 2‒3 
mm compr., enegrecidas quando herborizadas, 
triangulares, não estriadas, margem inteira, ápice 
agudo, curtamente 2-setulado, sétulas enegrecidas; 
pecíolo ca. 1 cm compr. Lâmina foliar 7‒25 × 
3,5‒9,2 cm, cartácea a membranácea, elíptica a 
largamente elíptica, face adaxial verde escura, 
brilhante, abaxial verde clara, opaca, base cuneada, 
margem plana, ápice acuminado, raramente 
cuspidado. Fascículo 1‒3 flores, bractéolas 3, ca. 
2 mm compr., oblongas, não estriadas, margem 
inteira. Flor com pedicelo de 2‒3 mm compr.; 
cálice verde, lobos 3‒4 × 2‒2,8 mm, triangulares 
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Figura 3 ‒ a-c. E. flaccidum ‒ a. ramo com catafilo e estípulas; b. flor longistila; c. estípula. d-e. E. grandifolium ‒ d. 
ramo com catafilo, estípula e lâmina foliar; e. corte transversal da drupa. f-g. E. hamigerum ‒ f. lâmina foliar; g. porção 
apical do ramo com catafilos, estípula e botão floral. h-j. E. leal-costae ‒ h. ramo com catafilos, estípula e lâmina 
foliar; i. ramo com detalhes dos catafilos; j. flor brevistila. k-l. E. martii ‒ k. estípula; l. drupa. m-o. E. mattos-silvae 
‒  m. ramo com catafilos, bractéolas espiraladas, botões florais e drupa; n. ramo; o. estípula.
Figure 3 ‒ a-c. E. flaccidum ‒ a. branch with cataphyll and stipules; b. long-styled flower; c. stipule. d-e. E. grandifolium ‒ d. branch with 
cataphylls, stipule and leaf; e. cross section of drupe. f-g. E. hamigerum ‒ f. leaf; g. detail of twig apex with cataphylls, stipule and flower 
bud. h-j. E. leal-costae ‒ h. branch with cataphylls, stipule and leaf; i. branch, detail of cataphylls; j. short-styled flower. k-l. E. martii ‒ 
k. stipule; l. drupe. m-o. E. mattos-silvae ‒ m. branch with cataphylls, spirally bracteoles, flower buds and drupe; n. branch; o. stipule.
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a ovais, maiores que o tubo estaminal; pétalas de 
coloração creme ou esbranquiçadas, 4,5‒3 × 2‒2,3 
mm, elípticas; tubo estaminal ca. 2 mm compr., 
margem crenulada, ovário ca. 2 mm compr., 
oblongo. Flor brevistila: estames ca. 3 mm compr., 
estiletes ca. 1 mm compr., conatos ⅓ a ½ compr. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1,3 mm 
compr., alternissépalos ca. 2 mm compr.; estiletes 
ca. 3 mm compr., conatos ⅔ compr. Drupa 10‒16 
× 4-6 mm, falcada, endocarpo 3-sulcado.

Erythroxylum grandifolium foi registrada 
apenas na região sul da Bahia (Loiola 2013) 
em floresta ombrófila montanas, submontanas 
e de terras baixas. Pertence a Erythroxylum 
sect. Megalophyllum O.E. Schulz e apresenta 
similaridade com E. splendidum (ver comentários 
nesta última). Indivíduos encontrados em altitudes 
acima de 700 metros apresentaram porte e lâminas 
foliares menores e podem ser confundidos com 
E. cuspidifolium, mas o ramo esbranquiçado, o 
pedicelo 2‒3 mm compr., a drupa falcada com 
endocarpo 3-sulcado e os três lóculos desenvolvidos 
permitem sua distinção.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Arataca 
15°12’10”S, 39°24’29”W, 29.III.2008, fr., A.M. Amorim 
et al. 7216 (CEPEC). Camamu, 23.VII.1981, fr., A.M. de 
Carvalho & J. Gatti 744 (CEPEC). Itacaré, 14°25’5”S, 
39°35’5”W, 12.II.2011, fl. e fr., T. Araújo et al. 36 
(CEPEC). Itambé, 24.IV.1972, fr., T.S. Santos 2268 
(CEPEC). Santa Terezinha, 12°51’35”S, 39°28’26”W, 
28.III.2013, fl. e fr., T. Araújo & M. Nogueira 179 
(CEPEC, HUEFS, SPF). Una, 18.X.1983, fl., T.S. Santos 
3909 (CEPEC).

11. Erythroxylum hamigerum O.E. Schulz in 
Engl., Pflanzenr. 4(134): 23. 1907. Fig. 3f-g

Arbusto ou árvore 3‒15 m alt., ramo castanho; 
lenticelas pouco numerosas, distribuídas por 
todo o ramo. Catafilos do mesmo tamanho que 
as estípulas, numerosos, distribuídos por todo 
o ramo, congestos; Estípulas persistentes, 5‒8 
mm compr., triangulares, estriadas, margem 
fimbriada, ápice agudo, 3-setulado; pecíolo 4‒5 
mm compr. Lâmina foliar 8‒14 × 3,5‒6 cm, 
cartácea a coriácea, elíptica, raramente oblonga, 
face adaxial verde escura, brilhante, abaxial verde 
clara, opaca, base cuneada, margem plana, ápice 
agudo. Fascículo 1‒3 flores, bractéolas 3, ca. 3 mm 
compr., estreitamente triangulares, não estriadas, 
margem fimbriada. Flor subséssil; cálice verde, 
lobos 6‒7 × 2‒2,8 mm, ovais, conspicuamente 
maiores que o tubo estaminal; pétalas de coloração 
creme ou esbranquiçadas, ca. 6 × 3 mm, oblongas; 

tubo estaminal 2,5‒3 mm compr., margem 
crenulada, ovário ca. 2 mm compr., oblongo. Flor 
brevistila: estames 4,5‒5 mm compr., estiletes ca. 
2,5 mm compr., livres. Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 2 mm compr., alternissépalos 
ca. 4 mm compr; estiletes ca. 6 mm compr., livres. 
Drupa 10‒15 × 4‒6 mm, oval, endocarpo 6-sulcado.

Erythroxylum hamigerum apresenta 
distribuição restrita à Bahia (Loiola 2013) ocorrendo 
em floresta ombrófila montana, submontana e 
de terras baixas. Pertence a Erythroxylum sect. 
Macrocalyx O.E. Schulz e durante a análise das 
coleções notou-se um grande número de amostras 
de E. hamigerum determinadas E. macrocalyx 
Mart., porém E. hamigerum apresenta estípulas 
de 5-8 mm compr. com margem fimbriada e flores 
subsésseis, enquanto E. macrocalyx apresenta 
estípulas com ca. 2 mm compr. com margem inteira 
e flores pediceladas. Além disso, constatou-se 
a ocorrência de E. hamigerum apenas na Mata 
Atlântica e E. macrocalyx, na Bahia, ocorre 
exclusivamente em Cerrado e Caatinga.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Arataca, 
15°10’42”S, 39°20’9”W, 12.X.2008,  fl., J.G. Jardim 
et al. 5407 (CEPEC). Ilhéus 9.I.1983, bot., A.M. 
de Carvalho et al. 1365 (CEPEC). Porto Seguro 
16°28’57”S, 39°07’11”W, IV.2013, est., T. Araújo & M. 
Nogueira 206 (CEPEC). Santa Cruz Cabrália, 18.I.1984, 
est., F.S. Santos 150 (CEPEC). Una, 15°15’S, 39°15’W, 
s.d., fl., M. Sobral et al. 5803 (CEPEC).

12. Erythroxylum leal-costae Plowman Bot. Mus. 
Leafl. 29: 273. 1983. Fig. 3h-j

Arbusto ou arvoreta 1,2‒3 m alt., ramo 
espessado, compresso, castanho escuro ou 
enegrecido, transversalmente estriado, lenticelas 
pouco numerosas, distribuídas por todo o ramo. 
Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas, 
numerosos, presentes nos ramos de crescimento 
curto, dísticos, congestos; Estípulas persistentes, 
2‒3,5 mm compr., largamente triangulares, 
estriadas, margem inteira, ápice agudo, 3-setulado, 
sétulas frequentemente com margem erosa; pecíolo 
1,5‒2,5 mm compr. Lâmina foliar 2‒6 × 2‒4,5 
cm, coriácea, oboval, elíptica ou largamente 
elíptica, face adaxial verde escura brilhante, 
abaxial verde clara, opaca, base cuneada ou 
arredondada, margem plana, ápice arredondado 
ou retuso. Fascículo 1‒8 flores, bractéolas 3, ca. 
1 mm compr., ovais a triangulares, não estriadas, 
margem inteira. Flor subséssil com pedicelo de 
1‒1,5 mm compr.; cálice verde, lobos 1‒1,5 × 
0,6‒0,8 mm compr., triangulares, menores que o 
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tubo estaminal; pétalas de coloração creme, 2‒2,5 
× 1,5‒2 mm, oblongas ou ovais; tubo estaminal 
1,2‒1,5 mm compr., margem denticulada, ovário 
ca. 1 mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames 
ca. 2 mm compr., estiletes ca. 1 mm compr. livres 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,5 mm compr; estiletes 
1,7‒2 mm compr. livres. Drupa 8‒10 mm compr., 
oblonga, endocarpo 3-sulcado. 

Erythroxylum leal-costae é restrito a Bahia 
(Loiola, 2013) e foi coletada em áreas de restinga 
e duna. Atualmente consta na lista de flora 
brasileira ameaçadas de extinção (Brasil 2008). 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum e 
pode ser reconhecida por seus ramos espessados, 
compressos, castanhos escuros ou enegrecidos, 
transversalmente estriados, lâminas foliares 
coriáceas com ápice arredondado ou retuso, e lobos 
do cálice menores que o tubo estaminal.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Mata de São 
João, 25.II.1986, est., G.C.P. Pinto & H.P. Batista 12/86 
(ALCB, CEPEC, HRB).  Salvador, 23.III.1975, fl. e fr., 
A. Leal Costa (ALCB 05045).

13. Erythroxylum martii Peyr. in Mart., Eichler & 
Urb., Fl. bras. 12(1): 160. 1878. Fig. 3f-l

Arbusto 1‒3 m alt., ramo castanho escuro; 
lenticelas distribuídas por todo o ramo. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, numerosos, 
esparsos; Estípulas persistentes, 8‒20 mm compr., 
membranáceas, estreitamente triangulares, não 
estriadas, margem inteira, ápice agudo, 2-setulado; 
pecíolo 4‒15 mm compr. Lâmina foliar 9‒20 × 
3‒9 cm, membranácea, estreitamente elíptica a 
largamente elíptica, face adaxial verde escura, 
abaxial verde clara, opaca, base cuneada, margem 
plana, ápice acuminado, às vezes cuspidado. 
Fascículo 1‒3 flores, bractéolas 2, ca. 1,5 mm 
compr., estreitamente triangulares, lisas, margem 
inteira. Flor com pedicelo de ca. 4 mm compr.; 
cálice verde, lobos ca. 2 × 1,5 mm, triangulares a 
ovais, pouco maiores que o tubo estaminal; pétalas 
amareladas, ca. 5 × 2 mm, oblongas; tubo estaminal 
ca. 1,5 mm compr., margem crenulada, ovário ca. 
2 mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames ca. 
2 mm compr., estiletes ca. 1 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1 mm 
compr., alternissépalos ca. 2 mm compr.; estiletes 
ca. 3 mm compr., livres. Drupa 10‒15 × 3‒5 mm, 
oblonga, endocarpo 6-sulcado. 

Erythroxylum martii possui distribuição 
restrita à Bahia (Loiola 2013; Plowman & Hensold 

2004), onde cresce no sub-bosque de floresta 
ombrófila de terras baixas, mas pode alcançar 
regiões submontanas e montanas. Pertence a 
Erythroxylum sect. Archerythroxylum e pode 
ser distinta das demais espécies pelas estípulas 
alongadas (8-20 mm compr.), membranáceas, não 
estriadas e com ápice 2-setulado, lâmina foliar 
relativamente grande (9-20 × 3-9 cm), pétalas 
oblongas ca. 5 mm compr. e drupas com endocarpo 
6-sulcado. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Amargosa, 
13°05’56”S, 39°39’08”W, 29.I.2007, fl., D. Cardoso et 
al. 1703 (CEPEC, HUEFS). Ilhéus, 14°52’S, 39°04’W, 
18.III.1998, fl., S. Ginzbarg & J.L. Hage 774 (CEPEC). 
Ituberá, 13°40’S, 39°07’W, 4.II.1983, fr., T. Plowman & 
A.M. de Carvaho 12805 (CEPEC, F). Santa Terezinha, 
26.III.2013, fl., T. Araújo & M. Nogueira 178 (CEPEC). 
Taperoá, 21.IX.1988, est., L.A. Mattos Silva et al. 2568 
(CEPEC). Wenceslau Guimarães, 22.V.2005, fr., A.M. 
Amorim et al. 5110 (CEPEC).

14. Erythroxylum mattos-silvae Plowman, 
Fieldiana, Bot., 19: 12. 1987. Fig. 3m-o

 Arbusto ou arvoreta 1‒5 m alt., ramo castanho 
acinzentado a castanho escuro, frequentemente com 
fissuras transversais nas porções mais velhas; 
lenticelas numerosas, distribuídas por todo o ramo. 
Catafilos menores que as estípulas, numerosos, 
presentes em todo o ramo, esparsos; Estípulas 
persistentes, 2‒3,5 mm compr., largamente 
triangulares, estriadas, margem inteira, ápice 
arredondado, 3-setulado; pecíolo 6‒15 mm compr. 
Lâmina foliar 10‒25 × 3,9‒10 cm, coriácea, elíptica 
a largamente elíptica, oblonga, oboval, face adaxial 
verde escura, abaxial verde clara, opaca, base 
cuneada, margem plana, ápice agudo a acuminado, 
às vezes arredondado ou cuspidado. Fascículo 
1‒15 flores, bractéolas 6‒9, ca. 1,5 mm compr., 
espiraladas, imbricadas, ovais, estriadas, margem 
inteira. Flor com pedicelo de 1‒1,5 mm compr.; 
cálice verde a ocre, lobos 0,5‒1 mm compr., 
triangulares a estreitamente triangulares, pouco 
menores que o tubo estaminal; pétalas de coloração 
creme, 2,2‒3,5 × 0,8‒1,2 mm, oblongas; tubo 
estaminal ca. 1,7 mm compr., margem crenulada, 
ovário ca. 1,2 mm compr., oblongo. Flor brevistila: 
estames 0,7‒1,3 mm compr., estiletes 0,9‒1,2 
mm compr., livre, às vezes conatos na base. Flor 
longistila: estames opositissépalos ca. 0,7 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,1 mm compr; estiletes 
ca. 1,5 mm compr. conatos ⅔ compr. Drupa 12‒16 
mm compr., oblonga, endocarpo liso. 
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Os registros de ocorrência de Erythroxylum 
mattos-silvae limitam-se à Bahia (Loiola 2013), 
principalmente em floresta ombrófila de terras 
baixas e restinga arbórea. Atualmente a espécie 
encontra-se na lista de flora brasileira ameaçadas 
de extinção (Brasil 2008). Pertence a Erythroxylum 
sect. Rhabdophyllum e apresenta similaridade com 
E. nobile, principalmente no aspecto geral dos 
ramos e folhas. Contudo em E. mattos-silvae as 
estípulas são menores (2‒3,5 mm compr. vs. 6‒11 
mm compr. em E. nobile) e largamente triangulares 
(vs. triangulares em E. nobile). Quando fértil, a 
espécie pode ser reconhecida pelos pedicelos florais 
curtos (1‒1,5 mm compr.) com 6‒9 bractéolas 
espiraladas na base e estiletes conatos em 2/3 
compr. nas flores longistilas.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Gandu, 
29.III.2013, fr., T. Araújo & M. Nogueira 182 (CEPEC, 
HUEFS). Ilhéus, 26.II.1985, est., T. Plowman et al. 
13958 (CEPEC, F). Una, 22.IX.1992. fl., A.M. Amorim 
et al. 755 (ALCB).

15. Erythroxylum membranaceum Plowman, 
Fieldiana, Bot., 19: 17. 1987. Fig. 4a-b

Arbusto 1,5‒3 m alt., ramo castanho escuro, 
lenticelas pouco numerosas, distribuídas por todo o 
ramo. Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas, 
pouco numerosos, presentes em todo o ramo, 
esparsos; Estípulas persistentes, 2‒3 mm compr., 
triangulares, estriadas, margem inteira, ápice 
agudo, 3-setulado; pecíolo 5‒8 mm compr. Lâmina 
foliar 5‒14 × 3‒7,5 cm, membranácea, elíptica, 
oval, face adaxial verde escura brilhante, abaxial 
verde clara, opaca, base cuneada ou arredondada, 
margem plana ou levemente ondulada, ápice agudo 
a obtuso. Fascículo 1‒4 flores, bractéolas 3, ca. 1 
mm compr., triangulares, estriadas, margem inteira. 
Flor com pedicelo de 3‒4 mm compr.; cálice 
verde, lobos ca. 1,5 × 1 mm compr., triangulares, 
do mesmo tamanho ou pouco maiores que o tubo 
estaminal; pétalas esbranquiçadas ou de coloração 
creme, ca. 2 × 1 mm, oblongas; tubo estaminal 
1‒1,5 mm compr., margem denticulada, ovário ca. 
1 mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames ca. 
2 mm compr., estiletes ca. 1 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,5 mm compr.; estiletes 
2‒2,3 mm compr., livres. Drupa 8‒12 mm compr., 
oval, endocarpo liso.

Erythroxylum membranaceum  possui 
distribuição restrita à Bahia (Loiola 2013) com 
registro apenas para Aurelino Leal (Plowman 

1984) e Itapebi (Loiola 2001), atualmente consta 
na lista de flora brasileira ameaçadas de extinção 
(Brasil 2008). Pertence a Erythroxylum sect. 
Rhabdophyllum e assemelha-se a E. compressum, 
E. distortum e E. tenue pelo hábito arbustivo 
até 3 m alt. e pelas estípulas estriadas 2‒3 mm 
compr., mas pode ser diferenciada destas pelo 
pecíolo maior, 5‒8 mm compr., (vs. ca. 1,5 mm 
compr. em E. compressum, 2‒3 mm compr. em 
E. distortum e 3‒5 mm em E. tenue). Além disso, 
distingue-se de E. distortum pelos lobos do mesmo 
tamanho ou maiores que o tubo estaminal vs. lobos 
conspicuamente menores que o tubo estaminal 
em E. distortum, e de E. tenue pelo número de 
bractéolas (3 em E. membranaceum vs. 6 ou mais 
em E. tenue). Pela primeira vez as pétalas e flores 
longistilas de E. membranaceum são descritas. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Aurelino leal, 
14°20’72”S, 39°22’91”W, 30.X.2001, fl. e fr., W. Thomas 
et al. 12689 (CEPEC).

16. Erythroxylum mikanii Peyr. in Mart., Eichler 
& Urb., Fl. bras. 12(1): 138. 1878. Fig.4 c-d

Arbusto 1‒4 m alt., densamente ramificado, 
ramo castanho-claro, às vezes acinzentado; 
lenticelas numerosas, distribuídas por grandes 
porções do ramo. Catafilos do mesmo tamanho que 
as estípulas, numerosos, dísticos, ocasionalmente 
com margem fimbriada, congestos nos ramos 
floríferos e/ou nos ramos de crescimento curto; 
Estípulas persistentes, 2‒4 mm compr., triangulares, 
estriadas, margem fimbriada (quando jovens), 
ápice agudo, curtamente 3-setulado; pecíolo 1‒3 
mm compr. Lâmina foliar 3‒5,5 × 1,8‒2,5 cm, 
cartácea, elíptica a oboval, face adaxial verde 
escura, face abaxial verde, às vezes acinzentada, 
opaca, base cuneada, margem plana, ápice agudo 
a arredondado. Fascículo reduzido a uma flor, 
bractéolas 3, ca. 1,5 mm compr., lanceoladas, 
estriadas, margem erosa-fimbriada. Flor com 
pedicelo de 2‒3 mm compr., cálice verde, lobos 
ca. 2 × 1 mm, estreitamente triangulares, maiores 
que o tubo estaminal; pétalas esbranquiçadas, 
2,5‒3 × 1‒1,5 mm, elípticas; tubo estaminal 1‒1,3 
mm compr., margem crenulada; ovário ca. 1 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: estames 2,7‒3 
mm compr., estiletes ca. 1 mm compr., livres. Flor 
longistila: estames opositissépalos ca. 0,8 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,3 mm compr.; estiletes 
ca. 3 mm compr., livres. Drupa 6‒10 × 4‒5 mm, 
oblonga a oval, endocarpo liso.
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Figura 4 ‒ a-b. E. membranaceum ‒ a. ápice do ramo com catafilos, estípulas e pedicelo; b. flor longistila. c-d. E. 
mikanii ‒ c. ramo; d. ápice do ramo com estípulas e catafilos com margem fimbriada. e-f. E. mucronatum ‒ e. lâmina 
foliar; f. ramo com catafilo estípula. g-h. E. nobile ‒ g. ramo com catafilos e estípulas; h. drupa. i-j. E. ochranthum 
‒ i. ramo com estípulas e pecíolo; j. botões florais. k-l. E. passerinum ‒ k. ramo com catafilos e estípula; l. drupa. 
m-n. E. petrae-caballi ‒ m. hábito; n. catafilo, botão floral e drupa. o-p. E. polygonoides ‒ o. ramo com catafilos, 
estípulas e lâmina foliar; p. flor brevistila.
Figure 4 ‒ a-b. E. membranaceum ‒ a. twig apex with cataphylls, stipules and pedicel; b. long-styled flower. c-d. E. mikanii ‒ c. branch; 
d. twig apex with fimbriate stipules and cataphylls. e-f. E. mucronatum ‒ e. leaf; f. branch with stipule. g-h. E. nobile ‒ g. branch with 
cataphylls and stipules; h. drupe. i-j. E. ochranthum ‒ i. branch with stipule and petiole; j. flower buds. k-l. E. passerinum ‒ k. branch 
with cataphylls and stipule; l. drupe. m-n. E. petrae-caballi ‒ m. habit; n. cataphyll, flower bud and drupe. o-p. E. polygonoides ‒ o. 
branch with cataphylls, stipule and leaf; p. short-styled flower.
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Existem registros de Erythroxylum mikanii 
na Bahia, Rio de Janeiro e Sergipe (Loiola 2013). 
Na Bahia, a espécie desenvolve-se em restinga 
arbustiva e/ou arbórea ou floresta ombrófila densa 
de terras baixas. Pertence a Erythroxylum sect. 
Rhabdophyllum e pode ser confundida com E. 
passerinum devido ao porte arbustivo com ramos 
densamente lenticelados, e com E. distortum 
pelas lâminas foliares geralmente obovais, mas 
não raro elípticas ou ovais e fascículos reduzidos 
a uma única flor. Quando jovens, as estípulas de 
E. mikanii apresentam a margem fimbriada, o 
que permite sua distinção em relação às espécies 
anteriormente mencionadas, cujas estípulas 
possuem a margem inteira.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Cairu, 
20.XI.1985, fl., L.A. Mattos Silva & T.S. Santos 1912 
(CEPEC). Camamu, 13°42’47’’S, 28°59’46’’W, 
16XI.2002, fl., P. Fiaschi et al. 1164 (CEPEC, SPF). 
Ilhéus, 27.II.1985, fl., T. Plowman et al. 13969 (CEPEC). 
Itacaré, 14°25’05’’S, 39°33’05’’W, 12.II.2011, est., 
T. Araújo et al. 41 (CEPEC). Santo Antônio de Jesus, 
30.I.1993, fl. e fr., J.R. Pirani & J.A. Kallunki 2734 
(CEPEC, SPF). Valença, 6.II.1983, fl., T. Plowman & 
A.M. de Carvalho 12817 (CEPEC).

17. Erythroxylum mucronatum Benth., London J. 
Bot. 2: 372. 1843. Fig. 4e-f

Arbusto ou arvoreta 3‒6 m alt., ramo 
castanho acinzentado a castanho escuro, lenticelas 
pouco numerosas, distribuídas por todo o ramo. 
Catafilos maiores que as estípulas, numerosos, 
adensados nas porções jovens do ramo; Estípulas 
persistentes, 10‒25 mm compr., estreitamente 
triangulares, estriadas, margem inteira, ápice 
agudo, longamente 3-setulado; pecíolo 2‒3 mm 
compr. Lâmina foliar 5‒14 × 3‒6 cm, cartácea, 
elíptica, face adaxial verde escura, abaxial verde 
clara, opaca, base cuneada, margem plana, ápice 
atenuado, mucronado. Fascículo 1‒15 flores, 
bractéolas 2, 0,8‒1,2 mm compr., cimbiformes, 
lisas ou inconspicuamente estriadas, margem 
inteira ou fimbriadas. Flor com pedicelo de 3‒5 
mm compr.; cálice verde, lobos 1‒1,5 × 0,5‒1 mm, 
triangulares, maiores que o tubo estaminal; pétalas 
esbranquiçadas, 3,5‒4 × 1‒1,6 mm, oblongas; 
tubo estaminal ca. 1,5 mm compr., margem 
crenulada, ovário 1,5‒2 mm compr., oblongo. Flor 
brevistila: estames 2‒2,5 mm compr., estiletes 
1-1,5 mm compr., livres. Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 1 mm compr., alternissépalos ca. 
1,5 mm compr., estiletes 2‒2,5 mm compr. livres. 
Drupa 8‒11 mm compr., oblonga, endocarpo liso.

Erythroxylum mucronatum distribui-se por 
toda América do Sul, e no Brasil ocorre nas Regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte (Plowman & 
Hensold 2004). Foi encontrada na Bahia em floresta 
ombrófila e floresta estacional semidecidual. 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum 
e compartilha semelhanças morfológicas e de 
distribuição geográfica com E. citrifolium. Ver 
diferenças entre estas nos comentários de E. 
citrifolium.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Camaçari, 
7.II.1995, fr., M.L. Guedes & E.M. Silva 6735 (ALCB, 
CEPEC). Camamu, 14°01’28”S, 39°09’06”W, 25.VII.2001, 
fr., L.A. Mattos Silva et al. 4382 (CEPEC, HUESC). Ituberá, 
13°47’0”S, 39°10’21”W, 31.III.2013, fl. e fr., T. Araújo 
& M. Nogueira 189 (CEPEC, HUFS). Nilo Peçanha, 
19.II.1975, fl. e fr., T.S. Santos 2860 (CEPEC). Taperoá, 
21.IX.1988, fr., L.A. Mattos Silva et al. 2563 (CEPEC, 
MBM). Valença, 10.I.1992, A.M. de Carvalho 1138 (RB).

18. Erythroxylum nobile O.E. Schulz in Engl., 
Pflanzenr. (4)134: 37. 1907. Fig. 4g-h

Arbusto ou árvore 1‒8 m alt., ramo castanho-
acinzentado; lenticelas numerosas, distribuídas por 
todo o ramo, exceto nas porções jovens. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, numerosos, 
presentes em todo o ramo, esparsos; Estípulas 
persistentes, 6‒11 mm compr., membranáceas, 
triangulares, estriadas, margem inteira, ápice 
agudo, 3-setulado; pecíolo 6‒20 mm compr. 
Lâmina foliar 7‒26 × 3‒15 cm, membranácea, 
elíptica, às vezes oval, face adaxial verde escura 
e brilhante, abaxial verde clara, opaca, base 
cuneada a arredondada, margem plana, ápice 
agudo. Fascículo 1‒4 flores, bractéolas 3, 2‒3 mm 
compr., triangulares, estriadas, margem inteira. 
Flor com pedicelo de 1‒3 mm compr.; cálice 
verde, lobos ca. 1,5 × 1 mm, triangulares, pouco 
maiores que o tubo estaminal; pétalas de coloração 
creme, ca. 2 × 1 mm, oblongas; tubo estaminal ca. 
1 mm compr., margem crenulada, ovário 1‒1,5 
mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames ca. 
3 mm compr., estiletes ca. 1 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,5 mm compr.; estiletes 
2,5‒3 mm compr. livres. Drupa 8‒10 mm compr., 
oblonga, endocarpo liso.

Erythroxylum nobile foi registrada até 
o momento nos estados de Alagoas, Bahia e 
Sergipe (Loiola 2001, 2004). Na Bahia a espécie 
ocorre em floresta ombrófila de terras baixas, 
floresta estacional submontana, restinga arbórea 
e mussununga. Pertence a Erythroxylum sect. 
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Rhabdophyllum e está entre as espécies que 
apresentam estípulas estriadas e relativamente 
grandes (p. ex. E. bradeanum, E. citrifolium, E. 
columbinum, E. hamigerum, E. mucronatum e 
E. polygonoides), mas pode ser diferenciada das 
demais pelos pecíolos alongados (6‒20 mm compr.) 
e pedicelos curtos ( ca. 3 mm compr.).
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Almadina, 
14°42’21”S, 39°35’12”W, 3.II.2012, fl. e fr., M.M. 
Coelho 626 (CEPEC). Ilhéus, 14°46’55”S, 39°04’09”W, 
17.IX.1994, fl., W. Thomas et al. 10509 (CEPEC). 
Itapebi, 10.XI.1967, fl., R.S. Pinheiro et al. 418 
(CEPEC). Itiruçu, 29.II.1988, fl., L.A. Mattos Silva et 
al. 2231 (CEPEC). Prado, 17°05’09”S, 39°19’19”W, 
IV.2013, est., T. Araújo & M. Nogueira 203 (CEPEC). 
Una, 18.X.1983, fl., T.S. Santos 3886 (CEPEC). Valença, 
25.II.2986, fr., J.L. Hage et al. 1956 (CEPEC).

19. Erythroxylum ochranthum Mart., Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 371. 
1843. Fig. 4i-j

Arbusto ou arvoreta de 1‒8 m alt., ramo 
castanho acinzentado a castanho escuro, lenticelas 
numerosas, distribuídas por todo o ramo. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, pouco 
numerosos, presentes por todo ramo, esparsos; 
Estípulas persistentes, 3‒6 mm compr., triangulares, 
não estriadas, margem inteira, ápice arredondado, 
3-setulado; pecíolo 2‒4 mm compr. Lâmina foliar 
5‒11 × 2,5‒4,5 cm, cartácea, elíptica a oboval, 
face adaxial verde escura brilhante, abaxial verde 
clara, opaca, base cuneada, margem plana, ápice 
agudo ou arredondado. Fascículo 1‒9 flores, 
bractéolas 2, 1,8‒2,2 mm compr., oblongas, 
lisas, margem inteira. Flor com pedicelo de 4‒10 
mm compr.; cálice verde, lobos 2‒2,5 × 0,7‒1,1 
mm, triangulares, maiores que o tubo estaminal; 
pétalas esbranquiçadas, 3‒3,5 × 1‒1,4 mm, 
oblongas; tubo estaminal ca. 1 mm compr., margem 
crenulada, ovário 1,5‒2 mm compr., oblongo. 
Flor brevistila: estames ca. 3 mm compr., estiletes 
1,5‒2 mm compr., livres Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 1 mm compr., alternissépalos ca. 
2 mm compr; estiletes 4‒5 mm compr. livres. Drupa 
10‒16 mm compr., oblonga, endocarpo 6-sulcado. 

Esta espécie possui registros na Bahia e 
Paraíba (Loiola 2013) e desenvolve-se tanto em 
Mata Atlântica quanto Caatinga. Na Bahia, além 
da Caatinga (Loiola 2013) é encontrada em floresta 
estacional semidecidual e floresta ombrófila 
de terras baixas. Pertence a Erythroxylum sect. 
Archerythroxylum e pode ser reconhecida pelas 
estípulas não estriadas com ápice arredondado, 

pedicelo 4‒10 mm compr. com duas bractéolas 
oblongas não estriadas, lobos do cálice maiores que 
o tubo estaminal e estiletes das flores longistilas 
podendo atingir até ca. 5 mm compr. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Conceição 
de Feira, 18.II.1981, fl., A.M. Carvalho et al. 567 
(CEPEC). Ilhéus, 27.II.1985, est., T. Plowman et al. 
13968 (CEPEC). Itabuna, 23.IX.1965, R.P. Belém 1801 
(CEPEC). Itiruçu, 29.II.1988, fr., L.M. Mattos Silva et al. 
2213 (CEPEC). Maracás, IV.1988, fl. e fr., L.A. Mattos 
Silva et al. 2269 (CEPEC).

20. Erythroxylum passerinum Mart., Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 386. 
1843. Fig. 4k-l

Arbusto ou árvore 1‒9 m alt., ramo castanho; 
lenticelas numerosas, cobrindo todo o ramo e/ou 
concentradas nas porções jovens do ramo. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, numerosos, 
congestos na base ou na porção jovem dos ramos, 
enegrecidos quando herborizados; Estípulas 
persistentes, 3‒4,5 mm compr., enegrecidas quando 
herborizadas, triangulares, estriadas, margem 
inteira, ápice agudo, curtamente 3-setulado; 
pecíolo 1‒3 mm compr. Lâmina foliar 4‒11 × 
2‒5 cm, cartácea a coriácea, elíptica a largamente 
elíptica, face adaxial verde escura, frequentemente 
com máculas irregulares mais claras quando 
herborizada, face abaxial verde clara, opaca, 
base cuneada, margem plana, ápice agudo a 
arredondado. Fascículo 3‒7 flores, bractéolas 2, 
ca. 1 mm compr., triangulares, estriadas, às vezes 
com margem fimbriada. Flor com pedicelo de 3‒7 
mm compr., delgado; cálice verde, lobos ca. 1,5 
× 1 mm, frequentemente com papilas conspícuas 
na face abaxial, triangulares, maiores que o tubo 
estaminal; pétalas esbranquiçadas ou amareladas, 
2,5‒3 × 1‒1,5 mm, oblongas; tubo estaminal 1‒1,5 
mm compr., margem crenulada, ovário ca. 1,5 
mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames ca. 
3 mm compr., estiletes ca. 1,5 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1,5 mm 
compr., alternissépalos ca. 2 mm compr.; estiletes 
3‒4 mm compr., livres. Drupa 8‒10 × 4‒6 mm, 
oblonga a oval, endocarpo 6-sulcado. 

Possui registros em Alagoas, Bahia, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro (Loiola 2013). Na Bahia ocorre 
principalmente em restinga ou floresta ombrófila 
densa de terras baixas. Pertence a Erythroxylum sect. 
Rhabdophyllum e assemelha-se morfologicamente 
a E. andrei e E .mikanii pelas estípulas estriadas 
e triangulares e pelo tamanho, formato e textura 
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da lâmina foliar (ver comentários nestes táxons). 
Notou-se ainda que após a herborização, a face 
adaxial das folhas frequentemente apresenta 
máculas irregulares de coloração clara, que 
podem auxiliar seu reconhecimento em coleções 
de herbários.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Belmonte, 
7.I.1981, fr., A.M. de Carvalho & J. Gatti 454 (CEPEC). 
Boa Nova, 14°24’14’’S, 40°09’16’’W, 7.III.2003, fl., 
S.C. de Sant’Ana et al. 1085 (CEPEC). Ilhéus, 15.I.1990, 
fr., A.M. de Carvalho 2722 (CEPEC). Itabuna, 14°01’S, 
39°01”W, 1.IV.1974, fr., R.M. Harley 17632 (CEPEC). 
Porto Seguro, 16°27’S, 39°04’W, 4.IV.1980, fr., R.M. 
Harley 21082 (CEPEC, K). Una, 29.X.1971, fl., R.S. 
Pinheiro 1668 (CEPEC).

21. Erythroxylum petrae-caballi Plowman, 
Fieldiana, Bot. 19: 20. 1987. Fig. 4m-n

Arbusto ou árvore 1‒9 m alt., densamente 
ramificado, ramo castanho-claro ou castanho 
acinzentado; lenticelas pouco numerosas, 
distribuídas por todo o ramo. Catafilos do 
mesmo tamanho que as estípulas, dísticos, pouco 
numerosos, esparsos, às vezes condensados na 
base dos ramos jovens; Estípulas persistentes, 2‒3 
mm compr., triangulares, estriadas, margem erosa 
ou levemente fimbriada, ápice agudo, curtamente 
3-setulado; pecíolo 1,5‒3 mm compr. Lâmina 
foliar 3‒6 × 1,8‒2,5 cm, cartácea ou membranácea, 
elíptica a oval, face adaxial verde escura, opaca, 
face abaxial verde clara, opaca, base cuneada, 
margem plana, ápice agudo a arredondado. 
Fascículo 1‒3 flores, bractéolas 2, ca. 1 mm compr., 
triangulares, não estriadas ou insconspicuamente 
estriadas, margem erosa ou fimbriada. Flor com 
pedicelo 7‒11 mm compr., cálice verde, lobos ca. 2 
× 1 mm, triangulares, maiores que o tubo estaminal; 
pétalas amareladas, 1‒1,5 × 1‒1,2 mm, oblongas; 
tubo estaminal ca. 0,8 mm compr., margem inteira; 
ovário ca. 1‒1,8 mm compr., oval ou elíptico. Flor 
brevistila: estames ca. 1,5 mm compr., estiletes 
ca. 0,7 mm compr., livres. Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 1 mm compr., alternissépalos 
ca. 1,5‒1,7 mm compr.; estiletes 2‒2,5 mm compr., 
livres. Drupa 8‒10 × 4‒5 mm, ampulácea ou oval, 
endocarpo liso. 

Erythroxylum petrae-caball i  possui 
distribuição restrita à Bahia (Loiola, 2013) e 
desenvolve-se principalmente em áreas de transição 
entre a Caatinga e a Mata Atlântica. Nesta última, 
ocorre mais frequentemente em floresta estacional 
decidual ou em floresta estacional semidecidual, 
sendo geralmente coletada às margens de córregos 

intermitentes. Atualmente consta na lista de flora 
brasileira ameaçadas de extinção (Brasil 2008). 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum 
e apresenta semelhanças morfológicas com 
E. mikanii e E. distortum nas estípulas 2‒3 
mm compr., estriadas e triangulares. Pode ser 
diferenciada dessas duas espécies pela presença de 
2 (vs. 3) bractéolas na base do pedicelo, pelos ramos 
com lenticelas pouco numerosas (vs. numerosas em 
E. mikanii) e flores com lobos do cálice maiores 
que o tubo estaminal (vs. menores que o tubo 
estaminal em E. distortum). Pela primeira vez as 
flores longistilas de E. petrae-caballi são descritas.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Cachoeira, 
XII.1980, fl. e fr., Grupo Pedra do Cavalo 967 (CEPEC). 
Feira de Santana, 28.I.1993, fl. e fr., L.P. de Queiroz et 
al. 3047 (HUEFS). Jussari, 4.I.2000, fl., F.S. Junchum 
et al. 03 (CEPEC).

22. Erythroxylum polygonoides Mart. Abh. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3(2): 360. 
1843. Fig. 4o-p

Arbusto 1‒4 m alt . ,  ramo castanho 
acinzentado, lenticelas muito numerosas, 
frequentemente fundindo-se umas às outras, 
distribuídas por todo o ramo. Catafilos maiores que 
as estípulas, numerosos, presentes por todo o ramo, 
mas concentrados na porção apical dos mesmos, 
congestos; estípulas persistentes, 5‒15 mm compr., 
triangulares, estriadas, margem inteira, ápice 
agudo, 2-setulado; pecíolo 2‒3 mm compr. Lâmina 
foliar 3,5‒9,5 × 2‒5 cm, membranácea, elíptica, 
face adaxial verde escura brilhante, abaxial verde 
clara, opaca, base cuneada, margem ondulada, ápice 
agudo, frequentemente mucronado. Fascículo 3‒8 
flores, bractéolas 2, 2‒3 mm compr., triangulares, 
estriadas, margem inteira. Flor com pedicelo de 3‒5 
mm compr.; cálice verde, lobos 1‒1,3 × 0,5‒0,9 mm 
compr., triangulares ou estreitamente triangulares, 
maiores que o tubo estaminal; pétalas de coloração 
creme, amareladas ou esbranquiçadas, 3‒3,5 × 
1‒1,5 mm, oblongas; tubo estaminal 1‒1,5 mm 
compr., margem denticulada, ovário 1‒1,5 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: estames 2‒2,5 
mm compr., estiletes ca. 1 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos 0,5‒1 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,3‒1,5 mm compr.; 
estiletes ca. 3 mm compr., livres. Drupa 8‒12 mm 
compr., oblonga ou elíptica, endocarpo liso. 

Erythroxy lum polygonoides  possui 
distribuição restrita ao Nordeste do Brasil, 
nos estados da Bahia, Pernambuco e Piauí 
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(Loiola 2013). Na Bahia é mais abundante 
nos domínios da Caatinga e do Cerrado, mas 
é também encontrada em áreas de transição 
com a Mata Atlântica, principalmente em 
floresta estacional semidecidual e decidual. 
Pertence a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum 
e, devido a suas estípulas alongadas (5‒15 mm 
compr.), pode ser confundida com E. citrifolium 
e E. mucronatum. Porém E. polygonoides 
possui ramos com lenticelas muito numerosas, 
frequentemente fundindo-se umas às outras, 
lâminas foliares membranáceas com margem 
ondulada e estípulas 2-setuladas, o que permite 
sua distinção das espécies anteriormente citadas.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Boa Nova, 
14°22’25”S, 40°11’15”W, 8.III.2003, fr., P. Fiaschi 
et al. 1407 (CEPEC, HUEFS). Itiruçu, I.1988, fr., M. 
Sobral & L.A. Mattos Silva 5829 (CEPEC). Poções, 
14°36’40’S, 40°20’13”W, 7.II.2004, fl., W. Thomas et 
al. 13955 (CEPEC).

23. Erythroxylum pulchrum A. St-Hil., Fl. bras. 
merid. 2: 94. 1829. Fig. 5a-c

Árvore 8‒20 m alt., ramo castanho escuro, 
frequentemente tornando-se enegrecido após 
herborização, lenticelas pouco numerosas, 
distribuídas por todo o ramo. Catafilos do mesmo 
tamanho que as estípulas, pouco numerosos, 
presentes por todo o ramo, esparsos ou adensados 
na base dos ramos novos; Estípulas persistentes, 
3‒7,5 mm compr., triangulares ou largamente 
triangulares, lisas, margem inteira, ápice 
arredondado, 3-setulado; pecíolo 6‒15 mm compr. 
Lâmina foliar 5‒12(‒24) × 2,5‒7(‒9) cm, coriácea, 
elíptica, largamente elíptica, oval, face adaxial 
verde escura conspicuamente brilhante, abaxial 
verde clara, opaca, base cuneada ou arredondada, 
margem plana ou levemente revoluta, ápice agudo 
ou arredondado. Fascículo 1‒12(‒29) flores, 
bractéolas 3, 1‒1,5 mm compr., triangulares a 
largamente triangulares, lisas, margem inteira. Flor 
com pedicelo de 5‒8 mm compr.; cálice verde, 
lobos 1‒1,5 mm compr., triangulares, menores que 
o tubo estaminal; pétalas esbranquiçadas, 3‒4,5 × 
1,5‒2 mm, oblongas; tubo estaminal 1,5‒2 mm 
compr., margem denticulada, ovário 1,5‒2 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: estames 3‒4 
mm compr., estiletes 1,3‒2 mm compr., livres 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1 mm 
compr., alternissépalos ca. 1,5 mm compr; estiletes 
3‒4 mm compr., livres. Drupa 8‒16 mm compr., 
oblonga ou elíptica, endocarpo 6-sulcado. 

A espécie se distribui pelas Regiões Nordeste 
e Sudeste do país (Loiola 2013). Na Bahia ocorre 
principalmente na Mata Atlântica, em floresta 
ombrófila densa de terras baixas ou submontanas. 
Pertence a Erythroxylum sect. Leptogramme 
O.E. Schulz e dentre as espécies levantadas neste 
estudo é a que pode atingir maior porte (ca. 20 
m alt.). Pode ser reconhecida pelas estípulas não 
estriadas, ápice arredondado, lâminas foliares com 
a face adaxial conspicuamente brilhante, lobos do 
cálice menores que o tubo estaminal e drupas com 
endocarpo 6-sulcado.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Almadina, 
14°42’09”S, 39°26’14”W, 7.VI.2012, fr., M.M. Coelho 
735 (CEPEC). Camacã, 15°23’30”S, 39°33’55”W, 
17.VII.2009, est., A.M. Amorim et al. 7878 (CEPEC). 
Ilhéus, 14°46’55”S 30°04’09”W, 23.IX.1994, est., 
A.M. Carvalho et al. 5075 (CEPEC, NY). Itatim, 
9.XI.1996, fl., E. Melo 1833 (HUEFS). Santa Terezinha, 
12°51’13”S, 39°28’33”W, 24.II.2000, fr., J.G. Jardim et 
al. 2859 (CEPEC, HUEFS, HUESC).

24. Erythroxylum santosii Plowman, Fieldiana, 
Bot. 19: 25. 1987. Fig. 5d-f

Arbusto ca. 2 m alt., ramo castanho a 
castanho claro, lenticelas pouco numerosas, 
concentradas na porção jovem dos ramos. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, pouco 
numerosos, distribuídos ao longo ramo, esparsos; 
Estípulas persistentes, 3‒4 mm compr., largamente 
ovais, não estriadas, margem inteira, ápice 
arredondado, 2(‒3)-setulado; pecíolo 2‒3 mm 
compr. Lâmina foliar 4‒9 × 2‒3,5 cm, cartácea, 
oblonga, lanceolada, face adaxial castanha clara 
(quando herborizada), opaca, abaxial ocre (quando 
herborizada), base cuneada, margem plana, 
ápice agudo. Fascículo 1‒3 flores, bractéolas 3, 
ca. 1,5 mm compr., lanceoladas, não estriadas, 
margem inteira. Flor com pedicelo de 1,5‒2 mm 
compr.; cálice verde, lobos 1,5‒2 × 0.7‒1,1 mm., 
lanceolados, maiores que o tubo estaminal; pétalas 
amareladas, ca. 2,5 × 1,5 mm, oblongas; tubo 
estaminal ca. 1,5 mm compr., margem denticulada, 
ovário 1‒1,2 mm compr., oblongo. Flor brevistila 
estames ca. 2,5 mm compr., estiletes ca. 1,7 mm 
compr., livres. Flor longistila não observada. Drupa 
não observada.

Esta espécie é conhecida apenas pelo 
holótipo proveniente de Teixeira de Freitas, 
localizada no extremo sul da Bahia. Pertence 
a Erythroxylum sect. Archerythroxylum, sendo 
próxima morfologicamente a E. ochranthum, 
mas pode diferenciada por suas lâminas foliares 
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Figura 5 ‒ a-c. Erythroxylum pulchrum ‒ a. lâmina foliar; b. ápice do ramo com catafilos e drupas; c. estípula. d-f. 
E. santosii ‒ d. lâmina foliar; e. ramo com catafilos e estípulas; f. estípula. g-h. E. splendidum ‒ g. lâmina foliar; 
h. flor brevistila. i-j. E. squamatum ‒ i. lâmina foliar; j. catafilos e flores longistilas. k-l. E. suberosum ‒ k. drupa; 
l. lâmina foliar. m-n. E. tenue ‒ m. ramo; n. detalhe do ramo com catafilo, bractéolas espiraladas e flor longistila.
Figure 5 ‒ a-c. Erythroxylum pulchrum ‒ a. leaf; B. twig apex with cataphylls and drupes; c. stipule. d-f. E. santosii ‒ d. leaf; e. branch 
with cataphylls and stipules; f. stipule. g-h. E. splendidum ‒ g. leaf; h. short-styled flower. i-j. E. squamatum ‒ i. leaf; j. cataphylls 
and short-styled flowers. k-l. E. suberosum ‒ k. drupe; l. leaf. m-n. E. tenue ‒ m. branch; n. detail of branch with cataphyll, spirally 
bracteoles and long-styled flower.
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oblongas ou lanceoladas (vs. elíptica a oboval em 
E. ochranthum), flores com pedicelo de 1,5‒2 mm 
compr. e 3 bractéolas lanceoladas (vs. pedicelos de 
4‒10 em e 2 bractéolas oblongas em E. ochranthum) 
e tubo estaminal com margem denticulada (vs. 
margem crenulada em E. ochranthum). 
Material examinado: BRASIL. BAHIA: Teixeira de 
Freitas, 12.V.1971, fl., T.S. Santos 1618 (CEPEC).

25. Erythroxylum splendidum Plowman, Fieldiana, 
Bot. 19: 25. 1987. Fig. 5g-h

Arbusto ou arvoreta 1‒7 m alt., ramo castanho 
a castanho escuro, lenticelas pouco numerosas, 
distribuídas por todo o ramo. Catafilos do mesmo 
tamanho que as estípulas, pouco numerosos, 
presentes em todo o ramo, esparsos; Estípulas 
persistentes, 1,5‒2 mm compr., triangulares, não 
estriadas, margem inteira, ápice agudo, 2-setulado; 
pecíolo 2‒13 mm compr. Lâmina foliar 4‒15 × 
3,5‒5 cm, coriácea, elíptica ou oval, face adaxial 
verde escura brilhante, abaxial verde clara brilhante, 
base cuneada, margem plana ou frequentemente 
ondulada, ápice arredondado ou agudo. Fascículo 
1‒8 flores, bractéolas 3, 1‒1,3 mm compr., ovais a 
largamente ovais, não estriadas, margem inteira, às 
vezes erosa. Flor com pedicelo de 1‒2 mm compr.; 
cálice verde, lobos 1,5‒2,5 mm compr., triangulares 
ou ovais, maiores que o tubo estaminal; pétalas 
ocres, amareladas ou de coloração creme 3‒4 × 
1,3‒1,8 mm, oblongas; tubo estaminal 1‒1,5 mm 
compr., margem inteira, ovário ca. 1,8 mm compr., 
elíptico. Flor brevistila: estames 2‒3 mm compr., 
estiletes ca. 1,5 mm compr. conatos ½ compr. 
Flor longistila: estames opositissépalos 1‒1,5 mm 
compr., alternissépalos 2‒2,5 mm compr; estiletes 
ca. 3 mm compr. conatos ⅓ compr. Drupa 10‒15 
mm compr., falcada, endocarpo 3-sulcado. 

A espécie tem registro apenas para a 
Bahia (Loiola 2013) e foi coletada em restinga 
arbustiva e arbórea. Pertence a Erythroxylum 
sect. Megalophyllum e apresenta similaridade 
morfológica com E. grandifolium, mas pode ser 
diferenciada pela coloração castanho a castanho 
escuro dos ramos (vs. esbranquiçada em E. 
grandifolium), pelas lâminas foliares com face 
abaxial brilhante (vs. opaca em E. grandifolium) 
e ápice arredondado ou agudo (vs. acuminado, às 
vezes cuspidado em E. grandifolium).
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Cairu, 
29.IV.1980, fr., T.S. Santos et al. 3594 (CEPEC). Marau, 
18.I.1967 fl. e fr., R P. Belém & R. S. Pinheiro 3170 
(CEPEC). Itacaré, 30.I.1977, fl., R.M. Harley et al. 
18417 (CEPEC). Ituberá, 13°45’49”S, 39°01’33”W, 

29.III.2013, fl. e fr., T. Araújo & M. Nogueira 187 
(CEPEC, HUEFS). Valença, 11.XII.1980, fr., L.A. Mattos 
Silva et al. 1262 (CEPEC, HRB, HUEFS, MBM, RB).

26. Erythroxylum squamatum Sw., Prod. 75. 
1788. Fig. 5i-j

Arbusto ou árvore 1‒13 m alt., ramo castanho-
acinzentado, porções jovens esverdeadas; lenticelas 
pouco numerosas, distribuídas por todo o ramo. 
Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas, 
escamiformes, numerosos, presentes em todo o 
ramo, adensados na base de ramos novos ou ramos 
de crescimento curto, congestos e/ou esparsos; 
Estípulas persistentes, 2‒3 mm compr., triangulares, 
estriadas (estrias evidentes apenas na face interna 
ou quando jovens), margem inteira, ápice agudo, 
3-setulado; pecíolo 3‒7 mm compr. Lâmina foliar 
6‒15 × 3‒8 cm, coriácea, oblonga, elíptica, às 
vezes oboval, face adaxial verde escura, abaxial 
verde clara, opaca, base cuneada, margem plana, 
ápice acuminado ou cuspidado. Fascículo 1‒30 
flores, bractéolas 2, 1‒2 mm compr., estreitamente 
triangulares, lisas, margem inteira. Flor com 
pedicelo de ca. 1 cm compr.; cálice verde, lobos 
1,5‒2 × ca. 1 mm, triangulares ou ovais, pouco 
maiores que o tubo estaminal; pétalas de coloração 
creme, ca. 4 × 1,5 mm, oblongas; tubo estaminal ca. 
1,5 mm compr., margem crenulada, ovário 1,5‒2 
mm compr., oblongo. Flor brevistila: estames 3‒4 
mm compr., estiletes 2‒2,5 mm compr., livres. 
Flor longistila: estames opositissépalos ca. 1,5 mm 
compr., alternissépalos ca. 2 mm compr; estiletes 
3‒4 mm compr., livres. Drupa 12‒20 mm compr., 
oblonga, endocarpo 6-sulcado. 

Erythroxylum squamatum possui ampla 
distribuição geográfica, ocorrendo nas Antilhas 
e América do Sul. No Brasil, está presente 
nas Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte 
(Loiola 2013). Na Bahia desenvolve-se em 
floresta ombrófila densa de terras baixas 
podendo alcançar áreas submontanas. Pertence 
a Erythroxylum sect. Rhabdophyllum e pode 
ser reconhecida pelos catafilos escamiformes, 
estípulas inconspicuamente estriadas (estrias 
evidentes apenas na face interna ou quando 
jovens), pedicelos alongados (ca. 1 cm compr.) e 
drupas com endocarpo 6-sulcado.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Almadina, 
14°44’11”S, 39°41’57”W, 4.IV.1997, fl., W. Thomas et 
al. 11452 (CEPEC). Ipiaú, 26.X.1970, fl., T.S. Santos 
1191 (CEPEC). Ituberá, 4.II.1983, est., T. Plowman & 
A.M. de Carvalho 12813 (CEPEC). Una, 15.XI.1980, 
est., A. Rylands & J.L. Hage 157 (CEPEC).
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27. Erythroxylum suberosum A. St.-Hil. Pl. usuel. 
bras., p.1. 1828. Fig. 5k-l

Arbusto 1‒2,5 m alt., ramo castanho ou 
castanho acinzentado, lenticelas pouco numerosas, 
elípticas, distribuídas por todo o ramo. Catafilos 
do mesmo tamanho que as estípulas, numerosos, 
presentes por todo o ramo e/ou agrupadas nas 
porções jovens do mesmo, esparsos ou congestos 
na porção jovem do ramo; Estípulas persistentes, 
2,5‒3 mm compr., triangulares, estriadas, margem 
inteira, ápice arredondado, 3-setulado; pecíolo 
2,5‒3 mm compr. Lâmina foliar 4‒7 × 2‒4,4 cm, 
coriácea, elíptica, oval ou oboval, face adaxial 
verde escura brilhante, abaxial verde clara, opaca, 
base cuneada ou arredondada, margem plana, às 
vezes levemente revoluta, ápice arredondado. 
Fascículo 1‒3 flores, bractéolas 3, 1‒1,3 mm 
compr., ovais, não estriadas, margem inteira. Flor 
com pedicelo de 7‒11 mm compr.; cálice verde, 
lobos 2‒3 × 2‒3 mm, ovais, acuminados, maiores 
que o tubo estaminal; pétalas amareladas, alvas ou 
de coloração creme, 3‒4 × 1,5‒2 mm, oblongas; 
tubo estaminal ca. 1,2 mm compr., margem 
denticulada, ovário ca. 1 mm compr., oblongo. 
Flor brevistila: estames ca. 4 mm compr., estiletes 
ca. 1,3 mm compr. livres Flor longistila: estames 
opositissépalos ca. 1,5 mm compr., alternissépalos 
ca. 2,3 mm compr; estiletes 2,8‒3,2 mm compr. 
livres. Drupa 6‒10 mm compr., oblonga, endocarpo 
liso ou suavemente 6-sulcado. 

Espécie de ampla distribuição geográfica 
com registros em todas as regiões do país e 
presente nos biomas da Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica (Loiola 2013). Na Bahia 
é predominantemente encontrada no Cerrado e 
possui poucos registros na Mata Atlântica, sempre 
em restinga arbustiva. Pertence a Erythroxylum 
sect. Macrocalyx e pode ser reconhecida por sua 
lâmina foliar coriácea com ápice arredondado, 
pedicelo com 7‒11 mm compr., lobos do cálice com 
ápice acuminado e maiores que o tubo estaminal.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Entre Rios, 
12°18’42”S, 37°50’15”W, 17.VI.2001, fr., M.L. Guedes 
et al. 8983 (ALCB, CEPEC). Una, 4.XII.1991, fr., A.M. 
Amorim et al. 510 (CEPEC).

28. Erythroxylum tenue Plowman, Fieldiana, Bot., 
19: 35. 1987. Fig. 5m-n

Arbusto 1‒3 m alt . ,  ramo castanho 
acinzentado, porções jovens esverdeadas; lenticelas 
pouco numerosas, distribuídas por todo o ramo. 
Catafilos do mesmo tamanho que as estípulas, 
pouco numerosos, presentes em todo o ramo, 

esparsos; Estípulas persistentes, 1‒2 mm compr., 
triangulares, estriadas, margem inteira, ápice agudo, 
3-setulado; pecíolo 3‒5 mm compr. Lâmina foliar 
2,5‒7,5 × 1,3‒3,6 cm, membranácea, elíptica ou 
oval, face adaxial verde escura, abaxial verde clara, 
opaca, base cuneada ou arredondada, margem plana, 
ápice agudo a acuminado. Fascículo 1‒3(‒5) flores, 
bractéolas 6 ou mais, 0,6‒1 mm compr., espiraladas, 
ovais, estriadas, margem inteira. Flor com pedicelo 
de 2‒5 mm compr.; cálice verde a ocre, lobos 
0,4‒0,6 × ca. 0,5 mm, triangulares, pouco menores 
que o tubo estaminal; pétalas de coloração creme, 
1,2‒2 × 0,4‒0,7 mm, elípticas; tubo estaminal 1‒2 
mm compr., margem crenulada, ovário ca. 1 mm 
compr., oblongo. Flor brevistila: estames 1,2‒1,7 
mm compr., estiletes 1‒1,4 mm compr., conatos ½ 
compr. Flor longistila: estames opositissépalos ca. 
0,7 mm compr., alternissépalos ca. 1 mm compr; 
estiletes ca. 1,5 mm compr., conatos ⅔ compr. 
Drupa 7‒10 mm compr., oblonga, endocarpo liso. 

Erythroxylum tenue endêmico da Bahia 
(Loiola 2013) e ocorre principalmente em restinga, 
mas é encontrada também em mussununga, floresta 
de tabuleiros e no sub-bosque de floresta ombrófila 
densa de terras baixas. Pertence a Erythroxylum 
sect. Rhabdophyllum e pode ser reconhecida pelas 
bractéolas numerosas (6 ou mais), lobos do cálice 
frequentemente com coloração ocre, menores que 
o tubo estaminal e estiletes parcialmente conatos 
em ambos tipos florais.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Acaraí, 
1.I.1971, fl., T.S. Santos 1712 (CEPEC). Guaratinga, 
29.III.1973, fl., R.S. Pinheiro 2046 (CEPEC). Ilhéus, 
14°58’65”S, 39°02’10”W, 6.XII.2006, fl., E.J. Lucas 
et al. 1075 (CEPEC). Itabuna, 30.XI.1970, fl., L.E. 
Mello Filho & M. Emmerich 3022 (CEPEC). Maraú, 
12.VI.1979, fl., S.A. Mori et al. 11965 (CEPEC). Prado, 
17°05’09”S, 39°19’19”W, 15.III.2013, est., T. Araújo & 
M. Nogueira 201 (CEPEC). Una, III.1987, fl., M. Sobral 
& L.A. Mattos Silva 5497 (CEPEC).
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Resumo
O presente estudo tem como objetivo contribuir para o conhecimento das espécies de Erythroxylaceae 
ocorrentes no estado do Rio Grande do Norte. O trabalho tem por base a análise morfológica de materiais 
depositados em herbários e coletas de campo, além da compilação de dados de literatura. Foram registradas 
11 espécies: Erythroxylum barbatum, E. caatingae, E. nummularia, E. passerinum, E. pungens, E. 
revolutum, E. rimosum, E. simonis, E. squamatum, E. subrotundum e E. vacciniifolium, das quais sete são 
citadas pela primeira vez no Rio Grande do Norte. Chave para identificação, descrições, ilustrações, dados 
sobre hábitat, fenologia e distribuição geográfica das espécies são apresentados.
Palavras-chave: Erythroxylum, florística, Nordeste do Brasil, taxonomia.

Abstract
This study focuses on the Erythroxylaceae found in the state of Rio Grande do Norte, Northeast Brazil. 
It is based on a morphological analysis of herbaria collections, as well as on a review of the relevant 
literature and on collections in the field. A total of 11 species were recorded for the state: Erythroxylum 
barbatum, E. caatingae, E. nummularia, E. passerinum, E. pungens, E. revolutum, E. rimosum, E. simonis, 
E. squamatum, E. subrotundum and E. vacciniifolium, of which seven are new records for Rio Grande do 
Norte. An identification key, descriptions, illustrations, habitat data, phenology, and species distribution 
are also provided.
Key words: Erythroxylum, floristic inventories, Northeastern Brazil, taxonomy.
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Introdução
Erythroxylaceae Kunth compreende cerca 

de 240 espécies distribuídas em quatro gêneros: 
Aneulophus Benth., Erythroxylum P. Browne, 
Nectaropetalum Engl. e Pinacopodium Exell & 
Mendonça. Apenas Erythroxylum é amplamente 
distribuído e os demais são restritos à África 
Tropical. Tal gênero apresenta aproximadamente 
230 espécies com maior representatividade na 
Região Neotropical (com 187 táxons) e tem como 
principais centros de diversidade e endemismo o 
Brasil e a Venezuela (Plowman & Berry 1999; Daly 
2004). No Brasil são registradas 118 espécies com 
maior diversidade no Domínio da Mata Atlântica, 
especialmente na Região Nordeste onde são 
registradas 40 espécies (Loiola & Costa-Lima 2014).

Os tratamentos taxonômicos mais importantes 
para a família, em especial para as espécies de 

Erythroxylum do Brasil, foram Martius (1843), 
Peyritsch (1878), e Schulz (1907). No Brasil 
a diversidade de espécies do gênero pode ser 
evidenciada nas Floras de alguns estados e 
localidades (e.g., Huber 1909; Kuhlmann & 
Rodrigues 1957; Amaral Jr. 1980; Sobral 1987; 
Zappi 1995; Amaral Jr. 1996; Dubs 1998; Mendonça 
et al. 1998; Mendonça & Amaral Jr. 2002a; 2002b; 
Barbosa & Amaral 2001; Patrício & Pirani 2002; 
Loiola 2004; Prance 2006; Loiola et al. 2007; 
Loiola & Gomes 2009; Costa-Lima et al. 2013). É 
considerável o número de trabalhos que propõem a 
descrição de novas espécies de Erythroxylum para o 
território brasileiro, especialmente para a Amazônia 
(Amaral Jr. 1976; Plowman 1984) e para a Região 
Nordeste (Plowman 1983; 1986; 1987; Amaral Jr. 
1990; Loiola & Sales 2008; 2012; Costa-Lima & 
Alves 2013; Costa-Lima et al. 2014).
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Até o presente momento, as espécies de 
Erythroxylaceae do Rio Grande do Norte eram 
apenas citadas em listas florísticas, quase sempre 
erroneamente determinadas. Loiola & Costa-
Lima (2014) relatam a ocorrência de quatro 
espécies para o referido estado: Erythroxylum 
caatingae Plowman, E. revolutum Mart., E. 
rimosum O.E.Schulz e E. subrotundum A.St.-
Hil. No entanto, tal diversidade parece bastante 
subestimada. Assim, como parte do projeto “Flora 
do Rio Grande do Norte”, o presente estudo 
teve por objetivo inventariar as Erythroxylaceae 
desse Estado, elaborando descrições, chave de 
identificação, ilustrações e comentários sobre 
distribuição geográfica das espécies.

Material e Métodos
As coletas ocorreram esporadicamente entre 

os anos de 2010 e 2012 em diferentes municípios 
e tipos de vegetação do território norte-rio-
grandense. Após processamento, o material 
foi incorporado ao acervo do herbário UFRN, 
seguindo-se metodologia proposta por Mori et 
al. (1989). Além do material coletado, foram 
examinados materiais já depositados no herbário 
UFRN, assim como espécimes dos seguintes 
herbários, incluindo imagens e tipos: ALCB, 
CTES, EAC, EAN, HRB, HST*, HUEFS, HUVA*, 
IPA, JPB, MBM, MOSS, PEUFR, R, RB, TEPB e 
UFP, (acrônimos segundo Thiers, continuamente 
atualizado) [*= não indexado]. A identificação 
dos táxons foi realizada por meio de análise 
comparativa com descrições originais encontradas 
em bibliografias especializadas (e.g., Martius 1843; 
Peyritsch 1878; Schulz 1907; Plowman 1983; 1984; 
1986; 1987; 1988) e por comparação com materiais 
previamente identificados por especialistas. Para 
a abreviação dos nomes dos autores dos táxons 
adotou-se Brummit & Powell (1992). A descrição 
morfológica do material baseou-se em Radford et 
al. (1974) e Stearn (1992). As ilustrações foram 
elaboradas a partir de material fixado em álcool a 
70%, bem como de amostras herborizadas. Dados 
fenológicos e ambientes preferenciais foram 
obtidos a partir dos rótulos das exsicatas ou durante 
as coletas.

Resultados e Discussão
Foram registradas 11 espécies distribuídas 

em três seções, de acordo com a classificação 
infragenérica proposta por Schulz (1907). São elas 
Erythroxylum sect. Archerythroxylum O.E.Schulz: 

Erythroxylum caatingae, E. nummularia Peyr., 
E. subrotundum e E. vacciniifolium Mart.; E. 
sect. Pogonophorum O.E.Schulz: E. barbatum 
O.E.Schulz; e E. sect. Rhabdophyllum O.E.Schulz: 
E. passerinum Mart., E. pungens O.E.Schulz, E. 
revolutum, E. rimosum, E. simonis Plowman e E. 
squamatum Sw. Dentre as espécies encontradas, 
sete tem aqui sua ocorrência citada pela primeira 
vez no estado do Rio Grande do Norte, a saber: 
Erythroxylum barbatum, E. passerinum, E. 
pungens, E. revolutum, E. simonis, E. squamatum 
e E. vacciniifolium. As espécies de Erythroxylum 
foram encontradas em diferentes tipos de vegetação: 
cinco delas tem ocorrência exclusiva em tipos 
de vegetação do Domínio da Mata Atlântica e 
três outras aos da Caatinga, já E. revolutum, E. 
subrotundum e E. vacciniifolium ocorrem em mais 
de um tipo de vegetação desses dois Domínios.

Tratamento taxonômico
Erythroxylaceae Kunth, Nov. Gen. Sp. 5: 175. 
1821.
Erythroxylum P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica 
1: 278. 1756.

Arbustos ou árvores, córtex em geral estriado, 
raro suberoso, escasso a densamente lenticelado. 
Estípulas intrapeciolares, lisas ou estriadas 
longitudinalmente, 2–3-setulosas no ápice ou 
não, coléteres presentes; catafilos persistentes, 
dísticos ou imbricados, geralmente semelhantes 
às estípulas, frequentemente adensados formando 
ramos encurtados (braquiblastos). Folhas 
alternas, glabras, simples; pecíolo subcilíndrico, 
canaliculado na face superior. Inflorescências 
fasciculadas ou unifloras, na axila das folhas e/
ou catafilos; bractéolas 2 a numerosas. Flores 
5–meras, andróginas, heterostílicas; pétalas com 
apêndice ligulado internamente com 1–2 pares 
de aurículas; estames 10, isodínamos ou em 
duas séries de 5, filetes unidos na base; ovário 
súpero, 3-carpelar, 3-locular, geralmente com 
apenas 1 óvulo desenvolvido; estiletes 3, livres 
ou concrescidos. Drupa carnosa; pirênio 1, em 
geral elíptico, cilíndrico, trígono ou multi-sulcado 
longitudinalmente em secção transversal.

No Brasil são registradas 118 espécies de 
Erythroxylum, das quais 79 tem distribuição 
restrita ao país. Ocorrem desde florestas úmidas, 
como na Floresta Atlântica e Amazônia, até 
formações abertas e mais secas, como as diferentes 
fisionomias das Caatingas e Cerrados (Loiola & 
Costa-Lima 2014).
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Chave para identificação das espécies de Erythroxylum do Rio Grande do Norte

1. Estípulas lisas.
2. Estípulas 3-setulosas no ápice; lâmina foliar elíptica a largo-elíptica  ...........................................  

 ....................................................................................................  11. Erythroxylum vacciniifolium
2᾿.	 Estípulas	2-setulosas	no	ápice;	lâmina	foliar	obovada,	oblonga	ou	suborbicular.

3. Estípulas com coléteres inconspícuos; folhas concentradas no ápice dos ramos encurtados 
(braquiblastos);	pedicelo	0,6–2	mm	compr.,	flores	brevistilas	com	estiletes	concrescidos	na	
base; pirênio trígono em secção transversal  ...............................  2. Erythroxylum caatingae

3᾿.	 Estípulas	 com	 coléteres	 conspícuos	 e	 vilosos;	 folhas	 distribuídas	 ao	 longo	 dos	 ramos;	
pedicelo	2–4,5	mm	compr.,	flores	brevistilas	com	estiletes	livres	entre	si;	pirênio	6-sulcado	
longitudinalmente em secção transversal.
4. Lâmina foliar cartácea, ápice emarginado a obcordado, venação secundária com 8–10 

pares  ................................................................................ 3. Erythroxylum nummularia
4᾿.	 Lâmina	foliar	membranácea,	ápice	obtuso	a	apiculado,	venação	secundária	com	5–7	

pares  ............................................................................  10. Erythroxylum subrotundum
1᾿.	 Estípulas	estriadas	longitudinalmente.

5. Estípulas pelo menos o dobro do comprimento do pecíolo, coléteres conspícuos e densamente 
vilosos; lobos do cálice 4–6 mm compr.  ............................................. 1. Erythroxylum barbatum

5᾿.	 Estípulas	do	mesmo	tamanho	a	menores	que	o	pecíolo,	coléteres	inconspícuos	ou	fimbriolados;	
lobos do cálice 0,6–2,3 mm compr.
6.	 Ramos	com	ritidoma	papiráceo;	cálice	com	prefloração	contorcida,	lobos	oblongos,	ápice	

cuspidado ......................................................................................  7. Erythroxylum rimosum
6᾿.	 Ramos	com	ritidoma	liso;	cálice	com	prefloração	valvar,	lobos	triangulares,	ápice	agudo	a	

acuminado.
7. Lâmina foliar com margem frequentemente revoluta, raro plana; pedicelo 0,5–2 mm 

compr.  .................................................................................  6. Erythroxylum revolutum
7᾿.	 Lâmina	foliar	com	margem	plana;	pedicelo	2,5–15	mm	compr.

8. Lâmina foliar oblonga a obovada, raro suborbicular, ápice obtuso a retuso; pedicelo 
(3)6–15 mm compr., pétala plana  ..................................  5. Erythroxylum pungens

8᾿.	 Lâmina	foliar	elíptica,	estreito-elíptica	ou	largo-elíptica,	ápice	agudo,	acuminado	
ou cuspidado; pedicelo 2,5–6,6 mm compr., pétala côncava.
9. Lâmina foliar membranácea; tubo estaminal maior que os lobos do cálice; 

pirênio cilíndrico em secção transversal  ................  8. Erythroxylum simonis
9᾿.	 Lâmina	foliar	cartácea;	tubo	estaminal	menor	que	os	lobos	do	cálice;	pirênio	

6-sulcado longitudinalmente em secção transversal.
10. Lâmina foliar com ápice agudo; fascículos distribuídos ao longo dos 

ramos  ........................................................ 4. Erythroxylum passerinum
10᾿.	 Lâmina	foliar	com	ápice	cuspidado;	fascículos	concentrados	nos	ramos	

encurtados (braquiblastos) . ....................... 9. Erythroxylum squamatum

1. Erythroxylum barbatum O.E.Schulz in Engl., 
Pflanzenr. 4(134): 21. 1907.

Arvoretas, 2–4 m alt.; ramos com ritidoma 
liso, lenticelas presentes. Estípulas 3–6 mm compr., 
estriadas longitudinalmente, estreito-triangulares, 
3–setulosas, coléteres densamente vilosos; catafilos 
laxamente distribuídos nos ramos. Lâmina foliar 
membranácea a cartácea, obovada a oblonga, 6,2–10 
× 3–5,2 cm, base cuneada, margem plana, ápice 
obtuso; venação secundária 10–12 pares, dispostos 
alternadamente; pecíolo 1–2 mm compr. Fascículos 

1–3 flores; pedicelo 3,2–5 mm compr.; cálice com 
prefloração valvar, lobos 4–6 × 1–1,4 mm, estreito-
triangulares, ápice agudo; pétala 3,5–4,5 mm compr., 
oblonga, margem inteira, côncava; tubo estaminal 
0,8–1,2 mm compr.; flores brevistilas: filetes 3,5–4,2 
mm compr., anteras 0,4–0,5 × 0,3–0,5 mm, estiletes 
1–1,5 mm compr., livres; flores longistilas não 
observadas; ovário 1–1,5 × 1–1,2 mm, obovoide 
a elipsoide. Drupa 8–10 × 4,6–5,8 mm, elipsoide, 
enegrecida quando madura; pirênio 6–sulcado 
longitudinalmente em secção transversal.
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Material examinado: Portalegre, rod. para Serrinha dos 
Pintos, 30.IV.2012, fr., J.G. Jardim et al. 6233 (UFP, 
UFRN).
Material examinado adicional: BRASIL. CEARÁ: 
Graça, 19.XII.2007, fl., V.V. Falconi et al. 10 (HUVA, 
UFRN). PIAUÍ: Uruçuí, Uruçuí Preto, 19.XI.2005, fl., 
A.M. Miranda et al. 5233 (HST, UFRN).

Ocorre na porção centro-norte do Brasil, 
no Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso), Nordeste 
(Ceará, Bahia, Maranhão, Piauí) e Norte (Pará), em 
diversas formações vegetais, especialmente nas de 
Caatinga e Cerrado (Loiola & Costa-Lima 2014). 
Está sendo aqui referida pela primeira vez no Rio 
Grande do Norte, onde foi coletada em floresta 
estacional semidecídua interiorana com frutos no 
mês de abril.

Diferencia-se das demais espécies que 
ocorrem no estado pelas estípulas com coléteres 
densamente vilosos e pelos lobos do cálice estreito-
triangulares com 4–6 mm compr.

2. Erythroxylum caatingae Plowman, Fieldiana, 
Bot. 19: 5, fig. 3. 1987. Fig. 1a-d

Arbustos a arvoretas, 2–3 m alt.; ramos 
com ritidoma liso, lenticelas presentes. Estípulas 
2,5–5,3 mm compr., lisas, triangulares, 2–setulosas, 
coléteres inconspícuos; catafilos adensados 
formando braquiblastos. Lâmina foliar, cartácea a 
subcoriácea, obovada a oblonga, 2–5,8 × 0,8–2,4 
cm, base cuneada, margem plana, ápice obtuso a 
retuso; venação secundária 12–16 pares, dispostos 
alternadamente; pecíolo 5,3–10,5 mm compr. 
Fascículos 1–3 flores; pedicelo 0,6–2 mm compr.; 
cálice com prefloração valvar, lobos 1,2–1,8 × 
1–1,5 mm, triangulares, ápice agudo; pétala 2–3 
mm compr., ovada, margem inteira, côncava; tubo 
estaminal 1–1,6 mm compr.; flores brevistilas: 
filetes 1,5–2,5 mm compr., anteras 0,5–0,6 × ca. 
0,5 mm, estiletes 0,8–1,2 mm compr., concrescidos 
na base; flores longistilas não observadas; ovário 
1–1,5 × 1–1,2 mm, obovoide. Drupa 6,5–8,2 × 
4,2–6 mm, elipsoide, vermelha quando madura; 
pirênio trígono em secção transversal.
Material examinado: Coronel João Pessoa, Serra São 
José, 7.V.1984, fl. e fr., A.C. Sarmento & J. Assis 747 
(CTES foto, HRB, MBM foto, RB). Serra São João, 
19.VII.1991, st., M.A. Figueiredo et al. 339 (EAC, 
MOSS, TEPB).

Ocorre em áreas de caatinga nos estados da 
Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte (Loiola & Costa-Lima 2014). Neste 
último, encontrada com flores e frutos em maio.

É distinta das demais espécies pelas estípulas 
lisas associadas às flores subsésseis e drupa com 
pirênio trígono em secção transversal.

3. Erythroxylum nummularia Peyr. in Mart., Fl. 
bras. 12(1): 133, t. 23, f. 3. 1878. Fig. 1e-h

Arbustos, 1,5–2 m alt.; ramos com ritidoma 
liso, lenticelas presentes. Estípulas 1–2 mm compr., 
lisas, triangulares, 2–setulosas, coléteres vilosos; 
catafilos laxamente distribuídos nos ramos, às 
vezes adensados formando braquiblastos. Lâmina 
foliar cartácea, obovada, 1–3 × 1,2–2,2 cm, 
base aguda, margem plana, ápice emarginado 
a obcordado; venação secundária 8–10 pares, 
dispostos alternadamente; pecíolo 0,5–1,8 mm 
compr. Fascículos 1–3 flores; pedicelo 2–3 mm 
compr.; cálice com prefloração valvar, lobos 0,8–
1,5 × 1–1,4 mm, largo-triangulares, ápice agudo; 
pétala 2,5–3,6 mm compr., elíptica, margem inteira, 
côncava; tubo estaminal 0,6–1 mm compr.; flores 
brevistilas: filetes 2,6–3,4 mm compr., anteras 
0,3–0,5 × ca. 0,3 mm, estiletes 0,8–1,2 mm compr., 
livres; flores longistilas não observadas; ovário 
0,8–1 × 0,6–0,8 mm, ovoide a elipsoide. Drupa 
8–9,5 × 3,4–4,5 mm, ovoide a elipsoide, às vezes 
levemente curvada, vermelha quando madura; 
pirênio 6–sulcado longitudinalmente em secção 
transversal.
Material selecionado: Macau, RDS Estadual Ponta do 
Tubarão, 24.II.2009, fr., J.L. Costa-Lima 119 (HUEFS, 
UFRN). Mossoró, 20.I.1974, fl., D. Andrade-Lima 74-
7571 (IPA).

Espécie com ocorrência nos estados do Ceará, 
Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, em 
áreas de caatinga (Loiola & Costa-Lima 2014). 
No Rio Grande do Grande do Norte foi observada 
habitando a caatinga arbustiva hiperxerófila, em 
solo arenoso, com flores nos meses de outubro e 
fevereiro e com frutos em fevereiro e março.

Erythroxylum nummularia é uma espécie 
próxima a E. vacciniifolium, com a qual é 
comumente confundida. No entanto, pode ser 
diferenciada desta pela morfologia das estípulas 
e lâmina foliar. Erythroxylum nummularia 
apresenta estípulas com 1–2 mm de comprimento, 
2–setulosas no ápice com coléteres vilosos e a 
lâmina foliar é obovada com ápice emarginado 
a obcordado; já E. vacciniifolium apresenta 
estípulas maiores (com 2–3,8 mm compr.), 
3-setulosas no ápice com coléteres inconspícuos 
e lâmina foliar elíptica a largo-elíptica com ápice 
agudo a retuso.
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Figura 1 – a-d. Erythroxylum caatingae – a. aspecto geral do ramo com frutos; b. lâmina foliar; c. estípula, vista 
abaxial; d. ovário de flor brevistila (a-d Sarmento & Assis 747). e-h. E. nummularia – e. aspecto geral do ramo com 
frutos; f. lâmina foliar; g. estípula, vista abaxial; h. drupa (e-h Costa-Lima 108).
Figure 1 – a-d. Erythroxylum caatingae – a. fruiting branch; b. leaf blade; c. stipule, ventral view; d. ovary from brevistylous flower (a-d 
Sarmento & Assis 747). e-h. E. nummularia – e. fruiting branch; f. leaf blade; g. stipule, ventral view; h. drupe (e-h Costa-Lima 108).
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4. Erythroxylum passerinum Mart., Beitr. 
Erythroxylon 106. 1840. Fig. 2e-g

Arbustos, arvoretas ou árvores, 1,5–7 
m alt.; ramos com ritidoma liso, lenticelas 
presentes. Estípulas 2–3,4 mm compr., estriadas 

longitudinalmente, triangulares, 3–setulosas, 
coléteres inconspícuos; catafilos laxamente 
distribuídos nos ramos. Lâmina foliar cartáceas, 
largo-elíptica a elíptica, raro obovada, 2–8,8 × 
1,5–4,4 cm, base aguda, margem plana, ápice 
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agudo; venação secundária 10–14 pares, dispostos 
alternadamente; pecíolo 1–2,2 mm compr. 
Fascículos 1–5 flores; pedicelo 3–6,4 mm compr.; 
cálice com prefloração valvar, lobos 1–1,8 × 0,8–1 
mm, triangulares, ápice agudo a acuminado; pétala 
3,2–4,4 mm compr., oblonga, margem inteira, 
côncava; tubo estaminal 1–1,2 mm compr.; flores 
brevistilas não observadas; flores longistilas: filetes 
opositissépalos 1,2–1,8 mm compr., alternissépalos 
1,8–2,6 mm compr., anteras 0,5–0,7 × 0,4–0,5 mm, 
estiletes 2,5–4,2 mm compr., livres; ovário 1,5–2 
× 0,9–1,2 mm, ovoide a elipsoide. Drupa 7,4–10 × 
4,3–6,5 mm, ovoide a elipsoide, vermelha quando 
madura; pirênio 6–sulcado longitudinalmente em 
secção transversal.
Material selecionado: Baía Formosa, RPPN Mata 
Estrela, 7.III.2011, fr., W.W. Thomas et al. 15283 
(JPB). Canguaretama, 5.II.2011, fl., A.A. Roque 1262 
(UFRN). Ceará-Mirim, Fazenda Diamante, 14.XII.2011, 
fl., J.G. Jardim et al. 6155 (UFRN). Extremoz, APA 
Jenipabu, 3.II.2011, fr., J.L. Costa-Lima et al. 329 
(UFRN). Goianinha, Fazenda Nossa Senhora do Carmo, 
12.II.2011, fr., J.L. Costa-Lima et al. 380 (UFRN). 
Macaíba, Escola Agrícola de Jundiaí, 1.III.2011, fr., 
J.L. Costa-Lima et al. 442 (UFP, UFRN). Natal, Parque 
Estadual Dunas do Natal, 1.II.2010, fl., J.L. Costa-Lima 
288 (UFP, UFRN). Nísia Floresta, Floresta Nacional 
de Nísia Floresta, 24.IV.2003, fr., M.I.B. Loiola 783 
(UFP, UFRN). Parnamirim, Hidrominas Santa Maria, 
20.III.2006, fr., A. Ribeiro & B. Colombo 120 (UFRN). 
São José de Mipibu, Fazenda Muriaé, 11.II.2011, fr., J.L. 
Costa-Lima et al. 357 (UFRN).

Espécie com distribuição na faixa litorânea 
da Paraíba ao Rio de Janeiro, em restinga (Loiola 
& Costa-Lima 2014). Registrada aqui pela primeira 
vez no Rio Grande do Norte, encontrada na restinga 
arbóreo-arbustiva e nas florestas estacionais, onde 
pode ocorrer tanto na orla quanto no interior das 
florestas, assim como nas “ilhas de vegetação” dos 
tabuleiros litorâneos (vegetação savânica). Pode 
ser encontrada fértil durante a maior parte do ano.

Essa espécie pode ser confundida com 
Erythroxylum simonis, principalmente pelo hábito 
e morfologia foliar, mas podem ser diferenciadas 
pelos coléteres nas estípulas, consistência da 
lâmina foliar, relação do tamanho entre o tubo 
estaminal e os lobos do cálice e pela secção 
transversal do pirênio. Erythroxylum passerinum 
apresenta estípulas com coléteres inconspícuos (vs. 
conspícuos e fimbriolados em E. simonis), lâmina 
foliar cartácea (vs. membranácea), tubo estaminal 
menor que os lobos do cálice (vs. maior) e pirênio 
6–sulcado longitudinalmente em secção transversal 
(vs. cilíndrico).

5. Erythroxylum pungens O.E.Schulz in Engler., 
Pflanzenr. 4(134): 49. 1907. Fig. 2a-d

Arbustos a arvoretas, 1,5–3 m alt.; ramos com 
ritidoma liso, lenticelas presentes. Estípulas 1–2 mm 
compr., estriadas longitudinalmente, triangulares, 
3–setulosas, coléteres fimbriolados; catafilos 
adensados formando braquiblastos. Lâmina foliar 
cartácea, oblonga a obovada, raro suborbicular, 
1–4,2 × 1–2,6 cm, base aguda, margem plana, ápice 
obtuso a retuso; venação secundária 10–14 pares, 
dispostos alternadamente; pecíolo 1–4,8 mm compr. 
Fascículos 1–3 flores; pedicelo (3)6–15 mm compr.; 
cálice com prefloração valvar, lobos 1–1,5 × 1–1,2 
mm, oblongos a triangulares, ápice acuminado; 
pétala 2,8–3,5 mm compr., obovada, margem 
inteira, plana; tubo estaminal 0,8–1,4 mm compr.; 
flores brevistilas: filetes 2,6–4,5 mm compr., 
anteras 0,4–0,5 × 0,3–0,5 mm, elípticas, estiletes 
1,6–2 mm compr., livres; flores longistilas: filetes 
opositissépalos 2–2,2 mm compr., alternissépalos 
2–2,6 mm compr., anteras 0,4–0,5 × 0,4–0,5 mm, 
estiletes 3,5–4,2 mm compr., livres; ovário 1,5–2,2 
× 0,8–1,4 mm, elipsoide. Drupa 5,7–12 × 3,5–5 
mm, elipsoide, enegrecida quando madura; pirênio 
cilíndrico em secção transversal.
Material selecionado: S. loc., nordeste do Rio Grande 
do Norte, 26.I.1961, fl., A. Castellanos 23007 (R). Apodi, 
Lajedo Soledade, 11.X.2009, fr., J.L. Costa-Lima 245 
(UFRN). Baraúna, Chapada do Apodi, 30.I.2010, fr., 
E. Silveira et al. (EAC 46805). Jandaíra, Assentamento 
Guarapes, 5.IX.2011, fl. e fr., J.L. Costa-Lima 550 
(UFRN). Serra Negra do Norte, Estação Ecológica do 
Seridó, 25.III.2012, fr., A.A. Roque et al. 1332 (UFRN).

Ocorre nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco e Piauí em áreas de caatinga 
(Loiola & Costa-Lima 2014). No Rio Grande do 
Norte, novo registro, é comumente encontrada 
em áreas de caatinga hipo e hiperxerófila em solo 
arenoso, substrato calcário ou em afloramentos 
graníticos. Espécie com flores em setembro e 
janeiro e com frutos em setembro, outubro e janeiro.

Erythroxylum pungens é facilmente 
reconhecida pelas estípulas com coléteres 
fimbriolados, presença de braquiblastos, flores 
concentradas no ápice dos braquiblastos e com 
pedicelos longos, drupa enegrecida quando madura 
e pirênio cilíndrico em secção transversal.

6 . Erythroxylum revolutum  Mart., Beitr. 
Erythroxylon 71. 1840. Fig. 2h-k

Arbustos, 1,5–3 m alt.; ramos com ritidoma 
liso, lenticelas presentes. Estípulas 1,5–2,8 mm 
compr., estriadas longitudinalmente, triangulares, 
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Figura 2 – a-d. Erythroxylum pungens – a. aspecto geral do ramo com frutos; b. lâmina foliar; c. estípula, vista abaxial; 
d. drupa (a-d Costa-Lima 550). e-g. E. passerinum – e. flor longistila, corola removida; f. drupa; g. secção transversal 
da drupa (e Costa-Lima 289; f-g Costa-Lima 288). h-k. E. revolutum – h. lâmina foliar; i. estípula, vista abaxial; j. flor 
brevistila, corola removida; k. drupa (h-j Costa-Lima & Marinho 458; k Costa-Lima & Andrade 497). l-m. E. rimosum 
– l. flor brevistila, corola removida; m. drupa (l Costa-Lima et al. 439; m Costa-Lima 278). n-q. E. simonis – n. estípula, 
vista abaxial; o. flor brevistila, corola removida; p. drupa; q. secção transversal da drupa (n-q Costa-Lima 310).
Figure 2 – a-d. Erythroxylum pungens – a. fruiting branch; b. leaf blade; c. stipule, ventral view; d. drupe (a-d Costa-Lima 550). e-g. 
E. passerinum – e. longistylous flower corolla removed; f. drupe; g. cross section of the drupe (e Costa-Lima 289; f-g Costa-Lima 
288). h-k. E. revolutum – h. leaf blade; i. stipule, ventral view; j. brevistylous flower with corolla removed; k. drupe (h-j Costa-Lima 
& Marinho 458; k Costa-Lima & Andrade 497). l-m. E. rimosum – l. brevistylous flower with corolla removed; m. drupe (l Costa-
Lima et al. 439; m Costa-Lima 278). n-q. E. simonis – n. stipule, ventral view; o. brevistylous flower with corolla removed; p. drupe; 
q. cross section of the drupe (n-q Costa-Lima 310).
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3–setulosas, coléteres inconspícuos; catafilos 
laxamente distribuídos nos ramos. Lâmina foliar 
cartácea, oblonga, obovada a ovada, raro elíptica, 
1,6–6(–12) × 1–3,5(7) cm, base aguda a obtusa, 
margem frequentemente revoluta, raro plana, ápice 
agudo, obtuso ou retuso; venação secundária 8–14 
pares, dispostos alternadamente; pecíolo 2–6,2 
mm compr. Fascículos 1–3 flores; pedicelo 0,5–2 
mm compr.; cálice com prefloração valvar, lobos 
0,8–1,2 × 0,8–1 mm, triangulares, ápice agudo 
a acuminado; pétala 2–5 mm compr., oblonga a 
obovada, margem inteira a levemente crenada, 
côncava; tubo estaminal 0,8–2,2 mm compr.; 
flores brevistilas: filetes 3–5,5 mm compr., anteras 
0,3–0,5 × ca. 0,4 mm, estiletes 1,6–2,3 mm compr., 
livres; flores longistilas: filetes opositissépalos 
1,5–2 mm compr., alternissépalos 1,8–3,2 mm 
compr., anteras 0,5–0,7 × 0,4–0,5 mm, estiletes 
3–4,6 mm compr., livres, verdes; ovário 1–1,4 × 
0,6–0,8 mm, obovoide. Drupa 7–10 × 4,2–6,6 mm, 
elipsoide a largo-elipsoide, enegrecida quando 
madura; pirênio cilíndrico em secção transversal.
Material selecionado: Alexandria, Serra da Barriguda, 
31.VII.2011, fr., J.L. Costa-Lima & M. Andrade 497 
(UFP, UFRN). Bento Fernandes, Serra da Cachoeira do 
Sapo, 8.II.2012, fl., J.L. Costa-Lima et al. 610 (UFP, 
UFRN). Natal, Redinha, 3.V.2011, fl., J.L. Costa-Lima 
& A. Marinho 458 (UFP, UFRN). João Câmara, Fazenda 
Cauaçu, 13.III.2011, fl., J.G. Jardim et al. 5935 (UFRN). 
Jucurutu, RPPN Stoessel de Britto, 27.XII.2007, fl., A.A. 
Roque 360 (JPB, UFRN). Rio do Fogo, margem do rio 
Punaú, 31.III.2012, fr., J.G. Jardim et al. 6176 (UFRN). 
Serrinha dos Pintos, Sítio Ch. Raimundo, 2.III.2006, fl., 
R.T. Queiroz et al. 617 (TEPB, UFRN).

Segundo Loiola & Costa-Lima (2014), essa 
espécie tem registro apenas para a Região Nordeste 
(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí e Sergipe), em vegetação de caatinga. No 
Rio Grande do Norte, onde é registrada pela 
primeira vez, é amplamente distribuída e está 
mais frequentemente associada às formações das 
Caatingas, ocorrendo tanto em hábitats serranos 
com afloramentos granito-gnáissicos, quanto em 
áreas de caatinga hiperxerófila em solo arenoso, em 
geral formando densas populações. Destaca-se aqui 
o registro inédito para as formações do Domínio 
da Mata Atlântica, onde foi registrada em floresta 
estacional semidecídua e em vegetação de restinga. 
Foi encontrada com flores em fevereiro, março, 
maio e dezembro e com frutos em julho.

Pode ser confundida com Erythroxylum 
rimosum pelo aspecto geral dos ramos e morfologia 
da lâmina foliar, mas pode ser diferenciada 
dessa pelo ritidoma liso, flores subsésseis, cálice 

com prefloração valvar com lobos triangulares 
e fruto enegrecido quando maduro, enquanto 
E. rimosum apresenta ritidoma consistindo em 
lâminas papiráceas, flores pediceladas, cálice com 
prefloração contorcida com lobos oblongos e fruto 
vermelho quando maduro.

7. Erythroxylum rimosum O.E.Schulz in Engler, 
Pflanzenr. 4(134): 53. 1907. Fig. 2l-m

Subarbustos a arbustos, 0,5–1,5 m alt.; ramos 
com ritidoma em lâminas papiráceas, lenticelas 
presentes. Estípulas 1,3–3 mm compr., estriadas 
longitudinalmente, triangulares, 3–setulosas, coléteres 
inconspícuos; catafilos laxamente distribuídos nos 
ramos. Lâmina foliar subcoriácea a coriácea, oblonga 
a obovada, raro suborbicular, 1,6–8,5 × 1,3–5,5 cm, 
base aguda, margem plana a levemente revoluta, 
obtuso a retuso; venação secundária 10–14 pares, 
dispostos alternadamente; pecíolo 1–3,8 mm compr. 
Fascículos 1–4 flores; pedicelo 3,3–8,5 mm compr.; 
cálice com prefloração contorcida, lobos 1–2,3 × 
1,3–2 mm, oblongos, ápice cuspidado; pétala 4–5,3 
mm compr., oblonga, margem inteira, côncava; tubo 
estaminal 0,8–1,5 mm compr.; flores brevistilas: 
filetes 3,5–4,8 mm compr., anteras 0,4–0,5 × 0,4–0,5 
mm, , estiletes 1,3–1,8 mm compr., livres; flores 
longistilas: filetes opositissépalos 0,7–1,5 mm compr., 
alternissépalos 1,4–2,5 mm compr., anteras 0,4–0,6 
× 0,4–0,5 mm, estiletes 2,2–3,5 mm compr., livres; 
ovário 1–1,8 × 0,7–1,4 mm, obovoide a elipsoide. 
Drupa 6,5–8,8 × 4,3–5,6 mm, elipsoide a ovoide, 
vermelha quando madura; pirênio cilíndrico em 
secção transversal.
Material selecionado: Ceará-Mirim, Fazenda Diamante, 
14.XII.2011, fr., J.G. Jardim et al. 6156 (UFRN). Coronel 
João Pessoa, Serra São José, 19.VII.1991, fr., M.A. 
Figueiredo et al. 248 (EAC, MOSS). Macaíba, Escola 
Agrícola de Jundiaí, 1.III.2011, fr., J.L. Costa-Lima et 
al. 439 (UFP, UFRN). Natal, Parque Estadual Dunas do 
Natal, 3.III.2011, fr., J.L. Costa-Lima & A. Morais 447 
(UFP, UFRN). Parnamirim, Parque Industrial, 10.I.2010, 
fl., J.L. Costa-Lima 278 (HUEFS, MOSS, UFRN). Rio 
do Fogo, Punaú, 5.III.2009, fr., A.C.P. Oliveira et al. 944 
(UFRN). Tibau do Sul, Santuário Ecológico de Pipa, 
28.VII.1994, fl. e fr., M.L.L. Martins 454 (IPA).

Restrita ao Nordeste do Brasil, com registros 
confirmados nos estados do Ceará, Paraíba, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe, em vegetação 
savânica (restinga, cerrado e carrasco) (Loiola 
et al. 2007; Loiola & Costa-Lima 2014). No Rio 
Grande do Norte apresenta distribuição disjunta 
nas formações do Domínio da Floresta Atlântica, 
onde foi registrada em floresta estacional em áreas 
serranas no extremo oeste e nos tabuleiros litorâneos 
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Espécie restrita ao Nordeste, com registros 
para os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e 
Sergipe, encontrada habitando as florestas úmidas 
do litoral ou ainda os ambientes florestados do 
interior, localmente conhecidos como “brejos de 
altitude” (Loiola et al. 2007; Loiola & Costa-Lima 
2014). Novo registro no Rio Grande do Norte, onde 
é encontrada apenas nos ambientes florestados 
do Litoral Oriental, como na restinga arbóreo-
arbustiva e nas florestas estacionais semidecíduas, 
onde habita o interior das matas. Encontra-se fértil 
durante todo o ano.

Pode ser confundida com E. passerinum, 
espécie comumente simpátrida, porém os caracteres 
para diferenciá-las foram mencionadas nos 
comentários dessa última espécie.

9. Erythroxylum squamatum Sw., Prod. 75. 1788.
Arvoretas, ca. 3 m alt.; ramos com ritidoma 

liso, lenticelas ausentes. Estípulas 1,8–2,5 mm 
compr., estriadas longitudinalmente, estrias mais 
evidentes nas estípulas juvenis, triangulares, 
3–setulosas, coléteres inconspícuos; catafilos 
adensados formando braquiblastos. Lâmina 
foliar cartácea, elíptica a largo-elíptica, 10–18 
× 4,2–6 cm, base cuneada, margem plana, ápice 
cuspidado; venação secundária 10–12 pares, 
dispostos alternadamente; pecíolo 1,5–7 mm 
compr. Fascículos 1–3 flores; pedicelo 6,4–8,2 mm 
compr.; cálice com prefloração valvar, lobos 1,7–2 
× 0,5–1 mm, estreito-triangulares, ápice agudo a 
acuminado; pétala 3,2–4,5 mm compr., oblonga, 
margem inteira, côncava; tubo estaminal 0,8–1,2 
mm compr.; flores brevistilas: não observadas; 
flores longistilas: filetes opositissépalos 0,6–1 mm 
compr., alternissépalos 0,8–1,5 mm compr., anteras 
1,4–1,8 × 0,6–0,8 mm, estiletes 2–3,8 mm compr., 
livres; ovário 1,4–1,8 × 0,6–0,8 mm, ovoide. Drupa 
7–12 × 0,9–1,5 mm, elipsoide, vermelha quando 
madura; pirênio 6-sulcado longitudinalmente em 
secção transversal.
Material examinado: Canguaretama, BR-101 após 
a divisa dos estados, 11.V.2012, fr., J.G. Jardim et al. 
6262 (UFP, UFRN).
Mater ia l  examinado  ad ic iona l :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Goiana, 27.XII.1967, fl., D. Andrade-
Lima 67-5171 (IPA).

Apresenta distribuição ampla, ocorrendo 
desde as Antilhas à América do Sul e no Brasil 
ocorre nas matas úmidas da Amazônia e Floresta 
Atlântica (Plowman & Hensold 2004; Loiola & 
Costa-Lima 2014). No Rio Grande do Norte é 

do Litoral Oriental, frequentemente associada a 
solos sedimentares da Formação Barreiras. Floresce 
e frutifica ao longo de todo o ano.

Similar a Erythroxylum revolutum, sendo os 
caracteres para diferenciação dessas expostos nos 
comentários dessa última espécie.

Erythroxylum rimosum foi inicialmente 
posicionada por Schulz (1907) em Erythroxylum 
sect. Rhabdophyllum, que engloba as espécies com 
estípulas estriadas longitudinalmente e cálice com 
prefloração valvar e lobos triangulares, porém a 
análise de espécimes em campo e depositados 
em diversos herbários mostrou que essa espécie 
apresenta como características marcantes o cálice 
com prefloração contorcida e lobos oblongos, 
as quais permitem seu posicionamento em 
Erythroxylum sect. Macrocalyx O.E.Schulz.

8. Erythroxylum simonis Plowman, Brittonia 
38(3): 189. 1986. Fig. 2n-q

Subarbustos a arbustos, 1,5–5 m alt.; ramos 
com ritidoma liso, lenticelas presentes. Estípulas 
1,1–2,7 mm compr., estriadas longitudinalmente, 
triangulares, 3–setulosas, coléteres fimbriolados; 
catafilos laxamente distribuídos nos ramos. Lâmina 
foliar membranácea, elíptica a estreito-elíptica, 
1,4–6,3 × 1,2–2,8 cm, base aguda, margem plana, 
ápice acuminado a agudo; venação secundária 
8–16 pares, dispostos alternadamente; pecíolo 
1,3–3,8 mm compr. Fascículos 1–5 flores; pedicelo 
2,5-6,6 mm compr.; cálice com prefloração 
valvar, lobos 0,6–1 × 0,7–1 mm, triangulares, 
ápice agudo; pétala 2,2–3,5 mm compr., oblonga, 
margem inteira, côncava; tubo estaminal 1–1,4 
mm compr.; flores brevistilas: filetes 1–1,5 mm 
compr., anteras 0,4–0,5 × 0,4–0,5 mm, estiletes 
0,5–0,7 mm compr., livres; flores longistilas: 
filetes opositissépalos 0,4–0,7 mm compr., 
alternissépalos 0,6–1 mm compr., anteras 0,4–0,5 
× 0,4–0,5 mm, estiletes 1,5–2,0 mm compr., livres; 
ovário 1–1,4 × 0,7–1,2 mm, obovoide a elipsoide. 
Drupa 7,4–9,5 × 6–7,8 mm, obovoide a elipsoide, 
vermelha a atropurpúrea quando madura; pirênio 
cilíndrico em secção transversal.
Material selecionado: Baía Formosa, Mata Estrela, 
10.IX.2011, fr., J.L. Costa-Lima & W. São-Mateus 560 
(UFRN). Ceará-Mirim, Fazenda Diamante, 18.VIII.2011, 
fl., J.G. Jardim et al. 6064 (UFRN). Macaíba, Escola 
Agrícola de Jundiaí, 1.III.2011, fl. e fr., J.L. Costa-Lima 
et al. 443 (UFP, UFRN). Natal, Parque Estadual Dunas 
do Natal, 22.V.2010, fl. e fr., J.L. Costa-Lima 310 (UFP, 
UFRN). Parnamirim, Mata do Jiqui, 25.III.2009, fr., 
D.F.F. Mól 47 (HUEFS, UFRN).
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registrada pela primeira vez, onde foi encontrada 
em mata ciliar numa área de floresta estacional 
semidecídua no Litoral Oriental, com frutos no 
mês de maio.

É prontamente reconhecida pela lâmina 
foliar com ápice cuspidado e pelos fascículos 
concentrados no ápice dos braquiblastos.

10. Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil., Pl. 
usuel. bras. 3: t. 69. 1828.

Arbustos a arvoretas, 2–3 m alt.; ramos 
com ritidoma liso, lenticelas presentes. Estípulas 
1–2,5 mm compr., lisas, triangulares, 2–setulosas, 
coléteres vilosos; catafilos laxamente distribuídos 
nos ramos. Lâmina foliar membranácea, obovada 
a suborbicular, 2–5,6 × 0,6–3,4 cm, base 
atenuada, margem plana, ápice obtuso, às vezes 
apiculado; venação secundária 5–7 pares, dispostos 
alternadamente; pecíolo 1,5–8(–12) × 1–2,6 mm 
compr. Fascículos 1–5 flores; pedicelo 3–4,5 
mm compr.; cálice com prefloração valvar, lobos 
1,2–2 × 0,5–1 mm, estreito-triangulares, ápice 
acuminado; pétala 2,8–4 mm compr., oblonga a 
oboval, margem inteira, côncava; tubo estaminal 
0,8–1,8 mm compr.; flores brevistilas: filetes 1–2 
mm compr., anteras 0,4–0,5 × ca. 0,4 mm, estiletes 
0,5–1,2 mm compr., livres; flores longistilas não 
observadas; ovário 0,8–1,6 × 0,5–1 mm, obovoide. 
Drupa 7,5–11 × 4–6,2 mm, obovoide a elipsoide, 
vermelha quando madura; pirênio 6–sulcado 
longitudinalmente em secção transversal.
Material selecionado: Bento Fernandes, Serra da 
Cachoeira do Sapo, 8.II.2012, fl., J.L. Costa-Lima et 
al. 612 (UFRN–2). Canguaretama, 24.II.1980, fl., O.F. 
Oliveira et al. 1667 (MOSS). Cerro Corá, 28.III.1982, 
fr., A. Fernandes & E. Matos (EAC 11155, UFRN 
12011). São Vicente, 1.III.1980, fl., O.F. Oliveira et al. 
147 (MOSS).

Tem distribuição na Bolívia e Brasil, nesse 
último ocorre nas porções leste, do Rio de Janeiro 
ao Ceará, e central, no Distrito Federal e Goiás 
(Plowman & Hensold 2004; Loiola & Costa-Lima 
2014). No Rio Grande do Norte foi registrada 
vegetando em áreas de caatinga hiperxerófila e 
florestas estacionais semidecíduas. Encontrada com 
flores nos meses de janeiro, fevereiro e março, e 
com frutos em março.

Pode ser diferenciada das demais espécies 
que ocorrem no Rio Grande do Norte pelas 
folhas membranáceas, frequentemente obovadas, 
estípulas lisas e com coléteres vilosos e pirênio 
6-sulcado longitudinalmente em secção transversal.

11. Erythroxylum vacciniifolium Mart., Beitr. 
Erythroxylon 71. 1840.

Arbustos, 1–2 m alt.; ramos com ritidoma 
liso, lenticelas presentes. Estípulas 2–3,8 mm 
compr., lisas, triangulares, 3–setulosas, coléteres 
inconspícuos; catafilos laxamente distribuídos nos 
ramos. Lâmina foliar cartácea, elíptica a largo-
elíptica, 1,2–8,1 × 0,7–3,4 cm, base cuneada, 
margem plana, ápice agudo a retuso; venação 
secundária 8–10 pares, dispostos alternadamente; 
pecíolo 0,6–2,2 mm compr. Fascículos 1–4 
flores; pedicelo 1,5–3 mm compr.; cálice com 
prefloração valvar, lobos 0,6–1,2 × 0,5–1 mm, 
largo-triangulares, ápice agudo; pétala 2,3–3 mm 
compr., oblonga, margem inteira, côncava; tubo 
estaminal 0,8–1 mm compr.; flores brevistilas: 
filetes 2,5–3,2 mm compr., anteras 0,3–0,5 × 
0,3–0,5 mm, estiletes 0,8–1 mm compr., livres; 
flores longistilas não observadas; ovário 0,8–1,2 
× 0,6–1 mm, ovoide a elipsoide. Drupa 7–10 × 
3,6–5,4 mm, elipsoide, vermelha quando madura; 
pirênio 6–sulcado longitudinalmente em secção 
transversal.
Material selecionado: Martins, ida para Serrinha dos 
Pintos, 2.III.2006, fr., R.T. Queiroz 609 (IPA, TEPB, 
UFRN). Mossoró, Alagoinha, 26.III.2008, fr., R.C. 
Oliveira et al. 2096 (MOSS).
Material examinado adicional: BRASIL. CEARÁ: 
S. loc., Serra de Baturité, 3.II.1939, fl, J. Eugenio 510 
(RB). Meruoca, 4.I.2000, fl., A. Fernandes (EAC 28800).

Ocorre do Rio Grande do Sul ao Ceará, nos 
mais variados hábitats (Plowman 1987; Loiola & 
Costa-Lima 2014). Trata-se de um novo registro da 
espécie no Rio Grande do Norte, com registro no 
extremo oeste, em floresta estacional semidecídua 
interiorana e em caatinga, em elevações que variam 
de 100–720 m. Foi encontrada com frutos apenas 
no mês de março.

Morfologicamente relacionada a E. 
nummularia, porém os caracteres para distingui-las 
já foram apresentados na descrição desta espécie.
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Resumo
Capparaceae compreende 25 gêneros e aproximadamente 500 espécies de ampla distribuição no mundo, 
ocorrendo especialmente nas regiões tropicais e subtropicais, estando bem representada em florestas 
tropicais sazonalmente secas. No Brasil, ocorrem 12 gêneros e 28 espécies, das quais 12 são endêmicas. 
Os representantes de Capparaceae são plantas lenhosas, com folhas simples ou 3-folioladas (Crateva), 
flores com ovário elevado por um ginóforo exserto e fruto carnoso. O objetivo deste trabalho foi descrever 
as espécies de Capparaceae ocorrentes no Ceará e mostrar sua distribuição no estado, visando contribuir 
para o conhecimento e entendimento da flora local.  O estudo foi baseado na análise de amostras obtidas 
durante expedições a campo, coleções pertencentes aos herbários EAC, HUEFS, HVASF, IPA e UFRN, 
bibliografias e fotografias de tipos. A Flora de Capparaceae do Ceará é composta por cinco espécies: 
Capparidastrum frondosum, Crateva tapia, Cynophalla flexuosa, Cynophalla hastata e Neocalyptrocalyx 
longifolium. Esse estudo apresenta chave de identificação, descrições, comentários sobre aspectos 
ecológicos e fenológicos, mapas de distribuição e ilustrações dos táxons.
Palavras-chave: taxonomia, florística, distribuição, Nordeste do Brasil.

Abstract
Capparaceae comprises 25 genera and approximately 500 species, having worldwide distribution, but 
occurring especially in tropical and subtropical regions and being well represented in seasonally dry 
tropical forests. In Brazil, there are 12 genera and 28 species, twelve of which are endemic. Species 
of Capparaceae are woody plants with simple leaves or 3-foliolate (Crateva); flowers having an exsert 
gynophore and succulent fruits. This study aims to describe the species of Capparaceae occurring in Ceará 
and map their distribution within the state, thus contributing to the understanding of the local flora. This 
study was based on the analysis of specimens obtained during field work, material available from the 
herbaria EAC, HUEFS, HVASF, IPA and UFRN, and examination of bibliography and types. Five species 
were recorded: Capparidastrum frondosum, Crateva tapia, Cynophalla flexuosa, Cynophalla hastata and 
Neocalyptrocalyx longifolium. Identification key, descriptions, comments about ecology, phenology, maps 
and illustrations of each species are provided.
Key words: taxonomy, floristic, distribution, Northeast of Brazil.
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Introdução 
Capparaceae sensu stricto abrange 25 

gêneros e aproximadamente 500 espécies 
(Souza & Lorenzi 2012). Para os neotrópicos 
são citados 18 gêneros e 110 espécies (Cornejo 
2009; Cornejo & Iltis 2012) e no Brasil, são 
reconhecidos 12 gêneros e 28 espécies, das 
quais 12 são endêmicas (Cornejo et al. 2013). A 

1 Programa de Pós-graduação em Sistemática e Evolução, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Biociências, Natal, RN.
2 Universidade Federal do Ceará, bolsista de Iniciação Científica/ CNPq, Fortaleza, CE.
3 Universidade Estadual de Campinas, Depto. Biologia Vegetal, Campinas, SP.
4 Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA, Recife, PE.
5 Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Depto. Biologia, Bloco 906, Campus do Pici, 60455-970, Fortaleza, CE, Brasil. 
6 Autor para correspondência: iloiola@yahoo.com.br.

família apresenta distribuição pantropical, sendo 
notavelmente adaptada a habitats sazonalmente 
secos (Hall et al. 2002; Gentry 1995). Isso também 
se aplica ao domínio fitogeográfico da Caatinga, 
onde Capparaceae aparece como uma das 
principais famílias, tanto por possuir um número 
considerável de espécies, quanto por apresentar 
espécies de ampla distribuição (Moro et al. 2014). 
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A sistemática da família, bem como suas 
afinidades são controversas. Eichler (1865) dividiu 
Capparaceae em duas tribos: Cappareae e Cleomeae, 
posicionando-a na ordem Capparales. Já Pax & 
Hoffman (1936) reconheceram em Capparaceae duas 
subfamílias: Capparoideae e Cleomoideae, sendo os 
gêneros Capparis L. e Cleome L., respectivamente, 
os mais representativos e apresentando afinidades 
com a família Brassicaceae. Estudos morfológicos 
e moleculares (Judd. et al. 1994; Rodman et al. 
1996, 1998; Hall 2008) indicaram que Brassicaceae 
e Cleomaceae apresentam grandes afinidades 
entre si, sendo por isso consideradas famílias-
irmãs. Os representantes de Capparaceae já foram 
considerados como pertencentes à Brassicaceae s.l. 
por alguns autores (APG I 1998; APG II 2003); no 
entanto, estudos baseados em dados moleculares 
(Hall et al. 2002; Hall 2008; APG III 2009; Iltis 
et al. 2011) reconhecem três famílias distintas: 
Capparaceae, Cleomaceae e Brassicaceae, as 
quais foram posicionadas na ordem Brassicales 
juntamente com outras 14 famílias.

Capparaceae s.l. (subfamílias Capparoideae 
e Cleomoideae) foi considerada uma família 
monofilética pela presença do ginóforo e estames 
exsertos (Judd. et al. 1994). Entretanto, a classificação 
mais aceita atualmente caracteriza Capparaceae 
s.s. pelo hábito lenhoso, com folhas simples ou 
3-folioladas (Crateva); brácteas florais ligeiramente 
reduzidas e decíduas; flores com ovário elevado por 
um ginóforo exserto e frutos usualmente carnosos, 
sem replum (estrutura formada pelas placentas, que 
permanece ligada ao eixo da inflorescência após 
a deiscência das valvas do fruto, formando um 
falso septo). Já Cleomaceae s.s. e Brassicaceae s.s. 
possuem hábito herbáceo, subarbustivo ou arbustivo, 
folhas compostas e frutos secos, com replum.

Para o Brasil, os principais trabalhos sobre os 
representantes de Capparaceae foram desenvolvidos 
por Eichler (1865) na Flora brasiliensis, que 
reconheceu 105 espécies, sendo esta uma das 
principais referência para a família; Carvalho 
(1959) que apresentou uma lista com 11 espécies 
para o Rio de Janeiro; Dubs (1998), registrando 14 
espécies para o estado do Mato Grosso; e Costa e 
Silva (1995), que apresentou um estudo taxonômico 
sobre os representantes de Capparis ocorrentes 
em Pernambuco, reconhecendo sete espécies. 
Três anos depois, Costa e Silva (1998) listou sete 
espécies de Capparaceae para os brejos de altitude 
de Pernambuco. Destaca-se que especialmente para 
o Ceará, existem apenas citações das espécies de 
Capparaceae em listas florísticas (e.g. Araújo et al. 

1998, 2011; Castro et al. 2012; Cornejo et al. 2013), 
faltando um tratamento taxonômico sistemático 
dessa família para esse estado.

Como parte do “Projeto Flora do Ceará”1, o 
objetivo deste trabalho foi identificar, descrever 
e atualizar a distribuição geográfica das espécies 
de Capparaceae ocorrentes neste estado, visando 
contribuir para o conhecimento e entendimento 
da flora local.

Material e Métodos
Caracterização da área de estudo
O estado do Ceará com uma área total de 

148.825,6 km² e 184 municípios, está localizado 
na região Nordeste do Brasil, entre os intervalos 
de 2° a 8° de latitude Sul e 37° a 42° de longitude 
Oeste (Governo do Estado do Ceará 2013). Faz 
divisa ao Norte com o Oceano Atlântico; ao Sul 
com Pernambuco; a Leste com os estados do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba e a Oeste com o Piauí. 

No Ceará predomina um regime climático 
Tropical Quente Semiárido (Nimer 1972), com 
temperatura média anual variando entre 24° a 26°C. 
De acordo com Figueiredo (1997), são reconhecidas 
para o estado 11 unidades fitoecológicas: Complexo 
Vegetacional da Zona Litorânea, Cerrado, Floresta 
Perenifólia Paludosa Marítima (Mangue), Floresta 
Mista Dicótilo-Palmácea (Mata ciliar com carnaúba), 
Floresta Caducifólia Espinhosa (Caatinga arbórea), 
Caatinga arbustiva densa, Floresta Subcaducifólia 
Tropical Xeromorfa (Cerradão), Floresta 
Subcaducifólia Tropical Pluvial (Matas secas), 
Caatinga arbustiva aberta, Floresta Subperenifólia 
Tropical Pluvio-nebular (Matas úmidas) e Carrasco.

Dentre essas, a Caatinga predomina (com 
suas diversas variações fisionômicas, de arbustiva 
a arbórea), ocupando as amplas áreas da depressão 
sertaneja que se distribuem na maior parte do estado. 
Já nos planaltos sedimentares que circundam o 
Ceará (Chapada do Araripe e cuesta da Ibiapaba), 
predominam os carrascos (vegetação das áreas 
sedimentares), com ocorrência marcante de manchas 
de cerrado e cerradão na Chapada do Araripe (Costa 
et al. 2004; Ribeiro-Silva et al. 2012). Já na região 
costeira, sobre os campos de dunas e planícies 

1 O Projeto “Flora do Ceará” é coordenado pela Profª. Dra. Maria Iracema 
Bezerra Loiola e teve início em 2009 com apoio financeiro da Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
(FUNCAP). Este vem sendo realizado com o objetivo de identificar, catalogar 
e ampliar o conhecimento sobre a distribuição das espécies ocorrentes no 
estado, contribuindo para um maior entendimento da flora estadual.
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sedimentares da formação Barreiras, um complexo 
de formações vegetacionais se misturam, sendo 
encontradas desde formações pioneiras da beira 
da praia até florestas semidecíduas nos tabuleiros, 
somados à ocorrência de manchas de cerrados 
costeiros, onde espécies típicas dos cerrados do 
Brasil central se misturam a espécies de outros 
domínios fitogeográficos em áreas com fisionomia 
savânica (Moro et al. 2011; Castro et al. 2012). Por 
fim, nas serras que ocorrem próximas ao litoral, 
chuvas orográficas resultam em precipitação mais 
elevada em meio a uma paisagem semiárida. 
Nessas serras, a exemplo das serras de Baturité e 
Maranguape, ocorrem manchas de florestas úmidas 
e subúmidas no barlavento, ao passo que florestas 
secas se posicionam no sotavento das mesmas serras 
(Oliveira & Araújo 2007).

Identificação, descrição e distribuição 
geográfica das espécies ‒ O estudo foi baseado 
na análise de amostras obtidas durante expedições 
a campo realizadas no período de outubro/2012 
a fevereiro/2013 e em coleções pertencentes aos 
herbários EAC, HUEFS, HVASF, IPA e UFRN, 
cujos acrônimos estão de acordo com Thiers 
(continuously updated). Quando as amostras eram 
insuficientes foram utilizados materiais adicionais 
de outros estados do Brasil. Na ausência de 
alguma estrutura morfológica em alguns materiais, 
utilizamos o termo “não observado”. No material 
examinado foram incluídos alguns espécimes 
que se apresentavam em estado vegetativo 
descrevendo-os como “veg”.

Fotografias  de t ipos e  bibl iografia 
especializada (Costa e Silva 1995; Cornejo 2009) 
foram consultadas para auxiliar na identificação das 
espécies. A terminologia utilizada para a descrição 
dos caracteres morfológicos seguiu Radford et al. 
(1974). As abreviaturas dos autores dos táxons 
estão de acordo com o sítio do IPNI (2013). Os 
sinônimos listados seguem Cornejo et al. (2013)

O tipo de vegetação em que os táxons 
ocorrem no Ceará foi obtido dos rótulos das 
exsicatas. Quando as informações estavam ausentes, 
adotamos a classificação da vegetação a proposta de 
Figueiredo (1997), a fim de mostrar a distribuição da 
espécie dentro do Ceará e as unidades fitoecológicas 
em que cada espécie ocorre. Também obtivemos 
para cada espécie a distribuição em nível nacional 
a partir do registro de ocorrência da espécie nos 
estados brasileiros segundo o reportado por Cornejo 
et al. (2013). A distribuição geográfica de cada 
espécie foi apresentada na forma de mapas que 
mostram a ocorrência de cada espécie no Ceará em 

relação às unidades fitogeográficas do estado, bem 
como a indicação sobre em quais estados brasileiros 
a espécie foi registrada.

Como praticamente nenhuma exsicata 
disponível nos herbários indicava as coordenadas 
geográficas da coleta, a sede do município da 
coleta foi utilizada como aproximação geográfica 
para plotar os pontos de ocorrência. A cada coleta 
atribuímos as coordenadas da sede municipal, 
obtidas pela ferramenta GeoLoc (disponível no 
sítio SpeciesLink 2013) e plotamos os pontos de 
ocorrência em um ambiente SIG sobre uma versão 
simplificada do sistema de unidades fitoecológicas 
do Ceará, conforme proposto por Figueiredo (1997) 
no Atlas do Ceará.

Resultados e Discussão
Foram registrados quatro gêneros e cinco 

espécies de Capparaceae para o estado. Tais espécies 
são bem distribuídas no domínio fitogeográfico 
Caatinga e até mesmo, amplamente distribuída 
na região Neotropical (Cynophalla flexuosa e 
Crateva tapia). No Ceará, estão bem registradas 
em vegetação de mata seca (floresta subcaducifólia 
tropical pluvial), no complexo vegetacional da 
zona litorânea e na caatinga, estando concentradas 
principalmente na região norte e sul do estado. 
Apenas duas espécies foram registradas nos 
levantamentos florísticos publicados para Unidades 
de Conservação (UC) presentes no território 
cearense, mas isso provavelmente se deve à baixa 
quantidade de estudos florísticos em UCs.

Tratamento taxonômico
Capparaceae Juss., Gen. Pl.: 62. 1789, nom. cons.

Árvores, arbustos ou menos frequentemente 
lianas. Ramos lenhosos, glabros ou com tricomas 
simples, lepidotos ou estrelados. Folhas sésseis ou 
pecioladas, com ou sem estípulas, alternas, às vezes 
congestas no ápice dos ramos, raramente opostas, 
simples, raro 3−partidas. Inflorescência racemosa, 
corimbosa ou paniculada, raramente subumbelada 
ou flores solitárias, terminal ou axilar; botão floral 
globoso ou quadrangular. Flores actinomorfas, 
tetrâmeras, pediceladas; brácteas 1−2, basais; 
pedicelo glabro, pubescente, velutino, lepidoto 
ou estrelado; cálice com prefloração valvar ou 
imbricada; sépalas 4−5, dispostas em um ou dois 
verticilos, livres ou parcialmente fusionadas, iguais 
ou de tamanhos diferentes. Nectários florais no 
receptáculo, opostos ás sépalas ou extraflorais. 
Pétalas 4−5, livres, imbricadas, arredondadas, 
lanceoladas ou obovadas, caducas após a antese. 
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Estames de 8 a 250, livres, centrífugos, inseridos 
em um disco curto; filetes geralmente maiores que 
as pétalas, glabros a levemente pilosos na base; 
anteras pequenas, rimosas, basifixas ou dorsofixas, 
introsras. Ginóforo cilíndrico, curto a longo, 
glabro a piloso; ovário 2−8-carpelar, 1−4-locular, 
cilíndrico, fusiforme a globoso, placentação 

parietal, 2−6 placentas com numerosos óvulos; 
estigma séssil, discoide. Fruto estipitado, globoso, 
ovoide, ou alongado, algumas vezes toruloso, 
deiscente ou indeiscente, glabro ou com indumento, 
cápsula folicular, síliqua ou anfisarca; sementes 
de 1 a numerosas, reniformes ou elípticas, testa 
membranácea ou rija; embrião conduplicado.

Chave para as espécies de Capparaceae ocorrentes no Ceará
1. Folhas 3-folioladas; pétalas unguiculadas; fruto anfisarca globoso  .........................  2.1. Crateva tapia
1’. Folhas simples; pétalas elípticas ou côncavas; fruto cápsula ou anfisarca oblongo

2. Ramos, face inferior das folhas, pecíolo, inflorescência e base dos estames recobertos por tricomas 
estrelados  ................................................................................. 4.1. Neocalyptrocalyx longifolium

2’. Ramos, face inferior das folhas, pecíolo, inflorescência e base dos estames glabros
3. Folhas 20–25 × 6–8 cm, elípticas; nectários extraflorais ausentes na axila das folhas; cálice 

com prefloração valvar; pétalas reflexas  ............................ 1.1. Capparidastrum frondosum
3’. Folhas 7–9 × 3,6–4,7 cm, oval-elípticas ou arredondadas; nectários extraflorais presentes na 

axila das folhas; cálice com prefloração imbricada; pétalas côncavas
4. Folhas com ápice arredondado ou emarginado; botão floral quadrangular; fruto 

cilíndrico  ................................................................................. 3.2. Cynophalla hastata
4’. Folhas com ápice agudo a acuminado; botão floral globoso; fruto toruloso  ..................  

 ................................................................................................  3.1. Cynophalla flexuosa

1. Capparidastrum (DC.) Hutch., Gen. Fl. Pl. 2: 
309. 1967. 

Arbustos ou árvores, ramos glabros ou 
com tricomas curtos e simples. Folhas simples, 
espiraladas, frequentemente agrupadas no ápice dos 
ramos; pecíolos de diferentes tamanhos, pulvinados. 
Inflorescência em racemos terminais; cálice com 
prefloração aberta, valvada a imbricada; sépalas 4; 
pétalas 4, excedendo os lobos do cálice; nectários 
florais 4, carnosos; estames 30–150; ovário 1–4 
locular. Fruto capsular ou pepônio carnoso; sementes 
cobertas por uma sarcotesta de coloração branca, 
embrião branco ou creme, cotilédones convolutos.

Gênero com 15 espécies distribuídas desde 
as porções leste e sul do México, Antilhas, Brasil e 
norte da Argentina (Cornejo & Iltis 2012). No Brasil, 
ocorrem quatro espécies nos domínios da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Cornejo et 
al. 2013). Capparidastrum frondosum foi a única 
espécie do gênero registrada para o Ceará.

1.1. Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo 
& Iltis., Harvard Pap. Bot. 13(2): 232. 2008. Bas.: 
Capparis frondosa Jacq., Enum. Syst. Pl.:24. 
1760 Fig. 1a-d

Arbustos ou árvores até 4 m alt. Ramos eretos, 
glabros. Folhas 20−25 × 6−8 cm, alternas, simples, 
elípticas, ápice acuminado a caudado, base aguda 

a cuneada; nectários extraflorais ausentes na axila 
das folhas; pecíolo 3−9 cm compr. Inflorescências 
subumbeladas ou subcorimbosas, paucifloras, 
axilares ou às vezes terminais; brácteas florais 
não observadas; botões florais 0,6−10 × 0,3−0,4 
cm compr., globosos a alongados. Flores 1,3–2,3 
cm comp.; pedicelo 0,2−1 cm compr. Cálice com 
prefloração valvar; sépalas 0,2−0,4 × 0,1−0,3 cm, 
subcoriáceas; pétalas 0,5−1 × 0,4−0,7 cm, elípticas, 
reflexas. Estames 50−80, inseridos espiraladamente 
em um disco de 2 mm de compr.; filetes 1,1−1,3 
cm compr., cilíndricos; anteras ca. 0,2 × 0,05 cm, 
oblongo-elípticas, mesofixas. Ginóforo 0,4−0,9 
cm compr., cilíndrico; ovário 0,2−0,3 × 0,1 cm, 
cilíndrico; estigma ca. 0,5 mm compr., discoide. Fruto 
5,2−8,3 × 1,1−2 cm, cápsula folicular, subcilíndrico, 
alongado, levemente moniliforme.
Material examinado: Alcântaras, Santo Antônio dos 
Camilos, Serra da Meruoca, 4.XII.2002, fl., A. Fernandes 
(EAC 32302). Capistrano, Sítio Pedra d’Água, 16.X.1979, 
fr., A.J. Castro et al. (EAC 7091).  Maranguape, 21.IX.2008, 
fl., A.S.F. Castro 2101 (EAC). Meruoca, a 1 km da cidade, 
próximo a rodoviária para Sobral, 24.XII.2005, fr., A.S.F. 
Castro 1644 (EAC).Pacatuba, Sítio Pitaguari, Serra da 
Aratanha, 1.X.1979, fr., A.J. Castro (EAC 6979). Palmácia, 
Jandaíra, 3.XI.2010, fr., A.S.F. Castro 2407 (EAC).
Material examinado adicional: Pernambuco: Escada, 
Engenho Massanassu, 25.VIII.1980, fl., D. Andrade-
Lima (IPA 46361). 
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Figura 1 – a-d Capparidastrum frondosum  (Jacq.) Cornejo & Iltis – a. ramo com frutos; b. botão floral; c. detalhe 
do ginóforo; d. seção longitudinal do fruto (A.S.F. Castro 2101). e-i Crateva tapia L. – e. ramo florífero; f. flor; g. 
gineceu; h. fruto; i. seção longitudinal do fruto (I.R. Costa 563).
Figure 1 – a-d Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis – a. branches with fruits; b. bud; c. detail of the gynophore; d. 
longitudinal section of the fruit (A.S.F. Castro 2101). e-i Crateva tapia L. – e. branches with inflorescence; f. flower, g. gynoecium; h. 
fruit; i. longitudinal section of the fruit (I.R. Costa 563).
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Ocorre do México ao Peru e Brasil (Cornejo & 
Iltis 2008d). No Brasil, a espécie é reportada para as 
Regiões Norte (AM, PA), Nordeste (PI, CE, PE, SE, 
BA), Sudeste (MG, ES, SP) e Sul (PR) (Cornejo et 

al. 2013; Fig. 2). No Ceará, a espécie foi registrada 
apenas associada às serras de origem cristalina 
(maciços residuais), com coletas nas serras de 
Baturité, Maranguape, Pacatuba e Meruoca. Todas 
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as coletas provêm de áreas com vegetação de mata 
seca (Fig. 2). Foi coletada com flores em outubro 
e dezembro, e com frutos de outubro a dezembro. 
Conhecida popularmente como “folha-dura” ou 
“feijão-bravo-preto”.

2. Crateva L., Sp. Pl. 1:444. 1753.
Arbustos ou árvores, ramos glabros ou 

pubescentes. Folhas 3-folioladas, espiraladas; 
folíolos inteiros. Inflorescência terminal em 
racemos corimbosos; cálice com prefloração 
aberta; sépalas 4; pétalas 4, unguiculadas; estames 
11–50 aderidos a um androginóforo curto; ovário 
2–4 locular. Fruto anfisarca, globoso, obovoide ou 
oblongo; sementes cocleada-reniformes, glabras, 
testa dura e lisa; embrião branco, cotilédones 
convolutos.

Gênero com 12 espécies de distribuição 
pantropical, ocorrendo quatro delas nas Américas 
(Cornejo & Iltis 2008c). Crateva tapia foi a 
única espécie registrada em território brasileiro, 
ocorrendo nos domínios amazônia, caatinga, 
cerrado e mata atlântica (Cornejo et al. 2013).

2.1. Crateva tapia L., Sp. Pl. 1: 444. 1753. Sin.: 
Cleome arborea Schrad., Goett. Gel. Ans. 707. 
1821 Fig. 1e-i 

Árvore 4−8 m alt. Ramos eretos, estriados, 
glabros. Folhas 3-folioladas, pecíolo 6,2−9,8 cm 
compr.; folíolos 8,2−11,4 × 4,6−5,8 cm, elípticos 
ou ovados, ápice acuminado ou cuspidado, base 
obtusa; peciólulo 0,8−1,5 cm compr. Inflorescências 
em racemos terminais; brácteas e botões florais não 
observados. Flores 2,7−4 cm compr.; pedicelo 
2,4–4 cm compr. Cálice com prefloração aberta; 
sépalas 0,3−0,5 × 0,1−0,3 cm, lanceoladas, glabras; 
pétalas unguiculadas, unha 0,5−0,8 cm compr., 
lâmina 0,7−1,6 × 0,1−0,6 cm. Estames 28−40, 
inseridos em um disco de 0,1 × 0,4 cm; filetes 2−2,5 
cm compr., cilíndricos; anteras 0,4−0,5 × 0,1 mm, 
oblongas, basifixas. Ginóforo 3,1−3,6 cm compr., 
glabro; ovário 0,2−0,5 × 0,1–0,15 cm, elipsoide; 
estigma ca. 1 mm compr., discóide. Fruto 2−2,7 × 
1,6−3 cm, anfisarca, globoso.
Material examinado: Aiuaba, Porteiras, 5.IX.1996, fr., 
M.I.B. Loiola 219 (EAC). Aratuba, 18.X.1978, fl., A. 
Fernandes (EAC 4173). Barro, Povoado de Riacho Seco, 

Figura 2 – Mapa de distribuição de Capparidastrum frondosum no estado do Ceará.
Figure 2 – Geographic distribution of Capparidastrum frondosum from Ceará state.
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área de plantio e queimadas, 4.XII.2012, fl. e fr., R.A. Silva 
2247 (HVASF). Brejo Santo, Reservatório Cana Brava, 
7.XI.2012, fr., F. Socolowski 183 (HVASF). Caridade, 
Fazenda Feijão, 1.VII.1990, fl. e fr., B. Freitas (EAC 
16837). Crateús, Besouro, Serra das Almas, 22.VIII.2003, 
veg., R.B. Costa 563 (EAC). Croatá, Sítio Canindezinho, 
30.IV.2008, fr., P. Bandeira (EAC 42781). Fortaleza, 
Parque do Cocó, 11.I.2003, veg., L.Q. Matias et al. 492 
(EAC). Jaguaribe, Fazenda Mulungu, 9.III.1995, veg., D. 
Macêdo (EAC 23376). Jati, Reservatório Jati, 10.I.2013, 
fr., M.V. Meiado 974 (HVASF). Juazeiro do Norte, 
Colégio Dinâmico, 19.I.2009, fl. e fr., J.G.M. Costa (EAC 
44457). Maranguape, Serra de Maranguape, 10.X.1988, 
fl. e fr., M. Andrade Neto (EAC 15837). Mauriti, Sítio 
Pinheiro, 20.I.2011, fr., F.F.S. Silva 150 (HVASF). 
Milagres, Fazenda Tamanduá, margens da BR 118, 
11.X.2012, fl.; V.M. Cotarelli 2260 (HVASF). Missão 
Velha, Cachoeira da Missão Velha, 11.VII.2012, fl., R.A. 
Silva 2026 (HVASF). Paramoti, Assentamento Sangria, 
5.IX.2008, fl., R.G. Ferreira 85 (EAC). Redenção, Pé da 
Serra, 9.X.1980, fl., P. Martins et al. (EAC 8989). São 
Gonçalo do Amarante, Acende Candeia, 5.XII.2010, fr., 
A.S.F. Castro 2418 (EAC). Sobral, Fazenda Crioula, 
1.VII.1993, fr., M.A.P. Silva (EAC 20106).

Ocorre do México a Argentina (Cornejo & 
Iltis 2008c). Para o Brasil, é reportada por Cornejo 

et al. (2013) para as Regiões Norte (AC, AM, PA), 
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA), 
Sudeste (ES) e Centro-Oeste (MT e MS) (Fig. 3). 
No semiárido brasileiro foi registrada na vegetação 
de caatinga de áreas cristalinas, na caatinga de áreas 
sedimentares e em florestas ripárias (Moro et al. 
2014). Para o Ceará, foi registrada nas principais 
unidades geomorfológicas do estado (depressão 
sertaneja, região costeira, serras cristalinas e 
planaltos sedimentares), em vegetação de mata 
ciliar e carnaubal, floresta costeira dos tabuleiros, 
floresta de dunas, manguezal, caatinga e carrasco 
(Fig. 3; Castro et al. 2012), em altitudes variando 
entre 120–400 m. Coletada com flor e fruto 
em janeiro, julho e de setembro a dezembro. É 
conhecida popularmente como “trapiá”.

3. Cynophalla (DC.) J. Presl, Prir. Rostl. 2:275. 
1825. 

Arbustos ou árvores, às vezes escandentes. 
Ramos glabros ou com tricomas curtos e simples, 
os terminais com 1–3 glândulas nectáriferas 
supra-axilares sobre o ponto de inserção do 
pecíolo. Folhas simples, dísticas. Inflorescência 

Figura 3 – Mapa de distribuição de Crateva tapia no estado do Ceará.
Figure 3 – Geographic distribution of Crateva tapia from Ceará state.
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em racemos ou panículas terminais; cálice com 
prefloração imbricada; sépalas 4; pétalas 4, 
inseridas sobre um receptáculo plano; nectários 
florais 4; estames 28–250; fruto capsular deiscente; 
sementes com testa delgada e cobertas por um arilo 
branco; embrião verde, cotilédones convolutos.

Compreende 16 espécies distribuídas nos 
Estados Unidos (Sul da Flórida), passando pelo 
México, Antilhas, Brasil até o norte da Argentina 
(Cornejo & Iltis 2010). Ocorrem seis espécies no 
Brasil (sendo duas endêmicas) distribuídas em 
quase todos os domínios fitogeográficos, com 
exceção do cerrado (Cornejo et al. 2013). No 
Ceará, foram registradas duas espécies.

3.1. Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl, Prir. Rostlin 
Aneb. Rostl. ii. 275 (1825). Sin.: Capparis flexuosa 
(L.) L. Fig. 4a-e 

Arbusto ou árvore de até 4 m alt. Ramos eretos, 
glabros a levemente pubescentes. Folhas 7−9 × 
3,8−4,7 cm, alternas, dísticas, elípticas a oblongo-
elípticas, ápice agudo a acuminado, base obtusa a 
arredondada; pecíolo 0,5−0,7 cm compr.; nectários 
extraflorais axilares, ca. 1 mm compr., globosos. 
Inflorescências racemosas a pseudocorimbosas, 
terminais ou axilares, paucifloras; brácteas não 
observadas; botões florais 1,3−1,7 × 0,4−0,9 cm 
compr., globosos, glabros. Flores 1,5–3,1 cm compr., 
pedicelo 0,5–1,2 cm compr. Cálice com prefloração 
imbricada; sépalas em dois verticilos, as externas 
0,4−0,5 × 0,5−0,6 cm; as internas 0,6−0,7 × 0,5−0,7 
cm, obovais a arredondadas; nectários florais 4, 
arredondado-elípticos, inseridos no receptáculo entre 
as bases das pétalas; pétalas 0,8−0,6 × 0,8−1 cm, 
obovais, côncavas. Estames 70−130; filete 0,7−1,5 
cm compr., cilíndrico-filiformes; inseridos num disco 
de 1−2 × 3 cm; anteras ca. 0,4 × 0,05 cm; basifixas, 
estreito-oblongas. Ginóforo 2,5−4,2 cm compr., 
glabro; ovário 0,4−0,7 × 0,1–0,15 cm, cilíndrico; 
estigma ca. 1 mm compr., discoide. Fruto 13,6−19 
× 2,3−3 cm, cápsula folicular, toruloso.
Material examinado: Aiuaba, Catingueira, 4.II.1997, 
fr., M.A. Figueiredo 712 (EAC). Aratuba, CE 065, saída 
para Mulungu, 10.III.2010, fr., A.M.M. Carvalho (EAC 
46842). Barro, Povoado de Riacho Seco, área de plantio 
e queimadas, 4.XII.2012, fl., R.A. Silva 2265 (HVASF). 
Brejo Santo, Borda do Açude Atalho, 2.X.2012, fr., 
R.A. Silva 2220 (HVASF). Canindé, Assentamento 
Amargoso, 11.II.2012, fr., A.S.F. Castro 2627 (EAC); 
Caridade, 15.IX.2000, fl., V. Quaresma et al. 19 (EAC). 
General Sampaio, RPPN Francy Nunes, 28.IV.2007, 
veg., M.F. Moro et al. 46 (EAC). Guaramiranga, Sítio 
Salva-Vidas, 27.XI.2008, fl., L.W. Lima-Verde 3560 

(EAC). Horizonte, Preaoca, 15.XII.1999, fl., A.S.F. 
Castro 768 (EAC). Icapuí, APA de Ponta Grossa, 
8.IX.2000, veg., I.R. Costa 64 (HUEFS). Irauçuba, 
Pequeno serrote, 25.XI.1978, fl., A. Fernandes et al. 
(EAC 5202). Itatira, Sítio Serragem, Serra do Machado, 
13.I.1981, veg., A. Fernandes et al. (EAC 9633). Jardim, 
Distrito de Jardimirim, Sítio São José, 12.XII.2012, fr., 
R.A. Silva 2388 (HVASF). Jati, Reservatório Porcos, 
Povoado Atalhos, 9.X.2012, fl. e fr., D.G. Oliveira 
510  (HVASF). Maracanaú, Pitaguari, 22.III.2001, fr., 
F.S. Cavalcanti 837 (EAC). Maranguape, Sítio São 
Bento, Serra da Aratanha, 21.XII.1939, fl., P. Bezerra 
76 (EAC). Meruoca, Serra da Meruoca, 17.I.2003, fr., 
A. Fernandes (EAC 32286). Missão Velha, Estrada da 
Caiçara, 15.I.2008, fr., A.M. Miranda 5599 (HVASF). 
Mulungu, Sítio Jardim, Mata do Damásio, 28.XI.2008, 
fl., L.W. Lima-Verde 3566 (EAC). Novo Oriente, 
Planalto da Ibiapaba, 8.XI.1990, fl., F.S. Araújo 186 
(EAC). Pacatuba, Serra de Pacatuba, 29.XII.1967, fl., 
F.J.A. Matos (EAC 5464). Penaforte, Eixo Norte, lote 
4. 2.XII.2009, fl., J.R. Maciel 1370 (HVASF). Quixadá, 
Fazenda Flamengo, Serra Azul, 17.VI.1993, veg., I.M. 
Andrade (EAC 21865). Santa Quitéria, Fazenda Itataia, 
estrada para Alcantil, 29.II.1984, fl., E. Nunes et al. (EAC 
12341). Ubajara, Jaburuna Norte, Planalto da Ibiapaba, 
21.VII.1994, veg.,  F.S. Araújo 863 (EAC).

Ocorre dos Estados Unidos à Argentina e no 
Brasil com registro nas Regiões Norte (AC, AM, 
RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA), 
Centro-Oeste (MT) e Sudeste (MG, ES, RJ) (Costa e 
Silva 1995; Cornejo et al. 2013; Fig. 5). Na Caatinga 
é uma das espécies mais comuns, registrada em 
dezenas de levantamentos florísticos no semiárido 
brasileiro em diversos ambientes como inselbergs, 
caatingas do cristalino, caatingas do sedimentar, 
região do agreste e florestas ripárias (Moro et al. 
2014). No Ceará, ocorre em vegetação de carrasco, 
caatinga, mata seca, mata úmida e restinga, sendo 
de ampla ocorrência no estado (Fig. 5; Araújo et 
al. 2011), em altitudes variando entre 410–790 m. 
Em relação a UCs, foi registrada na RPPN Francy 
Nunes. Coletada com flores em janeiro, fevereiro, 
junho, novembro e dezembro e com frutos em 
janeiro, fevereiro, maio, junho, agosto e dezembro. 
Popularmente conhecida como “feijão-bravo”.

3.2. Cynophalla hastata (Jacq.) J. Presl, Prir. 
Rostlin Aneb. Rostl. ii. 275 (1825). Sin.: Capparis 
cynophallophora L., Sp. Pl. 1: 504. 1753; Capparis 
hastata Jacq., Enum. Syst. Pl. 23. 1760. 
 Fig. 4f-j

Arbusto ou árvore até 6 m alt. Ramos 
flexíveis, glabros a levemente pubescentes. Folhas 
5,2−6,5 × 2,8−3,6 cm, alternas, dísticas, elípticas, 
oblongo-elípticas, largo-elípticas a largo-ovais ou 
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Figura 4 – a-e Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl – a. ramo florífero; b. detalhe do nectário extrafloral; c. botão floral; d. 
gineceu; e. frutos (F.S. Araújo 863). f-j Cynophalla hastata (Jacq.) J. Presl – f. ramo com fruto; g. detalhe do nectário 
axilar extrafloral; h. gineceu; i. botão floral; j. fruto (L.W. Lima-Verde s.n.). k-o Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) 
Cornejo & Iltis – k. ramo com flores e fruto; l. detalhe dos tricomas estrelados; m. botão floral; n. gineceu; o. seção 
longitudinal do fruto (A.S.F. Castro 1098).
Figure 4 – a-e Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl – a. branches with inflorescence; b. detail of extra-floral axillary nectaries; c. bud; d. 
gynoecium. e. fruits (F.S. Araújo 863). f-j. Cynophalla hastata (Jacq.) J. Presl – f. branches with fruit; g. detail of extra-floral axillary 
nectaries; h. gynoecium; i. bud; j. fruit (L.W. Lima-Verde s.n.). k-o Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo & Iltis – k. branches 
with flowers and fruit; l. detail of stellate trichomes; m. bud; n. gynoecium; o. longitudinal section of the fruit (A.S.F. Castro 1098).
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arredondadas, ápice arredondado ou emarginado, 
mucronado, base obtusa; pecíolo 0,4−0,5 cm compr.; 
nectários extraflorais intrapeciolares, globosos. 
Inflorescências racemosas a subcorimbosas, 
raramente paniculadas, terminais e/ou axilares, 
paucifloras; brácteas não observadas; botões florais 
1,7−2 × 0,7−0,9 cm, quadrangulares. Flores 2,5–5 
cm compr.; pedicelo 0,5–0,9 cm compr. Cálice com 
prefloração imbricada; sépalas em dois verticilos, 
as externas 0,4−0,5 × 0,3−0,4 cm, as internas 
0,4−0,5 × 0,6−0,8 cm, obovais a arredondadas; 
nectários florais 4, inseridos no receptáculo, 
arredondados opostos as sépalas; pétalas 0,8−1,2 
× 0,7−1 cm, obovais com ápice emarginado, 
levemente côncavas; estames 75−92, filetes 2−4 cm 
compr., pilosos na base, inseridos num disco de 1 
× 3−4 cm; anteras 0,3−0,5 cm compr., cilíndricas, 
basifixas. Ginóforo 2,8−3,2 cm compr., cilíndrico, 
glabro; ovário 0,5−0,4 cm compr., cilíndrico-
cônico; estigma ca. 1 mm compr., discoide. Fruto 
7,2−8,7 × 1,3−1,5 cm, cápsula folicular, cilíndrico. 
Material examinado: Acopiara, perto de um açude, 
21.IV.2000, fr., G.N. Maia (EAC 29188). Aiuaba, Volta, 

11.IV.1991, fr., M.A. Figueiredo et al. 87 (EAC). Aquiraz, 
Serrote da Preaoca, 12.XII.2004, fl., A.S.F. Castro 1551 
(EAC). Aratuba, Sítio Brejo, 17.X.1979, fl., A.J. Castro 
et al. (EAC 7114). Brejo Santo, Estrada de Brejo Santo ao 
Açude Atalho, 17.III.2010, fr., D. Araújo 1395 (HVASF). 
Capistrano, Serra o Vicente, 13.V.1980, fr., E. Nunes et al. 
(EAC 8569). Caridade, Fazenda Feijão, 3.XII.1989, fl., B. 
Freitas (EAC 16774). Cascavel, Águas Belas, 5.IV.1998, 
fl., M.S. Lopes et al. (EAC 28448). Crateús, RPPN Serra 
das Almas, parede do açude, 30.I.2008, fl. e fr., L.W. Lima-
Verde et al. (EAC 43649). Fortaleza, na base do Morro 
Cururú, 19.I.1979, fl., P. Martins et. al. (EAC 5208). 
General Sampaio, RPPN Francy Nunes, 29.IV.2007, fr., 
M.F. Moro et al. 105 (EAC). Hidrolândia, Fazenda Riacho, 
17.IV.2008, fr., R.G. Ferreira 38 (EAC). Ipaumirim, Sítio 
Bananeiras, 15.II.1958, fl. e fr., J.G. Oliveira (EAC 1789). 
Jaguaribara, Fazenda Mariá, 21.VII.1995, veg., D. Macêdo 
et al. (EAC 23373). Jati, Estrada para DNOCS, 3.II.2009, 
fr., J.G. Carvalho-Sobrinho 1874 (HVASF). Jijoca de 
Jericoacoara, APA de Jericoacoara, 9.III.1997, fr., L.Q. 
Matias et al. (EAC 24998). Maracanaú, Perto do pé da 
Serra de Aratanha, 22.X.1954, fl., A. Ducke (EAC 1009). 
Maranguape, Flexeiras, 22.II.2004, fr., A.S.F. Castro 1474 
(EAC). Meruoca, Fernandes, Serra da Meruoca, 17.I.2003, 
fr., A. Fernandes (EAC 32287). Missão Velha, Cachoeira, 

Figura 5 – Mapa de distribuição de Cynophalla flexuosa no estado do Ceará.
Figure 5 – Geographic distribution of Cynophalla flexuosa from Ceará state.
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12.XI.2005, fl., M.A.P. Silva 1977 (EAC). Pacoti, Sítio 
Santa Madalena, 9.X.1980, fl., E. Nunes et al. (EAC 8978). 
Paracuru, Fazenda Santa Rosa, zona rural, 25.II.2011, fr., 
R.G. Ferreira (EAC 48924). Quixeramobim, Serrote Serra 
d’Água, 27.VIII.1992, veg., E.B. Souza (EAC 20126). 
Quixeré, Fazenda Mato Alto, Cedro, 17.IX.1996, fl., E.L. 
Paula-Zárate et al. 301 (EAC). Redenção, Caminho para 
Serra Verde, 5.I.1995, fl., M.I.B. Loiola (EAC 23714). São 
Gonçalo do Amarante, Dunas do Pécem, 10.X.2003, fl., 
M.F. Lima (EAC 33079). Sobral, Forquilha, 16.XII.1960, 
fl. e fr., A. Fernandes (EAC 2051). Tauá, Escola Agrícola 
Cachoeirinha, 22.XI.2000, fl., E.R.C. Trigueiro 30 (EAC). 
Ubajara, PARNA, Planalto da Ibiapaba, 24.II.1999, fr.,  A. 
Fernandes et al. (EAC 27991).

Cynophalla hastata apresenta semelhanças 
com C. flexuosa quanto ao aspecto geral dos ramos, 
diferindo desta por possuir folhas com morfologia 
elíptica ou oblonga, ápice arredondado ou emarginado 
e fruto do tipo cápsula folicular cilíndrico.

Ocorre desde os Estados Unidos, passando 
pelo México, América Central, Venezuela até o 
Brasil, especialmente no domínio caatinga (Costa 
e Silva 1995; Cornejo et al. 2013). No Brasil, foi 
registrada por Cornejo et al. (2013) na Região Norte 

(PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA), 
Sudeste (ES, RJ), Sul (SC) e Centro-Oeste (MT) 
(Fig. 6). No semiárido brasileiro foi registrada 
nos ambientes de inselberg, caatinga do cristalino, 
caatinga do sedimentar e floresta ripária (Moro et 
al. 2014). No Ceará é de ampla ocorrência tendo 
registros para a região costeira (floresta de dunas e 
floresta de tabuleiro, Castro et al. 2012), na caatinga 
de áreas cristalinas, mata seca e mata úmida (Fig. 
6), em altitudes variando entre 340–600 m. Em 
relação às UCs do Ceará, foi registrada na APA de 
Jericoacoara, PARNA de Ubajara, RPPN Francy 
Nunes e RPPN Serra das Almas. Coletada com 
flores em janeiro, março, abril, julho e de setembro 
a dezembro e com frutos de janeiro a abril e em 
dezembro. Conhecida popularmente como “feijão-
bravo” ou “feijão-de-boi”.

4. Neocalyptrocalyx Hutch., Gen. Fl. Pl. 2:308. 
1967.

Arbustos ou árvores, com ramos cobertos por 
tricomas estrelados ou subpeltados. Folhas simples, 
espiraladas, pecioladas. Inflorescência axilar ou 

Figura 6 – Mapa de distribuição de Cynophalla hastata no estado do Ceará.
Figure 6 – Geographic distribution of Cynophalla hastata from Ceará state.
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terminal, corimbosa a racemosa. Flores tetrâmeras. 
Cálice 2-seriado, com sépalas dimórficas, as 
externas cobrindo completamente as internas; 
estames 7–90; ginóforo e ovário geralmente 
pubescente. Fruto anfisarca; sementes envolvidas 
por uma polpa branca ou laranja; embrião branco 
ou cor de creme; cotilédones convolutos.

Compreende sete espécies com ocorrência 
confirmada no leste dos Andes, Venezuela, Guinas 
e Brasil (Cornejo & Iltis 2008a). Em território 
brasileiro foram registradas cinco espécies, sendo 
quatro endêmicas, ocorrendo nos domínios amazônia, 
caatinga e mata atlântica (Cornejo et al. 2013).

4.1. Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo 
& Iltis. Harvard Pap. Bot. 13(1): 111. 2008. Sin.: 
Capparis jacobinae Moric. ex Eichler. Fig. 4k-o                                                                                                                 

Arbustos ou árvores com até 5 m de altura, 
com tricomas estrelados nos ramos, face inferior 
das folhas, pecíolo, inflorescência e base dos 
estames. Ramos eretos. Folhas 8,5−12,3 × 0,7−1,5 
cm, alternas-espiraladas, lineares a lanceoladas, 
ápice caudado, base emarginada; curto-pecioladas, 

pecíolo 0,2−0,5 cm compr. Inflorescências 
racemosas, terminais, densifloras; bráctea 1, com 
0,4−0,5 × 0,1 cm, linear-subulada; botão floral 
1−1,4 × 0,3−0,5 cm, globoso. Flores 3–3,9 cm 
compr.; pedicelos 0,4–0,9 cm compr. Cálice com 
prefloração valvar; 2-seriado, as externas 6−9 × 
5−6 mm, conatas; as internas 4−6 × 3−5 mm largo-
ovais, côncavas; nectários florais 4, localizados 
internamente na base das sépalas; pétalas 4, 
0,8−1 × 0,6−0,7 cm, obovais, sésseis, levemente 
côncavas, glabras, margem ciliada. Estames 53−64, 
inseridos num disco ca. 1 × 3 cm; filetes 2,5−2,9 
cm compr.; anteras 1,2−1,5 × 0,5 cm, reniformes. 
Ginóforo 2−2,8 cm compr.; ovário 3−3,5 × 5,2−6 
mm, botuliforme, glabro; estigma séssil, discoide. 
Fruto 3,8−7,5 × 1−3,5 cm, anfisarca, não globoso. 
Material examinado: Brejo Santo, Sítio Cacimba, 
10.VII.2012, fl., R.A. Silva 2014 (HVASF). Crato, na 
encosta, 28.XI.1996, fr., F.A.S. Clemente (EAC 25076). 
Jardim, Distrito de Jardimirim, Fazenda Santo Drumond, 
12.XII.2012, fr., R.A. Silva 2399 (HVASF). Jati, Estrada 
para DNOCS, 3.II.2009, fr., J.G. Carvalho-Sobrinho 1878 
(HVASF). Salitre, 1 km da cidade, saída para Caldeirão, 
3.XII.1996, fl. e fr., A.S.F. Castro 1098 (EAC).

Figura 7 – Mapa de distribuição de Neocalyptrocalyx longifolium no estado do Ceará.
Figure 7 – Geographic distribution of Neocalyptrocalyx longifolium from Ceará state.
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Material examinado adicional: BRASIL. PIAUÍ: Simões, 
Chapada do Araripe, 3.XII.1979, fl. e fr., A. Fernandes et. 
al. (EAC 7581). RIO GRANDE DO NORTE: Tangará, BR 
226, próximo ao km 92, 10.III.1979, fr., A. Fernandes et. 
al. (EAC 5684). João Câmara Cauassú, 7.VII.2012, fl. e 
fr., M.R.O. Trindade 87 (UFRN).

Esta espécie é endêmica do Brasil, com 
ocorrência no Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Bahia (Costa e Silva 2009). 
É relativamente bem distribuída no domínio da 
Caatinga (e geralmente reportada em artigos de 
florística como Capparis jacobinae Moric. ex 
Eichler), já tendo sido registrada nos ambientes 
de inselberg, caatingas do cristalino, caatingas 
do sedimentar, região do agreste, nas caatingas 
da chapada Diamantina e em florestas ripárias 
(Moro et al. 2014). No Ceará, os únicos registros 
de ocorrência da espécie são no sul do estado, na 
região do Cariri, com coletas na chapada do Araripe 
ou no seu entorno, sugerindo que a espécie está mal 
coletada no estado ou sua ocorrência é de alguma 
forma restrita às superfícies sedimentares do sul 
do estado (Fig. 7). Foi registrada em vegetação 
de caatinga, mata seca e mata úmida. Coletada 
com flor em dezembro e com frutos em fevereiro, 
novembro e dezembro. Conhecida popularmente 
como “icó”.
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Resumo 
Este estudo consiste no levantamento florístico de Combretaceae ocorrentes no estado do Ceará, como parte 
do projeto “Flora do Ceará”. O estudo foi baseado na análise comparativa dos caracteres morfológicos de 
espécimes depositados em herbários, bibliografia, fotos de materiais-tipo, além de coletas e observações 
de campo. Foram registradas 17 espécies distribuídas em cinco gêneros: Buchenavia (2); Combretum (9); 
Conocarpus (1); Laguncularia (1) e Terminalia (4). As espécies ocorrem preferencialmente em ambientes 
mais secos como caatinga, carrasco e floresta estacional. 
Palavras-chave: distribuição, florística, Combretum, nordeste do Brasil, Terminalia. 

Abstract 
We present the floristic survey of Combretaceae occurring in the Ceará state, as part of “Flora do Ceará” 
project. This study was based on the comparative analysis of morphological characters of herbarium specimens, 
bibliography, photo-type material, along with collections and field observations. Seventeen species in five 
genera were recorded: Buchenavia (2); Combretum (9); Conocarpus (1); Laguncularia (1) e Terminalia (4). 
The species occurs preferentially in drier habitats like the caatinga, carrasco and deciduous forest. 
Key words: distribution, floristic, Combretum, Northeastern Brazil, Terminalia.
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Introdução
Combretaceae compreende aproximadamente 

500 espécies e 14 gêneros distribuídos nas regiões 
tropicais e subtropicais do mundo, sendo a África o 
principal centro de diversidade da família (Stace 2004, 
2010). Está posicionada em Myrtales juntamente 
com outras 13 famílias (Stace 2010). Apresenta 
como grupo-irmão o clado formado por Lythraceae 
e Onagraceae (Tan et al. 2002; APG III 2009; Stace 
2010). Seus representantes são caracterizados por 
apresentarem hábito lenhoso; tricomas lepidotos 
distintos nas porções vegetativas e reprodutivas; folhas 
simples, inteiras; flores tetrâmeras ou pentâmeras, 
sésseis ou subsésseis, ovário ínfero, unilocular com 
(1)2‒8(20) óvulos com placentação apical e frutos 
indeiscentes, com 1 semente.

Em Combretaceae são reconhecidas 
duas subfamílias: Strephonematoideae, cujos 
representantes apresentam ovário semi-ínfero, 
compreende apenas o gênero Strephonema 
Hook.f., com três espécies de ocorrência exclusiva 

na África. Já Combretoideae, caracterizada por 
possuir ovário ínfero, abrange duas tribos de 
distribuição pantropical: Laguncularieae Engl. 
& Diels e Combreteae DC., esta com duas 
subtribos: Terminaliinae (DC.) Exell & Stace onde 
estão alocados os gêneros Buchenavia Eichler, 
Conocarpus L. e Terminalia L., e Combretinae Exell 
& Stace,  destacando-se o gênero Combretum Loefl. 
entre seus representantes (Exell & Stace 1996; Stace 
2004; Sytsma 2004; Maurin et al. 2010).

Estudos moleculares suportam essa 
classificação, pois demonstram a monofilia de 
Laguncularieae e Combretinae (Tan et al. 2002; 
Maurin et al. 2010). Já na subtribo Terminaliinae, 
o gênero Terminalia é considerado parafilético com 
duas linhagens distintas e entre as modificações 
sugeridas por Maurin et al. (2010), os representantes 
de Buchenavia deveriam ser transferidos para 
Terminalia. Entretanto, esses dois táxons continuam 
sendo tratados como gêneros separados em estudos 
atuais sobre a família (Stace 2010; Marquete 2012).
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No Brasil ocorrem 64 espécies em todas as 
regiões, sendo 13 endêmicas do país (Marquete 
2012). Embora sejam registradas nos mais diversos 
domínios fitogeográficos e tipos de vegetação do 
país, as espécies são mais frequentes em ambientes 
úmidos, pois há registro de 47 espécies no domínio 
Amazônia, 29 no domínio da Mata Atlântica e 16 
no domínio da Caatinga (Marquete 2012). 

Estudos taxonômicos realizados em 
diferentes regiões brasileiras contribuíram para o 
conhecimento do grupo. Entre esses, destacamos 
os estudos de Marquete (1984, 1995), Marquete 
& Valente (1997) e Marquete et al. (2003) que 
deram enfoque às espécies ocorrentes na região  
Sudeste; Linsigen et al. (2009) registraram as 
Combretaceae da Região Sul e no nordeste do país, 
Loiola & Sales (1996) estudaram os representantes 
de Combretum ocorrentes em Pernambuco e 
Loiola et al. (2009) listaram as Combretaceae do 
estado da Paraíba. Já Marquete & Valente (2010) 
apresentaram a lista atualizada das espécies 
de Combretaceae para o território brasileiro, 
acrescentando informações sobre os domínios 
fitogeográficos e tipos vegetacionais preferenciais 
das espécies, além de sinônimos.

Inserido no projeto “Flora do Ceará”, o 
presente estudo tem como objetivo o levantamento 
florístico das espécies de Combretaceae no estado, 
contribuindo para um maior conhecimento da flora 
local e uma atualização da distribuição geográfica 
de alguns táxons brasileiros. Ressalta-se que 
especificamente para o Ceará, nenhum estudo 
sobre este grupo taxonômico havia sido realizado 
até o momento.

Material e Métodos 
O estudo baseou-se na análise comparativa 

de amostras obtidas em campo e em espécimes 
depositados nos Herbários EAC, ESA, HST, 
HVASF, MO, R e VIC, siglas segundo Thiers 
(continuously updated). As identificações 
foram realizadas com o auxílio de bibliografia 
especializada (Marquete 1995; Loiola & Sales 
1996; Marquete et al. 2003; Stace 2010) e análise 
de imagens das coleções-tipo disponíveis no sítio 
do Herbário MOBOT (2013).

A terminologia para a descrição dos caracteres 
morfológicos seguiu Radford et al. (1974) e Stearn 
(1992). As flores foram medidas do pedicelo até 
o ápice das pétalas. Para terminologia dos frutos 
adotou-se Spjut (1994). Os nomes das espécies 
(incluindo as sinonímias) estão de acordo com Stace 

(2010) e os nomes dos autores baseados no sítio 
do IPNI (2013). Já os dados referentes à forma de 
crescimento (hábito), habitat, período de floração 
e frutificação e nome popular foram obtidos dos 
rótulos das exsicatas e das observações em campo. 

Os mapas de distribuição das espécies foram 
gerados através do programa DIVA-GIS (Hijmans 
et al. 2005), considerando-se os tipos vegetacionais 
propostos no Manual técnico da vegetação 
brasileira (IBGE 2012): Savana (cerrado), Savana 
estépica (caatinga/carrasco), Floresta Estacional 
Decidual (mata seca), Floresta Ombrófila Densa 
(mata úmida) e tabuleiros costeiros e manguezal.

Resultados e Discussão
Para o Ceará foram registradas 17 espécies 

distribuídas em cinco gêneros: Buchenavia (2), 
Combretum (9), Conocarpus (1), Laguncularia 
(1) e Terminalia (4). Destacamos que havia sido 
registrada a ocorrência de Buchenavia oxycarpa 
(Mart.) Eichler, B. pallidovirens Cuatrec. e 
Combretum vernicosum Rusby em território 
cearense (Stace 2010; Marquete 2012). No entanto, 
especula-se que B. oxycarpa provavelmente esteja 
extinta no estado, pois suas coletas datam de 
1838 e 1910 e não há registros de coletas mais 
recentes. Portanto, decidimos não incluí-la nesse 
estudo. A análise do material de B. pallidovirens 
e C. vernicosum revelou que, na realidade, tais 
espécimes tratam-se de Buchenavia tetraphylla 
(Aubl.) R.A. Howard e Combretum mellifluum 
Eichler, respectivamente. 

Tratamento taxonômico
Combretaceae R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl.: 351. 
1810. 

Árvores, arbustos ou lianas. Folhas opostas 
ou alternas, simples, inteiras, cobertas por tricomas 
compartimentados, escamosos ou glandulares; 
domácias presentes ou não. Inflorescências 
frequentemente espigas ou racemos, podendo 
formar panículas ou às vezes, capítulos globosos, 
terminais ou axilares. Bractéolas presentes. Flores 
actinomorfas ou zigomorfas, dioicas, tetrâmeras 
ou pentâmeras, hipanto dividido em duas partes: 
a inferior (envolvendo o ovário) e a superior 
(em tubo curto ou comprido terminando nos 
lobos do cálice); cálice 4‒5 lobado, geralmente 
pouco desenvolvido; pétalas 4, 5 ou ausentes, 
pequenas ou conspícuas, alternas com os lobos 
do cálice; androceu diplostêmone, estames 4‒10, 
em dois verticilos, exsertos, filiformes, subulados 
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ou truncados; anteras versáteis ou adnatas aos 
filetes, rimosas; disco nectarífero desenvolvido 
ou inconspícuo na base da parede do hipanto 
superior, margem glabra ou pilosa; ovário ínfero, 

unilocular, 2‒6 rudimentos seminais pêndulos. 
Frutos indeiscentes, betulídios ou drupáceos, com 
duas, quatro ou cinco alas, menos frequente alas 
inconspícuas ou vestigiais.

Chave de identificação das espécies de Combretaceae ocorrentes no Ceará

1. Folhas opostas.
2. Hipanto inferior com 2 bractéolas adnatas na porção distal  ............... 4. Laguncularia racemosa
2’. Hipanto inferior sem bractéolas adnatas na porção distal.

3. Flores sem pétalas; estames 4, inclusos  ..............................  2.3. Combretum glaucocarpum 
3’. Flores com pétalas; estames 8, exsertos.

4.  Porções reprodutivas e vegetativas densamente cobertas por indumento tomentoso- viloso 
e poucos tricomas lepidotos   ............................................. 2.4. Combretum hilarianum 

4’. Porções reprodutivas e vegetativas densamente cobertas apenas por tricomas lepidotos 
5.  Bractéola espatulada ou estreito-espatulada.

6.  Fruto anfractuoso-plicado; alas sinuosas  .........  2.1. Combretum duarteanum 
6’. Fruto elíptico; alas planas

7. Tricomas lepidotos esbranquiçados a amarelados; hipanto superior 
crateriforme; disco nectarífero cônico  ..... 2.5. Combretum lanceolatum 

7’. Tricomas lepidotos ferrugíneos; hipanto superior infundibuliforme-
cupuliforme; disco nectarífero em forma de anel  ...................................
 ....................................................................  2.2. Combretum fruticosum 

5’. Bractéola linear, estreito-oval ou lanceolada.
8.  Pétalas lanceoladas  ............................................  2.8. Combretum mellifluum 
8’. Pétalas espatuladas, obovadas ou orbiculares.

9. Fruto orbicular  ............................................  2.9. Combretum monetaria 
9’. Fruto elíptico ou largamente elíptico.

10. Botão floral capitado; hipanto superior cupuliforme; fruto elíptico 
com alas estreitas (1‒2 mm larg.) ............. 2.6. Combretum laxum 

10’. Botão floral turbinado; hipanto superior alongado-campanulado; 
fruto largamente elíptico com alas bem desenvolvidas (7‒8 mm 
larg.)  ...................................................... 2.7. Combretum leprosum

1’. Folhas alternas.
11. Árvores ou arbustos de manguezal; pecíolo com duas glândulas secretoras de sal  .......................  

 ....................................................................................................................  3. Conocarpus erectus
11’. Árvores ou arbustos de outros ambientes; pecíolo sem glândulas secretoras de sal.

12. Lobos do cálice inconspícuo ou pouco desenvolvidos; fruto drupáceo.
13. Folhas glabras, 2−8 pares de nervuras secundárias; fruto oval-elíptico, pontiagudo no 

ápice  .................................................................................. 1.1. Buchenavia tetraphylla
13’. Folhas com face abaxial tomentosa, 9−13 pares de nervuras secundárias; fruto 

arredondado  ........................................................................ 1.2. Buchenavia tomentosa 
12’. Lobos do cálice desenvolvidos; fruto betulídeo, 2‒5 alado.

14. Ramos com indumento ferrugíneo; frutos 5-alados   ......... 5.3. Terminalia glabrescens
14’. Ramos glabros ou com indumento cinéreo; frutos 2-alados.

15. Lobos do cálice eretos   ...................................................  5.2. Terminalia fagifolia
15’. Lobos do cálice reflexos.

16. Folhas argênteo-tomentosas; frutos com alas arredondadas  ..........................  
 ................................................................................. 5.1. Terminalia argentea

16’. Folhas glabras; frutos com alas oblongas ou subtriangulares  ........................  
 ..............................................................................  5.4. Terminalia mameluco
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1. Buchenavia Eichler, Flora 49: 164. 1866. 
Árvores. Folhas alternas, aglomeradas no ápice 

dos ramos, geralmente obovadas ou oblanceoladas, 
base cuneada, ápice arredondado-emarginado. 
Inflorescências em espigas axilares, alongadas 
ou capitadas. Flores diminutas, hermafroditas e 
masculinas na mesma inflorescência. Hipanto 
inferior envolvendo o ovário e prolongado acima 
deste; hipanto superior cupuliforme, com cinco 
lobos do cálice pouco desenvolvidos. Pétalas 
ausentes. Estames 10, exsertos, inseridos em dois 
verticilos, filetes espessos e curtos; anteras adnatas 
aos filetes. Disco nectarífero viloso. Estilete curto; 
estigma truncado ou mais ou menos obtuso; ovário 
com 2-3 óvulos. Fruto drupáceo, geralmente 
elíptico, obovado ou arredondado.

Buchenavia compreende 20 espécies 
exclusivamente americanas, das quais 18 são 
restritas à América do Sul, sendo a bacia do rio 
Amazonas o centro de diversidade do gênero (Stace 
2010). No Brasil, foram registradas 18 espécies 
de ampla distribuição, com maior diversidade (16 
ssp.) ocorrendo no estado do Amazonas (Marquete 
2012).

1.1.  Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A. Howard, 
J. Arnold Arbor. 64(2): 266. 1983. Fig.1a 

Árvores ou arbustos 6−12 m alt.; com 
indumento glabro. Folhas 6,9−8,0 × 2,9−3,2 cm, 
glabras, lâmina obovada, ápice arredondado ou 
emarginado, base cuneada-atenuada; venação 
broquidódroma, 2−8 pares de nervuras secundárias; 
pecíolo 4−6 mm compr. Inflorescências 5,2−6,7 cm 
compr., espigas densifloras e capitadas, axilares 
ou terminais. Bractéola única, 1,5−2,0 × 1,0−1,2 
mm, cimbiforme; botão floral 1,2−1,5 × 1,0−1,5 
mm, capitado. Flores 3,0−4,5 × 3,0−3,5 mm, 
esverdeadas; hipanto inferior 1,5−2,0 × 0,5−1,0 
mm, obclavado, pubescente; hipanto superior 
1,5−2,5 × 3,0−3,5 mm, cupuliforme, glabro; lobos 
do cálice inconspícuos; filetes do verticilo interno 
1,5−2,0 mm compr., filetes do verticilo externo 
2,0−2,5 mm compr.; anteras 0,5−0,7 × 0,6−1,0 
mm, cordiformes; disco nectarífero 0,5−1,0 mm 
compr., aneliforme, margem livre, viloso; ovário 
0,5−1,0 × 0,2−0,5 mm; estilete 2,5−3,0 mm compr., 
linear; estigma truncado. Fruto 2,0−2,3 × 1,2−1,4 
cm, oval-elíptico, pontiagudo no ápice; pedicelo 
frutífero 1,1−1,8 cm compr. 
Material examinado: Barbalha, Chapada do Araripe, 
28.IV.2009, fr., J.R. Maciel et al. 1057 (EAC). Crato, 
Flona Araripe, 22.V.2002, fl., F. Silva (HST 14808). 

É reconhecida pelo hipanto superior 
cupuliforme, anteras cordiformes e fruto drupáceo. 
Possui distribuição neotropical, ocorrendo de Cuba 
até o Rio de Janeiro (Weaver 1991). No Ceará, 
foi registrada em vegetação de carrasco, cerrado, 
complexo litorâneo, mata seca e mata úmida (Fig. 2). 
Floresce de agosto a novembro e frutifica de janeiro 
a outubro. Conhecida popularmente como amarelão, 
imbiritiba, minguiriba, mirindiba, murunduba.

1.2. Buchenavia tomentosa Eichler, Flora 49: 166. 
1866. Fig. 3a-c

Árvore 26m alt., com indumento glabro. 
Folhas 8,4−9,0 × 4,0−5,2 cm, com face abaxial 
tomentosa, lâmina elíptica ou obovada, ápice 
arredondado ou retuso, base cuneada; venação 
broquidódroma, 9−13 pares de nervuras secundárias; 
pecíolo 4−6 mm compr. Inflorescências 2,7−3,2 
cm compr., espigas densifloras, terminais e/
ou axilares. Bractéola única, 1,5−2,0 × 1,0−1,2 
mm, cimbiforme; botão floral 1,2−1,5 × 1,0−1,5 
mm, levemente capitado. Flores 2,0−2,5 mm, 
esverdeadas; hipanto inferior 1,0−2,5 × 0,2−0,3 
mm, cilíndrico, viloso; hipanto superior 0,9−1,5 × 
1,3−1,5 mm, cupuliforme; lobos do cálice pouco 
desenvolvidos; filetes do verticilo interno 1,5−2,0 
mm compr., filetes do verticilo externo 2,0−2,5 mm 
compr.; anteras 0,5−0,7 × 0,6−1,0 mm, orbiculares; 
disco nectarífero 0,5−1,0 mm compr., aneliforme, 
margem livre, viloso; ovário 0,5−1,0 × 0,2−0,5 
mm; estilete 2,5−3,0 mm compr., linear; estigma 
agudo. Fruto 2,0−3,5 × 1,2−1,7 cm, arredondado; 
pedicelo frutífero 1,1−1,4 cm compr. 
Material examinado: Crateús, RPPN Serra das Almas, 
19.IX.2002, fl., F.S. Araújo & J.R. Lima (EAC 33298). 
Novo Oriente, Planalto da Ibiapaba, 11.X.1991, fl., F.S. 
Araújo (EAC 19640).

Buchenavia tomentosa é reconhecida pela 
face abaxial tomentosa, inflorescência em espiga 
e frutos arredondados. Ocorre no Brasil, Bolívia 
e Peru (Stace 2010). No Ceará foi registrada em 
ambientes de carrasco, cerrado e mata seca (Fig. 
2). Coletada com flores de agosto a outubro, e com 
frutos em maio e julho. Popularmente conhecida 
como mirindiba.

2. Combretum Loefl., Iter Hispan. App. 308. 1758. 
Árvores, arbustos ou subarbustos escandentes. 

Folhas opostas, com tricomas lepidotos em ambas 
as faces. Inflorescências em espigas, racemos 
ou panículas, axilares e/ou terminais. Flores 
hermafroditas, raramente unissexuadas. Hipanto 
inferior aderente ao ovário, sem bractéolas adnatas; 
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Figura 1 – a. Buchenavia tetraphylla – frutos maduros; b. Combretum duarteanum – fruto jovem; c. Combretum 
lanceolatum – inflorescência; d. Combretum mellifluum – hábito; e. Combretum leprosum – frutos; f. Conocarpus 
erectus – detalhe do ramo com infrutescência.
Figure 1 – a. Buchenavia tetraphylla – ripe fruit; b. Combretum duarteanum – young fruit; c. Combretum lanceolatum – inflorescence; 
d. Combretum mellifluum – habit; e. Combretum leprosum – fruits; f. Conocarpus erectus – detail of branch with infructescence.
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c
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hipanto superior em tubo curto ou comprido. Lobos 
do cálice 4; pétalas 4 inseridas na fauce do hipanto 
superior, entre os lobos do cálice ou raramente 
ausentes. Estames 4‒8, exsertos, inseridos em 

dois verticilos; anteras versáteis, rimosas. Disco 
nectarífero desenvolvido ou não. Estilete exserto; 
estigma truncado ou mais ou menos obtuso; ovário 
com 2‒6 óvulos. Fruto betulídeo, 4-alado.
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O gênero Combretum compreende 255 
espécies com distribuição nas regiões tropicais 
e subtropicais da África, América e Ásia (Stace 
2010). Das 29 espécies ocorrentes nas Américas, 
21 tem registros no Brasil (Stace 2010; Marquete 
2012) e nove no Ceará.

2.1. Combretum duarteanum Cambess., Fl. Bras. 
Merid. 2: 248. 1829. Fig. 1b

Arvoretas ou arbustos 2,0−3,0 m alt., cobertos 
por tricomas lepidotos hialinos ou ferrugíneos. Folhas 
7,4−10,4 × 3,9−6,6 cm, lâmina elíptica a largamente 
elíptica, ápice agudo ou acuminado, base cuneada; 
venação eucamptódroma-broquidódroma, 6-12 
pares de nervuras secundárias; pecíolo 2−3 mm 
compr. Inflorescências 3,5−4,1 cm compr., racemos 
paucifloros, axilares. Bractéola única, 2,0−3,0 × 
0,3−0,5 mm, espatulada; botão floral 2,0−4,5 × 
1,0−1,5 mm, turbinado. Flores 7,5−11,0 × 1,5−6,0 
mm, amareladas a avermelhadas; hipanto inferior 
2,0−3,0 × 1,0−2,0 mm, fusiforme a levemente 
tetrágono; hipanto superior 5,5−8,0 × 1,5−6,0 mm, 
infundibuliforme-cupuliforme; lobos do cálice 
0,5−1,0 × 1,0–1,5 mm, deltoides; pétalas 2,0−2,5 
× 0,6−1,0 mm, estreito-espatuladas a espatuladas; 
estames 8, exsertos; filetes do verticilo interno 5,0−8,0 
mm compr., filetes do verticilo externo 5,5−10,0 mm 
compr.; anteras 0,4−0,5 × 0,5−0,6 mm, elípticas; 
disco nectarífero 0,6−1,0 mm compr., aneliforme, 
margem livre, viloso; ovário 0,5−1,0 × 0,6−0,8 
mm; estilete 6,5−9,0 mm compr, filiforme; estigma 

truncado. Fruto 2,7−4,1 × 9,0−1,2 mm, anfractuoso-
plicado; alas 25−39 × 2−3,5 mm, sinuosas, estreitas; 
pedicelo frutífero 1,0−3,0 cm compr.   
Material examinado: Aquiraz, Serrote da Preaoca, 
26.I.2001, fl., A.S.F. Castro 930 (EAC). Itaitinga, Serrote 
de Itaitinga, 22.XII.1955, fl., A. Ducke (EAC 1561). 
Lavras da Mangabeira, Colégio Agrícola, 17.V.1985, 
fr., A. Fernandes et al. (EAC 13177). 

Combretum duarteanum é reconhecida pelo 
hipanto superior infundibuliforme-cupuliforme 
e frutos anfractuoso-plicados com alas sinuosas. 
Espécie exclusiva da América do Sul, com 
ocorrência na Bolívia, Brasil e Paraguai (Stace 
2010). No Ceará ocorre em vegetação de caatinga 
arbustiva, cerrado e mata seca (Fig. 2). Coletada 
com flor em janeiro, março e dezembro e com fruto 
em janeiro, fevereiro, maio e julho. Ilustrações 
desta espécie são apresentadas em Loiola & Sales 
(1996). Conhecida popularmente como mofumbo-
de-louro, cipaúba, cipaúba-rasteira.

2.2. Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz, USDA 
Bur. Pl. Industr. Invente. Seeds 31: 86-87. 1914.  
 Fig. 2

Arbustos escandentes ou lianas 1,5−3,0 m 
alt., cobertos por tricomas lepidotos ferrugíneos. 
Folhas 8,0−10,1 × 4,7−7,2 cm, lâmina estreitamente 
elíptica a elíptica ou ovada, ápice acuminado ou 
agudo, base cuneada ou arredondada; venação 
geralmente eucamptódroma-boquidódroma, às 
vezes eucamptódroma ou broquidódroma, 5-10 
pares de nervuras secundárias; pecíolo 5−6 mm 
compr. Inflorescências 4,2−8,4 cm compr., racemos 
densifloros, axilares e terminais. Bractéola única, 
5,0−6,0 × 1,0−1,2 mm, estreito-espatulada; 
botão floral 4,0−4,5 × 1,5−2,5 mm, turbinado. 
Flores 11,0−15,5 × 2,5−4,0 mm, amareladas a 
avermelhadas; hipanto inferior 3,0−4,0 × 0,5−0,6 
mm, fusiforme, tetrágono; hipanto superior 
8,0−11,0 × 2,5−4,0 mm, infundibuliforme-
cupuliforme; lobos do cálice 2,1−2,5 × 1,5−2,0 
mm, triangulares; pétalas 2,0−3,0 × 1,0−1,5 mm, 
elípticas; estames 8, exsertos; filetes do verticilo 
interno 16,5−18,0 mm compr., filetes do verticilo 
externo 17,0−19,0 mm compr.; anteras 1−1,5 × 
0,4−0,6 mm, elípticas; disco nectarífero 1−1,5 mm 
compr., aneliforme, margem livre, densamente 
viloso; ovário 1,7−2,0 × 0,4−0,5 mm,; estilete 
20−23 mm compr., filiforme; estigma plano. 
Fruto 1,7−1,8 × 1,5−1,8 cm, elíptico; alas 1,6−1,8 
× 5,0−10,0 cm, planas, delgadas; região central 
1,6−1,7 × 4,0−6,0 mm, apículo no ápice; pedicelo 
frutífero 0,2−0,6 cm compr. 

Figura 2 – Distribuição de Combretaceae no Ceará, 
Brasil: • Buchenavia tetraphylla; ○ B. tomentosa; 
□ Combretum duarteanum; + C. fruticosum; � C. 
glaucocarpum e ∆ C. hilarianum.
Figure 2 – Distribution of Combretaceae in Ceará state, Brasil: 
• Buchenavia tetraphylla; ○ B. tomentosa; □ Combretum 
duarteanum; + C. fruticosum; �  C. glaucocarpum; ∆ C. 
hilarianum.
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Figura 3 – a-c. Buchenavia tomentosa (F.S. Araújo s.n. EAC 19640) – a. face adaxial da folha, b. visão frontal da flor, 
c. fruto; d-f. Combretum glaucocarpum (F.S. Araújo s.n. EAC 15728) – d. face adaxial da folha, e. visão frontal da 
flor, f. fruto; g-i. Combretum hilarianum (P. Bezerra 545) – g. face adaxial da folha, h. visão frontal da flor, i. fruto; 
j-l. Combretum laxum (A.S.F. Castro 1151) – j. face adaxial da folha, k. visão frontal da flor, l. fruto; m-o. Combretum 
mellifluum (A. Fernandes & E. Nunes s.n. EAC 9868) – m. face adaxial da folha, n. visão frontal da flor, o. fruto.
Figure 3 – a-c. Buchenavia tomentosa (F.S. Araújo s.n. EAC 19640) – a. the adaxial leaf, b. frontal view of flower, c. fruit; d-f. Combretum 
glaucocarpum (F.S. Araújo s.n. EAC 15728) – d. the adaxial leaf, e. frontal view of flower, f. fruit; g-i. Combretum hilarianum (P. 
Bezerra 545) – g. the adaxial leaf, h. frontal view of flower, i. fruit; j-l. Combretum laxum (A.S.F. Castro 1151) – j.the adaxial leaf, k. 
frontal view of flower, l. fruit; m-o. Combretum mellifluum (A. Fernandes & E. Nunes s.n. EAC 9868) – m. the adaxial leaf, n. frontal 
view of flower, o. fruit.
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Material examinado: Caucaia, 23.VIII.2008, fl., O. 
Deusdênia & E. Silveira (EAC 43054). Maranguape, 
Serra de Maranguape, 26.VI.1981, fl., E. Nunes & P. 
Martins (EAC 10473). Pacoti, Serra de Baturité, Sítio 
Germinal, 30.VIII. 1941, fr., P. Bezerra 301 (EAC). 
Quixeramobim, 19.VIII.2003, fl., A. Fernandes & E. 
Nunes (EAC 32879). 

A espécie possui disco nectarífero conspícuo 
aneliforme, hipanto superior infundibuliforme-
cupuliforme e tricomas lepidotos ferrugíneos, 
características que a diferenciam de Combretum 
lanceolatum Pohl ex. Eichler, espécie com maior 
similaridade morfológica. Ocorre no México, 
América Central e América do Sul (Linsigen et al. 
2009). No Ceará está presente em floresta estacional 
semidecidual (Fig. 2). Floresce de maio a agosto e em 
outubro e frutifica em julho e agosto. Ilustrações desta 

espécie podem ser encontradas em Loiola & Sales 
(1996). Popularmente conhecida como mofumbo-
branco, ramela-de-macaco e ramela-de-periquito.                     

2.3. Combretum glaucocarpum Mart., Flora 24(2): 
3. 1841. Fig. 3d-f

Árvores, arbustos ou lianas 3,5−20,0 m 
de alt., cobertos por tricomas lepidotos hialinos 
ou amarelados. Folhas 5,7−7,3 × 3,8−4,0 cm, 
lâmina elíptica, ápice agudo ou acuminado, base 
arredondada ou cuneada; venação eucamptódroma 
a eucamptódroma-broquidódroma, 4−10 pares 
de nervuras secundárias; pecíolo 5−7 mm compr. 
Inflorescências 4,4−5,2 cm compr., panículas 
congestas, axilares e terminais. Bractéola única, 
0,5−0,6 × 0,3−0,4 mm, dentiforme-subulada; 
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pétalas 1,0−1,5 × 1,0−1,2 mm, obovadas; estames 
8, exsertos; filetes do verticilo interno 3,5−5,0 
mm compr., filetes do verticilo externo 3,0−4,5 
mm compr.; anteras 0,5−0,6 × 0,5−0,7 mm, 
cordiformes; disco nectarífero 0,6−1,0 mm compr., 
aneliforme, margem livre, densamente viloso; 
ovário 0,8−1,0 × 0,4−0,5 mm; estilete 2−3,5 mm 
compr., filiforme; estigma truncado. Fruto 1,0−1,2 
× 1,0−1,4 cm; alas 0,8−1,0 ×0,4−0,5 mm, planas; 
região central 10−11 × 4−6 mm, ápice sem apículo; 
pedicelo frutífero 0,5−1,0 cm compr. 
Material examinado: Saboeiro, entre Bebedouro e 
Saboeiro, 2.VI.1943, fr., P. Bezerra 545 (EAC). Ubajara, 
Cachoeira do Boi Morto, 22.III.1980, fl., A. Fernandes 
& P. Martins (EAC 8281). 

Combretum hilarianum é a única espécie da 
família no Ceará que possui indumento tomentoso-
viloso, além dos tricomas lepidotos recobrindo o 
caule, folhas, flores e frutos. Ocorre no Brasil, 
Bolívia, Paraguai e Peru (Stace 2010). No Ceará, 
foi registrada em vegetação de caatinga e carrasco 
(Fig. 2). A espécie é conhecida de poucas coletas 
no estado. Floresce e frutifica em março e junho, 
respectivamente. Nome popular: mofumbo.        

2.5. Combretum lanceolatum Pohl ex Eichl., in: 
Mart. Fl. bras. 14(2): 110. 1867. Fig. 1c

 Arvoretas a arbustos escandentes 2,5−5,0m 
alt., densamente cobertos por tricomas lepidotos 
esbranquiçados a amarelados. Folhas 9,8−11,1 × 
3,5−4,2 cm, lâmina lanceolada ou ovada, ápice 
acuminado ou agudo, base cuneada; venação 
geralmente eucamptódroma-boquidódroma, às 
vezes eucamptódroma ou broquidódroma, 5−10 
pares de nervuras secundárias; pecíolo 3−5 mm 
compr. Inflorescências 6,9−15,7 cm compr., 
racemos densifloros e congestos, terminais e/
ou axilares. Bractéola única, 3,5−6,0 × 1,0−1,5 
mm, espatulada; botão floral 6,0−7,0 × 2,0−3,5 
mm, capitado. Flores 12,5−13,5 × 3,5−7,0 mm, 
esverdeadas a amareladas; hipanto inferior 4,5−5,0 
× 0,5−1,0 mm, tetrágono; hipanto superior 8,0−8,5 
× 5,0−7,0 mm, crateriforme; lobos do cálice 
2,0−3,0 × 2,5−3,0 mm, deltoides; pétalas 1,5−1,9 
× 1,0−1,5 mm, suborbiculares a orbiculares; 
estames 8, exsertos; filetes do verticilo interno 
17,0−21,0 mm compr., filetes do verticilo externo 
19,0−20,0 mm compr.; anteras 1,0−1,5 x 0,8−1,0 
mm, elípticas; disco nectarífero 1,5−2,0 mm 
compr., cônico, margem livre, pubescente; ovário 
1,5−1,7 × 0,4−0,5 mm; estilete 30−34 mm compr., 
filiforme; estigma agudo. Fruto 1,6−1,9 × 1,3−1,4 
cm, elíptico; alas 1,5−1,7 × 3,0−5,0 cm, planas; 

botão floral 2,5−3,0 × 1,0−1,5 mm, globoso. Flores 
3,5−4,0 × 1,5−2,5 mm, alaranjadas; hipanto inferior 
1,0−1,5 × 0,5−0,6 mm, fusiforme, levemente 
tetrágono; hipanto superior 2,0−3,0 × 1,5−2,5 mm, 
campanulado; lobos do cálice ausentes ou 4, muito 
curtos; pétalas ausentes; estames 4, inclusos, todos 
do mesmo tamanho; filetes 1,5−2,0 mm compr.; 
anteras 0,4−0,5 × 0,5−0,6 mm, cordiformes; disco 
nectarífero 0,5−0,6 mm compr., aneliforme, margem 
livre, viloso; ovário 0,6−1,0 × 0,4−0,5 mm compr.; 
estilete 2,5−3,0 mm, filiforme; estigma plano. Fruto 
1,6−2,1 × 2,0−2,4 cm, elíptico a largamente elíptico; 
alas 1,4−1,5 × 6,0−8,0 mm, planas, delgadas; 
região central 1,6−2,0 × 5−7 mm, apículo no ápice; 
pedicelo frutífero 2,1−2,3 cm compr. 
Material examinado: Crato, Avenida Pedro Felício 
Cavalcante, 17.VIII.2008, fr., M.A.P. Silva 47359 (EAC); 
Fortaleza, Campus do Pici, 29.III.1977, fl., L.Z. Almeida 
(EAC 3121). Meruoca, Serra da Meruoca, 19.V.1989, fr., 
A. Fernandes (EAC 16152). Novo Oriente, Morro dos 
Três Irmãos, 20.II.1989, fl., F.S. Araújo (EAC 15728).

A espécie caracteriza-se por possuir flores 
diminutas (3,5−4 × 1,5−2,5 mm) com hipanto 
superior campanulado, lobos do cálice ausentes 
ou quatro, muito curtos e flores sem pétalas.  
É exclusiva da América do Sul, ocorrendo na 
Bolívia, Brasil e Peru (Stace 2010). No Ceará, foi 
encontrada em vegetação de carrasco, caatinga 
arbórea, mata seca e complexo litorâneo em mata 
de tabuleiro (Fig. 2). Coletada com flores nos meses 
de fevereiro a abril, junho e dezembro, e com frutos 
de maio a setembro. Conhecida popularmente como 
cipaúba, cipaúba-de-boi e sipaúba.

2.4. Combretum hilarianum D.Dietr., Syn. Pl. 2: 
1303.1840. Fig. 3g-i

Arbustos escandentes 4,0 m alt., com 
estruturas reprodutivas e vegetativas densamente 
cobertas por indumento tomentoso-viloso e poucos 
tricomas lepidotos amarelados a ferrugíneos. 
Folhas 5,9−7,7 × 2,3−3,0 cm, lâmina estreitamente 
elíptica ou elíptica, ápice agudo ou acuminado, 
base cordada ou obtusa; venação eucamptódroma 
a eucamptódroma-broquidódroma, 6−11 pares 
de nervuras secundárias; pecíolo 2−5 mm compr. 
Inflorescências 5,8−9,0 cm compr., racemos 
densifloros, terminais e/ou axilares. Bractéola 
única, 1,5−2,0 × 0,8−1,0 mm, elíptica; botão floral 
3,0−3,5 × 1,5−2,0 mm, elipsoide-arredondado. 
Flores 3,5−4,0 × 2,0−3,0 mm, esverdeadas; hipanto 
inferior 1,5−2,5 × 1,2−1,5 mm, fusiforme; hipanto 
superior 1,5−2,0 × 2,8−3,2 mm, cupuliforme; 
lobos do cálice 0,5−1,0 × 0,5−1,0 mm, deltoides; 



Combretaceae do Ceará

Rodriguésia 65(3): 685-700. 2014

693

região central 16,5−19 × 3,5−4 mm, apículo no 
ápice; pedicelo frutífero 0,4−0,6 cm compr. 
Material examinado: Aiuaba, Estação Ecológica, 
22.XI.1982, fl., F. de A. Viana (EAC 11951). Granja, à 
beira de um riacho, 20.X.1988, fr., M. Andrade Neto (EAC 
15776). Quixadá, 23.VI.1946, fl., P. Bezerra (EAC 814). 

É reconhecida pelo hipanto superior 
crateriforme e pelo disco nectarífero cônico. 
Ocorre no Brasil, Bolívia e Paraguai (Stace 2010). 
No Ceará, foi encontrada em vegetação de caatinga 
arbustiva e mata ciliar (Fig. 4). Registrada com 
flores em março e de maio a dezembro e com frutos 
de agosto a novembro. Popularmente conhecida 
por cipó-do-rio, jerimataia, mofumbo, mofumbo-
do-rio, mofumbo-vermelho e remela-de-macaco.

2.6. Combretum laxum Jacq. Enum. Syst. Pl. 19. 
1760. Fig. 3j-l 

Árvores, arbustos escandentes ou lianas 3,5 
m alt., cobertos por indumento lepidoto ferrugíneo. 
Folhas 9,3−13,0 × 3,6−4,9 cm, lâmina elíptica 
ou oblanceolada, ápice acuminado a longamente 
acuminado ou arredondado, base cuneada ou 
obtusa; venação geralmente eucamptódroma-
broquidódroma, às vezes eucamptódroma ou 
broquidódroma, 6−14 pares de nervuras secundárias; 
pecíolo 6−10 mm compr. Inflorescências 3,3−5,2 
cm compr., panículas laxas ou congestas, terminais 
ou axilares. Bractéola única, 0,8−1,0 × 0,1−0,3 mm, 
linear; botão floral 2,4−3,0 × 1,0−1,5 mm, capitado. 
Flores 2,5−4,0 × 2,0−2,5 mm, esbranquiçadas ou 
amareladas; hipanto inferior 1,0−2,0 × 0,5−1,0 
mm, fusiforme, tetrágono; hipanto superior 
1,5−2,0 × 2,0−2,5 mm, cupuliforme; lobos do 
cálice 0,3−0,5 × 0,4−0,5 mm, triangulares; pétalas 
1,0−1,5 × 1,0−2,0 mm, orbiculares; estames 8, 
exsertos; filetes do verticilo interno 2,5−3,5 mm 
compr., filetes do verticilo externo 3,0−4,0 mm 
compr.; anteras 0,5−0,8 × 0,5−0,6 mm, largamente 
elípticas; disco nectarífero 0,4−0,6 mm compr., 
aneliforme, margem livre, glabro; ovário 0,5−0,6 × 
0,3−0,5 mm; estilete 1,0−3,0 mm compr, filiforme; 
estigma truncado. Fruto 1,7−2,0 × 0,7−1,1 cm, 
elíptico; alas 1,5−1,8 × 0,1−0,2 cm, planas, 
estreitas; região central 1,7−2,0 × 0,5−0,9 mm, 
aguda; pedicelo frutífero 0,2−1,2 cm compr. 
Material examinado: Eusébio, Margem da lagoa da 
Precabura, 28.XII.2001, fr., A.S.F. Castro 1151 (EAC). 
Graça, Passagem Larga, 31.VIII.2006, fl., A.S.F. Castro 
1848 (EAC). Granja, s.l., 20.X.1988, fr., M. Andrade 
Neto (EAC 15809). Ubajara, Parque Nacional de 
Ubajara, 18.IX.1988, fl., A. Fernandes (EAC 15651). 

Esta espécie é reconhecida pelos lobos do 
cálice curtos (0,3−0,5 × 0,4−0,5 mm), pétalas 
orbiculares e frutos elípticos com alas estreitas 
(0,1−0,2 cm larg.). Espécie exclusivamente 
Neotropical, ocorrendo do México a Argentina 
(Linsingen et al. 2009). No Ceará, está presente em 
vegetação de caatinga, carrasco, cerrado, mata ciliar 
e mata seca (Fig. 4). Coletada com flor de agosto 
a outubro, e com frutos em janeiro e de agosto a 
dezembro. Nomes populares: cipó-do-rio, mofumbo.       

2.7. Combretum leprosum Mart., Flora 24(2): 1. 
1841. Fig. 1e

Arvoretas,  arbustos escandentes ou 
lianas 2,5−5,0 m alt., cobertos com indumento 
lepidoto esbranquiçado ou amarelado. Folhas 
6,9−8,5 × 3,9−5,6 cm, lâmina elíptica a 
largamente elíptica, ápice agudo, acuminado 
ou arredondado, base arredondada; venação 
eucamptódroma a broquidódroma, geralmente 
eucamptódroma-broquidódroma, 5−12 pares de 
nervuras secundárias; pecíolo 10−12 mm compr. 
Inflorescências 4,7−10,9 cm compr., panículas de 
racemos congestas, terminais e axilares. Bractéola 
única 2,5−5,0 × 0,5−0,6 mm, linear; botão floral, 
4,0−5,0 × 1,0−1,2 mm, turbinado. Flores 6,5−8,0 
× 2,5−3,0 mm, esbranquiçadas a amareladas; 
hipanto inferior 2,0−3,0 × 1,0−1,2 mm, fusiforme; 
hipanto superior 4,5−5,0 × 2,5−3,0 mm, alongado-
campanulado; lobos do cálice 1,2−2,0 × 1,0−1,5 
mm, triangulares; pétalas 1,8−2,0 × 1,2−1,4 mm, 
orbiculares; estames 8, exsertos; filetes do verticilo 

Figura 4 – Distribuição de Combretaceae no Ceará, 
Brasil: ■ Combretum lanceolatum; ∆ C. laxum; • 
C. leprosum; � C. mellifluum; ○ C. monetaria; + 
Conocarpus erectus.
Figure 4 – Distribution of Combretaceae in Ceará state, Brasil: 
■ Combretum lanceolatum; ∆ C. laxum; • C. leprosum; � C. 
mellifluum; ○ C. monetaria; + Conocarpus erectus.
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interno 4−6 mm compr., filetes do verticilo externo 
3,5−4,0 mm compr.; anteras 0,5−1,0 × 0,3−0,6 
mm, elípticas; disco nectarífero 0,8−1 mm compr., 
infundibuliforme, margens não livres, densamente 
viloso; ovário 1,0−1,2 × 0,4−0,5 mm; estilete 
7−9 mm compr., filiforme; estigma agudo. Fruto 
1,7−2,2 × 1,5−1,8 cm, largamente elíptico; alas 
1,4−1,7 × 0,7−0,8 cm, planas, secas; região central 
1,7−2,2 × 0,5−0,6 mm, ápice sem apículo; pedicelo 
frutífero 0,5−1,0 cm compr. 
Material examinado: Caridade, Campos Belos, estrada 
de Inhuporanga para Guaramiranga, 3.VII.2008, fr., 
M.O.T. Menezes 12 (EAC). Novo Oriente, Milagres, 
10.III.1991, fl., F.S. Araújo 336 (EAC). Sobral, Fazenda 
Macapá, Taperoaba, 18.VI.1994, fr., M. Andrade Neto 
(EAC 21252). 

Espécie facilmente reconhecida pelos 
tricomas lepidotos esbranquiçados ou amarelados 
recobrindo ramos, folhas, flores e frutos; hipanto 
superior alongado campanulado e pétalas 
orbiculares. Tem distribuição exclusiva na América 
do Sul, com registro para Bolívia, Paraguai e Brasil 
(Loiola et al. 2009). No estado do Ceará tem ampla 
distribuição, com ocorrência em vegetação de 
caatinga arbustiva, carrasco, cerrado e no complexo 
litorâneo na mata de tabuleiro (Fig. 4). Floresce e 
frutifica o ano todo. Conhecida popularmente como 
mofumbo, mofumbo-branco e mufumbo.

2.8. Combretum mellifluum Eichler, Fl. bras. 
14(2): 113. 1867. Figs. 1d, 3m-o

Árvores ou arbustos escandentes 8 m alt., 
cobertos por tricomas lepidotos esbranquiçados. 
Folhas 5,1−6,5 × 2,4−3,9 cm, lâmina elíptica a 
largamente elíptica, ápice acuminado ou agudo, 
base cuneada ou obtusa; venação eucamptódroma-
broquidódroma, 4-8 pares de nervuras secundárias; 
pecíolo 4−7 mm compr. Inflorescências 4,4−7,2 cm 
compr., panículas de racemos laxas, terminais ou 
axilares. Bractéola única, 1,0−1,5 × 0,4−0,6 mm, 
lanceolada; botão floral 2,0−2,5 × 1,0−1,2 mm, 
capitado ou turbinado. Flores 3,0−3,5 × 2,0−2,5 
mm, amareladas; hipanto inferior 1,0−1,5 × 0,5−0,6 
mm, tetrágono; hipanto superior 1,5−2,5 × 2,0−2,5 
mm, infundibuliforme-cupuliforme; lobos do 
cálice 1,0−1,5 × 0,8−1,0 mm, triangulares; pétalas 
1,4−2,0 × 0,5−0,7 mm, lanceoladas; estames 
8, exsertos; filetes do verticilo interno 2−4 mm 
compr., filetes do verticilo externo 1,5−3,5 mm 
compr.; anteras 0,5−0,6 × 0,4−0,5 mm, elípticas; 
disco nectarífero 0,2−0,3 mm compr., aneliforme, 
margens livres, viloso; ovário 0,5−0,6 × 0,2−0,3 
mm; estilete 2,5−4,2 mm compr., filiforme; estigma 

agudo. Fruto 1,3−1,5 × 1,0−1,2 cm, elíptico; alas 
1,1−1,3 × 2,5−4,0 cm, planas; região central 
1,3−1,5 × 0,4−0,5 cm, ápice sem apículo; pedicelo 
frutífero 0,2−0,3 cm compr. 
Material examinado: Reriutaba, estrada para Guaraciaba 
do Norte, 7.III.1981, fl. e fr., A. Fernandes & E. Nunes 
(EAC 9868). Tianguá, em local não determinado, 
18.II.1977, fl., A. Fernandes & Matos (EAC 3196). 

Pode ser reconhecida pela flor com hipanto 
superior infundibuliforme-cupuliforme e pétalas 
lanceoladas. Ocorre no Paraguai, Peru, Bolívia e 
Brasil (Stace 2010). No Ceará, foi registrada em 
vegetação de caatinga, carrasco, cerrado, mata 
seca e mata úmida (Fig. 4). Coletada com flores 
de fevereiro a junho, e com frutos de fevereiro 
a março. Nomes populares: cipaúba e mofumbo.

2.9. Combretum monetaria Mart., Flora, 24(2): 
Beibl. 2. 1841. Fig. 5a-c

Arvoreta 2−4 m alt.; coberta por tricomas 
lepidotos hialinos ou ferrugíneos. Folhas 2,2−6,0 
× 1,7−3,0 cm, lâmina elíptica a largamente elíptica; 
ápice agudo, às vezes caudado, base cuneada; 
venação eucamptódroma-broquidódroma, 4−8 
pares de nervuras secundárias; pecíolo 2−3 
mm compr. Inflorescências 2,0−4,5 cm compr., 
racemos subcapitados, axilares e/ou terminais. 
Bractéola única, 1,0−1,5 × 1,0 mm, linear a 
estreito oval; botão floral 1,5−2,0 × 1,0−1,5 mm, 
capitado a turbinado. Flores 7,0−8,0 × 2,5−3,2 
mm.; hipanto inferior 1,5−2,0 × 0,4−0,5 mm, 
ovoide; hipanto superior 2,0−2,5 × 1,5−2,0 mm, 
infundibiliforme-cupuliforme; lobos do cálice 
0,5−1,0 × 1,0−1,5 mm, deltoides; pétalas 1,0−1,5 
× 0,4−0,5 mm, espatuladas ou obovadas; estames 
8, exsertos; filetes do verticilo interno 3,0−3,5 
mm compr., filetes do verticilo externo 3,5−4,0 
mm compr.; anteras 0,4−0,5 ×0,3−0,4 mm, 
elípticas; disco nectarífero 0,6−1,0 mm compr., 
aneliforme, margem livre, viloso; ovário 0,4−0,6 
× 1−1,2 mm; estilete 3−3,5 mm compr., filiforme; 
estigma punctiforme. Fruto 1,0−1,4 × 0,3−0,4 cm, 
orbicular; alas 0,9−1,0 × 0,2−0,3 cm, reflexas; 
região central 0,5−0,6 × 0,1−0,2, aguda; pedicelo 
frutífero 0,1−1,5m]cm compr.
Material examinado: Jati, estrada para DNOCS, 
3.II.2009, fl., J.G. Carvalho-Sobrinho 1861 (HVASF). 
Mauriti, área testemunho da ASV Pedreira, ca. 1 km 
do canal da transposição, 8.V.2012, fr., V.M. Cotarelli 
1725 (HVASF).

Reconhecida pelas flores com pétalas 
espatuladas ou obovadas e principalmente pelo 
fruto orbicular. Espécie endêmica do Brasil, com 
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ocorrência na Bahia, Minas Gerais, Paraíba e 
Pernambuco (Marquete 2012). Coletada no Ceará 
em vegetação de caatinga (Fig. 4), com flores em 
fevereiro e frutos em maio. Ausência de registro 
de nome popular para essa espécie. Popularmente 
conhecida como mofumbo e sipaúba.

3. Conocarpus erectus L., Sp. Pl. 1: 176-177. 
1753. Fig. 1f

Árvores ou arbustos 3 m alt. Folhas 6,3−7,0 
× 1,9−2,4 cm, alternas, lâmina lanceolada ou 
oblanceolada, ápice agudo ou arredondado, base 
cuneada; venação broquidódroma, 4−7 pares de 
nervuras secundárias; domácias lentibuliformes 
nas axilas das nervura primária com as secundárias 
na face abaxial; pecíolo 6−12 mm, com duas 
glândulas secretoras de sal. Inflorescências 4−6 
× 5−6 mm, capítulos globosos, terminais e/ou 
axilares. Bractéola única 2,5−4,5 × 0,5−1,0 mm, 
lanceolada; botão floral não observado. Flores 
1,9−2,4 × 1,0−1,2 mm, marrons; hipanto inferior 
1−1,5 × 1−1,5 mm, assimétrico, côncavo convexo, 
tomentoso no ápice, glabro na base; hipanto 
superior 0,8−1,0 × 0,9−1,2 mm, cupuliforme, 
esparsamente tomentoso; lobos do cálice 5, 0,8−1 × 
0,5−0,8 mm, ovado-triangulares; pétalas ausentes; 
estames 5, inclusos, em único verticilo, filetes 
1,0−1,3 mm compr., filiforme; anteras 0,3−0,4 × 
0,2−0,5 mm, orbiculares; disco nectarífero 0,3−0,5 
mm, aneliforme, margem livre, pubescente; ovário 
0,8−1 × 0,3−0,5 mm; estilete 0,9−1,2 mm compr., 
encurvado; estigma truncado. Fruto 2,5−4,0 × 
2,0−3,0 cm, imbricado, reflexo, geralmente hipanto 
superior persistente,subséssil. 
Material examinado: Caucaia, Parque Botânico do Ceará, 
25.III.1998, fr., E. Nunes et al.  (EAC 26246). Fortaleza, 
salinas, Barra do Ceará, 17.X.1976, fl., L. Almeida (EAC 
2931). Iguape, 7.I.1977, fl., A. Fernandes & M. Ferri 
(EAC 3074). Jijoca de Jericoacoara, APA de Jericoacoara, 
7.III.1997, fr., L.Q. Matias 19  (EAC).

Conocarpus erectus pode ser facilmente 
reconhecida pelas flores e frutos agrupados em 
capítulos globosos. Ocorre no litoral meridional 
da Flórida, México, América Central e na mérica 
do Sul se desenvolve no litoral do Equador ao 
Brasil (Linsigen et al. 2009). Sempre associada a 
ambientes de manguezal. No Brasil, foi registrada 
nos estados do Pará, Alagoas, Bahia, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Espírito Santo, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Paraná (Marquete 2012). No Ceará 
foi registrada ao longo do litoral (Fig. 4) em 

manguezais. Coletada com flor de janeiro a 
abril, em junho, julho e outubro e com frutos de 
fevereiro a julho. Popularmente conhecida como 
mangue-de-botão, mangue-ratinho.

4. Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn., 
Suppl. Carp. 3: 209, t. 217. 1807. Fig. 6

Árvores 3,0−6,0 m alt., com indumento 
glabro. Folhas 5,4−6,3 × 3,7−4,2 cm, opostas, 
lâmina elíptica ou obovada, ápice emarginado 
ou obtuso, base obtusa; venação broquidódroma, 
9−18 pares de nervuras secundárias; pecíolo 7−12 
mm compr., com duas glândulas secretoras de sal. 
Inflorescências 5,4−7,9 cm compr., racemos de 
espigas laxifloras, terminais ou axilares. Bractéola 
única, 1,5−2,0 × 1,5−2,0 mm, cimbiforme; botão 
floral não observado. Flores 4,0−4,5 × 3,0−3,5 mm, 
monóicas ou estaminadas, esverdeadas; hipanto 
inferior 2,0−2,5 × 1,5−2,0 mm, campanulado, com 
duas bractéolas adnatas à porção distal; hipanto 
superior 2,0−2,5 × 3,0−3,5 mm, cupuliforme; lobos 
do cálice 5, 1,0−1,2 × 1,0−1,5 mm, triangulares; 
pétalas 1,0−1,2 × 1,2−1,5 mm, orbiculares; estames 
10, inclusos, em um único verticilo, filetes 0,6−1,0 
mm compr.; anteras 0,5−0,6 × 0,4−0,5 mm, 
cordiformes; disco nectarífero 0,5−1 mm compr., 
aneliforme, com margens livres, viloso; ovário 
1−1,5 × 0,5−0,8 mm; estilete 2−2,5 mm compr., 
filiforme; estigma capitado. Fruto 1,3−1,5 × 
0,4–0,5 mm, nucoide, obovado, estriado, lobos do 
cálice persistentes; pedicelo frutífero inconspícuo. 
Material examinado: Aquiraz, Praia do Presídio, 
15.II.1997, fr., A.S.F. Castro 338 (EAC). Beberibe, 
Morro Branco, 7.I.1977, fl., P. Bezerra & A. Fernandes 
(EAC 3071). Fortaleza, Mangue do Caça e Pesca, 
22.V.1990, fr., F. Cavalcanti (EAC 16607). São 
Gonçalo do Amarante, Pecém, 12.XII.1998, fl., D. de 
S. Sampaio(EAC 27471). 

Espécie reconhecida pela presença de 
glândulas secretoras de sal no pecíolo, pela flor 
com hipanto inferior campanulado com duas 
bractéolas adnatas à porção distal e pelos frutos 
nucoides e estriado. Ocorrência semelhante à 
de Conocarpus erectus, ocorrendo no litoral 
meridional da Flórida, México, América Central 
e na América do Sul se desenvolve no litoral do 
Equador ao Brasil (Linsigen et al. 2009). No Ceará 
ocorre ao longo do litoral (Fig. 6). Coletada com 
flor de janeiro a abril, em setembro e dezembro, e 
com frutos o ano inteiro. Ilustrações desta espécie 
estão disponíveis em Linsingen et al. (2009). 
Nomes populares: mangue-branco, mangue-
manso, mangue-de-sapateiro.
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Figura 5 – a-c. Combretum monetaria – a. face adaxial da folha; b. visão frontal da flor (J.G. Carvalho-Sobrinho1861); 
c. fruto. d-f. Terminalia argentea (B. Dubs 1731) – d. face adaxial da folha; e. visão frontal da flor; f. fruto. g-i. 
Terminalia fagifolia (A. Fernandes s.n. EAC 2889) – g. face adaxial da folha; h. visão frontal da flor; i. fruto. j-l. 
Terminalia glabrescens (A.S.F. Castro 1067) – j. face adaxial da folha; k. visão frontal da flor; l. fruto. m-o. Terminalia 
mameluco (A.S.F. Castro1621) – m. folha; n. infrutescência; o. fruto.
Figure 5 – a-c. Combretum monetaria (J.G. Carvalho-Sobrinho1861) – a. the adaxial leaf; b. frontal view of flower; c. fruit. d-f. 
Terminalia argentea (B. Dubs 1731) – d. the adaxial leaf;  e. frontal view of flower; f. fruit. g-i. Terminalia fagifolia (A. Fernandes s.n. 
EAC 2889) – g. the adaxial leaf; h. frontal view of flower; i. fruit. j-l. Terminalia glabrescens (A. S. F. Castro 1067) – j. the adaxial 
leaf; k. frontal view of flower; l. fruit. m-o. Terminalia mameluco (A. S. F. Castro1621) – m. the adaxial leaf; n. infrutescence; o. fruit.
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5. Terminalia L. Syst. Nat. 12. (2): 674. 1767.                               
Árvore. Folhas alternas, geralmente 

aglomeradas no ápice dos ramos. Inflorescências 
em espigas ou panículas de espigas, terminais ou 
axilares. Flores andróginas ou unissexuadas, às 
vezes na mesma inflorescência. Hipanto inferior 
fusiforme, cilíndrico ou 4−5 anguloso; hipanto 
superior campanulado, subcampanulado, com 5 
lobos desenvolvidos e agudos. Pétalas ausentes. 
Estames 10, inseridos em dois verticilos; anteras 
versáteis. Disco nectarífero geralmente bem 
desenvolvido, piloso. Fruto betulídeo, arredondado 
ou complanado, seco ou carnoso, coriáceo ou 
suberoso, geralmente 2−5 alado.

5.1. Terminalia argentea Mart., Gen. Sp. Pl. 1: 43. 
1824. Fig. 5d-f 

Árvore 4−30 m alt., indumento glabro. 
Folhas 3,0−4,7 × 1,0−2,3 cm, lâmina elíptica, ápice 
agudo, base cuneada, argênteo-tomentosa na face 
abaxial; venação eucamptódroma-broquidódroma, 
6-10 pares de nervuras secundárias; pecíolo 1−3 
mm compr. Inflorescências 1,8−3,1 cm compr., 
espigas capitadas, axilares. Bractéola e botões 
florais não observados. Flores 2,1−3,0 × 1,2−1,5 
mm, esverdeadas a amareladas; hipanto inferior 
0,9−1,2 × 1,0 mm, fusiforme; hipanto superior 
1,2−2,0 × 1,5−1,5 mm, campanulado; lobos do 
cálice 0,9−1,2 × 0,3−0,5 mm, triangulares, reflexos; 
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filetes do verticilo interno 2,5−4,0 mm compr.; 
filetes do verticilo externo 2,0−4,5 mm compr.; 
anteras 0,6−0,8 × 0,4−0,5 mm, orbiculares; disco 
nectarífero 0,7−0,9 mm compr., lobado, margem 
livre, pubescente; ovário 0,3−0,5 × 0,2−0,4 mm; 
estilete 3,5−5,0 mm compr., subulado; estigma 
truncado. Fruto 4,5−7,0 × 1,5−2,7 cm, 2-alado; 
alas 3,5−4,0 × 1,5−2,4 cm, arredondadas, mais 
largas que o corpo do fruto, às vezes apresentando 
uma terceira ala vestigial; região central 1,0−1,5 × 
1,2−2,2 cm; pedicelo frutífero 15−23 mm compr.
Material examinado: Pacoti, Serra de Baturité, 
4.VI.1983, fr., A. Fernandes & Matos (EAC 12021).
Material adicional: MINAS GERAIS: Paraopeba, 
EFLEX, 30.IX.1987, fl. e fr., F.A. da Silveira 10248 
(VIC). MATO GROSSO DO SUL: Maracaju, Fazenda 
São João, 5.IX.1994, fl. e fr., B. Dubs 1731 (ESA).

Facilmente reconhecida pelas folhas 
argênteo-tomentosas na face abaxial, flores com 
os lobos do cálice reflexos e fruto 2-alado com alas 
arredondadas, mais largas que o corpo do fruto. 
Ocorre no Brasil, Peru, Paraguai e Bolívia (Stace 
2010). Espécie rara no Ceará, foi registrada por 
uma só coleta, em floresta estacional semidecidual 
(Fig. 6). Foi coletada apenas com frutos em junho. 
Segundo Borges et al. (2012) esse táxon foi 
classificado como espécie ameaçada de extinção 
na categoria vulnerável. 

5.2. Terminalia fagifolia Mart., Nov. Gen. Sp. 
(1):42, pl. 27. 1824. Fig. 5g-i

 Árvores 14 m alt., indumento tomentoso 
e cinéreo. Folhas 3,0−4,3 × 9,0−1,5 cm, lâmina 
elíptica, ápice agudo ou arredondado, base cuneada; 
venação craspedódroma-eucamptódroma, 5-12 
pares de nervuras secundárias; pecíolo 1−2 mm 
compr. Inflorescências 1,9−3,2 cm compr., espigas 
paucifloras, axilares. Bractéola não observada; 
botão floral 2,5−3,0 × 1,5−2,0 mm, elipsoide-
arredondado, tomentoso. Flores 3,5−4,0 × 3,0−3,5 
mm, amareladas, tomentosas; hipanto inferior 
1,0−2,0 × 1,0−1,2 mm, elíptico; hipanto superior 
2,0−2,5 × 3,0−3,5 mm, campanulado; lobos do cálice 
1,2−1,5 × 0,5−0,8 mm, triangulares, eretos; filetes 
do verticilo interno 2,5−5,0 mm compr., filetes do 
verticilo externo 2,0−4,0 mm compr.; anteras 0,6−0,8 
× 0,5−0,6 mm, cordiformes; disco nectarífero 0,8−1 
mm compr., aneliforme, margem livre, tomentoso; 
ovário 0,2−0,4 × 0,2−0,3 mm; estilete 2,5−3,5 mm 
compr., filiforme; estigma truncado. Fruto 1,3−2,0 
× 0,7−0,9 cm, 2-alado, tomentoso; alas 0,3−0,8 × 
0,5−0,7 cm, arredondadas; região central 0,2−0,4 × 
0,7−0,9 mm; pedicelo frutífero 14−16 mm compr. 

Material examinado: Tianguá, Serra da Ibiapaba, 
5.IX.1976, fr., A. Fernandes (EAC 2889). 

Caracterizada pelo indumento tomentoso e 
cinéreo cobrindo folhas, botões, flores e frutos; lobos 
do cálice eretos e fruto 2-alado. Ocorre no Brasil e 
Bolívia (Stace 2010). Registrada em vegetação de 
carrasco (Fig. 6). Coletada com flores nos meses de 
outubro e novembro, e com frutos em setembro e 
novembro. Popularmente conhecida como cascudo.

5.3. Terminalia glabrescens Mart., Flora 20(2): 
124. 1837. Fig. 5j-l

 Árvore 12 m alt., indumento coberto por 
tricomas ferrugíneos. Folhas 3,2−5,5 × 2,1−2,9 
cm, lâmina obovada, glabra, ápice agudo ou 
retuso, base cuneada; venação eucamptódroma 
ou às vezes eucamptódroma-broquidódroma, 5−8 
pares de nervuras secundárias; pecíolo 2,5−3,0 
mm compr. Inflorescências 5,8−6,9 cm compr., 
espigas densifloras, axilares. Bractéola e botões 
florais não observados. Flores 2,5−3,5 × 2,5−3,0 
mm, brancas ou esverdeadas; hipanto inferior 
1,0−1,5 × 1,0−1,5 mm, viloso-tomentoso; hipanto 
superior 1,0−2,5 × 2,5−3 mm, campanulado; 
lobos do cálice 0,5−0,6 × 0,6−0,8 mm, curto-
triangulares; verticilo interno 2,8−3,5 mm compr., 
filetes do verticilo externo 2,5−3,0 mm compr.; 
anteras 0,4−0,5 × 0,5−0,6 mm, orbiculares; disco 
nectarífero 0,4−0,5 mm compr., aneliforme, 
margem livre, pubescente; ovário 0,4−0,6 
× 0,3−0,4 mm; estilete 3,5−4,0 mm compr., 
filiforme; estigma obtuso. Fruto 1,8−2,2 × 0,5−0,7 
cm, 5-alado, alas desiguais, 2 alas mais largas que 

Figura 6 – Distribuição de Combretaceae no Ceará, 
Brasil: • Laguncularia racemosa; + Terminalia argentea; 
○ T. fagifolia; � T. glabrescens; ■ T. mameluco.
Figure 6 – Distribution of Combretaceae in Ceará state, Brazil: • 
Laguncularia racemosa; + Terminalia argentea; ○ T. fagifolia; 
� T. glabrescens; ■ T. mameluco.
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o corpo do fruto e 3 menores; região central ca. 1 
× 1 mm; pedicelo frutífero 1−2 cm compr. 
Material examinado: São Benedito, 2 km da cidade, 
entrada para Guaraciaba, 9.IX.2011, fl. A.S.F. Castro 
1067 (EAC). Tianguá, margem da estrada, 23.IX.1978, 
fr., A. Fernandes & P. Bezerra(EAC 5002). Ubajara, em 
local não determinado, 23.IX.1978, fl., A. Fernandes & 
P. Bezerra (EAC 5021). 

É reconhecida pelos ramos com coloração 
ferrugínea, lobos do cálice curto-triangulares e 
eretos e fruto com cinco alas desiguais. Ocorre no 
Brasil, Bolívia e Paraguai (Stace 2010). No Ceará, 
foi registrada em vegetação de carrasco e floresta 
estacional semidecidual (Fig. 6). Coletada com flores 
e frutos em setembro. Nome popular: mirindiba.                                                                                                       

5.4. Terminalia mameluco Pickel, Arq. Bot. Estado 
São Paulo 3: 200. 1958. Fig. 5m-o 

Árvores 12 m de alt. Folhas 7,7−8,0 × 3,3−3,8 
cm, lâmina obovada, glabra, ápice acuminado ou 
subagudo, base cuneada; venação broquidódroma, 
5−8 pares de nervuras secundárias; pecíolo 9−15 mm 
compr. Inflorescências 3,6−5,2 cm compr., espigas 
densifloras, axilares. Bractéola única, 2,5−3,0 × 
0,8−1,0 mm, cimbiforme; botão floral 3,0−4,5 × 
1,5−2,5 mm, capitado. Flores 5,0−6,0 × 2,0−3,0 mm, 
amareladas; hipanto inferior 3,0−3,5 × 1,0−1,5 mm, 
elíptico; hipanto superior 2,0−2,5 × 2,0−3,0 mm, 
campanulado; lobos do cálice 0,5−0,6 × 0,5−0,8 
mm, triangulares, reflexos; filetes do verticilo interno 
3,0−3,5 mm compr., filetes do verticilo externo 
3,5−4,0 mm compr.; anteras 0,5−0,8 × 0,5−0,6 mm, 
cordiformes; disco nectarífero 0,5−1,0 mm compr., 
aneliforme, margem livre, glabrescente a pubescente; 
ovário 0,8−1,0 × 0,3−0,5mm; estilete 5,0−6,0 mm 
compr., linear; estigma truncado. Fruto 1,8−2,0 × 
3,1−3,8 cm, 2-alado; alas 0,9−1,2 × 1,4−2,0 mm, 
oblongas ou subtriangulares; região central 1,6−2,0 
× 0,5−0,7 mm; pedicelo frutífero 4,2−4,5 mm compr. 
Material examinado: Granja, Palmeira sopé da Serra 
de Ubatuba, 10.IX.2005, fl., A.S.F. Castro 1621 (EAC). 
Meruoca, Algodões, 27.V.2003, fr., A. Fernandes (EAC 
32544). Viçosa do Ceará, Gen. Tibúrcio, encosta da 
Serra da Ibiapaba, 8.VI.2007, A.S.F. Castro 1947 (EAC). 

Terminalia mameluco pode ser facilmente 
reconhecida pelas folhas obovadas e glabras; 
flores com lobos do cálice reflexos e fruto 2-alado, 
com alas oblongas ou subtriangulares. A espécie é 
endêmica do leste do Brasil (Marquete 2012). No 
Ceará foi encontrada em vegetação de mata seca e 
mata úmida (Fig. 6). Coletada com flores nos meses 
de janeiro, setembro e dezembro e com frutos nos 
meses de maio e junho. Conhecida popularmente 
como mameluco, pelada.                                                                                              
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Resumo 
Este trabalho é parte da série de monografias taxonômicas de famílias ocorrentes em fragmentos de Floresta 
Atlântica da Usina São José, Igarassu, norte do estado de Pernambuco. Aqui são apresentados os tratamentos 
de Picramniaceae (Picramniales) e de duas famílias da ordem Sapindales: Rutaceae e Simaroubaceae. Coletas 
foram realizadas em nove fragmentos entre os anos de 2007 e 2013, além de análise de coleções locais. Foram 
reconhecidas sete espécies de Rutaceae: Conchocarpus insignis, Conchocarpus longifolius, Conchocarpus 
macrophyllus, Ertela trifolia, Esenbeckia grandiflora, Hortia brasiliana, Zantoxylum rhoifolium. As famílias 
Simaroubaceae e Picramniaceae estão representadas por uma espécie cada, Simarouba amara e Picramnia 
gardneri subsp. septentrionalis. São apresentadas descrições, ilustrações e comentários de distribuição 
georgráfica, além de uma chave de identificação. 
Palavras-chave: Conchocarpus, florística, Mata Atlântica, Simarouba, taxonomia. 

Abstract
This article is part of a series of taxonomic monographs of families occurring on fragments of Atlantic Forest 
from Usina São José, Igarassu, Pernambuco. It presents treatments of Picramniaceae (Picramniales) and of 
two families of Sapindales: Rutaceae and Simaroubaceae. Field trips were conducted between the years of 
2007 and 2013. Local herbarium collections were also visited and analyzed. Seven species of Rutaceae were 
recognized: Conchocarpus insignis, Conchocarpus longifolius, Conchocarpus macrophyllus, Ertela trifolia, 
Esenbeckia grandiflora, Hortia brasiliana, and Zantoxylum rhoifolium. Simaroubaceae and Picramniaceae 
have a single species each, Simarouba amara and Picramnia gardneri subsp. septentrionalis, respectively. 
Descriptions, illustrations, comments on geographical distribution and an identification key are presented.
 Key words: Conchocarpus, floristics, Atlantic rainforest, Simarouba, taxonomy.
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Introdução
A ordem Sapindales sensu APG III (2009) 

é claramente monofilética, fortemente sustentada 
por análises moleculares, e são indicadas como 
sinapomorfias morfológicas as folhas pinado-
compostas (ocasionalmente tornando-se palmado-
compostas, trifolioladas ou unifolioladas) e 
flores providas de disco nectarífero. Consiste em 
aproximadamente 5.800 espécies distribuídas em 
nove famílias, sendo as principais: Anacardiaceae, 
Burseraceae, Meliaceae, Rutaceae, Sapindaceae e 
Simaroubaceae (Judd et al. 2009). 

Rutaceae inclui cerca de 150 gêneros e 2.000 
espécies de distribuição cosmopolita, porém mais 
frequentes nos trópicos e subtrópicos (Souza & 
Lorenzi 2012). No Brasil são conhecidos 33 gêneros 
e aproximadamente 200 espécies, sendo a Floresta 
Atlântica e a Amazônia os centros de diversidade. Na 
Região Nordeste estão registrados 21 gêneros e cerca 
de 90 espécies, a maioria  ocorrendo na Mata Atlântica. 
Neste bioma destacam-se os gêneros Conchocarpus 
J.C. Mikan, Esenbeckia Kunth e Pilocarpus Vahl, 
por serem os mais bem representados em número de 
espécies (Pirani & Groppo 2013). 
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A família é caracterizada por árvores ou 
arbustos aromáticos, algumas vezes espinescentes; 
com folhas alternas ou ocasionalmente opostas, 
folhas compostas ou raramente simples, sem 
estípulas e com pontuações translúcidas no limbo; 
inflorescência frequentemente cimosa; flores bi 
ou unissexuais, actinomorfas e diclamídeas; cálice 
(3‒)4‒5(‒8)-mero, gamo ou dialissépalo e corola 
(3‒)4‒5(‒8)-mera, gamo ou dialipétala; estames em 
número variável e livres entre si; disco nectarífero 
presente; gineceu gamo ou dialicarpelar (neste 
caso com estiletes unidos) com ovário súpero; e 
fruto dos tipos drupa, baga, folículo ou cápsula 
(Kallunki 2005; Kubitzki et al. 2011; Pirani 2002; 
Pirani 2005a). 

Destaca-se o gênero Citrus (laranjas, limões 
e limas) pela notável importância econômica. 
Entretanto, outras espécies apresentam potencial 
farmacêutico, madeireiro e ornamental (Souza & 
Lorenzi 2012). 

Simaroubaceae, por sua vez, inclui 22 
gêneros e 109 espécies de distribuição pantropical 
(Clayton 2011). Para o Brasil são citados seis 
gêneros e cerca de 30 espécies, e no Nordeste está 
representada por 13 espécies em quatro gêneros, 
sendo Simaba Aubl. o mais diversificado (Pirani 
& Thomas 2013).

A família compreende arbustos ou árvores; 
com folhas alternas, compostas pinadas e sem 
estípulas; inflorescência cimosa; flores uni ou 
raramente bissexuadas, actinomorfas e geralmente 
diclamídeas; cálice 4‒5-mero e gamossépalo; 
corola 3‒5(‒8)-mera e dialipétala; estames 
geralmente em número duplo ao das sépalas 
e livres entre si; disco nectarífero geralmente 
presente; gineceu diali ou gamocarpelar com 
ovário súpero; e fruto geralmente apocárpico com 
mericarpos drupáceos ou samaroides. Algumas 
espécies são utilizadas como medicinais e para 
a extração de madeira (Souza & Lorenzi 2012). 
Neste cenário, destaca-se o marupá, Simarouba 
amara Aubl. 

Picramniaceae inclui os gêneros Alvaradoa 
Liebm. e Picramnia Sw., tradicionalmente tratados 
em Simaroubaceae (Souza & Lorenzi 2012), e 
recentemente um terceiro gênero foi descrito: 
Nothotalisia Thomas (Thomas 2011). É possível 
distinguir as duas famílias principalmente pela 
posição e número de estames, e pelos frutos, 
simples em Picramniaceae e agregados em 
Simaroubaceae (Thomas & Franceschinelli 
2005). A família foi segregada em outra ordem, 

Picramniales, no sistema APG-III (2009), onde 
se situa como grupo-irmão do clado formado por 
Sapindales, Huerteales, Malvales e Brassicales.  
Picramniaceae inclui cerca de 50 espécies, das 
quais aproximadamente 20, todas do gênero 
Picramnia, estão representadas no Brasil, e oito 
são citadas para o Nordeste (Pirani 2013). É 
caracterizada por serem arbustos ou árvores; com 
folhas alternas, imparipinadas ou paripinadas e sem 
estípulas; inflorescências terminais ou raramente 
caulifloras; flores pouco vistosas, unissexuadas, 
actinomorfas e geralmente diclamídeas; cálice 
3‒5, gamossépalo e corola 3‒5, dialipétala; 
isostêmones; ovário súpero, 2‒3-locular, com 
todos ou apenas 1 carpelo fértil e 2 óvulos por 
lóculo; fruto do tipo baga (Souza & Lorenzi 2012; 
Pirani 2005b).  

O presente trabalho tem como objetivo 
realizar o tratamento taxonômico das espécies 
de Rutaceae, Simaroubaceae e Picramniaceae 
ocorrentes na Usina São José, uma área de Mata 
Atlântica no norte do estado de Pernambuco.  

Material e Métodos
A Usina São José (USJ) localiza-se na Zona 

da Mata Norte, a 28 km de Recife, no município de 
Igarassu, Pernambuco (7º40’21,25”‒7º55’50,92”S 
e 34º54’14,25”‒35º05’21,08”W) (Trindade et al. 
2008). Compreende uma área total de 280 km2 e 
possui aproximadamente 100 fragmentos florestais, 
dentre os quais seis foram selecionados para este 
estudo. Até o momento já foram amostradas mais 
de 800 espécies de angiospermas na USJ (Melo et 
al. 2011; Alves et al. 2013). 

As coletas foram realizadas no período de 
2007 a 2013, em fragmentos que variam de 30 a 
400 ha. Foram ainda agregadas informações obtidas 
a partir das coleções depositadas nos herbários 
HST, IPA, JPB, PEUFR e UFP (siglas de acordo 
com Thiers continuously updated). As amostras 
botânicas foram processadas segundo as técnicas 
usuais em taxonomia vegetal (Mori et al. 1985) e 
os vouchers depositados no Herbário UFP, com 
duplicatas distribuídas para o IPA e RB.

As identificações foram realizadas por 
meio de bibliografia específica (Engler 1874; 
Groppo & Pirani 2012; Kallunki 2005; Kallunki 
& Pirani 1998; Melo & Zickel 2004; Pirani 
1987, 2002, 2005a,b; Thomas & Franceschinelli 
2005) e comparação com amostras previamente 
identificadas por especialistas, incluindo tipos 
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nomenclaturais. A caracterização morfológica 
seguiu o proposto por Harris & Harris (2000) 
e Stearn (2004). O presente trabalho adota a 
organização apresentada nas demais monografias 
sobre a flora da Usina São José (ex.: Alves-Araújo 
& Alves 2010; Amorim & Alves 2010; Buril & 
Alves 2011; Pessoa & Alves 2012; Melo et al. 
2013). São fornecidas descrições dos gêneros 
baseadas apenas nas espécies ocorrentes na área 
de estudo. 

Resultados e Discussão
Este estudo documenta a ocorrência de sete 

espécies de Rutaceae, pertencentes a cinco gêneros, 
sendo Conchocarpus o mais representativo em 
número de espécies (três spp.) e de Simaroubaceae 
e Picramniaceae, representadas por uma espécie 
cada, Simarouba amara Aubl. e Picramnia gardneri 
subsp. septentrionalis Pirani, respectivamente. Os 
taxa, no geral, são amplamente distribuídos na 
Mata Atlântica. 

Chave de identificação para as espécies de Sapindales (Rutaceae, Simaroubaceae e Picramniaceae) 
ocorrentes na USJ, Igarassu-PE

1. Pontuações translúcidas presentes nas folhas.
2. Ervas; folhas trifolioladas  .......................................................................................  Ertela trifolia
2’. Arbustos, arvoretas ou árvores; folhas aparentemente unifolioladas ou pinadas.

3. Arbustos a arvoretas não ramificados.
4. Plantas vilosas, com indumento dourado quando herborizadas; inflorescências < 15 cm 

compr.  .......................................................................................  Conchocarpus insignis
4’. Plantas glabras ou glabrescentes, com indumento nunca dourado quando herborizadas; 

inflorescências > 30 cm compr.
5. Folhas com base atenuada, pecíolo < 5 cm compr.  ........ Conchocarpus longifolius
5’. Folhas com base cuneada, pecíolo > 8 cm compr.  ..... Conchocarpus macrophyllus

3’. Arbustos, arvoretas a árvores ramificados.
6. Árvores armadas, folhas pinadas, folíolos com margem crenada  ..................................  

 ..................................................................................................  Zantoxyllum rhoifolium
6’. Árvores, arvoretas a arbustos inermes, folhas simples, com margem inteira a discretamente 

sinuosa.
7. Pecíolo diferenciado da lâmina, fissurado transversalmente, geniculado no ápice; 

cápsulas com projeções espinescentes  .............................  Esenbeckia grandifolia
7’. Pecíolo levemente diferenciado da lâmina, cilíndrico, dilatado na base; bagas  

lisas  ............................................................................................  Hortia brasiliana
1’. Pontuações translúcidas ausentes nas folhas.

8. Androceu diplostêmone; gineceu apocárpico, fruto com 2‒5 mericarpos drupáceos  ....  
 ...........................................................................................................  Simarouba amara

8’. Androceu isostêmone; gineceu sincárpico; fruto baga simples  .....................................  
 ....................................................................  Picramnia gardneri subsp. septentrionalis

Rutaceae
Conchocarpus J. C. Mikan

Arbustos a arvoretas, não ramificados, com 
folhas concentradas no ápice do caule; bissexuadas, 
inermes, indumento de tricomas simples ou 
glabras. Folhas alternas, aparentemente simples 
(unifolioladas), pontuações translúcidas presentes; 
pecíolo geralmente dilatado e geniculado no ápice. 
Tirsos terminais ou axilares, florescências parciais 
geralmente dicasiais no primeiro nó, seguidas 
de ramos monocasiais encurtados. Flores alvas, 
actinomorfas, bissexuadas; sépalas 5, quincunciais, 

geralmente conatas na base, coriáceas, decíduas ou 
persistentes; corola tubulosa, pétalas 5, imbricadas, 
conatas na base, em geral densamente pubescentes; 
estames livres entre si, aderentes à corola na 
porção submediana por meio da pubescência, 
apêndice basal ausente, anteras 5, basifixas, 
inclusas no tubo da corola; disco cupular menor 
que o ovário, carnoso, glabro; carpelos geralmente 
5, livres, estiletes coerentes, ápice do ovário 
umbilicado ou atenuado no estilete, glabro, estigma 
capitado; óvulos 2 por carpelo, superpostos. Fruto 
esquizocarpo, 1‒5 mericarpos foliculares. 
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Conchocarpus insignis Pirani, Kew Bull. 53(2): 
275. 1998. Fig. 1a

Arvoretas ca. 6 m alt.; ramos complanados, 
vilosos, quando jovens, tricomas dourados 
quando herborizados. Folhas 35‒41,5 × 10,5‒11 
cm, oblanceoladas, base cuneada, ápice agudo 
a arredondado, margem discretamente sinuosa 
a inteira, revoluta, glabrescentes. Pecíolo 9‒12 
cm compr. Tirso opositifólio, raque 8‒11 × 0,5 
cm, complanada, sulcada, vilosa; brácteas 3‒6 × 
1‒2 mm. Flores sésseis, ca. 1 cm compr.; sépalas 
ca. 5 mm compr., côncavas, crassas, persistentes. 
Mericarpos 2‒5, vilosos, ca. 1,5 cm compr. 
Material examinado: Mata de Piedade, 24.V.2008, fr., 
A. Melo et al. 290 (UFP); Mata de Piedade, 20.XII.2007, 
fr., A. Alves-Araújo & D. Araújo 748 (UFP); Mata de 
Piedade, 7.III.2002, fr., M. Oliveira & M.F.A. Lucena 
810 (UFP). 
Material adicional: BRASIL. SERGIPE: Areia Branca, 
PARNA Serra de Itabaiana, 7.I.2009, fl., K. Mendes et 
al. 334 (ASE, UFP). 

Endêmica do Brasil, ocorre na Mata Atlântica 
de Pernambuco ao Espírito Santo (Kallunki & 
Pirani 1998; Pirani & Groppo 2013). Na Usina São 
José é ocasional e pode ser facilmente diferenciada 
das demais espécies do gênero pelo indumento 
viloso, dourado quando herborizado, presente na 
inflorescência e nos frutos. 

Conchocarpus longifolius (A.St.-Hil.) Kallunki & 
Pirani, Kew Bull. 53(2): 308. 1998. Fig. 1b

Arbustos ca. 2 m alt.; ramos cilíndricos, 
glabros. Folhas 38‒50 × 12‒14 cm, oblanceoladas, 
base atenuada, ápice agudo a arredondado, margem 
discretamente sinuosa a inteira, revoluta, pouco 
espessada, glabras. Pecíolo ca. 2 cm compr. Tirso 
opositifólio ou terminal, raque ca. 35 cm, ca. 4 
mm larg., achatada, sulcada, glabra; brácteas ca. 7 
mm compr., lanceoladas. Flores ca. 1 cm compr., 
pediceladas, pedicelo 3‒8 mm compr.; sépalas ca. 5 
mm, triangulares, crassas, persistentes. Mericarpos 
2‒5, glabros, ca. 1 cm compr. 
Material examinado: Mata de Piedade, , fl., D. Araújo 
& A. Alves-Araújo 540 (UFP).  
Material adicional: BRASIL. ALAGOAS: Ibateguara, 
Coimbra, Grota da Burra, 25.I.2003, fl. e fr., M. Oliveira 
& A.A. Grillo 1233 (UFP). 

Distribui-se na América do Sul, do Suriname 
ao Brasil, onde ocorre na Mata Atlântica do Ceará 
ao Rio de Janeiro (Pirani & Groppo 2013). Na 
USJ é rara e ocorre no sub-bosque. Caracteriza-se 
pelas folhas com pecíolo curto (ca. 2 cm compr.) 
e de base atenuada. 

Conchocarpus macrophyllus J.C. Mikan, Del. Fl. 
Faun. Bras. 1: pl. 2. 1820. Fig. 1c

Arbustos ca. 2 m alt.; ramos achatados, glabros, 
lustrosos e enegrecidos quando herborizados. 
Folhas 30‒36 × 9,8‒11 cm, elípticas a obelípticas, 
base cuneada, ápice agudo, margem discretamente 
sinuosa, revoluta, pouco espessada, glabras. 
Pecíolo 10‒16 cm compr. Tirso axilar, raque ca. 
55 × 0,2 cm, cilíndrica, discretamente estriada, 
glabra; brácteas ca. 3 mm compr., triangulares. 
Flores alvo-rosadas, ca. 1 cm compr., sésseis ou 
subsésseis, imbricadas; sépalas ca. 5 mm, ápice 
arredondado, crassas, persistentes. Mericarpos 2‒4, 
glabros, ca. 1,2 cm compr. 
Material examinado: Mata de Piedade, , 20.XII.2007, fl., 
A. Alves-Araújo & D. Araújo 746 (UFP); Mata de Piedade, 
4.III.2010, fl. e fr., J.D. García-Gonzales 1488 (UFP). 

Endêmica da Mata Atlântica brasileira, 
ocorre desde o Ceará até o Rio de Janeiro (Pirani 
& Groppo 2013). Na USJ é rara e conhecida em 
apenas um fragmento florestal. Diferencia-se das 
demais espécies do gênero pelos ramos glabros, 
lustrosos e enegrecidos quando herborizados e o 
pecíolo longo (> 5 cm compr) com a base da lâmina 
foliar cuneada. 

Ertela Adans., Fam. Pl. 2: 358. 1763.
Ervas ou subarbustos; hermafroditas, inermes, 

indumento de tricomas simples. Folhas opostas, às 
vezes alternas nos ramos floríferos, trifolioladas, 
membranáceas, pontuações translúcidas presentes. 
Cincinos geminados pedunculados, com uma 
flor terminal no ápice do pedúnculo. Flores 
alvas, zigomorfas, bissexuadas; sépalas 5, livres, 
desiguais, sendo 2 maiores e 3 muito reduzidas; 
corola gamopétala, bilabiada, lóbulos 5; estames 
férteis 2, filetes adnatos à corola, pilosos, anteras 
5, basifixas, introrsas, sem apêndice; disco cupular 
obliquamente urceolado ou escamiforme; carpelos 
5, livres, estiletes coerentes, estigma capitado; 
óvulos 2 por carpelo. Fruto esquizocarpo, 1-5 
mericarpos foliculares; semente 1 por mericarpo, 
testa muricada parda, ariloide junto ao hilo. 

Ertela trifolia (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 100. 
1891. Fig. 1d

Ervas até 1 m alt., di a tricotômicas; ramos 
cilíndricos, hirsutos. Folhas pubescentes; folíolos 
2,5‒5,5 × 0,7‒2,2 cm, elípticos, ápice agudo a curto-
acuminado, margem inteira a subcrenulada, ciliada, 
o folíolo terminal um pouco maior que os laterais, 
base assimétrica, atenuada, laterais com base 
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Figura 1 – a. Conchocarpus insignis (Melo 290) – ramo frutífero. b. Conchocarpus longifolius (Araújo 540) – base 
da folha, com detalhe de corte transversal do ramo. c. Conchocarpus macrophyllus (García-Gonzáles 1488) – pecíolo 
e base da folha, com detalhe de corte transversal do ramo. d. Ertela trifolia (Alves-Araújo 589) – ramo florífero. e. 
Esenbeckia grandiflora (Mendes 200) – ramo frutífero.
Figure 1 – a. Conchocarpus insignis (Melo 290) – branch with fruits. b. Conchocarpus longifolius (Araújo 540) – leaf base with 
transversal section of a branch. c. Conchocarpus macrophyllus (García-Gonzáles 1488) – petiole and leaf base with transversal section 
of a branch. d. Ertela trifolia (Alves-Araújo 589) – branch with flowers. e. Esenbeckia grandiflora (Mendes 200) – branch with fruit.

1 
cm

1 
cm

e

1 
cm

a

5 
m

m
d

2 
cm

c

2 
cm a

3 
m

m

oblíqua. Pecíolo 1‒3,5 cm compr. Inflorescência 
com 2 cincinos divergentes, 1‒1,5 cm compr., 
pedúnculo ca. 2 cm compr., pubescentes; brácteas 
reduzidas. Flores ca. 3‒5 por cincino, subsésseis, 
5 mm compr.; sépalas 2 maiores, 3‒5 mm compr., 
sendo uma oval e a outra oblonga, 3 fortemente 
reduzidas, deltoides, membranáceas; corola 
ca. 3 mm compr. Mericarpos ca. 2 mm compr., 
conchiformes, glabrescentes, apiculados. 

Material examinado: Córrego do Urubu, 17.IV.2008, 
fl. e fr., L. M. Nascimento & G. Batista 668 (IPA, UFP);  
Mata de Pezinho, 4.X.2007, fl., A. Alves-Araújo et al. 
589 (UFP).
Material adicional: BRASIL. PARAÍBA: João Pessoa, 
13.V.1987, fl. e fr., O.T. Moura 416 (JPB).

Amplamente distribuída na América do 
Sul, no Brasil ocorre da Caatinga à Amazônia, 
sem registros na Região Sul e Sudeste (Pirani 
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& Groppo 2013). Na USJ é comum e ocorre 
nas bordas da mata. Destaca-se como a única 
representante herbácea da família na área.   

Esenbeckia Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 7: 
246–247. 1825.

Árvores; bissexuadas, inermes, indumento de 
tricomas simples. Folhas alternas, aparentemente 
simples (unifolioladas), pontuações translúcidas 
presentes. Inflorescências em panículas, 
terminais ou laterais. Flores creme-esverdeadas, 
actinomorfas, bissexuadas, 5-meras; sépalas 
livres, coriáceas, pubescentes; pétalas livres, 
imbricadas, coriáceas, patentes, pilosas; estames 
5, filetes subulados com apêndice basal, 
pubescentes, inseridos entre os lobos do disco, 
anteras dorsifixas; disco anular urceolado; gineceu 
sincárpico; óvulos 2 por lóculo; estilete anguloso, 
estigma capitado. Fruto cápsula lenhosa, septicida 
e loculicida, semente 1(‒2) por mericarpo, 
carenada, sem endosperma.  

Esenbeckia grandiflora Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 
3: 85. 1829. Fig. 1e

Árvores a arvoretas, até 6 m alt, ramificadas; 
ramos cilíndricos, glabrescentes.  Folhas 
unifolioladas, 5‒15 × 2‒6 cm, obovada a 
elíptica, ápice obtuso a curto-acuminado, base 
atenuada, margem inteira, revoluta. Pecíolo 
1‒2 cm compr., fissurado transversalmente, 
geniculado no ápice. Inflorescência ca. 5 cm 
compr, raque com tricomas apressos. Flores ca. 
1 cm diâm., pedicelo 2‒5 mm compr.; sépalas ca. 
2 mm compr., ovadas; pétalas ca. 5 mm compr., 
lanceoladas, com tricomas apressos na face 
abaxial, glabrescentes na adaxial; disco urceolado, 
10-lobado, glabro; ovário ornamentado com 
projeções tuberculadas. Cápsula ca. 3 cm compr., 
com projeções espiniformes piramidais; sementes 
1‒2 por carpelo.  
Material examinado: Mata de Piedade, 13.V.2003, fr., 
N. Albuquerque 460 (IPA).
Material adicional: BRASIL. PARAÍBA: Mamanguape, 
6º44,31’S 35º08,31’’W, 28.V.2002, fl. e fr., R.N.A. Brasil 
et al. 92 (JPB). SERGIPE: Areia Branca, 20.IV.2008, fl., 
K. Mendes et al. 200 (ASE, UFP). 

Amplamente distribuída na América do Sul 
e no Brasil, com registros nas diversas formações 
vegetacionais do país (Pirani & Groppo 2013). 
Facilmente reconhecida na área principalmente 
quando em frutificação, devido à ornamentação 
de projeções espiniformes piramidais dos frutos. 

Hortia Vand., Fl. lusit. bras. spec.: 14. 1788.
Árvores ou arbustos; hermafroditas, inermes, 

glabros. Folhas alternas, simples, pontuações 
translúcidas presentes. Tirsos corimbiformes, 
terminais.  Flores alvas a avermelhadas, 
actinomorfas, bissexuadas; cálice cupuliforme, 
carnoso; corola 5-mera, pétalas livres, valvares, 
carnosas, reflexas, com um tufo denso de tricomas 
na base da face adaxial; estames 5, livres entre 
si, adnatos à corola, anteras com conectivo 
espessado; disco 5-lobado, hipógino, reduzido; 
gineceu sincárpico, 5-locular, estilete cônico, curto, 
5-lobado; óvulos 2 por lóculo, superpostos. Fruto 
baga, coriácea, globosa, 5-locular; sementes não 
aladas, superpostas.

Hortia brasiliana Vand. ex DC., Prodr. 1: 732. 
1824. Fig. 2a-c

Árvores ca. 5 m alt.; ramos glabros. Folhas 
22‒30 × 5‒7 cm, coriáceas, oblanceoladas, base 
atenuada, ápice obtuso a retuso, margem inteira a 
discretamente sinuosa, revoluta, espessada, glabras, 
nervura primária proeminente em ambas as faces. 
Pecíolo ca. 1,5 cm compr., pouco diferenciado 
da lâmina, dilatado na base. Tirsos, raque ca. 
12‒25 cm compr., ca. 1 cm diâm. na base,  ramos 
avermelhados in vivo; brácteas 1‒5 mm compr., 
deltoides. Flores ca. 0,8 cm compr., vináceas; cálice 
cupuliforme, lobos obtusos; pétalas oblongas, 
reflexas, tricomas brancos ou púrpuros; filetes 
inseridos no ápice do disco; estilete cônico, ca. 0,5 
mm compr. Fruto ca. 5 cm compr. 
Material examinado: Mata de Piedade, 30.XI.2007, fr., 
A.C.B. Lins e Silva 389 (HST, UFP). 
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: 
Recife, Mata de Dois Irmãos, 28.VII.1967, fl., J.T. 
Costa 7167 (UFP). BAHIA: Igatu, ao longo da 
rodovia para Mucugê, 19.X.1997, fl, M. Alves 1180 
et al. (UFP).

Indicada para os estados de Pernambuco a 
Bahia e no Rio de Janeiro e São Paulo, em Mata 
Atlântica, inclusive em restinga, e em florestas 
submontanas da Cadeia do Espinhaço (Groppo 
et al. 2005; Groppo & Pirani 2012). Na USJ é 
rara e conhecida de apenas um dos fragmentos 
florestais, em interior de mata, e pode representar 
uma importante fonte de recursos para a avifauna 
(Barbosa 1999). É comumente identificada como 
H. arborea Engl. nas coleções, entretanto esta 
é considerada como um sinônimo (Groppo et 
al. 2005).
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Figura 2 – a-c. Hortia brasiliana (Lins & Silva 389) – a. folha; b. detalhe da margem da folha; c. flor, completa à 
esquerda e em corte longitudinal à direita. d-g. Zanthoxylum rhoifolium (Buril 602) – d. ramo florífero; e. acúleo; f. 
margem da folha; g. ramo com fruto. h. Picramnia gardneri var. septentrionalis (Souza 510) – folha. i-j. Simarouba 
amara (Amorim 1439) – i. fruto; j. ramo frutífero.
Figure 2 – a-c. Hortia brasiliana (Lins & Silva 389) – a. leaf; b. detail of leaf margin; c. flower; f. longitudinal section of the flower. 
d-g. Zanthoxylum rhoifolium (Buril 602) – d. branch with flowers; e. aculeus; f. leaf margin; g. fruiting branch. h. Picramnia gardneri 
var. septentrionalis (Souza 510) – leaf. i-j. Simarouba amara (Amorim 1439) – i. fruit; j. branch with fruits.
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 Zantoxylum L., Sp. Pl. 1: 270. 1753.
Árvores; dioicas, aculeadas no tronco, ramos 

e folhas, indumento de tricomas estrelados. Folhas 
alternas, imparipinadas, pontuações translúcidas 
presentes; pecíolo e raque subalados; folíolos 
crenulados com glândulas oleíferas entre cada 
lobo marginal e em toda lâmina. Tirsos piramidais, 
terminais ou axilares. Flores alvas a esverdeadas, 
unissexuadas, 5-meras, actinomorfas; sépalas 
livres, persistentes; pétalas livres, imbricadas; 
estames 5, livres, inseridos na base do disco; flores 
femininas com 5 estaminódios, reduzidos, ginóforo 

colunar, carpelos (1‒)5, livres, curto-estipitados, 
óvulos 2 por lóculo, estilete excêntrico, estigma 
capitado. Fruto esquizocarpo, 1(‒2)-folicular, 
numerosas glândulas proeminentes no pericarpo; 
semente 1. 

Zantoxylum rhoifolium Lam., Encycl. 2(2): 39. 
1786. Fig. 2d-g

Árvores ca. 4 m, tronco e ramos aculeados, 
estrelado-pubescentes. Folhas com raque 12‒24 
cm compr., canaliculada; folíolos 7‒27, 3‒7,5 
× 1‒2,2 cm, subssésseis, cartáceos, oblongos a 
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elípticos, ápice agudo, base atenuada, margem 
crenada, discretamente revoluta, pubescentes 
principalmente na face abaxial. Pecíolo 2‒3,5 
cm. Inflorescências 8‒17 cm compr., multifloras, 
pubescentes. Flores ca. 2 mm compr.; pedicelo 
ca. 1 mm. Sépalas deltoides, agudas, ciliadas. 
Pétalas elípticas, glabras; flor masculina com 1(‒2) 
pistilódios, cônicos; flor feminina com ginóforo 
cilíndrico, ovário glabro. Fruto ca. 4 mm compr.. 
Material examinado: Córrego do Urubu, fl., L.M. 
Nascimento & G. Batista 673 (HST, UFP); Mata de 
Piedade, 2.III.2009, fr., A. Alves-Araújo & A. Melo 1162 
(UFP); 20.V.2013, fl., M.T. Buril et al. 602 (UFP).

É amplamente distribuída na América do Sul, 
e no Brasil é encontrada em todo o território (Pirani 
& Groppo 2013; Melo & Zickel 2004). Melo & 
Zickel (2004) indicam a espécie como associada a 
áreas de afloramentos rochosos. Na USJ é comum 
e diferencia-se das demais pelos ramos aculeados, 
folíolos crenados e tricomas estrelados. 

Simaroubaceae
Simarouba Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 859-864. 
1775.

Árvores; monóicas, inermes, glabras. Folhas 
alternas, pari ou imparipinadas, raque canaliculada, 
folíolos alternos a subopostos, inteiros, pontuações 
translúcidas ausentes. Panículas axilares ou 
terminais, unissexuadas. Flores 5-meras, 
avermelhadas, pediceladas. Flores masculinas 
diplostêmones, estames alternissépalos menores 
que os demais, base dos filetes com apêndices 
pilosos, disco glabro, espessado, pistilódio 
reduzido sobre o disco. Flores femininas com 
10 estaminódios, pilosos, com anteras estéreis 
rudimentares, disco estipitado, carpelos 5, glabros, 
apocárpico, ovário profundamente lobado, estiletes 
unidos, estigmas 5, óvulo 1 por carpelo. Fruto 
esquizocarpo, com 1‒5 mericarpos drupáceos. 
Semente 1 por carpídio. 

Simarouba amara Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 
860–861. 1775. Fig. 2i-j

Árvores ca. 10 m alt.. Folhas glabras, 
raque 18‒35 cm compr., folíolos 5,5‒13,5 × 
1,5‒3,8 cm, coriáceos, elípticos a obovados, 
levemente assimétricos, base cuneada, ápice retuso 
a arredondado, margem discretamente revoluta, 
face adaxial lustrosa, abaxial opaca. Pecíolo 8‒15 
cm compr. Panículas 18‒40 cm compr., glabras. 
Flores ca. 1 cm compr., pétalas oblongas, reflexas, 

glabras. Drupídios ca. 2 cm compr., ovoides, 
levemente comprimidos lateralmente, vináceos.
Material examinado: Mata de Piedade, 18.VIII.2004, 
fl., J. Maciel et al. 572 (UFP).
Material adicional: BRASIL. ALAGOAS: Quebrangulo, 
Reserva Biológica Pedra Talhada, 9º15’18’’S 
36º25’52’’W, fr., 26.I.2012, B. S. Amorim et al. 1439 
(UFP). PERNAMBUCO, Lagoa dos Gatos, Reserva 
Ecológica Charles Darwin, 8º41’56’’S 35º50’47’’W, 
24.XI.2011, fl., B.S. Amorim et al. 1289 (UFP).

Amplamente distribuída, desde o Panamá 
ao Brasil, onde ocorre em praticamente todo o 
território, tendo o estado de Minas Gerais como 
extremo Sul de distribuição, com registros na Mata 
Atlântica, Amazônia, Cerrado e Caatinga (Pirani 
1987; Pirani & Thomas 2013). Na USJ é rara e 
conhecida apenas  em um fragmento florestal. Em 
frutificação é facilmente reconhecida pelos frutos 
formados por carpídios drupáceos, vináceos. 

Picramniaceae
Picramnia Sw., Prodr. 2: 27. 1788.

Arvoretas; dioicas, inermes, tricomas 
simples. Folhas alternas, pinadas, folíolos alternos, 
subopostos, inteiros, folíolo terminal simétrico 
e maior que os laterais, assimétricos, peciólulo 
articulado na base, pontuações translúcidas 
ausentes. Inflorescência um tirso terminal ou às 
vezes lateral, com flores reunidas em cimeiras 
glomeruliformes. Flores creme-avermelhadas, 
5-meras. Sépalas e pétalas imbricadas. Androceu 
isostêmone, estames inclusos, reduzidos a 
estaminódios nas flores femininas, filetes sem 
apêndice basal. Disco depresso com lobos 
expandidos entre os filetes. Gineceu sincárpico 
2(‒3)-carpelar, reduzido a pistilódio na flor 
masculina. Baga levemente carnosa, vermelha. 
Sementes 1‒3. 

Picramnia gardneri subsp. septentrionalis Pirani, 
Bol. Bot. Univ. São Paulo 12: 150, f. 137-143. 
1990. Fig. 2h

Arvoretas ca. 3 m alt.; ramos glabrescentes. 
Folhas 5‒7-pinadas, cartáceas, raque ca. 14 cm 
compr., tricomas adpessos, folíolos basais 5‒7,5 
× 2,5–4,6 cm, elípticos, base assimétrica, cuneada 
a obtusa, ápice acuminado, margem plana, folíolo 
terminal 5,2–8,5 × 3–5 cm, elípticos, base simétrica, 
cuneada, ápice acuminado, margem plana, 
glabrescentes; nervura mediana sulcada na face 
adaxial e proeminente na abaxial. Pecíolo 4‒5 cm 
compr., glabrescente.  Inflorescências masculinas 
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ca. 20 cm compr.; inflorescências femininas ca. 10 
cm. Flores ca. 1 mm; pedicelo ca. 0,5 mm compr; 
sépalas ovais, agudas, glabrescentes; pétalas 
côncavas. Flor masculina com  pistilódio cilíndrico, 
tomentoso. Flor feminina com ovário tomentoso. 
Baga ca. 1 cm compr., glabra.
Material examinado: Usina São José, 18.VIII.2004, fl., 
J. Souza et al. 510 (IPA); Mata de Piedade, 26.X.2010, 
fr., J.D. García-Gonzáles et al. 1205 (UFP). 
Material adicional: BRASIL. ALAGOAS: Ibateguara, 
Coimbra, Mata do Varjão, IV.2004, fl., P.A. de A. Cara 
74 (UFP). PERNAMBUCO: Lagoa dos Gatos, Reserva 
Ecológica Charles Darwin, 29.IX.1995, fr., L. Figueiredo 
264 (UFP). Jaqueira, Usina Colônia Mata do Quengo, 
1.X.2003, fl. e fr., M. Oliveira et al. 1468 (UFP). 

Picramnia gardneri subsp. septentrionalis 
é  endêmica da Floresta Atlântica ao Norte do 
Rio São Francisco com distribuição restrita aos 
estados de Alagoas e Pernambuco, enquanto 
Picramnia gardneri subsp. gardneri ocorre 
em áreas de Mata Atlântica da Região Sudeste 
(Pirani 1990; Pirani 2013). É reconhecida na USJ 
por serem plantas dioicas com folhas pinadas, 
folíolos basais com base assimétrica e frutos 
simples, vermelhos. 

Agradecimentos
A primeira autora agradece à CAPES, pela 

bolsa de Pós-doutorado concedida; aos curadores 
dos Herbários visitados, pela presteza durante a 
consulta às coleções; à Regina Carvalho, pelas 
ilustrações botânicas; ao Dr. Milton Groppo, pelo 
auxílio na identificação da coleção de Rutaceae 
da USJ; aos revisores anônimos, pelas valiosas 
explicações, correções e sugestões. 

Referências
Alves-Araújo, A. & Alves, M. 2010. Flora da Usina 

São José, Igarassu, Pernambuco: Sapotaceae. 
Rodriguésia 61: 303-318. 

Alves, M.; Alves-Araújo, A.; Amorim, B.; Araújo, A.; 
Araújo, D.; Araújo, M. F.; Buril, M.T.; Costa-Lima, 
J.; Garcia-Gonzalez, J.; Gomes-Costa, G.; Melo, 
A.; Novaes, J.; Oliveira, S.; Pessoa, E.; Pontes, T.; 
Rodrigues, J. 2013. Inventário de Angiospermas 
dos fragmentos de Mata Atlântica da Usina São 
José, Igarassu, Pernambuco. In: Buril, M.T.; Melo, 
A.; Alves-Araujo, A. & Alves, M. (eds.). Plantas 
da Mata Atlântica, Guia de árvores e arbustos da 
usina São Jose (Pernambuco). Ed. Livro Rápido, 
Recife. Pp. 133-158.

Amorim, B.S. & Alves, M. 2011. Flora da Usina 
São José, Igarassu, Pernambuco: Myrtaceae. 
Rodriguésia 62: 499-514.

Buril, M.T. & Alves, M. 2011. Flora da Usina São José: 
Convolvulaceae. Rodriguésia 62: 93-105.

Barbosa, A.A.A. 1999. Hortia brasiliana (Vand.) 
Rutaceae: polinização por aves Passeriformes no 
cerrado do sudeste brasileiro. Revista Brasileira de 
Botânica 22: 99-105.

Clayton, J.W. 2011. Simaroubaceae. In: Kubitzki, K. 
(ed.). The families and genera of vascular plants. 
Vol. X. Flowering plants. Eudicots. Sapindales, 
Cucurbitales, Myrtaceae. Springer, Berlin. Pp. 
408-423. 

 Engler, A. 1874. Rutaceae. In: Martius, C.F.P. & Eichler, 
A.G. (eds.). Flora brasiliensis. Munich. Vol. 12(2). 
Pp. 75-196, t. 14-39. 

Groppo, M.; Kallunki, J.A. & Pirani, J.R. 2005. 
Synonymy of Hortia arborea with H. brasiliana 
(Rutaceae) and a new species from Brazil. Brittonia 
57: 28-34.

Groppo, M. & Pirani, J.R. 2012. A revision of Hortia 
(Rutaceae). Systematic Botany 37: 197-212. 

Harris, J.G. & Harris M.W. 2000. Plant identification 
terminology, an illustrated glossary. Spring Lake 
Publishing, Spring Lake. 197p. 

Judd, W.S.; Campbell, C.S.; Kellogg, E.A.; Stevens, P.F. 
& Donoghue, M.J. 2009. Sistemática vegetal: um 
enfoque filogenético. 3a ed. Artmed, Porto Alegre. 
612p.

Kallunki, J. A. 2005. Rutaceae. In: Berry, P.E.; 
Yatskievych, K. & Holst, B.K. (eds.). Flora of the 
Venezuelan Guayana. Vol. 9. Missouri Botanical 
Garden Press. St. Louis. Pp. 1-39.

Kallunki, J.A. & Pirani. J.R. 1998. Synopses of 
Angostura Roem. & Schult. and Conchocarpus 
J.C. Mikan (Rutaceae). Kew Bulletin 53: 257-334.

Kubitzki, K.; Kallunki, J.A.; Duretto, M. & Wilson, P.G. 
2011. Rutaceae. In: Kubitzki, K. (ed.). The families 
and genera of vascular plants. Vol. X. Flowering 
plants. Eudicots. Sapindales, Cucurbitales, 
Myrtaceae. Springer, Berlin. Pp. 276-356.

Melo, A.; Amorim, B.S.; Souza, J.A.N.; Pessoa, E.; 
Mendonça, E.; Chagas, M.; Alves-Araújo, A. & 
Alves, M. 2011. Updated floristic inventory of 
the angiosperms of the Usina São José, Igarassu, 
Pernambuco, Brazil. Revista Nordestina de Biologia 
20: 3-26.

Melo, A.; Araújo, A. & Alves, M. 2013. Flora da Usina 
São José, Igarassu, Pernambuco: Aristolochiaceae 
e Piperaceae. Rodriguésia 64: 543-553. 

Melo, M.F.F. & Zickel, C. 2004. Os gêneros Zanthoxylum 
L. e Esenbeckia Kunth (Rutaceae) no estado de 
Pernambuco, Brasil. Acta Botanica Brasilica 18 
73-90.

Mori, S.A.; Mattos-Silva, L.A.; Lisboa, G. & Coradin, L. 
1985. Manual de manejo do herbário fanerogâmico. 
Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus. 97p.



710 Buril, M.T., Thomas, W.W. & Alves, M.

Rodriguésia 65(3): 701-710. 2014

Pessoa, E.M. & Alves, M. 2012. Flora da Usina São José, 
Igarassu, Pernambuco: Orchidaceae. Rodriguésia 
63: 1-16.

Pirani, J.R. 1987. Flora da Serra do Cipó, Minas 
Gerais: Simaroubaceae. Boletim de Botânica da 
Universidade de São Paulo 9: 219-226.

Pirani, J.R. 1990. Diversidade taxonômica e padrões de 
distribuição geográfica em Picramnia (Simaroubaceae) 
no Brasil. Acta Botanica Brasilica 4: 19-44. 

Pirani, J.R. 2002. Rutaceae. In: Wanderley, M.G.L. 
Shepherd, G.J. & Giulietti, A.M. (coords.). Flora 
fanerogâmica do estado de São Paulo. Vol. 2. 
Hucitec/FAPESP, São Paulo. Pp. 281-308.

Pirani, J.R. 2005a. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, 
Brasil: Rutaceae. Rodriguésia 56: 189-204. 

Pirani, J. R. 2005b. Picramniaceae. In: Berry, P.E.; 
Yatskievych, K. & Holst, B.K. (eds.). Flora of the 
Venezuelan Guayana. Vol. 9. Missouri Botanical 
Garden Press. St. Louis. Pp. 177-186.

Pirani, J.R. 2013. Picramniaceae. In: Lista de espécies 
da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível em <http://floradobrasil.jbrj.
gov.br/jabot/floradobrasil/FB12597>. Acesso em 
11 dezembro 2013

Pirani, J.R. & Groppo, M. Rutaceae. In: Lista de espécies 
da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro. Disponível em <http://floradobrasil.jbrj.
gov.br/jabot/floradobrasil/FB212>. Acesso em 10 
dezembro 2013

Pirani, J.R. & Thomas, W.W. Simaroubaceae. In: Lista 
de espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro. Disponível em <http://floradobrasil.

jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB1381>. Acesso em 
11 dezembro 2013

Smith, N.; Mori, A.; Henderson, A.; Stevenson, D.W. 
& Heald, S.V. 2004. Flowering plants of the 
Neotropics. Princeton University Press, New York. 
616p.

Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2005. Botânica sistemática: 
guia ilustrado para identificação das famílias de 
fanerógamas nativas e exóticas do Brasil, baseado 
em APG II. 3a ed. Instituto Plantarum de Estudos 
da Flora, Nova Odessa. 768p.

Stearn, W.T. 2004. Botanical latin. 4th ed. David & 
Charles Publishers, Devon. 546p. 

Thiers, B. 2009 [continuously updated]. Index 
Herbariorum: A global directory of public herbaria 
and associated staff. New York Botanical Garden's 
Virtual Herbarium. Disponível em <http://sweetgum.
nybg.org/ih>. Acesso em 20 setembro 2013.

Trindade, M.B.; Lins-e-Silva, A.C.B.; Silva, H.P.; 
Figueira, S.B. & Schessl, M. 2008. Fragmentation 
of the Atlantic rainforest in the Northern coastal 
region in Pernambuco, Brazil: Recent changes and 
implications for conservation. Bioremediation, 
Biodiversity and Bioavailability 2: 5-13. 

Thomas, W.W. 2011. Nothotalisia, a new genus of 
Picramniaceae from tropical America. Brittonia 
63: 51-61.

Thomas, W.W. & Franceschinelli,  E.V. 2005. 
Simaroubaceae. In: Berry, P.E.; Yatskievych, K. & 
Holst, B.K. (eds.). Flora of the Venezuelan Guayana. 
Vol. 9. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. 
Pp. 168-176.

Artigo recebido em 13/02/2014.  Aceito para publicação em 05/06/2014.



Resumo
Matayba livescens stat. nov. é segregada de Matayba guianensis f. livescens, reconhecida como uma espécie 
distinta e inserida na sect. Matayba. Caracteres que separam as espécies são discutidos neste trabalho. São 
apresentados aqui uma descrição morfológica, diagnose, ilustração e comentários sobre a taxonomia e 
distribuição geográfica da espécie.      
Palavras-chave: Matayba sect. Matayba, Matayba livescens, Sapindaceae, litoral brasileiro.

Abstract
Matayba livescens stat. nov. is segregated from Matayba guianensis f. Livescens; it is raised to species level, 
and placed in sect. Matayba. Distinguishing characteristics of related species are discussed. Description, 
diagnosis, illustration and comments on geographic distribution are provided.
Key words: sect. Matayba, Matayba livescens, Sapindaceae, new status.
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Introdução
O gênero Matayba é um dos maiores e mais 

relevantes dentro da tribo Cupanieae (Radlkofer 
1879, 1934), compreende cerca de 56 espécies 
restritas a região neotropical ocorrendo desde o 
México até o norte da Argentina e no Brasil onde 
apresentam 31 espécies, sendo 17 endêmicas, 
ocorrendo em diversos tipos vegetacionais. 

Entre os gêneros da tribo Cupanieae, Cupania 
L. é o que apresenta maior relação morfológica com 
Matayba, compartilhando numerosos caracteres 
sinapomórficos (Somner & Ferrucci 2004). Em 
Matayba, as sépalas estão unidas, formam um cálice 
cupular, e 5-lobado, enquanto em Cupania o cálice 
apresenta 5 sépalas livres. Outra característica que 
distingue estes dois gêneros é a precoce abertura 
do cálice nos botões florais em Matayba, enquanto 
este caráter não ocorre em Cupania.

Radlkofer (1934) separou as espécies de 
Matayba em quatro seções, sendo Matayba sect. 
Matayba a maior seção do gênero com 17 espécies 
distribuídas apenas na América do Sul. No Brasil, 
esta seção ocorre predominantemente fora da região 
Amazônica com exceção de Mataya guianensis 

Aubl., com uma ampla distribuição e Matayba 
atropurpurea Radlk. na Amazônia brasileira e 
colombiana. Outras espécies, como por exemplo, 
Matayba elaeagnoides Radlk., em adição a sua 
distribuição no Brasil, ocorre também no Paraguai 
e norte da Argentina.

Após o tratamento realizado por Radlkofer 
(1934), a seção Matayba apresenta apenas uma 
nova espécie apresentada por Reitz (1980), para a 
Flora de Santa Catarina. Conhecendo este fato, o 
tratamento mais completo para o gênero Matayba 
continua sendo o de Radlkofer (1934) em sua 
monografia sobre a família.

Durante a preparação da dissertação de 
Mestrado sobre Matayba sect. Matayba, este novo 
status foi encontrado pelos autores do presente 
trabalho.

Material e Métodos
O presente estudo foi realizado e baseado em 

revisão bibliográfica, em trabalhos realizados no 
campo e na análise dos materiais depositados nos 
seguintes herbários: ESA, GUA, HB, MBM, SP, 
SPF, SPSF, R, RB e UEC.
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Resultados
Matayba livescens (Radlk.) R.L.G. Coelho, Souza 
& Ferrucci, comb. nov. Fig. 1a-g

Basiônimo: Matayba guianensis f. livescens 
Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. 
Akad. Wiss. München 4: 633. 1879. Lectótipo (aqui 
designado): Brasila, Bahia, Wawra & Maly n.126 
(W), syn. nov.

Matayba guianensis f. livescens subf. 
macrosperma Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. 
Bayer. Akad. Wiss. München 4: 633. 1879. Brasila, 
Bahia, Wawra & Maly n.126 (W), syn. nov. 

 Arbustos a árvores, 2‒8 m alt.; ramos 
cilíndricos a lateralmente achatados, subglabros 
a pubérulos. Folhas distribuídas por todo o ramo; 
pecíolo cilíndrico a subcilíndrico, 2,6‒4,5 cm 
compr., subglabro a pubérulo; raque cilíndrica a 
bicanaliculada, 1,7‒10,9 cm compr., subglabra 
a esparsamente pubescente. Folíolos 4‒10; 
3,8‒14,6 × 1,4‒6,2 cm, alternos a subopostos, 
subsésseis a peciolulados, peciólulos 0,4‒1 cm 
compr., subcilíndricos a canaliculados, pubérulos; 
coriáceos, elípticos, largamente elípticos, elíptico-
oblongos, elíptico-ovados a ovados; conduplicados, 
recurvados, ápice agudo, base aguda, atenuada 
ou raro obtusa, assimétrica; margem revoluta, 
inteira, discolores, subglabros a esparsamente 
pubescentes em ambas as faces, tricomas adpressos; 
venação broquidódroma, fracamente proeminente 
na face superior folíolos, reticulação aberta, 
nervura central proeminente a plana na face 
superior, subglabra a esparsamente pubescente em 
ambas as faces; nervuras secundárias levemente 
proeminentes na face superior, 6‒12 pares, 
geralmente retilíneas a levemente arqueadas; 
domácias ausentes. Inflorescências axilares, 
paniculiformes; ultrapassando o tamanho das 
folhas em comprimento, pedúnculo cilíndrico, 
4,5‒17,1 cm compr., sulcado, pubérulas a 
densamente pubescentes, raque cilíndrica a 
achatada lateralmente, 6‒21,5 cm, sulcada a 
profundamente sulcada, pubérulas a densamente 
pubescentes, brácteas 2‒3 mm compr., triangular-
lanceoladas, pubescentes, bractéolas semelhantes e 
menores que as brácteas, menores; pedicelo floral 
ca. 2‒3 mm compr., articulado na região basal, 
pubescente a densamente pubescente. Flores 4‒5 
mm compr.; sépalas ca. 1,5 mm compr., unidas 
na região mediana, ovadas a obovadas, ápice 
obtuso a arredodando, pubérulas a pubescentes 
externamente, tricomas estrigosos, pubescente 
internamente, emaranhados; margem ciliada; 

pétalas 1‒1,5 mm compr., largamente espatulado 
a largamente obovadas, ápice arredondado, 
podendo ser irregular a truncado, unhas de 0,2‒0,4 
mm compr., subglabras externamente, lanosas 
internamente; apêndice petalífero basal menor, 
igual ou maior que as pétalas, podendo ultrapassar 
o tamanho em largura, lanoso; disco nectarífero 
glabro; flores masculinas com estames 3‒4 mm 
compr., filetes filiformes, retos, geralmente de 
tamanhos iguais, raro diferentes na mesma flor, 
densamente pubescentes até a região mediana, sendo 
geralmente pubescentes a glabros na apical, anteras 
glabras a raro subglabras, oblongas a oblongo-
obovadas, pistilódio ca. 1 mm compr., rombóide, 
densamente pubescente; flores femininas com 
gineceu 4‒5 mm compr., ovário ovado, bicarpelares 
ou tricarpelares, levemente lobado, densamente 
pubescente; estilete 1‒2 mm compr., fortemente 
lobado, lobos do estigma unidos, proeminentes; 
esparsamente pubescente, estaminódios ca. 2,0 mm 
compr., filetes inteiramente pubescentes. Cápsulas 
0,9‒1,9 × 0,5‒2 cm, subglobosas, fortemente 
lobadas, estípite ca. 2 mm compr., remanescentes 
do cálice presentes, apiculados, bicarpelares 
a tricarpelares, geralmente (1‒)3-seminadas; 
pericarpo subcoriáceo, verrucoso a tuberculado, 
subglabro a densamente pubérulo; endocarpo 
densamente tomentoso. Sementes elipsóides 
a obovadas, 1‒1,4 × 0,9‒1,1 cm, negras; arilo 
esbranquiçado recobrindo a região basal da semente.

Os indivíduos pertencentes a esta espécie 
encontram-se nos estados brasileiros da Bahia, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, sempre nas 
florestas de restinga, em dunas semi-fixas ou na 
transição para áreas periodicamente alagadas.

Encontrada com flores nos meses de outubro, 
dezembro a abril e junho, e com frutos nos meses 
de outubro, dezembro a abril e no mês de junho.
Material examinado: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Praia de Itaóca, 22.I.1984, fr., G.V. Somner et al. 424 
(GUA). Vila Velha, Rodovia do Sol, ca. 22 km após 
Guarapari, 5.III.2001, fl., P. Fiaschi et al. 653 (SPF, 
SP). RIO DE JANEIRO: Araruama, restinga da Praia 
Seca, 20.XII.1982, fl. e fr., G.V. Somner 303 (GUA). 
Cabo Frio, Arraial do Cabo, restinga entre Lagoa de 
Araruama e praia de Massambaba, 28.III.1978, fr., 
G. Martinelli 4110 (RB); Tucuns, 25.III.1993, fr., L. 
Emídio & R. Lampaso 5710 (R); praia de Massambaba, 
terras da Álcalis, 14.VI.1984, fl., D.S.D. Araújo et 
al. 6340 (GUA); Reserva Ecológica Estadual de 
Massambaba, 26.X.1993, fl. e fr., G.V. Somner 484 
(RB); Massambaba, a 40 km da praia de Iguaba e a 
15 km do trevo de Cabo Frio, 5.II.1986, fl., Fontella 
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et al. 2287 (RB); praia de Massambaba, 14.I.1986, fl. 
e fr., D.S.D. Araújo 7146 (GUA); sistema de dunas 
Dama Branca, 13.I.1988, fl. e fr., D.S.D. Araújo 8392 
(GUA); área da CIA, Salinas Perynas, 18.III.1989, fr., 
C. Farney 2280 (RB). Casimiro de Abreu, restinga da 
Praia Virgem, 31.I.1999, fl. e fr., R.N. Damasceno 723 
(RB). Macaé, Lagomar, 9.V.1995, fl., D.S.D. Araújo & 
B. Kurtz 10254 (GUA); restinga de Cabiúnas, 19.I.1984, 
fl., G.V. Somner et al. 417 (GUA); Macaé, mata de 
Cardão, 30.I.1997, fr., V. Capello 38 (HB). Rio das 
Ostras, Mar do Norte, rodovia Amaral Peixoto, km 163, 
18.II.2003, fr., H.C. de Lima et al. 6072 (RB); Reserva 
Biológica União, 20.X.1997, fl. e fr., P. P. de Oliveira 
313 (BHCB); 21.III.1979, fr., P. P. Jouvin 443 (RB). 

Saquarema, Reserva Ecológica de Jacarepiá, cordão 
arenoso na área da mata em regeneração, 12.XII.1990, 
fl. e fr., D.S.D. Araújo 9217 (GUA); 12.II.1992, fr., 
D.S.D. Araújo 9591 (GUA); 2.VII.1998, fr., D.S.D. 
Araújo 10275 (GUA); Restinga de Ipitangas, 23.I.1987, 
fr., C. Farney et al. 1374 (RB); Restinga de Ipitangas, 
20.XII.1988, fl., C. Farney et al. 2216 (RB); Reserva 
Ecológica Jacarepiá, 11.XII.1990, fl., C. Farney 3240 
et al. (GUA, RB); Reserva Ecológica Estadual de 
Jacarepiá, VIII-XII.1993, fl., C. Farney et al. 3787 
(RB); Jacomé, 29.III.2000, fr., C. Farney et al. 3997 
(RB); Reserva Ecológica Estadual de Jacarepiá, 
21.I.1993, fl., J. Fontella et al. 2885 (RB); Praia de 
Itaunas, 25.IV.1987, fr., H.C. de Lima et al. 2835 (RB).

Figura 1 – Matayba livescens – a. ramo; b. infrutescência; c. flor feminina com estaminódios; d. pétala, face interna; e. 
estaminódio da flor feminina; f. fruto; g. semente, face ventral. (a, c-e Araujo 9217, GUA; b, f-g Araujo et al. 9591, GUA). 
Figure 1 – Matayba livescens – a. branch; b. infrutescence; c. female flower with staminodes; d. petal, inner surface; e. 
staminode of female flower; f. fruit; g. seed, ventral surface. (a, c-e Araujo 9217, GUA; b, f-g Araujo et al. 9591, GUA).
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Discussão
Previamente identificada em sua grande 

maioria apenas como Matayba guianensis, esta 
espécie é agora denominada Matayba livescens 
(Radlk.) R.L.G. Coelho, Souza & Ferrucci, 
principalmente devido ao fato de ser reconhecida 
por Radlkofer (1934) como uma das formas de M. 
guianensis (M. guianensis f. livescens). 

Agora reconhecida como uma espécie 
distinta, tendo como epíteto específico o nome 
da forma de atribuída por Radlkofer (1934), esta 
espécie tem sua identidade relacionada a alguns 
caracteres que lhe conferem tal modificação. As 
semelhanças entre esta duas espécies podem se 
resumir aos folíolos conduplicados e recurvados, 
a venação fracamente proeminente em ambas as 
faces dos folíolos e ao pericarpo dos frutos que 
geralmente apresenta uma superfície tuberculada. 
M. livescens é agora reconhecida como uma espécie 
por apresentar (Tab. 1) folíolos coriáceos, discolores 
na maioria das vezes com a face superior brilhante, 
as nervuras secundárias geralmente arqueadas 
(apesar de aparentarem ser curvadas, devido 
os folíolos serem conduplicados e recurvados), 
apenas a nervura central e as nervuras secundárias 
serem proeminentes na face superior dos folíolos, 
as nervuras de ordens mais baixas serem planas e 
finalmente a ausência de domácias, diferenciando-
se de M. guianensis por esta apresentar (Tab. 1) 
folíolos cartáceos, concolores, opacos na face 
superior, nervuras secundárias curvadas e toda 
a rede de nervuras fracamente proeminente na 
face superior dos folíolos e na maioria das vezes 
a presença de domácias foveoladas ou urceoladas 
nas axilas da nervura central com as secundárias. 

Relacionado à fenologia desta espécie, nota-se 
uma peculiaridade no período entre a floração e a 
frutificação que na grande maioria dos materiais 
observados se sobrepõe, apresentando em grande 
parte das vezes tanto flores como frutos maduros.

Vale a pena ressaltar também que segundo 
Radlkofer (1934), Matayba guainensis f. livescens 
apresenta duas subformas (M. guianensis f. 
livescens subf. verrucosa e M. guianensis f. 
livescens subf. macrosperma) e que essas duas 
subformas são designadas como sinônimos para 
M. livescens, já que os caracteres apresentados 
pelo autor citado acima que diferenciariam essas 
subformas e a espécie são contínuos.

Outro fato importante que ajuda na afirmação 
de Matayba livescens como uma nova espécie é sua 
presença apenas nas florestas de restinga, estando 
sempre relacionada a áreas sob a influência do 
oceano, enquanto Matayba guianensis encontra-
se predominantemente distribuída nos cerrados 
brasileiros, na floresta amazônica e às vezes em 
florestas estacionais.
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Tabela 1 ‒ Caracteres morfológicos comparativos entre Matayba livescens e M. guianensis.
Table 1 ‒ Comparative morphologic characters between Matayba livescens e M. guianensis.

Caracteres Matayba livescens Matayba guianensis

Consistência do folíolo Coriáceo Cartáceo

Coloração da face adaxial do folíolo Esverdeado e brilhante Morrom e opaco

Nervuras secundárias Arqueadas, 6‒12 pares Curvadas, 6‒14 pares

Ângulos das nervuras secundárias 50°‒60° ou 60°‒70° 40°‒50° e 50°‒60°

Proeminência da nervação na face adaxial dos 
folíolos

Nervura primária e secundárias, 
terceárias e de ordens inferiores 
levemente proeminentes

Nervura primária e secundárias 
proeminentes. Terceárias e de ordens 
inferiores planas 
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Distribuição e ecologia Espírito Santo e Rio de Janeiro em 
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Resumo 
Em Pernambuco, além da Floresta Atlântica costeira, e dos Brejos de Altitude, as encostas orientais do Planalto 
da Borborema também são regiões ricas em espécies de Orchidaceae. Os afloramentos rochosos são comuns e 
têm sido indicados com uma das áreas mais representativas para a família no Nordeste do Brasil. O presente 
trabalho teve como objetivo inventariar a flora de orquídeas da área. Excursões foram realizadas entre 2005 
e 2013, contemplando afloramentos rochosos de 13 áreas. Foram encontradas 29 spp. pertencentes a 18 
gêneros, sendo Habenaria (seis spp.) e Epidendrum (quatro spp.) os mais representativos. Entre as espécies 
catalogadas destacam-se Acianthera prolifera e Octomeria alexandri como novos registros para Pernambuco, 
e Phragmipedium sargentianum que consta na lista de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. As espécies 
são amplamente distribuídas a restritas na sua distribuição, dentre as quais, nove são endêmicas do Brasil. Este 
estudo corrobora informações anteriores sobre a elevada riqueza e abundância de Orchidaceae nas formações 
vegetais dos afloramentos rochosos, incluindo muitas espécies endêmicas. Apesar disto, poucas unidades de 
conservação no estado de Pernambuco englobam esse ecossistema tão importante.
Palavras-chave: Caatinga, ecossistemas montanhosos, flora, Floresta Atlântica, inselbergs.           

Abstract 
Besides the Atlantic Coastal Forest and the Brejos de Altitude in the state of Pernambuco, the eastern slopes 
of the Borborema plateau are also rich in species of Orchidaceae. Rocky outcrops are common and have 
been cited as one of the most representative sites for the family in Northeast Brazil.  This study did a survey 
of the orchid flora on rocky outcrops in this state. Fieldwork was conducted from 2005 to 2013, and rocky 
outcrops from 13 different areas were visited. A total of 29 species and 18 genera were found. Habenaria 
(6 spp.) and Epidendrum (4 spp.) are the most representative genera. Of species recorded here, Acianthera 
prolifera and Octomeria alexandri are highlighted as new records for Pernambuco, and also Phragmipedium 
sargentianum which is on Brazil's endangered species list. The species are either widely distributed or have a 
restricted distribution; nine of these species are endemic to Brazil. This study confirms previous data on the 
great diversity and abundance of Orchidaceae in rocky habitats, including several endemic species. However, 
very few conservation units in Northeast Brazil contain this important ecosystem.
Key words: Caatinga, montane ecosystems, flora, Atlantic Forest, inselbergs.
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Introdução
Orchidaceae é uma das maiores famílias de 

angiospermas, estando representada por 24.500 
espécies (Dressler 2005), distribuídas em 800 
gêneros (Dressler 1993), com centro de diversidade 
nos trópicos (Ramussen 1985). No Brasil ocorrem 
cerca de 2.500 espécies, sendo citadas para a 
Região Nordeste 598 espécies e 146 gêneros, e para 
o estado de Pernambuco 183 espécies e 77 gêneros 
(Barros et al. 2014). 

Neste estado, além da Floresta Atlântica de 
Terras Baixas ao longo da costa e dos Brejos de 
Altitude interioranos, destacam-se as encostas orientais 
do Planalto da Borborema como regiões notavelmente 
ricas para família (Felix & Carvalho 2002). 

Nesses ambientes é comum a ocorrência de 
afloramentos rochosos que surgem em diferentes 
paisagens.  Tais afloramentos formam ecossistemas 
isolados (Porembski & Barthlott 2000), cuja 
vegetação difere marcadamente da região 
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circundante (Porembski et al. 1998), apresentando 
características florísticas e fisionômicas determinadas 
principalmente por fatores abióticos, como intensa 
irradiação, altas temperaturas e baixa disponibilidade 
de nutrientes e água (Kluge & Brulfert 2000).

A riqueza e importância dos afloramentos 
rochosos de Pernambuco são citadas por Martinelli 
(2007), que os classifica como áreas prioritárias 
para estudos de biodiversidade e criação de 
unidades de conservação.

Inventários f lorís t icos recentes em 
afloramentos rochosos na Região Nordeste do 
Brasil citam Orchidaceae como uma das famílias 
mais representativas e de grande importância 
na formação das ilhas de vegetação (França et 
al. 2005, 2006; Gomes & Alves 2009, 2010). 
Porembski et al. (1998) mostram que essas áreas 
tem altos níveis de endemismo, principalmente  
para a família Orchidaceae.  

Como forma de  cont r ibu i r  para  o 
conhecimento da flora desses ambientes, o 
presente trabalho busca inventariar as espécies 
da família em afloramentos rochosos no estado 
de Pernambuco em face da peculiaridade deste 
ambiente e para confirmar a reconhecida riqueza 
da família nestas áreas.

Material e Métodos
Os afloramentos rochosos graníticos em 

Pernambuco estão localizados principalmente no 
Planalto da Borborema, situado no extremo leste da 
região semi-árida brasileira. É uma das principais 
feições de relevo da porção oriental do sistema 
orográfico brasileiro (Moraes 1977) e é formado 
por um conjunto de maciços cristalinos que 
culminam entre 600 e 1000 m de altitude (Silva et 
al. 1993). Afloramentos rochosos areníticos podem 
ser encontrados na porção central do estado (clima 
semi-árido), especialmente no Parque Nacional 
do Catimbau, com formações pré-cambrianas 
recobertas por sedimentos paleo-mesozóicos da 
Bacia do Jatobá (Jacomine et al. 1973).  

O clima da região é semi-árido, com estação 
chuvosa restrita a alguns meses do ano, a precipitação 
média anual varia entre 500 e 1.200 mm (Aw ou 
Bshw sensu Köppen) e as temperaturas variam 
entre 25‒29ºC (Silva et al. 1993). A vegetação ou 
matriz circundante pode ser de Caatinga ou Floresta 
Atlântica (brejos de altitude) (Ab’Sáber 2003; 
Andrade-Lima 1982), e esta exerce forte influência 
sobre a composição florística dos afloramentos 
(Burke 2002). Além dessa região, algumas áreas 

pontuais no litoral (ex. Cabo de Santo Agostinho) 
e na depressão sertaneja (ex. Triunfo) também 
possuem afloramentos graníticos.

Excursões de coleta foram realizadas entre 
2005 e 2013, visando amostrar o maior número de 
afloramentos possível. As coletas foram seletivas 
e quando possível nos períodos secos e chuvosos. 
As expedições contemplaram um total de 13 
afloramentos rochosos, localizados nos municípios 
de Agrestina, Belo Jardim, Bezerros, Bonito, 
Buíque, Camocim de São Félix, Jaqueira, Lagoa 
dos Gatos, São Caitano, Triunfo e Venturosa (Fig. 
1, Tab. 1). Além destas áreas, amostras provenientes 
de outras localidades e depositadas nos herbários 
locais (HST, HVASF, IPA, PEUFR, UFP) foram 
devidamente analisadas.

Foram incluídas no inventário apenas as 
espécies detectadas em ilhas de vegetação sobre 
afloramentos rochosos. Aquelas observadas 
em áreas adjacentes à rocha, como a matriz 
circundante, foram coletadas, porém não incluídas 
neste trabalho. O material coletado foi herborizado 
seguindo metodologia usual (Mori et al. 1985). As 
flores foram fixadas e conservadas em álcool 70% 
para descrição morfológica. As amostras foram 
depositadas no herbário Geraldo Mariz (UFP) com 
duplicatas enviadas para os herbários RB e NY 
(acrônimos segundo Thiers continuously updated).

Optou-se por apresentar apenas uma amostra 
por município. Todos os demais espécimes 
estão indicados na lista de exsicatas. Táxons 
infraespecíficos não foram considerados nesse 
estudo. A terminologia morfológica segue Harris 
& Harris (2001) e Gonçalves & Lorenzi (2007).

As espécies foram localmente classificadas 
como: 1. raras quando são conhecidas  populações 
pequenas restritas a menos de três localidades, 2. 
ocasionais quando possuem pequenas populações 
em diversas (> 3) localidades ou quando possuem 
grandes populações em poucas localidades, e 
3. abundantes quando são observadas grandes 
populações em diversas áreas.

Dados sobre a distribuição geográfica foram 
obtidos a partir de literatura especializada (Barros 
et al. 2014; Govaerts et al. 2014). As ilustrações 
foram confeccionadas com base em exsicatas, 
amostras conservadas em meio líquido e fotos das 
espécies in vivo.

       
Resultados e Discussão
Foram encontradas 29 espécies pertencentes 

a 18 gêneros nos afloramentos rochosos estudados, 
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sendo Habenaria (seis spp.) e Epidendrum 
(quatro spp.), os gêneros mais representativos. 
Acianthera prolifera (Herb. ex Lindl.) Pridgeon 
& M.W. Chase e Octomeria alexandri Schltr. são 
novos registros para o estado de Pernambuco, 
constituindo o extremo norte de distribuição 

dessas espécies. Phragmipedium sargentianum 
(Rolfe) Rolfe está citado entre as espécies 
ameaçadas de extinção no Brasil (MMA 2008; 
Menini Neto et al. 2013), tendo sido observadas 
duas pequenas populações em áreas com bom 
estado de conservação.

Tabela 1 ‒ Localidades visitadas com seus respectivos municípios, coordenadas geográficas e ecossistema da matriz 
circundante.
Table 1 ‒ Visited localities with municipalities, geographic coordinates and ecosystem.

Afloramento Município Coordenadas geográficas Ecossistema (matriz) Nº Gêneros/Espécies

Parque Nacional do Catimbau Buíque 08º37’23” S – 37º09’21” W Caatinga 4/4

Pedra Antonio Bezerra Bezerros 08°20’09” S – 35°50’09” W Caatinga 7/10

Pedra Cabeça de Velho Agrestina 08°23’29” S – 36°00’37” W Floresta Atlântica 3/5

Pedra do Caboclo Belo Jardim 08º14’27” S – 36º23’06” W Caatinga 6/7

Pedra do Cachorro São Caetano 08º32’83” S – 36º14’28” W Caatinga 8/11

Pedra do Cruzeiro
(Serra do Negra) Bezerros 08º39’25” S – 35º11’16” W Floresta Atlântica 7/8

Pedra do Cruzeiro
(Serra do Urubu) Jaqueira 08º43’11” S – 35º50’38” W Floresta Atlântica 8/9

Pedra do Guariba Agrestina 08°22’55” S – 35°50’38” W Floresta Atlântica 4/4

Pedra do Mosquito Lagoa dos 
Gatos 08º42’30” S –35º.50’59” W Floresta Atlântica 4/4

Pedra do Rosário Bonito 08°29’48” S – 35°40’02” W Floresta Atlântica 6/8

Pedra Furada Venturosa 08º57’47” S – 36º87’42”W Caatinga 0/0

Pedra NªSª Nazaré Camocim de 
São Félix 08°19’38” S – 35°45’12” W Caatinga 6/7

Pico do Papagaio Triunfo 07º49’53” S – 38º04’36” W Caatinga 7/7

Figura 1 ‒ Localidades visitadas. A. Mapa do Brasil; B. Mapa de Pernambuco: 1. Parque Nacional do Catimbau, 2. 
Pedra Antônio Bezerra, 3. Pedra Cabeça de Velho, 4. Pedra do Caboclo, 5. Pedra do Cachorro, 6. Pedra do Cruzeiro 
(Serra Negra), 7. Pedra do Cruzeiro (Serra do Urubu), 8. Pedra do Guariba, 9. Pedra do Mosquito, 10. Pedra do 
Rosário, 11. Pedra Furada, 12. Pedra NªSª Nazaré, 13. Pico do Papagaio.
Figure 1 ‒ Visited localities. A. Brazillian map; B. Pernambuco’s map: 1. Catimbau National Park, 2. Pedra Antônio Bezerra, 3. Pedra 
Cabeça de Velho, 4. Pedra do Caboclo, 5. Pedra do Cachorro, 6. Pedra do Cruzeiro (Serra Negra), 7. Pedra do Cruzeiro (Serra do Urubu), 
8. Pedra do Guariba, 9. Pedra do Mosquito, 10. Pedra do Rosário, 11. Pedra Furada, 12. Pedra NªSª Nazaré, 13. Pico do Papagaio.
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A flora de orquídeas dos afloramentos 
rochosos de Pernambuco inclui espécies endêmicas 
do Brasil, como Acianthera ochreata (Lindl.) 
Pridgeon & M.W.Chase, Brassavola tuberculata 
Hook. Cyrtopodium flavum (Nees) Link & Otto 
ex Rchb., C. holstii L.C.Menezes, Epidendrum 
cinnabarinum Salzm. ex Lindl., E. flammeum E. 
Pessoa & M. Alves, Octomeria alexandri Schltr.,  
Prescottia plantaginifolia Lindl e Prosthechea 
alagoensis (Pabst) W.E. Higgins. 

As espécies mais comuns entre os afloramentos 
rochosos (ocorrendo em mais da metade das áreas) 
são A. ochreata, C. flavum, E. cinnabarinum e P. 
plantaginifolia. 

Os afloramentos rochosos que apresentaram 
maior riqueza de espécies foram a Pedra Antônio 
Bezerra, P. do Cachorro, P. do Cruzeiro (Bezerros), 
P. do Cruzeiro (Jaqueira) e a P. do Rosário. Estas 
são as áreas mais altas dentre aquelas visitadas, 
com altitudes variando de 850 a 1100 m. 

Por outro lado as áreas menos ricas em 
espécies foram a Pedra Furada e os afloramentos 
rochosos do Vale do Catimbau, ambos localizados 
na face ocidental do Planalto da Borborema, que é 
comprovadamente mais seco que a porção oriental 
(Ab’Sáber 1999).  

As espécies encontradas nos afloramentos 
rochosos, em sua maioria, estão ausentes nas 
áreas circundantes, corroborando a importância 
da conservação desse ecossis tema.  Isso 
corrobora as indicações de Martinelli (2007), 
de que tais áreas funcionam como refúgios 
para espécies de ampla distribuição que não 
ocorrem atualmente em áreas de Caatinga 
s.s. ou Floresta Atlântica s.s., entretanto os 
afloramentos também apresentam algumas 
espécies endêmicas (Martinelli 2007). 

No entanto, as unidades de conservação 
(UC) no estado que englobam esse ecossistema 
tão importante ecologicamente ainda são escassas. 

Chave para identificação das Orchidaceae dos afloramentos rochosos de Pernambuco
1. Inflorescências laterais.     

2. Pseudobulbos heteroblásticos; folhas apicais e basais.
3. Duas folhas apicais e 2-3 basais, elípticas, ovado-elípticas a oblongas  .....  Gomesa flexuosa
3’. Apenas uma folhas apical, cilíndricas  ..................................... Bulbophyllum aff. rupicolum 

2’. Pseudobulbos homoblásticos; folhas distribuídas ao longo do caule.
4. Flores amarelo-ouro a amarelo-esverdeadas, margem do lobo mediano do labelo inteira  ....  

 ...............................................................................................................  Cyrtopodium flavum 
4’. Flores marrons rajadas de amarelo, margem do lobo mediano do labelo verrucosa  .............  

 ................................................................................................................  Cyrtopodium holstii
1’. Inflorescências terminais.

5. Flores calcaradas ou com mento.
6. Planta áfila durante a floração; flores róseas a avermelhadas  .................  Sacoila lanceolata
6’. Folhas presentes durante a floração; flores verdes, brancas ou amareladas.

7. Pétalas bipartidas, labelo tripartido, segmentos laterais desenvolvidos.
8. Cálcar ≤ 2,8 cm de compr.; ovário pedicelado ≤ 3,3 cm compr.  ............................  

 ...............................................................................................  Habenaria pratensis
8. Cálcar > 6 cm compr.; ovário pedicelado > 6 cm de compr.  .....  Habenaria trifida

7’. Pétalas e labelo inteiros ou quando partidos com segmentos laterais pouco desenvolvidos.
9.  Pétalas estreito elíptico-falcadas, ápice agudo  .................... Habenaria hexaptera
9’ . Pétalas oblongo-falcadas ou espatuladas, ápice obtuso ou truncado-sinuoso.

10. Ápice das pétalas truncado-sinuoso; cálcar < 3 cm compr.  ............................  
 ......................................................................................  Habenaria petalodes 

10’. Ápice das pétalas obtuso; cálcar > 3 cm compr.
11. Raque exposta; cálcar > 5 cm compr., arqueado  ..... Habenaria hamata
11’. Raque completamente coberta por brácteas; cálcar < 5 cm compr., não 

arqueado  ...................................................................  Habenaria obtusa 
5’. Flores não calcaradas e sem mento.

12. Caule unifoliado.
13.  Caules intumescidos em pseudobulbos fusiformes e sobrepostos  .................................  

 .................................................................................................. Scaphyglottis fusiformis
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13’. Caules não intumescidos em pseudobulbos.
14. Flores com sépalas laterais livres.

15. Inflorescências em racemos; sépalas e pétalas ≥ 2,5 cm compr.  .................................. 
 ................................................................................................ Brassavola tuberculata

15’. Inflorescências em fascículos; sépalas e pétalas < 2,5 cm compr.  ................................ 
 .................................................................................................... Octomeria alexandri

14’. Flores com sépalas laterais conadas. 
16. Folhas linear-lanceoladas a elípticas; flores laranjas a avermelhadas, margens das pétalas 

e labelo inteiras  ............................................................................  Acianthera ochreata
16’. Folhas ovadas; flores purpúreas, margens das pétalas e labelo minutamente serreadas  ...  

 .......................................................................................................  Acianthera prolifera
12’. Caule bi a multifoliado. 

17. Folhas em rosetas.
18. Pedúnculo da inflorescência ≥ 59 cm compr.; flores ressupinadas, sépalas externamente 

velutinas  ...............................................................................  Phragmipedium sargentianum
18’. Pedúnculo da inflorescência < 59 cm compr.; flores não ressupinadas, sépalas glabras.

19. Folhas ≤ 4,5 cm compr.; flores alvas, labelo ≤ 11 mm compr., ápice arredondado  .......   
 .......................................................................................................  Prescottia oligantha

19’. Folhas > 6,5 cm compr.; flores esverdeadas, labelo > 2 mm compr., ápice agudo  ........   
 ...............................................................................................  Prescottia plantaginifolia

17’. Folhas nunca em rosetas basais (ao longo ou no ápice do caule)
20. Caule intumescido em pseudobulbo.

21. Folhas ao longo do pseudobulbo; pseudobulbos ≤ 1,5 cm compr.  .................................  
 .................................................................................................. Polystachya estrellensis

21’. Folhas no ápice de pseudobulbo; pseudobulbos > 1,5 cm compr.
22. Pseudobulbos ovóides a obclavóides; folhas ≥ 40 cm compr.  .............................. 

 ............................................................................................. Encyclia oncidioides
22’. Pseudobulbos fusiformes; folhas ≤ 21 cm compr. 

23. Folhas ≤ 6 cm; flores não ressupinadas, labelo inteiro  ................................. 
 ................................................................................  Prosthechea alagoensis

23’. Folhas > 6 cm; flores ressupinadas, labelo trilobado  .................................... 
 ................................................................................. Schomburgkia gloriosa

20’. Caule não intumescido em pseudobulbo.
24. Folhas plicadas; coluna completamente livre do labelo  .................. Sobralia liliastrum
24’. Folhas conduplicadas; coluna adnata ao labelo.

25. Folhas lanceoladas a ovadas; epicálice presente nas flores e persistente nos frutos  ... 
 ..............................................................................................  Epistephium lucidum 

25’. Folhas oblongas a elípticas; epicálice ausente nas flores e frutos.
26. Raque > pedúnculo; labelo inteiro  ............................... Epidendrum rigidum
26’. Raque < pedúnculo; labelo trilobado.

27. Sépala dorsal > 1,7 cm compr., margem dos lobos laterais do labelo 
fortemente recortada ou franjada  ................  Epidendrum cinnabarinum

27’. Sépala dorsal ≤ 1,2 cm compr., margem dos lobos laterais do labelo 
denticulada.
28. Flores lilases ou róseas, labelo com um único calo multifacetado  ..... 

 ...................................................................  Epidendrum secundum
28’. Flores amarelas, laranjas ou vermelhas, labelo com dois calos 

carnosos arredondados na base e um calo disposto longitudinalmente, 
em forma de quilha  ...................................  Epidendrum flammeum
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1. Acianthera ochreata (Lindl.) Pridgeon & 
M.W.Chase, Lindleyana 16: 245 2001. Fig. 2a

Rupícolas. Ramicaule 2,5‒5,5 cm compr., 
cilíndrico. Folha 1,6‒10,5 × 0,6‒0,8 cm, 
presente na floração, apical, conduplicada, 
linear-lanceolada a elíptica, crassa, ápice agudo. 
Inflorescência terminal, racemo, pedúnculo 
2,5‒3,5 cm compr.; raque 1,5‒5,5 cm compr. 
Flores ressupinadas, laranjas a avermelhadas, 
não calcaradas, carnosas; sépala dorsal 3‒5 × 
1,2‒2 mm, oblongo-elíptica, ápice agudo, sépalas 
laterais 3‒6 × 1,2‒2 mm, lanceoladas a ovadas, 
conadas, ápice agudo; pétalas 2,5‒3 × 1 mm, 
estreito-oblongas, ápice agudo a arredondado; 
labelo 2,5‒2,7 × 1‒1,5 mm, obovado a ligulado, 
obscuramente trilobado, ápice arredondado, 
margem inteira; coluna ca. 2 mm compr., polínias 
4, inteiriças; ovário pedicelado 1‒3 mm compr. 
Fruto 1‒1,5 × 0,4 cm, elipsóide.
Material examinado selecionado: Agrestina, 7.IV.2007, 
fl., P. Gomes et al. 263 (RB, UFP). Belo Jardim, 
11.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 912 (UFP). Bezerros, 
12.VI.2009, fl. e fr., E. Pessoa et al. 95 (NY, RB, UFP). 
Buíque, 27.IV.1995, fl., M. Luceño 322 (UFP). Camocim 
de São Félix, 9.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 872 (UFP). 
São Caitano, 29.V.2010, fl., E. Pessoa & K. Mendes 
315 (RB, UFP). Triunfo, 12.I.2012, fl., E. Pessoa et al. 
918 (RB, UFP).

Acianthera ochreata ocorre no Nordeste 
e Sudeste do Brasil (Barros et al. 2014). É uma 
das espécies mais abundantes na área, sendo 
observadas grandes populações, algumas vezes 
como principal componente das ilhas de vegetação. 
É facilmente distinguível da outra espécie do 
gênero por possuir folhas linear-lanceoladas a 
elípticas, e flores laranja a avermelhadas.

2. Acianthera prolifera (Herb. ex Lindl.) Pridgeon 
& M.W.Chase, Lindleyana 16: 245 2001.                                                                                                                          
 Fig. 2b

Rupícolas. Ramicaule 3,5‒7,5 cm compr., 
cilíndrico. Folha 1, 2,5‒3,5 × 1,7‒2 cm, presente 
na floração, apical, conduplicada, ovada, crassa, 
ápice agudo. Inflorescência terminal, racemo, 
pedúnculo 3‒4 mm compr.; raque 4‒6 mm compr. 
Flores ressupinadas, purpúreas, não calcaradas; 
sépala dorsal ca. 4 × 2 mm, ovado-elíptica, ápice 
agudo, sépalas laterais 4‒4,5 × 2‒2,5 mm, ovado-
lanceoladas, conadas, ápice agudo; pétalas 2‒2,5 
× 1 mm, elípticas, ápice agudo, minutamente 
serreadas; labelo 2‒3 × 1,1 mm, ovado-ligulado, 
ápice arredondado, margem lateralmente serreada; 

coluna ca. 2 mm compr., polínias 4, inteiriças; 
ovário pedicelado 1‒2 mm compr. Fruto não 
observado.
Material examinado: São Caitano, 7.III.2010, fl., E. 
Pessoa & K. Mendes 300 (UFP); 7.IX.1999, st., A. Liebig 
et al. 66 (PEUFR).

Acianthera prolifera ocorre no Nordeste 
e Sudeste do Brasil (Barros et al. 2014), sendo 
citada também para a Venezuela (Dunsterville & 
Garay 1966). Representa um novo registro para 
Pernambuco, sendo rara neste estado que é o limite 
norte de sua distribuição na costa brasileira. A 
única população conhecida é composta por cerca 
de uma dezena de indivíduos a cerca de 1.000 m 
de altitude. Compõe um complexo taxonômico 
juntamente com Acianthera hamosa Barb. 
Rodr., A. limae Porto & Brade e A. modestissima 
Rchb. f., e pode ser diferenciada destas espécies 
por um conjunto de caracteres morfológicos e 
morfométricos (Melo & Borba 2011). Na área, se 
diferencia da outra espécie do gênero pelas folhas 
ovadas e flores purpúreas.         

3. Brassavola tuberculata Hook., Bot. Mag. 56: t. 
2878 1829. Fig. 2c

Rupícolas. Caule 3‒9,5 cm compr., cilíndrico. 
Folha 1, 9,5‒17 × 0,2‒0,4 cm, presente na floração, 
apical, conduplicada, cilíndrica, ápice agudo. 
Inflorescência terminal, racemo, pedúnculo 1‒4 cm 
compr.; raque 2,2‒8 cm compr. Flores ressupinadas, 
alvas, não calcaradas; sépala dorsal 2,5‒3 × 0,5 
cm, estreito-elíptica, ápice agudo, sépalas laterais 
2,5‒3,6 × 0,35‒0,5 cm, elíptico-lanceoladas, 
subfalcadas, ápice agudo; pétalas 2,5‒3,5 × 0,3‒0,4 
cm, estreito-elípticas, ápice agudo; labelo 2,2‒3,2 
× 1,7‒2 cm, obovado, ápice cuspidado, margem 
inteira; coluna 8‒10 mm compr., polínias 8, 
inteiriças; ovário pedicelado 6‒7 cm compr. Fruto 
9‒10,2 × 0,8‒1,2 cm, elipsóide.
Material examinado: Belo Jardim, 11.I.2012, fr., E. 
Pessoa et al. 910 (RB, UFP). Bezerros, 17.I.2010, fl., 
E. Pessoa & M. Alves 250 (NY, RB, UFP). Camocim 
de São Félix, 9.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 870 (NY, 
RB, UFP). São Caitano, 29.V.2010, st., E. Pessoa & K. 
Mendes 318 (UFP).

Brassavola tuberculata é amplamente 
distribuída no Brasil (Barros et al. 2014), 
sendo ocasional na área de estudo e observada 
preferencialmente em encostas. Vegetativamente 
é confundida com Octomeria alexandri Schltr., 
a qual se diferencia por caracteres florais, como 
flores maiores dispostas em racemos.   
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Figura 2 ‒ Perianto ‒ a. Acianthera ochreata; b. Acianthera prolifera; c. Brassavola tuberculata; d. 
Cyrtopodium flavum; e. Cyrtopodium holstii; f. Encyclia oncidioides; g. Epidendrum cinnabarinum; h. Epidendrum 
flammeum; i. Epidendrum rigidum; j. Epidendrum secundum; k. Epistephium lucidum; l. Gomesa flexuosa; m. 
Habenaria hamata; n. Habenaria hexaptera.
Figure 2 ‒ Dissected perianth ‒ a. Acianthera ochreata; b. Acianthera prolifera; c. Brassavola tuberculata; d. Cyrtopodium flavum; 
e. Cyrtopodium holstii; f. Encyclia oncidioides; g. Epidendrum cinnabarinum; h. Epidendrum flammeum; i. Epidendrum rigidum; j. 
Epidendrum secundum; k. Epistephium lucidum; l. Gomesa flexuosa; m. Habenaria hamata; n. Habenaria hexaptera.
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4. Bulbophyllum aff. rupicolum Barb. Rodr., Gen. 
Sp. Orch. 1: 39. 1877.

Rupícolas. Pseudobulbo 5‒12 mm compr., 
cônico-anguloso, heteroblástico. Folha 1, 
1,1‒2,7 × 0,15‒0,2 cm, presente na floração, 
apical, conduplicada, cilíndrica, ápice agudo. 
Inflorescência lateral, racemo; pedúnculo 2,5‒3,5 
cm compr.; raque 1‒2,5 cm compr. Flores não 
observadas. Fruto não observado.
Material examinado: Triunfo, 12.I.2012, st., E. Pessoa 
et al. 921 (UFP).

E s t a  e s p é c i e  é  r e l a c i o n a d a  c o m 
representantes de Bulbophyllum com folhas 
cilíndricas pertencentes a B. sect. Micranthae 
Barb. Rodr., como B. adiamantinum Brade, 
B. epiphytum Barb. Rodr., B. insectiferum Barb. 
Rodr. e B. rupicola Barb. Rodr. Acredita-se estar 
mais relacionada à última espécie, porém tem 
menor porte, podendo ser inclusive uma nova 
espécie. 

5. Cyrtopodium flavum (Nees) Link & Otto ex 
Rchb., Iconogr. Bot. Exot. 3: 7 1830. Fig. 2d

Terrícolas ou rupícolas. Pseudobulbo 18‒35 
cm compr., fusiforme, homoblástico. Folhas 
7‒21, 20‒44 × 2,3‒3 cm, presentes na floração, 
distribuídas ao longo do caule, convolutas, longo-
elípticas, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
panícula; pedúnculo 65‒110 cm compr.; raque 
30‒47 cm compr. Flores ressupinadas, amarelo-
ouro a amarelo-esverdeadas, não calcaradas; 
sépala dorsal 1,3‒1,4 × 0,8‒0,9 cm, ovado-
elíptica, ápice agudo, sépalas laterais 1,2‒1,4 × 
0,8‒0,9 cm, ovadas, ápice agudo; pétalas 1,4‒1,5 
× 1‒1,1 cm, obovadas, ápice agudo; labelo 1,3‒1,4 
× 1,6‒1,7 cm, trilobado, lobos laterais 1‒1,2 × 
0,6‒0,7 cm, oblongos, inflexos, ápice redondo, 
lobo mediano 8‒9 × 13 mm, trapeziforme, ápice 
retuso, margem inteira, calos lamelares no disco; 
coluna 6‒7 mm compr., polínias 4, inteiriças; 
ovário pedicelado 1,5‒1,8 cm compr. Fruto 4,5‒6 
× 2‒3 cm, elipsóide.
Material examinado selecionado: Bezerros, 17.I.2010, 
fl., E. Pessoa & M. Alves 254 (UFP, RB). Bonito, 
9.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 885 (UFP). Camocim de São 
Félix, 9.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 871 (UFP). Jaqueira, 
10.III.2010, fr., E. Pessoa et al. 498 (UFP). Triunfo, 
12.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 920 (UFP).

Cyrtopodium flavum ocorre nas Regiões 
Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil (Barros et al. 
2014). É uma das espécies mais abundantes nos 
afloramentos da região, formando densas ilhas de 

vegetação. É tratado em algumas coleções como C. 
paranaense Schltr. e C. polyphyllum (Vell.) Pabst ex. 
F. Barros. Na área estudada pode ser diferenciada da 
outra espécie do gênero por possuir flores amarelo-
ouro com labelo de margens inteiras.

6 .  Cyr topod ium ho l s t i i  L.C .Menezes , 
Schlechteriana 4: 149 1993. Fig 2e

Terrícolas ou rupícolas. Pseudobulbo 41‒50 
cm compr., fusiforme, homoblástico. Folhas 
8‒10, 27‒58 × 4,5‒6,6 cm, presentes na floração, 
distribuídas ao longo do caule, convolutas, longo-
elípticas, ápice agudo. Inflorescência lateral, 
panícula; pedúnculo 102‒110 cm compr.; raque 
60‒66 cm compr. Flores ressupinadas, marrons 
rajadas de amarelo, não calcaradas; sépala dorsal 
1,8‒2 × 0,9‒1 cm, elíptica, ápice obtuso, sépalas 
laterais ca. 1,9 × 0,9‒1 cm, elípticas, ápice agudo; 
pétalas 1,7‒1,8 × 1 cm, obovadas, ápice redondo; 
labelo 1,4‒2 × 2‒2,1 cm, trilobado, lobos laterais 
8‒9 × 8‒9 mm, orbiculares, inflexos, ápice 
redondo, lobo mediano 6‒7 × 13‒14 mm, flabelado, 
ápice retuso, margem verrucosa, calo verrucoso 
no disco; coluna ca. 8 mm compr., polínias 4, 
inteiriças; ovário pedicelado 3,3‒3,4 cm compr. 
Fruto 13,5‒14 × 2,5 ×  2,8 cm, obovóide.
Material examinado: Buíque, 12.II.2008, fl., G.D. 
Alcântara 7 (HST). Caruaru, 17.II.2003, fl., K.A. Silva 
et al. 92 (PEUFR). Gravatá, 20.IV.2002, fl. e fr., S. M. 
Silva et al. 26 (UFP). São Caitano, 30.V.2010, fl., E. 
Pessoa & K. Mendes 319 (UFP).

Cyrtopodium holstii ocorre nas Regiões 
Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil (Barros et 
al. 2014). Rara na área de estudo, com poucos 
indivíduos observados em pequenas populações. 
Pode ser diferenciada da outra espécie do gênero 
na área estudada pelo maior porte e pelas flores 
amarelas rajadas de marrom com o lobo mediano 
do labelo com margem verrucosa.

7. Encyclia oncidioides (Lindl.) Schltr., Orchideen: 
210 1914. Fig. 2f

Rupícolas. Pseudobulbo 4‒15 cm compr., 
ovóide a obclavóide, heteroblástico. Folhas 2‒3, 
40‒51 × 2,5‒3 cm, presentes na floração, apicais, 
conduplicadas, linear-lanceoladas, ápice agudo. 
Inflorescência terminal, panícula; pedúnculo 
42‒69 cm compr.; raque 28‒35 cm compr. 
Flores ressupinadas, amarelo-acastanhadas, não 
calcaradas; sépala dorsal 1,3‒1,7 × 0,6‒0,8 cm, 
oblanceolada, ápice agudo, sépalas laterais 1,4‒1,7 
× 0,5‒0,8 cm, oblanceoladas, ápice agudo; pétalas 
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1,3‒1,8 × 0,8‒1,2 cm, obovadas a subunguiculadas, 
ápice mucronado; labelo 1,5‒2 × 1,9‒2,5 cm, 
trilobado, lobos laterais, 7‒13 × 4‒7 mm, oblongos, 
ápice redondo, lobo mediano 8‒19 × 9‒13 mm, 
suborbicular, ápice retuso, margem inteira; calos 
lamelares no disco; coluna 9‒13 mm compr.; 
polínias 4; ovário pedicelado 2‒2,6 cm compr. 
Fruto 5‒6 × 1,8‒2 cm, elipsóide, muricado.
Material examinado: Belo Jardim, 11.I.2012, fl., E. 
Pessoa et al. 908 (RB, UFP). Bezerros, 17.I.2010, fl., 
E. Pessoa & M. Alves 253 (UFP). Buíque, 26.I.2012, fl., 
C.R.S. Oliveira 172 (HVASF). São Caitano, 4.XII.2010, 
fl., E. Pessoa & K. Mendes 411 (UFP). Triunfo, 
12.I.2012, fl. e fr., E. Pessoa et al. 916 (NY, RB, UFP).

Encyclia oncidioides  é amplamente 
distribuída no Brasil (Barros et al. 2014). Ocasional 
na área de estudo, podendo ocorrer em pequenas 
ou grandes populações. Distingue-se das demais 
espécies da área estudada pelos pseudobulbos 
ovóides a obclavóides, com 2 ou 3 folhas apicais 
e inflorescências em panículas.  

8. Epidendrum cinnabarinum Salzm. ex Lindl., 
Gen. Sp. Orchid. Pl.: 106 1831. Fig. 2g

Rupícolas ou terrícolas. Caule 13‒21 
cm compr., cilíndrico. Folhas 8‒11, 4‒7 cm × 
1,5‒2,3 cm, presentes na floração, distribuídas 
ao longo do caule, conduplicadas, oblongas, 
ápice obtuso. Inflorescência terminal, racemo; 
pedúnculo 40,5‒50 cm compr.; raque 3,3‒6 cm 
compr. Flores não ressupinadas, vermelho a 
vemelho-alaranjadas, não calcaradas; sépala dorsal 
1,7‒2,2 × 0,4‒0,55 cm, oblongas, ápice agudo, 
sépalas laterais 1,7‒2,3 × 0,5‒0,65 cm, oblongas, 
falcadas, ápice agudo; pétalas 1,7‒2,5 × 0,5‒0,6 
cm, elípticas, ápice agudo; labelo 1‒1,2 × 1,5‒1,7 
cm, profundamente trilobado, lobos laterais 6‒8 
× 10‒13 mm, margem fortemente recortada a 
franjada, lobo mediano 5‒6 × 2‒4,5 mm, deltóide, 
ápice emarginado, calo longitudinal no disco, e 
dois basais; coluna 1,4‒1,7 cm compr., adnata ao 
labelo; polínias 4; ovário pedicelado 2,5‒3,2 cm 
compr. Fruto não observado.
Material examinado selecionado: Belo Jardim, 
11.I.2012, fl., E. Pessoa et al. 909 (UFP).Bezerros, 
17.I.2010, fl., E. Pessoa & M. Alves 247 (RB, UFP). 
Bonito, 10.I.2012, fl., E. Pessoa et al. 894 (RB, UFP). 
Camocim de São Félix, 9.I.2012, fl., E. Pessoa et al. 
875 (RB, UFP). Jaqueira, 10.III.2010, fl., E. Pessoa et 
al. 505 (NY, RB, UFP). 

Epidendrum cinnabarinum é endêmica da 
Região Nordeste do Brasil (Barros et al. 2014). 
Espécie muito abundante na área, algumas vezes 

compondo ilhas de vegetação monoespecíficas. 
Entre as espécies de Epidendrum dos afloramentos 
rochosos estudados é a que apresenta as maiores 
flores e pode ser diferenciado pela margem 
dos lobos laterais do labelo que é fortemente 
recortada a franjada.

9. Epidendrum flammeum E.Pessoa & M.Alves, 
Taxon 61: 721. 2012. Fig. 2h

Rupícolas ou terrícolas. Caule 10,5‒73 cm 
compr., cilíndrico. Folhas 5‒11, 3‒9 × 0,8‒3 cm, 
presentes na floração, distribuídas ao longo do 
caule, conduplicadas, oblongas a elípticas, ápice 
obtuso. Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo 
14‒77 cm compr.; raque 3‒4 cm compr. Flores não 
ressupinadas, amarelas, laranjas ou vermelhas, 
não calcaradas; sépala dorsal 7‒12 × 3,2‒5,5 mm, 
oblongo-ovadas, ápice agudo, sépalas laterais 
7‒14 × 3,9‒6 mm, obovado-falcadas, ápice agudo; 
pétalas 8‒13 × 3‒5,9 mm, elípticas a ovadas, ápice 
agudo; labelo 3‒6,7 × 9‒16 mm, trilobado, lobos 
laterais 3,5‒7 × 4‒7,5 mm, margem denticulada, 
lobo mediano 2,2‒3,8 × 3‒6,8 mm, ápice bifurcado, 
calos 3, 2 na base, carnosos arredondados, 1 
longitudinal, em forma de quilha; coluna 5‒11 
mm compr., adnata ao labelo; polínias 4; ovário 
pedicelado 1,2‒2,9 cm compr. Fruto 5‒5,2 × 
1,3‒1,9 cm, globoso a elipsóide.
Material selecionado: Bonito, 20.VI.1995, fl., M. Alves 
& al. 34545 (UFP). Brejo da Madre de Deus, 19.IV.1959, 
fl., D. Andrade-Lima 59-3354 (IPA). São Caitano, 
7.III.2010, fl. e fr., E. Pessoa & K. Mendes 306 (UFP). 

Epidendrum flammeum é endêmica dos 
afloramentos rochosos da Região Nordeste (Pessoa 
et al. 2012). Esta espécie foi tratada como E. 
fulgens Brongn. por Gomes-Ferreira (1990) e 
Felix & Carvalho (2002), devido principalmente 
a coloração alaranjada de suas flores. Dados 
moleculares e morfométricos demonstram estar 
mais relacionada à E. denticulatum Barb. Rodr. 
(Pessoa et al. 2012). Pode ser diferenciada das 
demais espécies de Epidendrum na área por possuir 
flores que variam desde o vermelho ao amarelo 
e pelas calosidades no labelo, que são formadas 
por um par de calos arredondados na base e um 
calo longitudinal que vai até o ápice em forma 
de quilha.   

10. Epidendrum rigidum Jacq., Enum. Syst. Pl. 
29. 1760. Fig. 2i

Rupícolas. Caule 3,7‒15 cm compr, 
cilíndrico. Folhas 5‒10, 2,4‒6 × 0,8‒1,4 cm, 
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presentes da floração, distribuídas ao longo do 
caule, conduplicadas, oblongas a elípticas, ápice 
arredondado. Inflorescência terminal, racemo; 
pedúnculo 5‒13 mm compr.; raque 4‒8 cm compr. 
Flores não ressupinadas, verdes, não calcaradas; 
sépala dorsal ca. 5 × 2 mm, lanceolada, ápice 
agudo, sépalas laterais 5‒6 × 2‒3 mm, lanceoladas, 
ápice agudo; pétalas 4‒5 × 1 mm, linear, ápice 
agudo; labelo ca. 5 × 3‒3,5 mm, suborbicular, 
ápice arredondado, margem inteira, calos 2, 
na base, redondos; coluna 2,5‒3 mm compr., 
inteiramente adnata ao labelo; polínias 4; ovário 
pedicelado 8‒9 mm compr. Fruto 15‒25 × 3‒10 
mm, ovóide.
Material examinado: Jaqueira, 21.IX.2011, fl. e fr., B.S. 
Amorim 1127 (UFP). Agrestina, 15.VII.2007, fl. e fr., P. 
Gomes 417 (UFP). 

Epidendrum rigidum é amplamente 
distribuída na Região Neotropical (Govaerts et 
al. 2014) inclusive no Brasil (Barros et al. 2014). 
Rara nos afloramentos, sendo abundante nas áreas 
de Floresta Atlântica circundante. Na área pode 
ser facilmente diferenciada das demais espécies 
de Epidendrum por possuir pedúnculo curto (5‒13 
mm compr.).

11. Epidendrum secundum Jacq., Enum. Syst. Pl. 
29 1760. Fig. 2j

Rupícolas ou terrícolas. Caule 7‒17 cm 
compr., cilíndrico. Folhas 5‒9, 3‒6,5 cm × 1,2‒1,4 
cm, presentes na floração, distribuídas ao longo do 
caule, conduplicadas, oblongas a elípticas, ápice 
agudo, obtuso ou emarginado. Inflorescência 
terminal, racemo; pedúnculo 24‒50 cm compr.; 
raque 2,5‒6 cm compr. Flores não ressupinadas, 
lilases ou róseas, não calcaradas; sépala dorsal 6‒8 
× 2,5‒3 mm, oblongas, ápice agudo, sépalas laterais 
7‒9 × 3‒4 mm, oblanceoladas, ápice agudo; pétalas 
7‒8 × 2‒3 mm, elípticas a oblanceoladas, ápice 
agudo; labelo 4‒4,5 × 6‒8 mm, profundamente 
trilobado, lobos laterais, 2‒3 × 2‒4 mm, orbiculares, 
margem denticulada, lobo mediano 2‒3 × 2‒4,5 
mm, bilobado ou inteiro, margem denticulada, calo 
recortado de diversas formas no disco, coluna 3,5‒4 
mm compr., adnata ao labelo; polínias 4; ovário 
pedicelado 1‒1,6 cm compr. Fruto 2,7‒3,1 × 1,6 
cm, ovóide a elipsóide.
Material examinado selecionado: Belo Jardim, 
11.I.2012. fl., E. Pessoa et al. 903 (UFP). Bezerros, 
4.VI.2011, fl., E. Pessoa et al. 610 (NY, RB, UFP). 
Bonito, 10.I.2012, fl. e fr., E. Pessoa et al. 895 (NY, RB, 
UFP). Camocim de São Félix, 9.I.2012, fl., E. Pessoa et 
al. 874 (RB, UFP).

Epidendrum secundum é amplamente 
distribuída na Região Neotropical (Govaerts et 
al. 2014) inclusive no Brasil (Barros et al. 2014). 
Abundante na área de estudo, sendo visualmente 
em alguns afloramentos rochosos a espéciemais 
comum. Diferencia-se das demais espécies do 
gênero por possuir flores menores e de coloração 
lilás a rósea.

12. Epistephium lucidum Cogn., in Mart., Fl. bras. 
3(4): 141 1893. Fig. 2k

Terrícolas. Caule 74‒104 cm compr., 
cilíndrico. Folhas 10‒12, 5‒11,5 × 2,7‒7 cm, 
presentes na floração, distribuídas ao longo do 
caule, conduplicadas, lanceoladas a ovadas, 
ápice agudo. Inflorescência terminal, racemo; 
pedúnculo 14‒17,5 cm compr.; raque 16,5‒24,5 cm 
compr. Flores ressupinadas, róseas ou roxas, não 
calcaradas; epicálice presente, sépala dorsal 3,5‒4,3 
× 0,8‒1,1 cm, oblanceoladas, ápice agudo, sépalas 
laterais 3,8‒4,3 × 0,7‒1,1 cm, oblanceoladas, 
ápice agudo; pétalas 3,7‒5 × 1,2‒2 cm, obovadas, 
ápice obtuso; labelo 3,2‒5,2 × 1,6‒3,4 cm, 
obovado, ápice bilobado, margem ondulada, 
calos lamelares do centro a base; coluna 2,5‒3 cm 
compr., adnata lateralmente ao labelo; polínias 4; 
ovário pedicelado 2,5‒5 cm compr. Fruto 4‒6 × 
0,8‒1,1 cm, fusiforme.
Material examinado: Bonito, 10.I.2012, fl. e fr., E. Pessoa 
et al. 898 (NY, RB, UFP); 21.IV.1994, fl., A. M. Miranda 
et al. 1674 (HST); 9.X.1997, fl., C. Ferreira (IPA).

Epistephium lucidum é amplamente 
distribuída na América do Sul (Govaerts et al. 
2014), inclusive no Brasil (Barros et al. 2014). Rara 
na área e conhecida apenas para um afloramento 
rochoso onde existe uma pequena população. É 
facilmente diferenciada das outras espécies da área 
por possuir flores com epicálice. 

13. Gomesa flexuosa (Lodd.) M.W.Chase & 
N.H.Williams, Ann. Bot. (Oxford) 104: 396. 2009
.                                                                           Fig. 2l

Rupícolas. Pseudobulbo 2,5‒6 cm compr., 
elipsóide a ovóide, heteroblástico. Folhas 4‒5, 
2‒10,5 × 0,9‒3,5 cm, presentes na floração, 2 
apicais e 2‒3 basais, conduplicadas, elípticas, 
ovado-elípticas a oblongas, ápice delicadamente 
mucronado. Inflorescência lateral, racemo ou 
panícula; pedúnculo 17‒42 cm compr.; raque 4‒11 
cm compr. Flores ressupinadas, amarelas com 
maculas marrons avermelhadas, não calcaradas; 
sépala dorsal 6‒7 × 4 mm, ovado-elíptica, ápice 
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obtuso, sépalas laterais 8‒9 × 5‒6 mm, conadas 
até o terceiro quarto, côncavas, oblanceoladas, 
ápice agudo; pétalas 6,5‒8 × 4‒6 mm, obovadas a 
suborbiculares, ápice arredondado; labelo 1,4‒2 × 
1,4‒2,2 cm, trilobado, lobos laterais, 3‒5 × 1,5‒3 
cm, oblongos a deltóides, ápice redondo, lobo 
mediano 1‒2,2 × 1,3‒1,4 cm, suborbicular, ápice 
emarginado, margem ondulada, calo 1, na base, 
recordado de varias formas; coluna 4‒5 mm compr.; 
polínias 2; ovário pedicelado 1,5‒2 cm compr. 
Fruto 2‒4,5 × 1‒1,2 cm, elipsóide.
Material examinado selecionado: Belo Jardim, 
11.I.2012, fl., E. Pessoa et al. 905 (UFP).Bezerros, 
18.XI.2005, st., P. Gomes et al. 169 (UFP). Caruaru, 
14.IX.2009, fl., M. Sobral-Leite et al. 1077 (UFP). São 
Caitano, 7.III.2010, fl. e fr., E. Pessoa & K. Mendes 304 
(NY, RB, UFP).

Gomesa flexuosa é amplamente distribuída no 
Brasil (Barros et al. 2014), com ocorrência também 
para a Argentina (Govaerts et al. 2014). Análises 
moleculares recentes sugeriram a transferência de 
grande parte das espécies brasileiras de Oncidium 
Sw. para Gomesa R. Br. (Chase et al. 2009), posição 
também adotada no presente estudo. Ocasional 
na área de estudo, e observada formando grandes 
populações. Pode ser diferenciada das demais 
espécies da área pelos pseudobulbos elipsóides a 
ovóides, inflorescências laterais e flores amarelas 
com máculas marrons. 

14. Habenaria hamata Barb. Rodr., Gen. Sp. 
Orchd. 1: 162. 1877. Fig. 2m

Terrícolas. Caule 23‒28 cm compr., 
cilíndricos. Folhas 5‒12, 9,2‒16,3 × 2,7‒3,8 
cm, presentes na floração, distribuídas ao longo 
do caule, convolutas, lanceoladas a oblongo-
lanceoladas, ápice agudo. Inflorescência terminal, 
racemo; pedúnculo 8,5‒10,5 cm compr., raque 
4‒5,5 cm compr. Flores ressupinadas, brancas, 
calcaradas, cálcar 8,5‒12 cm compr., arqueado; 
sépala dorsal 1,3‒1,5 × 1‒1,5 cm, ovada, ápice 
agudo, sépalas laterais 1,5‒1,9 × 0,9‒1 cm, 
oblongas a oblanceoladas, ápice agudo; pétalas 
1,3‒1,5 × 0,4‒0,5 cm, oblongo-falcadas, ápice 
obtuso, inteiras; labelo 2,4‒3 × 0,3‒0,5 cm, estreito-
oblongo a linear, ápice obtuso, inteiro, margem 
inteira; coluna 8‒10 mm compr.; polínias 2; ovário 
pedicelado 3‒4,5 cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Triunfo, 21.VII.1995, fl., L.P. 
Félix et al. 7189 (PEUFR); 8.VI.1997, fl., A.M. Miranda 
2717 (HST, UFP).

Habenaria hamata ocorre na Guiana Francesa 
(Govaerts et al. 2014) e em todas as regiões do 

Brasil (Barros et al. 2014). Rara na área de estudo, 
sendo observada após o período chuvoso. Pode 
ser diferenciada das demais espécies do gênero 
pelas sépalas mais longas (≤ 1,5 cm), e pelo cálcar 
arqueado. 

15. Habenaria hexaptera Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 316. 1835. Fig. 2n

Terrícolas. Caule 23‒28 cm compr., 
cilíndrico. Folhas 5‒6, 4,4‒8,5 × 0,8‒1,7 cm, 
presentes na floração, distribuídas ao longo do 
caule, convolutas, lanceoladas, ápice agudo. 
Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo 
3,5‒5,5 cm compr., raque 15‒16,5 cm compr. 
Flores ressupinadas, calcaradas, cálcar 1,1‒1,4 cm 
compr., verde-amareladas; sépala dorsal 7‒9 × 5‒6 
mm, ovada, ápice agudo, sépalas laterais 7‒11 × 
3‒4 mm, lanceoladas, ápice agudo; pétalas 6‒9 × 
1,5‒2 mm, estreito elíptico-falcadas, ápice agudo, 
inteiras; labelo tripartido, segmentos laterais ca. 
1 mm compr., lineares, ápice agudo, segmento 
mediano 8‒9 × 1,5‒2 mm, estreito-oblongo, ápice 
agudo, margem inteira; coluna 2,5‒3 mm compr.; 
polínias 2; ovário pedicelado 1,3‒1,8 cm compr. 
Fruto não observado.
Material examinado: Caruaru, 24.VII.2009, fl., M. 
Sobral-Leite et al. 915 (RB, UFP). Catende, 25.VI.2008, 
fl., M. Sobral-Leite et al. 812 (UFP).

Habenaria hexaptera ocorre na Bolívia, 
Colômbia, Peru, Venezuela (Batista et al. 2008), 
sendo também amplamente distribuída no Brasil 
(Barros et al. 2014). Rara na área e floresce logo 
após as chuvas. Pode ser diferenciada das demais 
espécies do gênero por possuir os segmento anterior 
das pétalas e laterais do labelo diminutos.

16. Habenaria obtusa Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl.: 
315. 1835. Fig. 3a

Terrícolas. Caule 20‒32 cm compr., cilíndrico. 
Folhas 5‒9, 5‒12 × 1,5‒2,3 cm, presentes na 
floração, distribuídas ao longo do caule, convolutas, 
linear-lanceoladas, ápice agudo. Inflorescência 
terminal, racemo; pedúnculo 6‒9 cm compr.; 
raque 9,5‒18 cm compr., completamente coberta 
por brácteas. Flores ressupinadas, calcaradas, 
cálcar 3,4‒4,5 cm compr, alvo-esverdeadas; sépala 
dorsal 7‒9 × 7 mm, ovadas, ápice obtuso, sépalas 
laterais 10‒12 × 5 mm, elíptico-falcadas, ápice 
agudo; pétalas 6‒9 × 1,5‒2,5 cm, oblongo-falcadas, 
ápice obtuso, segmento anterior inconspícuo; 
labelo 11‒13 × 2-3 mm, estreito-oblongo, ápice 
arredondado, inteiro, margem inteira; coluna 
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3‒4,5 mm compr.; polínias 2; ovário pedicelado 
1,8‒2,3cm compr. Fruto 1,8‒2 × 0,5 cm, fusiforme.
Material examinado: Bezerros, 4.VI.2011, fl. e fr., E. 
Pessoa et al. 609 (UFP). Caruaru, 14.IX.2009, fl., M. 
Sobral-Leite et al. 1070 (UFP). São Caitano, 30.V.2010, 
fl., E. Pessoa & K. Mendes 320 (RB, UFP).

Habenaria obtusa ocorre na Venezuela, 
Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 
Suriname (Batista et al. 2008) e em todas as regiões 
do Brasil (Barros et al. 2014). Ocasional na área e 
observada apenas no período chuvoso. Diferencia-
se das demais espécies do gênero na área pelas 
pétalas inteiras com ápice obtuso e labelo inteiro.  

17. Habenaria petalodes Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl. 316 1835. Fig. 3b

Terrícolas. Caule 28‒42 cm compr., 
cilíndrico. Folhas 7‒10, 7‒12,5 × 2,3‒3 cm, 
presentes na floração, distribuídas ao longo 
do caule, convolutas, linear-lanceoladas, ápice 
agudo. Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo 
4,5‒6 cm compr.; raque 13‒28 cm compr. Flores 
ressupinadas, calcaradas, cálcar 1,8‒2 cm compr., 
esverdeadas; sépala dorsal 7‒9 × 5‒6 mm, ovada, 
ápice obtuso, sépalas laterais 7‒11 × 3‒4,5 mm, 
obovado-falcadas, ápice agudo; pétalas 6,5‒9 × 
4‒5 mm, espatuladas, ápice truncado-sinuoso, 
inteiras; labelo 9‒11 × 1‒1,3 mm, linear-oblongo, 
ápice agudo, inteiro, margem inteira; coluna 3‒3,5 
mm compr.; polínias 2; ovário pedicelado 1,6‒1,8 
cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Agrestina, 16.VII.2007, fl., P. 
Gomes et al. 422 (UFP).Bezerros, 31.VII.2005, fl., P. 
Gomes et al. 101 (UFP). Caruaru, 11.IX.2009, fl., M. 
Sobral-Leite et al. 1014 (UFP). 

Habenaria petalodes ocorre no Paraguai 
(Batista et al. 2008) e amplamente distribuída 
no Brasil (Barros et al. 2014). Ocasional na área, 
sendo observada apenas no período chuvoso com 
ocorrência em ambientes sombreados no interior 
das ilhas de vegetação. Pode ser diferenciada das 
demais espécies do gênero por possuir pétalas de 
ápice truncado-sinuoso. 

18. Habenaria pratensis (Lindl.) Rchb.f., Linnaea 
22: 813. 1850. Fig. 3c

Terrícolas. Caule ca. 14 cm compr., cilíndrico. 
Folhas 5, 7‒12 × 1‒1,2 cm, presentes na floração, 
distribuídas ao longo do caule, convolutas, linear-
lanceoladas, ápice acuminado. Inflorescência 
terminal, racemo; pedúnculo ca. 5,5 cm compr., 
raque ca. 6,5 cm compr. Flores ressupinadas, 
calcaradas, cálcar 2,3‒2,8 cm compr., amareladas; 

sépala dorsal ca. 13 × 8 mm, ovada, ápice 
agudo, sépalas laterais 14‒15 × 4,5‒5 mm, 
ovado-lanceoladas, ápice acuminado; pétalas 
bipartidas, segmento anterior 8‒11 × 1 mm, 
linear, ápice agudo, segmento posterior 13‒14 
× 5‒6 mm, elíptico-falcado, ápice agudo; labelo 
profundamente tripartido, segmentos laterais 10‒11 
× 1‒1,5 mm, linear-oblanceolados a oblanceolados, 
ápice agudo, segmento mediano ca. 13 × 8 mm, 
trapezoidal, ápice agudo, margem sinuosa; coluna 
3‒3,5 mm compr.; polínias 2; ovário pedicelado 
3‒3,3 cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Jaqueira: 17.VIII.2010, fl., M.A. 
Chagas et al. 20 (UFP). Maraial, 22.IX.2006, fl., M. 
Sobral-Leite et al. 174 (UFP). 

Habenaria pratensis ocorre nas Regiões 
Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil (Barros et 
al. 2014). Rara no local, florescendo logo após as 
chuvas. Pode ser diferenciada das demais espécies 
de Habenaria registradas na área de estudo pelos 
segmentos laterais do labelo linear-oblanceolados 
a oblaceolados. 

19. Habenaria trifida Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 330 
1816. Fig. 3d

Terrícolas. Caule 24‒30 cm compr., 
cilíndrico. Folhas 3‒5, 4‒9 × 1,2‒1,7 cm, 
presentes na floração, distribuídas ao longo 
do caule, convolutas, linear-lanceoladas, ápice 
acuminado. Inflorescência terminal, racemo; 
pedúnculo 6‒8 cm compr., raque ca. 4 cm compr. 
Flores ressupinadas, calcaradas, cálcar 6‒8,5 cm 
compr., branco-esverdeadas; sépala dorsal ca. 11 
× 7,5 mm, ovada, ápice agudo, sépalas laterais 
ca. 13 × 5,5 mm, ovado-falcadas, ápice agudo; 
pétalas bipartidas, segmento anterior 9‒10 × 1 mm, 
linear, ápice agudo, segmento posterior 11‒12 × 
2‒2,5 mm, oblongo-falcado, ápice agudo; labelo 
tripartido, segmentos laterais 12‒13 × 2 mm, 
lineares, ápice agudo, segmento mediano ca. 17 × 
2 mm, linear, ápice agudo, margem inteira; coluna 
3‒4 mm compr.; polínias 2; ovário pedicelado 
6‒10,5 cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Agrestina, 12.V.2007, fl., P. 
Gomes et al. 342 (UFP). Bezerros, 31.VII.2005, fl., 
P. Gomes et al. 82 (UFP). Maraial, 20.V.2007, fl., M. 
Sobral-Leite et al. 362 (UFP). 

Habenaria trifida ocorre desde o México 
à América do Sul (Batista et al. 2008), sendo 
amplamente distribuída no Brasil (Barros et al. 
2014). É ocasional na área, ocorrendo no período 
chuvoso. Diferencia-se das demais espécies do 
gênero pelo cálcar maior ou igual a 6 cm compr.
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Figura 3  ‒ Perianto ‒ a. Habenaria obtusa; b. Habenaria petalodes; c. Habenaria pratensis; d. Habenaria trifida; 
e. Octomeria alexandri; f. Phragmipedium lindleyanum; g. Polystachya estrellensis; h. Prescottia oligantha; 
i. Prescottia plantaginifolia; j. Prosthechea alagoensis; k. Sacoila lanceolata; l. Scaphyglottis fusiformis; m. 
Schomburgkia gloriosa; n. Sobralia liliastrum.
Figure 3  ‒ Dissected perianth ‒ a. Habenaria obtusa; b. Habenaria petalodes; c. Habenaria pratensis; d. Habenaria trifida; e. Octomeria 
alexandri; f. Phragmipedium lindleyanum; g. Polystachya estrellensis; h. Prescottia oligantha; i. Prescottia plantaginifolia; j. Prosthechea 
alagoensis; k. Sacoila lanceolata; l. Scaphyglottis fusiformis; m. Schomburgkia gloriosa; n. Sobralia liliastrum.
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20. Octomeria alexandri Schltr., Anexos Mem. Inst. 
Butantan, Secç. Bot. 1(4): 53. 1922. Fig. 3e

Rupícolas. Ramicaule 3,5‒8 cm compr., 
cilíndrico. Folha 1, 5,5‒7,5 × 0,2‒0,4 cm, presente 
na floração, apical, cilíndrica, linear, crassa, ápice 
agudo. Inflorescência terminal, fascículo, flores 
abrem em 1‒2 por vez, pedúnculo inconspícuo; 
raque ca. 4 mm compr. Flores ressupinadas, 
amareladas, não calcaradas; sépala dorsal 7‒8 × 
2 mm, lanceolada, ápice agudo, sépalas laterais 
7,5‒8 × 2‒2,5 cm, lanceoladas, ápice agudo; 
pétalas 5‒6 × 2‒2,5 mm, elíptico-lanceoladas, ápice 
agudo; labelo 4,5‒5 × 2,5‒3 mm, trilobado, ápice 
truncado, margem inteira; dois calos lamelares 
no disco; coluna ca. 2 mm compr., polínias 8, 
inteiriças; ovário pedicelado 2‒3 mm compr. Fruto 
não observado.
Material examinado: Jaqueira, 31.I.2013, fl., E. Pessoa 
et al. 1065 (UFP).

Octomeria alexandri tem distribuição 
conhecida apenas para os estados do Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia (Barros 
et al. 2014). É um novo registro para Pernambuco, 
sendo este o limite norte da sua distribuição. É 
conhecida uma única população num afloramento 
com matriz de Floresta Atlântica a ca. de 700 m 
de altitude. Vegetativamente é confundida com 
Brassavola tuberculata, da qual se diferencia por 
caracteres florais, como flores menores, solitárias 
ou reunidas em fascículos.   

  
21. Phragmipedium sargentianum (Rolfe) Rolfe, 
Orchid Rev. 4: 332. 1896. Fig. 3f

Terrícolas. Caule 3‒4 cm compr., cônico. 
Folhas 6‒8, 19‒44 × 2‒4,4 cm, presentes na floração, 
em rosetas basais, conduplicada, linear-lanceoladas, 
ápice agudo, assimétrico. Inflorescência terminal, 
racemo; pedúnculo 59‒82 cm compr.; raque 
13‒15 cm compr. Flores ressupinadas, amarelo 
avermelhadas, não calcaradas; sépala dorsal 
2,4‒2,9 × 1,3‒1,5 cm, ovado-elíptica, ápice obtuso, 
velutina externamente, sépalas laterais 2,4‒2,6 
× 1,8‒2 cm, totalmente conadas, largo-elípticas, 
ápice obtuso, velutinas externamente; pétalas 
3,9‒4,3 × 0,5‒0,9 cm, oblongas, ápice emarginado, 
apicalmente ciliada; labelo 2,7‒3,5 × 1,1‒1,8 cm, 
saquiforme, ápice arredondado, margem inteira, 
internamente velutino; coluna 7‒10 mm compr.; 
pólen desagregado; ovário pedicelado 4,7‒5,5 cm 
compr. Fruto não observado.
Material examinado: Bonito, 10.I.2012, st., E. Pessoa 
et al. 897 (UFP). Lagoa dos Gatos,17.XII.2010, fl., E. 
Pessoa & A. Melo 435 (UFP). 

Phragmipedium sargentianum espécie 
endêmica do Nordeste do Brasil, com distribuição 
conhecida apenas para os estados de Alagoas, 
Bahia e Pernambuco (Barros et al. 2014). Rara na 
área e relacionada à matriz circundante de Floresta 
Atlântica, ocorrendo em afloramentos mais úmidos. 
Está citada na lista de espécies ameaçadas de 
extinção do Ministério do Meio Ambiente (2008) e 
por Menini Neto et al. (2013). Pode ser facilmente 
diferenciada na área pelo labelo saquiforme e 
sépalas velutinas.     

22. Polystachya estrellensis Rchb.f., Linnaea 25: 
231 1852. Fig. 3g

Rupícolas. Pseudobulbo 7‒15 mm compr., 
ovóide, homoblástico. Folhas 2‒4, 6‒16 × 
0,8‒2,2 cm, presentes na floração, distribuídas 
ao longo do caule, conduplicadas, elípticas, 
ápice obtuso. Inflorescência terminal, racemo ou 
panícula; pedúnculo 4‒13,5 cm compr.; raque 
2‒10 cm compr. Flores não ressupinadas, amarelo-
esverdeadas, não calcaradas; sépala dorsal 2,5‒3 × 
1‒1,2 mm, lanceolada, ápice agudo, sépalas laterais 
3‒4,5 × 2,3‒3,2 mm, deltóides, ápice agudo; pétalas 
2,2‒3 × 0,3‒0,6 mm, estreito-oblanceoladas, 
ápice agudo; labelo ca. 4 × 3 mm, trilobado, ápice 
arredondado, margem inteira; coluna 1‒2 mm 
compr.; polínias 2; ovário pedicelado 1,5‒4 mm 
compr. Fruto 1‒1,2 × 0,2 cm, fusiforme.
Material examinado: Agrestina, 25.IV.2008, fl., P. 
Gomes 833 (UFP). Bezerros, 17.V.2013, fl., J.L. Costa-
Lima 937 (RB, UFP). Jaqueira, 30.V.2012, fl. e fr., E. 
Pessoa 939 (RB, UFP).

Polystachya estrellensis é amplamente 
distribuída nos trópicos (Govaerts et al. 2014), 
e também em todas as regiões do Brasil (Barros 
et al. 2014). É ocasional nas áreas cuja matriz é 
de Floresta Atlântica. Distingue-se das demais 
espécies por possuir pseudobulbos ovóides e 
curtos (0,7‒1,5 cm compr.), além de flores não 
ressupinadas.  

23. Prescottia oligantha (Sw.) Lindl., Gen. Sp. 
Orchid. Pl.: 454. 1840. Fig. 3h

Terrícolas. Caule inconspícuo, subterrâneo, 
5‒7 mm compr., elipsóide. Folhas 2‒3, 3‒4,5 × 
1,1‒1,4 cm, presentes na floração, em rosetas 
basais, convolutas, elípticas, ápice agudo. 
Inflorescência terminal, espiga; pedúnculo 
16,5‒22,5 cm compr., raque 5,7‒12,5 cm compr. 
Flores não ressupinadas, alvas, não calcaradas; 
sépala dorsal 1,1‒1,2 × 0,8‒0,9 mm, ovada, ápice 
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arredondado, sépalas laterais 1,1‒1,5 × 0,9‒1 mm, 
ovadas, ápice arredondado; pétalas 0,9‒1 × 0,5 
mm, oblongas, ápice arredondado; labelo 1‒1,1 
× 12 mm, cuculado, ápice arredondado, margem 
inteira; coluna 0,4‒0,5 mm compr.; polínias 4; 
ovário pedicelado 0,8‒1,1 cm compr. Fruto 3‒4 × 
2‒2,2 mm, globoso.
Material examinado: Lagoa dos Gatos, 17.XII.2010, fr., 
E. Pessoa & A. Melo 433 (UFP). São Caitano, 26.X.2010, 
fl., K. Mendes & P. Gomes 567 (UFP).

Prescottia oligantha é amplamente distribuída 
na Região Neotropical (Govaerts et al. 2014), e em 
todas as regiões do Brasil (Barros et al. 2014). 
Ocasional na área. Diferencia-se da outra espécie 
do gênero pelo menor porte.

24. Prescottia plantaginifolia Lindl., Exot. Fl.: 
115. 1824. Fig. 3i

Terrícolas. Caule inconspícuo, subterrâneo, 
5‒20 mm compr., elipsóide. Folhas 3‒7, 6,5‒20 
× 1,6‒3,5 cm, presentes na floração, distribuídas 
ao longo do caule em rosetas basais, convolutas, 
elípticas, ápice agudo. Inflorescência terminal, 
espiga; pedúnculo 16‒29,5 cm compr., raque 7‒30 
cm compr. Flores não ressupinadas, esverdeadas, 
não calcaradas; sépala dorsal 2,3‒2,7 × 1,1‒1,3 mm, 
elíptica, ápice agudo, sépalas laterais 2,2‒2,5 × 1,3 
mm, ovadas, ápice agudo; pétalas 2,3‒2,5 × 0,5‒0,8 
mm, oblongas, ápice redondo; labelo 2‒2,5 × 2 mm, 
cuculado, ápice agudo, margem inteira; coluna ca. 
1 mm compr.; polínias 4; ovário pedicelado 2,1‒3 
mm compr. Fruto 3‒5 × 2 mm, elipsóide.
Material examinado selecionado: Agrestina, 
23.IX.2007, fl., P. Gomes et al. 572 (UFP). Camocim 
de São Félix, 9.I.2012, fr., E. Pessoa et al. 873 (UFP). São 
Caitano, 28.VIII.2010, fl., K. Mendes et al. 505 (NY, RB, 
UFP). Triunfo, 12.I.2012, st., E. Pessoa et al. 917 (UFP). 

Prescottia plantaginifolia é amplamente 
distribuída no Brasil (Barros et al. 2014). Abundante 
na área de estudo, anual e com floração rápida. 
Diferencia-se da outra espécie do gênero por serem 
plantas de maior porte.

25. Prosthechea alagoensis (Pabst) W.E. Higgins, 
Phytologia 82: 376. 1997. Fig. 3j

Rupícolas. Pseudobulbo 3‒5,5 cm compr., 
fusiforme a cilíndrico, heteroblástico. Folhas 2, 
5,5‒8 × 0,5‒0,7 cm, presentes na floração, apicais, 
conduplicadas, linear-elípticas, ápice arredondado. 
Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo 5‒10 
mm compr.; raque 3‒7 mm compr. Flores não 
ressupinadas, alvo amareladas com estrias róseas, 
não calcaradas; sépala dorsal 1,1‒1,2 × 0,25‒0,3 

cm, oblonga, ápice agudo, sépalas laterais 1,1‒1,2 
× 0,3‒0,35 cm, oblongas a elípticas, ápice agudo; 
pétalas 1,1‒1,2 × 0,3‒0,35 cm, oblanceoladas, ápice 
agudo; labelo 0,9‒1 × 0,5‒0,55 cm, ungliculado, 
ovado, ápice obtuso, margem inteira; coluna 5‒6 
mm compr.; polínias 4; ovário pedicelado 6‒10 mm 
compr. Fruto 1,5‒2 × 1,0‒1,2 cm, obovóide, tri-alado.
Material examinado: Jaqueira, 31.I.2013, fl. e fr., E. 
Pessoa et al. 1061 (RB, UFP).

Prosthechea alagoensis é endêmica do Brasil, 
ocorrendo apenas na Região Nordeste (Barros et 
al. 2014). Rara nos afloramentos rochosos, sendo 
mais comum no interior da Floresta Atlântica 
circundante. Diferencia-se das demais espécies 
por possuir pseudobulbos fusiformes a cilíndricos 
e flores não ressupinadas.

26. Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay, Bot. Mus. 
Leafl. 28: 352 1980 (1982). Fig. 3k

Terrícolas. Caule inconspícuo, subterrâneo, 
5‒20 mm compr., elipsóide. Áfila na floração. 
Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo 
28‒57,5 cm compr., raque 7‒25,5 cm compr. Flores 
ressupinadas, com mento, mento 8‒11 mm compr., 
róseas a avermelhadas; sépala dorsal 1,7‒2,2 
× 0,5‒0,8 cm, laceolada, ápice agudo, sépalas 
laterais 2‒2,9 × 0,4‒0,6 cm, elíptico-lanceoladas, 
ápice agudo; pétalas 1,4‒2 × 0,4‒0,6 cm, elíptico-
falcadas, ápice agudo; labelo 1,2‒1,5 × 0,7‒0,9 cm, 
trilobado, ápice agudo, margem inteira; coluna 7‒9 
mm compr.; polínias 2; ovário pedicelado 1,2‒1,7 
cm compr. Fruto não observado.
Material examinado selecionado: Belo Jardim, 11.I.2012, 
fl., E. Pessoa et al. 911 (NY, RB, UFP). Bezerros, 17.I.2010, 
fl., E. Pessoa & M. Alves 251 (RB, UFP). Bonito, 9.I.2012, 
fl., E. Pessoa et al. 877 (RB, UFP). Buíque, 25.II.2002, fl., 
I. Machado (UFP- 31.777). São Caitano, 3.XII.2010, fl., 
E. Pessoa & K. Mendes 405 (UFP). Triunfo, 12.I.2012, fl., 
E. Pessoa et al. 919 (NY, RB, UFP).  

Sacoila lanceolata é amplamente distribuída 
na região Neotropical (Govaerts et al. 2014), e 
também no Brasil (Barros et al. 2014). Abundante, 
especialmente em ambientes antropizados. Pode 
ser diferenciada das demais espécies da área pela 
ausência de folhas na antese e pelas flores róseas 
a avermelhadas com mento.

27. Scaphyglottis fusiformis (Griseb.)  R.E. Schult., 
Bot. Mus. Leafl. 17(7): 205. 1956. Fig. 3l

Rupícolas. Pseudobulbo 2,5‒8 cm compr., 
fusiforme, heteroblástico, sobreposto. Folha 1, 
2‒7,5 × 0,3‒0,4 cm, apical, conduplicada, linear, 
ápice emarginado. Inflorescência terminal, racemo; 
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pedúnculo 1‒1,2 cm compr.; raque 4‒4,5 mm 
compr. Flores ressupinadas, alvas; sépala dorsal ca. 
6 × 1,5‒2,5 mm, lanceolada, ápice agudo, sépalas 
laterais 6,5‒7,5 × 1,5‒3 mm, lanceoladas, ápice 
agudo; pétalas ca. 6 × 2 mm, elípticas, ápice agudo; 
labelo 6,5‒8 × 4 mm, obovado, ápice cuspidado, 
margem inteiro; coluna 4,2‒5 mm compr.; polínias 
2, ovário pedicelado 1,2‒2 cm compr. Fruto 1,9‒2,3 
× 0,15‒0,25 cm, fusiforme.
Material examinado: Jaqueira, 30.I.2013, fl. e fr., D. 
Araújo 2409 (UFP).

Scaphyglottis fusiformis ocorre desde a Costa 
Rica até o Brasil (Govaerts et al. 2014), onde é 
amplamente distribuída (Barros et al. 2014). Rara 
como rupícola na área de estudo, porém é comum 
como epífita na Floresta Atlântica circundante. Pode 
ser facilmente diferenciada das demais espécies da 
área por possuir pseudobulbos sobrepostos.

28. Schomburgkia gloriosa Rchb.f., Hamburger 
Garten- Blumenzeitung 16: 178. 1860. Fig. 3m

Rupícolas. Pseudobulbo 15‒17 cm compr., 
fusiforme, heteroblástico. Folhas 2, 20‒21 × 3‒4,5 
cm, presentes na floração, apicais, conduplicadas, 
elípticas a oblongas, ápice arredondado. 
Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo ca. 
49 cm compr.; raque ca. 4,1 cm compr. Flores 
ressupinadas, artropurpúreas, não calcaradas; 
sépala dorsal 1,8‒2,5 × 0,4‒0,7 cm, lanceolada, 
ápice agudo, sépalas laterais 1,8‒2,1 × 0,6‒0,7 cm, 
lanceoladas, ápice agudo; pétalas 1,7‒2,1 × 0,5‒0,6 
cm, elíptico-lanceoladas, ápice acudo; labelo 1‒1,8 
× 0,7‒1,2 cm, trilobado, lobos laterais, 2‒4 × 6-9 
mm, sub-ovóides, ápice agudo, lobo mediano 
8‒10 × 3,5‒7 mm, oblongo, ápice obtuso, margem 
ondulada; calos lamelares no disco; coluna 1,2‒1,3 
cm compr.; polínias 8; ovário pedicelado 4,5‒6,5 
cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Agrestina, 18.XI.2010, fl., M. 
Sobral-Leite & P. Gomes 1203 (UFP)

Schomburgkia gloriosa ocorre no norte 
da América do Sul (Govaerts et al. 2014) e nas 
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
do Brasil (Barros et al. 2014). Rara na área, sendo 
conhecida de um afloramento rochoso e com 
poucos indivíduos. A coloração atropurpúrea das 
flores é distinta do padrão morfológico usualmente 
observado em que as flores são acastanhadas. 
Pode-se diferenciá-la das demais espécies da área 
de estudo pelos pseudobulbos fusiformes e com 
duas folhas apicais e as inflorescências com raque 
curta (ca. 4 cm compr.).  

29. Sobralia liliastrum Lindl., Gen. Sp. Orchid. 
Pl.: 177. 1833. Fig. 3n

Terrícolas. Caule 90‒129 cm compr., 
cilíndrico. Folhas 5‒6, 4,5‒18,5 × 0,9‒2,4 cm, 
presentes na floração, distribuídas ao longo do 
caule, plicadas, lanceoladas a elípticas, ápice 
agudo. Inflorescência terminal, racemo; pedúnculo 
ca. 1 cm compr.; raque 2‒5,5 cm compr. Flores 
ressupinadas, alvas, não calcaradas; sépala dorsal 
5,3‒6 × 1,5‒1,6 cm, oblongas, ápice agudo, sépalas 
laterais 5,2‒5,9 × 1,3‒1,7 cm, oblongas, ápice 
agudo a cuspidado; pétalas 5,4‒6,2 × 2,2‒2,8 
cm, oblanceoladas, ápice obtuso; labelo 6,2‒6,4 
× 3,3‒4,2 cm, obovado, ápice bilobado, margem 
ondulada, calos lamelares desde a base até o 
disco; coluna 2,5‒3,6 cm compr., ápice com dois 
apêndices laterais; polínias 8; ovário pedicelado 
1,6‒2,2 cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Bezerros, 18.XI.2005, fl., P. 
Gomes et al. 170 (UFP). Bonito, 10.I.2012, fl., E. Pessoa 
et al. 896 (RB, UFP). Jaqueira: 17.VIII.2010, fl., A. Melo 
et al. 459 (UFP). Lagoa dos Gatos, 17.XII.2010, fl., E. 
Pessoa & A. Melo 432 (RB, UFP).

Sobralia liliastrum ocorre no norte da 
América do Sul (Govaerts et al. 2014) e nas 
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
do Brasil (Barros et al. 2014). Abundante na área 
e relacionada aos afloramentos rochosos cuja 
matriz é de Floresta Atlântica. Suas populações 
são grandes e os indivíduos podem formar ilhas 
de vegetação monoespecíficas. São facilmente 
diferenciadas das demais espécies da área pelas 
folhas plicadas e flores brancas e vistosas.
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Resumo
Mimosoideae, uma das subfamílias de Leguminosae, tem várias espécies naturais do Brasil e um de seus maiores 
gêneros, Mimosa, com centro de diversidade no Cerrado. O levantamento das espécies de Mimosoideae na 
Reserva Ecológica do Panga, no estado de Minas Gerais, revelou a ocorrência de 15 espécies em 9 gêneros. 
Mimosa é o maior gênero em número de espécies (cinco espécies), seguido por Inga e Stryphnodendron 
(duas espécies cada). As demais pertencem aos gêneros Albizia, Anadenanthera, Enterolobium, Piptadenia, 
Plathymenia e Senegalia (uma espécie cada). Este estudo apresenta chave de identificação, descrições, 
ilustrações, dados de distribuição geográfica e comentários sobre as espécies de Mimosoideae na Reserva 
Ecológica do Panga.
Palavras-chave: Cerrado, conservação, florística, Triângulo Mineiro.

Abstract
Mimosoideae, one of Leguminosae subfamilies, has many species occurring in Brazil and one of the 
largest genus in the subfamily, Mimosa, has its center of diversity in the Cerrado. A floristic survey of 
Mimosoideae species in the Reserva Ecológica do Panga located in Minas Gerais state revealed the presence 
of 15 species belonging to 9 genera. Mimosa is the largest genus in number of species (five), followed by 
Inga and Stryphnodendron (two species each). The remaining species belong to Albizia, Anadenanthera, 
Enterolobium, Piptadenia, Plathymenia and Senegalia (one species each). This study provides an identification 
key, descriptions and illustrations, as well as data on geographic distribution and notes on the species of 
Mimosoideae occurring at the Reserva Ecológica do Panga.
Key words: Cerrado, conservation, floristics, Triângulo Mineiro.
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Introdução
Leguminosae Juss. possui 19.327 espécies 

agrupadas em 727 gêneros com distribuição nas 
regiões tropicais e subtropicais (Schrire et al. 2005). 
No Brasil, a família é considerada a mais rica em 
número de espécies, com 2.694 espécies distribuídas 
em todos os domínios fitogeográficos (Forzza et 
al. 2010). Atualmente é dividida nas subfamílias 
Caesalpinoideae, Papilionoideae e Mimosoideae, as 
duas últimas consideradas monofiléticas (Doyle et 
al. 2000; Lewis et al. 2005; Luckow 2005).

Mimosoideae é representada por cerca de 
3.270 espécies em 70 gêneros, as quais ocorrem 
preferencialmente em regiões tropicais e subtropicais 
(Lewis et al. 2005). No Brasil são relacionadas 798 

espécies em 36 gêneros (Lima et al. 2013) e para 
o Cerrado, 278 espécies em 28 gêneros ocorrentes 
em todas as fitofisionomias (Mendonça et al. 
2008). A subfamília é facilmente reconhecida pelas 
folhas bipinadas, presença frequente de nectários 
extraflorais, flores actinomorfas geralmente 
arranjadas em glomérulos, espigas ou racemos com 
estames conspícuos, bastante atrativos para a fauna, 
e sementes com pleurograma em forma de “U” 
(Barroso et al. 1984; Custodio Filho & Mantovani 
1986; Lewis 1987). Mimosoideae merece atenção 
no Brasil, pois gêneros como Mimosa, com cerca 
de 550 espécies, tem centro de diversidade no 
Cerrado (Mendonça et al. 2008; Queiroz 2009), 
além de 184 espécies endêmicas a esse domínio 
(Dutra & Morim 2013). 
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O Cerrado é um dos hotspots de biodiversidade 
mundial (Myers et al. 2000), a formação savânica 
mais rica em espécies do mundo e o segundo bioma  
brasileiro em porcentagem de espécies endêmicas 
(Forzza et al. 2012). Entretanto, cerca de 44% de 
sua área original de aproximadamente 2 milhões 
de km2 se encontra intacta, enquanto o restante 
está convertido principalmente em áreas agrícolas 
(Klink & Machado 2005). Na região do Triângulo 
Mineiro, onde cerca de 20% da área é destinada à 
produção agrícola (SEAPA 2011), recentemente 
foi criado o Parque Estadual do Pau-Furado que 
junto com a Reserva Ecológica do Panga (REP) 
são umas das poucas Unidades de Conservação 
(UC) da região (Brasil 2007).

A região do Triângulo Mineiro é indicada 
para a realização de levantamentos florísticos 
(Costa et al. 1998), uma vez que vem sendo 
ocupada intensivamente por atividades agrícolas 
e pastoris, tornando as áreas de cerrado e outras 
formações vegetacionais nativas restritas a pequenos 
remanescentes (Romero 1996). Isso também é 
real para a Reserva Ecológica do Panga, com 
fronteiras diretas com uma rodovia estadual e 
fazendas silvipastorís. Desse modo, é justificável a 
continuidade dos estudos florísticos na Reserva, de 
modo a representar a flora da região pelo estudo de 
áreas preservadas.

Estudos taxonômicos na REP abrangeram 18 
famílias e registraram 346 espécies (Simão 1994; 
Romero 1996; Arantes & Monteiro 2002; Arantes et 
al. 2008a,b,c,d; Vargas 2009; Hattori 2009; Oliveira 
2010; P.K.B. Hemsing, dados não publicados; D. 
Marques & P.K.B. Hemsing, dados não publicados; 
D. Marques, dados não publicados). Este tratamento 
sistemático das espécies de Mimosoideae na Reserva 
Ecológica do Panga, fornece chave de identificação, 
descrições, dados de distribuição geográfica e 
comentários sobre as espécies, bem como ilustrações 
das principais características diagnósticas.

Materiais e Métodos
A R e s e r v a  E c o l ó g i c a  d o  P a n g a 

(19°09ʼ20”‒19°11ʼ10” S e 48°23ʼ20”‒ 48°24ʼ35”W) 
está localizada a 30 km do centro de Uberlândia, 
Minas Gerais, e compreende uma área de 409,5 ha 
(Fig. 1). Os solos são profundos e variam de bem 
drenados a hidromórficos (Schiavini & Araújo 
1989). A vegetação é bem representada pelos 
diversos tipos fisionômicos dos cerrados do Brasil 
Central contendo formações florestais, como floresta 
estacional, mata de galeria e cerradão mesotrófico 

e distrófico, e formações savânicas, como campo 
sujo, vereda, cerrado stricto sensu, cerrado ralo e 
denso, além da formação campestre, representada 
pelo campo úmido (Cardoso et al. 2009). Para este 
trabalho foram desconsideradas as subdivisões para 
cerradão (distrófico e mesotrófico) e para cerrado 
sensu stricto (ralo e denso), pois as informações 
das exsicatas não discriminavam estas subdivisões 
e em campo as espécies não foram encontradas em 
todos os subtipos de cerradão e cerrado sensu stricto. 

O presente trabalho foi baseado em coletas 
realizadas na Reserva em anos anteriores, 
cujos espécimes encontram-se incorporados ao 
HUFU (acrônimo segundo Thiers et al. 2014). 
Coletas adicionais também foram realizadas 
quinzenalmente, durante o período de agosto 
de 2009 a janeiro de 2011, a fim de amostrar 
as diferentes fitofisionomias e complementar o 
acervo de coleções de Leguminosae da Reserva. Os 
espécimes coletados foram processados segundo as 
técnicas usuais de herborização (Fidalgo & Bononi 
1984) e incluídos no acervo do HUFU. 

Para as descrições e chave de identificação 
foram consideradas exclusivamente a amplitude 
de variação morfológica das estruturas vegetativas 
e reprodutivas dos espécimes coletados na REP 
(exceto para as espécies com material adicional 
examinado). Para as descrições morfológicas das 
estruturas vegetativas e reprodutivas seguiu-se 
a terminologia proposta por Radford (1986). Os 
dados de distribuição geográfica e a confirmação 

Figura 1 – Mapa mostrando a localização da Reserva 
Ecológica do Panga no Brasil (a) e seus limites (b). 
Fonte: USGS 2014.
Figure 1 –Map showing the location of the Reserva Ecológica do Panga 
in Brazil (a) and its borders (b). Source: USGS 2014.

a

b
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da identificação das espécies foram feitas com 
base em bibliografia especializada (Bukart 1979; 
Lewis 1987; Barneby 1991; Pennington 1997; 
Scalon 2007; Dutra 2009; Queiroz 2009; Borges 
& Pirani 2014; Lima et al. 2014) e consultas a 
especialistas. Para espécies pouco coletadas na REP 
foram consultadas coleções de outras localidades 
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e 
São Paulo. 

As informações sobre floração, frutificação, 
hábito (Mendonça et al. 2008) e fitofisionomia 
(Ribeiro & Walter 2008) em que as espécies 
ocorrem foram retiradas das exsicatas e de 
observações de campo. Na descrição das espécies, 
o algarismo romano refere-se ao número de jugas 
e o algarismo arábico ao número de jugas de cada 
folha, em acordo com Barneby (1991), Barneby & 
Grimes (1996) e Queiroz (2009).

Resultados e Discussão
Foram encontradas 15 espécies distribuídas 

em nove gêneros de Mimosoideae, sendo Mimosa (5 
spp.), Stryphnodendron e Inga (2 spp. cada) os mais 
representativos em número de espécies. Albizia, 
Anadenanthera, Enterolobium, Plathymenia, 
Piptadenia e Senegalia estão representados por 
uma espécie cada. Leguminosae é a segunda família 
mais diversa para a Reserva com 90 espécies, sendo 
superada apenas por Asteraceae com 121 (Hattori 
2009). Seguida por Malpighiaceae com 39 (Simão 
1994), Myrtaceae com 36 (Arantes & Monteiro 
2002), Melastomataceae com 25 (Romero 1996) 
e por Bignoniaceae com 17 (Vargas 2009).

As espécies são distribuídas em todas as 
fitofisionomias da Reserva. No cerrado sensu 
stricto e campo sujo foram encontradas sete 
espécies (Enterolobium gummiferum (Mart.) 
J.F. Macbr., Mimosa gracilis Benth., M. nuda 
Benth., M. setosa Benth., M. skinneri Benth., 
M. xanthocentra Mart., Plathymenia reticulata 
Benth., Stryphnodendron adstringens (Mart.) 
Coville e S. rotundifolium Mart.), sendo E. 
gummiferum e P. reticulata somente no cerrado 
sensu stricto e M. gracilis e M. nuda somente no 

campo sujo. Na mata de galeria foram registradas 
cinco espécies (Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan., Inga marginata Willd., I. vera Willd., 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. e 
Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose), na 
mata mesofítica quatro espécies (Albizia niopoides 
(Spruce ex Benth.) Burkart, Anadenanthera 
colubrina, Piptadenia gonoacantha e Senegalia 
polyphylla) bem como na vereda (Mimosa gracilis, 
M. nuda, M. setosa e M. skinneri). Apenas duas 
espécies ocorrem no cerradão (Mimosa setosa e 
M. xanthocentra) e uma em campo úmido (Mimosa 
setosa). As espécies de Mimosa foram encontradas 
desde ambientes abertos até florestais e em solos 
bem drenados e encharcados da Reserva. As 
espécies encontradas na Reserva ocorrem em outros 
domínios fitogeográficos, têm ampla distribuição 
no país e não são endêmicas do Brasil. 

As espécies de Mimosoideae têm o hábito 
variando desde subarbusto (Mimosa nuda, M. 
gracilis, M. skinneri e M. xanthocentra), arbusto 
(Mimosa setosa) até árvores com 15 metros 
de altura (Albizia niopoides, Anadenanthera 
colubrina, Enterolobium gummiferum, Inga 
marginata, I. vera, Piptadenia gonoacantha, 
Plathymenia reticulata, Senegalia polyphylla, 
Stryphnodendron adstringens e S. rotundifolium).

O tipo de fruto é um caráter diagnóstico 
para determinados gêneros de Mimosoideae 
confirmados na REP, a exemplo do legume 
em Piptadenia e Senegalia, criptolomento em 
Plathymenia, folículo em Anadenanthera e 
craspédio em Mimosa. O legume nucóide ocorre 
em Enterolobium, Inga e Stryphnodendron, mas em 
formatos distintos. O número de estames também 
pode ser utilizado para distinção entre gêneros, 
como Albizia, Inga, Enterolobium e Senegalia, que 
sempre apresentam mais de dez estames, enquanto 
os demais apresentam dez ou menos. Glândulas 
nas anteras estão presente apenas em espécies de 
Piptadenia e Plathymenia. O hábito de crescimento 
arbusto separa Mimosa dos demais gêneros. O 
número de jugas reduzido separa Enterolobium e 
Inga dos outros gêneros.

Chave para identificação das espécies de Mimosoideae na REP
1. Subarbustos ou arbustos; nectários extraflorais ausentes nos pecíolos e/ou raques e/ou ráquilas; fruto 

do tipo craspédio.
2. Folhas uni a bijugas.

3. Foliólulos da juga proximal anisométricos  .................................................  7. Mimosa nuda
3’. Foliólulos da juga proximal isométricos.
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4. Folhas unijugas; jugas retas; foliólulos oblongo-lanceolados  ......  8. Mimosa xanthocentra 
4’. Folhas bijugas; jugas curvadas; foliólulos obovados  ...........................  10. Mimosa skinneri 

2’. Folhas com mais de duas jugas.
5. Subarbusto com até 0,3 m altura; inerme; tricomas glandulares ausentes  ........................... 

 ...............................................................................................................  6. Mimosa gracilis
5’. Arbusto ou subarbusto ereto de 1‒3 m altura; aculeada; tricomas glandulares presentes  .....  

 ....................................................................................................................  9. Mimosa setosa
1’. Árvores; nectários extraflorais presentes nos pecíolos e/ou raques e/ou ráquilas; frutos do tipo legume, 

legume nucóide, criptolomento, folículo.
6. Folhas pinadas; raques aladas; folíolos 100‒180 mm compr.

7. Folhas bijugas; ala 3‒6 mm de largura; folíolos glabros; espiga 50‒110 mm compr.  ...........  
 ...................................................................................................................  4. Inga marginata 

7’. Folhas 4‒5 jugas; ala 5‒10 mm de largura; folíolos tomentosos; espiga 15‒50 mm  compr.  .... 
 ............................................................................................................................. 5. Inga vera 

6’. Folhas bipinadas; raques nunca aladas; foliólulos 3‒30 mm compr.
8. Flores com pedicelo articulado; fruto criptolomento  .................  12. Plathymenia reticulata
8’. Flores com pedicelo não-articulado; fruto legume.

9. Folhas 2‒4-jugas; foliólulos com nervuras proeminentes; fruto auriculiforme  .............  
 .........................................................................................  3. Enterolobium gummiferum

9’. Folhas 5‒39 jugas; foliólulos com nervuras impressas; fruto folículo, legume e legume 
nucóide.
10. Flores em glomérulos.

11. Estames 10; glândula apical da antera presente; fruto folículo  ......................  
 ...........................................................................  2. Anadenanthera colubrina

11’. Estames mais de 10; glândula apical da antera ausente; fruto legume.
12. Ramos aculeados; foliólulos 23‒34 pares; filetes fundidos apenas na base, 

não formando um tubo; ovário viloso e estipitado  ................................ 
 ......................................................................  13. Senegalia polyphylla

12’. Ramos inermes; foliólulos 39‒49 pares; filetes fundidos formando um 
tubo; ovário glabro e séssil  ....................................  1. Albizia niopoides

10’. Flores em espigas.
13. Foliólulos ovado-largo-elípticos, 10‒30 mm compr.; ovário glabro, séssil; 

legume nucóide.
14. Folha 8‒15-jugas; 8‒11 pares de foliólulos 10‒15 × 5‒10 mm; fruto 

túrgido na região das sementes  ...... 15. Stryphnodendron rotundifolium
14’. Folha 5‒7-jugas; 5‒7 pares de foliólulos; foliólulos ca. 30 × 30 mm, fruto 

completamente túrgido  ....................... 14. Stryphnodendron adstrigens
13’. Foliólulos oblongo-lanceolados, 3 mm compr.; ovário tomentoso, estipitado; 

legume  .............................................................. 11. Piptadenia gonoacantha

1. Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart, 
Las Leguminosas Argentinas (ed. 2) 542. 1952.

Árvore 8‒10 m alt. Tronco não fissurado, 
amarelo. Ramos inermes, cilíndricos a triangulares, 
pubescentes. Folhas alternas, 10‒15 cm compr., 
bipinadas, vi‒xv/39‒49, pubescentes; nectários 
extraflorais um peciolar, 1‒2 no ápice das jugas, 
ovóides, crateriformes; foliólulos 6‒8 × 1‒1,5 mm, 
oblongo-lanceolados, opostos, ápice agudo, base 
assimétrica, oblíqua, margem inteira, ciliada, face 
adaxial glabra, face abaxial glabrescente, nervura 

inconspícua. Glomérulos ca. 7 mm compr., em 
racemos axilares. Flores ca. 3 mm compr., 5-mera, 
inodoras; pedicelo não articulado; cálice ca. 2 mm 
compr., verde, campanulado, pubescente; corola 
ca. 3 mm compr., verde, campanulada, pubescente; 
estames mais de 10, creme, tubo estaminal 
presente; anteras creme, glândula apical ausente; 
ovário glabro, não estipitado. Fruto não visto.
Material examinado: 28.IX.1989, st., G.M. Araújo  et 
al. 572 (HUFU); 31.X.1989, fl., G.M. Araújo et al. 56  
(HUFU).
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Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Uberlândia, 22.X.1994, fl., G.M. Araújo 1129 (HUFU); 
Araguari, 24.X.2007, fl., G.M. Araújo & A.E. Gusson 
(HUFU 49051).

Albizia niopoides tem ampla distribuição no 
México, América Central, Oeste da Índia e América 
do Sul onde está associada a florestas decíduas e 
as margens de rios (Arce 1992). No Brasil ocorre 
no Planalto Central, no Sul e nos estados do Pará, 
Maranhão e São Paulo (Iganci 2013). Os dois 
únicos registros para a Reserva foram feitos há mais 
de 20 anos. Recentemente a espécie foi encontrada 
nas áreas antropizadas às margens da rodovia MG 
455, próximo à Reserva, mas não em seu interior. 
Esta espécie é facilmente reconhecida pelos ramos 
inermes, foliólulos entre 39‒49 pares e ovário 
glabro e séssil (Fig. 2a-b). 

2. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan., Kew 
Bulletin 10(2): 182. 1955.

Árvore 12‒15 m alt. Tronco fissurado, 
acinzentado-enegrec ido ,  es t r ias  verdes 
a enegrecidas. Ramos inermes, cilíndricos, 
glabrescentes. Folhas alternas espiraladas, 11‒25 
cm compr., bipinadas, xxxii‒xxxix/54‒79, 
pubescentes; nectários extraflorais um peciolar e 
6‒10 raquilar, elípticos, geralmente crateriformes; 
foliólulos ca. 3 × 1 mm, oblongo-lanceolados, 
opostos, ápice agudo, base assimétrica, oblíqua, 
margem inteira, ciliada, face adaxial e face abaxial 
glabrescentes, nervura inconspícua.  Glomérulos 
ca. 6 mm compr., axilares aos pares.  Flores ca. 
2 mm compr., 5-mera, inodoras; pedicelo não 
articulado; cálice ca. 1,5 mm compr., verde-claro, 
campanulado, glabrescente; corola ca. 2 mm 
compr., verde-claro, campanulada, glabrescente; 
estames 10, brancos, fundidos na base; anteras 
brancas, glândula apical presente; ovário glabro, 
estipitado. Folículos 18‒21 × 1,5‒2 cm, marrons, 
oblongo-falcados, plano-compressos, coriáceos, 
glabros, resinosos, ápice agudo, margem sinuosa, as 
vezes constrita nos artículos, 12‒13 artículos secos.
Material examinado: 16.X.1989, fl., G.M. Araújo 568 
(HUFU); 16.VI.1990, fr., G.M. Araújo 553 (HUFU); 
4.X.1990, fr., I. Schiavini 356 (HUFU).

Anadenanthera colubrina ocorre em matas 
ciliares, matas de planalto e ambientes xeromórficos 
(Tamashiro 1989). No Brasil não ocorre apenas 
na região Amazônica (Morim 2013a). Na REP é 
encontrada em mata mesofítica associada a mata 
de galeria. Com base apenas nos ramos vegetativos, 
esta espécie pode ser confundida com espécies de 
Piptadenia, Albizia e Senegalia, principalmente 

pela presença de nectários peciolares e foliólulos 
oblongo-lanceolados. A. colubrina diferencia-se 
pela inflorescência em glomérulo, mais de 10 
estames e pelo fruto do tipo folículo (Fig. 2c-d).

3. Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr., 
Gray Herbarium of Harvard University  59: 1. 1919.

Árvore 3‒4 m alt. Tronco com fissuras 
profundas, acinzentado, estrias alaranjadas. 
Ramos inermes, cilíndricos, pubescentes a 
glabrescentes. Folhas alternas espiraladas, (4‒) 
6‒9 (‒15) cm, bipinadas ii‒iv/4‒6, pubescentes; 
nectários extraflorais próximo a cada juga, 
discóides a oblongos, crateriformes; foliólulos 
20‒30 × 5‒20 mm, elípticos, opostos, ápice 
retuso, base assimétrica, arredondada, margem 
inteira, não ciliada, ambas as faces glabras, 
nervura broquidódroma, conspícua, amarela. 
Glomérulos ca. 10 mm compr., em panículas 
axilares ou isoladas nos ramos. Flores ca. 10 
mm compr., 5-mera, aroma adocicado; pedicelo 
não articulado; cálice ca. 3 mm compr., verde, 
campanulado, pubescente; corola ca. 5 mm compr., 
branca, campanulada, pubescente; estames mais 
de 10, brancos, creme, tubo estaminal; anteras 
creme, glândula apical ausente; ovário glabro, não 
estipitado. Legumes nucóides 4‒7 × 3‒5 cm, cinza 
a enegrecidos, auriculiformes, túrgido na região 
das sementes, canescentes, ápice agudo, margem 
externa sinuosa, 3‒7 artículos carnosos.
Material examinado: 12.IX.1986, fl., G.M. Araújo 35 
(HUFU); 30.IX.1992, fl., P.E. Oliveira 3043 (HUFU); 
23.VIII.2006, fl., C.I. Silva (HUFU 50040); 7.VIII.2009, 
fl. e fr., D. Marques et al. 10  (HUFU); 6.IX.2010, fl. D. 
Marques  & G.P.E. Rocha 132 (HUFU).

Enterolobium gummiferum ocorre nos 
cerrados do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 
(Morim 2013b). Na REP é encontrada em cerrado 
sensu stricto e em áreas antropizadas ao longo 
da rodovia estadual MG 455. Esta espécie é 
prontamente reconhecida pelas folhas com nervuras 
proeminentes, baixa fórmula foliar (ii‒iv/4‒6) e 
frutos auriculiformes (Fig. 2e-f).

4. Inga marginata Willd., Species Plantarum. 
Editio quarta 4(2): 1015. 1806.

Árvore 2‒5 m alt. Tronco fissurado, 
enegrecido, estrias enegrecidas. Ramos inermes, 
cilíndricos, glabrescentes. Folhas alternas, 4‒7 cm 
compr., pinadas, bijugas, glabrescentes, pecíolos e 
raques curto-alados, alas 15‒25 × 3‒6 mm, glabras; 
nectários extraflorais entre as jugas, circulares, 
crateriformes; folíolos (50‒)100‒180 × (15‒)30‒65 
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Figura 2 – a-b. Albizia niopoides (G.M. Araújo & A.E. Gusson, HUFU 49051) – a. ramo com folha; b. gineceu séssil 
e glabro. c-d. Anadenanthera colubrina (I. Schiavini 356) – c. folha com nectário extrafloral no pecíolo; d. folículo. 
e-f. Enterolobium gummiferum (D. Marques 10 et al.) – e. folha; f. legume nucóide auriculiforme. g. Inga marginata 
(A.A. Arantes 1144) – folha. h. Inga vera (G.P.E. Rocha 138 et al.) – folha. 
Figure 2 – a-b. Albizia niopoides (G.M. Araújo & A.E. Gusson, HUFU 49051) – a. branch with leaf; b. sessile and glabrous ovary. c-d. 
Anadenanthera colubrina (I. Schiavini 356) – c. petiolar extra-floral nectaries; d. follicle. e-f. Enterolobium gummiferum (D. Marques 
10 et al.) – e. leaf; f. auriculiform nucoid legume. g. Inga marginata (A.A. Arantes 1144) – leaf with. h. Inga vera (G.P.E. Rocha 138 
et al.) – leaf.
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mm, elípticos, opostos, ápice cuspidato, base 
assimétrica, oblíqua, margem inteira, não ciliada, 
ambas as face glabras, nervura peninérvea, glabras, 
proeminentes em ambas as faces. Espigas 50‒110 
mm compr., solitárias, axilares. Flores ca. 14 
mm compr., 5–mera, aroma adocicado; pedicelo 
não articulado; cálice ca. 1 mm compr., creme, 
campanulado, glabro; corola ca. 4 mm compr., 
creme, campanulada, glabrescente; estames ca. 30, 
brancos, tubo estaminal; anteras brancas, glândula 
apical ausente; ovário glabro, não estipitado. 
Legumes 7‒13 × 1‒1,5 cm, verde claro, oblongos, 
plano-compressos, coriáceos, glabrescentes, ápice 
arredondado e mucronado, margem sinuosa, 
(4‒)9‒12 artículos secos.
Material examinado: 10.VIII.1989, fl., I. Schiavini 
s.n. (HUFU 2726); 16.VIII.1989, fl.; A.A. Arantes 1144 
(HUFU); 10.X.1998, st., G.M. Araújo s.n. (HUFU 2602).
Material adicional examinado: MATO GROSSO DO 
SUL: Costa Rica, 31.VIII.1998, fl., P.F. 6558 (HUFU). 
MINAS GERAIS: Araguari, 3.IX.1992, fl., A.L.P. Mota 
1306 (HUFU).

Inga marginata é bem distribuída do México 
ao norte da América do Sul, nos países andinos e no 
Sudeste do Brasil. No Paraguai e no Brasil central é 
comumente associada a mata de galeria (Pennington 
1997). No Brasil ocorre em todas as regiões (Garcia 
& Fernandes 2013). Na REP é encontrada no 
subosque de mata de galeria inundável. Esta espécie 
é prontamente reconhecida pelas folhas bijugas, 
raque com alas de 3‒6 mm de largura na raque (Fig. 
2g) e espigas de 50‒110 mm de compr.

5. Inga vera Willd. Species Plantarum, Editio 
quarta 4(2): 1010. 1806.

Árvore 5‒15 m alt. Tronco não fissurado, 
acinzentado. Ramos inermes, cilíndricos a levemente 
triangulares, velutinos. Folhas alternas, 7‒12 cm, 
pinadas, 4‒5 jugas, tomentosas, pecíolos e raques 
amplo-alados, terminação lanceolada; alas 20‒25 × 
5‒10 mm, pubescentes; nectários extraflorais entre 
as jugas, discóides ou ovóides, crateriformes; folíolos 
(40‒)100‒150 × (20‒)40‒70 mm, elípticos, opostos, 
ápice apiculado, base assimétrica, arredondada, 
margem inteira, ciliada, face adaxial glabrescente, 
face abaxial pilosa, nervura peninérvea, pubescente, 
proeminente adaxial e abaxial. Racemos 15‒50 mm 
compr., axilares. Flores ca. 50 mm compr., 5-mera, 
inodoras; pedicelo não articulado; cálice ca. 10 mm 
compr., marrom, campanulado, viloso a velutino; 
corola ca. 2 cm compr., marrom, campanulada, 
serícea; estames 30‒60, brancos,  tubo estaminal; 
anteras creme, glândula apical ausente; ovário 

glabro, não estipitado. Legumes nucóides 18‒21 
× 1,5‒2,5 cm, marrons, oblongos, tetragonais, 
coriáceos, glabrescentes, ápice agudo, margem 
sinuosa, 2‒5 artículos carnosos.
Material examinado: 19.IX.1986, fl., G.M. Araújo s.n. 
(HUFU 706); 8.X.1988, st., I. Schiavini (HUFU 1736); 
16.IX.1989, fl., G.M. Araújo 567 (HUFU); 19.IX.1989, 
fl., I. Schiavini 171 (HUFU); 27.V.1997, fl., K. Stefan 13 
(HUFU); 23.VII.1997, fl., G.M. Oliveira (HUFU 26266); 
8.VIII.1997, fl., Promata 43 (HUFU); 9.X.1997, fl., 
A.A.A. Arantes 781 (HUFU); 6.VI.2007, fl., F.P. Araújo 
s.n. (HUFU 51869); 3.X.2008, fl., E.K.O. Hattori & R.S. 
Oliveira 822 (HUFU); 13.VII.2010, fl. e fr., D. Marques 
& P.K.B. Hemsing 127 (HUFU); 6.XII.2010, fr., G.P.E. 
Rocha et al 138 (HUFU).

Inga vera tem distribuição da Colômbia ao 
Uruguai (Pennington 1997). No Brasil ocorre em 
todas as regiões (Garcia & Fernandes 2013). Na 
REP está associada a áreas antropizadas às margens 
do Ribeirão do Panga. Esta espécie é reconhecida 
pelas folhas com 4‒5 jugas (Fig. 2h), com alas entre 
5‒10 mm de largura e espigas de 15‒50 mm compr.

6. Mimosa gracilis Benth., Journal of Botany, 
4(32): 411. 1842.

Subarbusto 0,15‒0,3 m alt. Ramos inermes, 
cilíndricos, hirsutos; estípulas ca. 3 × 0,5 mm, 
lineares, pubescentes, enérveas. Folhas alternas, 
5‒6 cm compr., bipinadas, v‒viii/6‒10, hirsutas; 
pecíolos 10‒15 mm compr., raques 2‒4,5 cm 
compr.; nectários extraflorais ausentes; foliólulos 
1‒2,5 × 1‒1,5 mm, obovados, opostos, ápice 
agudo, base assimétrica, oblíqua, margem inteira, 
ciliada, face adaxial glabra, face abaxial com 
tricomas simples e esparsos, nervura inconspícua. 
Glomérulos 10‒15 mm compr., axilares. Flores 
ca. 7 mm compr., 4‒mera, inodoras; pedicelo não 
articulado; cálice ca. 0,5 mm compr., campanulado, 
prolongamentos filiformes; corola ca. 2 mm compr., 
branco-translúcida, campanulada,  pubérulas nas 
lacínias; estames 8, lilases, fundidos na base; anteras 
creme, glândula apical ausente; ovário pubérulo, 
tricomas simples, não estipitado. Craspédios 
25‒50 × 3‒5 mm, marrons, oblongo-falcados, 
plano-compressos, coriáceos, glabrescentes, ápice 
apiculado, margem sinuosa, 4‒12 artículos secos.
Material examinado: 27.II.1988, fl., G.M. Araújo (HUFU 
845); 4.III.1988, fr., A.A.A. Barbosa & G.M. Araújo (HUFU 
1398); 23.II.1995, fr., A.A.A. Barbosa 946 (HUFU); 
29.I.1998, fl., A.A.A. Barbosa & A.F. Amaral 1925 (HUFU); 
22.I.1999, fl., M.T.O. Lemos (HUFU 20360); 23.I.1999, fl., 
G.M. Araújo 2090 (HUFU); 19.II.1999, fl., A.A.A. Barbosa 
1428 (HUFU); 19.I.2010, fl., P.K.B. Hemsing 179 (HUFU); 
19.I.2010, fl., P.K.B. Hemsing 176 (HUFU); 20.I.2010, fl., 
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P.K.B. Hemsing 193 (HUFU); 27.I.2010, fl., D. Marques 
et al. 67 (HUFU); 28.I.2010, fl., D. Marques et al. 105 
(HUFU); fl., A.A.A. Barbosa (HUFU 11236).

Mimosa gracilis ocorre nos cerrados abertos 
do Planalto Central Brasileiro, Triângulo Mineiro 
e Paraguai (Barneby 1991) e no Sul e Sudeste 
(Dutra & Morim 2013).  Na REP ocorre em campo 
sujo e borda de vereda. Esta espécie é facilmente 
reconhecida pelo hábito rasteiro, ramos inermes, 
fórmula foliar com mais de duas jugas e foliólulos 
diminutos (1‒2,5 × 1‒1,5 mm) (Fig. 3a-b).

7. Mimosa nuda Benth., Journal of Botany 4(31): 
362. 1841.

Subarbusto ca 0,8 m alt. Ramos aculeados 
ou inermes, cilíndricos, hirsutos-pubescentes a 
glabrescentes; acúleos ca. 3 mm compr., retrorsos, 
ao longo dos ramos; estípulas ca 7 mm compr., 
falcadas, ciliadas, 3 nervuras. Folhas alternas, 2‒9 
cm compr., bipinadas i/1 ½, híspidos; foliólulo da 
juga proximal anisométrica, pecíolos ca. 2,5‒10 
cm compr., raques reduzidas; nectários extraflorais 
ausentes; foliólulos (20‒)30‒50 × (4‒)9‒30 mm, 
obovado-falcados, opostos, ápice mucronulado, 
base assimétrica, oblíqua, margem geralmente 
dourada, inteira, estrigosa, face adaxial puberulenta 
a glabra, face abaxial estrigosa a glabra, nervura 
palmada, dourada. Glomérulos 15‒20 mm compr., 
axilares. Flores ca. 12 mm compr., 4-mera, 
inodoras; pedicelo não articulado; cálice 0,5‒1 
mm compr., campanulado, glabro, prolongamentos 
globosos; corola ca. 3 mm compr., rosa, pubérulas 
nas lacíneas; estames 4, lilases, fundidos na base, 
anteras creme, glândula apical ausente; ovário 
glabro, não estipitado. Craspédios ca. 15‒20 × 5‒10 
mm, marrons, falcados a retos, plano-compressos, 
coriáceos, híspido, ápice setoso, margem sinuosa, 
3‒4 artículos secos.
Material examinado: 15.I.1992, fl., A.A.A. Barbosa 
535 (HUFU); 4.XII.1992, st., FEEP 424 (HUFU); 
17.XII.1999, fl., N. Marksteen et al. 24 (HUFU); G.A. 
Cardoso (HUFU 21843); 21.I.2000, fl., G.M. Araújo 
2994 (HUFU); 4.II.2009, fl., E.K.O. Hattori et al. 840 
(HUFU); 18.XII.2009, fl., D. Marques et al. 154 (HUFU); 
19.I.2010, fr., D. Marques & P.K.B. Hemsing 189 (HUFU); 
22.I.2010, fl., P.K.B. Hemsing & D. Marques 212 (HUFU); 
27.I.2010, fl., D. Marques et al. 54 (HUFU); 27.I.2010, fl., 
D. Marques et al. 56 (HUFU); 28.I.2010, fl., D. Marques 
et al. 103 (HUFU). 

Mimosa nuda ocorre em campos e cerrados 
do Planalto Central Brasileiro e em partes da 
Argentina, Paraguai e Bolívia (Barneby 1991). 
No Brasil ocorre no Planalto Central, São Paulo 
e Paraná (Dutra & Morim 2013). Na REP é 

encontrada preferencialmente em campo sujo e 
borda de vereda. Mimosa nuda é prontamente 
reconhecida pelas folhas unijugas, foliólulos 
amplos (30‒50 × 9‒30 mm) e par proximal com 
foliólulos anisométricos (Fig. 3c-d). Morales & 
Fortunato (2010) propuseram a sinonimização 
de M. nuda em M. debilis Willd., mas, embora 
concordemos com esses autores sobre a íntima 
relação entre essas espécies, preferimos seguir aqui 
a classificação proposta por Barneby (1991) na 
expectativa de que o acúmulo de evidências permita 
que ao menos parte da diversidade contida nesses 
dois táxons seja reconhecida em nível específico.

8. Mimosa setosa Benth., Journal of Botany 4(32): 
404. 1842.

Arbusto 1‒3 m alt. Ramos aculeados, 
cilíndricos, viscosos, híspido-glandulares; acúleos 
4‒7 mm compr., retos nos ramos, pecíolos e raques; 
estípulas 4‒7 mm compr., falcadas a cimbiformes, 
setosas, tricomas glandulares, 3 nervuras. Folhas 
alternas, 4‒16 cm compr., bipinadas, vii‒xi/20‒30, 
híspido-glandulares; pecíolos (2‒)5‒15 mm 
compr., raques ca. (2‒)6‒10 cm; nectários 
extraflorais ausentes; foliólulos 3‒7 × 1‒2,5 mm, 
oblongo-lanceolados, opostos, ápice mucronado a 
mucronulado, base assimétrica, oblíqua, margem 
inteira, ciliada, face adaxial glabra, face abaxial 
com tricomas esparsos, nervura inconspícua. 
Glomérulos 5‒10 mm compr., axilares; Flores 
ca. 7 mm compr., 4-mera, inodoras; pedicelo não 
articulado; cálice ca. 1 mm compr., verde-claro, 
campanulado, glabro, prolongamentos globosos; 
corola ca. 5 mm compr., translúcida, campanulada, 
tricomas glandulares nas lacínias; estames 8, lilases, 
fundidos na base; anteras creme, glândula apical 
ausente; ovário seríceo, tricomas glandulosos, não 
estipitado. Craspédios 30‒60 × 3‒7 mm, marrom-
enegrecidos, coriáceos, seríceos, ápice apiculado, 
margem reta a sinuosa, 5‒12 artículos secos.
Material examinado: 3.IV.1987, fl. e fr., G.M. Araújo 
221 (HUFU); 26.VI.1992, fl., FEEP 231 (HUFU); 
1.V.1997, fl. e fr., K. Stefan 12 (HUFU); 26.I.1999, fl., 
A.A.A. Barbosa & A.F. Amaral 1926 (HUFU); 4.III.1999, 
fl., M.T.O. Lemos (HUFU 20484); 26.III.1999, fl., 
M.T.O. Lemos (HUFU 20601); 30.IV.1999, fr., M.T.O. 
Lemos (HUFU 20653); 18.II.2000, fl., G.M. Araújo 
3042 (HUFU); 30.X.2009, fl., P.K.B. Hemsing et al. 
116 (HUFU); 21.VIII.2009, fl. e fr., P.K.B. Hemsing et 
al. 90 (HUFU).

Mimosa setosa ocorre em terras altas do 
complexo de bacias hidrográficas do Tocantins-São 
Francisco-Paraná (Barneby 1991) e em parte do 
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Figura 3 – a-b. Mimosa gracilis – a. craspédio (A.A.A. Barbosa 946); b. framos com folhas (D. Marques et al. 67). c-d. 
Mimosa nuda (D. Marques & P.K.B. Hemsing 189) – c. folhas com foliólulos anisométricos; d. craspédio. e. Mimosa setosa 
(P.K.B. Hemsing  et al. 116) – ramo com tricomas glandulares. f. Mimosa skinneri (D. Marques et al. 86) – ramo com folhas 
com jugas curvadas. g. Mimosa xanthocentra (G.P.E. Rocha & D. Marques 105) – folhas com pinas retas. 
Figure 3 – a-b. Mimosa gracilis – a. craspedium (A.A.A. Barbosa 946); b. leaves (Marques et al. 67). c-d. Mimosa nuda (D. Marques & 
P.K.B. Hemsing 189) – c. leaves with anisometric leaflets; d. craspedium. e. Mimosa setosa. (P.K.B. Hemsing  et al. 116) – branch with 
glandular trichomes. f. Mimosa skinneri (D. Marques et al. 86) – leaves with curved pinnae. g. Mimosa xanthocentra (G.P.E. Rocha & 
D. Marques 105) – leaves with erect pinnae.

Sudeste (Dutra & Morim 2013).  Na REP ocorre 
em campo úmido, borda de vereda e na transição 
campo sujo-cerrado sensu stricto. O porte arbustivo 
de 1 a 3 metros de altura e os abundantes acúleos 
retos e tricomas glandulares em toda a planta são 
caracteres que permitem identificar prontamente 
esta espécie (Fig. 3e).

9. Mimosa skinneri Benth., London Journal of 
Botany 5: 85. 1846.

Subarbusto 0,2 m alt. Ramos aculeados, 
cilíndricos, originados em nós proximais, hirsutos 
e pubescentes; acúleos retos aos pares na região dos 
nós, cilíndricos; estípulas ca. 7 mm compr., falcada-
lanceoladas, ciliadas, 3 nervuras. Folhas alternas, 
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1,5‒3 cm compr., bipinadas, ii/5‒7, hirsutas; 
pecíolos 2-3 cm compr., raques interrompida, 
prolongamento laminar ca. 4 mm compr.; jugas 
curvadas; nectários extraflorais ausentes; foliólulos 
(3‒) 6‒8 × (2‒) 5 mm, obovados, opostos, ápice 
arredondado a mucronado, base assimétrica, 
oblíqua, margem inteira, hirsuta, face adaxial 
glabra, face abaxial estrigosa, nervura inconspícua. 
Glomérulos ca. 5 mm compr., axilar. Flores ca. 
10 mm compr., 4-mera, inodoras; pedicelo não 
articulado; cálice diminuto, vináceo, campanulado, 
sem prolongamentos; corola ca. 2 mm compr., 
translúcida, campanulada, glabras nas lacínias; 
estames 4, lilases, fundidos na base; anteras 
creme, glândula apical ausente; ovário glabro, não 
estipitado. Frutos não vistos.
Material examinado: 18.II.2000, fl., G.M. Araújo 3043 
(HUFU); 28.I.2010, fl., D. Marques et al. 86 (HUFU); 
28.I.2010, fl., D. Marques et al. 101 (HUFU).

Mimosa skinneri distribui-se por todo o 
continente americano (Barneby 1991). No Brasil 
ocorre nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, 
Maranhão, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais 
(Dutra & Morim 2013). Na REP é encontrada em 
borda de vereda e na transição campo sujo-cerrado 
sensu stricto. Esta espécie é facilmente reconhecida 
pelas folhas bijugas, jugas curvadas e foliólulos 
obovados (Fig. 3f).

10. Mimosa xanthocentra Mart., Flora 22(2, 
Beibl.): 50 1838.

Subarbusto 0,5 m alt. Ramos inermes ou 
raro aculeados, cilíndricos, tomentosos, seríceos 
ou estrigoso; acúleos ca. 3 mm compr., retos, aos 
pares abaixo dos nós; estípulas ca. 7 mm compr., 
reto-triangulares, ciliadas, 3‒13 nervuras. Folhas 
alternas, ca. 7 cm compr., bipinadas, i/22‒49, 
tomentosas, sensíveis ao toque, jugas retas; 
pecíolos 5‒45 mm compr., ausências de reques, 
nectários extraflorais ausentes; foliólulos ca. 6 
× 1,5 mm, oblongo-lanceolados, opostos, ápice 
apiculado, base assimétrica, oblíqua, margem 
inteira, ciliada, estrigosa ou não, face adaxial 
glabra, face abaxial serícea, uma única nervura 
emergente subcentral na face abaxial. Glomérulos 
5‒8 mm compr., axilares. Flores ca. 10 mm compr., 
4-mera, inodoras; pedicelo não articulado; cálice 
ca. 2 mm compr., vináceo, papiforme, glabro, com 
setas longas; corola ca. 4 mm compr., translúcida, 
campanulada, pubérulas nas lacíneas; estames 4, 
lilases, fundidos na base; anteras creme, glândula 
apical ausente; ovário glabro, não estipitado. Fruto 
não visto.

Material examinado: 26.IV.2009, fl., E.K.O. Hattori 
et al. 839 (HUFU); 19.I.2010, fl., D. Marques & P.K.B 
Hemsing 172 (HUFU);19.I.2010, fl., D. Marques & 
P.K.B Hemsing 173 (HUFU); 20.I.2010, fl., P.K.B. 
Hemsing 199 (HUFU); 27.I.2010, fl., D. Marques et 
al. 69 (HUFU); 28.I.2010, fl., D. Marques et al. 104 
(HUFU); 9.IV.2010, fl., G.P.E. Rocha & D. Marques 
105 (HUFU).

Mimosa xanthocentra ocorre em áreas 
abertas, em capoeiras e ao longo das rodovias no 
Planalto Brasieiro entre as altitudes de 800 a 1100 
m, até 1500 em Minas Gerais, 1800 na Colômbia 
e 2300 na Argentina (Barneby 1991). No Brasil, 
está presente em todas as regiões em distribuição 
descontínua do Maranhão e Piauí ao Rio de Janeiro 
e Santa Catarina, ocorre rara a ocasionalmente no 
Planalto Central (Dutra & Morim 2013). Na REP é 
encontrada em cerrado sensu stricto, campo sujo e 
borda de cerradão. É distinta pelas folhas unijugas 
de jugas retas com numerosos foliólulos oblongo-
lanceolados (i/22-49) (Fig. 3g). A espécie foi 
coletada pela primeira vez na Reserva em 2009, 20 
anos após o início dos trabalhos florísticos na área.

11. Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr., 
Gray Herbarium of Harvard University 59: 17. 
1919.

Árvore 7‒15 m alt. Tronco fissurado, 
marrom-acinzentado, placas laminares destacáveis. 
Ramos, inermes, cilíndricos, glabrescentes. Folhas 
alternas espiraladas, 11‒13 cm compr., bipinadas 
viii‒xviii/30‒40, pubérulas; nectários extraflorais 
um peciolar, às vezes um raquilar, ovóides, 
sésseis e crateriformes; foliólulos ca. 3 × 1,5 mm, 
oblongo-lanceolados, opostos, ápice agudo, base 
assimétrica, oblíqua, margem inteira, ciliada, 
face adaxial glabra, face abaxial pilosa, nervura 
principal subcentral. Espigas 100 mm compr., 
opostas ou verticiladas nos nós. Flores 3‒4 mm 
compr., 5-mera, inodoras; pedicelo não articulado; 
cálice ca. 1 mm compr., campanulado, pubescente; 
corola ca. 2 mm compr., cilíndrica, fundida na 
base, glabra; estames 10, creme, fundidos na 
base, glabros; anteras creme, glândula apical 
presente; ovário tomentoso, estipitado. Legumes 
8‒15 × 20 cm, marrons-avemelhados, oblongos, 
plano-compressos, túrgidos na região da semente, 
coriáceos, glabros, ápice arredondado, margem 
reta, 4‒6 artículos secos.
Material examinado: 19.V.1989, fl., G.M. Araújo 574 
(HUFU); 28.IX.1989, st., G.M. Araújo 578 (HUFU); 
28.IX.1989, st., G.M. Araújo 576 (HUFU); 27.VII.1990, 
fr., G.M. Araújo 725 (HUFU).
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Piptadenia gonoacantha apresenta ampla 
distribuição geográfica nas matas secundárias do 
Brasil (Tamashiro 1989), ocorre desde o Rio Grande 
do Norte ao Rio Grande do Sul, excluindo a região 
amazônica (Morim 2013c). Na REP é encontrada 
em mata mesofítica associada a mata de galeria. 
Os foliólulos oblongo-lanceolados com 3 × 1,5 
mm, ovário tomentoso e estipitado e o fruto do tipo 
legume, (Fig. 4a-b) permitem distingui-la facilmente.

12. Plathymenia reticulata Benth., London J. Bot. 
(Hooker) 4: 334. 1841.

Árvore 5‒6 m alt. Tronco fissurado, 
enegrecido, placas laminares. Ramos inermes, 
cilíndricos, glabrescentes. Folhas alternas, 7‒20 
cm compr., bipinadas iii‒vii/7‒14, glabrescentes; 
nectários extraflorais ausentes; foliólulos 6‒9 × 
1‒1,5 mm, elípticos, subopostos, ápice retuso, 
base assimétrica, oblíqua a subcordada, margem 
inteira, não ciliada, ambas as faces glabras, nervura 
broquidódroma. Espigas (60‒)100‒120 mm compr., 
isoladas, axilares. Flores ca. 5 mm compr., 4-mera, 
aroma adocicado; pedicelo articulado; cálice ca. 1,5 
mm compr., verde-claro, campanulado, pubescente; 
corola ca. 4 mm compr., verde-claro, glabrescente, 
leve gamopétala; estames 8, creme, livres; anteras 
creme, glândula apical presente; ovário viloso, 
estipitado. Criptolomentos 12‒14 × 2‒3 cm, 
marrons, oblongos, plano-compressos, coriáceos, 
glabros, ápice cuspidato, margem levemente 
sinuosa, 6‒10 artículos secos.
Material examinado: 24.X.1986, fl., G.M. Araújo 29; 
8.V.1992, fr., FEEP 71; 23.X.2009, fl., D. Marques et 
al. 50; 28.I.2010, fr., D. Marques et al. 123 (HUFU); 
14.VI.2011, fr., G.P.E. Rocha 149 (HUFU).

Plathymenia reticulata apresenta distribuição 
na Bolívia, Paraguai e Brasil (Warwick & Lewis 
2003), onde ocorre desde o Amapá até o Paraná 
(Morim 2013d). Na REP ocorre em cerrado 
sensu stricto e cerradão. Esta espécie apresenta 
semelhanças vegetativas com Stryphnodendron 
rotundifolium Mart. e Dimorphandra mollis Benth. 
(Caesalpinoideae) pelos foliólulos elípticos de 
ápice retuso, base assimétrica e margem inteira, 
mas distingue-se pelas flores com pedicelo 
articulado e pelo fruto criptolomento (Fig. 4c-d).

13. Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose, 
Catalogus plantarum horti botanici monspeliensis 
74. 1813.

Árvore 6 m alt. Tronco não fissurado, 
acinzentado. Ramos aculeados, tetragonais, 
pubescentes a glabrescentes; acúleos 2‒5 mm 

compr., retos a leve acroscópicos. Folhas alternas, 
9,5‒13,5 cm compr., bipinadas vii–xii/23‒34, 
pubescentes a glabrescentes; nectários extraflorais 
um peciolar, um raquilar, entre o último par de pina, 
ovais, não crateriformes; foliólulos ca. 7 × 2 mm 
compr., oblongo-lanceolados, par distal menor e 
obovado, opostos a subopostos, ápice agudo, base 
assimétrica, truncada a arredondada, margem 
inteira, ciliada, face adaxial glabrescente, face 
abaxial pubescente, nervura principal subcentral 
conspícua. Glomérulos ca. 7 mm compr., panículas 
axilares no ápice dos ramos. Flores ca. 8 mm, 
5-mera, aroma adocicado; pedicelo não articulado; 
cálice 2‒3 mm compr., verde-claro, campanulado, 
pubescente a glabrescente; corola 4‒5 mm compr., 
branca, campanulada, pubescente; estames mais de 
10, creme, fundidos na base; anteras alvas a creme, 
glândula apical ausente; ovário viloso, estipitado. 
Legumes 10‒15 × 1‒2,5 cm, marrons, oblongos, 
plano-compressos, túrgido na região das sementes, 
coriáceos, glabros, ápice agudo, margem sinuosa, 
6‒10 artículos secos.
Material examinado: 11.III.1988, fl., G.M. Araújo 
& A.A.A. Barbosa (HUFU 1426); 18.I.1990, fl., G.M. 
Araújo 575 (HUFU).
Material adicional examinado: GOIÁS: Cumari, 
15.II.2011, fl., G.P.E. Rocha 147 (HUFU); 15.II.2011, fl., 
G.P.E. Rocha 148 (HUFU); MINAS GERAIS: Araguari, 
3.IX.1991, fr., A.L.P. Mota 617 (HUFU). Monte Alegre, 
19.VI.2005, fr., P.P. Damaso et al. 140 (HUFU). SÃO 
PAULO: Cajuru, 15.IX.1988, fr., W. Marcondes & G. 
Thedei. 63 (HUFU).

Senegalia polyphylla apresenta distribuição 
neotropical, com ampla distribuição desde o 
México até a Colômbia, Brasil e Argentina (Burkart 
1979; Arce 2006). No Brasil ocorre desde o 
Amazonas até o Paraná (Morim & Barros 2013). Na 
REP ocorre em mata mesofítica associada a mata 
de galeria. Esta espécie é comumente confundida 
em campo com Piptadenia gonoacantha pelos 
foliólulos oblongo-lanceolados e nectários no 
pecíolo. Os ramos aculeados, foliólulos entre 
23‒34 pares e ovário viloso e estipitado (Fig. 4e-f) 
permitem o pronto reconhecimento de S. polyphylla 
e a distinguem de P. gonoacantha que apresenta 
ramos inermes e foliólulos entre 30‒40 pares e 
ovário tomentoso. 

14. Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville., 
Century Dict. (Suppl.) 11: 111. 1910.

Árvore 3‒6 m alt. Tronco fissurado, 
acinzentado, placas quadriculadas. Ramos inermes, 
cilíndricos, glabrescentes, tricomas glandulares. 
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Figura 4 – a-b. Piptadenia gonoacantha – a. ramo com folha e frutos (G.M. Araújo 576); b. gineceu com ovário 
tomentoso com ginóforo desenvolvido (G.M. Araújo 574). c-d. Plathymenia reticulata – c. flor com antera glandulosas 
(D. Marques et al. 50); d. criptolomento (G.P.E. Rocha 149). e-f. Senegalia polyphylla (G.M. Araújo 575) – e. ramo 
aculeado com folhas; f. gineceu com ovário viloso com ginóforo desenvolvidos. g-h. Stryphnodendron adstringes 
(P.K.B. Hemsing et al. 96) – g. foliólulos; h. fruto legume nucóide. i-j. Stryphnodendron rotundifolium (G.P.E. Rocha 
150) – i. foliólulos; j. legume nucóide. k. detalhe do núcleo bardado nos foliólulos de S. adstringes e S. rotundifolium.
Figure 4 – a-c. Piptadenia gonoacantha – a. stem with leaf (G.M. Araújo 576); b. tomentose ovary with developed gynophore (G.M. Araújo 
574). c-d. Plathymenia reticulate – c. flowers with glandulose anther (D. Marques et al. 50); d. cryptoloment (G.P.E. Rocha 149). e-f. 
Senegalia polyphylla (G.M. Araújo 575) – e. aculeate stem with leaves; f. villous ovary with developed gynophore. g-h. Stryphnodendron 
adstringes (P.K.B. Hemsing et al. 96) – g. leaflet; h. nucoid legume. i-j. Stryphnodendron rotundifolium (G.P.E. Rocha 150) – i. leaflets; 
j. nucoid legume. k. details of barbate central vein in S. adstringes (P.K.B. Hemsing et al. 96) and S. rotundifolium (G.P.E. Rocha 150).
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Folhas alternas espiraladas, ca. 20 cm compr., 
bipinadas v‒vii/5‒7, caducas, tricomas glandulares 
esparsos; nectário extrafloral, um no pecíolo, um 
na ráquis, 1‒3 no ápice das jugas, geralmente 
verruciforme; foliólulos ca. 30 × 30 mm, ovado-
largo-elípticos, alternos, ápice emarginato a 
obcordato, base assimétrica, oblíqua, margem 
inteira, não ciliada, ambas as faces glabrescente, 
núcleo barbado unilateral, nervura broquidódroma, 
nervura primária, secundária e terciária conspícuas. 
Tirso simples ca. 12 cm compr., duas espigas 
inseridas abaixo das folhas. Flores ca. 5 mm compr., 
4-mera, aroma adocicado; pedicelo não articulado; 
cálice ca. 1 mm compr., verde, campanulado, 
glabro; corola ca. 4 compr. mm, creme, glabra, 
campanulada; estames 8, creme, fundidos na base; 
anteras vináceas, glândula apical presente; ovário 
glabro, séssil. Legumes nucóides 6‒8 × 1‒2 cm, 
marrons, oblongos, túrgidos quando maduros, 
coriáceos, glabros, ápice agudo, margem sinuosa, 
septos transversais internos conspícuos, ca. 5 
artículos secos não visíveis externamente.
Material examinado: 19.X.1986, fl., G.M. Araújo 
& I. Schiavini 13; 5.VI.1992, fl., FEEP 205(HUFU); 
2.X.2009, fl., G.P.E. Rocha & A.F.A. Versiane 81 (HUFU); 
7.XII.2009, fr., P.K.B. Hemsing et al. 96 (HUFU); 
6.IX.2010, fl., D. Marques & G.P.E. Rocha 128 (HUFU).

Stryphnodendron adstringens é encontrada 
em solos drenados e áreas abertas dos cerrados 
do Planalto Central Brasileiro e nos estados do 
Tocantins, Bahia, São Paulo e Paraná (Scalon 2013). 
Na REP é encontrada em cerrado sensu stricto e 
campo sujo. Esta espécie é caracterizada pelas 
folhas de 5‒7 jugas com 5‒7 pares de foliólulos 
de dimensão ca. 30 × 30 mm, núcleo barbado 
unilateral na base da face abaxial da lâmina foliar 
e pelo fruto do tipo legume nucóide completamente 
túrgido (Fig. 4g-h). Stryphnodendron adstringens 
distingue-se prontamente de S. rotundifolium por 
esta apresentar folhas com 8‒15 jugas e legume 
nucóide túrgido somente na posição das sementes.

15. Stryphnodendron rotundifolium Mart., Flora 
20(2): Beibl. 117. 1837.

Árvore 2,5‒4 m alt. Tronco fissurado, 
acinzentado, placas quadriculadas. Ramos inermes, 
cilíndricos, glabrescentes, tricomas glandulares. 
Folhas alternas espiraladas, 18‒23 cm compr., 
bipinadas viii‒xv/8‒11, caducas, tricomas 
glandulares esparsos; nectários extraflorais, 
um na base do pecíolo, um no ápice das jugas, 
verruciformes; foliólulos 10‒15 × 5‒10 mm, 

ovado-largo-elípticos, alternos, ápice arredondado 
a leve emarginato, base assimétrica, oblíqua a 
arredondada, margem inteira, não ciliada, face 
adaxial glabra, face abaxial glabrescente, núcleo 
barbado unilateral, nervura broquidódroma, 
nervura primária e secundária conspícua. Tirso 
simples 90‒130 mm compr., inserido abaixo das 
folhas. Flores ca. 5 mm compr., 4-mera, aroma 
adocicado; pedicelo não articulado; cálice ca. 1 
mm compr., verde, campanulado, glabrescente; 
corola ca. 4 mm compr., creme, campanulada, 
glabras; estames 8, creme, fundidos na base; anteras 
vináceas, glândula apical presente; ovário glabro, 
séssil. Legumes nucóides ca. 11 × 1,5 cm, marrom 
escuro, oblongos, túrgidos na posição das sementes, 
coriáceos, glabros, ápice agudo, margem sinuosa, 
septos transversais internos conspícuos, 11‒14 
artículos secos.
Material examinado: 5.XII.1986, fl., C.H. Fransiscon 
& G.M. Araújo (HUFU 790); 13.XI.2009, fl., P.K.B. 
Hemsing et al. 139 (HUFU); 6.IX.2010, fl, D. Marques 
& G.P.E. Rocha 131 (HUFU); 14.VI.2011, fr. G.P.E. 
Rocha 150 (HUFU).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Serra do Cipó, 31.X.1993, fl., N.M. Castro (HUFU 
5006). Uberlândia, 28.XI.1997, fl., G.M. Araújo (HUFU 
18083). SÃO PAULO: Itirapina, 6.VII.1991, fr., A.A.A. 
Barbosa 452 (HUFU).

Stryphnodendron rotundifolium  tem 
distribuição no Cerrado do Brasil Central e em parte 
das Regiões Norte e Nordeste (Scalon 2013). Na 
REP é encontrada em campo sujo e cerrado sensu 
stricto. Esta espécie caracteriza-se pelas folhas de 
8‒15 jugas com 8‒11 foliólulos de dimensão 10‒15 
× 5‒10 mm e pelo fruto do tipo legume nucóide 
com turgência na posição das sementes (Fig. 3i-j). 
S. rotundifolium compartilha com S. adstringens a 
presença do núcleo barbado (Fig. 4k).
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Resumo
Este trabalho apresenta um estudo florístico das Caesalpinioideae da Serra do Japi, localizada na região sudeste 
do estado de São Paulo. Foram inventariadas dezoito espécies distribuídas em nove gêneros e quatro tribos. Os 
gêneros mais diversos no local foram Senna (6 spp.) e Chamaecrista (4 spp.) e a tribo mais representativa foi 
Cassieae (11 spp.). Foram reconhecidos nove novos registros para a área. As espécies encontradas possuem 
ampla distribuição nos domínios fitogeográficos do país, com exceção de duas espécies exclusivas da Mata 
Atlântica. A flora da Serra do Japi abriga quase 20% das espécies de Caesalpinioideae registradas para o 
estado, reforçando a importância da conservação desta floresta como importante polo de diversidade. São 
apresentados chaves de identificação, ilustrações e comentários sobre as espécies.
Palavras-chave: Fabaceae, florística, floresta estacional, leguminosas, taxonomia.

Abstract
This paper presents a floristic survey of Caesalpinioideae in Serra do Japi, located in the southeastern of São 
Paulo state. Eighteen species belonging to nine genera and four tribes were inventoried.  Senna (6 spp.) and 
Chamaecrista (4 spp.) were the most diverse genera and Cassieae (11 spp.) the most representative tribe. Nine 
new records for the area have been recognized. The species found have wide distribution in the phytogeographic 
areas of the country, except two exclusive species of the Atlantic Forest. The flora in Serra do Japi  holds 
around 20% of the species of Caesalpinioideae registered in the State, reinforcing the importance of the 
conservation of this forest as an important pole of diversity. Identification keys, illustrations and comments 
about the species are presented.
Key words: Fabaceae, floristic, seasonal forest, legumes, taxonomy.
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Introdução
Leguminosae Juss., ou Fabaceae Lindl., é 

uma das maiores famílias dentre as angiospermas 
com ca. de 19.325 espécies, de hábitos variados, 
que figuram como componentes importantes na 
maioria dos tipos de vegetação do mundo (Lewis 
et al. 2005). Para o Brasil é estimado o total de 
212 gêneros e 2.729 espécies (Lima et al. 2013).

A subfamília Caesalpinioideae DC., que 
detém parte desta riqueza, está subdividida 
tradicionalmente em quatro tribos (Cercideae 
Bronn, Detarieae DC., Cassieae Bronn e 
Caesalpineae Rchb.) e possui ca. de 2.250 espécies 
(Lewis et al. 2005). Ela representa um grado 
basal em Leguminosae no qual as subfamílias 
Mimosoideae e Papilionoideae estão inseridas 

(Herendeen et al. 2003). Seus representantes 
distinguem-se pela grande variabilidade de 
estruturas vegetativas e reprodutivas (Biondo et 
al. 2005) e são predominantemente distribuídos 
na América do Sul, África tropical e Sudeste da 
Ásia (Cowan 1981). No Brasil ocorrem cerca de 55 
gêneros e 736 espécies (Lima et al. 2013) e, deste 
total, 17 gêneros e 87 espécies estão representados 
no estado de São Paulo (Tozzi et al. 2011).

A Serra do Japi estende-se pelos municípios 
de Jundiaí, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar e 
Cabreúva, no estado de São Paulo, e representa 
um dos acidentes geográficos mais destacados da 
região ao oeste da capital paulista, salientando-se 
na paisagem por se elevar a mais de 1.100 m de 
altitude (Hasui et al. 1978). A região é tombada 
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pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico do Estado) desde 1983 (São Paulo 1983) 
e também possui parte de seu território protegido 
como APA (Área de Proteção Ambiental) (São 
Paulo 1984, 1998) e Reserva Biológica Municipal 
(Prefeitura Municipal de Jundiaí). Em 1992 foi 
declarada Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
pela Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO 1992). A 
Serra do Japi é uma das últimas áreas de vegetação 
contínua no estado de São Paulo (Morellato 1992), 
contendo todos os seus componentes fisionômicos: 
floresta mesófila semidecídua, floresta semidecídua 
de altitude, florestas ciliares e lajedos rochosos 
(Joly 1992). Além disso, a região também é 
responsável por abrigar inúmeras nascentes, 
riachos e rios (Cardoso-Leite et al. 2005) como o 
Piraí, o Jundiaí e o Tietê.

Desde a década de 80 estudos florísticos na 
Serra do Japi têm sido produzidos (Rodrigues et 
al. 1989; Leitão-Filho 1992; Pansarin & Pansarin 
2008; Andrade et al. 2012; Biral & Lombardi 
2012; Lombardi et al. 2012; Monge & Semir 
2012; Vasconcellos-Neto et al. 2012), mas a 
região ainda carece de um tratamento taxonômico 
da família Leguminosae. O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar um estudo da subfamília 
Caesalpinioideae na Serra do Japi, incluindo 
chave para identificação de gêneros e espécies, 
comentários, ilustrações e informações sobre a 
distribuição geográfica, o hábito e o período de 
floração e frutificação dos táxons inventariados.

Material e Métodos
A Serra do Japi localiza-se na região sudeste 

do estado de São Paulo (Fig. 1), a aproximadamente 
57 km da capital, próximo às coordenadas 
23°13᾿51”S 46°54᾿48”O, em altitudes que variam 
entre 700 e 1.300 m (Pinto 1992), ocupando área 
de 350 km² (Prefeitura Municipal de Jundiaí). A 
precipitação média é de cerca de 1.500 mm e as 
temperaturas médias anuais variam entre 15,7° 
e 19,2°C nas partes mais altas e mais baixas, 
respectivamente; com julho correspondendo ao 
mês mais frio e janeiro o mais quente (Pinto 1992).

A maior parte da área florestal da Serra do 
Japi é ocupada pela floresta mesófila semidecídua 
e caracteriza-se como uma região ecotonal devido à 
sua posição geográfica, localizada entre o domínio 
da Mata Atlântica e as florestas mesófilas do 
planalto paulista (Leitão-Filho 1992).

O trabalho de campo foi executado entre os 
meses de janeiro de 2011 a julho de 2012, período 
em que foram realizadas excursões bimestrais, 
percorrendo-se de forma assistemática o máximo 
de extensão da serra. Todo o material coletado 
seguiu o procedimento de herborização de Fidalgo 
& Bononi (1989) e posteriormente foi depositado 
no herbário UEC. Foram analisadas exsicatas dos 
herbários ESA, HRCB, IAC, SP, SPSF e UEC 
(acrônimos segundo Thiers continuously updated).

Foi indicado o período de floração e 
frutificação das espécies inventariadas na Tabela 
1, tendo como base as observações de campo, as 
informações contidas nas etiquetas das exsicatas 
analisadas e dados complementares de Morellato 
& Leitão-Filho (1992). Os nomes dos autores dos 
táxons estão abreviados de acordo com Brummitt 
& Powell (1992).

Dados sobre número de espécies no Brasil, 
estados de ocorrência e domínios fitogeográficos 
foram extraídos predominantemente de Lima et 
al. (2013) e o número de espécies no estado de 
São Paulo, de Tozzi et al. (2011). Foram ilustradas 
as principais características utilizadas na chave 
de identificação.

Resultados e Discussão
Foram encontradas 18 espécies  de 

Caesalpinioideae, distribuídas em nove gêneros 
e quatro tribos. O gênero mais diverso foi Senna 
Mill., com seis espécies, seguido de Chamaecrista 
Moench e Bauhinia L. com quatro e duas espécies, 
respectivamente. Os demais seis gêneros foram 
representados por uma única espécie.

Figura 1 – Mapa de localização da Serra do Japi no 
estado de São Paulo.
Figure 1 – Location map of Serra do Japi in the state of São 
Paulo.
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A maioria dos táxons presentes na Serra do Japi 
(83,33%) compartilha o domínio fitogeográfico do 
Cerrado como habitat e 64,71% são encontrados em 
todas as regiões do Brasil (Tab. 1). Bauhinia forficata 
Link e Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho 
ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica sendo a 
última, também, endêmica do país (Lima et al. 2013). 
Os principais caracteres morfológicos utilizados 
para a distinção de gêneros foram os tipos de folha, 
fruto, estames e presença de nectários extraflorais e, 
para distinção de espécies, o número de folíolos, a 
posição dos nectários extraflorais (quando presentes) 
e a forma da lâmina foliar. A maior parte destas 
características diagnósticas encontra-se ilustrada nas 
Figuras 2 (a-n) e 3 (a-t).

O período com maior quantidade de espécies 
com flor ou fruto foi verificado de março a junho 
e de fevereiro a agosto, respectivamente (Tab. 1). 
Do total de espécies encontradas neste trabalho, 
11 já foram listadas para a Serra do Japi em 
outros levantamentos e nove representam novos 
registros para o local: Chamaecrista desvauxii 
(Collad.) Killip; Chamaecrista nictitans (L.) 
Moench; Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene; 
Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton & 
Rose ex Britton & Killip; Senna cernua (Balb.) 
H.S.Irwin & Barneby; Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin 
& Barneby; Senna macranthera (DC. ex Collad.) 
H.S. Irwin & Barneby; Senna multijuga (Rich.) H.S. 
Irwin & Barneby e Tachigali denudata.

Chave para identificação dos gêneros
1. Folhas bipinadas.

2. Estigma peltado; fruto samaróide, elíptico-oblongo a lanceolado; semente em posição central no 
fruto  ......................................................................................................................  6. Peltophorum

2᾿. Estigma punctiforme; fruto criptosâmara, oboval; semente em posição apical no fruto  ...............
  ....................................................................................................................... 7. Schizolobium

1᾿. Folhas bilobadas, bifolioladas ou paripinadas.
3. Folhas com mais de 4 folíolos, se bifolioladas folíolos menores que 3,5 cm compr.

4. Folíolos com pontuações translúcidas; flores apétalas  ...................................... 4. Copaifera
4᾿. Folíolos sem pontuações translúcidas; flores com 5 pétalas.

5. Cálice gamossépalo; fruto criptosâmara  ....................................................  9. Tachigali
5᾿. Cálice dialissépalo; fruto legume.

6. Estames semelhantes entre si; frutos com deiscência elástica e valvas 
espiraladas após a liberação das sementes  .......................... 3. Chamaecrista

6᾿. Estames variando em tamanho; frutos indeiscentes ou com deiscência não 
elástica e valvas nunca espiraladas após a liberação das sementes.
7. Nectários extraflorais presentes; pedicelos sem bractéola; filetes não 

sigmóides  .................................................................................  8. Senna
7᾿. Nectários extraflorais ausentes; pedicelos com duas bractéolas na base; 

filetes sigmóides em alguns estames  ......................................  2. Cassia
3᾿. Folhas bilobadas ou bifolioladas e com folíolos maiores que 4,5 cm de compr.

8. Folhas bilobadas, com um único peciólulo; folíolos sem pontuações translúcidas; cálice 
gamossépalo; legume deiscente  .........................................................................  1. Bauhinia

8᾿. Folhas bifolioladas, cada folíolo com um peciólulo; folíolos com pontuações translúcidas; 
cálice dialissépalo; legume indeiscente  ............................................................  5. Hymenaea

1. Bauhinia L., Sp. Pl. 1: 374-375. 1753.
Descrições: Wunderlin (1983); Vaz & Tozzi 

(2003b); Vaz & Tozzi (2005).
Arbustos ou árvores, com distribuição 

pantropical e cerca de 150-160 espécies (Lewis 
& Forest 2005) concentradas, principalmente, no 
continente americano (Fortunato 1986). Em seu 
senso estrito, que está sendo adotado neste trabalho, 
o gênero é amplamente distribuído no Brasil e 

está constituído por 59 espécies, das quais oito 
foram registradas para o estado de São Paulo. As 
espécies ocorrentes na Serra do Japi pertencem a 
Bauhinia sect. Pauletia (Cav.) DC. (Vaz 2001), a 
mais amplamente distribuída na região neotropical 
(Wunderlin et al. 1987 apud Vaz e Tozzi 2005). 
Não há consenso sobre o caminho evolutivo da 
morfologia foliar de Bauhinia, sendo neste estudo 
considerada como uma forma derivada da folha 
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composta bifoliolada, conforme o adotado por Vaz 
& Tozzi (2003b). Distingue-se dos outros gêneros 
com folha bifoliolada encontrados na Serra do Japi 

pela nervação palmatinérvea, no caso de Hymenaea 
L., e pelo comprimento dos folíolos superior a 5 
cm, no caso de Chamaecrista (C. rotundifolia).

Chave para identificação das espécies de Bauhinia

1. Ramos armados; cálice com lacínias concrescidas, espatáceo  .........................  1.1. Bauhinia forficata
1᾿. Ramos inermes; cálice com 5 lacínias distintas  .............................................. 1.2. Bauhinia longifolia

1.1. Bauhinia forficata Link, Enum. Hort. Berol. 
Alt. 1: 404. 1821.  Fig. 2j-l

Descrição: Vaz (2001); Queiroz (2009).
Material selecionado: Jundiaí, estrada Francisco Missé, 
27.V.2012, fl., N.A.G. Escobar et al. 162 (UEC).

Possui flores brancas e vistosas com pétalas 
oblongo-lanceoladas e folhas glabras e lustrosas; 
nectários extraflorais estão ausentes. Pertence 
a Bauhinia sect. Pauletia ser. Aculeatae Vaz & 
A.M.G. Azevedo (Vaz & Tozzi 2003a). Na Serra 
do Japi foi encontrada em beira de estradas e borda 
de matas. Ocorre também em vegetação secundária 
(capoeira) e pastos (Vaz 2001).

1.2. Bauhinia longifolia (Bong.) Steud., Nomencl. 
Bot. ed. 2, (1): 191. 1840.  Fig. 2h-i

Descrição: Vaz & Tozzi (2003b).
Material selecionado: Cabreúva, estrada da Torre, 
23°19᾿43”S 47°01᾿51”W, 12.I.2012, fl., N.A.G. Escobar 
et al. 125 (UEC). Cajamar, estrada Francisco Missé, 
27.V.2012, fr., N.A.G. Escobar et al. 169 (UEC). 

Esta espécie pode ser reconhecida pela 
combinação dos seguintes caracteres: face abaxial 
do limbo ferrugínea-pubérula, filetes cor-de-rosa e 
pétalas lineares brancas, longamente acuminadas. 
Pertence a Bauhinia sect. Pauletia ser. Cansenia 
Raf. que difere, entre outras características, da 
série Aculeatae (a qual pertence B. forficata) pela 
ausência de acúleos (Vaz & Tozzi 2003b). Na Serra 
do Japi, foi observada em bordas de mata e áreas 
em regeneração, locais onde é predominantemente 
encontrada (Vaz e Tozzi 2003b).

2. Cassia L., Sp. Pl. 1: 376-380. 1753.
Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Árvores de distribuição circuntropical, com 

cerca de 30 espécies (Lewis 2005) das quais 11 
ocorrem no Brasil. Cassia é amplamente distribuído 
no país e no estado de São Paulo está representado 
por cinco espécies. Pertence à tribo Cassieae Bronn, 
subtribo Cassiinae Irwin & Barneby, que também 
inclui os gêneros Chamaecrista e Senna. Esta 

subtribo é apoiada como monofilética, no entanto 
a relação entre esses gêneros não é muito clara 
(Queiroz 2009). A organização dos estames é a 
principal diferença de Cassia em relação aos outros 
dois táxons (Irwin & Barneby 1982; Lewis 2005).

2.1. Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC., 
Prodr. 2:489. 1825.   Fig. 3t

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Cabreúva, estrada dos Romeiros, 
12.I.2012, fl., N.A.G. Escobar et al. 127 (UEC). Jundiaí, 
estrada para base, 24.III.2012, fr., N.A.G. Escobar et al. 
138 (UEC).

Possui ramos com fortes estrias longitudinais 
e, quando em flor, é notável pelos seus racemos 
pêndulos, compostos por flores amarelas de aroma 
agradável. Não é considerada endêmica do país, 
no entanto Irwin & Barneby (1982), bem como 
as bases de informações de coleções científicas 
consultadas, só citam coletas do Brasil. Na Serra 
do Japi foi encontrada em beira de estrada, sendo 
também observada no interior da floresta. 

3. Chamaecrista Moench, Methodus 272. 1794. 
Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Ervas, arbustos ou (ocasionalmente) 

árvores (Lewis 2005), com distribuição, 
predominantemente, na América tropical, raramente 
África, Ásia, Austrália e áreas temperadas (Irwin 
& Barneby 1982; Lewis 2005). Ocorre em todos 
os estados do país, sendo a Bahia seu centro de 
diversidade e radiação explosiva (Lewis 1987). 
No Brasil, foram registradas 252 espécies das 
quais 23 ocorrem no estado de São Paulo. É o 
maior gênero da tribo Cassieae, com cerca de 330 
espécies (Lewis 2005), distribuídas em seis seções 
(Irwin & Barneby 1982). Pode ser distinguido dos 
demais gêneros da tribo pela presença de duas 
bractéolas no pedicelo, androceu actinomorfo com 
anteras pubescentes ao longo das suturas e nectários 
extraflorais, quando presentes, côncavos (Irwin & 
Barneby 1982; Conceição et al. 2009).
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Figura 2 – a-b. Peltophorum dubium – a. flor com estigma peltado; b. fruto samaróide com semente em posição central. 
c-d. Schizolobium parahyba – c. flor com estigma punctiforme; d. criptosâmara com semente em posição apical. e. 
Copaifera langsdorffii – flor apétala. f-g. Tachigali denudata – f. flor gamossépala; g. criptosâmara. h-i. Bauhinia 
longifolia – h. folha bilobada, sem peciólulos individualizados; i. cinco lacínias espiraladas. j-l. Bauhinia forficata – j. 
folha bilobada; k. flor com cálice espatáceo; l. legume indeiscente. m-n. Hymenaea courbaril – m. folha bifoliolada, 
com peciólulos individualizados; n. legume indeiscente. (a Escobar 204, b Escobar 214, c-d Silva 1028, e Mantovani 
1664, f Duarte 4999, g Escobar 154, h Escobar 125, i Escobar 181, j-l Escobar 162, m Escobar 222, n Escobar 223).
Figure 2 – a-b. Peltophorum dubium – a. flower with peltate stigma; b. samaroid fruit with seed in center position. c-d. Schizolobium 
parahyba – c. flower with punctiform stigma; d. cripto-samara fruit with seed in apical position. e. Copaifera langsdorffii – apetalous 
flower. f-g. Tachigali denudata – f. gamosepalous flower; g. cripto-samara fruit. h-i. Bauhinia longifolia – h. bilobed leaf, without 
individualized petiolule; i. five spiral petals. j-l. Bauhinia forficata – j. bilobed leaf; k. flower with spathaceous calyx; l. indehiscent fruit. 
m-n. Hymenaea courbaril – m. bifoliate leaf, with individualized petiolule; n. indehiscent fruit. (a Escobar 204, b Escobar 214, c-d Silva 
1028, e Mantovani 1664, f Duarte 4999, g Escobar 154, h Escobar 125, i Escobar 181, j-l Escobar 162, m Escobar 222, n Escobar 223).
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Figura 3 – a. Chamaecrista rotundifolia – ramo com folha bifoliolada e nectários extraflorais ausentes. b-c. C. desvauxii – 
b. ramo com quatro folíolos e estípulas ovadas; c. legume com valvas espiraladas. d, f-h. C. nictitans – d. folha; f. nectário 
extrafloral séssil; g. dois nectários extraflorais sésseis; h. flor com estames semelhantes entre si. e. C trichopoda – nectário 
extrafloral com estipe delgado. i-j. Senna hirsuta – i. folíolos elípticos com ápice acuminado; j. nectário extrafloral no 
pecíolo. k-m. S. cernua – k. folíolos oblongos com ápice obtuso; l. nectário extrafloral no pecíolo; m. flor com estames 
variando em tamanho. n-o. S. splendida – n. folíolos elípticos; o. nectário extrafloral na raque. p-q. S. macranthera – p. 
folíolos subfalcados; q. nectários extraflorais na raque. r. S. multijuga – legume plano comprimido. s. S. pendula – legume 
subcilíndrico. t. Cassia ferruginea – flor com filetes sigmóides em alguns estames. (a Escobar 206; b-c Escobar 161; 
d Escobar 118; e Escobar 165; f Escobar 137; g Escobar 149; h Escobar 187; i-j Escobar 153; k-m Escobar 158; n-o 
Escobar 207; p-q Escobar 152; r Escobar 209; s Escobar 184; t Escobar 212).
Figure 3 – a. Chamaecrista rotundifolia – branch with bifoliate leaf and extrafloral nectaries absent. b-c. C. desvauxii – b. branch with four 
leaflets and stipules ovate; c. legume with spiral valves. d, f-h. C. nictitans – d. leaf; f. sessile extrafloral nectary; g. two sessile extrafloral 
nectaries; h. flower with similar stamens. e. C trichopoda – extrafloral nectary slenderly stipitate. i-j. Senna hirsuta – i. elliptical leaflets with 
acuminate apex; j. extrafloral nectaries on petiole. k-m. S. cernua – k. oblong leaflets with apex obtuse; l. extrafloral nectaries on petiole; m. 
flower with stamens varying in size. n-o. S. splendida – n. elliptical leaflets; o. extrafloral nectary in the rachis. p-q. S. macranthera – p. subfalcate 
leaflets; q. extrafloral nectary in the rachis. r. S. multijuga – flattened legume. s. S. pendula – subcylindrical legume. t. Cassia ferruginea – 
flower with sigmoid filament in some stamens. (a Escobar 206; b-c Escobar 161; d Escobar 118; e Escobar 165; f Escobar 137; g Escobar 
149; h Escobar 187; i-j Escobar 153; k-m Escobar 158; n-o Escobar 207; p-q Escobar 152; r Escobar 209; s Escobar 184; t Escobar 212).
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3.1. Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip, 
Brittonia 3(2): 165. 1939.  Fig. 3b-c

Descrição: Rando (2009).
Material examinado: Jundiaí, Rodovia Anhanguera, 
27.V.2012, fr., N.A.G. Escobar et al. 159 (UEC).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: Iguape, 
Juréia, 19.IV.2011, fr., L.P. Poli 18 (HRCB).

Pertence a Chamaecrista sect. Xerocalyx 
(Bentham) Irwin & Barneby, que pode ser 
distinguida por apresentar flores ressupinadas. A 
espécie possui folíolos glaucescentes, estruturas 
entre as estípulas que aparentam coléteres, de 
cor alaranjada, frutos ascendentes e sementes 
pontilhadas. No local de estudo foi encontrada em 
beira de rodovia, em local perturbado, ausente de 
vegetação florestal.

3.2. Chamaecrista nictitans (L.) Moench, 
Methodus 272. 1794.  Fig. 3d, f-h

Descrição: Bortoluzzi et al. (2011).
Material selecionado: Cajamar, Bairro Ponunduva, 
25.III.2012, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 151 (UEC); 
Jundiaí, estrada para base, 12.I.2012, fl. e fr., N.A.G. 
Escobar et al. 123 (UEC).

E s p é c i e  a l t a m e n t e  p o l i m ó r f i c a , 
principalmente nos seguintes caracteres: número de 
folíolos, nervura mediana muito ou moderadamente 
deslocada e flores de tamanho variado. Mesmo 
quando em fruto, o pedicelo não ultrapassa 9,4 
cm e isto a distingue de Chamaecrista trichopoda, 
que possui pedicelos maiores que 10 mm quando 
com frutos, com a qual pode ser facilmente 
confundida. Pertence a Chamaecrista Moench. 
ser. Chamaecrista que difere das outras da seção 
pela posição supra-axilar dos pedúnculos, no 
entanto, Irwin & Barneby (1982) reconhecem esta 
característica como precária para a divisão da série. 
Na Serra do Japi, foi encontrada em bordas de 
mata e demais áreas com alta incidência luminosa 
e representa a espécie de Chamaecrista com maior 
abundância no local.

3.3. Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene, 
Pittonia 4: 31. 1899.  Fig. 3a

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Cajamar, estrada Francisco 
Missé, 25.III.2012, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 150 
(UEC).

Distingue-se das demais espécies do gênero, 
citadas neste estudo, pela nervação palmatinérvea 
e estípulas cordadas. Pertence a Chamaecrista 
sect. Chamaecrita ser. Bauhinianae (Collandon) 
Irwin & Barneby que difere das demais da mesma 
seção por apresentar somente 1 par de folíolos e 
nectários extraflorais ausentes. Na Serra do Japi foi 
encontrada em áreas com alta incidência luminosa e 
ausência de vegetação florestal. Pode se comportar 
como planta invasora (Queiroz 2009).

3.4. Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton & 
Rose ex Britton & Killip, Ann. New York Acad. 
Sci. 35(3): 185. 1936.  Fig. 3e

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Cajamar, estrada Francisco Missé 
27.V.2012, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 165 (UEC). 
Jundiaí, estrada dos Romeiros, 25.III.2012, fl. e fr., 
N.A.G. Escobar et al. 148 (UEC).

Pertence a Chamaecrista sect. Chamaecrista 
ser. Prostratae (Bentham) Irwin & Barneby que 
tem como uma das principais características 
a posição axilar dos pedúnculos, no entanto, 
é facilmente confundida com Chamaecrista 
nictitans, pois além de possuírem o mesmo número 
de folíolos, esta espécie pode ocasionalmente 
ter pedúnculos supra-axilares curtos (Irwin & 
Barneby 1982), assim como todas as demais 
espécies da série Chamaecrista, o que dificulta a 
identificação correta das espécies. Quando com 
frutos, o pedicelo geralmente ultrapassa 1 cm de 
comprimento, o que a distingue de C. nictitans. 
No local de estudo foi encontrada em áreas com 
alta incidência luminosa.

Chave para identificação das espécies de Chamaecrista

1. Folhas bifolioladas, nectários extraflorais ausentes  ..............................3.3. Chamaecrista rotundifolia
1᾿. Folhas paripinadas, nectários extraflorais presentes.

2. Folhas com 4 folíolos, estípulas ovais  ..............................................3.1. Chamaecrista desvauxii
2’. Folhas com mais de 4 folíolos, estípulas lanceoladas, acuminadas.

3. Nectários extraflorais sésseis, ou se estipitados menores que 0,6 mm; pedicelo menor que 7,4 
mm ..............................................................................................3.2. Chamaecrista nictitans

3’. Nectários extraflorais com estipe delgado e maiores que 0,9 mm; pedicelo maior que 9,5 
mm .......................................................................................... 3.4. Chamaecrista trichopoda
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4. Copaifera L., Sp. Pl. (ed. 2) 1: 557. 1762.
Descrição: Dwyer (1951); Martins-da-Silva 

et al. (2008).
Arbusto ou árvore, com cerca de 35 espécies 

de distribuição pantropical e ampla ocorrência no 
Brasil, seu centro de diversidade (Mackinder 2005). 
Das 24 espécies nativas do país, duas ocorrem no 
estado de São Paulo. Pertence à tribo Detarieae DC., 
que possui a maior parte de suas espécies distribuídas 
no continente africano (Mackinder 2005). Copaifera 
é considerado um grupo com taxonomia complexa e 
apresenta limites imprecisos em relação aos outros 
gêneros da tribo (Queiroz 2009). Em uma revisão 
das espécies da América Central, Índias Ocidentais, 
e América do Sul, Dwyer (1951) comentou ter tido 
dificuldades na preparação de uma chave para as 
espécies e cita como caracteres importantes para 
esta distinção, a presença ou ausência de pontuações 
nos folíolos, além de caracteres florais como, 
pubescência das sépalas, comprimento das anteras 
e a condição glabra ou não glabra do pistilo.

4.1. Copaifera langsdorffii Desf., Mém. Mus. Hist. 
Nat. 7: 377. 1821.  Fig. 2e

Descrição: Costa & Queiroz (2007); Queiroz 
(2009).
Material selecionado: Cabreúva, estrada dos romeiros, 
12.I.2012, fr., N.A.G. Escobar et al. 124 (UEC). Jundiaí, 
26.XII.1984, fl., L.P.C. Morellato-Fonzar & R.R. 
Rodrigues (UEC 40633).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: Mogi 
Guaçu, reserva biológica da fazenda da Campininha, 
8.II.1991, fl., W. Mantovani 1664 (UEC).

Esta espécie pode ser reconhecida pelos 
folíolos com nervação reticulada, muito lustrosos e 
sementes ariladas e, quando velhos, os indivíduos 
apresentam casca vinácea e escamiforme. C. 
langsdorffii apresenta pontuações translúcidas, 
assim como Hymenaea, mas distingue-se desta 
pela presença de mais de um par de folíolos. Os 
indivíduos desta espécie apresentam grande variação 
morfológica (Morim & Barroso 2007; Queiroz 
2009), com folíolos que podem diferir em tamanho 
e filotaxia, variando de alternos a sub-opostos. 
É relativamente comum em florestas decíduas e 
cerradão (Queiroz 2009), sendo encontrada no local 
de estudo em borda e interior de mata. 

5. Hymenaea L., Sp. Pl. 2: 1192. 1753. 
Descrição: Lee & Langenhein (1975).
Arbustos ou árvores, com 14 espécies de 

distribuição neotropical e apenas uma espécie na 
África (Mackinder 2005). No Brasil é amplamente 

distribuído, sendo constituído por 12 espécies, 
das quais três ocorrem no estado de São Paulo. 
Hymenaea e Copaifera, correspondem aos únicos 
táxons da tribo Detarieae representados neste estudo. 

5.1. Hymenaea courbaril L., Sp. Pl. 2: 1192. 
1753.  Fig. 2m-n

Descrição: Lee & Langenhein (1975); 
Queiroz (2009).
Material examinado: Jundiaí, 15.II.2006,  fl., C.S. 
Garcia (UEC 150351); estrada Francisco Missé, 
29.VII.2012, fr., N.A.G. Escobar et al. 193 (UEC).

A espécie pode ser reconhecida pelos 
folíolos glabros, falcados e frutos moderadamente 
compressos, com pequenos e proeminentes pontos 
resinosos (Lee & Langenheim 1975). Na Serra do 
Japi Hymenaea courbaril pode ser encontrada tanto 
em locais pouco perturbados, quanto plantada em 
jardins e ruas, pois é uma espécie muito utilizada 
na arborização urbana.

6. Peltophorum (Vogel) Benth., J. Bot. (Hooker) 
2(10): 75. 1840.

Descrição: Ulibarri (2008); Bortoluzzi et al. 
(2010).

Árvores, com 5‒7 espécies, de distribuição 
pantropical, pertencente à tribo Caesalpinieae Rchb. 
(Lewis 2005). No Brasil, o gênero é representado 
somente por uma espécie, Peltophorum dubium 
(Spreng.) Taub. (Barneby 1996). Assemelha-se a 
Schizolobium Vogel em alguns aspectos, como a 
grande estatura, folhas bipinadas e flores amarelas, 
mas difere, entre outras características, pela vagem 
samaróide indeiscente (Barneby 1996). Em uma 
revisão do gênero para a região neotropical, 
Barneby (1996) comenta que apesar das espécies 
de Peltophorum do Novo Mundo serem bem 
conhecidas e desfrutarem de uma nomenclatura 
estabilizada, as diferenças morfológicas não são tão 
aparentes uma vez que a estrutura da flor e do fruto 
é pouco diversificada e a fórmula das folhas varia 
muito entre as espécies para oferecer caracteres úteis 
às identificações.

6.1. Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Nat. 
Pflanzenfam. 3(3): 176. 1892.  Fig. 2a-b

Descrição: Morim & Barroso (2007).
Material examinado: Jundiaí, Quilombo E.F.S. sem 
data, fl., E. Amaral (6495 SPSF).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: 
Campinas, Unicamp, fl. e fr., N.A.G. Escobar 214 (UEC).

Distingue-se pela pilosidade ocrácea dos 
ramos jovens e foliólulos sésseis e discolores. 
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Na Serra do Japi foi vista ao longo de estrada, no 
entanto, devido ao seu porte não foi coletada, sendo 
que o material examinado pertence à coleta de outro 
pesquisador. 

7. Schizolobium Vogel, Linnaea 11: 399. 1837.
Descrição: Bortoluzzi et al. (2010).
Árvore, com uma espécie distribuída na 

região neotropical (Barneby 1996) e pertencente à 
tribo Caesalpinieae. Polhill & Vidal (1981) citam 
a existência de 1‒2 espécies, no entanto, em uma 
revisão para o gênero Barneby (1996) afirma haver 
um equívoco, confirmando a existência de somente 
uma espécie e duas variedades. Os indivíduos de 
Schizolobium têm rápido crescimento, são vistosos 
e florescem quando estão sem folhas (Lewis 2005).

7.1. Schizolobium parahyba (Vell.) Blake, Contr. 
U.S. Natl. Herb. 20(7): 240. 1919.  Fig. 2c-d

Descrição: Silva & Tozzi (2010).
Material examinado: Jundiaí, Sítio São Luiz, 30.IX.2004. 
fr. e fl., G. Cury & M.A.P. Ferreira 02 (ESA).

Schizolobium parahyba pode ser reconhecida 
pelas cicatrizes no tronco, oriundas de folhas que 
caíram, e ramos muito verdes que, quando jovens, 
possuem constituição pegajosa. Na Serra do Japi, 
foi encontrada na beira de rodovias e bordas de 
mata, sendo notável pelo seu porte. 

8. Senna Mill., Gard. Dict. Abr. (ed.4) vol. 3. 1753.
Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Ervas (algumas monocárpicas), arbustos ou 

árvores, com 295‒300 espécies de distribuição 
circuntropical, mais numerosas no continente 
americano (Lewis 2005), onde se distribuem em 
35 séries e seis seções (Irwin & Barneby 1982). 
Pertence à tribo Cassieae, subtribo Cassiinae, 
sendo incluído em Cassia até o tratamento dado por 
Irwin & Barneby em 1981. No Brasil, Senna está 
amplamente distribuído, sendo representado por 80 
espécies, das quais 24 ocorrem no estado de São 
Paulo. Este gênero exibe uma rica diversidade de 
detalhes no habitat, hábito, folhagem, inflorescência, 
flor e fruto (Irwin & Barneby 1982).

Chave para identificação das espécies de Senna 
1. Folhas com nectários extraflorais na base do pecíolo.

2. Folíolos elípticos, ápice acuminado, face adaxial pubescente; pétalas com 1,5‒1,8 cm de compr.; 
legumes com 17‒18 cm de compr.  ....................................................................8.2. Senna hirsuta

2᾿. Folíolos oblongos, ápice obtuso, face adaxial glabra; pétalas com 2‒2,3cm de compr.; legumes 
com 25‒27 cm de compr.  .................................................................................. 8.1. Senna cernua

1᾿. Folhas com nectários extraflorais entre os folíolos.
3. Folhas com 2 pares de folíolos.

4. Folíolos elípticos com 1,5‒2,2 cm de larg., faces adaxial e abaxial glabras; pedicelo glabro; 
cálice externamente glabro  ....................................................................8.6. Senna splendida

4᾿. Folíolos subfalcados com 3,5‒5,5 cm de larg., faces adaxial e abaxial pubescentes; pedicelo 
seríceo; cálice externamente pubescente  ..........................................8.3. Senna macranthera

3᾿. Folhas com mais de 2 pares de folíolos.
5. Folhas com 10‒15 pares de folíolos, oblongos; pecíolo com 1‒1,3 cm de compr.; cálice 

externamente glabro; legume plano comprimido  ..................................8.4. Senna multijuga
5᾿. Folhas com 4‒5 pares de folíolos, elípticos a obovais; pecíolo com 2,4‒3,7 cm de compr.; 

cálice piloso; legume subcilíndrico  ......................................................... 8.5. Senna pendula

8.1. Senna cernua (Balb.) H.S.Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35:419. 1982. 
 Fig. 3k-m

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Jundiaí, estrada para base, 
27.V.2012, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 158 (UEC).

Pode ser reconhecida pela combinação 
dos seguintes caracteres: ramos castanhos, com 
pecíolos maiores que 3,5 cm e folíolos com margem 
ciliada. Foi coletada na beira da estrada de acesso 

à sede da reserva biológica municipal, em local 
perturbado, tipo de ambiente no qual é comumente 
encontrada (Irwin & Barneby 1982).

8.2. Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby, 
Phytologia 44(7): 499. 1979.  Fig. 3i-j

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Cabreúva, camping Cascata, 
10.VI.2012, fl. e fr., N.A.G. Escobar & F.S. Meyer 183 
(UEC).
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Possui indumento muito tomentoso de cor 
esbranquiçada, tanto nas folhas quanto nos frutos. 
Na Serra do Japi, Senna hirsuta foi coletada 
em beira de estrada e borda de mata, ambiente 
comum a esta espécie, segundo Irwin & Barneby 
(1982).

8.3. Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S. 
Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 
181. 1982.  Fig. 3p-q

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material examinado: Cajamar, estrada Francisco Missé, 
25.III.2012, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 152 (UEC).

A espécie distingue-se por apresentar 
nectários extraflorais localizados na face ventral 
e dorsal do primeiro e segundo par de folíolos, 
respectivamente. Irwin & Barneby (1982) 
reconhecem Senna macranthera como uma 
espécie altamente polimórfica. Na Serra do Japi 
foi coletada em borda de mata. 

8.4. Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & 
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 492. 
1982.  Fig. 3r

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Jundiaí, estrada para base, 
4.III.2013, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 208 (UEC).

Possui, geralmente, mais de oito pares de 
folíolos com nectários extraflorais entre todos 
ou somente alguns pares, o que a distingue de 
Cassia ferruginea, espécie com a qual pode ser 
confundida. Senna multijuga varia muito, tanto em 
estatura, quanto no número e tamanho dos folíolos 
(Irwin & Barneby 1982). Devido a suas qualidades 
ornamentais é muito utilizada na arborização 
urbana. Na Serra do Japi foi encontrada em bordas 
de floresta e estradas.

8.5. Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35:378. 1982. 
 Fig. 3s

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Jundiaí, estrada para condomínio 
Serra da Ermida, 28.VII.2012, fr., N.A.G. Escobar et 
al. 184 (UEC); RBM Serra do Japi, 23.IV.1998, fl., G. 
Camargo (HRCB 29208).

Pode ser reconhecida pela presença de 
folíolos com base assimétrica, discolores e 
legumes inflados quando maduros, frequentemente 
predados. Além disso, quando cortados, os ramos 
são ocos. Na Serra do Japi possui alta ocorrência, 
sendo encontrada em bordas de mata e estradas.

8.6. Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 35: 190. 1982.   
Fig. 3n-o

Descrição: Irwin & Barneby (1982).
Material selecionado: Jundiaí, estrada para base, 
4.III.2013, fl. e fr., N.A.G. Escobar et al. 207 (UEC); 
Cabreúva, camping Cascata, 15.VI.2012, fl. e fr., N.A.G. 
Escobar & F.S. Meyer 180 (UEC); 

Senna splendida pode ser reconhecida pela 
combinação de folíolos com nervação reticulada, 
margem revoluta e membranácea e nectários 
extraflorais estipitados. Assim como observado em 
S. pendula, apresenta alta frequência de predação 
dos frutos. Possui alta ocorrência no local de estudo 
e é facilmente encontrada em bordas de mata e 
estradas.

9. Tachigali Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 372, pl. 
143, f. 1. 1775.

Descrição: van der Werff (2008); Silva & 
Tozzi (2010).

Árvores, com cerca de 60‒70 espécies de 
distribuição neotropical e principal centro de 
diversidade na bacia Amazônica (Lewis 2005). 
No Brasil, o gênero está distribuído por todas 
as regiões do país e contém ca. de 56 espécies 
das quais cinco ocorrem no estado de São 
Paulo. Pertence à tribo Caesalpinieae e tem 
como sinônimo de Sclerolobium Vogel (van 
der Werff 2008). É um dos únicos gêneros de 
Caesalpinioideae com ocorrência de mirmecofilia 
(Dwyer 1954).

9.1. Tachigali denudata (Vogel) Oliveira-Filho, 
Cat. Árvores Nativas Minas Gerais 140. 2006. 
 Fig. 2f-g

Descrição: Silva & Tozzi (2010).
Material examinado: Cajamar, 25.III.2012, fr., N.A.G. 
Escobar et al. 154 (UEC).
Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: 
Guaratuba, 14.X.1989, fl., G. Hatschbach & J.M. Silva 
53528 (UEC).

Tachigali denudata possui folíolo terminal 
abortado e nervuras primária e secundária 
proeminentes na face abaxial e impressas na face 
adaxial. Os folíolos podem variar de opostos 
a subopostos e, entre indivíduos, apresentam 
considerável uniformidade nos caracteres florais 
e grande variação na densidade e distribuição no 
indumento da face abaxial dos folíolos, segundo 
Silva & Lima (2007). Na Serra do Japi, foi 
encontrado somente um indivíduo, em beira de 
estrada.
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Resumo
Objetivou-se avaliar as espécies arbóreas raras e comuns da família Myrtaceae amostradas pelo Inventário 
Florístico Florestal de Santa Catarina na Floresta Estacional Decidual.  Esta floresta ocorre ao longo do rio 
Uruguai e afluentes, sob baixas temperaturas no inverno e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com 
árvores do dossel e emergentes predominantemente caducifólias. Coletaram-se dados em 78 unidades amostrais 
com 0,40 ha cada, registrando-se árvores com diâmetro na altura do peito ≥ 10 cm. Utilizou-se a metodologia 
Rabinowitz para segregar as espécies em raras ou comuns, considerando três variáveis: distribuição geográfica, 
especificidade por habitat e tamanho populacional. Das 28 espécies amostradas, 78,57% (22 spp.) apresentaram 
alguma forma de raridade e 21,43% (6 spp.) foram comuns. As espécies de Myrtaceae na Floresta Estacional 
Decidual são, em geral, amplamente distribuídas, mas seletivas quanto ao habitat e possuem poucos indivíduos. 
Destacam-se três espécies consideradas raras na floresta avaliada: Eugenia subterminalis, Myrcianthes gigantea 
e Siphoneugena reitzii com um indivíduo cada. Campomanesia xanthocarpa foi a espécie mais comum. Todas 
as espécies avaliadas são zoocóricas e podem ser utilizadas em restauração ambiental.
Palavras-chave: domínio Mata Atlântica, análise de raridade, conservação.

Abstract
We surveyed the common and rare species of Myrtaceae that were sampled in the Santa Catarina Forest Floristic 
Inventory of the Seasonal Deciduous Forest. This forest runs along the Uruguay River and its tributaries, with 
cold winters and rainfall distributed throughout the year, and a mostly deciduous and emergent canopy. We 
collected data in 78 sample units, each with an area of 0.40 ha, and recorded trees ≥ 10 cm diameter at breast 
height. We used Rabinowitz methodology to separate  common and rare species, based on three variables: 
geographic distribution, habitat and population size. Of the 28 species sampled, 78.57% (22 spp.) were rare 
and 21.43% (6 spp.) were common. Myrtaceae species in the Seasonal Deciduous Forest are generally widely 
distributed, but are selective in relation to habitat and low in abundance. It is important to note that three species 
were considered rare in this forest: Eugenia subterminalis DC., Myrcianthes gigantea (D.Legrand) D.Legrand 
and Siphoneugena reitzii D.Legrand with one individual each. Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 
was the most common species. All species are dispersed by animals and can be used in habitat restoration.
Key words: Atlantic Forest domain, rarity analysis, conservation.
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Introdução 
O termo raro é definido de diversas formas 

entre os pesquisadores (Rabinowitz et al. 1986; 
Martins 1991; Gaston 1994). No contexto 
de biologia de populações e comunidades, é 
habitualmente empregado no sentido de restrito 
(Caiafa & Martins 2010), sendo caracterizadas 

como raras as espécies endêmicas e com pequeno 
tamanho populacional (Gaston 1994). Para a 
ecologia a raridade pode apresentar gradientes, 
variando entre casos extremos e mais brandos de 
raridade; Rabinowitz et al. (1986) desenvolveram 
metodologias para segregar formas de raridade, 
bem como as espécies ditas comuns, tomando 
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por base três variáveis compartilhadas entre as 
espécies: distribuição geográfica, especificidade 
por habitat e tamanho populacional. A metodologia 
proposta por Rabinowitz et al. (1986) para análise 
de raridade tem sido utilizada mundialmente 
por vários pesquisadores, como Pitman et al. 
(1999), que analisaram a raridade na floresta 
amazônica peruana, Broennimann et al. (2005), 
que pesquisaram a raridade na Suíça e Drever et al. 
(2010) o fizeram no nordeste de Ontário, Canadá. 
No Brasil existem até o presente momento os 
estudos realizados por Caiafa & Martins (2010) 
para a porção meridional da Floresta Ombrófila 
Densa e por Fontana (2012) para a Floresta 
Estacional Decidual de Santa Catarina. Pitman et 
al. (1999) defendem que essa metodologia continua 
sendo uma das melhores para tratar a raridade das 
espécies em multiescala e de forma compreensível. 
O conhecimento dos gradientes de raridade é 
importante, pois possibilita distinguir onde devem 
ocorrer ações prioritárias de conservação.

Myrtaceae compreende cerca de 144 gêneros 
e 5.774 espécies no mundo (The Plant List 
2010), abrangendo árvores e arbustos que se 
distribuem em diversos habitats e por todos os 
continentes, com exceção da Antártica (Marchiori 
& Sobral 1997), sendo de distribuição. No Brasil 
ocorrem 979 espécies e 23 gêneros (Sobral et al. 
2012), sendo estes tipicamente neotropicais, com 
exceção de Eugenia que é pantropical (Landrum 
& Kawasaki 1997; Marchiori & Sobral 1997). 
As espécies nativas brasileiras geralmente não 
produzem madeiras valiosas, no entanto, muitas 
espécies são frutíferas, algumas de elevada 
importância comercial, sendo apreciadas pela fauna 
e pelas pessoas (Marchiori & Sobral 1997; Backes 
& Irgang 2004; Carvalho 2006, 2008, 2010).

No Sul do Brasil, Myrtaceae frequentemente 
tem sido relatada com grande riqueza específica 
(Klein 1972; Marchiori & Sobral 1997; Bergamin 
& Bodin 2006; Chaves et al. 2009; Kilka & 
Longui 2011). Porém, conforme dados da Flora 
Ilustrada Catarinense (Legrand & Klein 1967, 
1969, 1970, 1972, 1977, 1978), há um grande 
número de espécies que são frequentemente raras 
ou com inexpressiva dispersão, principalmente na 
Floresta Estacional Decidual (FED). Apesar de 
sua importância na estrutura das florestas, estudos 
ecológicos abordando especificamente mirtáceas 
sul-brasileiras ainda são escassos, principalmente 
para o Estado de Santa Catarina, em especial na 
FED. Isto gera preocupação quanto à conservação 

destas, uma vez que a FED em Santa Catarina está 
sob grande pressão de uso (Klein 1978; Vibrans et 
al. 2008; Vibrans et al. 2012b). Conforme Landrum 
& Kawasaki (1997) espécies de mirtáceas estão 
desaparecendo da natureza antes mesmo que se 
tenha conhecimento básico de sua biologia, o 
que justifica a análise de raridade das espécies 
catarinenses.

Caiafa & Martins (2010) na categorização 
das formas de raridade da porção Meridional 
da Floresta Ombrófila Densa, constataram que 
Myrtaceae destacou-se como a família com maior 
riqueza de espécies e Fontana (2012), para a FED 
em Santa Catarina, como a segunda família com 
maior riqueza, atrás apenas de Fabaceae. Para 
avaliar as espécies de Myrtaceae presentes na 
FED catarinense, foi utilizada a lista apresentada 
por Fontana (2012), tendo como hipótese que as 
espécies de Myrtaceae ocorrem de forma muito 
rara nesta região fitoecológica, considerando a 
alta interferência antropogênica relatada para esta 
floresta e a grande importância desta família na 
fitofisionomia da Mata Atlântica. Espera-se que os 
resultados possam subsidiar ações de conservação 
das espécies de Myrtaceae presentes nesta região 
fitoecológica, bem como os ecossistemas que as 
contêm.

Material e Métodos
O presente trabalho utilizou os dados 

coletados em campo pelo Inventário Florístico 
Florestal de Santa Catarina (IFFSC), levantados 
no âmbito da Floresta Estacional Decidual. A 
Floresta Estacional faz parte do domínio da Mata 
Atlântica, que em Santa Catarina distribui-se ao 
longo do rio Uruguai e seus afluentes (Klein 1978), 
entre a longitude 51º07’19’’W e 53º46’34’’W. 
Conforme a classificação de Koeppen (1948) o 
clima predominante é “mesotérmico úmido com 
verão quente” (Cfa), com temperaturas médias 
entre 17ºC e 19ºC e ocorrência de geadas de 5 a 
20/dias por ano (Nimer 1971). As chuvas são bem 
distribuídas (Leite & Klein 1990), com precipitação 
média entre 1.500 mm a 2.250 mm (Nimer 1971). 
No Sul do Brasil, diferentemente de outras regiões 
do país, o caráter estacional da vegetação, que 
provoca a queda das folhas, é dado em função das 
baixas temperaturas no inverno e não em razão de 
períodos de estiagem (Oliveira-Filho et al. 2006; 
Schumacker et al. 2011).

 Para alocar as unidades amostrais (UAs) na 
FED foi utilizada uma amostragem sistemática, 
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com UAs distribuídas em grades de 5 km × 5 
km, que resultou em 78 UAs para esta região 
fitoecológica (Vibrans et al. 2010). Cada UA foi 
composta por um conglomerado básico com área 
total de 4.000 m², totalizando 31,2 hectares, onde 
foram amostrados todos os indivíduos com DAP 
≥10 cm (Vibrans et al. 2010).

Para avaliar as formas de raridade de 
Myrtaceae ocorrentes na FED, a partir dos dados 
coletados nas 78 unidades amostrais do IFFSC 
nesta região, foi utilizada a listagem de espécies 
compilada por Fontana (2012), resgatando-se as 
informações sobre a categorização da raridade 
das espécies de mirtáceas. Para elaboração da lista 
utilizou-se a grade de parâmetros proposta por 
Rabinowitz et al. (1986) e empregada no Brasil por 
Caiafa & Martins (2010), gerando uma matriz com 
oito categorias, uma contendo espécies comuns e as 
outras sete abrigando as formas de raridade (Tab. 
1). Esse sistema de classificação partiu de três 
variáveis comuns entre as espécies, a distribuição 
geográfica, a especificidade por habitat e o tamanho 
populacional. O gradiente crescente de raridade 
vai de 1 a 7, sendo que a Forma 7 é considerada a 
mais severa pelos autores do método (Rabinowitz 
et al. 1986).

Para encontrar as espécies pertencentes a 
cada forma de raridade, bem como as comuns, 
aplicou-se a grade de parâmetros com os critérios 
de enquadramento apresentados na Tabela 1.

Para a variável distribuição geográfica, 
utilizou-se o gradiente longitudinal em toda a 
extensão de ocorrência da FED no Estado, pois, 
diferentemente de Caiafa & Martins (2010), que 
analisaram a latitude, uma vez que a Mata Atlântica 
(sensu stricto) acompanha a faixa litorânea e abrange 
grandes latitudes, a FED se estende pelo interior 
catarinense em estreita latitude, mas ocupando 
ampla faixa longitudinal (Fig. 1), o que torna esta 
análise mais pertinente. A longitude foi analisada a 
cada 30' ou meio grau, equivalendo a 55 km. Desta 

forma, as UAs do IFFSC (2010), perfazem seis 
gradientes possíveis nessa região fitoecológica. A 
classificação em “ampla distribuição geográfica” 
foi aplicada à espécie ocorrente em três ou mais 
gradientes longitudinais, podendo cobrir extensão 
superior a 165 km. Para a classificação como 
“restrita distribuição geográfica” foi considerada 
a ocorrência da espécie em dois ou apenas um 
gradiente longitudinal, ou seja, presente em uma 
extensão máxima de 110 km.

Para a variável especificidade por habitat 
considerou-se o gradiente de altitude ocorrente 
nesta região fitoecológica, especificado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE 1992; Vibrans et al. 2011), sendo que a 
formação Submontana situa-se entre as latitudes 
24ºS a 32ºS e altitudes de 30 m a 400 m e a formação 
Montana situa-se entre as latitudes 24ºS a 32ºS e as 
altitudes de 400 m a 1000 m. Em Santa Catarina, 
a FED apresenta as formações Submontana 
e Montana (neste estudo considerado para 
categorizar o habitat), nas latitudes compreendida 
entre 27º08’07”S e 27º48’39”S e com altitudes de 
250 a 898 m (Vibrans et al. 2012a), embora seja 
conhecido que dentro de cada faixa altitudinal os 
fatores ambientais podem variar consideravelmente. 
Portanto, foi considerada como tendo habitat único 
aquela espécie que se apresentou em apenas uma 
formação e com habitat variado, a espécie ocorrente 
nas duas formações.

Para a variável tamanho populacional 
considerou-se o número de indivíduos amostrados 
em cada UA. Dessa forma, a espécie que apresentou 
apenas um indivíduo nas UA em que ocorreu, foi 
considerada escassa. Considerou-se abundante 
a espécie que esteve presente, em pelo menos 
uma das UA em que ocorreu, com dois ou mais 
indivíduos. Portanto, com a aplicação destes 
critérios foi possível segregar as espécies desta 
família em cinco formas de raridade, além das 
consideradas comuns.

Tabela 1 ‒ Grade de parâmetros para classificação das formas de raridade.
Table 1 ‒ Grid parameters for classifying forms of rarities.

Distribuição geográfica Ampla Restrita

Especificidade de habitat Variado Único Variado Único

Tamanho 
populacional

Abundantes Espécies Comuns Forma 2 Forma 4 Forma 6

Escassas Forma 1 Forma 3 Forma 5 Forma 7

Fonte: Adaptado de Rabinowtiz et al. (1986) e Caiafa & Martins (2010).
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Resultados e Discussão
Foram avaliados 337 indivíduos, representando 

28 espécies, agrupadas em 10 gêneros de Myrtaceae 
na FED catarinense (Tab. 3). Esta família está 
amplamente distribuída na região estudada (Fig. 
1). O gênero mais representativo foi Eugenia L., 
com 10 espécies (39,29%), seguido de Myrcia DC. 
com quatro (14,29%), Campomanesia Ruiz & Pav. 
com três (10,71%), Calyptranthes Sw., Myrcianthes 
O.Berg e Plinia L. com três espécies cada (7,14%), 
Blepharocalyx O.Berg, Myrceugenia O.Berg, 
Myrciaria O.Berg e Siphoneugena O.Berg com uma 
espécie cada (3,57%).

Conforme Romagnolo & Souza (2006), o 
gênero Eugenia é bem representado nas diversas 
formações vegetacionais do Brasil, apresentando 
elevada riqueza específica, com espécies frequentes 
e abundantes, sendo que este gênero abrange cerca 
de 241 espécies no domínio atlântico, das quais 202 
são endêmicas (Stehmann et al. 2009). Segundo 
Chaves et al. (2009) Eugenia, conjuntamente com 
Myrcia, compreendem o maior número de espécies 
nativas dessa família, conferindo importante papel 
nas florestas brasileiras. A riqueza destes dois 
gêneros na FED catarinense sugere que, apesar 
da intensa interferência antropogênica (Vibrans 
et al. 2008), os fragmentos florestais mantém a 
proporção destas espécies nesta floresta.

Do total das espécies de Myrtaceae amostradas 
78,57% (22 spp.) apresentam alguma forma de 

raridade (Formas 2, 3, 5, 6 e 7), as Formas 1 (espécies 
amplamente distribuídas, com habitat variado, mas 
escassas) e 4 (espécies restritamente distribuídas, 
mas em habitat variado e abundantes) não ocorrem, 
e 21,43% (6 spp.) são comuns (Tab. 2). Conforme 
Ricklefs (2011), nas florestas tropicais poucas 
espécies são abundantes e muitas mais são raras. 

 As espécies foram preferencialmente 
estenotópicas (Dajoz 1983), ou seja, com restrita 
distribuição na área estudada (Formas 5, 6 e 7), 
abrangendo 67,86% (20) (Tab. 2). Esse resultado 
evidencia o caráter endêmico das espécies das 
Florestas Estacionais relatado por Pennington et al. 
(2009). São espécies com especificidade por habitat 
ou estenóicas, 75% (21 spp.) delas, portanto, com 
restrição quanto ao habitat (Formas 2, 3, 6 e 7), ou 
seja, foram registradas em apenas uma das formações 
(Montana ou Submontana) (Tab. 2). Este resultado 
pode indicar baixa tolerância frente à variação das 
condições ambientais (Dajoz 1983), pois com a 
altitude variam também os fatores climáticos. 

Quanto ao tamanho populacional, 53,47% 
(15 espécies) foram enquadradas como escassas 
e 46,43% (13 espécies) como abundantes na 
região (Tab. 2). As características de distribuição e 
abundância encontradas para as Myrtaceae da FED 
catarinense corroboram as descrições feitas por 
Legrand & Klein (1967, 1969, 1970, 1972, 1977, 
1978), os quais relataram que a maior parte das 
espécies desta família são raras ou com distribuição 

Figura 1 – Distribuição da família Myrtaceae na região fitoecológica da Floresta Estacional Decidual em Santa Catarina.
Figure 1 – Distribution of the family Myrtaceae in the region phytoecological Deciduous Forest in Santa Catarina.
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descontínua e inexpressiva. O mesmo foi observado 
na série de livros recentemente publicados pelo 
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, 
onde constam as análises da abundância de cada 
uma das espécies amostradas (Vibrans et al. 
2012a,b, 2013a,b). Conforme Izco (1998) a baixa 
abundância local é condicionante da raridade e 
pode preceder a extinção local. 

As espécies categorizadas como Formas 
2 e 3 de raridade, são compostas por arranjos 
com ocorrência em ampla extensão e podem ser 
menos prioritárias em termos de conservação da 
natureza (Izco 1998). Porém, considerando que 
esta fitofisionomia é a mais ameaçada do domínio 
atlântico e que existe apenas uma unidade de 
conservação que a proteje em território catarinense, 
o Parque Estadual Fritz Plaumann, localizado 
na bacia hidrográfica do rio do Peixe, altamente 
impactada pela agroindústria, onde alterações 
do meio interferem na unidade de conservação 
empobrecendo gradativamente sua diversidade 
biológica (Vitali & Uhlig 2010), as populações 
destas espécies devem ser monitoradas com 
objetivo de evitar extinções locais. 

A análise das espécies comuns evidenciou que 
das seis espécies presentes na FED, todas ocorrem 
também na Floresta Ombrófila Mista (FOM) e 
duas são igualmente comuns na porção meridional 
da Floresta Ombrófila Densa (FOD) (Legrand & 
Klein 1967, 1969, 1970, 1972, 1977, 1978; Caiafa 
& Martins 2010; Vibrans et al. 2011), sendo as 
últimas Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 
O.Berg e C. xanthocarpa (Mart.) O.Berg. No 
entanto, Caiafa & Martins (2010) demostraram 
que outras duas comuns na FED catarinense 
apresentaram raridade na FOD: Eugenia ramboi D. 
Legrand (F4) e E. uniflora L. (F1) (Tab. 3). Dentre 
as espécies categorizadas como comuns destacam-

se Calyptranthes tricona D.Legrand e Myrcianthes 
pungens (O. Berg) D. Legrand, que foram relatadas 
como raras em Santa Catarina e Campomanesia 
guazumifolia e Eugenia uniflora relatadas como 
raras apenas na FED (Legrand & Klein 1969, 
1977). A espécie mais abundante foi Campomanesia 
xanthocarpa, também relatada como comum na FED 
(Legrand & Klein 1977) e na porção meridional da 
FOD (Caiafa & Martins 2010) (Tab. 3). 

Todas as 12 espécies incluídas na Forma 7, 
a mais restritiva, foram também encontradas nos 
estudos de Legrand & Klein (1967, 1969, 1970, 1972, 
1977, 1978). A Forma 7 corresponde às espécies 
com restrita distribuição geográfica, seletivas 
quanto ao habitat e com escassos indivíduos. Das 
espécies assim categorizadas Campomanesia 
guaviroba, Eugenia uruguayensis, E. brasiliensis e 
E. subterminalis foram consideradas muito raras por 
Legrand & Klein (1969, 1972, 1977), e Myrcianthes 
gigantea rara apenas na FED (Legrand & Klein 
1977). As quatro primeiras também estão presentes 
na porção meridional da FOD (Caiafa & Martins 
2010) (Tab. 3). Legrand & Klein (1969) descreveram 
Eugenia burkartiana como característica de FOD, 
mas possível de ser encontrada na FED, uma vez que 
ocorre também no Paraguai e Missiones (Argentina) 
e, de fato, no presente estudo foi coletada na 
Estacional. Essa espécie foi relatada como a forma 
mais rara na porção meridional da FOD (F7) (Caiafa 
& Martins 2010), porém, está presente nas outras 
regiões fitoecológicas florestais de Santa Catarina 
(Tab. 3). Legrand & Klein (1978) citam Myrciaria 
floribunda como sinônimo heterotípico de Myrciaria 
arborea D.Legrand, Myrciaria axillaris O.Berg, 
Myrciaria ciliolata (Cambess.) O.Berg, Myrciaria 
splendens O.Berg e Myrciaria tenuiramis O.Berg. 
Esses sinônimos foram incluídos posteriormente na 
sinonímia de Myrciaria floribunda (ver Sobral et al. 

Tabela 2 – Distribuição das espécies nas formas de raridade, segundo critérios propostos por Rabinowitz et al. (1986), 
encontradas na Floresta Estacional Decidual em Santa Catarina.
Table 2 –  Distribution of species in the forms of rarity, according to the criteria proposed by Rabinowitz et al. (1986), found in the 
Deciduous Forest in Santa Catarina.

Distribuição geográfica Ampla
32,14%

Restrita
67,86%

Especificidade de habitat Variado Único Variado Único

Tamanho
populacional

Abundantes
(Algumas amostras com 
muitos indivíduos) 46,43%

Espécies comuns
21,43% (6)

Forma 2
3,57 % (1)

 
Forma 4

0
Forma 6

21,43 % (6)

Escassas
(Todas as amostras um 
indivíduo) 53,57%

Forma 1
0

Forma 3
7,14% (2)

Forma 5
3,57% (1)

Forma 7
42,86 % (12)
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Tabela 3 – Categorização das espécies de Myrtaceae (APG III 2009) distribuídas nas formas de raridades e as 
classificadas como comuns. Registro na FOM – Floresta Ombrófila Mista, FOD  –  Floresta Ombrófila Densa, na 
publicação FIC – Flora Ilustrada Catarinense e classificação encontrada por Caiafa & Martins (CM) para porção 
meridional da Floresta Ombrófila Densa. N = Indica o número de indivíduos; C = Indica as espécies comuns na 
porção meridional da Floresta Ombrófila Densa (Caiafa & Martins 2010); CM = Indica as formas de raridade (1, 
4, 5, 6 e 7) na porção meridional da Floresta Ombrófila Densa (Caiafa & Martins 2010); × = Indica a presença das 
espécies na Floresta Ombrófila Densa em Santa Catarina (Vibrans et al. 2011), Floresta Ombrófila Mista (Vibrans 
et al. 2011) e constantes na Flora Ilustrada Catarinense (Legrand & Klein 1967-1978).
Table 3 – Categorization of species of Myrtaceae (APG III 2009) distributed in the forms of rarities and classified as common. Log 
in FOM – Araucaria Forest, FOD – Rain Forest, published in FIC – Illustrated Flora Catarinense and classification found by Caiafa 
and Martins (CM) for the southern portion of the Atlantic Rain Forest. N = Indicates the number of individuals; C = Indicates species 
common in the southern portion of the Rain Forest (Caiafa & Martins 2010); CM = Indicates forms of rarity (1, 4, 5, 6 and 7) in the 
southern portion of the Rain Forest (Caiafa & Martins 2010); × = Indicates the presence of the species in the Atlantic Rain Forest in 
Santa Catarina (Vibrans et al. 2011), Rain Forest (Vibrans et al. 2011) and listed in the Illustrated Flora of Santa Catarina (Legrand & 
Klein 1967, 1969, 1970, 1972, 1977, 1978).

Espécie Forma N CM FOD FOM FIC

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Forma 7 2 C × × ×

Calyptranthes grandifolia O.Berg Forma 7 1 F4 × × ×

C. tricona D. Legrand Comum 19 × × ×

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. Forma 7 1 C × ×

C. guazumifolia (Cambess.) O.Berg Comum 27 C × × ×

C. xanthocarpa (Mart.) O.Berg Comum 88 C × × ×

Eugenia brasiliensis Lam. Forma 7 1 C × ×

E. burkartiana (D. Legrand) D. Legrand Forma 7 1 F7 × × ×

E. gracillima Kiaersk. Forma 6 6

E. involucrata DC. Forma 3 5 C × × ×

E. pyriformis Cambess. Forma 3 6 F6 × ×

E. ramboi D. Legrand Comum 6 F4 × × ×

E. rostrifolia D. Legrand Forma 2 63 F4 × × ×

E. subterminalis DC. Forma 7 1 × ×

E. uniflora L. Comum 48 F1 × ×

E. uruguayensis Cambess. Forma 7 1 F4 × ×

E. verticillata (Vell.) Angely Forma 6 12 × × ×

Myrceugenia myrcioides (Cambess.) O. Berg Forma 7 2 C × × ×

Myrcia catharinensis (D.Legrand) NicLugh. Forma 6 7 × × ×

M. oblongata DC. Forma 6 3 × ×

M. pubipetala Miq. Forma 7 1 C × ×

M. splendens (Sw.) DC. Forma 6 2 × × ×

Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand Forma 7 1 × ×

M. pungens (O. Berg) D. Legrand Comum 24 × ×

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. B Forma 7 3 C × × ×

Plinia peruviana (Poir.) Govaerts Forma 5 3 F5 × × ×

P. rivularis (Cambess.) Rotman Forma 6 2 C × × ×

Siphoneugena reitzii D. Legrand Forma 7 1 × × ×
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2013). Alguns desses sinônimos são citados como 
raros (principalmente na FED) e outros frequentes 
ou abundantes (principalmente na vertente atlântica), 
concluindo-se que a espécie foi comum no estado, 
especialmente na FOD. Os trabalhos recentes do 
IFFSC confirmam a predominância da espécie 
na FOD, onde foram amostrados 36 indivíduos 
(Vibrans et al. 2013a) e menor presença para a 
FOM, com 14 indivíduos amostrados (Vibrans et al. 
2013b). Desse modo, é possível constatar que ela é 
rara apenas na FED catarinense, onde se amostrou 
apenas três indivíduos (Tab. 3), uma vez que foi 
comum também na porção meridional da FOD 
(Caiafa & Martins 2010).

As espécies que compõem a Forma 7 de 
raridade estão distribuídas em 12 UAs e estas 
dispõem-se, em sua maioria, concentradas nas bacias 
dos rios Jacutinga e Irani (Fig. 2). Esse resultado 
indica áreas importantes para conservação de 
conjuntos de espécies raras de Mytaceae nessa região. 

As espécies categorizadas na Forma 6 de 
raridade têm distribuição geográfica restrita e 
seletividade por habitat, no entanto, ocorrem com 
maior número de indivíduos, sendo consideradas 
pela metodologia como abundante. Das seis 
espécies que compõem esta forma, apenas Plinia 
rivularis foi relatada para a porção meridional da 
FOD (Tab. 3). Quatro delas foram encontradas nas 
duas outras regiões fitoecológicas florestais do 
Estado: Eugenia verticillata, Myrcia catharinensis, 
M. splendens e Plinia rivularis (Tab. 3). Myrcia 
oblongata além da FED, está presente apenas na 
FOM (Tab. 3), e foi relatada como de ocorrência 
exclusiva no planalto, sendo importante na 
expansão da floresta sobre os campos naturais, 
preparando terreno para as demais espécies, onde 
pode formar capões, como dominante (Legrand & 
Klein 1969). A partir do registro desta espécie na 
FED pode-se inferir sobre uma possível dispersão 
dela também nesta região fitoecológica. A espécie 
Eugenia gracillima destaca-se por não ter sido 
relatada em nenhuma das listas consultadas, porém, 
na Lista de Espécies da Flora do Brasil (Sobral et 
al. 2013) consta sua ocorrência para a Bahia e os 
três estados do Sul do Brasil. No livro dedicado à 
Floresta Estacional Subtropical também não foi 
encontrado registro para ela (Schumacher et al. 
2011). Segundo Lughadha et al. (2012), Myrcia 
catharinensis ocorre nos estados do Sul  do Brasil.

Apenas Plinia peruviana foi categorizada na 
Forma 5 de raridade  e ocorreu com igual forma 
nos estudos de Caiafa & Martins (2010) para a 
porção meridional da FOD no Brasil (Tab. 3). 

Diferentemente da condição de vasta distribuição 
relatada por Legrand & Klein (1969), esta espécie 
apresentou distribuição restrita, mas corroborou a 
descrição de muito rara dos autores, pois quanto 
ao número de indivíduos apresentou-se escassa (3 
indiv.), porém, não teve restrição quanto ao habitat.

A Forma 3 refere-se às espécies cuja 
distribuição é ampla, no entanto há seletividade 
por habitat e o número de indivíduos é escasso. 
Nesta forma foram categorizas duas espécies. 
Eugenia involucrata foi categorizada como comum 
na porção meridional da FOD (Caiafa & Martins 
2010), e está presente na FOM e FOD catarinense 
(Tab. 3). Foi relatada por Legrand & Klein (1969) 
como de vasta dispersão no estado, no entanto 
rara em floresta primária. Eugenia pyriformis 
aparece em gradiente de raridade mais restritivo 
para a porção meridional da FOD (Forma 6) e 
está presente apenas na FOM catarinense (Tab. 3). 
Legrand & Klein (1969) consideram esta espécie 
característica e comum tanto na FOM quanto na 
FED catarinense, mas neste estudo foi seletiva 
quanto ao habitat sendo amostrada apenas em 
formação montana e com escassos indivíduos. 

A Forma 2 de raridade foi encontrada apenas 
para Eugenia rostrifolia. Está distribuída ampla e 
abundantemente no estado, porém é seletiva quanto 
ao habitat, ocorrendo apenas em formação montana. 
Essa espécie foi descrita como característica e de 
vasta dispersão na FED (Legrand & Klein 1969). 
O elevado número de indivíduos amostrados 
demonstra a importância desta espécie na FED 
(Tab. 3). No entanto, na Floresta Ombrófila Densa 

Figura 2 – Distribuição da Forma 7 de raridade de espécies 
da família Myrtaceae na Floresta Estacional Decidual 
em Santa Catarina.
Figure 2 – Distribution of the form 7 of rarity of the species of 
the family Myrtaceae in the Decidous Forest in Santa Catarina.
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foi relatada como rara (Legrand & Klein 1969), 
sendo que Caiafa & Martins (2010) a categorizaram 
na Forma 4 de raridade, sugerindo uma restrita 
distribuição nesta floresta (Tab. 3). De fato, quando 
se amplia a escala de observação essa espécie passa 
a ter uma distribuição que pode ser considerada 
restrita, uma vez que ocorre apenas nos estados 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (Sobral et 
al. 2013), mas pelo método e escala metodológica 
considerada, foi categorizada como de ampla 
distribuição. Esse resultado também demonstra a 
sensibilidade do método quando se utiliza limiares 
subjetivos para as variáveis, sendo que espécies 
de ampla distribuição, até mesmo para a América 
do Sul, foram categorizadas com alguma forma 
de raridade e espécie com restrita distribuição no 
Brasil, como no caso de Eugenia rostrifolia, foram 
categorizadas como de ampla distribuição. Ainda 
assim, a metodologia proposta por Rabinowitz et 
al. (1986) demonstrou ser aplicável e válida, pois 
clarifica as prioridades de conservação local. 

Destaca-se que a Floresta Estacional Decidual 
pode apresentar um padrão diferente da distribuição 
das espécies por esta ser considerada limite da 
distribuição de muitas espécies (Durigon & 
Waechter 2011),  fato evidenciado pela presença 
de poucas espécies de ampla distribuição espacial 
no Neotrópico (Pennington et al. 2009). 

Todas as espécies de Myrtaceae presentes 
na Floresta Estacional Decidual de Santa Catarina 
têm dispersão zoocórica, envolvendo vários 
grupos da fauna como aves, mamíferos, répteis 
e peixes como espalhadores (Backes & Irgang 
2004; Gressler et al. 2006; Carvalho 2006-2010; 
Instituto de Botânica de São Paulo 2008). Assim, 
infere-se que estas espécies, por esta característica, 
podem ser importantes em projetos de restauração 
ambiental, uma vez que encontram na fauna 
associada dispersores naturais de seus propágulos 
e sementes, podendo colonizar distintas e aleatórias 
áreas, com aporte na biodiversidade das manchas 
florestais locais. Sugere-se optar pelo plantio de 
maior proporção de espécies comuns e diminuir 
a proporção conforme o gradiente de raridade das 
espécies. Esta medida pode colaborar para que a 
restauração aproxime-se da distribuição natural das 
espécies raras e comuns na natureza (Kageyama 
& Lepsch-Cunha 2001). Além disso, espécies de 
Myrtaceae têm sido relatadas com potencial para 
uso medicinal, podendo-se destacar Blepharocalyx 
salicifolius, Campomanesia guazumifolia, C. 
xanthocarpa, Eugenia brasiliensis, E. uniflora 

e Plinia peruviana (Cruz & Kaplan 2004), estas 
presentes na FED catarinense. 

Neste contexto, frente às características 
acentuadas de raridade das espécies de Myrtaceae 
da Floresta Estacional Decidual em SC apontada 
pelo método aplicado e na provável manutenção 
do panorama de degradação relatado para a região, 
recomenda-se atenção quanto à proteção destas 
espécies, com ênfase nas espécies categorizadas 
na Forma 7 de raridade, por serem consideradas as 
mais vulneráveis desta região fitoecológica.
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Resumo 
A fase pós-seminal é uma das mais críticas do ciclo de vida dos vegetais, responsável pelo estabelecimento 
do indivíduo. Mimosa é um gênero amplo, com espécies utilizadas para recuperação de áreas degradadas; o 
conhecimento de fases juvenis é indispensável para a identificação no campo. Este trabalho compara a morfologia 
das plântulas, a anatomia e a venação dos cotilédones e eofilos de Mimosa daleoides, M. dolens var. anisitsii e M. 
orthacantha, adotando métodos usuais em morfologia e microscopia de luz. A germinação ocorre entre um e três 
dias. São plântulas fanero-epígeo-foliáceas, com expansão dos cotilédones entre dois a cinco dias após a germinação; 
cotilédones semelhantes, actinódromos e anfiestomáticos. A filotaxia dos cotilédones é oposta e dos eofilos é alterna. 
O número de pares de folíolos no primeiro eofilo varia de dois a três em M. daleoides e M. dolens var. anisitsii e de 
cinco a sete em M. orthacantha. O limbo foliolar apresenta anatomia semelhante entre as espécies, é anfiestomático, 
dorsiventral, com uma camada de parênquima paliçádico bem desenvolvida; a epiderme de M. dolens var. anisitsii 
apresenta idioblastos fenólicos e apêndices lignificados no bordo foliolar. O padrão de venação é broquidódromo, 
com algumas variações em M. orthacantha. Os resultados obtidos permitem a identificação de espécies de Mimosa 
em sua fase juvenil, fornecendo dados que podem apoiar estudos taxonômicos e ecológicos com o gênero.
Palavras-chave: desenvolvimento pós-seminal, eofilo, heterofilia juvenil, venação.

Abstract 
The post-seminal phase is the most critical on life cycle of plants, responsible for establishing a new individual. 
Mimosa is a large genus comprising species used for recovery of degraded areas; the knowledge of their juvenile 
stages is essential for their identification. This article describes and compares the seedling morphology, anatomy and 
venation of the cotyledons and eophylls of Mimosa daleoides, M. dolens var. anisitsii and M. orthacantha, adopting 
usual methods in morphology and light microscopy. The germination occurs between one and three days. Seedlings 
are phanero-epigeal-foliaceous, with expansion of cotyledons between two to five days after germination; cotyledons 
are similar, actinodromous and amphistomatic. The phyllotaxy of the cotyledons is opposite and of the eophylls is 
alternate. The number of leaflet pairs in the first eophyll ranges from two to three in M. dolens and M. daleoides var. 
anisitsii and from five to seven in M. orthacantha. The leaflet blade is anatomically similar between the species: 
amphistomatic, dorsiventral, with a well-developed layer of palisade parenchyma. Phenolic idioblasts are present 
throughout the epidermis of M. dolens var. anisitsii, which also displays lignified appendices in the leaflet edge. The 
venation pattern is brochidodromous, with some variations in M. orthacantha. The results allow the identification of 
Mimosa species in their juvenile stage, providing data that can support taxonomic and ecological studies of the genus.
Key words: eophyll, post-seminal development, juvenile heterophylly, venation.

Morfologia das plântulas, anatomia e venação dos cotilédones e eofilos 
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Introdução
A anatomia foliar das plântulas é pouco 

conhecida quando comparada à de órgãos vegetativos 
adultos; no entanto, estudos anatômicos desta fase 
da vida do vegetal, em complementação aos estudos 

de morfologia externa, mais comuns, podem revelar 
muito a respeito da história evolutiva, ecológica 
(Duke & Polhill 1981) e filogenética da espécie, visto 
que as plântulas podem reter estados de caracteres, 
derivados ou não, muitas vezes efêmeros (Ricardi 
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1996). O conhecimento da estrutura das plântulas, 
por exemplo, pode auxiliar na identificação precoce, 
colaborando para a seleção de espécies úteis e/ou 
favorecendo o controle de invasoras (Duke & Polhill 
1981). Essa fase compreende um período crítico 
no ciclo de vida dos vegetais e pouco se conhece a 
esse respeito (Duke & Polhill 1981; Oliveira 2001). 

Descrições morfológicas de plântulas de 
Fabaceae (= Leguminosae), segunda maior família 
de Angiospermas em importância econômica (Judd 
et al. 2009), são mais comuns que na maioria dos 
grupos. Entretanto, para Mimosa L., registram-se 
poucas iniciativas, como os trabalhos de Parra 
(1984), que descreveu a morfologia externa 
de plântulas de quatro espécies, dentre elas M. 
albida Humb. & Bompl. ex Willd., M. arenosa 
Poir., M. camporum Benth. e M. tenuiflora 
Benth.; Camargo-Ricalde & Grether (1998), 
que descreveram a germinação e a plântula de 
M. tenuiflora, destacando a grande produção de 
sementes de pequeno porte, que podem favorecer 
sua invasão em áreas abertas; e Oliveira (1999), 
que caracterizou a plântula de M. caesalpiniaefolia 
Benth., verificando que o desenvolvimento pós-
seminal é rápido e o primeiro eofilo expande-se 
12 dias após a semeadura.

Com relação aos cotilédones de Fabaceae, 
merecem destaque os trabalhos de Smith (1981, 
1983), Smith & Scott (1985, 1995) e Scott & Smith 
(1998), os quais avaliaram a anatomia, incluindo 
venação, reservas e formas de mobilização 
cotiledonares. Para esses autores, tais informações 
podem fornecer importantes subsídios, com 
implicações taxonômicas, ecológicas e filogenéticas. 

Uma comparação entre os cotilédones e 
os eofilos de Faboideae (= Papilionoideae) foi 
feita por Saint-Martin (1984), que abordou várias 
características estruturais e propôs, ao final, 
uma hipótese filogenética para o grupo. Mais 
recentemente, Moreira-Coneglian & Oliveira (2006), 
trabalhando com espécies de Caesalpinioideae, 
estudaram os limbos cotiledonares e eofilares e 
confirmaram que a complexidade estrutural é maior 
nos eofilos; as autoras sugeriram novos estudos 
com Fabaceae, para que seja possível utilizar essas 
informações para verificar relações taxonômicas e 
filogenéticas. Oliveira (1999) também frisou esse 
aspecto, especialmente destacando a necessidade de 
se estudarem espécies de ambientes mais específicos, 
como feito por Ressel et al. (2004), que analisaram 
as plântulas de três formações, comparando o tipo 
de desenvolvimento com grupos sucessionais.

De outro ponto de vista, Garwood (1996) 
descreveu a morfologia das plântulas de várias 
famílias com enfoque funcional, comparando 
os tipos de plântulas e suas possíveis funções, 
distribuições e relações com o ambiente onde 
se reproduzem, chegando aos seguintes tipos 
morfofuncionais: fanero-epígeo-foliácea (PEF), 
fanero-epígeo-armazenador (PER), fanero-hipógeo-
armazenador (PHR), cripto-hipógeo-armazenador 
(CHR) e cripto-epígeo-armazenador (CER).

Para o presente trabalho, foram selecionadas 
três espécies: M. daleoides Benth., M. dolens Vell. 
var. anisitsii (Lindm.) Barneby e M. orthacantha 
Benth., ocorrentes em áreas remanescentes de 
cerrado do estado de São Paulo. Este estudo 
visou a descrever a morfologia das plântulas das 
três espécies, até a expansão do primeiro eofilo, 
e comparar a anatomia, em especial o padrão de 
venação, dos cotilédones e do primeiro eofilo, 
fornecendo dados para subsidiar a sistemática do 
grupo e contribuir com as identificações em campo, 
uma vez que isso se mostra difícil, devido à falta 
de literatura para referência. 

Material e Métodos
Os vouchers das espécies encontram-se 

depositados no Herbário “Irina D. Gemtchujnicov” 
(BOTU), do Departamento de Botânica da UNESP 
(Botucatu), sob os registros: Mimosa daleoides 
Benth. (20.556), M. dolens Vell. var. anisitsii 
(Lindm.) Barneby (19.497) e M. orthacantha 
Benth. (19.374).

As sementes de M. daleoides e M. orthacantha 
foram coletadas às margens da rodovia Gastão dal 
Farra, km 5‒7 (22º26’S; 48º26’W) e de M. dolens 
var. anisitsii às margens da ferrovia, no distrito 
de Rubião Junior (22º53’S; 48º29’W), todas no 
município de Botucatu, São Paulo, Brasil.

A produção de plântulas foi realizada a 
partir de amostras de 50 sementes aleatórias 
dos 5 indivíduos selecionados de cada espécie, 
escarificadas mecanicamente com lixa d’água 
(Ferreira & Borghetti 2004), forma mais eficiente 
e prática neste caso. Foram semeadas em caixa de 
isopor, próprias para produção de mudas, contendo 
mistura de solo do local de coleta e areia (1:1) e 
mantidas sob sombrite de 50%. As plântulas foram 
regadas e observadas diariamente até a completa 
expansão do primeiro eofilo. Considerou-se 
semente germinada a que apresentava a protrusão 
da raiz primária.

Para a descrição morfológica, foram coletadas 
plântulas em vários estádios de desenvolvimento, até 
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a expansão do primeiro eofilo. Para análise anatômica, 
foram utilizados pecíolo e limbo cotiledonar, além de 
ráquis e folíolos do primeiro eofilo.

Os limbos foram descritos adotando-se a 
nomenclatura proposta por Hickey (1979).

O material destinado para confecção de 
laminário permanente foi fixado em FAA 50 
(Johansen 1940) e conservado em etanol 70% 
(Jensen 1962). Seguiu-se a desidratação em 
série etílica e inclusão em metacrilato (Leica®), 
segundo o protocolo do fabricante. O material 
foi seccionado em micrótomo de rotação (Leica 
RM2235) com 8 a 10 μm de espessura, corado com 
azul de toluidina 0,05% em pH 4,7 (O’Brien et al. 
1964, modificado) e montado em resina sintética. 
Lâminas semipermanentes foram elaboradas a 
partir de material recém-coletado, seccionado a 
mão livre com lâmina de aço descartável, corado 
com safranina e azul de astra (Kraus & Arduin 
1997) e montado em gelatina glicerinada. 

Análises das epidermes cotiledonares e 
eofilares foram realizadas utilizando-se impressões 
das lâminas foliares feitas com cola Super-Bonder®. 

Para a análise do padrão de venação, o 
cotilédone e o primeiro eofilo de cada espécie 
foram diafanizados pela técnica de Fuchs (1963) e 
montados em gelatina glicerinada. A descrição da 
venação foi baseada nos trabalhos de Hickey (1979) 
e Smith & Scott (1995). A descrição morfológica 
das plântulas seguiu a nomenclatura de tipos 
morfofuncionais (com siglas mantidas em inglês, 
para facilitar comparações), conforme sugerido por 
Garwood (1996).

Testes histoquímicos foram feitos com 
os seguintes reagentes/corantes: floroglucinol 
em meio ácido, cloreto férrico, lugol, Sudan IV 
(Johansen 1940) e vermelho de rutênio (Jensen 
1962), para a detecção, respectivamente, de lignina, 
compostos fenólicos, amido, lipídios e substâncias 
pécticas. Os resultados foram analisados em 
microscópio estereoscópico (Leica® EZ4D) e 
microscópio de luz (Leica® ICC50). Os desenhos 
foram feitos em câmara clara e as fotografias 
produzidas em fotomicroscópio Zeiss®, modelo 
Wild M20, compondo as escalas nas condições 
ópticas utilizadas.

Resultados
Morfologia das plântulas 
As sementes das três espécies apresentam 

tegumento impermeável, resistente e de consistência 
córnea, fazendo-se necessária a escarificação de 

maneira a quebrar a barreira tegumentar. Após 
escarificação, o tempo de protrusão da raiz primária 
(Fig. 1a-c) em Mimosa daleoides é de três dias e, 
para as outras espécies, entre um e dois dias.

A raiz primária pode ou não se ramificar até 
a expansão do primeiro eofilo e se alonga bastante, 
porém nódulos radiculares não foram observados 
até o final da fase estudada. O colo é evidente e 
o hipocótilo das três espécies é arroxeado e de 
aspecto glabro. Contudo, tricomas esparsos podem 
ser observados em M. daleoides e M. orthacantha. 

Figura 1 – Morfologia das plântulas de Mimosa 
daleoides (a, d), Mimosa dolens var. anisitsii (b, e) 
e Mimosa orthacantha (c, f) – a-c. protrusão da raiz 
primária; d-f. plântulas com cotilédones expandidos. (cl: 
coleto, ga: gema apical, hi: hipocótilo, pl: pleurograma, 
rp: raiz primária). Barras: 2,5 mm (a-c), 5 mm (d-f).
Figure 1 – Seedling morphology of Mimosa daleoides (a, d), 
Mimosa dolens var. anisitsii (b, e) and Mimosa orthacantha. (c, 
f) – a-c. primary root protrusion; d-f. seedlings with expanded 
cotyledons. (cl: root-shoot transition, ga: apical meristem, hi: 
hypocotyl, pl: pleurogram, rp: primary root). Bars: 2.5 mm 
(a-c), 5 mm (d-f).
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Os cotilédones das espécies analisadas 
apresentam filotaxia oposta, sendo que o primeiro 
eofilo mostra-se alterno.

A expansão total dos cotilédones ocorre 
quatro dias após a germinação em M. daleoides, 
cinco dias em M. dolens var. anisitsii e em apenas 
dois dias em M. orthacantha. Caracterizam-se 
como verdes, foliáceos, peciolados e pulvinulados, 
demonstrando movimentos nictinásticos, ou seja, 
alterando a posição da folha entre o dia e a noite. 

Para M. daleoides, os cotilédones são largo-
ovados, glabros, curto-peciolados, com pecíolo de 
base arroxeada e ápice verde claro, limbo plano, 
verde escuro, com base levemente truncada e ápice 
obtuso (Fig. 1d). Em M. dolens var. anisitsii são 
ovados, muito largos, glabros, com pecíolo de 
coloração verde, lâmina cotiledonar glabra, verde, 
de base sagitada e ápice obtuso (Fig. 1e). Mimosa 
orthacantha exibe cotilédones estreito-ovados, 

pecíolo piloso e arroxeado, limbo verde, como na 
espécie anterior e glabro (Fig. 1f). Todas as espécies 
apresentam margem inteira e, em M. dolens var. 
anisitsii e M. orthacantha, a face adaxial mostra-se 
convexa. Um par de estípulas filiformes acompanha 
cada cotilédone.

Dez dias após a germinação, visualiza-se 
a expansão do primeiro eofilo em M. daleoides 
(Fig. 2a). Para as outras espécies o tempo é mais 
restrito ainda, oito dias para M. dolens var. anisitsii 
(Fig. 2b) e seis para M. orthacantha (Fig. 2c). São 
folhas compostas, paripinadas, longo-pecioladas, 
divergindo no número de folíolos entre as espécies: 
M. daleoides (Fig. 2d) e M. dolens var. anisitsii 
(Fig. 2e) exibem geralmente dois pares e M. 
orthacantha (Fig. 2f) varia de cinco a sete pares 
de folíolos. As três espécies exibem movimentos 
nictinásticos e seismonásticos (sensíveis ao toque), 
contudo, a seismonastia é mais rápida e evidente em 

Figura 2 – Morfologia das plântulas de Mimosa daleoides (a, d), Mimosa dolens var. anisitsii (b, e) e Mimosa 
orthacantha (c, f) – a-c. plântulas com primeiro eofilo expandido; d-f. detalhes do primeiro eofilo. (cl: coleto, el: 
estipela, et: estípula, ga: gema apical, se: segundo eofilo). Barras: 5 mm (a-c), 3 mm (d-f).
Figure 2 – Seedling morphology of Mimosa daleoides (a, d), Mimosa dolens var. anisitsii (b, e) and Mimosa orthacantha (c, f) – a-c. 
seedlings with expanded first eophyll; d-f. details of the first eophyll. (cl: root-shoot transition, el: stipel, et: stipule, ga: apical meristem, 
se: second eophyll). Bars: 5 mm (a-c), 3 mm (d-f).
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M. orthacantha. Esses movimentos são realizados 
por pulvinos na base foliar e pulvínulos na base 
foliolar. Nas três espécies, a ráquis apresenta um 
prolongamento de aspecto foliáceo, constituindo 
uma estipela distal laminar. Um par de estípulas 
filiformes encontra-se presente na base do primeiro 
eofilo de cada espécie, sendo mais alongadas e 
levemente laminares em M. dolens var. anisitsii, 
inclusive com apêndices partindo do bordo. 

Mimosa daleoides  e M. orthacantha 
apresentam o primeiro eofilo com folíolos 
oblongos, de peciólulo reduzido, limbo de base 
assimétrica, mais acentuada no par de folíolos 
apical de M. orthacantha, ápice agudo e margem 
inteira. Mimosa daleoides mostra pecíolo, folíolos 
e ráquis pilosos, enquanto que em M. orthacantha, 
os tricomas ocorrem apenas no pecíolo. Mimosa 
dolens var. anisitsii tem pecíolo e folíolos glabros, 
limbos oblongos, de base assimétrica, ápice agudo 

e margem inteira; o par de folíolos apical tem 
assimetria basal mais evidente, além de pequenos 
apêndices agudos e voltados para o ápice, partindo 
do bordo do limbo. 

Anatomia do cotilédone
Os pecíolos cotiledonares apresentam 

epiderme unisseriada, com células de paredes 
primárias levemente espessadas por substâncias 
pécticas e revestidas por fina cutícula. Em Mimosa 
dolens var. anisitsii, a epiderme do pecíolo 
cotiledonar apresenta células levemente papilosas 
e não apresenta tricomas. Nas duas outras espécies 
tricomas unicelulares são observados. O córtex 
parenquimático apresenta espaços intercelulares e 
a vascularização na base do pecíolo é feita por dois 
feixes vasculares colaterais justapostos (Fig. 3a).

Os limbos cotiledonares são anfiestomáticos 
e apresentam epiderme unisseriada, cuticulada e 

Figura 3 – Anatomia dos cotilédones de Mimosa daleoides (b, e), Mimosa dolens var. anisitsii (d) e Mimosa orthacantha 
(a, c, f). Secções transversais (a-d), impressões epidérmicas (e-f) – a. pecíolo; notar tricomas unicelulares; b-c. base do limbo 
cotiledonar, respectivamente com duas e uma camada de células paliçádicas (seta: idioblasto mucilaginoso, ponta de seta: 
cristal); d. aspecto do limbo na região da nervura central, envolta por bainha parenquimática (seta: idioblasto mucilaginoso); 
e-f. face abaxial e adaxial respectivamente; notar complexos estomáticos paracíticos. (bp: bainha parenquimática, eb: 
epiderme na face abaxial, ed: epiderme na face adaxial, fv: feixe vascular, pf: parênquima fundamental, pl: parênquima 
lacunoso, pp: parênquima paliçádico, tr: tricoma). Barras: 100 μm (a-b), 75 μm (c), 150 μm (d), 25 μm (e-f).
Figure 3 – Cotyledon anatomy of Mimosa daleoides (b, e), Mimosa dolens var. anisitsii (d) and Mimosa orthacantha (a, c, f). Cross 
sections (a-d), epidermal printings (e-f) – a. petiole; note unicellular trichomes; b-c. base of the cotyledonar lamina, with two and one 
layer of palisade cells, respectively (arrow: mucilaginous idioblast, arrowhead: crystal); d. aspect of lamina in vascular bundle region, 
surrounded by a parenchyma sheath (arrow: mucilaginous idioblast); e-f. abaxial and adaxial sides, respectively; note paracytic stomatal 
complexes. (bp: parenchyma sheath, eb: epidermis in the abaxial face, ed: epidermis in adaxial face, fv: vascular bundle, pf ground 
parenchyma, pl: spongy parenchyma, pp: palisade parenchyma, tr: trichome). Bars: 100 μm (a-b), 75 μm (c), 150 μm (d), 25 μm (e-f).

a

e f

b c

d



782 Oliveira, J.H.G., Iwazaki, M.C. & Oliveira, D.M.T.

Rodriguésia 65(3): 777-789. 2014

glabra (Figs. 3b-d). Tanto na face abaxial quanto 
na adaxial, os estômatos mostram-se paracíticos 
(Figs. 3e-f). As faces anticlinais são levemente 
sinuosas em M. daleoides e M. dolens var. anisitsii, 
e as células são mais alongadas tangencialmente na 
face abaxial em M. daleoides (Fig. 3e) e poliédricas 
em ambas as faces de M. orthacantha (Fig. 3f). 
São evidenciados idioblastos mucilaginosos, 
dispostos na epiderme em ambas as faces para as 
três espécies (Fig. 3b-d). O mesofilo é dorsiventral 
e apresenta algumas diferenças estruturais entre 
as espécies. Apenas M. daleoides apresenta duas 
camadas de parênquima paliçádico voltadas para 
a face adaxial ao longo de todo o cotilédone (Fig. 
3b); as outras duas espécies exibem a região basal 
do limbo com apenas uma camada de parênquima 
paliçádico (Fig. 3c) e, do meio do limbo em direção 
ao ápice, duas camadas. Cristais do tipo drusa 
são evidenciados no mesofilo de M. daleoides 
(Fig. 3b) e M. orthacantha. Na região da nervura 
central, verifica-se um amplo parênquima (Fig. 
3d), exibindo três feixes vasculares colaterais na 
base do limbo. Em M. dolens var. anisitsii, o feixe 
central é de maior calibre que os dois laterais, os 
quais vão diminuindo de espessura conforme se 
afastam do pecíolo (Fig. 3d). A endoderme (bainha 
parenquimática) é observada no feixe central para 
as três espécies.

Com relação à vascularização, as três 
espécies apresentam cotilédones actinódromos 
(Fig. 4a-c), com três nervuras primárias partindo 
da base do limbo. Essas nervuras se ramificam de 
dois feixes, que se bifurcam na porção basal do 
pecíolo; os dois feixes centrais unem-se formando 
a nervura principal, que é curva em M. daleoides 
(Fig. 4a) e reta nas demais (Fig. 4b-c). As duas 
nervuras principais laterais se ramificam logo 
na base da folha, não alcançando sua margem, 
assim como todas as outras nervuras, inclusive de 
ordens superiores. O ângulo de divergência entre a 
nervura central e as duas laterais é agudo estreito, 
enquanto o ângulo das nervuras secundárias em 
relação às primárias é aproximadamente reto. 
Em M. dolens var. anisitsii e M. orthacantha as 
nervuras se ligam, próximas à margem, em série 
de arcos (Figs. 4b-c), o que não é verificado em 
M. daleoides (Fig. 4a). Nesta última espécie, as 
aréolas estão ausentes e as vênulas são simples ou 
ramificadas (Fig. 4d). Em M. dolens var. anisitsii 
e M. orthacantha, as aréolas são imperfeitas, 
com arranjo aleatório, poliédricas e também 
com vênulas simples ou ramificadas (Figs. 4e-f). 

Raras traqueídes terminais são observadas nas 
três espécies.

Anatomia do eofilo
O pecíolo do eofilo apresenta epiderme 

unisseriada e varia entre as espécies quanto aos 
espessamentos parietais péctico-celulósicos e à 
presença de substâncias fenólicas. Em Mimosa 
dolens var. anisitsii, os espessamentos foram 
observados nas faces periclinais e anticlinais, 
além de acúmulo de substâncias fenólicas nos 
vacúolos das células epidérmicas (Fig. 5a); 
nas outras espécies, apenas as faces periclinais 
externas encontram-se espessadas (Fig. 5b), não 
evidenciando compostos vacuolares de natureza 
fenólica. Tricomas tectores unicelulares foram 
visualizados na epiderme de M. daleoides e M. 
orthacantha (Fig. 5b).

 O córtex é parenquimático e clorofiliano, 
formado por apenas duas camadas de células. 
Poucos idioblastos cristalíferos estão presentes em 
M. dolens var. anisitsii (Fig. 5a), os quais ocorrem 
na endoderme (bainha) dos feixes vasculares em M. 
orthacantha. A vascularização é feita por um feixe 
bicolateral central e dois traços para os folíolos 
localizados lateralmente. O feixe exibe procâmbio 
e bainha esclerenquimática em M. daleoides 
e M. orthacantha; células esclerenquimáticas 
são observadas em M. dolens var. anisitsii, não 
constituindo bainha completa (Fig. 5a). Células 
secretoras são observadas apenas junto ao floema 
voltado para a face adaxial. Os traços foliolares 
são colaterais, com células esclerenquimáticas 
voltadas para a face floemática; em M. orthacantha, 
visualiza-se uma bainha cristalífera. 

As lâminas de todos os folíolos do eofilo 
apresentam estrutura semelhante. A epiderme 
em ambas as faces é unisseriada, estomatífera, 
glabra e com células mucilaginosas (Figs. 5c-
e). Os estômatos são paracíticos e as paredes 
anticlinais variam de bem sinuosas em ambas as 
faces de M. daleoides (Fig. 5f) e na face abaxial 
de M. orthacantha, a levemente sinuosas em 
M. dolens var. anisitsii e na face adaxial de M. 
orthacantha (Fig. 5g). No bordo, principalmente 
do par de folíolos apical, estão presentes apêndices 
lignificados, de ápice agudo e que dão aspecto 
espinhoso ao limbo de M. dolens var. anisitsii 
(Fig. 5h).

O mesofilo é dorsiventral, com uma camada 
de parênquima paliçádico ocupando cerca de 
metade da espessura do limbo e o restante 
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Figura 4 – Venação dos cotilédones de Mimosa daleoides (a, d), Mimosa dolens var. anisitsii (b, f) e Mimosa 
orthacantha (c, e) – a-c. padrão básico de venação; d-e. detalhe da região apical e basal respectivamente; f. detalhe 
de aréolas, com vênulas simples e ramificadas (ponta de seta: traqueídes terminais). (np: nervura primária, pc: pecíolo 
cotiledonar, vs: vênula simples, vr: vênula ramificada). Barras: 1 mm (a-c), 500 μm (d), 150 μm (e-f).
Figure 4 – Cotyledon venation of Mimosa daleoides (a, d), Mimosa dolens var. anisitsii (b, f) and Mimosa orthacantha (c, e) – a-c. 
basic pattern of venation; d-e. detail of the apical and basal region, respectively; f. detail of areole, with simple and branched venules 
(arrowhead: terminal tracheids). (np: primary vein, pc: cotyledonar petiole, vs: simple venule, vr: branched venule). Bars: 1 mm (a-c), 
500 μm (d), 150 μm (e-f).

constituído por parênquima lacunoso (Figs. 5c-e). 
Idioblastos fenólicos encontram-se dispersos no 
mesofilo de M. daleoides e M. dolens var. anisitsii. 

Os feixes vasculares são colaterais, com 
bainha esclerenquimática no feixe central na base 
do folíolo apical de M. dolens var. anisitsii (Fig. 5d) 
e nos feixes de maior calibre de M. orthacantha; 
nos demais, nota-se apenas a endoderme.

A ráquis do eofilo das três espécies é 
estomatífera, apresentando epiderme glabra e com 
diferenciação do córtex em uma camada paliçádica 
em M. daleoides e M. dolens var. anisitsii, duas 
em M. orthacantha, todas voltadas para a face 
adaxial. O feixe vascular é central, único e colateral, 
acompanhado por bainha esclerenquimática (Fig. 
5i). Em M. orthacantha nota-se um traço foliolar 

(Fig. 5i). A estipela distal é vascularizada por 
um feixe colateral com fibras e endoderme com 
alguns cristais em M. dolens var. anisitsii; não há 
diferenciação em parênquima paliçádico; porém, o 
parênquima é clorofiliano (Fig. 5j).

Com relação à vascularização dos eofilos, 
observa-se que a nervura primária apresenta sua 
primeira ramificação ainda nos peciólulos dos dois 
pares de folíolos de M. daleoides (Fig. 6a) e no par de 
folíolos apical de M. dolens var. anisitsii (Fig. 6b). Em 
M. orthacantha, notam-se duas nervuras primárias 
em todos os folíolos, uma levemente mais espessa que 
a outra (Fig. 6c). Em todas as espécies, as nervuras 
primárias são retas, alcançam o ápice com traqueídes 
terminais nítidos em M. dolens var. anisitsii (Fig. 6d) 
e reduzidos em M. orthacantha (Fig. 6e). 

d e f

a b c
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Figura 5 – Anatomia dos eofilos de Mimosa daleoides (c, f), Mimosa dolens var. anisitsii (a, d, h, j) e Mimosa 
orthacantha Benth. (b, e, g, i). Secções transversais (a-e, h-j), impressões epidérmicas (f-g) – a-b. pecíolos com cristais 
prismáticos (seta); notar bainha esclerenquimática incompleta na primeira espécie, e tricomas (ponta de seta) e bainha 
esclerenquimática completa restritos à segunda espécie; c. bordo do folíolo; d. limbo, incluindo região do bordo à 
nervura central do folíolo; e. detalhe do semilimbo do folíolo; f-g. face abaxial e adaxial respectivamente; h. detalhe 
do bordo foliolar, com emergência lignificada; i. ráquis; j. estipela distal. (bc: bainha esclerenquimática completa, bi: 
bainha esclerenquimática incompleta, ce: complexo estomático, eb: epiderme na face abaxial, ed: epiderme na face 
adaxial, em: emergência, ep: epiderme, fi: fibras, im: idioblasto mucilaginoso, pl: parênquima lacunoso, pp: parênquima 
paliçádico, tv: traço vascular, *: compostos fenólicos). Barras: 100 μm (a-b, h-i), 50 μm (c, e-g, j), 150 μm (d).
Figure 5 – Eophyll anatomy of Mimosa daleoides (c, f), Mimosa dolens var. anisitsii (a, d, h, j) and Mimosa orthacantha (b, e, g, i). Cross sections 
(a-e, h-j), epidermal printings (f-g) – a-b. petioles with prismatic crystals (arrow); note incomplete sclerenchymatic sheath in the first species, 
and trichomes (arrowhead) and complete sclerenchymatic sheath restricted to the second species; c. margin of the leaflet; d. blade, including 
the margin to the midrib of the leaflet; e. details of the leaflet semiblade; f-g. abaxial and adaxial, respectively; h. detail of leaflet margin with 
lignified emergence; i. rachis; j. distal stipel. (bc: complete sclerenchymatic sheath, bi: incomplete sclerenchymatic sheath, ce: stomatal complex, 
eb: epidermis in the abaxial side, ed: epidermis in the adaxial side, em: emergence, ep: epidermis, fi: fibers, im: mucilaginous idioblast, pl: 
spongy parenchyma, pp: palisade parenchyma, tv: vascular trace, *: phenolic compounds). Bars: 100 μm (a-b, h-i), 50 μm (c, e-g, j), 150 μm (d).
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Figura 6 – Venação dos eofilos de Mimosa daleoides (a, f), Mimosa dolens var. anisitsii (b, d, g) e Mimosa orthacantha 
(c, e, h) – a-b. padrão de venação do par basal de folíolos; c. padrão de venação do folíolo mediano; d. detalhe do 
ápice do folíolo; notar traqueídes terminais (seta) e apêndices pontiagudos; e. detalhe da Fig. 6c, mostrando ápice 
obtuso do folíolo (seta: traqueídes terminais); f. bordo de folíolo, evidenciando o arco formado pela nervura secundária 
(ponta de seta); observar traqueídes terminais distintas (seta); g. base do folíolo; notar aréolas, vênulas e apêndices 
(ponta de seta: arco formado pela nervura secundária); h. bordo do folíolo próximo a uma das nervuras primárias. 
(em: emergência, np: nervura primária, ns: nervura secundária). Barras: 500 μm (a-c, e, g), 50 μm (d, f, h). 
Figure 6 – Eophyll venation of Mimosa daleoides (a, f), Mimosa dolens var. anisitsii (b, d, g) and Mimosa orthacantha (c, e, h) – a-b. 
venation pattern of the basal pair of leaflets; c. venation pattern of median leaflet; d. detail of the leaflet apex; note terminal tracheids 
(arrow) and appendages; e. detail of Fig. 6c, showing obtuse apex of the leaflet (arrow: terminal tracheids); f. margin of the leaflet, 
showing the arc formed by the secondary veins (arrowhead); observe evident terminal tracheids (arrow); g. base of leaves; note areoles, 
venules and appendages (arrowhead: arc formed by secondary vein); h. margin of leaflet, near of a primary rib. (em: emergence, np: 
primary vein, ns: secondary vein). Bars: 500 μm (a-c, e, g), 50 μm (d, f, h).
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O número de nervuras secundárias varia entre 
as espécies, com aproximadamente sete no par de 
folíolos basal e cinco no apical de M. daleoides; 
nove em M. dolens var. anisitsii e são raras em 
M. orthacantha. Nas três espécies, as nervuras 
secundárias alongam-se e unem-se às adjacentes, 
formando venação do tipo broquidódroma (Figs. 
6a-c, f-g). Em M. orthacantha, esses arcos são 
evidenciados, porém menos expressivos, além 
do que, são duas nervuras principais formadas, 
divergindo das demais (Fig. 6c). 

As vênulas partem de todos os níveis de 
venação e podem ser simples ou ramificadas nas 
três espécies, com ou sem traqueídes terminais 
distintas. As aréolas apresentam desenvolvimento 
incompleto, arranjo aleatório, formato poligonal 
e são grandes em M. daleoides (Fig. 6f); em M. 
dolens var. anisitsii, são bem desenvolvidas, 
também de arranjo aleatório, formato variado e 
pequenas (Fig. 6g); em M. orthacantha, as aréolas 
são esparsas, faltando em algumas regiões, com 
tamanho e formas bem irregulares (Fig. 6h).

Discussão
As plântulas estudadas das três espécies de 

Mimosa enquadram-se no tipo fanero-epígeo-
foliácea (PEF), segundo a nomenclatura de 
Garwood (1996), ou seja, são plântulas que expõem 
seus cotilédones foliáceos acima do solo. Esta 
classificação alia a morfologia com estratégias 
ecológicas das plântulas, de modo que o tipo 
PEF relaciona-se ao seu rápido estabelecimento, 
o que pode explicar o comportamento dessas 
três espécies, principalmente M. daleoides e M. 
orthacantha. Mimosa dolens var. anisitsii exibe 
rápido desenvolvimento, porém não são observadas 
em populações, como as demais espécies, fato 
esse que pode estar relacionado com o modo de 
deiscência dos frutos e a dispersão das sementes 
(Iwazaki 2008).

Gates (1951) relatou que as espécies de 
Mimosoideae e Caesalpinioideae sensu lato 
parecem ser todas epígeas, enquanto que, em 
Faboideae, as plântulas apresentam tipos variados 
de germinação. Polhill et al. (1981) confirmaram 
esses dados complementando que, em Mimosoideae 
e Caesalpinioideae sensu lato, os cotilédones são 
foliáceos, podendo também apresentar alguma 
reserva, normalmente persistindo até a expansão do 
primeiro eofilo. No presente trabalho, verificam-
se todas essas características, com os cotilédones 
permanecendo fotossintetizantes mesmo após a 
expansão completa do primeiro eofilo.

Embora a capacidade de nodulação por 
bactérias fixadoras de nitrogênio (Rhizobium) 
seja característica das leguminosas, comum em 
Mimosoideae e Faboideae, rara em Caesalpinioideae 
sensu lato (Corby 1981), nódulos não foram 
observados nas plântulas das três espécies de 
Mimosa até a fase estudada (com seis a dez dias). 
Na planta jovem, cerca de dois a cinco meses após 
a germinação, a formação de nódulos é observada, 
indicando que as espécies estudadas são capazes 
de nodular (observação pessoal).

Todas as espécies de Mimosa estudadas no 
presente trabalho mostram cotilédones foliáceos 
com mesofilo dorsiventral, enquadrando-se no 
tipo 2 proposto por Smith (1981), em que não há 
distinção entre a nervura central e o restante do 
limbo; porém, exibem a face adaxial levemente 
convexa, principalmente em M. dolens var. anisitsii 
e M. orthacantha, e a face abaxial convexa. Smith 
(1981) afirmou que diferenças nos cotilédones são 
potencialmente importantes para se compreender 
relações taxonômicas e filogenéticas; relatou, 
ainda, que, muitas características podem ser usadas 
na identificação de espécies. O autor distinguiu, 
para as Fabaceae, quatro tipos de cotilédones 
pela combinação de caracteres anatômicos e 
morfológicos, estando os foliáceos em um extremo 
e os carnosos em outro. Cotilédones foliáceos 
apresentam mesofilo heterogêneo, em contrapartida 
aos carnosos, que possuem somente parênquima 
com reservas. A maioria dos cotilédones carnosos 
apresenta tempo de vida bem mais curto em 
relação aos foliáceos, permanecendo por duas ou 
três semanas e por vários meses respectivamente 
(Smith 1981). 

Comparando-se a sinuosidade das paredes 
anticlinais da epiderme das três espécies de 
Mimosa para cotilédones e eofilos, verifica-se 
que, apesar da sinuosidade ser bem mais evidente 
nos eofilos, já é observada nos cotilédones, 
porém em menor intensidade, principalmente 
em M. daleoides. Moreira-Coneglian & Oliveira 
(2006), analisando espécies de Caesalpinioideae 
sensu lato, também constataram esta variação, 
além de verificarem diferenças entre as faces nos 
cotilédones de Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
Metcalfe (1979) generalizou que a sinuosidade é 
mais acentuada na face abaxial que na adaxial, 
enquanto Watson (1942) considerou que o grau de 
sinuosidade das paredes celulares epidérmicas varia 
com as condições luminosas, com as folhas mais 
iluminadas apresentando paredes anticlinais mais 
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retas. Por isso, assim como sugerido por Moraes & 
Paoli (1999), informações desta natureza não são 
indicadas para fins taxonômicos.

Ao comparar cotilédones e eofilos das três 
espécies de Mimosa, verifica-se que o parênquima 
paliçádico é mais desenvolvido nos eofilos, além 
de especialização das células epidérmicas, como 
idioblastos mucilaginosos em maior quantidade e 
idioblastos fenólicos. Esau (1974) observou que o 
mesofilo das primeiras folhas apresenta-se menos 
diferenciado que o das folhas subsequentes.

Estudos anatômicos das primeiras folhas 
de Mimosoideae são escassos, havendo poucas 
referências também com folhas adultas. A respeito 
destas, registram-se os trabalhos de Leelavathi 
et al. (1980), que estabeleceram uma relação da 
distribuição dos estômatos com a taxonomia da 
subfamília; Lersten & Curtis (1993) analisaram 
a venação de duas espécies de Calliandra 
Benth.; Vilela (1993) descreveu as adaptações 
xeromórficas de folhas de Prosopis nigra Hieron.; 
e Mendes & Paviani (1997) compararam duas 
espécies de Plathymenia Benth., uma de floresta 
úmida e outra de cerrado, evidenciando que a 
espécie de ambiente seco apresenta estômatos mais 
profundos, mesofilo mais denso, com duas camadas 
de parênquima paliçádico e aumento da espessura 
da cutícula. Baseada nessa relação estrutura e 
ambiente, e nas descrições feitas por Esau (1974) 
e Menezes et al. (2006), verifica-se que folhas 
xeromórficas também apresentam paredes celulares 
espessas, principalmente a periclinal externa e 
maior quantidade de parênquima paliçádico, além 
de outras características. As espécies de Mimosa 
em estudo, apesar de presentes em remanescentes 
de cerrado, não exibem adaptações claras a esse 
bioma nas primeiras folhas, a não ser pela parede 
externa da epiderme, que se mostra espessada 
por substâncias de natureza péctica, porém com 
cutícula delgada. Como cotilédones e eofilos são 
folhas transitórias no indivíduo, este dado não se 
mostra discrepante; a análise dos metafilos, folhas 
definitivas e típicas das espécies, poderá revelar 
informações mais relacionadas às adaptações ao 
bioma.

Para o padrão geral de venação dos 
cotilédones de Mimosoideae, Smith & Scott 
(1995) descreveram que a subfamília apresenta até 
sete nervuras primárias, normalmente originadas 
de quatro feixes peciolares. Mimoseae pode 
apresentar variados padrões de venação, alternando 
tanto no número de feixes no pecíolo quanto no 

limbo. As três espécies estudadas de Mimosa 
enquadram-se no padrão “3.3” proposto pelos 
referidos autores, com dois feixes vasculares no 
pecíolo e três nervuras primárias no limbo, o que 
conduz ao tipo actinódromo (Hickey 1979). Já 
os eofilos, apresentam venação broquidódroma 
(Hickey 1979), sendo que se registram duas 
nervuras primárias com diferentes calibres em M. 
orthacantha e, nas demais, apenas uma nervura 
primária que se ramifica logo na base, divergindo, 
então, do padrão broquidódromo proposto por 
Hickey (1979).

Lucknow (2002), estudando a venação de 
folhas adultas de Mimosoideae, também descreveu 
que os padrões encontrados podem variar daqueles 
propostos por Hickey (1979) e Flores-Cruz et al. 
(2004), ao estudarem 39 espécies de Mimosa, 
verificaram que os foliólulos exibem venação 
broquidódroma, revelando que esse deve ser o 
padrão para o gênero.

Os cotilédones das espécies estudadas de 
Mimosa exibem poucas e pequenas traqueídes 
terminais,  mais abundantes nos eofilos, 
principalmente em M. dolens var. anisitsii. Tais 
traqueídes foram tratadas como idioblastos 
terminais por Lucknow (2002), caracterizadas 
por serem células lignificadas, presentes no ápice 
das nervuras de folhas adultas de Mimosoideae. 
Na verdade, tais células são traqueídes com 
diversas formas e arranjos, alongadas, com parede 
secundária reticulada ou escalariforme. O grau de 
especialização desses “idioblastos” e o número de 
esclereídes podem aumentar conforme a aridez 
onde as plantas são encontradas. 

As nervuras primárias, dentre as espécies de 
Mimosa estudadas por Flores-Cruz et al. (2004), 
podem ser retas ou sinuosas, as aréolas geralmente 
são bem desenvolvidas, com vênulas simples, 
lineares ou curvas, ou ramificadas. Considerando 
as espécies aqui relatadas, as nervuras primárias 
mostram-se todas retas. As aréolas são mais 
variáveis, de esparsas a ausentes em algumas 
regiões de M. orthacantha, incompletas em M. 
daleoides e bem desenvolvidas somente em M. 
dolens var. anisitsii.

Por fim, vale destacar que Garwood (1996) 
relatou que a demanda de manuais de identificação 
vem crescendo, principalmente para fins de manejo 
e conservação. É interessante incluir espécies de 
Mimosa em tais manuais; no entanto, isso deve 
ser feito com a devida atenção, pois o gênero 
apresenta tanto espécies invasoras de culturas que, 
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architecture of dicotyledonous leaves. In: Metcalfe, 
C.R. & Chalk, L. (eds.). Anatomy of the dicotyledons. 
Vol. 1. Clarendon Press, Oxford. Pp. 25-39.

Iwazaki, M.C. 2008. Frutos, sementes e plântulas de 
três espécies de Mimosa Linnaeus (Fabaceae: 
Mimosoideae): aspectos morfoanatômicos e 
considerações ecológico-filogenéticas. Dissertação 
de mestrado. Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), Botucatu. 108p.
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and practice. San Francisco, W.H. Freeman. 408p.

Johansen, D.A. 1940. Plant microtechnique. McGraw-
Hill, New York. 523p.
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2009. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 
Artmed, São Paulo. 612p. 

Kraus, J.E. & Arduin, M. 1997. Manual básico 
de métodos em morfologia vegetal. EDUR, 
Seropédica. 198p.

Lersten, N.R. & Curtis, J.D. 1993. Paraveinal 
mesophyll in Calliandra tweedii and C. emarginata 
(Leguminosae: Mimosoideae). American Journal of 
Botany 80: 561-568. 

Leelevathi, P.; Ramayya, N. & Prabhakar, M. 1980. 
Foliar stomatal distribution patterns in Leguminosae 
and their taxonomic significance. Phytomorphology 
30: 195-204.

Lucknow, M. 2002. Anatomical features of the 
leaves in the Dichrostachys group (Leguminosae: 
Mimosoideae) and their utility for phylogenetic 
studies. Systematic Botany 27: 29-40.

Mendes, I.D.A. & Paviani, T.I. 1997. Morfo-anatomia 
comparada das folhas do par vicariante Plathymenia 
foliosa Benth. e Plathymenia reticulata Benth. 
(Leguminosae-Mimosoideae). Revista Brasileira 
de Botânica 20: 185-195.

Menezes, N.L.; Silva, D.C. & Pinna, G.F.A.M. 2006. 
Folha. In: Appezzato-da-Glória, B. & Carmello-
Guerreiro, S.M. (eds.). Anatomia vegetal. 2a ed. 
Editora UFV, Viçosa. Pp. 303-325.

Metcalfe, C.R. 1979. The leaf: general topography and 
ontogeny of the tissues. In: Metcalfe, C.R. & Chalk, 
L. (eds.). Anatomy of the dicotyledons. Vol. 1. 
Clarendon Press, Oxford. Pp. 97-165.

Moraes, P.L.R. & Paoli, A.A.S. 1999. Epiderme e padrão 
de venação foliar de espécies de Lauraceae. Acta 
Botanica Brasilica 13: 87-97.

Moreira-Coneglian, I.R. & Oliveira, D.M.T. 2006. 
Anatomia comparada dos limbos cotiledonares 
e eofilares de dez espécies de Caesalpinioideae 
(Fabaceae). Revista Brasileira de Botânica 29: 
193-207.

O’Brien, T.P.; Feder, N. & McCully, M.E. 1964. 
Polychromatic staining of plant cell walls by 
toluidine blue O. Protoplasma 59: 368-373.

consequentemente, precisam ser remanejadas, 
como M. pigra (Steinbauer et al. 2000; Paynter 
2005; Ostermeyer & Grace 2007), quanto espécies 
importantes para reflorestamentos, recuperação de 
áreas degradadas, e com alto grau de endemismo, 
que necessitam ser preservadas. 

Sendo assim, o presente estudo pode auxiliar 
futuras análises de identificação de espécies de 
Mimosa, principalmente no que diz respeito ao seu 
desenvolvimento inicial, uma vez que material para 
este tipo de consulta é escasso e o conhecimento 
da estrutura das plântulas, por exemplo, pode 
auxiliar na identificação precoce, colaborando 
para a seleção de espécies úteis e/ou favorecendo 
o controle de invasoras.
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Resumo
Independente de sua forma de administração, para atingir seus objetivos, os jardins botânicos precisam estar 
amparados em instrumentos de gestão que orientem as ações a serem implementadas, e traduzam as expectativas 
e necessidades de seus visitantes em programas e projetos. O estudo se propôs a apresentar subsídios para 
nortear a gestão do Jardim Botânico Adolpho Ducke de Manaus, baseado na percepção, nas demandas e 
expectativas através de um levantamento de informações junto aos diferentes atores que se relacionam com o 
jardim, buscando assegurar o alcance efetivo dos seus objetivos, bem como seu fortalecimento institucional, 
ponderando suas características peculiares e importância no contexto amazônico. A pergunta central deste 
estudo é como deverá ser administrado para atender às expectativas e demandas de seus usuários. Para isso 
foram estabelecidos três objetivos principais, que deverão auxiliar no estabelecimento de uma gestão mais 
adequada ao jardim. Atualmente, o documento que norteia sua gestão é o seu regimento interno, no qual está 
estabelecido a sua missão, seus objetivos e estrutura de gestão, sendo este um primeiro norte, contudo ainda 
falta um instrumento que contemple um planejamento de futuro. 
Palavras-chaves: gestão, áreas protegidas, jardim botânico.

Abstract
Regardless of its form of management, to achieve its goals the botanical gardens must be supported by 
management tools that guide the actions to be implemented, and reflect the expectations and needs of its visitors 
in programs and projects. The study aimed to provide subsidies to guide the management of the Adolpho 
Ducke Botanical Garden of Manaus, based on the perception, the demands and expectations through a survey 
of information from the different stakeholders that interact with the Garden, seeking to ensure the effective 
achievement of its goals, as well as its institutional strengthening, considering its peculiar characteristics and 
importance in the Amazonian context. The central question of this study is how the Botanical Garden should 
be administrated in order to meet the expectations and demands of its users. For that, three main goals were 
established, which can assist in establishing a better management of the Garden. Currently, the document 
that guides its management is its bylaws, which establishes its mission, objectives and management structure, 
being a north, yet there is still a lack of an instrument that includes planning for the future.
Key words: management, protected areas, botanical garden.
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Introdução
Jardins Botânicos são espaços importantes 

para a conservação da flora, apresentando numerosas 
espécies e variedades de coleções de plantas vivas, 
mantidas e ordenadas cientificamente, devidamente 
documentadas e identificadas, com a finalidade 
de recreação, exposição, educação e pesquisa. 
Normalmente se caracterizam como uma área 

delimitada em meio ao espaço urbano, destinada ao 
cultivo, manutenção, conservação e divulgação de 
informações sobre a vegetação. Estas áreas são um 
excelente ambiente para se desenvolver diferentes 
projetos e pesquisas, destacando a relevância da 
conservação ambiental nas diferentes áreas como 
educação, biologia, turismo, artes, história, entre 
outras, possibilitando a divulgação do conhecimento 
de espécies de plantas (Rocha & Cavalheiro 2001).
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Inicialmente os jardins e hortos botânicos 
surgiram para o cultivo de plantas de interesse 
medicinal, e mais tarde para cultivar plantas de 
interesse comercial. Datados do século XVI os 
jardins botânicos mais antigos do mundo tinham 
a sua história ligada às fundações de medicina e 
serviam para fornecer material para os alunos de 
medicina e farmácia na confecção de medicamentos 
(Pereira 2006). Se no passado os jardins botânicos 
estiveram fortemente associados a acadêmicos 
e pesquisadores, hoje uma multiplicidade de 
diferentes sujeitos sociais interagem com estes 
espaços, ampliando as finalidades e a relevância 
dos jardins no contexto socioambiental em que 
estão inseridos. Moradores urbanos tem cada vez 
menos contato com ambientes naturais, o que 
coloca os jardins botânicos em posição chave 
para despertar o interesse da sociedade pela 
natureza. Além disso, desempenham um papel 
importante ao contribuir para a conservação, 
classificação, avaliação e utilização sustentável 
do patrimônio genético vegetal, em especial de 
espécies raras ou ameaçadas de extinção, bem 
como desenvolver o respeito a todas as formas de 
vida (Heywood 1989). Visitar o jardim botânico 
de uma cidade, além de prazeroso, é instrutivo e 
educacional, sendo uma alternativa importante 
para o processo de conscientização ambiental, e 
tendo um potencial singular no processo de educar 
(Rodrigues 2005). 

A cidade de Manaus, um exemplo de 
zona urbana desenvolvida no meio da floresta, 
vem sofrendo com seu processo de expansão 
desordenada devido ao alto crescimento 
demográfico nos últimos anos, causando grandes 
impactos ao meio ambiente (Nogueira et al. 2007). 
A capital do Amazonas cresce sobre floresta 
primaria, e já chegou ate a Reserva Ducke, uma 
área de floresta primaria de 10.000 hectares 
localizada na porção norte da cidade, recentemente 
categorizada como unidade de conservação pela 
Prefeitura de Manaus. Desde 27 de março de 
2012, por meio do Decreto N° 1.502, a Reserva 
Adolpho Ducke passou a ser considerada uma 
Área de Proteção Ambiental (APA), que integra 
as Unidades de Uso Sustentável, na forma do art. 
14 da Lei nº 9.985/2000, destinada a proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais. Ali fica localizado o Jardim 
Botânico Adolpho Ducke de Manaus, daqui por 
diante referido como JB de Manaus, que por sua 

localização e o fato de se caracterizar como um 
jardim botânico de conservação in situ, tendo a 
floresta Amazônica como seu principal acervo, se 
apresenta como um caminho para o diálogo que 
aproxima a população de questões ambientais, 
colaborando com a conservação da biodiversidade 
e a promoção da sustentabilidade socioambiental. 

O JB de Manaus oferece aos seus visitantes 
um pouco da visão do que é a floresta amazônica, 
e tem se mostrado o local ideal para que as escolas 
levem aos jovens, de maneira complementar 
ao ensino formal, conhecimento sobre a flora 
e a fauna da região através do contato direto 
com a natureza. Seu papel junto às escolas é 
proporcionar contato direto com a realidade 
ambiental, conscientizar os alunos da importância 
da preservação do meio ambiente, e em especial 
sobre o valor da floresta para o bem estar de 
todos, e instigá-los a refletir sobre a importância 
da preservação e uso dos recursos naturais. 
Alguns visitantes têm estabelecido relações 
mais permanentes, retornando seguidas vezes, 
e incentivando conhecidos a também visitar. 
Visitantes utilizam o espaço para realizar cursos, 
aulas de dança, capoeira, pesquisa, e como ponto 
de lazer.

Os instrumentos de gestão disponíveis 
para a gestão de jardins botânicos
Independente de sua forma de administração, 

para atingir seus objetivos, os jardins botânicos 
precisam estar amparados em instrumentos 
de gestão que orientem as ações a serem 
implementadas, e traduzam as expectativas e 
necessidades de seus visitantes em programas e 
projetos. O Manual Técnico Darwin para Jardins 
Botânicos, afirma que todos os jardins devem ter 
um plano diretor que abrange uma declaração 
de missão e um plano mestre apoiado por um 
programa de metas, (Leadlay & Greene 1999). 
A Rede Brasileira de Jardins Botânicos - RBJB 
orienta que os jardins botânicos implementem 
um instrumento de planejamento (Plano Diretor), 
que defina as diretrizes e ações para alcançar seus 
objetivos e a sua visão de futuro. Atualmente, o 
único documento que norteia a gestão do JB de 
Manaus é o seu regimento interno, no qual estão 
estabelecidos a sua missão, seus objetivos e sua 
estrutura de gestão. O Regimento interno é um 
documento que instrui como deve ser a gestão. 
Contudo ainda falta um instrumento que contemple 
um planejamento integral.
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Plano diretor
Para gestão dos jardins botânicos, a RBJB 

recomenda a implementação de um Plano Diretor, 
que vem a ser um instrumento de ordenamento 
do espaço físico do jardim, para controle do seu 
patrimônio natural e cultural e para o planejamento 
pela sua administração. 

Segundo a definição dada pelo Plano Diretor 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (2003), um 
plano diretor de jardim botânico possibilita nortear 
as prioridades, as ações e os investimentos públicos 
e privados, tendo como referências o cumprimento 
da missão institucional e a preservação dos 
seus valores científicos, naturais, paisagísticos, 
arqueológicos e histórico-culturais.

O Plano Diretor de um jardim botânico é 
composto de propostas de ordenamento das áreas, 
edificações e instalações da instituição e deve 
incluir os seguintes tópicos: missão, objetivos 
primários e secundários, diagnóstico: histórico e 
legislação, limites e situação fundiária, contexto 
regional, caracterização da área, propostas de 
manejo, zoneamento, programa de educação 
ambiental e uso público, pesquisa e conservação 
da flora, produção, gestão e captação de recursos, 
comunicação, entre outros (Lopes 2004).

Planejamento estratégico para jardins 
botânicos - um olhar para o futuro
Enquanto os planos diretores incorporam 

partes da visão de futuro, ao identificar, por 
exemplo, o local para construção de futuras 
estruturas físicas, a expansão de novas áreas para 
uso publico, ou as necessidades de intervenção, 
seja para restauração, manejo, ou mitigação de 
impactos projetados de visitação, eles guardam 
um forte componente espaço-territorial, e um 
horizonte temporal longo (10 anos ou mais). Já o 
planejamento estratégico tem mais flexibilidade 
em sua elaboração, um espaço temporal mais curto 
(2 a 5 anos), e trabalha os ambientes internos e 
externos do jardim botânico, focando nas ameaças, 
oportunidades, fragilidades e fortalezas do lugar, 
sempre trabalhando os aspectos dinâmicos de 
mudança, e o atingimento de metas claras e bem 
definidas que são o agente da mudança.   Um 
planejamento estratégico bem feito pode evitar 
a descontinuidade de ações devido a mudanças 
políticas ou rotatividade de equipe técnica. Além 
disso, ajuda os colaboradores a incorporarem o 
planejamento e metas, além de criar uma visão de 
futuro de longo prazo, que seja bem difundida e 

incorporada entre as instituições cogestoras e seus 
colaboradores, para que todos tenham a mesma 
visão de onde se quer chegar.

O principio é planejar sobre diversos ângulos 
antes de agir, evitando desperdícios de esforços e 
recursos, avaliando as diferentes possibilidades de 
ação a fim de decidir pelas melhores alternativas. Os 
objetivos podem ser alcançados com maior facilidade 
quando o planejamento está bem incorporado na 
instituição (Chiavenato & Sapiro 2004).  

Segundo Leadlay & Greene (1999), um 
planejamento de médio e longo prazo, com 
objetivos definidos e com metas claras deve traduzir 
o que exatamente se pretende alcançar, sendo 
necessário que todos os colaboradores entendam 
de maneira simples e clara a visão, missão e 
abrangência, ou área de atuação do jardim. Uma vez 
definido os objetivos e metas, é necessário que este 
planejamento leve em consideração as diferentes 
áreas e programas como coleções, educação, a 
paisagem do jardim, plano de capacitação e até 
mesmo um plano comercial. Somado a isso, é 
preciso montar um plano mais detalhado e de curto 
prazo (plano de ação ou plano operacional) para 
alcançar os objetivos e metas de longo prazo. Em 
um planejamento estratégico, os membros da equipe 
devem conhecer seu papel na estratégia; o que se 
espera deles; a definição clara das responsabilidades 
chaves e tarefas; os objetivos a serem alcançados e 
como o desempenho será medido.

Mas a construção deste plano precisa 
necessariamente também atender as demandas 
externas daqueles que são usuários do território de 
um jardim botânico, no espaço e no tempo, e estar 
em sintonia com a missão maior para a qual o jardim 
botânico foi criado. Visitantes e usuários podem 
contribuir para a melhoria da administração destas 
áreas colaborando com sugestões, expressando suas 
expectativas, e avaliando a qualidade dos serviços 
oferecidos e as práticas conservacionistas da área 
protegida (Arantes 2010; Vaz 2010).

Para que um jardim botânico cumpra seus 
objetivos, é necessário que sua gestão esteja em 
sintonia com as realidades locais, as demandas e 
expectativas de seus usuários, e o cumprimento 
de metas regionais, nacionais e internacionais de 
conservação do patrimônio natural, da educação, 
e da pesquisa. No entanto, uma gestão efetiva é 
desafio constante, e aqui propomos relatar o modelo 
de gestão atualmente implementado no JB de 
Manaus, e descrever resultados de um diagnostico 
rápido efetivado com diferentes grupos de usuários 
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da instituição, a fim de subsidiar a discussão sobre 
o real papel que um jardim botânico desempenha 
na sociedade.

Breve histórico do JB de Manaus
Buscando discutir ações mitigadoras 

relacionadas às consequências da ocupação 
irregular da Reserva Ducke, que ameaçavam a 
integridade da área, por ocupações irregulares, os 
pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia - INPA, realizaram um seminário interno 
no final da década de 1990, a fim de discutirem 
as ações emergenciais para minimizarem o risco 
de perda das áreas de mata nativa. Inicialmente 
houve a proposta de criação de uma Unidade de 
Conservação (UC), mas chegou-se à conclusão que 
a melhor opção para a área era implantar um jardim 
botânico com o objetivo de buscar alternativas 
para conter o avanço da ocupação desordenada 
e proteger as florestas da região, por meio da 
educação da população e da conservação da flora 
(JBADM 2010).

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal 
de Manaus e o INPA, estabeleceu uma área de 500 
hectares, a partir dos limites da Reserva Ducke, que 
é contígua por 10 km, sendo 4 km na lateral oeste 
e 6 km na lateral sul, nascendo assim oficialmente, 
no dia 24 de outubro de 2000 o JB de Manaus, 
data que coincide com o aniversário da cidade 
(JBADM 2010). Sua missão é gerar, promover e 
divulgar conhecimentos sobre a flora amazônica, 
seus ecossistemas e suas interações com o meio 
ambiente, contribuindo para a construção de uma 
consciência ambiental (Regimento Interno 2010). 

No Artigo 2° do Regimento Interno (2010) 
são apresentados os objetivos do JB de Manaus 
que contemplam coleções de exemplares da 
flora amazônica, pesquisas, educação ambiental, 
intercâmbio interinstitucional, popularização do 
conhecimento científico e capacitação, além da 
conservação florestal.

Além da diversidade natural da área, 
destacam-se suas coleções temáticas, trilhas 
abertas na floresta que permitem aos visitantes 
o contato direto com exemplares da flora 
amazônica em perfeito estado de conservação. 
Também são realizadas atividades que visam 
promover uma reflexão sobre a conservação 
da biodiversidade e estimular as mudanças de 
atitudes, em espaços de educação não formal. 
A expectativa é despertar, incentivar e motivar 
essa temática na educação formal. 

O JB de Manaus, por se tratar de uma área 
protegida em área urbana, além dos benefícios 
ambientais diretos, o apoio ao desenvolvimento de 
pesquisas, de projetos de educação ambiental e de 
difusão de informações, que desperta o interesse 
da sociedade para a conservação da Amazônia, 
serve de ponto turístico para a cidade, campo de 
pesquisa, além dos benefícios intangíveis como 
aqueles associados à contemplação da paisagem, 
entre outros.

A gestão do JB de Manaus
O JB de Manaus vem sendo administrado 

desde sua criação em um modelo de gestão 
participativa ou cogestão, envolvendo o INPA 
e a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMMAS. A parceria entre 
INPA e Prefeitura objetivou a conjugação de 
esforços no sentido de implementar o jardim 
botânico, e o termo de cooperação define, entre 
outros pontos, a competência de cada uma das 
instituições gestoras e cria um comitê técnico 
científico responsável pela gestão.

Em 2009, passou a participar da gestão um 
terceiro parceiro, o Museu da Amazônia – Musa, 
instituição privada, que por meio de um acordo de 
cooperação técnica com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI/INPA, se instala 
em parte sobreposta à área do JB de Manaus e 
passa a se inserir nas ações de gestão, enquanto 
traz entre seus programas a instalação de novas 
estruturas físicas, e de novos projetos, como um 
laboratório de audiovisual, uma torre de 40m para 
observação do dossel da floresta, e novos espaços 
para exposições de divulgação científica. Esta 
parceria buscou a implantação e consolidação do 
museu, cabendo ao MCTI/INPA, disponibilizar 
áreas físicas do seu patrimônio para implantação 
do mesmo (MUSA 2009). 

A participação de uma nova instituição 
tornou-se um desafio à gestão do JB de Manaus, 
fortalecendo a proposta de complementar o conjunto 
de atrativos turísticos e de visitação pública existente 
no local e principalmente no desenvolvimento de 
diversos projetos socioambientais, revitalizando a 
difusão do conhecimento técnico científico à seus 
visitantes. Contudo, até o momento (agosto de 2014) 
não existia nenhum acordo formal firmado entre 
INPA, MUSA e Prefeitura Municipal, passados 
mais de três anos, que articulasse e integrasse as 
ações realizadas pelas instituições na gestão, sendo 



Gestão de jardins botânicos

Rodriguésia 65(3): 791-805. 2014

795

necessário um alinhamento muito bem estabelecido 
e uma boa articulação entre as mesmas para que se 
possa atingir resultados positivos. 

Se de um lado a formalização institucional não 
aconteceu, de outro lado, na pratica, a integração 
da gestão foi sendo construída pouco a pouco, no 
enfrentamento das dificuldades do dia a dia. De 
acordo com Leadlay & Greene (1999), cada jardim 
botânico tem suas peculiaridades, mas diferentes 
técnicas podem ser usadas para assegurar a construção 
da visão de um jardim, para que sejam elaboradas 
ações práticas e planos executáveis. No caso do JB 
de Manaus, a construção desta visão compartilhada 
entre as instituições cogestoras é fator determinante 
para a sobrevivência ou não da instituição.

Metodologia
Mapeamento político-institucional 
O diagnóstico institucional implica em 

identificar e caracterizar as organizações que 
atuam em uma determinada região e, também, 
analisar como estas organizações se relacionam, 
identificando potencialidades e limites nestas 
relações. (Santos et al. 2005). O mapeamento 
institucional é um ponto de partida para a geração 
de informações para uma proposta de gestão para 
o JB de Manaus.

Talvez um dos primeiros passos neste 
mapeamento seja compreender a categoria de 
conservação à qual o JB de Manaus pertence, e 
como deve se dar sua gestão, diante da Lei, de 18 
de julho de 2000, que instituiu o SNUC. A APA é 
classificada na categoria de uso direto dos recursos 
naturais, assim como as Florestas Nacionais, 
Reservas Extrativistas e as Reservas de Fauna. 
Nessas áreas são permitidas a ocupação humana 
e a exploração dos recursos naturais, conforme 
normas específicas que assegurem a proteção da 
unidade. Além disso, as APAs destacam-se também 
como unidades de gestão integradas que buscam 
traduzir na prática o desafio do desenvolvimento 
sustentável, procurando harmonizar a conservação 
e a recuperação ambiental e as necessidades 
humanas. No território das APAs coexistem áreas 
urbanas e rurais, privadas e públicas, com suas 
atividades socioeconômicas e culturais e as terras 
permanecem sob o domínio privado, não exigindo 
desapropriação pelo poder público (SNUC 2000).

As APAs, ainda segundo a definição do 
SNUC (2000), também são consideradas como 
espaços de planejamento e gestão ambiental 
de extensas áreas que possuem ecossistemas 

de importância regional, englobando um ou 
mais atributos ambientais. Necessitam de um 
ordenamento territorial orientado para o uso 
sustentável dos recursos naturais, elaborado por 
meio de processos participativos da sociedade, 
que resultem na melhoria da qualidade de vida das 
comunidades locais.

As demandas e expectativas 
dos visitantes, usuários, colaboradores 
e gestores
Com o objetivo de produzir um documento 

que possa orientar sua gestão, três diferentes 
questionários foram utilizados, aplicados aos 
visitantes, funcionários e colaboradores, gestores 
de outros jardins botânicos vinculados a RBJB, bem 
como para gestores de outras áreas protegidas da 
Amazônia. O mapeamento das relações políticas, 
institucionais e sociais estabelecidas e mantidas pelo 
JB de Manaus, foi iniciado pelos arquivos de registro 
da sua administração dos anos de 2010 a 2012. 

 Percepções, demandas/expectativas e outras 
sugestões, do ponto de vista dos visitantes, foram 
obtidas em conversas informais, e outras entrevistas 
semiestruturadas, com turistas, professores de 
escolas publicas e universitários, e grupos sociais 
que usam sua estrutura. Perguntas mais especificas, 
também voltadas para percepções e demandas, 
foram aplicadas aos colaboradores por ser um 
grupo já conhecedor do JB de Manaus. Foram 
considerados colaboradores os funcionários do 
INPA, Musa e Prefeitura, os bolsistas, monitores 
e pesquisadores responsáveis por projetos que 
atuam no JB de Manaus. Um terceiro questionário, 
dirigido aos jardins botânicos brasileiros e outras 
áreas protegidas da Amazônia teve como objetivo 
reunir informações sobre os instrumentos de gestão 
e suas atividades, e a maneira com que o JB de 
Manaus pode interagir com os mesmos.

Além dos questionários aplicados, foi realizada 
uma consulta aos membros do comitê técnico 
científico do JB de Manaus a fim de buscar 
informações sobre a situação atual da gestão, e ainda, 
identificar os diferentes atores que possuem relação 
com o mesmo nos últimos três anos. Consultas 
aos arquivos dos agendamentos de visitantes e 
solicitações diversas dos anos de 2010 a 2012 
também foram realizadas, bem como aos documentos 
relacionados à gestão ‒ Convênio 002/2005, Termo 
Aditivo ao Convênio 002/2005 e Regimento Interno 
‒ que foram importantes para auxiliar as discussões 
quanto à situação da gestão atual.
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A pesquisa que embasa este trabalho possui 
um caráter qualitativo e foi analisada seguindo 
as etapas de análise de conteúdo adaptadas de 
Moraes (1994), sendo estas: 1 ‒ classificação em 
categorias (dos diferentes grupos); 2  ‒ tabulação e 
interpretação das respostas referentes às percepções, 
demandas e expectativas, bem como os elementos 
que diferem e/ou integram os grupos de interesse; 
3 ‒ descrição dos resultados, apresentando sínteses 
das respostas, demonstradas de maneira descritiva 
e em tabelas e gráficos, bem como citações diretas 
dos dados originais. 

Resultados 
Mapeamento institucional 
do JB de Manaus
Identificou-se que no período de 2010 a 2012, 

290 instituições estabeleceram relação com o JB 
de Manaus, das quais, 31% são de ensino público; 
16% de ensino privado; 15% de grupos sociais; 
12% do poder público; 8% empresas privadas; 5% 
de ensino e pesquisa; 7% imprensa; 3% ONGs; 2 
% áreas protegidas e 1% de fomento.

Representando mais de 50% das relações 
institucionais do JB de Manaus, estão as escolas 
de ensino fundamental e médio da rede pública 
e particular, as instituições de ensino superior 
federais, estaduais e particulares. Dentre as escolas 
levantadas, identificou-se que a maioria delas são 
de bairros do seu entorno. Dentre as motivações 
para visitação apresentadas pelas escolas, destacam-
se aquelas relacionadas a atividades de natureza 
pedagógica. Este grupo busca ainda receber doações 
de mudas, participar de eventos, usufruir de passeios 
e outros. Em seguida, com 15 % estão os grupos 
sociais, representados pelos grupos de jovens, 
associação de moradores, grupos de dança, clube 
de desbravadores, entre outros, e seus objetivos 
de interação variam entre utilização do espaço 
para eventos e visitas de lazer. As organizações 
do poder público representam 12%, dentre elas 
estão órgãos do Governo do Estado e do Governo 
Federal, secretarias estaduais e municipais. Seus 
objetivos são desde aulas de campo, visitas de 
grupos de funcionários, utilização do espaço para 
eventos, entre outros. Com 1% na representação, 
mas com grande importância, as organizações de 
fomento estão ligadas diretamente ao financiamento 
de bolsas para pesquisas de iniciação cientificas 
bem como desenvolvimento de projetos, sendo 
estas principais a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas ‒ FAPEAM e o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq/MCTI). 

As demais organizações estão representadas 
com 7% pela imprensa, empresas privadas (3%), 
organizações não governamentais (3%) e áreas 
protegidas (2%).

Percepções, demandas/expectativas 
dos sujeitos que se relacionam 
com o JB de Manaus
Foram submetidos 94 questionários a grupos 

de interesse previamente identificados: estudantes; 
turistas nacionais; turistas estrangeiros; moradores 
de Manaus; grupos sociais; professores rede 
pública; professores universitários; empresas 
privadas e funcionários e colaboradores. Deste 
total, 84 questionários foram respondidos.

Percepções dos visitantes
Pelos resultados, a resposta que vem em 

mente quando se pensa em jardim botânico é 
biodiversidade que surge como a principal resposta 
em todos os grupos (34% das respostas). No item 
biodiversidade foram incluídos termos afins, 
como fauna e flora, tendo sido separada a resposta 
“natureza”, representando 12%, por indicar uma 
atividade diferente, neste caso contemplação ou 
atividade de possibilitar ao usuário um maior 
contato com a natureza. O item pesquisa expressa 
em 18% das respostas, inclui laboratório a céu 
aberto, pesquisa de campo, e outras respostas 
relacionadas, perceptíveis na maioria dos grupos 
que fizeram associação da pesquisa científica à 
ideia de jardim botânico. A maioria dos grupos 
(79%) acredita que o JB de Manaus está apto a 
receber visitantes, mas 32% sugerem que precisa 
de melhorias, e 11% sugerem que com a recente 
melhoria das instalações, torna o local adequado.  
Contudo, 14% acreditam que a infraestrutura não 
está adequada para receber visitantes.  

Quanto à importância do JB de Manaus 
para a cidade, a conservação/preservação (28%), 
a interação com a natureza (23%), a pesquisa 
(13%) e a educação ambiental (11%) estiveram 
entre as principais respostas dadas pelos 
entrevistados. A conservação e a preservação 
foram agrupadas por refletirem uma percepção 
de importância como área protegida. A pesquisa 
também foi citada como importante, indicando 
reconhecimento pela geração de conhecimentos 
proporcionada pelo JB de Manaus ou valorização 
desta atividade no local.
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Demandas/expectativas dos visitantes
Dentre as demandas, 34% dos visitantes 

disseram que gostariam de ver elementos da 
biodiversidade existente no JB de Manaus 
durante sua visita. Visitantes apontaram demandas 
relacionadas à infraestrutura, como a necessidade 
de um espaço de convivência/ lazer com 14%, 
trilhas modernas (trilhas autoguiadas e trilhas 
suspensas) aparecem em terceiro lugar, com 13% 
das respostas. Foram citados ainda a educação 
ambiental, natureza, apresentações culturais, 
divulgação científica, guias mais qualificados, 
lanchonete, restaurante, informações técnicas 
detalhadas, loja de souvenir, centro de eventos 
comunitários e outros com percentual menor. 

Devido ao grande número de sugestões de 
melhorias pontuais, “outros” acaba figurando 
com 23%, por um conjunto de respostas que não 
estão diretamente relacionadas à infraestrutura, 
mas apontam outras deficiências. Aí se incluem 
necessidade do JB de Manaus integrar um roteiro 
turístico, haver uma maior divulgação para a 
sociedade, pessoas mais qualificadas para atender 
o público, ações de educação ambiental, cobrança 
de taxas, ate a disponibilização de botas de 
proteção para quem visita e a implementação de 
um programa de gestão da qualidade.

Educação ambiental, lazer, palestras, cursos 
e oficinas, aparecem como as principais atividades 
que o JB de Manaus deveria realizar (17% das 
respostas cada).  São seguidos de ensino e pesquisa 
com 11%, turismo de aventura (8%), atividades na 
comunidade/escola com 8% e, atividades culturais 
(6%) e jardinagem/plantio de mudas/horticultura 
com 6%. Ainda, foram agrupados em “outros”, 
respostas como o transporte para as escolas, a 
possibilidade de visita para deficientes e turismo 
sustentável, que somaram 4% das respostas. Os 
resultados mostram um viés muito forte em educação, 
capacitação e conhecimento, chegando a 65% das 
respostas, e estando provavelmente associado ao 
perfil dos entrevistados, em sua maioria (31%) 
sendo estudantes e professores. Se de um lado isso 
reflete a composição dos grupos visitantes, também 
aponta para a necessidade de se compreender 
melhor as demandas e expectativas de grupos menos 
representados, nas visitas e neste levantamento.

Percepções dos colaboradores
Funcionários e colaboradores (27), das 

instituições gestoras, INPA, MUSA e Prefeitura/
SEMMAS responderam os questionários. Isso 

inclui profissionais que desenvolvem suas 
atividades no JB de Manaus, e outros que 
participam da gestão ou de atividades especificas 
na condição de contratos temporários, estágios, 
pesquisa de iniciação cientifica, e pesquisadores 
orientadores de projetos. Para este grupo o JB de 
Manaus tem grande importância para a cidade 
por razão da sua biodiversidade (40%), seguida 
da possibilidade de aproximar a população da 
natureza (18%). A importância da educação vem em 
terceiro lugar (15%). A possibilidade de divulgação 
de informações da Amazônia também é um item 
relevante e aparece em 8% das respostas. Lazer 
(7%), pesquisa (7%), beleza cênica (6%), turismo 
(4%) e o tema cultural (2%), também figuram nas 
respostas obtidas.

No conjunto dos colaboradores, as atividades 
educacionais se destacam (36%) nas respostas, 
seguida do envolvimento da comunidade com a 
natureza (22%), a divulgação científica e o quadro 
funcional qualificado também se destacam com 9%.

Para um melhor funcionamento, a melhoria 
nas instalações aparece com 27%, seguida da gestão 
(21%) e aumento e melhor qualificação dos recursos 
humanos (20%). Sugestões e recomendações para 
a melhoria das instalações incluíram: área para 
visitantes em dias de chuva, melhorar a área de 
acolhimento dos visitantes, melhor limpeza do 
ambiente, materiais permanentes mais novos, 
aperfeiçoar os serviços existentes, melhorar a 
recepção na entrada, um parque infantil, sinalização 
das vias de acesso, um sistema de ônibus eficiente 
(partindo do centro da cidade), retirada dos ônibus 
na entrada (ônibus de empresas de transporte 
municipais que estão utilizando a frente do JB de 
Manaus como garagem), construção de torre de 
observação e de trilhas autoguiadas.

Para melhorar a gestão foram indicados: 
melhorar a comunicação entre as instituições 
gestoras, cogestores com poder de decisão, gestão 
centralizada em uma única instituição, a continuidade 
dos projetos em parceria com o Musa, novas 
parcerias, melhoria na administração, gestão mais 
participativa que leve em consideração a opinião 
dos colaboradores, consolidação do comitê técnico 
científico, consolidação do Regimento Interno, 
sintonia entre as instituições, inserção da iniciativa 
privada na gestão e parcerias para manutenção.

Varias recomendações foram feitas, 
relacionadas aos recursos humanos necessários 
no JB de Manaus, e incluíram pessoal melhor 
qualificado, mais recursos humanos, guias 
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bilíngues, capacitação de pessoal, equipe mais 
sólida e permanente, colaboradores comprometidos 
com a missão, pessoal qualificado para áreas 
específicas, serviço de guia como opcional não 
obrigatório. Divulgação (6%), segurança (7%), 
recursos financeiros (5%), paisagismo (3%) e 
troca de experiências também aparecem como 
indicativos para um melhor funcionamento.

Demandas/expectativas 
dos colaboradores 
A melhoria das instalações físicas (78%) 

foi o que mais se destacou nas respostas do 
grupo de colaboradores. Nesta categoria, as 
respostas agrupadas compreendem: área de lazer; 
infraestrutura para portadores de necessidades 
especiais; biblioteca, estacionamento, centro de 
recepção do visitante, enfermaria, lanchonete/
restaurante, loja de produtos/livraria/souvenir, 
banheiros/vestiário, laboratório, portaria/
recepção, espaço específico para atividades 
infantis, área para visitantes em dias de chuva, 
passarelas suspensas, salas equipadas para 
atividades técnicas, espaço para uso e cultivo 
de plantas, área de manutenção e apoio técnico 
(isolada do público), infraestrutura predial, 
retirada da pavimentação do pátio (sendo 
substituído por jardins e canteiros), melhoria de 
acessibilidade, ter um lugar de informação ao 
turista, entrada de acesso de visitantes, melhorias 
na fachada e instalação de mais bebedouros. A 
sinalização e ampliação das trilhas aparecem com 
9% e o paisagismo do jardim com 4%.

Os colaboradores acreditam que o JB 
de Manaus deve oferecer, mais oportunidades 
de capacitação ao público (38%), a educação 
ambiental e as atividades ecológicas e florestais 
(13%), seguidas da divulgação científica (10%), 
atividades culturais (8%), turismo e lazer (4%), 
pesquisa (3%) e outras (3%). Muitas respostas 
demonstram preocupação com sustentabilidade, 
e praticas ecologicamente corretas, contribuindo 
para mudanças de atitudes nos usuários. 
Alguns exemplos: uma cantina ou mesmo um 
restaurante que pudesse atender os visitantes e os 
colaboradores, que querem passar o dia no JB de 
Manaus, oferecendo alimentos ambientalmente 
saudáveis unindo a saúde humana à ambiental 
(saladas, comidas orgânicas, sucos de frutas 
típicas da região). Uma loja também foi citada 
como uma expectativa, e deveria oferecer 
produtos relevantes para apreciação dos visitantes, 

desde chapéu, protetor solar, capa de chuva, livros, 
CDs, souvenires, guias de identificação de animais 
e plantas, e outros. Bebedouros instalados em 
diferentes lugares onde se possa beber diretamente 
da fonte sem precisar usar copos, a criação de um 
espaço específico para as atividades com crianças, 
assim como a manutenção da biblioteca com 
climatização apropriada e especializada para o 
publico infantil.

Em relação às instituições consideradas 
importantes para formalizar parcerias, além de 
manter as parceiras existentes foram citadas pelo 
grupo dos colaboradores as instituições de ensino 
e pesquisa (32%), instituições do poder público 
(24%), as organizações não governamentais 
(14%), a iniciativa privada (12%), organizações 
de fomento e de apoio técnico, turismo e culturais 
aparecem com 6, 5 e 4% respectivamente.

Grau de conhecimento e concordância 
com a missão do JB de Manaus
Em relação ao ponto de vista de qual deveria 

ser a missão do JB de Manaus, os colaboradores 
citaram que a missão deveria continuar a mesma, 
de valorizar a identidade da flora amazônica, 
gerando e promovendo conhecimento para a sua 
conservação in situ. Além de promover, realizar 
e divulgar as pesquisas sobre a flora da região 
amazônica, assim como ser referencia nesta 
temática, através de ordenação e manutenção de 
coleções botânicas cientificamente catalogadas. 

Alguns entrevistados sugeriram determinar 
claramente as funções e atribuições de cada 
colaborador e ter um quadro de pessoal suficiente 
e qualificado para atender todos os tipos de 
frequentadores e as atividades do próprio jardim, pois 
a ausência destes fatores dificulta o cumprimento 
pleno da sua missão.

De acordo com os entrevistados, estariam 
dentre algumas ações que deveriam compor sua 
missão: uma educação não formal teórica e pratica 
sobre temas amazônicos, proporcionando um 
conhecimento da floresta amazônica através de 
espaço seguro para a população; pesquisar e difundir 
os conhecimentos adquiridos a partir das pesquisas 
realizadas na Reserva Ducke, além de se tornar 
um centro permanente de educação ambiental com 
diversas opções para todo tipo de público.

Além de ser um espaço de educação 
e divulgação de conhecimento, deveria ser 
responsável pela conservação de espécies vegetais 
em seu acervo (coleções in situ e ex situ) e utilizar 



Gestão de jardins botânicos

Rodriguésia 65(3): 791-805. 2014

799

este acervo para a educação dos visitantes, tendo 
um compromisso social com o meio ambiente.

Instrumentos de gestão de outros 
jardins botânicos brasileiros 
e instituições afins
Para levantar os instrumentos de gestão 

foram enviados 40 questionários para os gestores 
dos jardins botânicos vinculados a RBJB e a 
alguns gestores de outras áreas protegidas da 
Amazônia. Um total de 10 Instituições responderam 
perguntas relacionadas à natureza da instituição, os 
instrumentos de gestão utilizados e seu processo de 
elaboração (Tab. 1).

Melhor instrumento de gestão 
para jardins botânicos
 Nas respostas das insti tuições que 

participaram da pesquisa, o plano diretor é um 
dos instrumentos mais importantes para gestão 
de um jardim botânico, pois permite que se tenha 
um diagnóstico detalhado sobre diversos temas, 

um zoneamento da área e define programas e 
diretrizes de política que se deve perseguir. Além 
do plano diretor, se destacou o plano de gestão ou 
manejo e o planejamento estratégico participativo 
envolvendo poder público, sociedade, universidade 
e comunidade científica. Outros instrumentos de 
gestão apontados incluíram regimento interno, 
estatutos, e regulamento de uso público. O 
processo de elaboração destes instrumentos se 
dá em sua maioria de forma participativa, através 
de reuniões de suas diretorias, com instituições 
da sociedade civil e governamentais, seminários 
com equipe técnica por meio de planejamento 
estratégico, envolvimento da comunidade 
do entorno, instituições públicas parceiras, 
universidades, grupos de trabalho, reuniões 
anuais, e em alguns casos com contratação de 
consultoria especializada.  Apesar disso, merece 
nota o fato de que nem todos os instrumentos 
de gestão reportados pelas instituições que 
responderam nosso questionário tenham sido 
construídos com ampla participação social.

Tabela 1 ‒ Instrumentos de gestão das instituições consultadas.
Table 1 ‒ Management regulations and documents from analysed institutions.

Instituição Instrumentos de gestão

Museu Paraense Emílio Goeldi – 
MPEG

Plano diretor, regimento interno, normas gerais de uso e gerenciamento 
das coleções científicas; política de dados de coleções e acervos científicos 
biológicos;

PAREST Sumauma Plano de gestão e conselho consultivo;

Instituto de Botânica – Jardim Botânico 
de São Paulo

Plano diretor do jardim botânico e um plano de manejo do parque estadual 
das Fontes do Ipiranga no qual o jardim está inserido

Jardim Botânico de Brasília Plano diretor, plano de gestão e regimento interno

Ja rd im Botân ico  do  Ins t i tu to 
Agronômico de Campinas – Jardim 
Botânico IAC

Seu plano diretor vem sendo elaborado e atualizado com reuniões anuais

Bosque Rodrigues Alves - Jardim 
Botânico da Amazônia – BRAJBA Plano de gestão

Jardim Botânico de João Pessoa 
Benjamim Maranhão – JBBM Plano diretor

Fundação Jardim Botânico de Poços de 
Caldas – FJBPC Estatuto e regimento interno

Parque Municipal do Mindu Conselho consultivo, regulamento de uso público e plano de manejo (ainda 
não aprovado pelo conselho)

Refúgio da Vida Silvestre Sauim 
Castanheiras – RVS Sauim Castanheiras Instrumento de gestão seu planejamento anual 
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Como deve ser um jardim 
botânico ideal
Perguntamos aos gestores dos outros jardins 

botânicos e instituições afins, como deve ser um 
jardim botânico ideal, e nas respostas obtidas a 
expectativa dos gestores revela uma preocupação 
com a infraestrutura do local e os serviços 
prestados à comunidade. Foi apontado como 
ideal uma estrutura bem cuidada, com espécies 
vegetais representativas daquela região, placas 
interpretativas, além de materiais impressos como 
mapas, folders, catálogos e exposições, “sem 
esquecer de programas de acessibilidade”. Neste 
aspecto, foi acrescentado que o ideal é que se tenha 
recurso para as atividades, equipe multidisciplinar 
afinada e treinada, e material de divulgação. 
Pelas respostas recebidas infere-se que um bom 
instrumento de gestão é imprescindível para a 
realização de atividades em qualquer unidade de 
conservação ou em jardins botânicos, pois nele 
deve estar descrito o seu manejo correto. 

Atentos às questões legais, foi mencionado 
que o jardim botânico deve estar qualificado para 
atender a todas as exigências do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente ‒ CONAMA. “Assim estaremos 
inseridos no modelo internacional de jardins 
botânicos”, sentenciou um dos questionados. 
Referindo-se aos compromissos assumidos pela 
instituição, um dos gestores destacou que o jardim 
ideal é aquele que cumpre integralmente sua missão 
e consegue despertar nos visitantes a consciência 
ambiental. Com um olhar acadêmico-científico, 
afirma-se que ideal é aquele que, além de executar 
pesquisas científicas com a biodiversidade do 
planeta, ainda utiliza destes conhecimentos para 
ensinar a população visitante. 

A atenção à disponibilização da informação 
é recorrente. Enquanto é afirmado que “jardim 
botânico ideal é aquele que possui coleções 
de plantas vivas cientificamente reconhecidas, 
organizadas, documentadas e identificadas, 
desenvolve estudos, pesquisas e torna essas 
informações acessíveis ao público”, é lembrada a 
necessidade de ‛traduzir᾿ as informações para uma 
linguagem acessível ao público. Alguns meios são 
apontados para aproximar o público: a promoção da 
educação ambiental, o incentivo à cultura, o lazer 
e a conservação do meio ambiente. Não se pode 
idealizar uma área reserva/parque/jardim. “Temos 
que levar em consideração toda a população do 
entorno, bem como, a gama de visitantes que 
nos procuram com seus próprios ideais. A partir 

daí, tentar construir/adaptar esses ideais ao nosso 
Parque”. Mesmo destacando aspectos diferentes 
do que considera um jardim botânico ideal, alguns 
pontos são comuns, conforme resumiu um dos 
gestores: “local adequado, representativo do bioma 
a ser mostrado, com estrutura física e funcionais 
amplas e capacidade de atendimento à população 
leiga e técnica”.

Interesse de parceria 
com o JB de Manaus
Algumas respostas obtidas dos gestores de 

outras áreas protegidas, mesmo no caso de jardins 
botânicos localizados em outros estados do país, 
foram úteis para indicar o tipo de colaboração e 
interação possível com o JB de Manaus. Ficou claro 
o interesse em obter exemplares da biodiversidade 
amazônica, e em aproximar laços de cooperação 
técnica para fins de coleta, cultivo e reprodução 
de plantas amazônicas. Respostas sobre os 
principais interesses das outras instituições em 
cooperação incluíram os diferentes intercâmbios, 
sendo estes: de espécies vivas e herborizadas, de 
informações botânicas, técnico administrativo, 
de exemplares para coleções e de germoplasma. 
As trocas destacadas foram principalmente de 
plantas, sementes, exsicatas e ainda educação 
ambiental, atividades, publicações, e outras. 
Assim como o interesse de cooperação, a troca de 
experiência também foi mencionada, bem como o 
desenvolvimento de pesquisa científica.

Discussão
O JB de Manaus está situado em uma área 

em expansão da cidade de Manaus, com diversas 
fragilidades socioambientais, incluindo áreas que 
necessitam de restauração ambiental, conflitos 
de uso com a população do entorno, falta de um 
zoneamento da área e deficiência de recursos 
humanos e financeiros para atender a todas as 
demandas existentes. 

Contudo um dos maiores desafios é o fato 
da gestão atual estar sendo realizada com baixo 
nível de integração entre as instituições cogestoras 
atuando na área, sujeita às mudanças políticas que 
geram descontinuidade das ações, e com a ausência 
de um planejamento de médio e longo prazo, com 
metas bem estabelecidas ou uma visão de futuro 
que estejam bem difundidas e incorporadas entre 
as instituições e seus colaboradores. Apesar de 
a gestão compartilhada ter seus benefícios, se 
não for bem planejada, pode ocasionar diversas 
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dificuldades. Um dos intuitos dessa integração 
é assegurar a preservação dos interesses do JB 
de Manaus. Para tanto, os cogestores precisam 
interagir para discutir aspectos de melhoria dos 
serviços oferecidos. 

Uma gestão que acontece aleatoriamente ou 
de curto prazo, ocasiona um esforço muito grande 
em atender demandas diárias e de maneira ineficaz, 
o que pode vir a gerar um acúmulo de tarefas em 
determinados setores, bem como a dificuldade 
de atender às demandas, gerando desgaste, 
insatisfação e frustração da equipe. É preciso se 
pensar e um planejamento com objetivos e metas 
claras, e que seja incorporado pelas instituições 
cogestoras, e para isso, é preciso que todos os 
colaboradores entendam de maneira simples e clara 
a visão, missão e abrangência, ou área de atuação 
do jardim.

O mapeamento institucional realizado foi 
importante para compreender o grande número de 
instituições que interagem com o JB de Manaus, 
definir o perfil destes visitantes, e apontar as ações 
necessárias para atender as expectativas deles.  
Um diagnóstico institucional é importante para 
caracterizar as organizações e analisar como estas 
se relacionam, identificando potencialidades e 
limites nestas relações (Santos et al. 2005).

As respostas obtidas de visitantes e 
colaboradores podem orientar ações de gestão 
especificas, contribuindo na construção de metas 
e indicadores, e identificando pontos a melhorar, 
outros que devem ser reforçados, devido à 
importância atribuída a eles, e ainda novidades que 
agregariam mais valor aos serviços e experiências 
oferecidas pelo JB de Manaus. Merece destaque, 
no caso de um jardim com significante foco na 
conservação in situ de um ecossistema inteiro, como 
é o caso do JB de Manaus, a abordagem dos temas 
relacionados à biodiversidade, e à conservação 
ambiental, assim como a de sensibilizar a população 
para a conservação e a divulgação de conhecimentos 
científicos relacionados à floresta amazônica. A 
oportunidade de o usuário ter um maior contato 
com a natureza também confirma o JB de Manaus 
como um caminho para o diálogo que aproxima a 
população das questões ambientais, colaborando 
com a conservação da biodiversidade e a promoção 
da sustentabilidade socioambiental. Isso também 
é observado por Arantes (2010) e Vaz (2010) 
relatando que a maioria dos usuários de uma área 
protegida, busca experimentar uma ligação mais 
direta com a natureza para o seu bem estar.

Para os visitantes de maneira geral, o JB 
de Manaus está bem estruturado para recebê-los, 
contudo alguns acreditam que ainda são necessárias 
melhorias na sua infraestrutura. Na categoria de 
turistas, um destaque pode ser dado à necessidade 
de haver mais informações disponíveis sobre a flora 
e uma maior quantidade de trilhas. Os moradores, 
por outro lado, além dos itens citados, também 
buscam apresentações culturais, atividades com 
educação ambiental e lazer. Enquanto para os 
grupos sociais, uma área para desenvolvimento 
de atividades de lazer, também citam um centro 
de eventos comunitários como algo que o grupo 
gostaria de ver instalado. Isso descreve bem as 
diferenças de expectativas entre estes grupos 
de visitante, mostrando que alguns gostariam 
de ter acesso a serviços e atividades das quais 
pudessem usufruir de modo rotineiro (caso dos 
moradores do entorno), enquanto outros buscam 
obter o maior número de experiências no curto 
espaço de tempo em que estão no local (e daí a 
demanda por infraestrutura de acesso a floresta 
em todos os seus níveis). É interessante aprofundar 
o entendimento sobre as demandas associadas a 
atividades culturais, principalmente por parte de 
moradores, e de grupos sociais específicos, como 
os jovens, pois estas trazem um novo conjunto 
de atividades ainda não oferecidas regularmente, 
e que poderiam compor o quadro de eventos, 
como apresentações teatrais, musicais, cineclube, 
exposições fotográficas e artísticas, dentre outros. 
Também apontam para uma diversificação do 
acervo a ser mantido e oferecido aos visitantes, 
que deve ser melhor analisado em estudos futuros.

Em relação à infraestrutura, cada grupo 
apresentou um conjunto de diferentes sugestões, 
que apontam para seus objetivos e interesses 
específicos. Destacam-se, mais trilhas, local 
adequado para alimentação, identificação das 
árvores, loja de souvenir, mais atividades de lazer, 
mais atrações para crianças, melhorias na portaria 
e na paisagem da frente do JB de Manaus, melhoria 
nos banheiros, e local adequado para alimentação 
(lanchonete e restaurante), como importantes 
itens à qual deve ser dada atenção. Este conjunto 
de respostas coloca um desafio aos gestores, de 
priorizar e compreender melhor a natureza das 
demandas, sendo necessário ainda filtrar aquilo 
que se alinha ou não com a missão de um jardim 
botânico, ou com atividades que devem pré-
existir para justificar a infraestrutura demandada 
(por exemplo, o caso de uma loja de souvenir, 
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que implica a produção de materiais a serem 
comercializados). Apesar da dificuldade de atender 
todas as necessidades dos diferentes grupos, as 
instituições gestoras podem priorizar através de um 
planejamento de curto e médio prazo as melhorias 
que podem ter o maior impacto de acordo com o 
foi sugerido pelos visitantes.

Os visitantes demonstram interesse em se 
aprofundar nos temas ambientais, e naqueles 
específicos à missão de um jardim botânico, 
e refletem isso nas respostas associadas com 
educação ambiental, que incluem pedidos de 
palestras, cursos e oficinas, atividades de lazer para 
a população, que podem de certa forma aproximar 
a população da floresta e atividades de ensino e 
pesquisa. Segundo Teramussi (2008), programas de 
educação ambiental eficazes sensibilizam e criam 
uma mudança de atitude dos visitantes quanto 
à necessidade da conservação da natureza e os 
benefícios que ela traz para todos. Essas ações são 
consideradas pelos visitantes como os principais 
fatores positivos, especialmente as atividades 
relacionadas ao fato de possibilitar à população 
um maior contato com a natureza, devendo ser 
um ponto à ser bem estudado e planejado pelas 
instituições gestoras do JB de Manaus.

Algumas perguntas foram direcionadas 
especificamente para os colaboradores, devido 
ao fato destes possuírem um conhecimento 
diferenciado do mesmo. E eles alertaram sobre 
pontos relevantes associados à proteção da área. 
Quanto a importância do JB de Manaus para a 
cidade, destacou-se a função de conter a invasão 
da Reserva Ducke, uma vez que a expansão urbana 
já chegou aos limites da reserva, e hoje o JB de 
Manaus está na interface imediata entre cidade e 
floresta. Com o crescimento contínuo da cidade 
de Manaus, a manutenção desta área protegida é 
um desafio para a gestão do JB de Manaus, mas 
pelo fato do mesmo poder apresentar aos seus 
visitantes espécies de plantas representativas da 
flora amazônica, sendo uma opção de atividades 
extraclasse para as escolas, isso pode ser uma 
importante ferramenta de educação ambiental e, 
consequentemente na conservação de recursos 
naturais. O JB de Manaus pode ser um local de 
ensino e aprendizado formal e informal para 
a comunidade nas áreas ambientais, sociais e 
ecológicas. Dessa maneira, a gestão deve levar em 
consideração a importância da educação ambiental 
como instrumento de diálogo para aproximar a 
população da área em questão, e evitando conflitos 

com a comunidade do entorno, e como principal 
instrumento nas estratégias de proteção.

Atividades educativas regulares, bem como 
as atividades nas datas comemorativas (dia 
da biodiversidade, dia do meio ambiente, dia 
da Amazonia, etc), foram consideradas pelos 
colaboradores como sendo as atividades mais 
positivas. Essas atividades devem receber atenção 
especial da gestão, uma vez que possuem papel 
importante na aproximação da comunidade com 
a natureza, despertando nas pessoas a importância 
de se manter uma área protegida, auxiliando na 
consolidação dos objetivos de conservação da área. 
Também foram consideradas atividades positivas 
as coleções de plantas representativas da flora 
amazônica, o contato dos visitantes com flora e 
fauna local.

Em relação a questões que iriam melhorar 
o funcionamento do JB de Manaus, em geral, 
as respostas trataram de aspectos da situação da 
gestão atual. 

Visivelmente os colaboradores consideram 
a gestão desordenada e que melhoraria através 
de um gestor que represente as três instituições, 
sugerindo ainda uma gestão mais participativa 
que leve em consideração as opiniões dos 
colaboradores. No Regimento Interno do JB de 
Manaus, um gerente geral deveria ser nomeado 
com obrigações definidas estabelecidas, como por 
exemplo, supervisionar todas as equipes técnicas e 
administrativas, contudo o mesmo não foi nomeado 
até o momento (janeiro de 2013).  De acordo com 
Falconi (2009), a liderança é o único agente de 
mudanças em uma instituição, não adiantando 
método ou conhecimento técnico se não houver 
liderança para o fazer acontecer. A implantação 
e a mudança são indelegáveis e vem por meio da 
capacitação dos liderados, que é um papel essencial 
do líder. Acredita-se que deva ser uma meta da 
gestão a escolha de um coordenador geral para 
executar suas funções de acordo com o regimento 
interno do JB de Manaus.

Algumas demandas dos colaboradores 
foram mais voltadas às necessidades técnicas 
para auxiliarem no trabalho diário, como salas 
equipadas para os técnicos desenvolverem melhor 
as suas atividades, área de apoio técnico isolada da 
visitação, equipamento para suporte da coleção de 
vida aquática, vestiários equipados com armários 
e chuveiros, espaço e material técnico para estudo 
e pesquisa. Elas mostram que o que acontece nos 
bastidores de um jardim botânico deve receber 
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a mesma atenção que recebem as estruturas de 
acesso público.  

Em relação ao serviço que os colaboradores 
acreditam que o JB de Manaus deve oferecer, 
pode citar um maior numero de atividades 
culturais e lúdicas, mais atividades voltadas para 
crianças e para a comunidade do entorno, cursos 
de capacitação para a comunidade sobre a flora 
amazônica e técnica de sustentabilidade para os 
problemas que circundam a área, e uma maior 
divulgação cientifica. Ainda, desenvolver um 
programa de educação ambiental permanente, para 
ensinar e sensibilizar a população local sobre a 
necessidade de conservação da natureza. 

Várias atividades sugeridas exigirão uma 
análise cuidadosa sobre sua adequação aos 
objetivos de um jardim botânico, e às peculiaridades 
da área em questão, que devem inclusive levar em 
conta a própria integridade física dos usuários, 
e a capacidade da equipe técnica em atender às 
demandas identificadas. Por se tratar de uma 
área de floresta primaria ainda conectada à mata 
continua, com uma representação singular da fauna 
da região, e sujeita a clima equatorial (chuvas 
intensas, calor, muita umidade). Assim, levantou-
se a possibilidade de haver pesquisas orientadas 
para crianças, atividades de lazer e esporte para 
a comunidade, espaços com exposições sobre a 
diversidade cultural da Amazônia. Visitas guiadas 
em inglês e espanhol com material impresso com 
mapas e informações de interesse e a formação 
de guias para atuar em trilhas amazônicas, com 
caminhadas guiadas, também foram citados como 
serviços a serem criados ou aprimorados. Citou-
se a necessidade de investimento na formação e 
acompanhamento dos monitores, assim como um 
aumento do quadro de pessoal com integrantes 
qualificados, comprometidos e motivados com a 
missão do JB de Manaus, somado à demanda de 
contratação de pessoas exclusivas para o receptivo. 
Isso estaria diretamente envolvido com a questão 
de uma melhor recepção dos visitantes.

A maioria dos colaboradores conseguiu 
extrair a essência da missão do JB de Manaus, 
apesar de em geral citarem apenas alguns objetivos 
ou apenas parte da missão. A missão de uma 
instituição identifica o propósito básico para o 
qual se direcionam os esforços, explicitando para 
que a instituição existe.  Apesar da missão estar 
estabelecida e os colaboradores terem a noção 
básica dessa missão, é preciso que a mesma seja 
mais bem difundida entre todos os colaboradores, 

com o desenvolvimento de atividades visando à 
sensibilização dos colaboradores para incorporarem 
a missão como sua.

Segundo Leadlay & Greene (1999), a equipe 
precisa entender os planos e individualmente 
devem conhecer seu papel na estratégia, o que é 
requerido deles, responsabilidades chave e tarefas, 
objetivos concordados em serem alcançados, como 
o desempenho deve ser medido e que tipo de 
cobranças ou avaliações serão aplicadas. 

Levantar os instrumentos de gestão de outros 
jardins botânicos brasileiros e que outras áreas 
protegidas estão utilizando, foi útil para subsidiar 
a própria gestão do JB de Manaus. O plano diretor 
parece ser o instrumento de gestão mais utilizado, 
pois enquanto um regimento interno orienta as 
questões internas como as diretrizes gerais da 
instituição, as diretrizes de cada área especifica e 
a descrição das funções, normas e regras gerais de 
conduta, o plano diretor é que define as diretrizes 
e ações para alcançar seus objetivos e a sua visão 
de futuro e ainda poderá conter as propostas de 
ordenamento da área, edificações e instalações 
disponíveis para o uso público, os programas 
de manejo, zoneamento, programa de educação 
ambiental, bem como, pesquisa e conservação 
da flora e fauna, gestão, captação de recursos, 
comunicação, entre outras. O JB de Manaus 
possui um potencial superior ao que vem sendo 
desenvolvido atualmente e tendo como referência 
recomendações elencadas, seu instrumento de 
gestão deverá conter uma proposta para nortear as 
instituições gestoras.

De acordo com as instituições entrevistadas, 
o plano diretor é indicado como o melhor 
instrumento de gestão para um jardim botânico, 
permitindo que se tenha um diagnóstico detalhado 
sobre diversos temas, um zoneamento da área e 
define programas e diretrizes de política que se 
deve perseguir. Ainda se destacaram o plano de 
gestão ou manejo e o planejamento estratégico 
participativo envolvendo poder público, sociedade, 
universidade e comunidade científica como sendo 
importantes instrumentos de gestão para um jardim 
botânico. Estas orientações oferecem um bom 
subsídio para a elaboração de um instrumento de 
gestão para o JB de Manaus, incluindo a questão 
da forma mais participativa. As recomendações 
dos seus colaboradores, que neste estudo foi um 
grupo composto basicamente de funcionários que 
atuam na instituição e de técnicos voluntários 
que participam de atividades eventuais, ganham 
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importância na medida em que estão embasadas 
na experiência pratica vivida no dia a dia do JB 
de Manaus. 

Ainda que exista uma relativa rotatividade 
na equipe técnica, com poucos colaboradores 
permanecendo por períodos longos, estes 
colaboradores apresentam um perfil técnico, e 
assim, eles também devem colaborar e estabelecer 
uma visão de futuro conjunta, assim como 
determinar os valores, princípios e metas claras 
para o JB de Manaus. Ouvi-los é uma forma de 
melhorar a administração, avaliando a qualidade 
dos serviços oferecidos. O estabelecimento da 
visão de futuro é a melhor forma de se trabalhar 
em conjunto para o alcance de um objetivo comum, 
buscando dirigir os esforços individuais para os 
objetivos maiores da instituição. 

Nota-se que há interesse das instituições 
consultadas em cooperação em algumas atividades 
especificas como força para Região Norte no 
tocante à rede regional norte de jardins botânicos, 
projetos em educação ambiental, coleções 
botânicas, pesquisas conjuntas, intercambio de 
espécies vivas e herborizadas, desenvolvimento de 
trabalhos científicos, intercambio de germoplasma, 
trocas de informações e material botânico, 
intercambio técnico administrativo e de exemplares 
para coleções, e outros. Isso vai demandar a 
definição de políticas institucionais que definam 
as diretrizes e normas para a concretização 
destas atividades, facilitando sua realização, e 
minimizando as dificuldades inerentes à indefinição 
de procedimentos, interesses e prioridades.

Os resultados obtidos neste estudo são um 
primeiro passo para o entendimento da inserção 
do JB de Manaus no meio social que o rodeia, 
mas muitos outros componentes essenciais para a 
concretização de um plano diretor, ou mesmo de 
um planejamento estratégico devem ser levados 
em conta, e incluídos. É possível que grupos de 
interesse relevantes estejam pouco representados 
em nosso estudo, devido a não terem respondido 
nossas entrevistas, ou não terem sido contatados. Em 
especial destacamos pesquisadores, profissionais 
da cultura e das artes, empresas, e instituições 
públicas com atuação na área ambiental que são 
usuários do espaço (em especial Polícia ambiental, 
Ministério Público, Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), etc). É necessário que 
se constitua uma equipe técnica para a condução 

do processo de construção do plano diretor, que se 
faça um planejamento das etapas, e que se construa 
coletivamente uma visão de quais programas de 
gestão deverão receber atenção e ser priorizados. 
Nossos resultados poderão auxiliar nesta definição, 
mas não se deve minimizar o valor de uma gestão, 
que considere o enfoque ecossistêmico, e que seja 
construída de forma participativa.

Considerações Finais
O presente trabalho levantou informações 

para colaborar com a gestão do JB de Manaus, 
auxiliando as instituições gestoras com subsídios 
para a elaboração de um plano diretor e planejamento 
estratégico de médio e longo prazo. Com isso, 
buscando melhorar os seus resultados, aumentar a 
integração com a sociedade e outras instituições, 
criando instrumentos de aprendizagem, visando 
explorar toda sua potencialidade. 

Espera-se que as informações expostas 
e propostas neste trabalho possam auxiliar o 
alcance efetivo dos seus objetivos, levando ao 
seu fortalecimento institucional, ponderando suas 
características peculiares e sua importância no 
contexto amazônico.

Com base nas informações levantadas no 
presente trabalho algumas considerações devem 
ser priorizadas pelas instituições cogestores, 
principalmente a necessidade de se construir 
um planejamento que contemple as principais 
expectativas dos visitantes, como: elaboração de 
programas de gestão que contemplem a educação, 
a estrutura de uso público e a pesquisa científica; 
ampliação das atividades que dão acesso ao visitante 
a um maior contato com a natureza; estabelecimento 
de um novo convênio entre as instituições gestoras, 
com definição das competências de cada uma 
de forma clara; ampliação das parcerias atuais e 
fortalecimento das parcerias existentes (empresas 
privadas, internacionais, governo, outros jardins 
botânicos); melhorar o processo de gestão do 
conhecimento produzido no JB de Manaus, para 
que esse não seja perdido e possa ter aplicação 
prática, incluindo a necessidade de melhorar a 
produção de informações técnicas sobre os acervos 
botânicos e demais organismos encontrados no JB 
de Manaus; e criar um programa de capacitação 
com a oferta de cursos periodicamente, além de 
criar espaços de apoio pedagógico.

Reforça-se aqui a necessidade da participação 
social na elaboração do planejamento da gestão, que 
deve apresentar ações que permitem um envolvimento 
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em todas as etapas do seu planejamento, apresentando 
diretrizes, recomendações e ações estratégicas que 
tenham o objetivo de facilitar e estimular a gestão 
integrada, considerando os diferentes objetivos de 
conservação que o JB Manaus se propõe.

Referências
Arantes, L. M. 2010. Monografia. Percepção ambiental e 

perfil dos visitantes do instituto Inhotim. Faculdade 
Pitágoras, Brumadinho. 46p

Chiavenato, I. & Sapiro, A. 2004. Planejamento 
estratégico: fundamentos e aplicações. Campus, 
Rio de Janeiro. 452p.

Falconi, V. 2009. O verdadeiro poder. Práticas de gestão 
que conduzem a resultados revolucionários. Ed. 
INDG, Nova Lima. 159p.

Heywood, V.H. 1989. Estratégias dos jardins 
botânicos para a conservação. Jardim botânico do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 69p.

JBRJ ‒ Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2003. Plano 
diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 
Rio de Janeiro. 160p.

JBADM ‒ Jardim Botânico Adolpho Ducke de Manaus. 
2010. Regimento interno. Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia ‒ INPA/RE 11/2010. 
Manaus. 

Mesquita, R.C.G.; Sampaio, A.C.; Bueno, C.R.; 
Mesquita, H.; Monteiro, M.S.; Rodrigues, L.S.; 
Jakovac, A.C.C.; Barroso, A.L.F.; Ferras, M.R. & 
Lima, L.F. (orgs.). 2010. Documento técnico de 
enquadramento do Jardim Botânico Adolpho Ducke 
de Manaus. JBADM ‒ Jardim Botânico Adolpho 
Ducke de Manaus, Manaus. 50p.

Leadlay, E & Greene, J. 1999. Manual técnico Darwin 
para jardins botânicos. Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro/Rede Brasileira de 
Jardins Botânicos, Rio de Janeiro. 154p.

Lopes, S.B. 2004. Plano diretor do Jardim Botânico de 
Porto Alegre. Jardim Botânico de Porto Alegre, 
Porto Alegre. 100p.

Moraes, R. 1994. Análise de conteúdo: limites e 
possibilidades. In: Engers, M.E.A. (org). Paradigmas e 
metodologias de pesquisa em educação. EDIPUCRS, 
Porto Alegre. Pp. 103-111.

MUSA ‒ Museu da Amazônia. 2009. Acordo de 
Cooperação MCTI/INPA, UEA e SECT. Museu da 
Amazônia, Manaus. 4p.

Nogueira, A.C.F.; Sanson, F. & Pessoa, K. 2007. A 
expansão urbana e demográfica da cidade de 
Manaus e seus impactos ambientais. In: Anais do 
XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. 
INPE, Florianópolis. Pp. 5427-5434

Pereira, T.S. 2006. O jardim botânico ideal. Rede 
Brasileira de Jardins Botânicos, Rio de Janeiro. 
128p.

Rocha, Y.T. & Cavalheiro, F. 2001. Aspectos históricos 
do jardim botânico de São Paulo. Revista Brasileira 
de Botânica 24: 15. 

Rodrigues, M.G.S. 2005. Projetos educativos no Instituto 
de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro: uma 
prática de sensibilização para a conscientização 
ambiental. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Federal Fluminense, Niterói. 82p.

Santos, A.D.; Mendes, L.S.; Gama, A.M.C.F. & Aleixo, 
N. 2005. Mapeamento político-institucional nos 
municípios do sul do estado do Amazonas. IEB, 
Brasília. 64p.

SNUC ‒ Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza. 2000. Ministerio do Meio Ambiente, 
Brasília. 18p. 

Teramussi, T.M. 2008. Percepção ambiental de estudantes 
sobre o Parque Ecológico do Tietê. Dissertação de 
Mestrado. USP, São Paulo. Disponível em <http://
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/
tde-05052008-132727/pt-br.php>. Acesso em 18 
agosto 2014.

Vaz, D.M.S. 2010.  Perfil dos visitantes do Parque Natural 
Municipal do Açude da Concórdia – Valença (RJ). 
Revista Brasileira de Ecoturismo 3: 109-120. 

Artigo recebido em 11/01/2013.  Aceito para publicação em 13/06/2014.


	00-sumario 65-3
	01 - ID 740
	02 - ID 839
	03 - ID 937
	04 - ID 874
	05 - ID 851
	06 - ID 807
	07 - ID 875
	08 - ID 753
	09 - ID 897
	10 - ID 738
	11 - ID 814
	12 - ID 891
	13 - ID 882
	14 - ID 712
	15 - ID 788
	16 - ID 722
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco

