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Abstract
This study presents the list of species of Evergreen Rainforest in Santa Catarina, based on 202 sample units 
established by the Floristic and Forest Inventory of Santa Catarina, in order to study the tree/shrub compo-
nent and regeneration in addition to a floristic survey outside the sample units. We recorded 1,473 species: 
three gymnosperms and 1,470 angiosperms, that totalize 19% of all species  quoted for this Brazilian forest 
type. The most species-rich families were Orchidaceae (143 species), Myrtaceae (142), Asteraceae (98), 
Melastomataceae (86), Fabaceae (78), Rubiaceae (65), Solanaceae (61), Bromeliaceae (57), Piperaceae 
(56), and Lauraceae (52). Among them are eight species listed in the Official List of Endangered Species of 
the Brazilian Flora: Aechmea blumenavii, Araucaria angustifolia, Billbergia alfonsijoannis, Euterpe edulis, 
Heliconia farinosa, Ocotea catharinensis, O. odorifera and, O. porosa. 
Key words: Atlantic Forest, Dense Ombrophylous Forest, richness, threatened species.

Resumo
O presente trabalho objetivou apresentar a lista de espécies da floresta pluvial subtropical (Floresta Ombrófila 
Densa) em Santa Catarina, com base em 202 unidades amostrais implantadas pelo Inventário Florístico 
Florestal de Santa Catarina para estudo do componente arbóreo-arbustivo e da regeneração, além de coletas 
florísticas externas às unidades amostrais. Foram registradas 1.473espécies, 19,0% das espécies citadas para 
esta tipologia florestal no Brasil, dentre estas três gimnospermas e 1.470 angiospermas. As famílias mais 
ricas em espécies foram: Orchidaceae (143 espécies), Myrtaceae (142), Asteraceae (98), Melastomataceae 
(86), Fabaceae (78), Rubiaceae (65), Solanaceae (61), Bromeliaceae (57), Piperaceae (56) e Lauraceae (52). 
Entre as espécies registradas, oito constam na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 
Extinção: Aechmea blumenavii, Araucaria angustifolia, Billbergia alfonsijoannis, Euterpe edulis, Heliconia 
farinosa, Ocotea catharinensis, O. odorifera e O. porosa.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, Floresta Ombrófila Densa, riqueza, espécies ameaçadas.
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Introduction
The most diverse forest type of the Atlantic 

Forest domain is the Evergreen Rainforest (Joly 
et al. 1999). In Santa Catarina (SC) state it occurs 
along the coastal mountain range, extending up to 
200 km eastward and spanning from sea-level to 

1,000 m alt. It is influenced by subtropical climatic 
conditions such as high temperatures and high 
precipitation evenly distributed throughout the 
year, but it also experiences frost occasionally due 
to polar cold fronts during the winter (Oliveira-
Filho et al. 2013). The Evergreen Rainforest (or 
Dense Ombrophilous Forest sensu IBGE 1992) 

This paper has additional data published in its electronic version.
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originally covered around 27,555 km2 of SC 
territory; at present, the forest cover has decreased 
to 12,619 km2, or 40% Santa Catarina (Vibrans et 
al. 2013a). Although reduced and fragmented, it is 
still the richest and most exuberant forest type of 
the Atlantic Forest, comprising various life forms, 
in particular epiphytes (Klein 1978; Leite & Klein 
1990). Its high biological diversity is associated 
with the great environmental heterogeneity related 
to latitudinal and altitudinal distribution, geological 
diversity, and geomorphological diversity (e.g. the 
Serra do Mar and Serra Geral - see Martinelli 2007), 
which provides different site conditions of soil, and 
climate that influenced the different migration routes 
(Morellato 2000; Oliveira-Filho & Fontes 2000; 
Leite 2002; Waechter 2002).

The Evergreen Rainforest is the most well-
known forest type in the state of Santa Catarina in 
regard to species diversity. This is due primarily 
to botanists Roberto Miguel Klein and Raulino 
Reitz, who in the mid-twentieth century conducted 
important research to identify, classify, and 
describe the vegetation (Veloso & Klein 1957, 
1959, 1961, 1963, 1968a, 1968b; Reitz 1965; 
Klein et al. 1978; Klein 1979, 1980). The biggest 
floristic list of Evergreen Rainforest was made by 
Klein (1979, 1980), who studied the Itajaí-Açu 
watershed, where he found approximately 2,000 
species of vascular plants. More recently, several 
studies have described and analyzed species 
composition in Evergreen Rainforest in SC (e.g. 
Citadini-Zanette et al. 1997; Falkenberg 1999; 
Negrelle 2006; Klein et al. 2007; Colonetti et al. 
2009; Neves & Zanin 2011). However, despite 
recent efforts, large-scale studies carried out with 
comparable sampling design are still scarce. Only 
recently the assessments of the Floristic and Forest 
Inventory of Santa Catarina (IFFSC, <http://www.
iff.sc.gov.br>, Vibrans et al. 2010) have covered 
the entire state of SC with a systematic sampling.

In this study we have aimed to present the 
current species composition of the Evergreen 
Rainforest recorded by IFFSC with reference to 
their ecological traits such as dispersal syndromes, 
ecological group, and historical records.

Material and Methods
Species data
We obtained species data from the Floristic 

and Forest Inventory of Santa Catarina (IFFSC) 
in the area covered by Evergreen Rainforest 
(see Vibrans et al. 2010 for more details about 

sampling design and methods). We included 
the vascular plants recorded in 202 permanent 
plots (Fig. 1), systematically distributed over 
a 10 × 10 km grid as proposed by IFFSC, with 
72 ha of total sampled area. All sampled units 
are located in Evergreen Rainforest, according 
to Klein (1978). The vegetation classification  
follows Oliveira-Filho (2009); 34 sampled units 
were classified as belonging to subtropical 
lower plains, 89 to subtropical upper plains, 
73 to subtropical lower highlands and six 
to subtropical upper highlands. Five of the 
sample units were installed in conservation 
units outside the grid, using the same sampling 
methods described in Vibrans et al. (2010). 
The sampling effort was different among the 
component: (1) tree/shrub: individuals with 
diameter at breast height (DBH) ≥ 10 cm in an 
area of 4,000 m2; (2) regeneration: individuals 
with DBH < 10 cm and height ≥ 50 cm in an 
area of 400 m2; and (3) floristic survey: fertile 
plants collected within and around the sample 
units, even outside the criteria listed above, as 
well as on the access way to the sample units. 

Figure 1 – Sample units from Evergreen Rainforest 
(ERF) in Santa Catarina state. 
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The species of components 1 and 2 were 
also classified in relation to (a) ecological group: 
pioneer, secondary and climax, according to 
information available in the literature (Reitz 
1965; Reitz et al. 1979; Klein 1990), and the 
field experience of the IFFSC team; (b) seed 
dispersal mode: anemochoric, zoochoric, and 
autochoric, following Van der Pijl (1982). The 
classifications were based on detailed accounts of 
species life form traits available in the literature 
(e.g. Reitz 1965; Reitz et al. 1979; Klein 1990; 
Vibrans et al. 2012a, 2012b, 2013b, 2013c) or 
based on the authors’ knowledge about species’ 
traits. We indicated all species categorized as 
threatened according to IUCN (2014), Red Book 
of Brazilian Flora (Martinelli & Moraes 2013) 
and MMA (2008).

Only individuals identified at species or 
genus level were considered in the analysis. 
When identified at generic level, we included the 
species in our accounts only if the genus had not 
yet been cited, in order to avoid overestimation. 
As we sampled almost 14,000 fertile plants from 
the component 3, and little more than 11,000 
sterile plants from the components 1 and 2, it 
was not possible to identify all the samples to 
specific or morphospecies level, and then, we 
used the aforementioned criteria. Exotic species 
were excluded of the list (for more details 
about exotic species see Meyer et al. 2012). We 
adopted classification system APG III (2009) 
for the angiosperms, with adaptation for the 
family Peraceae (Davis et al. 2007; Souza & 
Lorenzi 2012; Nikolov et al. 2013); Smith et 
al. (2006), with adaptation from Rothfels et al. 
(2012) for ferns, Ollgard (2012) for lycophytes, 
and Christenhusz et al. (2011) for gymnosperms. 
The spelling of the names followed the List of 
Species of the Brazilian Flora (2014).

Results
We recorded 1,473 species, consisting of 

three gymnosperms and 1,470 angiosperms, 
belonging to 599 genera and 144 botanical 
families (Tab. 1 and appendix 1 in online version). 
For the tree-shrub component, we found 567 
species, 16 of which are exclusively found in this 
component. Within the regeneration component, 
we recorded 635 species, 13 of which exclusive 
to this component. Moreover, we recorded 
1,406 species in the floristic survey component; 
750 of these were registered exclusively in this 

component (Fig. 2). The minimum and maximum 
species richness values found per sample unit 
for the tree-shrub and regeneration components 
were 30 and 142 (Fig. 1). We found 663 species 
in the Subtropical Lower Plains, 1,066 in the 
Upper Plains, 1090 in the Lower Highlands and 
288 in the Upper Highlands.

The richest families in species were 
Orchidaceae (143 species), Myrtaceae (142), 
Asteraceae (98),  Melastomataceae (86), 
Fabaceae (78), Rubiaceae (65), Solanaceae 
(61), Bromeliaceae (57), Piperaceae (56), 
and Lauraceae (52). We found 55 families 
represented by a single species (See appendix 1 
in online version).

We found eight endangered species (MMA 
2008, Tab. 2): Aechmea blumenavii, Araucaria 
angustifolia, Billbergia alfonsijoannis, Euterpe 
edulis, Heliconia farinosa, Ocotea catharinensis, 
O. odorifera, and O. porosa. Moreover, another 
43 species were listed in the Red Book of the 
Brazilian Flora (Martinelli & Moraes 2013), being 
23 endangered (EN) and 20 vulnerable (VU). We 
found 38 of the 128 species listed by the IUCN 
Redlist (2014) for Santa Catarina (Tab. 2), being 
eight near threatened (LR/nt), four conservation 
dependent (LR/cd), 13 least concern (LC), eight 
vulnerable (VU), four endangered (EN) and one 
critically endangered (CR).

Figure 2 – Venn diagram representing the sampled 
and shared species in each component (tree-shrub, 
regeneration and floristic survey).
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Of the 723 species of the tree-shrub and 
regeneration components, 78.0% were zoochoric, 
14.8% were anemochoric, and 6.8% were autocoric; 
we classified 21.4% as pioneer, 48.4% as secondary, 
and 20.4% as climax species (See appendix 2 in 
online version). Due to lack of information, 0.4% 
and 9.8% of species were not classified regarding 
their dispersion syndrome and ecological group, 
respectively. 

Phanerophytes (trees and shrubs) accounted 
for 58.7% of the species, followed by terrestrial 
herbs (18.9%), epiphytes (15.6%), rupicolous 
(3.6%), climbers (9.8%), and hydrophytes and 
parasites (0.6%). Among the parasites there were 
holoparasityes such as Balanophoraceae (Helosis 
cayennensis, Langsdorffia hypogaea) or mistletoes, 
belonging to Loranthaceae (Struthanthus polyrhizus, 
S. vulgaris, Tripodanthus acutifolius) and Santalaceae 
(Phoradendron chrysocladon, P. crassifolium and P. 
ensifolium). It is important to emphasize that climbers, 
rupicolous, parasites, and hydrophytes were assessed 
occasionally (when fertile) and not systematically as 
trees and shrubs.

Discussion
According to our results, we found 19% of 

the vascular species listed to accour in Brazilian  
Evergreen Rainforest by Stehmann et al. (2009). 
The high species richness found here also shows 

the importance of our floristic survey since such a 
large number of species (752) was recorded only 
in this type of sampling. The collected specimens 
account for about 8,315 records in the FURB 
Herbarium. These data represent an important 
source of information (Funk et al. 2005), available 
online to researchers for multiple purposes, such 
as conducting studies on geographic distribution 
modeling, DNA samples, or population studies. In 
similar work, Gasper et al. (2013a, 2013b) found 
925 species in Santa Catarina Mixed Forest and 420 
in Seasonal Semideciduous Forest, numbers that 
together do not reach the diversity sampled here for 
the Evergreen Rainforest. The most abundant tree-
shrub families in Santa Catarina are Asteraceae, 
Myrtaceae, Fabaceae, and Melastomataceae 
(Gasper et al. 2012), the same of this work. These 
comparative data appear to support the strong 
differences between the hinterland forests and 
the coastal forests noted by other authors such as 
Oliveira-Filho et al. (2006) and Oliveira-Filho et al. 
(2013). The latter state that, while the differences 
between the coastal forests and the hinterland 
forests in the tropical zone are due to differences in 
the annual distribution of rainfall, in the subtropics 
temperature contrasts are more important, probably 
because many of the species do not tolerate the cold 
and frosts that happen periodically in continental 
climates.

In spite of the high species richness mentioned 
above, there are at least 150 angiosperm species 
that were not found during the present survey (most 
of them phanerophytes) and that were formerly 
recorded in the Itajaí-Açu watershed Valley (SC) 
by Klein (1979, 1980). Most of these species 
have been reported as rare or very rare by the 
same author. Therefore, these results support the 
notion that these species are rare, given the large 
sampling effort applied by IFFSC. Moreover, it 
seems rather apparent that the methodology did 
not satisfactorily cover riparian zones, so that 
some species were not recorded, such as rheophyte 
Raulinoa echinata R.S.Cowan, Dyckia ibiramensis 
Reitz, Dalechampia riparia L.B.Sm. & Downs, 
endemic to a small area in the Itajaí-Açu watershed 
(Reitz 1983). On the other hand, the presence of 
species often related to Mixed Forest, such as 
Araucaria angustifolia, is due to ecotones within 
the sampling areas.

Of the eight endangered species, A. 
angustifolia, O. catharinensis, O. odorifera, and 
O. porosa fall into this category due to intense 

Table 1 – Summary of floristic species surveys sampled 
within the Evergreen Rainforest through the Floristic 
and Forest Inventory of Santa Catarina State.

Category Number
Families 144
Genus 599
Species 1,473
Gymnosperms species 3
Angiosperms species 1,470
Species in tree/shrub component 567
Species in regeneration component 635
Species in f loris t ic  survey 
component 1,406

Endangered species (MMA 2008) 8
Endangered species (Martinelli & 
Moraes 2013) 43

Endangered species (IUCN 2014) 38
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Endangered species IUCN (2014) Martinelli & Moraes (2013) MMA (2008)
Aechmea blumenavii x
Aechmea kertesziae EN
Andira fraxinifolia LC
Araucaria angustifolia CR EN x
Asplundia polymera VU
Aureliana fasciculata LR/cd
Balfourodendron riedelianum EN
Bauhinia forficata LC
Begonia per-dusenii EN
Begonia stenolepis EN
Billbergia alfonsijoannis x
Brosimum glaziovii EN
Buchenavia kleinii LR/nt
Calyptranthes hatschbachii EN
Calyptranthes pileata VU
Campomanesia reitziana LR/nt VU
Cattleya intermedia VU
Cedrela fissilis EN VU
Chionanthus filiformis LR/nt
Chrysophyllum inornatum LR/cd
Chrysophyllum viride LR/nt
Cinnamomum hatschbachii VU
Dendrophorbium catharinense VU
Epidendrum proligerum LC
Eugenia imaruiensis EN
Eugenia malacantha EN
Eugenia neotristis EN
Eugenia pruinosa EN
Eugenia sclerocalyx VU
Euterpe edulis VU x
Grandiphyllum divaricatum VU
Grandiphyllum hians VU
Habenaria parviflora LC
Hatiora gaertneri VU
Heliconia farinosa LC x

Table 2 – Endangered species according the IUCN Red List of Threatened Species (IUCN 2014), the Red Book of 
Brazilian Flora (Martinelli & Moraes 2013), and the Official List of Endangered Species of the Brazilian Flora (MMA 
2008). CR: Critically endangered; EN: Endangered; LC: Least concern; LR/cd: Lower risk/conservation dependent; 
LR/nt: Lower risk/near threatened; VU: Vulnerable.
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Endangered species IUCN (2014) Martinelli & Moraes (2013) MMA (2008)
Ilex paraguariensis LR/nt
Inga lentiscifolia VU
Leandra hatschbachii EN
Lepismium cruciforme LC
Lepismium houlletianum LC
Lobelia langeana EN
Malaxis jaraguae VU
Manilkara subsericea LR/cd
Mimosa bimucronata LC
Mollinedia eugeniifolia EN
Mollinedia luizae VU
Myrceugenia bracteosa EN
Myrceugenia foveolata EN
Myrceugenia hoehnei VU
Myrceugenia kleinii VU
Myrcia diaphana VU
Myrcia rupicola EN
Myrciaria plinioides VU
Neomitranthes cordifolia VU VU
Ocotea catharinensis VU VU x
Ocotea odorifera EN x
Ocotea porosa VU EN x
Plinia edulis VU
Podocarpus lambertii LR/nt
Podocarpus sellowii EN
Renealmia brasiliensis EN
Rhipsalis campos-portoana LC
Rhipsalis elliptica LC
Rhipsalis floccosa LC
Rhipsalis pachyptera LC
Rhipsalis puniceodiscus LC
Roupala asplenioides EN
Solanum bullatum LR/cd
Solanum pinetorum LR/nt
Symplocos corymboclados EN
Terminalia reitzii VU
Trichilia casaretti VU
Trichilia pallens LR/nt
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Endangered species IUCN (2014) Martinelli & Moraes (2013) MMA (2008)
Trichilia silvatica VU
Verbenoxylum reitzii EN
Virola bicuhyba EN
Wittrockia superba  EN  

Figure 3 – Frequency distribution of the richness in the subplots distributed in Evergreen Rainforest (ERF). a. tree-
shrub component; b. regeneration; c. floristic survey; d. total.

exploitation of their valuable timber; O. odorifera 
has also been the target of essential oil extraction 
(Reitz et al. 1979; Martinelli & Moraes 2013). 
Euterpe edulis is threatened by the intense extraction 
of palm heart, used in the regional cuisine (Reis et al. 
1996; Fernandes 2000). Apart from the exploitation 
of these species, habitat loss caused by deforestation 
and fragmentation led to population shrinkage and 
high risk of extinction (Martinelli & Moraes 2013). 

In conserved tropical forests, often 75% or more 
of the species are zoochoric (Howe & Smallwood 
1982). However, the percentage of each dispersal 

type varies in relation to the vegetation type, with 
an expected higher proportion of animal-dispersed 
species in moist environments, while anemochoric 
and autochoric species are more abundant in 
environments with reduced precipitation and 
increased seasonality (Silva & Rodal 2009). We 
found 78% of zoochoric dispersal, the percentage 
that was expected since the Evergreen Rainforest is 
the best conserved forest type of Santa Catarina and 
the climatic conditions are favorable for this type of 
dispersal. The successional stage also influences the 
occurrence of different dispersion strategies, hence 

a b

dc
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forest remnants in advanced regeneration or primary 
stages usually have a higher number of zoochoric 
species (Howe & Smallwood 1982; Tabarelli & Peres 
2002). For the Evergreen Rainforest of Santa Catarina, 
it seems that the successional stages are clearly linked 
to the ratio of dispersal syndromes. However, the 
percentage of zoochoric species corroborates what 
is expected for tropical forests and what has been 
found in other studies (Carvalho 2010; Lima et al. 
2011.). The proportion of each syndrome may change 
with the regeneration dynamic, but is also subject to 
anthropogenic pressures such as selective logging and 
hunting (Tabarelli & Peres 2002).

There was an uneven distribution of 
biodiversity throughout the study area (Fig. 1 and 
3). Some of the richest  areas were located around 
protected areas such as the Parque Nacional da 
Serra do Itajaí and Parque Estadual do Tabuleiro; 
land use policies in their vicinity could induce the 
spreading of viable populations of these species 
from inside the protected areas to their currently 
impoverished surroundings.

Conclusion
The methodical floristic sampling of 

Evergreen Rainforest by IFFSC is the first of its 
kind performed in the country and has demonstrated 
the importance of systematic and unbiased 
sampling. It also recorded that species richness 
sampling considerably increases by  recording/
collecting fertiles specimens outside sample plots 
primarily used to assess forest structure. The 
study proved that Santa Catarina is a vascular 
plant diversity hotspot within the Atlantic Forest 
domain. As a systematic assessment, the present 
study did not sample special habitats like small-
scale riparian vegetation, which must be sampled 
as a complement to this data-set.
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Resumo
Este estudo avaliou a estrutura e diversidade da comunidade arbórea da Floresta Estacional Semidecidual secundária no 
Jardim Botânico da UFJF (Juiz de Fora, MG). As árvores (DAP ≥ 5 cm) foram amostradas em 25 parcelas aleatórias 
de 20 × 20 m. Foram amostrados 2.535 indivíduos, sendo 385 mortos em pé e 2.150 indivíduos vivos, pertencentes a 
105 espécies e 39 famílias. Como reflexo da forte dominância ecológica, o valor do índice de diversidade de espécies de 
Shannon (H’ = 3,30 nats.ind-1) foi baixo em comparação com florestas mais maduras da região. As árvores mortas em 
pé representaram 15,2% do total de indivíduos, valor elevado quando comparado com outras florestas da região. Uma 
análise de correspondência distendida (DCA) mostrou baixa heterogeneidade florística interna. Houve predominância 
de árvores pertencentes a estágios sucessionais iniciais (pioneiras e secundárias iniciais). Os resultados demonstram 
que, embora o fragmento florestal possua tempo de regeneração natural superior a 70 anos, a comunidade arbórea 
apresenta um processo de sucessão aparentemente lento, característica de uma floresta imatura. Em contrapartida, a 
área possui espécies ameaçadas de extinção e famílias características de floresta madura (Lauraceae e Myrtaceae) com 
boa representatividade. Assim, o fragmento é importante para a preservação da biodiversidade regional.
Palavras-chave: fitossociologia, parcelas permanentes, sucessão ecológica, conservação, Floresta Atlântica.

Abstract
This study aimed to evaluate the structure and diversity of the tree community in a secondary semidecidous forest 
at UFJF Botanical Garden (Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil). The trees (dbh ≥ 5 cm) were sampled at 25 random 
plots of 20 m × 20 m. A total of 2535 individuals were sampled, 385 standing dead and 2150 life, belonging to 105 
species and 39 families. As a reflection of strong ecological dominance, the index value of species diversity (Shannon 
H’= 3.30 nats.ind-1) was low compared to secondary forests of the region. The standing dead trees represent 15.2% 
of individuals, a high proportion compared to secondary forests. Detrended correspondence analysis (DCA) resulted 
in short gradients, showing a low internal species heterogeneity. There was a strong predominance of species of early 
succession stages (pioneer and early secondary). The results show that, although the forest has undergone over 70 years 
of natural regeneration, the tree community presents a slow succession process, with low diversity and characteristics of 
an immature forest. In contrast, the area has endangered species and some families typical of mature forest (Lauraceae 
and Myrtaceae). In other words, the fragment is important for the preservation of regional biodiversity.
Key words: phytosociology, permanent plots, ecological succession, conservation, Atlantic Forest.
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Introdução
Com a redução constante da possibilidade 

de se preservar grandes fragmentos primários 
em florestas tropicais, os ecólogos têm suas 
esperanças em paisagens modificadas pelo homem 
para a conservação da biodiversidade (Melo et al. 

2013). Nos trópicos, as florestas secundárias estão 
regenerando em terras agrícolas abandonadas, 
em locais onde foram implantadas medidas de 
compensação e em áreas afetadas por distúrbios 
naturais de grande escala, como eventos cíclicos e 
o fogo (Chazdon 2008). À medida que as áreas de 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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floresta primária reduzem, as florestas secundárias 
se expandem, em muitos países excedendo a 
área total coberta por floresta primária, restando 
raríssimos trechos de vegetação sem qualquer 
intervenção humana (FAO 2005). 

O manejo das formações secundárias 
representa um dos maiores potenciais para o 
aumento da conservação da biodiversidade 
brasileira, não apenas por meio das unidades de 
conservação, mas também pela criação de espaços 
públicos, como os Jardins Botânicos, que exercem 
um papel fundamental junto aos esforços contínuos 
e multidirecionais para deter a extinção de espécies 
e promover a conservação, classificação, avaliação 
e utilização sustentável do rico patrimônio 
genético das plantas (Heywood 1990). Os jardins 
botânicos têm como sua importância principal 
a conservação. Porém, suas responsabilidades 
tradicionais de ensino, pesquisa e educação pública 
no campo da botânica têm como obrigação buscar 
continuamente seu objetivo de documentar e 
compreender o mundo vegetal, bem como ensinar 
os alunos em diferentes níveis e educar o público 
sobre o que está sendo aprendido durante este 
esforço (Schulman & Lehvävirta 2011). 

Para a implementação de um jardim botânico 
é importante que a área seja próxima a uma mancha 
representativa de vegetação natural (Heywood 1990), 
como no caso do Jardim Botânico da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (JB-UFJF), Minas Gerais, área 
de floresta urbana contígua à Área de Preservação 
Ambiental/APA Mata do Krambeck, inserida em 
um município considerado de importância biológica 
“Muito Alta” (Drummond et al. 2005). Toda a área 
correspondente JB-UFJF apresenta um histórico 
de cultura cafeeira, desenvolvida geralmente sob 
o dossel dos fragmentos florestais. A economia 
agrária de Juiz de Fora teve como principal atividade 
econômica a cultura do café, porém, na medida em 
que a cafeicultura nacional passava por uma crise de 
preços a partir de 1896, houve a decadência dessa 
cultura, e uma gradativa substituição por áreas para 
a criação de gado, possibilitando a implantação da 
pecuária (Staico 1976). Desse modo, grande parte da 
vegetação foi destruída pela ação do corte e do fogo.

Estudos em paisagens agrícolas tropicais 
sugerem que plantações sombreadas de café 
(Coffea arabica L.), como a que existia no atual 
JB-UFJF, exercem um papel importante como 
habitat para pássaros e outros organismos, pois 
o café funciona como um atrativo para a fauna 

(Perfecto et al. 1996). Segundo Marcano-Vega et 
al. (2002), o café resiste nesses ambientes mesmo 
após seu abandono e regeneração da vegetação 
nativa, e alguns estudos apontam que mesmo 
áreas em longo tempo de regeneração (> 60 anos) 
apresentam pequena diferença quanto a densidade, 
área basal, ou diversidade de espécies arbóreas se 
comparadas com áreas que sofreram distúrbios 
mais leves, existindo um forte efeito do uso da 
terra sobre a composição de espécies (Zimmerman 
et al. 1995; Holl 1999; Muniz-Castro et al. 2012).

Este trabalho teve como objetivo principal 
realizar o diagnóstico da comunidade arbórea 
de um trecho de floresta secundária do Jardim 
Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
a fim de se obter informações mais detalhadas 
sobre a estrutura e diversidade florística da 
Floresta Atlântica na Zona da Mata mineira e 
demonstrar a sua importância para a manutenção da 
biodiversidade da flora regional. Foram definidos 
os seguintes objetivos específicos: (1) analisar a 
composição, estrutura e diversidade de espécies 
arbóreas da comunidade, e comparar com os 
padrões obtidos em outros remanescentes florestais 
na região; (2) analisar a estrutura fitossociológica 
e a estrutura demográfica das principais espécies 
e sua representatividade na comunidade arbórea; 
(3) analisar, por meio de técnicas multivariadas, a 
heterogeneidade florística da comunidade arbórea 
e a existência de gradientes ambientais que 
relacionem a ocorrência das espécies ao longo da 
comunidade; (4) analisar a comunidade em termos 
de grupos ecológicos (grupos ecofisiológicos e 
síndromes de dispersão) das espécies e relacionar 
com o estágio sucessional.

Material e Métodos
Área de estudo
A área de estudo está situada em um fragmento 

urbano de Floresta Atlântica, pertencente ao Jardim 
Botânico da UFJF (JB-UFJF), situado no Município 
de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil (Fig. 1). O 
JB-UFJF possui uma área correspondente a 80 
hectares, conectada com outros 290 ha de floresta 
formando um extenso remanescente florestal 
com área total equivalente a 370 ha, a “Mata do 
Krambeck”. O clima é do tipo Cwa (subtropical 
de altitude), segundo Koeppen, apresentando 
duas estações definidas: chuvas - primavera com 
temperaturas mais elevadas e maior precipitação 
pluviométrica (outubro a abril), e seca - inverno 
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mais frio e com menor precipitação (maio a 
setembro) (PMJF 2013). A pluviosidade média 
anual é próxima a 1.500 mm, com maiores índices 
no mês de janeiro (ca. 300 mm), enquanto que a 
média térmica anual oscila em torno de 18,9ºC 
(PMJF 2013). O relevo é formado por rochas muito 
antigas, basicamente gnaisses e granitos, solos 
caracterizados predominantemente por Latossolo 
Vermelho Amarelo Distrófico (FEAM 2011). A 
vegetação florestal é classificada como Floresta 
Estacional Semidecidual Montana (IBGE 2012). 

A APA Mata do Krambeck era composta, 
originalmente, por três propriedades - Retiro Novo, 
Retiro Velho e Sítio Malícia - segundo a Lei Estadual 
10.943/92, que a decretou Unidade de Conservação, 
com uma área de 374,1 hectares. O Sítio Malícia, 
com área de aproximadamente 80 hectares, foi 
excluído da APA em 1993, e a área passou a ser de 
propriedade de uma empreendedora que pretendia 
implantar no local um condomínio residencial. Em 
fevereiro de 2010 a Universidade Federal de Juiz 
de Fora adquiriu a área do Sítio Malícia, com o 
objetivo de criar o Jardim Botânico da UFJF que, 
além de representar uma opção de lazer para Juiz de 
Fora, possibilitou o intercâmbio de conhecimento 
científico advindo de diversos pesquisadores do país 
e do exterior (Rabelo & Magalhães 2011).

O JB-UFJF apresenta um mosaico de 
condições sucessionais distintas, relacionadas 
ao uso pretérito da área. Podem ser observados: 
(1) trechos florestais severamente antropizados, 
em estágio sucessional inicial de regeneração 
secundária (“capoeiras”); (2) trechos que foram 
submetidos a corte seletivo para sombreamento de 
plantação de café (“bosqueamentos”), cuja prática 
de capina do sub-bosque foi abandonada a menos de 
10 anos e se encontram em regeneração natural; (3) 
trechos de solos mais úmidos, abandonados a mais 
tempo, com dominância de palmito-juçara (Euterpe 
edulis Mart.) (“palmitais”); e (4) trechos de floresta 
secundária com baixa interferência antrópica desde 
o abandono das lavouras de café a cerca de 70 anos, 
e com presença de árvores nativas remanescentes 
(ex: sapucaia, braúna, etc.). Para o presente estudo 
foi selecionado um trecho florestal correspondente 
à condição ‘4’ supracitada, ou seja, uma floresta em 
estágio sucessional intermediário segundo critérios 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 392, de 
25 de junho de 2007. Este trecho possui dimensão 
de aproximadamente 15 ha (coordenadas centrais 
do fragmento 23K 668368.778E; 7595818.757S, 
Datum SAD 69; Fig. 1).

Amostragem da vegetação
Na área selecionada, foram alocadas 25 

unidades amostrais (parcelas) de 20 × 20 m, 
obtendo uma área amostrada correspondente a um 
hectare, seguindo protocolo padrão (Felfili et al. 
2005) para florestas estacionais neotropicais. As 
parcelas foram marcadas permanentemente com 
uma estaca de madeira em cada vértice e foram 
georreferênciadas com auxilio de um GPS de 
navegação.

Foram incluídos os indivíduos arbóreos com 
DAP ≥ 5,0 cm (DAP = diâmetro à altura do peito 
a 1,30 m acima do nível do solo), vivos e mortos 
em pé, excetuando-se lianas. Além de aferida a 
medida do DAP, foi estimada a altura e realizada 
a identificação botânica. O material botânico 
coletado, fértil ou vegetativo, foi identificado 
utilizando-se a coleção do herbário da UFJF (CESJ) 
para comparação. O material fértil foi depositado 
no herbário CESJ e o material vegetativo foi 
depositado na coleção dendrológica do Laboratório 
de Ecologia Vegetal da UFJF. A grafia do binômio 
específico e a abreviação do nome dos autores 
seguiram a Lista de Espécies da Flora do Brasil 
(2012). A classificação das espécies seguiu o 
sistema APG III (2009).

Análise dos dados
Foram calculados os seguintes estimadores 

fitossociológicos para a descrição da comunidade 
arbórea: riqueza de espécies (S), número de 
indivíduos (Densidade Absoluta), área basal total 
e individual (ABt e ABi), freqüência relativa (FR), 
densidade relativa (DR), dominância relativa 
(DoR) e valor de importância (VI = soma FR, DR e 
DoR) para cada espécie (Kent & Coker 1992). Estes 
cálculos foram realizados no software Microsoft 
Office Excel® 2010.

A diversidade de espécies foi analisada por 
meio do índice de diversidade de Shannon-Wiener 
(H’), sendo mais influenciado pelas espécies 
de menor densidade, ou seja, raras localmente 
(Magurran 2004). O índice de eqüabilidade de Pielou 
(J), baseado em H’, foi utilizado para estimativa 
da uniformidade de espécies da comunidade. 
Para análise da heterogeneidade florística e de 
gradientes na comunidade foram aplicadas análises 
de agrupamento com coeficientes de Morisita Horn 
para análise quantitativa e de Jaccard para análise 
qualitativa, utilizando-se método de agrupamento 
UPGMA para elaboração do dendrograma, além 
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Figura 1 – Localização geográfica e delimitação física (linha branca) do trecho de floresta estacional semidecidual 
em estágio intermediário de regeneração estudado no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Minas Gerais, Brasil. Fonte da imagem: Google Earth, 2013.
Figure 1 – Geographical location and physical delimitation (white line) of the secondary seasonally forest patch studied in the botanical 
garden of the Federal University of Juiz de Fora, Minas Gerais State, Brazil. Image source: Google Earth, 2013.

da Análise de Correspondência Distendida (DCA). 
Estimadores não-paramétricos “Jackknife” de 1ª 
ordem e 2ª ordem foram utilizados para projetar a 
riqueza de espécies máxima que pode ser alcançada 
a partir da heterogeneidade encontrada nas amostras 
(Magurran 2004). Estas análises foram realizadas 
no software PAST version 2.12 (Hammer 2011).

Grupos ecofisiológicos
A classificação das espécies em grupos 

ecofisiológicos seguiu o modelo proposto por 
Oliveira-Filho & Scolforo (2008), considerando-
se as características ecológicas e sucessionais 
das espécies para classificá-las em pioneiras (Pi), 
secundárias iniciais (SI) e secundárias tardias (ST). 



Comunidade arbórea da floresta secundária do Jardim Botânico da UFJF

Rodriguésia 65(4): 817-830. 2014

821

A classificação quanto às síndromes de dispersão 
de suas sementes seguiu o estabelecido por van 
der Pijl (1982), sendo as espécies classificadas 
em Zoo (zoocóricas), Ane (anemocóricas), e 
Aut (autocóricas). Em casos onde a espécie não 
pode ser classificada por falta de informações, foi 
estabelecida a categoria NC (não classificada).

Resultados
Foram amostrados 2.150 indivíduos 

vivos, pertencentes a 105 espécies, 79 gêneros 
e 39 famílias. Das espécies, 81 (77,1%) foram 
identificadas em nível específico, 14 (13,3%) em 
nível de gênero, nove (8,5%) em nível de família 
e uma (0,9%) permaneceu indeterminada (Tab. 
1; Apêndice 1). As famílias mais representativas 
foram Fabaceae, com 20 espécies, Lauraceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae e Rubiaceae, com 
sete espécies cada. 

Os indivíduos vivos somaram área basal 
total igual a 20,87 m².ha-1. Foram amostrados 
385 mortos em pé, o que corresponde a 15,2% 
do número total. A comunidade apresentou forte 
dominância ecológica específica, onde as dez 
espécies de maior Valor de Importância (VI), 
Xylopia sericea (43,5), Miconia urophylla (22,5), 
Ocotea diospyrifolia (19,5), Vismia guianensis 
(15,6), Psychotria vellosiana (11,9), Syzygium 
jambos (11,6), Maprounea guianensis (10,4), 
Lacistema pubescens (9,3), Cupania ludowigii 
(8,2) e Siparuna guianensis (8,1), juntas somando 
VI de 160,6, representado 53,5% do VI total 
(Tabela 1).

Foram encontradas cinco espécies ameaçadas 
de extinção segundo critérios IUCN - International 
Union for Conservation of Nature (IUCN 2011), 
Fundação Biodiversitas (2008) e Ministério 
do Meio Ambiente (MMA 2008), pertencentes 
a diferentes categorias. Segundo a Fundação 
Biodiversitas, Dalbergia nigra, Melanoxylon 
brauna, Ocotea odorifera e Protium heptaphyllum, 
encontram-se na categoria “Vulnerável” enquanto 
Euterpe edulis encontra-se na categoria “Em 
perigo”. P. heptaphyllum encontra-se na Lista de 
Espécies da Flora Brasileira com Deficiência de 
Dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
enquanto as demais quatro espécies encontram-
se na Lista de Espécies da Flora Ameaçadas 
de Extinção do MMA. D. nigra encontra-se na 
categoria “Vulnerável” da lista da IUCN.

O valor do índice de diversidade de espécies 
(H’) foi de 3,30 nats.ind-1, enquanto a equabilidade 

(J’) encontrada foi de 0,70. Os estimadores não 
paramétricos “Jackknife” de primeira e segunda 
ordem indicaram como projeção máxima de 
espécies de 141 e 161 espécies, respectivamente.

Em termos quantitativos, o dendrograma 
gerado a partir do coeficiente de Morisita-Horn 
indica que a área possui baixa heterogeneidade 
interna, devido, a maioria, apresentar agrupamento 
com valor acima de 0,5 (Fig. 2a), considerando 
o limite de divisão significativa para florestas 
heterogêneas (Felfili et al. 2011). Por outro lado, 
pelo coeficiente de Jaccard, a análise qualitativa 
demonstra uma maior heterogeneidade florística 
da área, com a maioria das ligações abaixo de 0,5 
(Fig. 2b).

A análise de correspondência distendida 
(DCA) indica a presença de um gradiente ambiental 
relativamente fraco (Fig. 3), com autovalor 
significativo apenas no eixo 1 (Eixo 1 = 0,44, Eixo 
2 = 0,18), considerando o conceito de autovalor 
significativo sendo > 0,3 para florestas tropicais 
heterogêneas (Felfili et al. 2011).

Dos 2.150 indivíduos vivos amostrados, 
1.395 (64,9% do total) foram de espécies pioneiras, 
592 (27,5%) de espécies secundárias iniciais e 
apenas 18 (0,8%) foram de espécies secundárias 
tardias. Também foram registradas 105 indivíduos 
(4,9% do total) de uma espécie exótica, a espécie 
Syzygium jambos. Quanto à síndrome de dispersão, 
foram registrados 1.758 indivíduos (81,8%) 
com dispersão zoocórica, 281 (13,1%) com 
dispersão anemocórica e 101 (4,7%) com dispersão 
autocórica. 

Discussão
As famílias mais representativas foram 

Fabaceae, Lauraceae, Melastomataceae, Myrtaceae 
e Rubiaceae. Com a exceção de Melastomataceae, 
uma família rica em espécies pioneiras e típica de 
florestas secundárias montanas da Zona da Mata 
de Minas Gerais, as demais famílias citadas são 
apontadas como características da estrutura e 
composição da Floresta Atlântica Sub-Montana 
(< 700 m de altitude) e Montana (entre 700 e 
1500 m de altitude) do sudeste do Brasil, juntas 
representando cerca de 50% da riqueza de espécies 
no domínio Floresta Atlântica (Oliveira-Filho 
& Fontes 2000). A família Myrtaceae merece 
destaque por ser considerada importante para o 
desenvolvimento do sub-bosque de comunidades 
em sucessão, especialmente por seus frutos serem 
apreciados e dispersados pela fauna (Tabarelli & 
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Tabela 1 – Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas no trecho de floresta secundária no Jardim Botânico 
da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Espécies ordenadas segundo valor decrescente de 
Valor de Importância. Siglas: GE: grupo ecofisiológico (PI: pioneira; SI: secundária inicial; ST: secundária tardia; 
NC: não classificada); SD: síndrome de dispersão (Zoo: zoocórica; Ane: anemocórica; Aut: autocórica); DA: Den-
sidade absoluta; DoA: dominância absoluta (m2); DR: densidade relativa (%); DoR: dominância relativa (%); FrR: 
frequência relativa (%);VI: Valor de importância (DR+DoR+FrR).
Table 1 – Phytossociological parameters of the species sampled in the secondary forest patch in the botanical garden of the Federal 
University of Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais State, Brazil. The species are in decrescent order of Importance Values. Abbrevi-
ations: GE: ecophysiological group (PI: pioneer specie; SI: early secondary; ST: late secondary; NC: non classified); SD: seed dispersal 
mode (Zoo: zoochory; Ane: anemocory; Aut: autochory); DA: absolute density; DoA: absolute dominance (m2); DR: relative density 
(%); DoR: relative dominance (%); FrR: relative frequency; VI: importance value (DR+DoR+FrR).

Espécie GE SD DA DoA DR DoR FR VI

Xylopia sericea Pi Zoo 381 4,50 17,72 21,48 4,28 43,48

Miconia urophylla Pi Zoo 243 1,41 11,30 6,74 4,46 22,49

Ocotea diospyrifolia Pi Zoo 120 2,10 5,58 10,01 3,92 19,51

Vismia guianensis Pi Zoo 184 0,72 8,56 3,44 3,57 15,56

Psychotria vellosiana Si Zoo 137 0,49 6,37 2,36 3,21 11,94

*Syzygium jambos Ex Zoo 105 0,65 4,88 3,12 3,57 11,57

Maprounea guianensis Pi Aut 65 0,98 3,02 4,68 2,67 10,38

Lacistema pubescens Si Zoo 74 0,38 3,44 1,81 4,10 9,35

Cupania ludowigii Si Zoo 51 0,54 2,37 2,59 3,21 8,17

Siparuna guianensis Si Zoo 74 0,23 3,44 1,08 3,57 8,08

Nectandra oppositifolia Pi Zoo 47 0,48 2,19 2,30 3,03 7,51

Dalbergia nigra Pi Ane 56 0,40 2,60 1,92 2,85 7,37

Erythroxylum citrifolium Si Zoo 53 0,19 2,47 0,93 3,21 6,60

Jacaranda micranta Si Ane 42 0,29 1,95 1,36 3,03 6,35

Melanoxylon brauna St Ane 4 1,10 0,19 5,27 0,36 5,81

Miconia cinamomifolia Pi Zoo 26 0,44 1,21 2,11 2,14 5,45

Casearia arborea Pi Zoo 31 0,31 1,44 1,46 2,50 5,40

Apuleia leiocarpa Pi Ane 21 0,29 0,98 1,36 2,32 4,66

Alchornea triplinervia Pi Zoo 26 0,16 1,21 0,76 2,67 4,65

Machareium brasiliensis Pi Ane 17 0,50 0,79 2,38 1,25 4,42

Peltogyne sp. 1 Pi Ane 25 0,16 1,16 0,76 1,96 3,88

Cupania oblongifolia Pi Zoo 14 0,30 0,65 1,43 1,60 3,68

Maytenus salicifolia Si Zoo 33 0,28 1,53 1,33 0,71 3,58

Xylopia brasiliensis Si Zoo 25 0,14 1,16 0,65 1,43 3,24

Cybistax antisyphilitica Pi Zoo 9 0,29 0,42 1,36 1,07 2,85

Dalbergia villosa Pi Ane 15 0,12 0,70 0,60 1,25 2,54

Tabebuia chrysotricha Pi Ane 12 0,19 0,56 0,91 1,07 2,54



Comunidade arbórea da floresta secundária do Jardim Botânico da UFJF

Rodriguésia 65(4): 817-830. 2014

823

Espécie GE SD DA DoA DR DoR FR VI

Cabralea canjerana Si Zoo 11 0,09 0,51 0,41 1,60 2,52

Piptocarpa macropoda Pi Ane 13 0,10 0,60 0,49 1,43 2,52

Anadenanthera colubrina Pi Ane 10 0,19 0,47 0,90 1,07 2,44

Cedrela odorata Si Ane 4 0,32 0,19 1,54 0,53 2,26

Hymenolobium janeirense Si Ane 16 0,09 0,74 0,41 1,07 2,23

Roupala montana Pi Aut 18 0,13 0,84 0,61 0,71 2,16

Eugenia subundulata St Zoo 12 0,15 0,56 0,69 0,89 2,14

Vochysia magnifica Si Ane 3 0,31 0,14 1,48 0,36 1,98

Senna macranthera Pi Aut 9 0,08 0,42 0,40 0,89 1,71

Ocotea odorifera Pi Zoo 7 0,06 0,33 0,31 1,07 1,70

Sloanea guianenis Si Zoo 6 0,07 0,28 0,33 1,07 1,68

Cyathea phalerata Si Ane 7 0,08 0,33 0,37 0,71 1,41

Guateria sellowiana Si Zoo 5 0,09 0,23 0,41 0,71 1,36

Piptadenia gonoacantha Pi Aut 3 0,12 0,14 0,57 0,53 1,25

Trichilia emarginata Si Ane 8 0,05 0,37 0,24 0,53 1,14

Machaerium acutifolium Si Ane 7 0,08 0,33 0,38 0,36 1,06

Allophyllus edulis Si Zoo 5 0,02 0,23 0,10 0,71 1,04

Simaroubaceae sp. 1 Nc Zoo 2 0,11 0,09 0,53 0,36 0,98

Syagrus romanzoffiana Pi Zoo 5 0,08 0,23 0,39 0,36 0,98

Vitex sellowiana Nc Zoo 4 0,05 0,19 0,24 0,53 0,97

Scheflera morototoni Si Zoo 4 0,01 0,19 0,05 0,71 0,95

Casearia decandra Pi Zoo 4 0,04 0,19 0,21 0,53 0,93

Inga cylindrica Pi Zoo 4 0,04 0,19 0,19 0,53 0,91

Annona cacans Pi Zoo 6 0,02 0,28 0,08 0,53 0,89

Pseudopiptadenia contorta Si Ane 4 0,04 0,19 0,17 0,53 0,89

Inga sp.1 Nc Zoo 2 0,12 0,09 0,56 0,18 0,83

Guatteria villosssima Si Zoo 4 0,02 0,19 0,10 0,53 0,82

Myrtaceae sp.1 Nc Zoo 4 0,01 0,19 0,07 0,53 0,79

Amaioua guianensis Si Zoo 4 0,01 0,19 0,06 0,53 0,78

Myrcia splendens Pi Zoo 5 0,02 0,23 0,07 0,36 0,66

Senna multijuga Pi Aut 2 0,04 0,09 0,20 0,36 0,65

Eugenia florida Pi Zoo 3 0,07 0,14 0,33 0,18 0,65

Guapira sp.1 Nc Zoo 2 0,04 0,09 0,17 0,36 0,62

Mollinedia sp.1 Nc Zoo 2 0,03 0,09 0,16 0,36 0,61

Trichilia catigua Si Ane 2 0,03 0,09 0,13 0,36 0,58
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Espécie GE SD DA DoA DR DoR FR VI

Ocotea bicolor Si Zoo 2 0,03 0,09 0,13 0,36 0,58

Tibouchina granulosa Pi Ane 2 0,02 0,09 0,11 0,36 0,56

Cordia sellowiana Pi Ane 2 0,02 0,09 0,10 0,36 0,55

Croton sp.1 Nc Aut 2 0,01 0,09 0,05 0,36 0,50

Stryphnodendrum polyphylum Si Zoo 2 0,01 0,09 0,04 0,36 0,49

Protium heptaphyllum Si Zoo 1 0,05 0,05 0,26 0,18 0,48

Licania kunthiana Si Zoo 2 0,01 0,09 0,03 0,36 0,48

Campomanesia laurifolia Pi Zoo 2 0,00 0,09 0,02 0,36 0,47

Rudgea sp.1 Nc Zoo 2 0,04 0,09 0,19 0,18 0,47

Peltophorum dubium Nc Ane 1 0,03 0,05 0,15 0,18 0,38

Qualea sp.1 Nc Ane 1 0,03 0,05 0,15 0,18 0,37

Proteaceae sp.1 Nc Nc 1 0,02 0,05 0,12 0,18 0,34

Ocotea sp.1 Nc Zoo 2 0,01 0,09 0,06 0,18 0,33

Tibouchina mutabilis Pi Ane 1 0,02 0,05 0,10 0,18 0,33

Rubiaceae sp.1 Nc Nc 1 0,02 0,05 0,09 0,18 0,31

Morithamnus ganophyllus Pi Ane 1 0,02 0,05 0,07 0,18 0,30

Melastomataceae sp.1 Nc Nc 2 0,00 0,09 0,02 0,18 0,29

Machaerium nyctitans Pi Ane 1 0,01 0,05 0,07 0,18 0,29

Indeterminada sp.2 Nc Nc 1 0,01 0,05 0,05 0,18 0,28

Platypodium elegans Pi Ane 1 0,01 0,05 0,05 0,18 0,28

Malpighiaceae sp.1 Nc Nc 1 0,01 0,05 0,05 0,18 0,27

Euterpe edulis St Zoo 1 0,01 0,05 0,05 0,18 0,27

Ixora breviflora Si Zoo 1 0,01 0,05 0,04 0,18 0,27

Himatanthus lancifolius Si Ane 1 0,01 0,05 0,04 0,18 0,26

Psychotria cephalantha Si Zoo 1 0,01 0,05 0,04 0,18 0,26

Lauraceae sp. 2 Nc Zoo 1 0,01 0,05 0,03 0,18 0,25

Melastomataceae sp. 3 Nc Nc 1 0,01 0,05 0,03 0,18 0,25

Ficus sp. 1 Nc Zoo 1 0,01 0,05 0,03 0,18 0,25

Hyptidendron sp. 1 Nc Nc 1 0,01 0,05 0,03 0,18 0,25

Soroceae guilleminiana Si Zoo 1 0,01 0,05 0,03 0,18 0,25

Buchenavia tomentosa Pi Zoo 1 0,01 0,05 0,03 0,18 0,25

Casearia obliqua St Zoo 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,25

Guarea macrophylla Pi Zoo 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,25

Tachigali rugosa Pi Ane 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,24

Aspidosperma sp. 1 Nc Ane 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,24
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Peres 2002). O destaque na riqueza de espécies 
de Rubiaceae, também típicas do sub-bosque, e 
Lauraceae, considerada indicativa da passagem 
da floresta pioneira para um estágio sucessional 
mais avançado no domínio da Floresta Atlântica 
(Tabarelli & Peres 2002), indicam uma tendência 
de avanço da sucessão ecológica nesse trecho de 
floresta. 

A espécie Xylopia sericea foi a mais 
importante em termos de VI, que segundo Lorenzi 
(2000) é uma espécie generalista, pioneira de 
ciclo de vida longo, capaz de atingir o dossel de 
florestas secundárias, e amplamente disseminada 
pela avifauna. Por estes motivos, possui ampla 
distribuição no domínio da Floresta Atlântica, 
sendo considerada como uma “supertramp” 
(amplamente disseminada) por Oliveira-Filho & 
Fontes (2000). Já Miconia urophylla, outra espécie 
pioneira e que obteve segundo maior VI, apresentou 
alta densidade e frequência em todas as parcelas, 
motivos que explicam sua importância para a 
comunidade, por ser uma espécie de menor porte 
mais característica de sob-bosques em florestas 
da região (Fonseca & Carvalho 2012; Moreira & 
Carvalho 2013). 

Ocotea diospyrifolia, apesar ter obtido uma 
densidade inferior às duas espécies de maior 
VI, apresentou indivíduos com maior porte e 
distribuição bastante frequente, fatores que a tornam 
a terceira mais importante em VI. Trata-se também 
de uma espécie pioneira de ciclo de vida longo, 
sendo um componente muito importante no dossel 
da floresta. Por outro lado, Vismia guianensis e 
Siparuna guianensis, a quarta e a quinta de maiores 
VIs, são de menor porte e típicas de sub-bosques, 
e muito frequentes nas florestas secundárias da 

região (Garcia 2007; Fonseca & Carvalho 2012; 
Moreira & Carvalho 2013). Também é importante 
destacar a presença da exótica Syzygium jambos 
(Jambo-rosa) como a sexta espécie de maior VI. 
Seu destaque na área se deve à sua alta densidade 
e frequência ao longo da área, sendo encontrada em 
80% das parcelas. Segundo Kueffer et al. (2010), 
S. jambos se apresenta como potencial invasora em 
florestas neotropicais em áreas perturbadas. Torna-
se, então, preocupante sua presença com grande 
representatividade no local, podendo acarretar em 
prejuízo à biodiversidade local (McKinney 2006).

O percentual de indivíduos mortos em pé 
(15,2%) pode ser considerado muito elevado se 
comparado a outros estudos na Mata Atlântica em 
Minas Gerais. Valente et al. (2011) encontraram 
4,8% de indivíduos mortos em floresta montana 
na Serra Negra, Garcia (2007) encontrou 6,0% 
em floresta estacional em Juiz de Fora, e Almeida 
(1996) encontrou 6,1% em floresta estacional 
madura em Lima Duarte. Em contrapartida, 
Fonseca & Carvalho (2012) encontraram 17,5% 
do total de indivíduos mortos em pé em floresta 
estacional secundária em Juiz de Fora, valor ainda 
mais elevado que o encontrado no presente estudo, 
e concluíram que tal mortalidade se devia ao fato 
de o fragmento ser mais susceptível a perturbações 
estocásticas, devido a alterações biológicas e 
físicas agravadas pelos distúrbios antrópicos, 
principalmente pelos efeitos de borda considerando 
o reduzido tamanho do fragmento estudado.

O valor do índice de diversidade de Shannon 
encontrado (H’ = 3,30 nats.ind-1) é alto se comparado 
com o encontrado por Fonseca & Carvalho (2012) 

Espécie GE SD DA DoA DR DoR FR VI

Lecythis sp. 1 Nc Zoo 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,24

Ocotea sp. 2 Nc Aut 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,24

Kyelmeiera lathrophyttum Pi Ane 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,24

Lamanonia ternata Nc Ane 1 0,00 0,05 0,02 0,18 0,24

Melastomataceae sp. 2 Nc Nc 1 0,00 0,05 0,01 0,18 0,24

Prunus myrtifolia Si Zoo 1 0,00 0,05 0,01 0,18 0,24

Rubiaceae sp. 2 Nc Nc 1 0,00 0,05 0,01 0,18 0,24

Symplocos nitens Si Aut 1 0,00 0,05 0,01 0,18 0,24
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em um trecho florestal próximo à área de estudo 
(H’ = 2,82 nats.ind-1), o que pode se justificar ao 
fato da área do presente trabalho estar localizada 
em ambiente com histórico de perturbação menos 
intenso e contínuo ao fragmento florestal da Mata 
do Krambeck, enquanto a analisada por Fonseca 
& Carvalho (2012) é um fragmento de pequena 
dimensão (2 ha) sujeito à pressão da crescente 
urbanização adjacente, sofrendo recorrentes 
perturbações antrópicas como queimadas, corte 
seletivo de madeira e introdução de espécies 
domésticas. Porém, o valor de H’ encontrado no 
presente estudo está abaixo do encontrado para o 
estrato arbóreo (DAP ≥ 5 cm) de outras florestas 
estacionais semideciduais em fases mais avançadas 
de sucessão na região. Garcia (2007) encontrou 
H’ = 4,29 nats.ind-1 para um trecho da Reserva 

Biológica Municipal Santa Cândida, também em 
Juiz de Fora; Gonzaga et al. (2008) compararam 
24 fragmentos florestais localizados na região 
e encontraram valores de H’ que variaram entre 
3,18 nats.ind-1 para um fragmento secundário no 
município de Bocaina de Minas, a 4,47 nats.ind-1 

para a área mais preservada de Floresta Estacional 
Semidecidual Montana de Poço Bonito, em Lavras. 
Já Almeida (1996), estudando uma floresta madura 
no município de Lima Duarte, encontrou H’ = 
4,67 nats.ind-1. Essas comparações reforçam a 
premissa de que o trecho florestal do presente 
estudo apresenta diversidade típica de áreas 
secundárias, e que sua preservação é essencial para 
que a diversidade seja incrementada no futuro, 
visto que os fragmentos mais preservados foram os 
que apresentaram os resultados mais elevados de 
diversidade (Gonzaga et al. 2008; Almeida 1996).

As análises de agrupamento demonstraram 
que a área estudada apresenta baixa heterogeneidade 
em termos quantitativos (coeficiente de Morisita-
Horn). Esta baixa heterogeneidade ocorre devido ao 
fato das principais espécies em termos de densidade 
serem, também, as de maior frequência, ou seja, 
encontram-se distribuídas por toda a floresta. 
Complementarmente, a análise de DCA reforça 
a existência de uma heterogeneidade quantitativa 
relativamente baixa, tendo em vista que apenas o 
autovalor do eixo 1 foi significativo (> 0,3). Felfili 
et al. (2011) comentam que autovalores maiores 
que 0,3 são indicativos de gradientes ambientais 
em florestas tropicais heterogêneas, pois retratam 
a disposição das espécies ao longo dos seus nichos 
ecológicos (gradientes) preferenciais. A DCA 
configura a existência de um gradiente ambiental 
curto, que pode ser igualmente explicado pela 
ocorrência de um pequeno conjunto de espécies 
de grande densidade ocupando grande parte do 
nicho fundamental da área, e apenas uma minoria 
das espécies concentrando-se em nichos menores 
no gradiente (Kent & Coker 1992), ou seja, o fraco 
gradiente observado nas análises multivariadas é 
reflexo da alta dominância e frequência de um 
pequeno conjunto de espécies na comunidade, 
sendo este um padrão comumente associado às 
florestas tropicais secundárias após regeneração, 
conforme revisão de Chazdon (2008).

Por outro lado, a análise qualitativa (Jaccard) 
mostrou que as espécies de baixa densidade 
(“raras” localmente) são importantes para manter 
a heterogeneidade florística da área, ou seja, de 
acordo com um índice que leva em consideração 

Figura 2 – Análise de agrupamento de espécies entre 
as parcelas pelos coeficientes de (a) Morisita-Horn 
(quantitativo) e (b) Jaccard (qualitativo). A linha pon-
tilhada representa o nível de corte de 0,5. Método de 
agrupamento: UPGMA
Figure 2 – Cluster analysis of species grouping among the plots 
by the coefficients of (a) Morisita-Horn (quantitative) and (b) 
Jaccard (qualitative). The dotted line represents the cut-off level 
of 0.5. Linkage method: UPGMA

a

b
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as espécies de baixa frequência e enfatiza a 
riqueza encontrada na área, observa-se uma 
heterogeneidade maior entre as parcelas, com 
presença, inclusive, de espécies pouco comuns 
em estudos na região, como Melanoxylum 
brauna, Guatteria villosissima, Euterpe edulis e 
Eugenia subundulata. De forma complementar, 
os estimadores não paramétricos “Jackknife” 
de primeira e segunda ordem encontrados (141 
e 161 espécies, respectivamente), apontam um 
incremento potencial no número de espécies 
entre 34,3% e 53,3% com o aumento da amostra, 
indicando que a área de estudo tem uma boa 
capacidade de reter espécies, funcionando como 
um abrigo para novas espécies que eventualmente 
cheguem ao local.

A análise dos grupos ecofisiológicos 
evidenciou uma predominância de espécies 
pertencentes a grupos sucessionais iniciais, 
principalmente espécies pioneiras. A presença de 
espécies pioneiras e que necessitam de luz para 
seu desenvolvimento em florestas secundárias 
é consistente com resultados encontrados em 
estudos em florestas tropicais, onde, com o 
decorrer da regeneração, existe uma tendência 
do aumento das espécies tolerantes à sombra 

em detrimento das pioneiras que demandam luz 
(Chazdon 2008). Entretanto, a baixa densidade de 
espécies secundárias tardias indica que a sucessão 
ecológica na comunidade estudada não está 
progredindo nas condições esperadas de acordo 
com o tempo de regeneração. Oliveira-Filho et 
al. (2004) encontraram trechos entre 15 e 40 anos 
de regeneração com padrões estruturais mais 
avançados em termos de composição qualitativa e 
quantitativa de grupos ecofisiológicos, com maior 
porcentagem de espécies secundárias tardias. Em 
comparação com o estudo de Oliveira-Filho et al. 
(2004), o padrão encontrado no presente estudo se 
assemelha mais com o trecho com menor tempo 
de regeneração (15 anos), mesmo se tratando de 
processo de regeneração natural mais longo.

Estudos em florestas tropicais demonstram 
que o padrão típico da diversidade de espécies em 
florestas secundárias é o acúmulo de espécies ao 
longo do tempo, que se aproxima do seu limite 
máximo de uma floresta madura dentro de um 
intervalo de tempo hipotético de até 80 anos 
(Brown & Lugo 1990; Guariguata & Ostertag 
2001; Chazdon 2008). Chazdon (2008) destaca 
que a massiva presença de espécies características 
de estágios sucessionais iniciais indica uma 
antropização do fragmento e, por isso, em áreas 
preservadas em estágio mais avançado, elas tendem 
a aparecer em baixo número, sendo localmente 
raras, presentes apenas em clareiras ou bordas. 
Embora tal tempo de “reconstrução florestal” não 
seja determinístico, devido a processos estocásticos 
ocorrentes na sucessão, a grande representatividade 
de espécies pioneiras indica nitidamente que 
a comunidade estudada encontra-se em lento 
processo sucessional, mesmo possuindo longo 
tempo de regeneração (~70 anos), estando contíguo 
ao contínuo florestal da Mata do Krambeck (que 
proporciona aporte de propágulos) e possuindo 
baixa interferência antrópica direta (corte, queima, 
etc.) desde seu abandono.

A análise das síndromes de dispersão 
indicou que grande parte das espécies utiliza-se 
de animais como agentes de dispersão, padrão 
já evidenciado em diversos estudos em Floresta 
Atlântica no sudeste brasileiro, onde mais de 
50% das espécies produzem frutos adaptados 
ao consumo de pássaros e mamíferos (Carvalho 
2010). Segundo Tabarelli & Peres (2002), na 
Floresta Atlântica do Sudeste a elevada riqueza 
e densidade das famílias Melastomataceae e 
Rubiaceae indica áreas em estágio inicial de 

Figura 3 – Análise de ordenação de espécies entre as 
parcelas pela técnica quantitativa de análise de corres-
pondência distendida (DCA).
Figure 3 – Ordination analysis of species among the plots by 
the quantitative technique of detrended correspondence analysis 
(DCA). 
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regeneração, enquanto as famílias Lauraceae e 
Myrtaceae são características de áreas em estágios 
mais avançados de regeneração, pois tais famílias 
tendem a apresentar espécies predominantemente 
zoocóricas, com frutos e sementes maiores, e 
tolerantes à sombra. O presente estudo mostra 
uma grande densidade de indivíduos das famílias 
Lauraceae e Myrtaceae, aparecendo como um 
indicativo do avanço da maturidade da floresta. 
Além disso, como muitos animais dependem 
parcial ou inteiramente de frutos para sua 
alimentação, pelo menos em parte do ano (Howe 
& Smallwood 1982), a elevada densidade de 
espécies zoocóricas demonstra a importância 
desta comunidade na oferta de recursos para a 
fauna local e manutenção da biodiversidade local. 

Em síntese, os resultados encontrados 
apontam para uma comunidade arbórea que, 
apesar de encontrar-se em regeneração natural há 
mais de 70 anos, apresenta processo de sucessão 
lento e alta ocorrência de espécies pioneiras e 
secundárias iniciais. Em contrapartida, a área 
apresenta elevada riqueza de espécies (em 
comparação com outros estudos de florestas 
urbanas em Juiz de Fora), elevada densidade 
de espécies zoocóricas e ocorrência de várias 
espécies “raras” localmente. Também são 
encontradas espécies ameaçadas de extinção, 
além de espécies incomuns em estudos prévios 
na região. Essas informações apontam para a 
relevância desta área com potencial para retenção 
de espécies e manutenção da biodiversidade da 
região.

Mesmo se tratando de uma área protegida, 
é importante que medidas de manejo sejam 
adotadas, pois os resultados mostram um processo 
de sucessão lento em relação a outros estudos em 
florestas secundárias tropicais. A introdução de 
espécies através de técnicas enriquecimento seria 
uma medida aconselhável, pois viria a incrementar 
a diversidade local e complementarmente, 
também é importante que se faça o controle da 
espécie S. jambos, exótica invasora que ameaça a 
biodiversidade local ao se disseminar pela área e 
competir com as espécies nativas. Por se tratar de 
parcela permanente, os estudos de monitoramento 
e dinâmica da floresta também são recomendados 
para que se acompanhe a evolução estrutural da 
comunidade, e para que se garanta a prosperidade 
da área enquanto importante local de conservação 
da biodiversidade regional e integração da 
sociedade com a natureza. 
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Resumo
A Serra da Mantiqueira apresenta um mosaico de formações vegetacionais composto por florestas 
altimontanas, florestas de araucária, campos de altitude e afloramentos rochosos. Realizamos um 
levantamento florístico nas formações altimontanas do distrito de Monte Verde, Camanducaia, MG, 
Sudeste do Brasil, para quantificarmos a riqueza específica de cada formação e analisarmos a distribuição 
geográfica das espécies. Foram coletadas 499 espécies, distribuídas entre 97 famílias e 285 gêneros. As 
famílias com maior riqueza específica foram Asteraceae (77 espécies), Melastomataceae e Orchidaceae 
(25), Myrtaceae (24), Solanaceae (23), Cyperaceae e Fabaceae (22), e Rubiaceae (18). Os gêneros mais 
ricos foram Baccharis (16 espécies), Solanum (15), Leandra (10), Myrceugenia (9), Tibouchina (8) e 
Myrcia (7). Registramos a ocorrência de três espécies recém-descritas e cinco novos registros para o 
estado de Minas Gerais. Cerca de 60 espécies são exclusivas do Sudeste brasileiro, enquanto 124 ocorrem 
também na região Sul. A presença de espécies endêmicas e com distribuição geográfica restrita destaca a 
influência da Serra da Mantiqueira na distribuição de espécies vegetais no Domínio da Floresta Atlântica.
Palavras-chave: floresta atlântica, florestas altimontanas, florestas de araucária, campos de altitude, 
afloramentos rochosos.

Abstract
The Serra da Mantiqueira mountain range harbors a mosaic of high-mountain vegetation composed of 
upper montane forests, Araucária forests, high-altitude grasslands and rocky outcrops. A floristic survey 
was carried out in the upper montane formations of Monte Verde district, Camanducaia, in the State of 
Minas Gerais, southeastern Brazil, to quantify the richness of each formation, and analyze the geographic 
distribution of species. A total of 499 species was collected, distributed among 97 families and 285 genera. 
The richest families were Asteraceae (77 species), Melastomataceae and Orchidaceae (25), Myrtaceae 
(24), Orchidaceae (23), Solanaceae (23), Cyperaceae and Fabaceae (22), and Rubiaceae (18). The richest 
genera were Baccharis (16 species), Solanum (15), Leandra (10), Myrceugenia (9), Tibouchina (8), and 
Myrcia (7). The occurrence of three newly described species and five new records for Minas Gerais state 
were observed. About 60 species occur only in the southeast of Brazil, while 124 also occur in the southern 
region of Brazil. The occurrence of endemic species and species with narrow geographic distribution  
showed the influence of the Serra da Mantiqueira mountain chain on the distribution of plant species in 
the Atlantic Forest Domain. 
Key words: Atlantic rain forest, upper montane forests, araucaria forests, high altitude grasslands, rocky outcrop. 
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Introdução 
A Serra da Mantiqueira corresponde ao 

segundo degrau ao leste do Planalto Brasileiro e, 
com seu destacado desnível altitudinal, influencia 
fortemente o relevo e as condições climáticas da 
região Sudeste brasileira (Moreira & Camelier 
1977; Almeida & Carneiro 1998). Em conjunto 
com a Serra do Mar, representa o orobioma 
mais frio e úmido do leste da América do Sul, o 
que proporciona mudanças na composição e na 
estrutura das formações florestais e campestres no 
Domínio da Floresta Atlântica (Segadas-Viana & 
Dau 1965; Safford 1999). 

A Floresta Atlântica no Sudeste brasileiro 
encontra-se bastante fragmentada e áreas 
relativamente contínuas estão restritas às encostas 
de cadeias montanhosas (Galindo-Leal & Câmara 
2005). Na Serra da Mantiqueira persiste cerca de 
20% da cobertura florestal atlântica remanescente 
no estado de Minas Gerais, na divisa com os estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro (Costa & Herrmann 
2006). Sua porção meridional, composta pelo 
Planalto de Campos de Jordão e pelo Planalto do 
Itatiaia, apresenta um desnível altitudinal entre 
1.000 a 2.000 metros de altitude e uma considerável 
extensão de formações vegetacionais altimontanas 
(Moreira & Camelier 1977). 

A vegetação no Planalto de Campos de Jordão 
está composta por florestas ombrófilas densas 
montanas e alto-montanas, florestas ombrófilas 
mistas alto-montanas, estepes (campos de altitude), 
afloramentos rochosos e pequenos fragmentos 
de savana (cerrado) (Azevedo 1962). Na cimeira 
desse planalto a vegetação caracteriza-se por 
um mosaico dessas fitofisionomias. Os campos 
recobrem os topos de interflúvio, bem como o 
setor convexo das vertentes, e as matas ocupam 
o setor retilíneo inferior das vertentes convexas, 
as vertentes retilíneas e os anfiteatros de erosão 
(Himura et al. 2001).

Esse complexo vegetacional está imerso em 
uma matriz vegetacional composta pela floresta 
estacional semidecidual do sul de Minas de Gerais, 
a oeste em direção ao interior, e pela floresta 
ombrófila densa montana do Vale do Paraíba, no 
estado de São Paulo, ao leste (Hueck 1972; Berg & 
Oliveira-Filho 2000). A dificuldade de acesso e o 
baixo potencial madeireiro e a criação de Unidades 
de Conservação atrasaram uma destruição intensa 
desse complexo vegetacional, o que contribui para 
a conservação de áreas florestadas e campestres em 

algumas regiões de altitude da Serra da Mantiqueira 
(Costa et al. 1998). Entretanto, principalmente a 
floresta montana, parte da floresta alto-montana e os 
fragmentos campestres no distrito de Monte Verde 
foram substituídos por pastagens, reflorestamentos 
monoculturais, construções urbanas, ou ainda 
sofreram intenso corte madeireiro (Golfari 1975).

Azevedo (1962) reconheceu variações 
fitofisionômicas decorrentes de condições diversas 
– clima, solos, altitude, relevo e duração da 
estação seca – para formações florestais ao sul 
da Serra da Mantiqueira. A destacada variação 
altitudinal observada na região promove uma 
diminuição na pressão atmosférica que propicia um 
aumento na precipitação e uma maior incidência 
de neblina, bem como uma diminuição nas 
temperaturas mínimas, aumentando a probabilidade 
de ocorrências de geadas no período de menor 
precipitação (Segadas-Viana & Dau 1965; Safford 
1999). Esses fatores abióticos afetam tanto o 
funcionamento da vegetação altimontana quanto a 
distribuição geográfica e a extensão de ocorrência 
de espécies vegetais no Domínio da Floresta 
Atlântica (Oliveira-Filho & Fontes 2000). 

A Serra da Mantiqueira é considerada 
uma Área de Importância Biológica Especial 
(Costa & Herrmann 2006), devido ao elevado 
nível de endemismos para plantas, anfíbios e 
répteis, além de uma alta diversidade de aves e 
pequenos mamíferos (Dusén 1955; Brade 1956; 
Willis 1996). A região de Camanducaia – Monte 
Verde, pertencente ao Planalto de Campos de 
Jordão, também é reconhecida como uma área 
de importância biológica muito alta devido à 
ocorrência de plantas endêmicas, mamíferos e aves 
ameaçados de extinção (Costa et al. 1998). 

A região Sudeste brasileira representa um 
dos centros de diversidade da Floresta Atlântica 
e várias das suas áreas de altitude ainda não 
possuem levantamentos florísticos publicados 
ou foram pouco inventariadas (Shepherd 1995, 
Martinelli 2007). Este levantamento florístico 
tem como objetivo verificar quais espécies de 
espermatófitas compõem a vegetação altimontana 
do distrito de Monte Verde e quantificar a riqueza 
específica e a composição florística de suas 
fitofisionomias. A distribuição geográfica das 
espécies também foi analisada para identificarmos 
padrões de distribuição de espécies ocorrentes 
nesse complexo vegetacional altimontano da Serra 
da Mantiqueira. 
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Material e Métodos
Área de Estudo 
O distrito de Monte Verde, do município de 

Camanducaia, no estado de Minas Gerais, está 
inserido ao sul da Serra da Mantiqueira Meridional, 
na divisa com o estado de São Paulo, nas coordenadas 
geográficas 22°51’S e 46°02’W (Fig. 1). Possui cotas 
altitudinais que variam de 1.550 a 2.082 metros 
acima do nível do mar. A Serra da Mantiqueira é 
denominada na região como “Serra dos Poncianos”, 
que corresponde a uma das unidades geomorfológicas 
que compõem o Planalto de Campos do Jordão. A 
Pedra do Selado, a 2.082 m de altitude, juntamente 
com o Platô (1.900 m), o Chapéu do Bispo (2.030 m), 
a Pedra Redonda (1.990 m) e a Pedra Partida, a 2.050 
m, são os principais picos e platôs de rocha aflorada 
da Serra da Mantiqueira nessa região.

Essa região era conhecida como Campos do 
Jaguari, pela proximidade das nascentes do Rio 
Jaguari, em Sapucaí Mirim, que com seu afluente, 
o rio Camanducaia, compõe o sistema “Cantareira” 
de abastecimento de água para o estado de São 
Paulo (Barbi 2007). Na década de 1930, iniciou-se 
a ocupação humana com a instalação da Fazendo 
Pico do Selado. O primeiro loteamento de parte 
da Fazenda ocorreu na década de 1950. Desde 
essa época, sua vegetação tem sofrido impacto 
por atividades agropastoris e madeireiras e 
pelo plantio de monoculturas de gimnospermas 
exóticas. Na década de 1990, o distrito tornou-se 
um importante polo turístico, intensificando o 
impacto antrópico sobre a vegetação. A criação 
da APA Fernão Dias, em 1997, tem incentivado 
atividades conservacionistas na região (Costa & 
Hermann 2006). 

O clima, no sistema de Köeppen, é do 
tipo Cwb (subtropical de altitude), com verões 
amenos e chuvosos e invernos frios e mais secos 
com ocorrência de geadas (Martins 2000). A 
precipitação média anual, entre os anos de 1971 
e 2001, foi de 1.740 mm e variou entre 1.380 
mm a 2.360 mm. A temperatura máxima média, 
entre julho de 2001 e julho de 2002, variou nos 
meses quentes e úmidos (outubro a março) entre 
26,3 e 29,7ºC e, enquanto a temperatura mínima 
média variou nos meses frios e secos (abril a 
setembro) de 3 a 9,9ºC. Durante esse período foram 
observados oito dias com ocorrência de geadas 
(dados medidos pela Companhia Melhoramentos 
Florestal S/A). Machado-Filho et al. (1983) 
registraram a ocorrência de cambissolos álicos nas 
áreas mais elevadas e latossolos vermelho-amarelos 

distróficos nas áreas mais baixas na região do 
distrito de Monte Verde. 

Para a denominação das formações florestais 
utilizamos IBGE (2012) e para as formações 
campestres Semir (1991). Foram reconhecidas 
dentre as formações florestais a Floresta Ombrófila 
Densa Alto-montana e a Floresta Ombrófila Mista 
Alto-montana; e dentre as formações campestres os 
Afloramentos Rochosos e Campos de Altitude. A 
Floresta Ombrófila Densa Alto-montana (Floresta 
Altimontana – Fig. 2a-b) localiza-se entre 1.500-
1.600 m e 2.000 m de altitude e esteve constituída 
por mesofanerófitos, com um dossel variando 
entre nove e 20 m de altura e apresenta uma alta 
densidade de indivíduos. As árvores, na sua maioria, 
apresentam fuste pouco desenvolvido, verificando-
se um acentuado epifitismo avascular em seus 
troncos. O estrato herbáceo-arbustivo apresentou-se 
pouco denso a denso. A Floresta Ombrófila Mista 
Alto-montana (Floresta de Araucária – Fig. 2c) 
localizou-se entre 1.500 m e 1.650 m de altitude 
e geralmente sobre um relevo plano-ondulado, 
associada com cursos d’água. Esteve constituída por 
mesofanerófitos que formam um dossel que alcança 
até 20 m, com indivíduos emergentes de Araucaria 
angustifolia. Um estrato intermediário composto por 
arvoretas pode ser observado, além de um estrato 
arbustivo-herbáceo pouco denso. 

Os Campos de Altitude localizaram-se acima 
de 1.500 m, desenvolvendo-se principalmente nas 
áreas mais planas e formando brejos em áreas 
com drenagem dificultada. Apresentam um estrato 
herbáceo dominado por gramíneas e um estrato 
arbustivo constituído por arbustos e arvoretas 
esparsas. Os Afloramentos Rochosos (Fig. 2d) 
corresponderam a áreas de rochas granitoides 
expostas, onde as plantas se estabelecem em ilhas 
de vegetação ou nas frestas das rochas. Essas ilhas 
apresentam uma matriz formada por briófitas, 
liquens e monocotiledôneas, sobre as quais se 
estabelecem outras ervas e pequenos arbustos.

Metodologia de Coleta e Listagem 
Florística
O levantamento florístico foi realizado 

através de caminhadas entre março de 2001 
e março de 2003, com visitas de dois a cinco 
dias, quinzenalmente no início das coletas 
e mensalmente no final das coletas. Coletas 
esporádicas em anos posteriores também foram 
realizadas. Entre 2001 e 2003, foram realizadas 
15 expedições de coletas na Floresta Altimontana 
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e nos Afloramentos Rochosos ao longo da cadeia 
principal da Serra da Mantiqueira (Fig. 1), que 
incluíram quatro visitas às três áreas de Floresta 
de Araucária, com coletas esporádicas nos campos 
de altitude em várias dessas viagens. Uma coleta 
específica a uma pequena área de campo de altitude, 
imerso dentro da Floresta Altimontana na região da 
Pedra da Onça, foi realizada, mas mesmo essa área 
isolada apresentava forte impacto por atividades 
silvipastoris passadas. Os indivíduos em estádio 
reprodutivo foram coletados e as exsicatas foram 
depositadas no herbário da Universidade Estadual 
de Campinas (UEC) e duplicatas distribuídas entre 
herbários do Sudeste brasileiro.

A identificação das espécies foi realizada 
com auxílio da literatura especializada, consulta a 
especialistas e por meio de comparação com outros 

materiais identificados em coleções científicas. 
Para a elaboração da listagem florística, a 
classificação em famílias foi baseada em 
Angiosperm Phylogeny Group III (APG III 2009). 
Para a grafia dos nomes científicos e nomenclatura 
de gêneros seguiu-se a nomenclatura proposta na 
Lista de Espécies da Flora do Brasil (Forzza et al. 
2012). Posteriormente para evitar erros na grafia 
dos epípetos genéricos e específicos utilizamos 
o Pacote ‘flora’ (Carvalho 2104).  

O hábito das espécies foi definido pelo 
porte, grau de lignificação dos ramos e troncos 
e pelo sistema radicular. O hábito arbóreo foi 
utilizado para indivíduos lenhosos, perenes, 
com fuste usualmente único, ramificado acima 
de 1 m do nível do solo, ou composto por fustes 
múltiplos, ramificados ao nível do solo, mas 
totalmente lignificados, e com sistema radicular 
axial lignificado. O hábito arbustivo foi definido 
como indivíduos lenhosos, perenes com fuste 
único ou múltiplos, ramificados ao nível do 
solo ou até 1 metro de altura e com sistema 
radicular axial pouco ou muito lignificado. O 
hábito bambusóide correspondeu a indivíduos 
constituídos por colmos lenhosos com rizoma e 
sistema radicular adventício. O hábito herbáceo 
foi definido como indivíduos não lenhosos, 
rosulados ou caule pouco lignificado, eretos, 
decumbentes ou prostrados, podendo apresentar 
rizoma, bulbo ou cormo e sistema radicular 
axial, adventício ou fasciculado. Trepadeiras 
foram consideradas indivíduos com ramos 
flexíveis ou volúveis que se apoiam sobre outros 
vegetais, passivamente ou por meio de órgãos 
preensores e com sistema radicular fixo ao solo. 
O hábito epifítico inclui as espécies que vegetam 
sobre outros indivíduos vegetais, utilizando-os 
apenas como suporte, com sistema radicular 
independente do solo e o hábito parasítico como 
as plantas que crescem sobre outro vegetal 
nutrindo-se da sua seiva, apresentado ou não 
sistema radicular (modificado a partir de Font 
Quer 1975 e Vidal & Vidal 1995).

Distribuição geográfica 
A distribuição geográfica das espécies foi 

obtida por consulta à literatura taxonômica (teses, 
revisões, trabalhos florísticos e floras regionais) 
e complementada por informações encontradas 
em sites especializados como speciesLink (CRIA 
2001), w3Tropicos (MBG 2014), The C.V. Starr 
Virtual Herbarium (NYBG 1996-2004) e Lista 

Figura 1 – Localização geográfica e mapa com relevo 
do distrito de Monte Verde, Camanducaia, Minas 
Gerais. Área de coleta: compreende a área entre a Pedra 
Partida e o Pico do Selado até as adjacências da área 
urbana do distrito de Monte Verde.
Figure 1 – Geographical location and relief map of Monte Verde 
district, Camanducaia, State of Minas Gerais. Collection area: 
comprises the area between the Pedra Partida Peak and Pedra 
do Selado Peak down to the adjacent urban area of the Monte 
Verde district.
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de Espécies da Flora do Brasil (Forzza et al. 
2012). As espécies que ocorrem somente no 
território brasileiro receberam siglas para as 
regiões geográficas brasileiras (Sul: S; Sudeste: 
Se; Centro-Oeste: CO; Nordeste: Ne; Norte: 
N). Para as espécies que ocorrem em países do 
Cone Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) foi 
adicionada a sigla CS. 

Entre as espécies distribuídas pela região 
Sudeste (SE), distinguiu-se quatro subgrupos de 
endemismo em ordem crescente de extensão de 
ocorrência a partir do Planalto de Campos do 
Jordão: SE (CJ) - espécies restritas ao Planalto de 
Campos de Jordão; SE (MM) - espécies restritas 
à Serra da Mantiqueira Meridional, ocorrentes 
também no Planalto do Itatiaia; SE (ML) - 
espécies observadas em formações montanas das 
cadeias montanhosas litorâneas do Sudeste; e SE 
(CR) - espécies ocorrentes em campos rupestres. 

Dentre as espécies distribuídas pelas Regiões 
Sudeste e Sul do país (S-SE), distinguiu-se 
dois sub-grupos: S-SE (FA) - espécies restritas 
às florestas altimontanas das áreas de altitude 
litorâneas do Sul e Sudeste; e S-SE (PS) - aquelas 
amplamente distribuídas pelos planaltos sulinos e 
que não ocorrem em formações ombrófilas densa 
nas encostas da Serra do Mar. 

A distribuição geográfica das espécies 
que ocorrem além do território brasileiro foi 
classificada como: Américas - (América): 
espécies americanas ocorrentes além da Região 
Neotropical; Neotropical - (Neotrop.): as espécies 
ocorrentes ao longo da Região Neotropical; 
América do Sul - (AmSul): aquelas ocorrentes 
amplamente no território da América do Sul; 
Andes - (Andes): espécies observadas em 
formações tropicais e/ou sub-tropicais montanos 
ao longo da Cordilheira Andina.

Figura 2 – Fisionomia das formações vegetacionais ocorrentes no distrito de Monte Verde, Camanducaia, Minas 
Gerais. a. vista panorâmica da Floresta Altimonta; b. vista panorâmica do interior da Floresta Altimontana; c. vista 
panorâmica da Floresta de Araucária; d. vista panorâmica dos Afloramentos Rochosos.
Figure 2 – Physiognomies of vegetacional types in the Monte Verde district, Camanducaia, State of Minas Gerais. a. panoramic view of Upper 
Montane Forest; b. panoramic view inside of Upper Montane Forest; c. panoramic view of Araucária Forest; d. panoramic view of Rocky Outcrops. 

a b

c d
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Resultados
Foram coletadas 499 espécies, distribuídas 

entre 95 famílias e 285 gêneros (Tab. 1). Destas 
111 espécies (22,1%) eram arbóreas, 133 (26,7%) 
arbustivas, 193 (38,7%) herbáceas, duas (0,4%) 
bambusóides, 35 (7,1%) trepadeiras, 22 (4,4%) 
epífitas e três (0,6%) parasitas. As famílias com 
maior riqueza específica foram Asteraceae (77 
espécies), Melastomataceae e Orchidaceae (25 
cada), Myrtaceae (24), Solanaceae (23), Cyperaceae 
e Fabaceae (22 cada) e Rubiaceae (18). Os gêneros 
mais ricos foram Baccharis (16 espécies), 
Solanum (15), Leandra (10), Myrceugenia (nove), 
Tibouchina (oito) e Myrcia (sete).

Na Floresta Altimontana, foram coletadas 
291 espécies, distribuídas entre 80 famílias e 186 
gêneros, sendo que 220 espécies foram exclusivas 
dessa formação em Monte Verde. Do total de 
espécies, 95 espécies eram árboreas, 66 arbustivas, 
duas bambusóides, 82 herbáceas, 31 trepadeiras, 12 
epífitas e três parasitas (Tab. 1). As famílias mais 
ricas foram Asteraceae (43 espécies), Myrtaceae (18), 
Solanaceae (16), Melastomataceae (13), Orchidaceae 
(11), Rubiaceae (10) e Lauraceae (nove). Os gêneros 
mais ricos foram Solanum (12 espécies), Baccharis, 
Leandra e Myrceugenia (sete cada), Peperomia 
(seis espécies cada), enquanto Ilex, Myrcia, Ocotea 
e Vernonanthura apresentaram cinco espécies cada. 

Na Floresta de Araucária foram coletadas 91 
espécies, distribuídas em 50 famílias e 77 gêneros, 
sendo 45 espécies exclusivas a essa formação. Do 
total de espécies, 37 eram arbóreas, 25 arbustivas, 
13 herbáceas, quatro trepadeiras e 12 epífitas 
(Tab. 1). Solanaceae (nove espécies), Myrtaceae 
(oito), Asteraceae (sete), Orchidaceae (seis) e 
Rubiaceae (cinco) apresentaram a maior riqueza 
específica. Myrcia e Solanum (cinco espécies cada) 
foram os gêneros mais ricos; os demais gêneros 
apresentaram uma ou duas espécies.

Nos Campos de Altitude foram coletadas 
129 espécies, distribuídas entre 45 famílias e 
95 gêneros, com 96 espécies exclusivas a essa 
formação. Desse total, 53 eram arbustivas, cinco 
arbóreas e 71 herbáceas (Tab. 1). As famílias mais 
ricas foram Asteraceae (27 espécies) e Fabaceae 
(14), seguidas de Cyperaceae (oito), Iridaceae 
(sete) e Melastomataceae (cinco). Baccharis 
(sete espécies) e Sisyrinchium (quatro) foram os 
gêneros mais ricos, além de Carex, Desmodium, 
Gaylussacia, Mimosa, Paepalanthus, Polygonum, 
Rhynchospora e Tibouchina que apresentaram três 
espécies cada. 

Nos Afloramentos Rochosos foram coletadas 
87 espécies, pertencentes a 34 famílias e 67 gêneros, 
com 58 espécies exclusivas. Do total de espécies, 
20 eram arbustivas, 66 herbáceas e uma trepadeira 
(Tab. 1). As famílias mais ricas foram Asteraceae 
(10 espécies), Cyperaceae e Melastomataceae 
(nove espécies cada) e Orchidaceae (oito), além 
de Polygalaceae e Rubiaceae com cinco espécies 
cada. Tibouchina (cinco espécies) foi o gênero mais 
rico, seguido por Polygala (quatro), e Bulbostilys 
e Habenaria com três espécies cada.

O número de espécies compartilhadas entre 
as formações variou entre seis a 40 espécies, 
enquanto a quantidade de espécies exclusivas a uma 
formação variou entre 45 a 220 espécies (Tab. 2). 
Caamembeca insignis, Croton dichrous, Fuchsia 
regia e Leptostelma maximum foram as únicas 
espécies que ocorreram nas quatro formações 
amostradas (Tab. 1). As espécies restritas a região 
Sudeste brasileira (61) representaram 12,2% 
da riqueza total, e foram mais frequentes na  
Floresta Altimontanas e nos Afloramentos 
Rochosos (Tab. 3). Dessas, cinco espécies foram 
endêmicas do Planalto de Campos de Jordão, 
nove espécies restritas à Mantiqueira Meridional, 
enquanto 32 espécies foram observadas somente 
nas florestas e campos altimontanos litorâneos e 
nove observadas somente em campos rupestres do 
Sudeste. Outras cinco espécies (1%) restringiram-
se ao Sudeste e ao Centro-Oeste, enquanto outras 
seis (1,2%) restringiram-se às Regiões Sudeste 
e Nordeste. Cerca de 26,4% do total de espécies 
(132) distribuiu-se também em formações florestais 
e campestres montanas da Região Sul, Sudeste, 
Nordeste e/ou Centro-Oeste e Norte (Tab. 3).

As espécies que ocorreram exclusivamente na 
Região Sul e Sudeste (126) representaram 25,4% 
do total de espécies coletadas. As proporções de 
espécies com esse padrão geográfico variaram entre 
23,1 a 29,7% entre as formações, mas apresentaram 
maior riqueza na Floresta Altimontana. Cerca de 
3,4% (17 espécies) estiveram restritas às formações 
altimontanas litorâneas do Sul e Sudeste e 49 
espécies (9,8%) ocorreram também em formações 
florestais e campestres planálticas da região Sul. 
Outras 21 espécies (4,2%) também ocorreram em 
formações montanas e/ou temperadas andinas, 
ao passo que 60 (12%) apresentaram distribuição 
neotropical e 20 (4,1%) estiveram distribuídas 
somente na América do Sul, enquanto 19 (3,9%) 
ocorreram pelo continente americano. Quatorze 
espécies (2,9%) foram consideradas exóticas e/ou 
subespontâneas (Tab 3).
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Família/Espécie Hábito Distr. Geogr. Fisionomia No. coletor
Alstroemeriaceae
Alstroemeria cunha Vell. Ev S-SE-NE FA LDM 873
Alstroemeria isabelleana Herb. Ev S-SE-CO AF LDM 693
Bomarea edulis Herb. Ev Neotrop. FA UEC 64.157
Amaranthaceae
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze Ev AmSul FA LDM 964
Hebanthe eriantha (Poir.) Pederson Ev AmSul FA LDM 1154
Hebanthe pulverulenta Mart. Ev S-SE-CO FA LDM 1203
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. Ev Neotrop. FA LDM 965
Amaryllidaceae
Hippeastrum morelianum Lem. Ev SE (ML) AF LDM 349
Anacardiaceae
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera Av Andes AR, CA LDM 526
Annonaceae
Guatteria australis A.St.-Hil. Av S-SE-NE-CO FA LDM 723
Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer Av S-SE-NE-CO FA, AR LDM 1033
Apiaceae
Eryngium eburneum Decne. Ev AndNorte AF LDM 875
Eryngium proliferum Brade Ev SE (ML) FA LDM 861
Apocynaceae
Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. Av S-SE-NE FA LDM 735
Mandevilla emarginata (Vell.) C.Ezcurra Ev S-SE-CO CA UEC 57221
Orthosia urceolata E.Fourn. Ln S-SE (CS) FA LDM 491
Oxypetalum glabrum (Decne.) Malme Ln S-SE (FA) FA LDM 650
Oxypetalum regnellii (Malme) T.Mey. Ln SE (ML) FA LDM 317
Aquifoliaceae
Ilex dumosa Reissek Av S-SE-NE-CO FA, AR, CA LDM 812
Ilex microdonta Reissek Av S-SE (PS) FA NCF

Tabela 1 – Listagem das espécies coletadas no levantamento florístico das formações altimontanas do distrito de 
Monte Verde, Camanducaia, Serra da Mantiqueira Meridional, Minas Gerais. Hábito: Ab: Arbustivo; Av: Arbóreo; 
Bb: Bambusóide; Hb: Herbáceo, Ep: Epífita; Tp: Trepadeira; Pt: Parasita. Formação: Formações vegetacionais - (FA) 
Floresta Altimontana; (AR) Floresta de Araucária; (AF) Afloramento Rochoso; (CA) Campos de Altitude. Distr. 
Geogr. (Distribuição geográfica): S: Sul; SE: Sudeste; CO: Centro-Oeste; NE: Nordeste; N: Norte; CJ: endêmica do 
Planalto de Campos do Jordão; MM: endêmica da Serra da Mantiqueira Meridional; ML: restrita às áreas de altitude 
litorâneas do Sudeste, CR: ocorrentes em campos rupestres; CS: países do Cone Sul; FA: restritas às formações 
altimontanas do Sul e Sudeste; PS: ocorrentes nas formações altimontanas do Sudeste e nos planaltos sulinos; 
Neotrop.: Neotropical; AmSul: América do Sul; Ex: Exótica. Coleções: LDM: Leonardo Dias Meireles; LSK: Luzia 
Sumiko Kinoshita; MME: Marcelo Monge-Egea; WMF: Washington Marcondes Ferreira; HFL: Hermógenes Freitas 
Leitão-Filho; ASF: Andréa Silva Flores; JLAMF: João Luiz Mazza Aranha-Filho; UEC: Herbário da Universidade 
de Campinas; NCF: não coletada fértil. 
Table 1 – Checklist of species sampled in floristic survey of upper montane vegetation in Monte Verde district, Camanducaia, Mantiqueira 
Meriodional Mountain Range, State of Minas Gerais. Habit: Ab: Shrub; Av: Tree; Bb: woody bamboo; Ep: Epiphyte; Ev: Herb; Tp: 
Climber; Pt: Parasite. Vegetacional Types: (FA) Upper montane forest; (AR) Araucaria forest; (AF) Rocky outcrop; (CA) High-altitude 
grasslands. Distr. Geogr. (Geographical Distribution): S: South, SE: Southeast, CO: Midwest, NE: Northeast, N: Northern; CJ: endemic 
to Campos do Jordão Plateau, MM: endemic to Mantiqueira Meriodional Mountain Range; ML: restricted to high-altitude coastal areas 
of the Southeast, CR: occurring in rocky outcrop grasslands; CS: southern Cone countries; FA: restricted to the south and southeast upper 
montane formations; PS: restricted to upper montane formations of the southeast and south highland plateau; Neotrop.: Neotropical; 
AmSul: South America; Ex: Exotic. Collections: LDM: Leonardo Dias Meireles; LSK: Luzia Sumiko Kinoshita; MME: Marcelo Monge-
Egea; WMF: Washington Marcondes Ferreira; HFL: Hermógenes Freitas Leitão-Filho, ASF: Andrea Silva Flores; JLAMF: João Luiz 
Mazza Aranha-Filho; UEC: Herbarium of the University of Campinas; NCF: not collected fertile.
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Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Av S-SE-NE-CO FA, AR LDM 484
Ilex taubertiana Reissek Av S-SE (FA) FA LDM 788
Ilex theezans Mart. ex Reissek Av S-SE-NE-CO (CS) FA LDM 634
Araceae
Asterostigma colubrinum Schott Ev SE FA LDM 1183
Asterostigma lividum (Lodd.) Engl. Ev SE FA LDM 739
Araliaceae
Hydrocotyle itatiaiensis Brade Ev S-SE (FA) FA LDM 848
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. Ev Neotrop. FA LDM 862
Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav. Ev AndNorte FA LDM 849
Oreopanax fulvus Marchal Av S-SE (PS) FA NCF
Schefflera calva (Cham.) Frodin Av S-SE-CO FA LDM 1062
Araucariaceae
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Av S-SE (PS) AR NCF
Asteraceae
Achyrocline alata DC. Ev AndNorte FA, AF, CA LDM 1032
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Ev AmSul CA MME 474
Aspilia foliacea Baker Ev S-SE-CO-N CA LDM 542
Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King 
& H.Rob.

Ab S-SE-NE-CO FA LDM 1027

Austroeupatorium silphiifolium (Mart.) R.M.King & 
H.Rob.

Ab S-SE-NE-CO FA LDM 1002

Baccharis anomala DC. Ab S-SE (CS) CA LDM 3382
Baccharis breviseta DC. Ab S-SE-NE-CO CA LDM 986
Baccharis caprariifolia DC. Ab S-SE FA LDM 1011
Baccharis crispa Spreng. Ev S-SE-NE-CO FA LDM 408
Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso Ab S-SE-NE-CO FA LDM 1003
Baccharis grandimucronata Malag. Ab S-SE (FA) FA, AF LDM 446
Baccharis hirta DC. Ev S-SE (CS) AF LDM 882
Baccharis lateralis Baker Ab S-SE (PS) CA LDM 1194
Baccharis mesoneura DC. Ab S-SE CA LDM 529
Baccharis cf. microcephala (Less.) DC. Ev - CA LSK 106/02
Baccharis montana DC. Ab S-SE (PS) FA LDM 1187
Baccharis oreophila Malme Av S-SE (PS) FA LDM 353
Baccharis regnellii Sch.Bip. ex Baker Ab SE-NE CA LDM 689
Baccharis reticularia DC. Ab S-SE-NE-CO FA, CA LDM 457
Baccharis retusa DC. Ab S-SE-NE-CO AR MME 058
Baccharis vulneraria Baker Ab S-SE (CS) FA WMF 1723
Bidens segetum Mart. ex Colla Ab Neotrop. FA LDM 951
Calea serrata Less. Ln SE-CO FA LDM 387
Campuloclinium purpurascens (Sch.Bip. ex Baker) 
R.M.King & H.Rob.

Ab S-SE CA LDM 984

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkat Ev S-SE-NE-CO (CS) CA LDM 549
Chaptalia nutans (L.) Polak. Ev Neotrop. FA LDM 627
Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F.Blake Ev Neotrop. CA LDM 1233
Chromolaena stachyophylla R.M.King & H.Rob. Ev S-SE-NE-CO CA LDM 553
Chrysolaena obovata (Less.) Dematt. Ev Neotrop. CA LDM 558
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Ev Neotrop. FA LDM 1012
Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera Ab S-SE-CO FA LDM 275
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Dasyphyllum tomentosum (Less.) Cabrera Av S-SE (PS) FA LDM 497
Dendrophorbium pellucidinerve (Sch. Bip. ex Baker) 
C.Jeffrey

Ab SE (ML) AF LDM 396

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. Ev Neotrop. FA, CA LDM 410
Eupatorium alpestre Gardn. Ab S-SE (PS) FA LDM 276
Exostigma notobellidiastrum (Griseb.) G.Sancho Ev S-SE-CO FA LDM 1192
Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Ev Neotrop. FA LDM 713
Gamochaeta cf. hiemalis (Rizzini) Cabrera Ab - FA, CA LDM 970
Grazielia intermedia (DC.) R.M.King & H.Rob. Ab S-SE-CO CA LDM 989
Heterocondylus alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob. Ab S-SE-NE-CO FA LDM 1152
Hypochaeris chillensis (Kunth) Briton Ev Andes CA WMF 1728
Hypochaeris gardneri Baker Ev S-SE AF LDM 705
Jaegeria hirta (Lag.) Less. Ev Neotrop. FA LDM 423
Lepidaploa salzmannii (DC.) H.Rob. Ab Neotrop. FA LDM 963
Leptostelma maximum D.Don Ev S-SE (CS) FA, AR, AF, CA LDM 426
Lessingianthus cephalotes (DC.) H.Rob. Ev SE-CO CA LDM 543
Lessingianthus macrophyllus (Less.) H.Rob. Ev S-SE-NE AR LDM 398
Mikania camporum B.L.Rob. Ln SE (MM) FA LDM 1022
Mikania hemisphaerica DC. Ln S-SE-NE (CS) AR LDM 999
Mikania lasiandrae DC. Ln S-SE-CO FA LDM 1059
Mikania cf. sericea Hook. & Arn. Ln - FA LDM 1021
Mikania ternata (Vell.) B.L.Rob. Ln S-SE-NE FA LDM 1044
Mutisia campanulata Less. Ln S-SE (CS) FA LDM 348
Mutisia coccinea A.St.-Hil. Ln S-SE (CS) FA UEC 64.918
Mutisia speciosa Aiton ex Hook. Ln S-SE (CS) FA UEC 64.158
Ophryosporus sp. Ab - CA LDM s/n
Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec. Ab S-SE-NE FA, AF LDM 482
Piptocarpha axillaris (Less.) Baker Av S-SE-CO FA LDM 366
Piptocarpha regnellii (Sch.Bip.) Cabrera Av S-SE (FA) FA NCF
Senecio hemmendorffii Malme Ab S-SE (FA) AR LDM 532
Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. Ab S-SE (CS) CA LDM 1227
Senecio erisithalifolius Sch.Bip. ex Baker Ev SE CA WMF 1727
Senecio icoglossus DC. Ev S-SE-CO AF LDM 397
Stenocephalum tragiaefolium (DC.) Sch.Bip. Ev SE-CO CA LDM 557
Stevia decussata Baker Ab SE (CR) AF LDM 008
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom Ev Neotrop. CA LDM 3378
Tagetes minuta L. Ab America CA LDM 3389
Tagetes patula L. Ab Ex CA LSK 100/02
Trixis praestans (Vell.) Cabr. Ab S-SE AR LDM 439
Trixis verbascifolia (Gardner) Blake Ab SE (CR) FA LDM 303
Verbesina glabrata Hook. & Arn. Ab S-SE-NE FA LDM 765
Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. Av S-SE-NE (CS) FA LDM 1554
Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob. Av S-SE-NE FA, AR LDM 437
Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H.Rob. Ab S-SE (CS) CA LDM 1215
Vernonanthura petiolaris (DC.) H.Rob. Ab S-SE-CO FA LDM 438
Vernonanthura phaeoneura (Toledo) H.Rob. Ab SE (ML) FA LDM 1008
Vernonanthura puberula (Less.) H.Rob. Av S-SE FA LDM 347
Begoniaceae
Begonia angulata Vell. Ev S-SE (PS) FA LDM 1015
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Begonia cucullata Willd. Ev S-SE-NE-CO (CS) FA, CA LDM 981
Begonia fruticosa A.DC. Ep S-SE-NE FA LDM 1204
Berberidaceae
Berberis laurina Billb. Ab S-SE (CS) AR, CA LDM 1250
Bignoniaceae
Amphilophium magnoliifolium (Kunth) L.G.Lohmann Ln S-SE-NE-CO-N AR LDM 824
Handroanthus albus (Cham.) Mattos Av S-SE (CS) FA LDM 458
Jacaranda puberula Cham. Av SE FA, AR LDM 733
Zeyheria montana Mart. Ab S-SE-NE-CO-N CA HLF 1863
Brasicaceae
Cardamine africana L. Ev Ex FA LDM 1207
Bromeliaceae
Aechmea distichantha Lem. Ev S-SE-CO (CS) FA, AF LDM 351
Billbergia distachia (Vell.) Beer Ep S-SE FA LDM 432
Edmundoa lindenii (Regel) Leme Ep S-SE FA LDM 431
Nidularium innocentii Lem. Ev S-SE-NE FA, AF LDM 434
Pitcairnia flammea Lindl. Ev S-SE-NE AF LDM 651
Tillandsia stricta Sol. ex Sims Ep AmSul AR LDM 1259
Vriesea bituminosa Wawra Ev SE (ML) FA LDM 1029
Vriesea pardalina Mez Ep SE AR LDM 1176
Cactaceae
Hatiora herminiae (Porto & A.Cast.) Backeb. ex 
Barthlott

Ev SE (CJ) FA,AF LDM 480

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose Ep S-SE-NE AR LDM 825
Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. Ep AndNorte FA, AR LDM 476
Campanulaceae
Lobelia exaltata Pohl Ev S-SE CA LDM 832
Siphocampylus longipedunculatus Pohl Ab SE (ML) FA LDM 1004
Siphocampylus umbellatus (Kunth) G.Don Ab AndNorte FA LDM 465
Siphocampylus macropodus (Thunb.) G.Don Ab S-SE-CO CA LDM 441
Siphocampylus westinianus (Thunb.) Pohl Ab SE-CO CA LDM 1308
Caprifoliaceae
Sambucus cf. australis Cham. & Schltdl. Ab Ex AR LDM 813
Valeriana scandens L. Ln Neotrop. FA LDM 415
Cardiopteridaceae
Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard Av S-SE (CS) FA LDM 505
Caryophyllaceae
Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. Ev America FA LDM 316
Cerastium glomeratum Thuill. Ev America FA, AR,  CA LDM 644
Cerastium mollissimum Poir. Ev AmSul FA LDM 639
Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. Ev America FA LDM 289
Celastraceae
Celastrus liebmanii Standl. Ab AmSul FA LDM 786
Maytenus evonymoides Reissek Av S-SE-CO FA, AR LDM 400
Maytenus glaucescens Reissek Ab S-SE-NE FA, AR LDM 1046
Clethraceae
Clethra scabra Pers. Av AndNorte FA LDM 321
Commelinaceae
Commelina obliqua Vahl Ev Neotrop. AF LDM 797
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Commelina rufipes Seub. Ev Neotrop. FA LDM 775
Tradescantia fluminensis Vell. Ev AmSul FA LDM 616
Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos Ev Neotrop. FA LDM 774
Convolvulaceae 
Cuscuta grandiflora Kunth Pt Neotrop. FA LDM 629
Dichondra macrocalyx Meisn. Ev AmSul AR LDM 1336
Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f. Ln S-SE (CS) FA UEC 115808
Ipomoea purpurea (L.) Roth Ln AmSul FA UEC 115809
Cucurbitaceae
Cyclanthera hystrix (Gill.) Arn. Ev Neotrop. AF LDM 796
Cunoniaceae 
Lamanonia ternata Vell. Av S-SE-NE-CO FA LDM 375
Weinmannia organensis Gardner Av SE (ML) FA LDM 1042
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. Av S-SE FA LDM 760
Cyperaceae
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke Ev America AF LDM 874
Bulbostylis consanguinea (Kunth) C.B.Clarke Ev S-SE-NE-CO (CS) AF LDM 794
Bulbostylis juncoides (Vahl) Kük. Ev Neotrop. AF LDM 301
Carex bonariensis Desf. ex Poir. Ev S-SE (CS) FA, CA LDM 1190
Carex brasiliensis A.St.-Hil. Ev S-SE (CS) CA LDM 1251
Carex polysticha Boeckeler Ev America CA LDM 1232
Carex vesca C.B.Clarke Ev SE FA LDM 872
Cryptangium triquetum Boeckeler Ev S-SE AF LDM 312
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. Ev Neotrop. AF LSK 64/02
Cyperus luzulae (L.) Retz. Ev America AF LDM 460
Eleocharis maculosa (Vahl) Roem & Schult. Ev Neotrop. AF LDM 1335
Pleurostachys orbignyana Brongn. Ev S-SE FA LDM 1210
Pleurostachys stricta Kunth Ev S-SE FA LDM 390
Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke Ev Neotrop. CA WMF 1735
Pycreus cf. mundtii Ness Ev - CA WMF 1734
Rhynchospora cf. berterii (Spreng.) C.B.Clarke Ev - AF LDM 696
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton Ev AMPLA AR LDM 1058
Rhynchospora setigera Griseb. Ev S-SE-CO-NE (CS) CA LDM 1229
Rhynchospora cf. subsetosa C.B.Clarke Ev - AF LDM 306
Rhynchospora sp.1 Ev - CA LDM 559
Rhynchospora sp.2 Ev - CA LDM3003
Uncinia hamata (Sw.) Urb. Ev Neotrop. FA LDM 1209
Dioscoreaceae
Dioscorea campestris Griseb. Ln AmSul FA LDM 845
Elaeocarpaceae
Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth. Av S-SE-NE AR NCF
Ericaceae
Agarista chlorantha (Cham.) G.Don Ab S-SE-CO CA LDM 750
Agarista oleifolia (Cham.) G.Don Ab S-SE-NE-CO AR LDM 659
Gaultheria serrata (Vell.) Sleum. ex Kin.-Gouv. Ab S-SE (PS) AF LDM 684
Gaylussacia amoena Cham. Ab S-SE (FA) CA LDM 771
Gaylussacia chamissonis Meisn. Ab SE (ML) CA LDM 702
Gaylussacia densa Meisn. Ab S-SE-NE FA, AF LDM 710
Gaylussacia jordanensis Sleumer Ab SE (ML) CA LDM 697
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Gaylussacia montana (Pohl) Sleumer Ab SE-NE AF LDM 692
Eriocaulaceae
Paepalanthus caldensis Malme Ev S-SE (PS) CA LDM 1175
Paepalanthus multicostatus Ruhland Ev SE (ML) CA LDM 798
Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn. Ev S-SE-NE-CO-N FA, AR, AF LDM 563
Paepalanthus pseudotortilis Ruhland Ev SE (ML) AF LDM 687
Paepalanthus usterii Beauv. Ev SE (ML) CA LDM 391
Erythroxylaceae
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Ab AndNorte AR, CA LDM 1254
Escalloniaceae
Escallonia bifida Link & Otto Av S-SE (CS) FA LDM 0110
Escallonia farinacea A.St.-Hil. Ab S-SE (CS) CA HLF 10679
Euphorbiaceae
Acalypha sp. Ev - AR LDM 1328
Alchornea triplinervia Müll.Arg. Av Neotrop. FA LDM 853
Croton dichrous Müll.Arg. Ab SE (ML) FA, AR, AF, CA LDM 485
Croton erythroxyloides Baill. Ab SE-NE CA LDM 558
Croton organensis Baill. Av SE-NE FA LDM 1177
Croton piptocalyx Müll.Arg. Av SE-NE FA LDM 490
Euphorbia portulacoides L. Ev Andes AF LDM 731
Euphorbia potentilloides Boiss. Ev S-SE-NE-CO CA LDM 545
Sapium glandulosum (L.) Morong Av Neotrop. FA LDM 725
Fabaceae
Camptosema scarlatinum (Benth.) Bukart Ln S-SE-NE-CO FA LDM 633
Crotalaria breviflora DC. Ev S-SE-NE-CO CA HLF 1847
Crotalaria miottoae A.S.Flores & A.M.G.Azevedo Ab SE (CR) FA LDM 024
Crotalaria paulina Schrank Ev Neotrop. CA LDM 840
Dalbergia foliolosa Benth. Av S-SE-NE FA LDM 1552
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Av Neotrop. AR LDM 1222
Desmodium affine Schlecht. Ev AmSul CA HLF 1852
Desmodium discolor Vogel Ab AmSul CA LDM 973
Desmodium triarticulatum Malme Ev S-SE (CS) CA LDM 994
Eriosema heterophyllum Benth. Ev S-SE-CO-N CA LDM 540
Inga sessilis (Vell.) Mart. Av S-SE-NE-N FA LDM 442
Lupinus paranensis C.P.Sm. Ab S-SE (PS) CA LDM 1063
Machaerium villosum Vogel Av AmSul CA ASF 624 
Mimosa dolens Vell. Ab S-SE-CO CA HLF 1856
Mimosa filipetiola Burkart Ab S-SE (FA) AF LDM 018
Mimosa myriophylla Bong. ex Benth. Ab S-SE (PS) CA HLF 1839
Mimosa ramosissima Benth. Ab S-SE (PS) CA LDM 969
Mimosa scabrella Benth. Av S-SE (PS) AR LDM 514

Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barbeby Ab S-SE-NE-CO AR
LSK 2012-

04
Senna tropica (Vell.) H.S.Irwin & Barneby Av S-SE (PS) FA, CA LDM 789
Trifolium repens L. Ev Ex FA LDM593
Zornia reticulata Sm. Ev Neotrop. CA JLMAF 31
Zornia latifolia Sm. Ev Neotrop. CA JLMAF 40
Gentianaceae
Calolisianthus pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg Ev S-SE-NE-CO CA LDM 996
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Gesneriaceae
Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler Ev S-SE-CO CA LDM 751
Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems Ep S-SE AR LDM 660
Sinningia gigantifolia Chautems Ev SE (ML) FA LDM 780
Sinningia magnifica (Otto & Dietr.) Wiehler Ev SE (ML) AF LDM 012
Griseliniaceae
Griselinia ruscifolia (Clos) Taub. Pt AndSul FA LDM 314
Hypericaceae
Hypericum brasiliense Choisy Ab AndNorte FA, AF, CA LDM 313
Hypoxidaceae
Hypoxis decumbens L. Ev Neotrop. AF LDM 894
Iridaceae
Calydorea campestris (Klatt) Baker Ev S-SE (CS) FA, CA LDM 753
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague Ev S-SE (CS) CA LDM 1841
Sisyrinchium commutatum Klatt Ev S-SE-NE-CO CA LDM 1235
Sisyrinchium micranthum Cav. Ev Neotrop. CA LDM 1242
Sisyrinchium palmifolium L. Ev AmSul CA LDM 1034
Sisyrinchium vaginatum Spreng. Ev AmSul FA, AF, CA LDM 406
Trimezia spathata (Klatt) Baker subesp. spathata Ev S-SE-NE-CO CA LDM 752
Juncaceae
Juncus effusus L. Ev America FA LDM 850
Juncus microcephalus Kunth Ev Neotrop. AF LDM 893
Juncus tenuis Willd. Ev America AF LDM 302
Luzula ulei Buchenau Ev S-SE (FA) FA, AF LDM 585
Lamiaceae
Aegiphila obducta Vell. Av S-SE (PS) AR LDM 1072
Cunila galioides Benth. Ev S-SE (PS) AF LDM 946
Eriope crassipes Benth. Ev AmSul CA LDM 544
Hyptis propinqua Epling. Ab SE (MM) FA LDM 1039
Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth. Ev Ex FA LDM 967
Prunella vulgaris L. Ev Ex FA LDM 019
Salvia arenaria A.St.-Hil. ex Benth. Ab SE (ML) FA LDM 428
Salvia campos-portoi Dusén Ab SE (MM) FA LDM 646
Salvia confertiflora Pohl Ab SE (ML) FA HLF 1820
Salvia sellowiana Benth. Ab SE (MM) FA LDM 562
Lauraceae
Nectandra barbellata Coe-Teix. Av SE (ML) FA, AR LDM 666
Nectandra grandiflora Ness Av S-SE-CO FA LDM 519
Nectandra nitidula Ness Av S-SE-NE FA LDM 502
Ocotea nutans Mez Av S-SE-NE FA LDM 591
Ocotea porosa (Nees & C.Mart.) Barroso Av S-SE (CS) FA LDM 454
Ocotea puberula Nees Av Neotrop. FA, AR LDM 356
Ocotea vaccinioides Mez Av S-SE FA NCF
Ocotea virgultosa (Ness) Mart. ex Mez Av SE (CJ) FA LDM 580
Persea willdenovii Kosterm. Av S-SE-NE-CO FA NCF
Lentibulariaceae
Utricularia reniformis A.St.-Hil. Ev S-SE (FA) AF LDM 649
Loganiaceae
Strychnos brasiliensis Mart. Ab S-SE-NE-CO FA, AR LDM 1221
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Spigelia tetraptera Taub. Ev S-SE FA LDM 009
Loranthaceae
Struthanthus frexicaulis (Mart.) Mart. Pt S-SE-NE-CO FA LDM 370
Lythraceae
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. Ab S-SE-NE FA, AF LDM 016

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl. Ab S-SE (CS)
FA, AR

CA
LDM 987

Cuphea racemosa (L.f.) Spreng. Ab Neotrop. CA LDM 988
Lafoensia sp. Ab - CA LDM 3380
Malpighiaceae
Byrsonima cf. ligustrifolia A.St.-Hil. Av - FA LDM 1253
Byrsonima variabilis A.Juss. Ab SE-NE CA LDM 700
Heteropterys intermedia (Griseb.) A.Juss. Ln S-SE-NE FA LDM 1024

Heteropterys sp. Ln - FA
LSK 

16/2012
Malvaceae
Abutilon bedfordianum (Hook.) A.St.-Hil. & Naudin Av SE (CR) FA LDM 388
Abutilon itatiaiae R.E.Fr. Ab SE (MM) FA LDM 013
Abutilon macranthum A.St.-Hil. Av SE (CR) LDM 1026
Abutilon regnelli Miq. Ab SE (ML) FA UEC 64.897
Krapovickasia macrodon (A.DC.) Fryxell Ev S-SE-CO CA LDM 547
Pavonia kleinii Krap. & Crist. Ab S-SE CA LDM 1248
Triumfetta semitriloba Jacq. Ab America AR LDM 1036
Sida rhombifolia L. Ab America CA LDM 1035
Melastomataceae
Cambessedesia espora subesp. ilicifolia (DC.) 
A.B.Martins

Ab S-SE-CO CA LDM 548

Leandra aurea (Cham.) Cogn. Ab S-SE-NE CA LDM 554
Leandra barbinervis (Cham. ex Triana) Cogn. Av S-SE (PS) FA LDM 380
Leandra carassana (DC.) Cogn. Av S-SE-NE FA LDM 029
Leandra cordigera Cogn. Ab S-SE (PS) AR LDM 809
Leandra gynoverrucosa Reginato Ab SE (MM) FA LDM 483
Leandra hirtella Cogn. Ab S-SE (PS) AR LDM 810
Leandra multiplinervis (Naudin) Cogn. Ab Neotrop. FA LDM 856
Leandra quinquedentata (Mart. & Schr.) Cogn. Ab S-SE-NE FA LDM 847
Leandra regnellii (Triana) Cogn. Ab S-SE (PS) FA LDM 855
Leandra sulfurea (Naudin) Cogn. Ab S-SE (PS) FA, AF LDM 010
Miconia cinerascens Miq. Av S-SE-CO (CS) FA LDM 359
Miconia pusilliflora (DC.) Naudin Av S-SE-NE (CS) FA LDM 1076
Miconia sellowiana Naudin Av S-SE-CO FA LDM 722
Microlepis oleifolia Triana Ab S-SE (FA) AF LDM 885
Rhynchanthera brachyrhyncha Cham. Ev S-SE (CS) AF LDM 838
Tibouchina cerastifolia Cogn. Ab S-SE-CO AF LDM 952
Tibouchina fothergillae (Sch. et Mart. ex DC.) Cogn. Av SE (CR) FA LDM 960
Tibouchina foveolata (Naudin) Cogn. Ab SE (CR) FA, AF, CA LDM 028
Tibouchina frigidula (DC.) Cogn. Ab S-SE (PS) CA LDM 887
Tibouchina hospita Cogn. Ev SE (ML) AF LDM 708
Tibouchina martialis (Cham.) Cogn. Ab S-SE-CO AF LDM 701
Tibouchina mosenii Cogn. Ab SE (ML) AF, CA LDM 781
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Tibouchina sellowiana Cogn. Av S-SE FA LDM 836
Trembleya phlogiformis DC. Ab SE-NE-CO-N AF LDM 839
Meliaceae
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Av AmSul FA LDM379
Menispermaceae
Cissampelos sp. Ln - FA LDM 3384
Monimiaceae
Macropeplus dentatus (Perkins) I.Santos & Peixoto Av SE (ML) FA LDM 955
Mollinedia clavigera Tull. Av S-SE (PS) FA, AR LDM 401
Myrtaceae
Calyptranthes cf. brasiliensis Spreng Av - FA LDM 466
Calyptranthes grandifolia O.Berg. Av S-SE FA, AR LDM 745
Campomanesia pubescens (DC.) O.Berg Ab S-SE-NE-CO CA LDM 546
Campomanesia simulans M.L.Kawas. Av S-SE CA HLF 1867
Eugenia involucrata DC. Av S-SE FA LDM 764
Eugenia sp. Av - FA NCF
Myrceugenia brevipedicellata (Burret) D.Legrand & 
Kausel 

Ab SE (CJ) CA LSK 137/02

Myrceugenia cucculatta D.Legrand Av S-SE (PS) FA LDM 463
Myrceugenia hoehnei (Burret) D.Legrand & Kausel Av S-SE (PS) FA LDM 681
Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel Av S-SE-NE AR LDM 1150
Myrceugenia myrcioides (Camb.) O.Berg Av S-SE (PS) FA LDM 377
Myrceugenia ovalifolia (O.Berg) Landrum Av S-SE (PS) FA LDM 386
Myrceugenia regnelliana (O.Berg) D.Legrand & 
Kausel

Av S-SE FA LDM 435

Myrceugenia rufescens (DC.) D.Legrand & Kausel Av S-SE (PS) FA LDM 831
Myrceugenia scutellata D.Legrand Av S-SE (PS) FA LDM 609
Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Av Neotrop. FA, AR LDM 504
Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk. Ab S-SE (PS) CA LSK 121/02
Myrcia laruotteana Cambess. Av S-SE-NE-CO-N FA, AR LDM 678
Myrcia retorta Cambess. Av S-SE FA, AR LDM 630
Myrcia splendens (Sw.) DC. Av Neotrop. FA, AR LDM 717
Myrcia venulosa DC. Av S-SE-NE AR LDM 826
Myrcia sp. Av - FA LDM 575
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum Av S-SE (PS) FA LDM 357
Psidium rufum DC. Av S-SE-NE-CO-N AR LDM 560
Siphoneugena dussii (Krug et Urb.) C.Proença Av S-SE-NE-CO-N FA LDM 599
Oleaceae
Ligustrum sinense Lour. Av Ex AR LDM 820
Onagraceae
Fuchsia regia (Vell.) Munz Ab S-SE-NE FA, AR, AF, CA LDM 015
Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara Ab AmSul FA, CA LDM 857
Orchidaceae
Alatiglossum cogniauxianum (Schltr.) Baptista Ep S-SE (PS) AR LDM 974
Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer et al. Ep S-SE (PS) AR, AF LDM 403
Coppensia loefgrenii (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues Ep S-SE-NE FA LDM 1037
Coppensia longicorna  (Mutel)  F.Barros & 
V.T.Rodrigues

Ep S-SE (PS) AR LDM 754

Coppensia welteri (Pabst) Campacii Ep SE (ML) FA LDM 833
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Coppensia sp. Ev - AF LDM 027
Cyclopogon sp.1 Ev - FA LDM 478
Cyclopogon sp.2 Ev - FA LDM 844
Cranichis candida (Barb.Rodr.) Cogn. Ev S-SE-CO FA LDM 285
Govenia utriculata (Sw.) Lindl. Ev S-SE-CO FA LDM 842
Habenaria secunda Lindl. Ev S-SE-CO FA LDM 864
Habenaria cf. longicauda Hook. Ev - AF LDM 971
Habenaria sp.1 Ev - AF LDM 890
Habenaria sp.2 Ev - AF LDM 895
Hadrolaelia coccinea (Lindl.) Chiron & V.P.Castro Ep S-SE-NE-CO FA LDM 464
Hapalorchis micranthus (Barb.Rodr.) Hoehne Ev S-SE (FA) FA LDM 284
Malaxis parthonii C.Morren Ev S-SE-NE FA LDM 714
Octomeria sp. Ev - AF LDM 694
Pelexia oestrifera (Rchb.f & Warm.) Schltr. Ev S-SE-NE-CO AF LDM 005
Phymatidium cf. deliculatum Lindl. Ep - AR LDM 3375
Pleurothallis sp.1 Ep - AR LDM 1214
Pleurothallis sp.2 Ep - AR LSK 85/02
Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. Ev S-SE-NE-CO-N FA LDM 1083
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay Ev Neotrop. CA LDM 625
Zygopetalum sp. Ev - AF LSK 107/02
Orobanchaceae
Velloziella dracocephaloides Baill. Ev SE (ML) FA LDM 673
Oxalidaceae
Oxalis corniculata L. Ev Ex FA LDM 784
Oxalis confertissima A.St.-Hil. Ev S-SE (FA) CA LDM 1260
Oxalis rupestris A.St.-Hil. Ev S-SE (CS) AF LDM 648
Passifloraceae
Passiflora amethystina J.C.Mikan Ln S-SE-NE-CO FA LDM 020
Passiflora edulis Sims Ln S-SE-NE-CO-N FA LDM 664
Passiflora mendoncaei Harms Ln S-SE (PS) FA LDM 665
Pentaphylacaceae
Ternstroemia cuneifolia Gardner Ab SE (CR) FA LDM 1307
Phyllanthaceae
Phyllanthus niruri L. Ab America FA LDM 953
Phytolaccaceae
Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt Ab Neotrop. FA LDM 614
Piperaceae
Peperomia augescens Miq. Ep S-SE-NE FA LDM 512
Peperomia castelosensis Yunck. Ep S-SE (PS) FA LDM 424
Peperomia galioides Kunth Ev Neotrop. FA, AF LDM 014
Peperomia hilariana Miq. Ep S-SE (PS) FA LDM 846
Peperomia hispidula (Sw.) A.Dietr. Ep Neotrop. FA, AR LDM 859
Peperomia subternifolia Yunck. Ep SE (MM) FA LDM 381
Piper gaudichaudianum Kunth Ab S-SE-NE FA LDM 404
Piper regnellii (Miq.) C.DC. Ab Neotrop. FA LDM 1078
Plantaginaceae
Mecardonia procumbens (Mill.) Small Ev Neotrop. AF, CA LDM 732
Plantago guilleminiana Decne. Ev S-SE (PS) FA, CA LDM 645
Plantago tomentosa Lam. Ev AndNorte FA, AR LDM 662



Florística da vegetação altimontana do distrito de Monte Verde (Camanducaia, MG)

Rodriguésia 65(4): 831-859. 2014

847

Família/Espécie Hábito Distr. Geogr. Fisionomia No. coletor
Veronica arvensis L. Ev America FA, AF LDM 683
Poaceae
Agrostis pellitus (Nees ex Trin.) Hitch. & Chase Ev S-SE (CS) AF LDM 325
Axonopus siccus (Nees) Kuhlm. Ev Andes AF LDM 870
Chascolytrum calotheca (Trin.) Essi, Longi-Wagner 
& Souza-Chies.

Ev S-SE (CS) AF LDM 655

Chusquea aff. meyeriana Rupr. ex Döll Bb - FA LDM 1020
Chusquea leptophylla Nees Bb S-SE (FA) FA LDM 1181
Digitaria insularis (L.) Sedde Ev Ex CA LDM 556
Ichnanthus pallens (Swartz) Munro ex Bentham Ev America FA LDM 966
Panicum sp. Ev - AF LDM 891
Paspalum sp. Ev - CA LDM 1334
Poa annua L. Ev Ex FA LDM 291
Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Standl. Ev America FA LDM 1306
Podocarpaceae
Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. Av S-SE-NE FA, AR LDM 530
Polemoniaceae
Cobaea scandens Cav. Ln Ex FA LDM 977
Polygalaceae
Caamembeca insignis (Chodat.) J.F.B.Pastore Ev S-SE-NE FA, AR, AF, CA LDM 031
Polygala campestris Gardner Ev S-SE (PS) AF LDM 688
Polygala cneorum A.St.-Hil. Ev S-SE (PS) AF LDM 300
Polygala lancifolia A.St.-Hil. & Moq. Ev S-SE-CO (CS) FA, AF LDM 332
Polygala pulchella A.St.-Hil. & Moq. Ev S-SE (CS) AF, CA LDM 976
Polygonaceae
Polygonum acuminatum Kunth Ev Neotrop. FA, AR, CA LDM 283
Polygonum capitatum Ham. ex D.Don Ev Ex AF LDM 521
Polygonum hydropiperoides Michx. Ev America CA WMF 1736
Polygonum punctatum Elliott Ev Neotrop. CA LDM 995
Primulaceae
Lysimachia filiformis (Cham. & Schltdl.) U.Manns 
& Anderb.

Ev Neotrop. AF LDM 001

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Ab Neotrop. CA LDM 1226
Myrsine gardneriana A.DC. Av S-SE-NE FA LDM 487
Myrsine lineata (Mez) Imkhan. Ab S-SE-CO FA, AR LDM 757
Myrsine umbellata Mart. Av S-SE-NE FA, AR LDM 342
Proteaceae
Euplassa itatiaiae Sleumer Av SE (MM) FA LDM 761
Roupala rhombifolia Mart. ex Meisn. Av S-SE-NE FA LDM 456
Ranunculaceae
Anemone sellowii Pritz. Ev S-SE (FA) FA LDM 295
Clematis dioica L. Ln Neotrop. FA LDM 287
Ranunculus flagelliformis Sm. Ev Neotrop. AR, CA LDM 1196
Ranunculus repens L. Ev America CA LDM 025
Rhamnaceae
Rhamnus sphaerosperma Sw. Av AndNorte FA, AR LDM 790
Rosaceae
Fragaria vesca L. Ev America FA LDM 587
Prunus myrtifolia (L.) Urb. Av Neotrop. FA LDM 1050
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Rubus erythroclados Mart. Ab S-SE (PS) FA LDM 468
Rubiaceae
Borreria verticillata (L.) G.F.V.Meyers Ab Neotrop. AF LDM 804
Coccocypselum condalia Pers. Ev AndNorte FA LDM 004
Coccocypselum lymansmithii Standl. Ev S-SE (FA) AR LDM 1329
Declieuxia cordigera Mart. & Zucc. ex Schult. & 
Schult.f.

Ev S-SE-NE-CO CA LDM 703

Diodia sp. Ev - FA, AF LDM 773
Galianthe vaginata E.L.Cabral & Bacigalupo Ev SE (ML) FA, AF LDM 608
Galianthe valerianoides (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral Ev S-SE-CO (CS) AF LDM 803
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Ev AndNorte FA LSK 90/02
Galium noxium (A.St.-Hil.) Dempster Ev AndNorte FA LDM 331

Manettia congesta (Vell.) K. Schum. Ln SE (CJ) FA
LSK 

18/2012
Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth. Ln S-SE-CO AR LDM 972
Mitracarpus sp. Ev - AF LDM 877
Palicourea rudgeoides (Müll.Arg.) Standl. Ab SE (ML) AR LDM 851
Psychotria vellosiana Benth. Av Neotrop. FA, AR LDM 339
Psychotria stachyoides Benth. Ab S-SE (FA) FA LDM 674
Psychotria suterella Müll.Arg. Ab S-SE FA LDM 414
Richardia stellaris (Cham. & Schltdl.) Steud. Ev S-SE-CO (CS) CA LDM 3387
Richardia sp. Ev - AF LDM 896
Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg. Ab S-SE (CS) FA, AR LDM 748
Rutaceae
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Av AmSul AR NCF
Sabiaceae
Meliosma sellowii Urb. Av S-SE-NE FA LDM 1061
Salicaceae
Abatia glabra Sleumer Ab SE (MM) FA LDM 802
Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer Av S-SE (CS) AR LDM 531
Casearia decandra Jacq. Av Neotrop. FA LDM 1553
Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler Av AndNorte FA LDM 374
Sapindaceae
Allophylus cf. guaraniticus (A.St.-Hil.) Radlk. Av  - AR LDM 3374
Cupania zanthoxyloides Cambess. Av SE (ML) FA LDM 288
Paullinia carpopoda Cambess. Ln S-SE-NE FA LDM 1163
Serjania cf. gracilis Radlk. Ln - FA LDM 975
Sapotaceae
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk Av Neotrop. FA NCF
Scrophulariaceae
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. Ev AmSul FA, CA LDM 429
Smilacaceae
Smilax brasiliensis Spreng. Ln SE-CO FA LDM 448
Smilax elastica Griseb. Ln S-SE-NE-CO FA LDM 1023
Solanaceae
Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. Av S-SE-NE FA LDM 355
Browallia americana L. Ev Ex CA LSK 130
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schlecht.) Benth. Ab S-SE FA, AR LDM 1120
Calibrachoa linoides (Sendtn.) Wijsman Ev S-SE (PS) FA, AR, CA LDM 819
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Capsicum recurvatum (Witasek) Hunz. Ab S-SE-NE AR LDM 1047
Cestrum bracteatum Link & Otto Ab Neotrop. FA LDM 416
Cestrum corymbosum Schltdl. Ab S-SE AR LDM 821
Petunia mantiqueirensis T.Ando & Hashim. Ev SE (CJ) CA LDM 1195

Solanum americanum Mill. Ev Neotrop. FA
LSK 

33/2002
Solanum bradei Giacom. & Stehmann Ab SE (CR) FA LDM 1205
Solanum campaniforme Roem. ex Schult. Ab Neotrop. FA LDM 1045
Solanum cassioides L.B.Sm. & Downs Av S-SE (PS) FA, AR LDM 579
Solanum diploconos (Mart.) Bohs Ab S-SE FA LDM 724
Solanum enantiophyllanthum Bitter Ab SE (ML) FA, AF LDM 455
Solanum granulosoleprosum Dunal Av S-SE-NE-CO (CS) FA, AR LDM 440
Solanum guaraniticum A.St.-Hil. Ab S-SE (CS) FA, CA LDM 740
Solanum inodorum Vell. Ln S-SE (PS) AR LDM 818
Solanum megalochiton Mart. Ab S-SE-NE-CO AR LDM 405
Solanum melissarum Bohs Ab S-SE-NE FA LDM 493
Solanum pseudoquina A.St.-Hil. Av S-SE-NE (CS) FA LDM 668
Solanum sellowianum Sendt. Ab S-SE-NE AR LDM 472
Solanum vaillantii Dunal Ab S-SE-CO FA LDM 728
Solanum velleum Thunb. Av S-SE-CO FA LDM 376
Styracaceae 
Styrax leprosus Hook. & Arn. Av S-SE (CS) AR LDM 811
Symplocaceae
Symplocos celastrinea Mart. Av S-SE-NE-CO (CS) FA LDM 958
Symplocos falcata Brand Av SE (ML) FA LDM 604
Symplocos pentandra (Mattos) Occhioni ex Aranha Ab S-SE (PS) CA LDM 1256
Symplocos uniflora (Pohl) Benth. Av S-SE (CS) AR LDM 823
Theaceae
Laplacea fructicosa (Schrad.) Kobuski Av AndNorte FA, AR LDM 524
Thymelaeaceae
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling Ab S-SE-CO FA, AR LDM 304
Turneraceae
Turnera oblongifolia Cambess. Ab S-SE-NE-CO CA LDM 1081
Verbenaceae
Glandularia lobata (Vell.) P.Peralta & Thode Ev S-SE FA LDM 642
Glandularia phlogiflora (Cham.) Schnack & Covas Ev S-SE-CO CA LDM 525
Lantana fucata Lindl. Ab Neotrop. FA, AF LDM 336
Verbena litoralis Kunth Ab America AF LDM 985
Violaceae
Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don Ln S-SE-NE-CO FA LDM 1179
Hybanthus parviflorus (Mutis ex. L.f.) Baill. Ev Andes CA LDM 1243
Viola subdimidiata A.St.-Hil. Ev SE (ML) FA LDM 782
Vivianiaceae
Caeserea albiflora Cambess. Ev S-SE-CO CA LDM 1258
Winteraceae
Drimys brasiliensis Miers Av S-SE-NE-CO FA, AR, AF LDM 467
Xyridaceae
Xyris rigida Kunth Ev S-SE (PS) AF LDM 777
Xyris wawrae Heimerd Ev SE (ML) AF LDM 686
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Discussão
A Floresta Atlântica e o norte dos Andes 

são regiões tropicais montanhosas sul-americanas 
que concentram uma elevada riqueza de espécies 
endêmicas e são consideradas um dos hotspots 
mundiais de diversidade de angiospermas (Myers 
et al. 2000; Kier et al. 2009). A riqueza observada 
em Monte Verde foi similar à verificada em outros 
maciços de altitude do Sul e Sudeste brasileiros. 
Enquanto a riqueza específica nos maciços de 
altitude litorâneos com levantamentos florísticos 
disponíveis na região Sudeste variou de 347 a 531 
espécies, na região Sul variou entre 236 e 354 
espécies (Brade 1951; Rambo 1956; Falkenberg 
2003; Mocochinski & Scheer 2008). Entretanto, 
o escasso número de levantamentos florísticos 
ainda não permite comparações mais precisas 
para confirmarmos se há diferenças significativas 
na riqueza de espécies entre as áreas de altitude 
atlânticas ao longo do gradiente latitudinal da 
porção sul da Floresta Atlântica (Martinelli 2007). 

Asteraceae,  Cyperaceae,  Fabaceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Orchidaceae, 
Rubiaceae e Solanaceae foram as famílias mais 
ricas em Monte Verde, apresentando 236 espécies, 
47,3% do total de espécies coletadas. A elevada 
riqueza dessas famílias ora esteve associada à 
diversidade de hábitos, por suas espécies ocuparem 
diferentes estratos da vegetação, ou por estarem 
presentes em todas as formações vegetacionais 
coletadas. Elas também apresentaram elevada 
riqueza em levantamentos realizados em Campos 
de Jordão e no Planalto do Itatiaia e estão entre 
as famílias mais ricas na Serra da Mantiqueira 
Meridional (Brade 1956; Robim et al. 1990; 
Mattos & Mattos 1982; Meireles 2009). Ericaceae, 
Euphorbiaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Malvaceae 
e Piperaceae também foram famílias ricas e com 
espécies endêmicas da Serra da Mantiqueira ou 

restritas às áreas montanhosas das Regiões Sul e 
do Sudeste brasileiras.

A flora do Sudeste brasileiro comporta 
espécies ocorrentes em diferentes regiões 
fitogeográficas sul-americanas (Brade 1942; 
Smith 1962; Safford 2007). Gêneros neotropicais, 
austral-antárticos e pantropicais, indicadores de 
formações florestais de altitude, como Chusquea, 
Drimys, Ilex e Weinmannia estiveram presentes 
no estrato arbóreo da Floresta Altimontana em 
Monte Verde (Giulietti & Pirani 1987; Gentry 
1995; Hamilton et al. 1995). Abutilon, Escallonia, 
Macropeplus, Myrceugenia e Symplocos são outros 
gêneros arbóreos neotropicais, austral-antárticos ou 
pantropicais com espécies restritas e indicadoras de 
florestas altimontanas das Regiões Sul ou Sudeste 
brasileiros (Meireles et al. 2008; Scheer et al. 2011). 
Baccharis, Gaylussacia, Leandra, Mimosa, Salvia, 
Senecio e Tibouchina são gêneros arbustivos com 
uma elevada riqueza e um número representativo 
de espécies endêmicas em formações altimontanas 
(Meireles 2009; Mocochinski & Scheer 2008). 
Anenome, Carex, Cunila, Eryngium, Galianthe, 
Griselinia, Luzula, Mikania, Peperomia, Polygala e 
Viola são gêneros com espécies herbáceas, epifíticas 
ou lianescentes também com espécies que ocorrem 
preferencialmente em formações altimontanas 
atlânticas (Safford 2007; Meireles 2009). 

Uma composição florística diferenciada 
entre as formações vegetacionais foi observada. A 
Floresta Altimontana em Monte Verde apresentou 
um número representativo de famílias pouco 
comuns nas formações florestais em altitudes mais 
baixas do Sudeste brasileiro, como Aquifoliaceae, 
Cunoniaceae, Escalloniaceae, Proteaceae e 
Winteraceae (Oliveira-Filho & Fontes 2000; 
França & Stehmann 2004; Meireles et al. 2008; 
Bertoncello et al. 2011). Asteraceae, Lauraceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae e Solanaceae, as 

Tabela 2 – Número de total de espécies por tipo de vegetação e espécies compartilhadas entre as formações 
vegetacionais altimontanas do distrito de Monte Verde, Camanducaia, Minas Gerais. 
Table 2 – Total number of species by vegetacional types and species shared between the upper montane vegetation types in the Monte 
Verde district, Camanducaia, State of Minas Gerais.

Formações Floresta Altimontana Floresta de Araucária Afloramento Rochoso Campo de Altitude
Floresta Altimontana 291 40 25 25
Floresta de Araucária 40 91 6 15
Afloramento Rochoso 25 6 87 11
Campo de Altitude 25 15 11 129
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famílias mais ricas para o estrato arbóreo na 
Floresta Altimontana, são frequentes em outras 
formações florestais atlânticas, mas apresentam 
grande importância relativa na composição e na 
estrutura do estrato arbóreo em áreas de altitude 
atlânticas (Falkenberg & Voltolini 1995; Oliveira-
Filho & Fontes 2000; França & Stehmann 2004; 
Meireles et al. 2008). 

N o  e s t r a t o  a r b u s t i v o  d a  F l o r e s t a 
Altimontana, os gêneros Abutilon, Leandra, 
Salvia e Solanum destacaram-se pela elevada 
riqueza e por apresentarem espécies endêmicas 
da Serra da Mantiqueira. Rubiaceae, família 
rica no sub-bosque de florestas neotropicais, 
apresentou maior riqueza de espécies herbáceas 
do que arbustivas, o que também foi observado 
em Campos dos Jordão (Gentry & Emmons 
1987; Robim et al. 1990). No estrato herbáceo 
observou-se uma elevada riqueza de orquídeas 

terrestres e várias espécies de Cyperaceae. 
Bromeliaceae, apesar de não apresentar muitas 
espécies nesta floresta, esteve representada por 
espécies epífitas e terrícolas. Espécies epífitas 
do gênero Peperomia são frequentes, enquanto 
se destacam entre as lianas os gêneros Mikania 
e Oxypetalum, com espécies endêmicas à 
Mantiqueira Meridional.

Myrceugenia destacou-se como um gênero 
muito rico e dominante nas florestas altimontanas 
da porção sul da Floresta Atlântica (Klein 1960; 
Meireles et al. 2008; Scheer et al. 2011). Muitas 
das espécies brasileiras desse gênero ocorrem 
preferencialmente nas regiões planálticas da 
costa leste brasileira, em altitudes superiores a 
900-1000 metros, e são espécies indicadoras das 
florestas altimontanas sob climas frios e úmidos 
(Landrum 1981; Meireles et al. 2008; Meireles 
2009). A baixa riqueza de espécies arbóreas das 

Distribuição Geográfica
Floresta 

Altimontana
Floresta de 
Araucária

Campo de 
Altitude

Afloramento 
Rochoso

F.Tot.

SE 43 (14,7) 5 (5,5) 9 (7,0) 13 (14,9) 61 (12,2)
   SE (CJ) 4 (1,3) - 1 (0,8) 1 (1,1) 5 (1,0)
   SE (MM) 9 (3,1) - - - 9 (1,8)
   SE (ML) 20 (6,9) 3 (3,3) 6 (4,6) 10 (11,5) 32 (6,4)
   SE (CR) 7 (2,4) - 1 (0,8) 2 (2,3) 9 (1,8)
SE-CO 2 (0,7) - 3 (2,3) - 5 (1,0)
SE-NE 2 (0,7) 1 (1,0) 3 (2,3) 1 (1,1) 6 (1,2)
SE-CO-NE-N - - - 1 (1,1) 1 (0,2)
S-SE 72 (24,7) 27 (29,7) 33 (25,6) 20 (23,1) 126 (25,2)
   S-SE (FA) 10 (3,4) 2 (2,2) 3 (2,3) 5 (5,7) 17 (3,4)
   S-SE (PS) 27 (9,2) 12 (13,2) 12 (9,3) 6 (6,9) 49 (9,8)
S-SE-CO 19 (6,5) 4 (4,4) 11 (8,5) 7 (8,0) 36 (7,2)
S-SE-NE 34 (11,7) 14 (15,4) 3 (2,3) 7 (8,0) 44 (8,8)
S-SE-CO-NE 23 (7,9) 9 (9,9) 16 (12,4) 2 (2,3) 41 (8,2)
S-SE-CO-NE-N 5 (1,7) 4 (4,4) 1 (0,8) 1 (1,1) 8 (1,6)
S-SE-CO-N 1 (0,3) - 2 (1,5) - 2 (0,4)
Andes 14 (4,8) 6 (6,6) 6 (4,6) 5 (5,7) 21 (4,2)
Neotropical 35 (12) 9 (9,9) 17 (13,2) 11 (12,7) 60 (12)
AmSul 11 (3,8) 3 (3,3) 8 (6,2) 2 (2,3) 20 (4,1)
America 9 (3,1) 3 (3,3) 6 (4,6) 4 (4,7) 19 (3,9)
Exóticas 7 (2,5) 2 (2,2) 4 (3,2) 1 (1,1) 14 (2,9)
N.Classificadas 14 (4,9) 4 (4,4) 7 (5,5) 12 (13,9) 35 (7,1)

Tabela 3 – Número de espécies por tipo de distribuição geográfica nas formações vegetacionais altimontanas do distrito 
de Monte Verde, Camanducaia, Minas Gerais. Distr. Geog.: Distribuição Geográfica; F.Alti.: Floresta Altimontana; 
F.Arac.: Floresta de Araucária; C.Alt.: Campo de Altitude; A.Rch.: Afloramento Rochoso; (Pp): porcentagem de 
espécies em relação ao total de espécies por formação vegetacional entre parênteses. 
Table 3 – Number of species per geographic distribution patterns on the upper montane vegetation types in the Monte Verde district, 
Camanduacaia, State of Minas Gerais. Distr. Geog.: Geographic Patterns; F.Alti.: Upper montane Forest; F.Arac.: Araucaria Forest; 
C. Alt.: High-altitude grassland; A. Rch: Rocky outcrop. (Pp): percentage of species in relation of total species by vegetacional type 
between parentheses. 
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famílias Bignoniaceae, Euphorbiaceae e Fabaceae, 
acompanhada pela total ausência de famílias 
ocorrentes em florestas estacionais e ombrófilas 
em altitudes mais baixas, como Chrysobalanaceae, 
Nyctaginaceae e Urticaceae, contribuem para 
uma forte diferenciação florística das florestas 
altimontanas na porção sul da Floresta Atlântica 
(Meireles et al. 2008; Scheer et al. 2011; Joly et 
al. 2012). 

A Floresta de Araucária apresentou uma 
riqueza específica baixa e com cerca de 43% 
de suas espécies compartilhadas com a Floresta 
Altimontana. Araucaria angustifolia e Podocarpus 
lambertii predominam no estrato superior 
da floresta de Araucária em Monte Verde. É 
interessante resaltar que em uma estreita faixa na 
margem dos cursos d´água, Podocarpus lambertii 
domina o estrato superior florestal e Araucaria 
angustifolia está ausente. Eiten (1970) denominou 
essa formação de Floresta de Podocarpo, uma 
fisionomia aparentemente descrita somente em 
áreas de altitude da região Sudeste, também 
registrada para a Serra da Bocaina e Campos do 
Jordão (Brade 1951; Hueck 1972). 

Asteraceae,  Lauraceae e Myrtaceae 
representam as famílias com maior riqueza nas 
Florestas de Araucária (Los 2004). Entretanto, 
na Floresta de Araucária em Monte Verde, 
Solanaceae foi a família com maior número de 
espécies. Rambo (1956) também observou um 
compartilhamento de espécies arbóreas entre 
florestas altimontanas e florestas de Araucária 
nos Aparados da Serra e citou que a ausência de 
Araucaria angustifolia demarcaria os limites entre 
as florestas altimontanas e as matas de araucária. 
A Floresta de Araucária e a Floresta Altimontana 
em Monte Verde não diferem somente pela 
ausência de Araucaria angustifolia. Tanto o porte 
dos indivíduos arbóreos com um dossel que pode 
ultrapassar 20 m de altura e um baixo epifitismo 
briofítico constituído principalmente por liquens 
e epífitos fanerogâmicos na Floresta de Araucária 
promovem uma dissimilaridade fisionômica entre 
essas formações. 

Algumas espécies, dentre árvores, arbustos, 
ervas e epífitas foram coletadas somente na 
Floresta de Araucária, como Aegiphila obducta, 
Azara uruguayensis, Styrax leprosus, Symplocos 
uniflora, Zanthoxylum rhoifolium, além dos 
arbustos, Leandra cordigera, Leandra hirtella e 
Myrceugenia miersiana e epífitas como Hatiora 
salicornioides e Vriesea pardalina. Cestaro et 

al. (1986) registraram 28 espécies para o estrato 
herbáceo de um fragmento de floresta de Araucária, 
enquanto Polisel et al. (2014) encontraram de 48 
a 93 espécies no estrato arbustivo e herbáceo em 
quatro áreas de floresta de Araucária no estado 
de São Paulo. Essas riquezas específicas são 
superiores à riqueza aqui registrada, necessitando 
um esforço amostral maior para caracterizar a 
composição e riqueza de espécies nos diferentes 
hábitos desta formação em Monte Verde.

Os Campos de Altitude em Monte Verde 
apresentaram uma expressiva riqueza específica 
composta por várias espécies com distribuição 
restrita à àreas de altitude das regiões Sul e 
Sudeste brasileiras. Essa formação vegetacional 
ocorre sobre solos relativamente desenvolvidos, 
apresentando similaridade fisionômica com os 
campos da região de Campos do Jordão e da 
Serra da Bocaina, onde áreas com rocha exposta 
são menos frequentes, diferentemente do que é 
observado no Planalto do Itatiaia. Áreas brejosas 
nesses campos constituem o habitat de várias 
espécies coletadas.

A riqueza observada nos Campos de Altitude 
foi menor do que a encontrada nos campos 
de altitude do Itatiaia e da Serra dos Órgãos 
provavelmente devido a sua menor extensão e 
alto impacto antrópico em Monte Verde (Safford 
1999). Os Campos de Altitude de Monte Verde 
estão compostos por um sub-conjunto de espécies 
ocorrentes em áreas mais extensas de campos 
de altitude do Planalto de Campos de Jordão. 
Entretanto, Petunia mantiqueirensis representa 
uma espécie com ocorrência restrita à região de 
Camanducaia-Monte Verde (Kamino et al. 2102). 
Vale ressaltar também que outras sete espécies 
restritas a campos de altitude do Sudeste brasileiro 
apresentam populações nos Campos de Altitude 
em Monte Verde.

Asteraceae, Melastomataceae e Myrtaceae 
destacam-se pela elevada riqueza entre os táxons 
arbustivos nos campos de altitude atlânticos 
(Safford 1999; Mocochinski & Scheer 2008). Para 
os demais hábitos tem se destacado as famílias 
Cyperaceae, Ericaceae, Eriocaulaceae, Iridaceae 
e Polygalaceae (Brade 1951; Mocochinski & 
Scheer 2008). Poaceae, que apresenta destacada 
importância fisionômica em campos de altitude, 
apresentou poucas espécies, talvez pela adiantada 
degradação desses campos e dominância de 
algumas espécies. A maioria das espécies coletadas 
da família Fabaceae ocorreu nessa formação, 
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sobretudo no estrato herbáceo-arbustivo. Baccharis, 
Gaylussacia, Mimosa e Tibouchina destacam-se 
nos campos de altitude por apresentarem várias 
espécies típicas de ambientes altimontanos ao sul 
da Floresta Atlântica (Brade 1956; Mocochinski 
& Scheer 2008).

Safford (1999) sugeriu haver similaridades 
florísticas e fisionômicas entre os páramos andinos 
e os campos de altitude brasileiros. A semelhança 
fisionômica entre essas formações é evidenciada 
pela relativa similaridade climática, convergência 
de hábitos e por compartilharem gêneros ricos 
em formações montanas sul-americanas (Ribeiro 
et al. 2007). Dezessete espécies foram comuns 
entre essas formações, quando comparada com a 
listagem publicada por Luteyn (1999). Entretanto 
algumas apresentam comportamento ruderal ou 
são introduzidas, como Achyrocline satureioides, 
Arenaria lanuginosa, Chaptalia nutans, Fragaria 
vesca, Galium hypocarpium, Gamochaeta 
americana, Hypoxis decumbens, Poa anua e 
Trifolium repens. E outras são frequentes em áreas 
de altitude do Sudeste, como Cuscuta grandiflora, 
Hybanthus parviflorus, Myrsine coriacea, Myrsine 
umbellata, Peperomia galioides, Ranunculus 
fragelliformes e Sisyrinchium micranthum, que 
também ocorrem em outros tipos vegetacionais da 
região neotropical (Luteyn 1999). 

Afloramentos  rochosos  geralmente 
comportam um número menor de espécies em 
áreas florestais, mas apresentam uma flora distinta 
da vegetação do entorno (Sarthou & Villiers 
1998; Barthlott et al. 1993). Em Monte Verde, 
os Afloramentos Rochosos estão envoltos por 
matriz florestal e observa-se a formação de um 
escrube pouco extenso nas suas bordas. Asteraceae, 
Cyperaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, 
Poaceae, Polygalaceae e Rubiaceae estão entre 
as famílias mais ricas nos afloramentos rochosos 
imersos em formações florestais no Sudeste 
brasileiro (Meirelles et al. 1999; Safford & Martinelli 
2000; Caiafa & Silva 2007; Ribeiro et al. 2007). 
Cyperaceae geralmente não é citada como uma 
das famílias mais ricas em afloramentos rochosos 
no Sudeste, entretanto espécies dessa família são 
citadas como as principais espécies formadoras das 
ilhas de vegetação sobre afloramentos graníticos e 
sobre nifelina-sienito no Sudeste do Brasil (Caiafa 
& Silva 2007; Medina et al. 2006).

Octomeria sp. e Hatiora herminiae foram 
as únicas espécies observadas que se instalaram 
diretamente sobre a rocha. Aechmea disticantha 

destacou-se entre as fanerófitas como a principal 
formadora das ilhas de vegetação nos afloramentos 
de Monte Verde. Essa espécie é também observada 
em afloramentos ao sul da Mantiqueira Meridional, 
como em Atibiaia e Extrema (Meirelles 1996; 
Yamamoto 2009). Outras monocotiledôneas 
rizomatosas ou bulbosas, como Alstroemeria 
isabelleana e Hyppeastrum morelianum, são 
visualmente frequentes nas ilhas de vegetação. 
Algumas fanerógamas com órgãos subterrâneos 
espessados também foram observadas, como 
Sinningia magnifica, Stevia decussata e Tibouchina 
mosenii. Algumas espécies arbustivas ocorrem 
preferencialmente nas bordas dos afloramentos 
rochosos como Abatia glabra, Dasyphyllum 
flagellare, Verbesina glabrata e Crotalaria 
miottoae.

Um conjunto das espécies coletadas 
no distrito de Monte Verde esteve restrito às 
formações florestais e campestres altimontanas da 
Serra da Mantiqueira ou foi compartilhado com 
outros maciços litorâneos com clima subtropical 
de altitude no Sudeste brasileiro. A Floresta 
Altimontana e os Afloramentos Rochosos foram as 
formações que apresentaram as maiores proporções 
de espécies restritas à região Sudeste brasileira. 
Leitão-Filho (1982) destacou a ocorrência de 
espécies com distribuição geográfica restrita 
às áreas montanhosas sob um clima mais frio e 
com forte influência de neblina e com geadas 
frequentes no período mais seco do ano na Serra 
da Mantiqueira. Croton organensis, Euplassa 
itatiaiae, Macropeplus dentatus e Symplocos 
falcata são exemplos de espécies arbóreas que 
ocorrem somente em florestas altimontanas do 
Sudeste brasileiro. 

H a t i o r a  h e r m i n i a e ,  M y rc e u g e n i a 
brevipedicellata, Ocotea virgultosa, Petunia 
mantiqueirensis e Manettia congesta também 
são espécies endêmicas da Serra da Mantiqueira 
Meridional e estão restritas ao Planalto de 
Campos do Jordão. Abatia glabra, Abutilon 
itatiaiae, Euplassa itatiaie, Hyptis propinqua, 
Peperomia subternifolia, Mikania camporum, 
Mimosa monticola, Salvia campos-portoi e 
Salvia sellowiana também ocorrem no Planalto 
do Itatiaia. Eryngium proliferum, descrito para 
a Serra do Itatiaia e coletado no município de 
São Paulo, representa um registro novo para o 
estado de Minas Gerais (Corrêa & Pirani 2005). 
Leandra gynoverrucosa, Crotalaria miottoae e 
Solanum bradei são exemplos de espécies recém-
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descritas presentes em Monte Verde que ocorrem 
em ambientes montanos do Sudeste brasileiro 
(Flores & Tozzi 2005; Reginato 2011; Giacomin 
& Stehmann 2014). 

A maioria das espécies registradas para Monte 
Verde também ocorrem nos campos de altitude e 
nas florestas de Araucária sobre os planaltos 
da Região Sul do país. Essas duas formações 
destacaram-se com as maiores proporções de 
espécies ocorrentes somente nas regiões Sul e 
Sudeste brasileiras. Um conjunto menor de espécies 
está restrito às florestas altimontanas das regiões 
Sul e do Sudeste brasileiras, como Baccharis 
oreophilla, Ilex taubertiana e Myrceugenia 
ovalifolia (Barroso 1976; Landrum 1984; Groppo 
Jr. & Pirani 2002). Para algumas dessas espécies, 
as terras altas da Serra da Mantiqueira representam 
o limite de ocorrência setentrional e várias delas 
apresentam uma distribuição geográfica disjunta 
entre as terras altas do Sudeste e a Região Sul 
do Brasil. Algumas delas são registros novos de 
ocorrência para o estado de Minas Gerais, como 
Desmodium triarticulatum, Mimosa filipetiola, 
Myrceugenia ovalifolia e Solanum cassioides, antes 
conhecidas somente para a Região Sul do Brasil 
(Burkart 1979; Azevedo 1981; Landrum 1984; 
Mentz & Oliveira 2004).

A manutenção de populações dessas espécies 
nos maciços de altitude da região Sudeste está 
associada à ocorrência de um clima subtropical de 
altitude, caracterizado por temperaturas mínimas 
mais acentuadas e a ocorrência de geadas, como 
observado nos planaltos sulinos (Azevedo 1962; 
Brade 1956; Segadas-Viana & Dau 1965). Azevedo 
(1962) sugeriu que a vegetação atual da Serra 
da Mantiqueira foi condicionada por condições 
paleo-climáticas diferentes das atuais. Mudanças 
climáticas quaternárias têm sido evocadas para 
explicar a ocorrência da floresta de Araucária nas 
áreas de altitude da região Sudeste brasileira e 
podem estar envolvidas na explicação de padrões 
de distribuição disjuntos das espécies ocorrentes 
nas áreas de altitude do Sul e Sudeste (Ledru et al. 
1998; Behling 1998). 

Registros palinológicos sugerem que 
formações campestres podem ter dominado a 
paisagem nos planaltos da Região Sul e que as 
formações florestais estariam menos extensas, em 
uma época mais fria e seca no Último Máximo 
Glacial (Behling 1998). Neste mesmo momento, na 
região Sudeste, as áreas de altitude apresentavam 
formações campestres mais extensas e as condições 

climáticas adequadas para o desenvolvimento de 
espécies florestais de ambientes mais frios estariam 
presentes em altitudes menores do que observado 
atualmente (Behling 1998; Meireles 2009). 

O reestabelecimento das condições tropicais 
na América do Sul durante o Holoceno teria 
promovido tanto o deslocamento dessas espécies 
em direção às áreas mais elevadas na região 
Sudeste brasileira, como também o aumento de 
pequenas manchas florestais remanescentes nessas 
áreas durante o Último Máximo Glacial (Ledru 
et al. 2005). Com o aumento da temperatura e 
reestabelecimento dos níveis de precipitação 
atuais no Holoceno, regiões como o Planalto 
Atlântico Paulista foram reocupadas por outras 
espécies tolerantes a climas mais quentes (Ledru 
et al. 2005; Meireles 2009). A distribuição 
geográfica disjunta entre populações de espécies 
atualmente ocorrentes nos planaltos da Região Sul 
e nas regiões de altitude do Sudeste brasileiro, e 
até o momento não conhecidas para o Planalto 
Atlântico Paulista, pode ter sido estabelecida neste 
período (Meireles 2009).

Outro conjunto de espécies ocorreu somente 
nos campos rupestres e campos cerrados de 
Minas Gerais, Goiás e Bahia, ou também em 
formações campestres sulinas. O Campo de 
Altitude apresentou a maior proporção de espécies 
ocorrentes nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. 
Algumas dessas espécies pertencem a gêneros 
ricos nos campos rupestres, com algumas espécies 
que ocorrem em áreas de altitude litorâneas. 
A ocorrência de espécies de campos rupestres 
nos campos de altitude da Serra da Mantiqueira 
mostra que essa formação também compartilha 
espécies de diferentes regiões fitogeográficas 
sul-americanas (Brade 1956; Peron 1989; Safford 
1999; Safford 2007). 

Achryrocline satureioides, Aspilia foliacea, 
Baccharis crispa, Cambessedessia espora var. 
ilicifolia, Declieuxia fruticosa, Eriope crassipes, 
Irlbachia pendula, Siningia allagophylla e 
Tibouchina frigidula são exemplos de espécies 
compartilhadas com campos cerrados (Durigan 
et al. 2004). Entretanto, as pequenas manchas 
de cerrado anteriormente observadas na Serra da 
Mantiqueira Meridional em Monte Verde (Azevedo 
1962) foram localmente extintas provavelmente 
devido à mudanças no uso do solo. Várias dessas 
espécies foram observadas somente em um 
local, que atualmente encontra-se totalmente 
descaracterizado. 
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Para as espécies restritas ao Sudeste, 
ao Nordeste ou Centro-Oeste, os maciços 
montanhosos litorâneos da região Sudeste podem 
estar atuando como uma barreira geográfica e 
representarem seu limite austral de ocorrência. As 
espécies campestres com este tipo de distribuição 
geográfica possivelmente toleram tanto uma maior 
estacionalidade climática, quanto temperaturas 
mínimas mais acentuadas e a ocorrência de 
geadas nas áreas de altitude austrais na região 
Sudeste (Alves et al. 2007; Vasconcelos 2011). 
Algumas espécies florestais frequentes em 
formações altimontanas da Região Sul e da Serra 
Mantiqueira, como Drimys brasiliensis, Pimenta 
pseudocaryophyllus, Rhamnus shpaerosperma e 
Roupala rhombifolia, também possuem populações 
em fragmentos florestais na Cadeia do Espinhaço 
e na Chapada Diamantina, alcançando as vezes o 
Maciço Goiano (Kamino et al. 2008; Nascimento 
et al. 2010). Nesses maciços montanhosos, efeitos 
compensatórios locais que promovam maior 
umidade no solo e a formação de baixos estratos 
de nuvens, garoa e neblina, podem estar associados 
à ocorrência dessas espécies (Santos et al. 2011; 
Kamino et al 2008; Nascimento et al. 2010).

Muitas das espécies com distribuição 
neotropical ou restritas à América do Sul 
apresentaram um padrão de distribuição 
periamazônico e para várias delas a ocorrência 
na América do Sul acompanha as principais 
cadeias montanhosas (Granville 1992; Safford 
2007). Dentre as espécies observadas em regiões 
montanas andinas, foi observado um maior número 
de espécies que nas regiões andinas tropicais, 
algumas delas com populações conhecidas ao 
longo do Brasil Central, do que com as em regiões 
austrais da Cordilheira dos Andes (Safford 2007; 
Oliveira-Filho & Ratter 2000). Uncinia hamata, 
por exemplo, ocorre em formações montanas da 
América Central, ao longo dos Andes, e no Brasil 
foi coletada até o momento na Serra do Caparaó 
e em Monte Verde. Griscelina ruscifolia é um 
exemplo de espécie marítimo-temperada chilena, 
também observada em formações altimontanas 
atlânticas (Barros 2002). Entretanto estudos 
filogeográficos são necessários para testar o 
monofiletismo e para confirmar as possíveis rotas 
migratórias dessas espécies que ocorrem entre 
as cadeias montanhosas sul-americanas (Safford 
2007; Murillo-A et al. 2012). 

A presença de espécies endêmicas e de 
espécies com distribuição geográfica restrita 

em diferentes famílias destaca a importância 
biogeográfica e evolutiva das áreas montanhosas 
litorâneas para a manutenção e promoção da 
alta riqueza florística na Floresta Atlântica. A 
conservação da Serra da Mantiqueira torna-se 
ainda extremamente necessária, pois ela pode 
representar o limite meridional de espécies 
restritas ao Sul e Sudeste; o limite austral de 
espécies ocorrentes no Sudeste, Centro-Oeste 
e Nordeste; além de manter populações de 
espécies com ocorrência na região andina e de 
outras regiões montanas sul-americanas e uma 
considerável riqueza de espécies restritas a 
ambientes altimontanos do Sudeste brasileiro.

Entre tanto ,  as  d is t in tas  formações 
vegetacionais em Monte Verde apresentam 
diferentes níveis de conservação e tipos de 
pressão antrópica. A cadeia local da Serra da 
Mantiqueira é uma das principais atrações turística 
no distrito e é a principal área de ocorrência 
da Floresta Altimontana e dos Afloramentos 
Rochosos. A Floresta Altimontana é impactada 
pelo bosqueamento em loteamentos, abertura de 
trilhas e presença de equinos, enquanto o pisoteio 
humano e retirada de plantas bulbosas impactam os 
Afloramentos Rochosos. Os Campos de Altitude 
são a formação mais impactada pela ocupação 
humana e poucas áreas permaneceram. Veloso 
(1992) destacou que as florestas de Araucária do 
Planalto de Campos do Jordão estariam em melhor 
estado de conservação que aqueles do Planalto 
do Itatiaia, mas poucas áreas em Monte Verde 
apresentam-se em bom estado de conservação, 
bem como para a Floresta de Podocarpus. 
Estratégias conservacionistas distintas podem ser 
pensadas para essas formações, como já listado no 
Plano de Manejo da APA Fernão Dias (IEF 2008).

A Serra da Mantiqueira representa a região 
com a maior área de ocupação da Floresta de 
Araucária e das demais formações altimontanas 
na região Sudeste brasileira (Hueck 1972; 
Safford 1999). O esforço de coleta diferencial 
entre as formações sugere que novas coletas, 
principalmente nas Florestas de Araucária, 
devem continuar a enriquecer a lista de espécies 
ocorrentes no distrito de Monte Verde. A provável 
extinção local de espécies coletadas na década 
de 1970, como Escallonia farinacea, Mimosa 
myriophylla, Salvia confertiflora e outras, 
associada às demais pressões antrópicas citadas, 
destaca a importância ao incentivo de diversas 
atividades conservacionistas. 
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Atividades integradas entre a sociedade e 
órgãos institucionais competentes, a recuperação 
de áreas nativas, a criação de unidades de 
conservação privadas e governamentais para 
a manutenção da paisagem, bem como ações 
para a conservação de espécies endêmicas e de 
distribuição geográfica restrita e a fiscalização 
do extrativismo na região devem ser estimuladas. 
Levantamentos florísticos em regiões ainda 
pouco exploradas da Serra da Mantiqueira e de 
outros maciços de altitude do Sudeste brasileiro 
poderão futuramente ampliar o conhecimento da 
distribuição das espécies típicas de ambientes 
altimontanos da Floresta Atlântica.
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Resumo
O presente trabalho visa dar continuidade a série de monografias das famílias de samambaias e licófitas 
no estado de Pernambuco, apresentando o estudo da família Blechnaceae. São registradas cinco espécies, 
distribuídas em dois gêneros (Blechnum brasiliense, B. occidentale, B. polypodioides, B. serrulatum e 
Salpichlaena volubilis). Blechnum polypodioides é registrado pela primeira vez para o estado. São apresentados 
chave de identificação, descrições e ilustrações, bem como comentários taxonômicos e sobre a distribuição 
geográfica das espécies.
Palavras-Chave: Blechnum, Floresta Atlântica, Pteridófitas, Salpichlaena 

Abstract
This work aims to continue the series of monographs of the families of ferns and lycophytes in the state 
of Pernambuco, and is concerned with the family Blechnaceae. Five species in two genera are recorded 
for Pernambuco (Blechnum brasiliense, B. occidentale, B. polypodioides, B. serrulatum, and Salpichlaena 
volubilis). Blechnum polypodioides is recorded for the first time to the state. Identification keys, descriptions 
and illustrations are provided, as well as taxonomic remarks and comments about geographic distribution 
of the species.
Key words: Blechnum, Atlantic Forest, Pteridophytes, Salpichlaena
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Introdução
A família Blechnaceae apresenta cerca de 

250 espécies, distribuídas em nove gêneros (Smith 
2010). Destes, seis (Brainea J. Sm., Doodia R. Br., 
Pteridoblechhnum Hennipman, Sadleria Kaulf., 
Steenisioblechnum Hennipman e Stenochlaena 
J. Sm.) são representados por poucas espécies e 
estão restritos à Oceania, Ásia e Ilhas do Pacífico. 
Woodwardia Sm. e Blechnum L. ocorrem no Novo 
e no Velho Mundo, sendo que Woodwardia é 
encontrado apenas no hemisfério norte, sobretudo 
na Ásia e América do Norte (Tryon & Tryon 1982; 
Cranfill & Kato 2003; Mickel & Smith 2004). 
Salpichlaena Hook. possui duas espécies e é 
exclusivamente americano (Giudice et al. 2008).

O gênero Blechnum é o mais rico e possui 
cerca de 200 espécies, principalmente encontradas 

no Hemisfério Sul (Moran 1995; Mickel & Smith 
2004), com aproximadamente 50 ocorrendo nas 
Américas (Tryon & Tryon 1982). O gênero ainda 
necessita de estudos para melhor delimitação, 
pois é claramente parafilético (Cranfill & Kato 
2003; Shepherd et al. 2007; Schuettpelz & Pryer 
2007). Um fato importante no gênero também é a 
constante formação de híbridos naturais (Mickel & 
Beitel 1988), o que pode dificultar a delimitação 
morfológica das espécies. 

No Brasil, Blechnaceae está representada 
pelos gêneros Blechnum  e Salpichlaena . 
Salpichlaena possui duas espécies e ambas são 
encontradas no Brasil, sendo S. volubilis (Kaulf.) J. 
Sm. amplamente distribuída no país e S. hookeriana 
(Kuntze) Alston, registrada apenas na região Norte 
(Prado 2005). Blechnum está representado por 29 
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espécies no país, sendo registradas, principalmente, 
nas regiões Sul e Sudeste, onde são encontradas 27 
espécies (Dittrich & Salino 2014). As espécies de 
Blechnaceae se caracterizam pelos soros abaxiais 
alongados, paralelos e contíguos ao eixo dos 
segmentos ou à nervura mediana, recobertos por 
indúsio introrso (Dittrich et al. 2007). Ocorrem 
em vários tipos de ambiente, sendo raramente 
encontradas em regiões secas (Kramer et al. 1990).

O objetivo deste trabalho é dar continuidade 
a série de monografias das famílias de samambaias 
e licófitas do estado de Pernambuco, apresentando 
o estudo da família Blechnaceae. O estado 
apresenta um número significativo de estudos 
com samambaias e licófitas nas últimas décadas, 
com boa representatividade de pontos de coleta 
nas diferentes zonas fitogeográficas, estimando-
se cerca de 300 espécies (Barros et al. 2006). 
Algumas monografias já foram publicadas nos 
últimos anos, como Salviniaceae (Xavier & 
Barros 2007), Psilotaceae (Barros & Santiago 
2007), Gleicheniaceae (Barros & Xavier 2009) e 
Metaxyaceae (Barros & Santiago 2010).

Material e Métodos
O estado de Pernambuco está situado na 

região Nordeste do Brasil, entre os paralelos de 
07°15’45”S e 09°28’18”S e entre os meridianos 
de 34°48’35”W e 41°19’54”W. Limita-se ao norte 
com os estados da Paraíba e do Ceará, ao sul com os 
estados de Alagoas e Bahia e a oeste com o estado 
do Piauí. Em relação a outros estados do Brasil, 
tem uma área relativamente pequena (98.079 km2), 
sendo mais alongado no sentido leste-oeste, sentido 
este em que se verifica um gradiente climático e 
pedológico (Galvão 1921). Apresenta diferentes 
zonas fitogeográficas que, segundo Andrade-Lima 
(2007), são classificadas em zonas do litoral, da 
mata, caatinga e savanas. Sua maior extensão no 
sentido leste-oeste contribui para a existência de 
um gradiente de tipos de vegetação, indo desde 
áreas úmidas litorâneas até semi-áridas no interior 
do estado. Essa diversidade reflete-se em uma 
riqueza expressiva de espécies animais e vegetais 
(Tabarelli et al. 2002). 

Como bem refere Windisch (1985), uma 
flora ou manual que trate de todas as pteridófitas 
ocorrentes em um estado apresenta problemas 
de ordem prática, e uma maneira de contorná-

los é a publicação de trabalhos envolvendo as 
famílias. O presente estudo segue a padronização 
já apresentada para a flora de samambaias e 
licófitas ocorrentes no estado de Pernambuco 
(Barros & Santiago 2007; Barros & Xavier 2007; 
Barros & Xavier 2009; Barros & Santiago 2010).

Para a realização dos trabalhos foram 
visitados os principais herbários regionais (UFP, 
PEUFR, IPA, MAC, JPB, EAN e EAC) (siglas 
segundo Thiers continuously updated). Os nomes 
dos autores estão abreviados segundo Pichi-
Sermolli (1996). A descrição da família e dos 
gêneros foi baseada nas espécies ocorrentes no 
Brasil. O tratamento taxonômico é apresentado 
em ordem alfabética de gêneros e espécies e 
segue o sistema de classificação de Smith et al. 
(2006). A terminologia morfológica adotada está 
de acordo com Lellinger (2002). Os comentários 
ecológicos estão baseados nos dados de herbário 
e na observação em campo. 

Resultados e Discussão
Em Pernambuco,  Blechnaceae es tá 

representada por dois gêneros: Blechnum, 
com quatro espécies, e Salpichlaena, com uma 
espécie.

Blechnaceae Newman, Hist. Brit. Ferns, 
ed. 2: 8. 1844.

Plantas terrícolas, rupícolas, hemiepífitas 
ou trepadeiras. Caule curto ou longo-reptante, 
trepador ou ereto, por vezes arborescente, 
escamoso. Folhas monomorfas, subdimorfas 
ou dimorfas, vermelhas quando jovens. Pecíolo 
contínuo com o caule, com 3 ou mais feixes 
vasculares. Lâminas foliares simples e inteiras 
a bipinadas. Venação livre ou raro parcialmente 
anastomosante, sem nervuras livres incluídas nas 
aréolas, com nervuras coletoras em Salpichlaena. 
Soros abaxiais, lineares, adjacentes e paralelos à 
costa, cóstula ou à nervura mediana, sem paráfises. 
Indúsio linear, introrso. Esporângio com pedicelo 
de três fileiras de células, anel interrompido pelo 
pedicelo. Esporos monoletes, aclorofilados. 

Os representantes de Blechnaceae do Brasil 
são facilmente reconhecidos pelos soros lineares 
alongados, em ambos os lados da costa, cóstulas 
ou nervura mediana, com indúsio introrso 
(Dittrich et al. 2007).
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Chave para identificação dos gêneros de Blechnaceae no estado de Pernambuco

1. Folhas com crescimento determinado, nunca trepadeiras volúveis, pinadas ou pinatissectas ................  
  ..................................................................................................................................... 1. Blechnum

1’. Folhas com crescimento indeterminado, trepadeiras volúveis, bipinadas ..............................................  
  .....................................................................................................2. Salpichlaena (2.1 S. volubilis)

1. Blechnum L., Sp. Pl. 1077. 1753.
P l a n t a s  t e r r í c o l a s ,  r u p í c o l a s  o u 

hemiepífitas. Caule curto a longo-reptante, 
decumbente ou ereto, ou ainda escandente, raro 
arborescente. Folhas monomorfas, subdimorfas 
ou dimorfas, crescimento determinado. Pecíolo 

sempre presente, não articulado com o caule. 
Lâminas foliares simples e inteiras a pinadas 
geralmente pinatissectas ou pinadas. Pinas 
inteiras a serreadas, nunca lobadas, contínuas 
ou articuladas à raque, sésseis ou pecioluladas 
(Dittrich et al. 2007). 

Chave para identificação das espécies de Blechnum no estado de Pernambuco

1. Folhas totalmente pinadas, pinas articuladas à raque .....................................1.4 Blechnum serrulatum
1’. Folhas pinatissectas (ao menos na maior parte), pinas não articuladas à raque.................................... 2

2. Pinas com margens serreadas .................................................................1.1  Blechnum brasiliense
2’.	 Pinas	com	margens	finamente	denticuladas	(aparentemente	inteiras) .......................................... 3

3. Pinas basais paulatinamente reduzidas; primeiro par de pinas adnato à raque em ambas as 
faces (acroscópica e basioscópica) .............................................1.3 Blechnum polypodioides

3’. Pinas basais não reduzidas ou pouco reduzidas (quando reduzidas, de forma abrupta), livres 
em ambas as faces ..........................................................................1.2 Blechnum occidentale

1.1 Blechnum brasiliense Desv., Ges. Naturf. 
Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. 
Gesammten Naturk. 5: 330. 1811.  Fig. 1a

Plantas terrícolas. Caule ereto, formando 
cáudice, com escamas nigrescentes, lineares. 
Folhas monomorfas. Pecíolo 0,2–31 cm compr. × 
3–9 mm diâm., com escamas na base, semelhantes 
as do caule, de menor tamanho. Lâmina foliar 87,8–
136,2 cm compr. × 9,7–32 cm larg., pinada na base, 
pinatissecta na maior parte, elíptica a oblanceolada, 
base gradualmente reduzida, ápice agudo, cartácea. 
Raque glabra ou com escamas lineares, menores 
que a do caule, nigrescentes ou castanhas. Pinas 
29–52 pares, 7–23,5 cm compr. × 0,5–2,2 cm larg., 
ascendentes, totalmente adnatas à raque, lineares 
a triangulares ou ovais (basais), margem serreada, 
ápice acuminado a obtuso (basais). Venação livre, 
as nervuras indivisas a 1-bifurcadas, espessadas no 
ápice, terminando na margem.
Material selecionado: Bonito, Mata da Azuada, 
26.IV.2001, F.C.L. Silva & E.A. Simabukuro 06 (UFP); 
Caruaru, Brejo dos Cavalos, 02.XII.1986, I.C.L. Barros 
et al. (UFP 7296); Jaqueira, Usina Colônia, Mata da 
Turbina, ca. 08º43’21,1”S - 35º50’22,1”, 545m alt., 

17.X.2001, M.S. Lopes & M.R. Pietrobom 657 (UFP); 
Maraial/Lagoa dos Gatos, Serra do Urubu, 13.III.1994, 
A.M. Miranda et al. 1456 (UFP); São Vicente Férrer, 
Mata do Estado, 14.I.1999, L. Lima (UFP 28343); 
Timbaúba, Engenho Água Azul, ca. 07º37’00”S – 
35º23’28,9”, 304–394m alt., 31.I.2001, M.R. Pietrobom 
4777 (UFP).

Distribuição geográfica: Guatemala, 
Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, Peru, 
Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil 
(Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 
(Moran 1995; Dittrich & Salino 2014).

Comentários: Blechnum brasiliense pode 
ser facilmente distinguida das demais espécies 
monomorfas do gênero por apresentar hábito 
arborescente, escamas nigrescentes no caule, 
folhas relativamente grandes, lâminas com base 
atenuada e pinas ascendentes com margem serreada 
(Moran 1995). Na área de estudo a espécie pode ser 
encontrada em interior, normalmente em áreas um 
pouco abertas, ou borda de fragmentos florestais 
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e associada a ambientes úmidos, paludosos ou em 
cursos de regato. É registrada em fragmentos entre 
300 e 800 m de altitude.

1.2 Blechnum occidentale L., Sp. Pl. 1077. 
1753.  Fig. 1b

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule ereto 
a decumbente, com escamas bicolores, linear-
lanceoladas a estreitamente triangulares. Folhas 
monomorfas. Pecíolo 4,2–46 cm compr. × 1–4 
mm diâm, com escamas, principalmente na 
base, concolores e estreitamente triangulares. 
Lâmina foliar 7–38,8 cm compr. × 3,4–19 cm 
larg., pinada na base tornando-se pinatissecta em 
direção ao ápice, oval-lanceolada, lanceolada ou 
oval, truncada na base, cartácea a subcoriácea, 
glabra ou com raros tricomas hialinos. Raque 
glabra ou com tricomas septados. Pinas 13–28 
pares, 1,2–9,5 cm compr. × 0,6–1,6 cm larg., 
reflexas ou patentes (as basais), patentes ou 
ascendentes (as medianas) ou ascendentes (as 
apicais), sésseis (as basais), parcialmente adnatas 
(as medianas) ou totalmente adnatas (as apicais), 
falcadas, o ápice agudo, cuneado ou mucronado, 
de margem aparentemente inteira (finamente 
denticulada), as basais livres e menores que as 
superiores, auriculadas acroscopicamente, aurículas 
geralmente sobrepostas à raque. Venação livre, 
nervuras indivisas a 1–4 bifurcadas, espessadas no 
ápice, terminando antes da margem.
Material selecionado: Amaragi, Engenho Animoso, 
C.P.L. Luna (UFP32482); Bezerros, Serra Negra, Sítio 
Frexeiras, 31.VIII.1999, S.R.S. Xavier 32 (UFP); Bonito, 
Mata da Reserva, 08º30’00”S – 36º00’00”W, 21.V.1996, 
M. Oliveira & S.S. Lira 301 (UFP); Cabo de Santo 
Agostinho, Mata do Gurjaú, 12.XII.1990, E.R. Fonseca 
& R.R. Silva (UFP 8201); Caruaru, Brejo dos Cavalos, ca. 
08º18’38”S – 36º00’00”W, 820m alt., 26.V.2001, S.R.S. 
Xavier & F. Lira 82 (UFP); Jaqueira, Usina Colônia, 
Mata do Ageró, 08º44’27,4”S – 35º50’37,7”W, 415 
m alt., 18.X.2001, M.S. Lopes & M.R. Pietrobom 394 
(UFP); Moreno, Reserva Ecológica do Carnijó, Trilha 
do Fura Barreira, 06.XI.2003, R. Pereira REC260DU 
(IPA); Quipapá, Mata do Soldado, 08º45’41,8”S – 
35º53’04,9”W, ca. 358 m alt., 23.XI.2001, R.A.G. 
Gueiros et al. 08 (UFP); Rio Formoso, Reserva Biológica 
de Saltinho, 24.XI.1999, T.N. Patriota (UFP 26021); São 
Benedito do Sul, Cachoeira do Periperi, 09.II.1994, A.M. 
Miranda 1302 (UFP); São Lourenço da Mata, Mata São 
João (Tiúma), IV.1992, I.C.L. Barros et al. (UFP 9214); 
São Vicente Férrer, Mata do Estado, ca. 07º35’00”S - 
35º30’00”W, 640m alt., 31.III.1998, M.R. Pietrobom 
4223 (UFP); Tamandaré, 13.I.2000, M. Oliveira 505 
(UFP); Timbaúba, Engenho Água Azul, 07º36’31,5”S 

–35º22’42,9”W, 30.I.2001, M.R. Pietrobom & A. 
Santiago 4749 (UFP); Triunfo, margem de estrada, 
10.XI.1984, G. Mariz 425 (UFP).

Distribuição geográfica: Estados Unidos, 
México, Belize, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Antilhas, 
Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, 
Argentina e Brasil (Roraima, Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul) (Moran 1995; Dittrich et al. 2007; Dittrich & 
Salino 2014).

Comentários: Na área, pode ser confundida 
com B. polypodioides, mas distingue-se por 
apresentar base da lâmina truncada, enquanto 
B. polypodioides apresenta base gradativamente 
reduzida. Ocorre tanto no interior como na margem 
de fragmentos florestais, muitas vezes associada a 
encostas, chegando a formar grandes populações 
nestas áreas É encontrada desde o nível do mar até 
cerca de 900 m.

1.3 Blechnum polypodioides Raddi, Opusc. Sci. 
Bol. 3: 294. 1819.  Fig. 1c

Plantas terrícolas ou rupícolas. Caule 
ereto a decumbente, estolonífero, com escamas 
bicolores atrocostadas ou concolores, estreitamente 
triangulares,. Folhas monomorfas. Pecíolo 0,7–18,9 
cm compr. × 0,4–1,3 mm diâm., com escamas, 
principalmente na base, semelhantes às do caule 
e tricomas hialinos. Lâmina foliar 7,0–23,5 cm 
comp. × 1,6–4,7 cm larg., pinatissecta, linear-
lanceolada, linear-elíptica ou estreitamente elíptica, 
gradualmente reduzida para a base e para o ápice, 
papirácea. Raque glabra ou com tricomas. Pinas 
7–35 pares, 1,0–7,4 cm compr. × 0,5–0,9 cm 
larg., glabras ou com tricomas esparsos, patentes a 
ascendentes, totalmente adnatas à raque, as basais 
estreitamente triangulares, margem aparentemente 
inteira (finamente denticulada), ápice redondo, 
obtuso, agudo ou mucronulado. Venação livre, 
nervuras indivisas a 1–3-bifurcadas, levemente 
espessadas no ápice, terminando antes da margem.
Material examinado: Buíque, PARNA Catimbau, 
Balneário Paraíso Selvagem. 13.IX.2011, A.C.P. 
Santiago et al. 1250 (CESJ); A.C.P. Santiago et al. 
1251 (UFP).

Distribuição geográfica: México, Belize, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, 
Costa Rica, Panamá, Antilhas, Colômbia, 
Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, 
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Figura 1 – a. Hábito de Blechnum brasiliense (M.S. Lopes & M.R.S. Pietrobom 657). b. Hábito de B. occidentale 
(S.R.S. Xavier & F. Lira 82). c. Hábito de Blechnum polypodioides (A.C.P. Santiago 1251).
Figure 1 – a. Habit of Blechnum brasiliense (M.S. Lopes & M.R.S. Pietrobom 657). b. Habit of B. occidentale (S.R. Xavier & F. Lira 
82). c. Habit of Blechnum polypodioides (A.C.P. Santiago 1251).
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Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil 
(Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) (Moran 1995; Dittrich et al. 2007).

Comentários: Na área de estudo a espécie pode 
ser confundida com B. occidentale, mas difere pelos 
caracteres apresentados na chave e anteriormente 
discutidos. Até o presente momento, considerando o 
limite do estado de Pernambuco e também o limite 
da Floresta Atlântica Nordestina (ao norte do Rio São 
Francisco), B. polypodioides é registrado apenas para 
o Vale do Catimbau (Buíque), a cerca de 500 m de 
altitude. A área está inserida no Bioma Caatinga, mas 
é considerada como Brejo de Altitude e se apresenta 
bastante descaracterizada devido à ação antrópica. 
É encontrada como terrícola ou rupícola em áreas 
sombreadas ou expostas ao sol, num curso de regato.

1.4 Blechnum serrulatum Rich., Actes Soc. Hist. 
Nat. Paris 1: 114. 1792.  Fig. 2a,b,c

Plantas terrícolas. Caule longo-reptante, 
subterrâneo, com escamas bicolores, atrocostadas, 
lanceoladas. Folhas monomorfas. Pecíolo 22,2–71,2 
cm compr. × 2–4 mm diâm., glabro ou com escamas 
na base, semelhantes a do caule. Lâmina foliar 
30,5–73,9 cm compr. × 11–36,4 cm larg., pinada, 
oblonga a lanceolada, pina apical subconforme, 
menor que as laterais, truncada na base, cartácea a 
coriácea. Raque glabra ou com pequenas escamas, 
Pinas 16–33 pares, 5,1–18,2 cm compr. × 1,1–2,2 
cm larg., sésseis ou curto-pecioladas, articuladas a 
raque, oblongas a oblongo-lineares, margem serreada, 
ápice agudo-acuminado, com escamas concolores, 
oval-acuminadas na face abaxial da costa, menores 
que as do caule. Venação livre, nervuras indivisas a 
1–3-bifurcadas, não espessadas no ápice, terminando 
na margem.
Material selecionado: Bonito, Mata da Azuada, 
16.III.2002, F. Lira et al. 87 (UFP); 23.V.2001, F. Lira 
& S.R.S. Xavier 13 (UFP); Buíque, Reserva Ecológica do 
Catimbau, Serra de Jerusalém, III.2001, R. Pereira 2114 
(IPA); Cabo de Santo Agostinho, Reserva de Gurjaú, 
18.VIII.1998, I.C.L. Barros (UFP 22695); Mata do Zabé, 
19.VIII.1998, K.V. Linhares et al. (UFP 22333); Goiana, 
04.VI.1970, G. Mariz 530 (UFP); Igarassu, Refúgio 
Ecológico Charles Darwin, 11.XI.1998, A.C.P. Santiago 
7 (UFP); A.C.P. Santiago 10 (UFP);  Recife, Mata do 
Quartel General (Comando Regional NE), 03.VIII.1988, 
A.R. Pontes & I.C.L. Barros (UFP 7505); Mata de Dois 
Irmãos, 27.VII.2000, M. Oliveira 1 (UFP); 24.IV.1985; 
A.J.R. Silva (UFP 7082); 28.III.1985, A.J.R. Silva 11 
(UFP); 11.XI.1982, Cavalcanti 41 (UFP); São Vicente 
Férrer, Mata do Estado, ca. 07º35’00”S - 35º30’00”, 600–

650m alt., 17.VIII.1998, M.R. Pietrobom 4378 (UFP); 
29.I.1999, M.R. Pietrobom 4508 (UFP); Tamandaré, Vila 
dos Carneiros, 18.VII.2007, A.T. Carvalho (UFP 46766); 
Vicência, Engenho Jundiá, Córrego do Piriri, 07.I.1961, 
S. Tavares 570 (IPA). 

Distribuição geográfica: Sul dos Estados 
Unidos, México, Belize, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, 
Antilhas, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, 
Argentina e Brasil (Amapá, Roraima, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul). (Moran 1995; Dittrich et al. 2007; Dittrich & 
Salino 2014).

Comentários: Blechnum serrulatum é a única 
espécie do gênero no Novo Mundo que possui 
pinas articuladas à raque (Moran 1995). Além 
disso, pode ser facilmente distinguida pelo caule 
longo-reptante, subterrâneo e pelas pinas com 
margens serreadas (Dittrich et al. 2007). Na área de 
estudo, ocorre com frequência em áreas próximas a 
manguezais e em áreas de mata, principalmente em 
locais periodicamente alagáveis. Quando ocorre em 
ambientes onde recebe diretamente a incidência da 
luz solar, apresenta lâminas menores e mais rígidas e 
quando os indivíduos estão mais próximos à mata ou 
no interior destas, as lâminas são geralmente maiores 
e com consistência cartácea. Ocorre em áreas desde 
o nível do mar até 800 m de altitude.

2. Salpichlaena J. Sm. in Hook., Gen. Fil.: tab. 93. 
1841.

Plantas terrícolas. Caule longo-reptante, 
escamoso. Folhas trepadeiras, monomorfas ou 
dimorfas (segmentos férteis mais estreitos), 
indeterminadas. Lâmina foliar bipinada, imparipinada. 
Pínulas linear-elípticas a linear-lanceoladas, alternas, 
pecioluladas, glabras ou com escamas na face abaxial 
da cóstula, inteiras ou serreadas no ápice. Venação 
livre, nervuras indivisas ou bifurcadas, terminando 
em uma nervura coletora na margem da lâmina. 
Soros abaxiais alongados, em ambos os lados da 
nervura principal sobre uma comissura. Indúsio 
tubular, partindo-se em fragmentos irregulares, 
introrso (Moran 1995; Dittrich et al. 2007; Giudice 
et al. 2008).

Salpichlaena é facilmente reconhecido pelo 
hábito terrestre-trepador e lâmina bipinada com soros 
contínuos, alongados em ambos os lados da nervura 
principal, introrsos (Prado 2005; Dittrich et al. 2007).



Blechnaceae do estado de Pernambuco

Rodriguésia 65(4): 861-869. 2014

867

Figura 2 – a-c. Blechnum serrulatum (A.C.P. Santiago 10). a. Ápice da lâmina foliar. b. Pina fértil. c. Detalhe da 
pina fértil. d-e. Salpichlaena volubilis (A.C.P. Santiago 9). d. Pina fértil. e. Detalhe da pina fértil.
Figure 2 – a-c. Blechnum serrulatum (A.C.P. Santiago 10). a. Leaf blade apex. b. Fertile pinna. c. Detail of the fertile pinna. d-e. 
Salpichlaena volubilis (A.C.P. Santiago 09). d. Fertile pinna. e. Detail of the fertile pinna.
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2.1 Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J. Sm., Hook. 
Gen. Fil. pr. 93. 1841.  Fig. 2d-e

Caule com escamas lanceoladas, bicolores 
ou concolores. Folhas monomorfas, pecioluladas. 
Lâmina foliar com raque longa, escandente, 3–6 
mm diâm., cartácea a subcoriácea. Pinas, 20–60,3 
cm compr. × 23–46 cm larg., 2–7 pares de pínulas. 
Raque glabra ou com escamas lanceoladas a oval-
lanceoladas, com projeções marginais, castanhas 
a marrom escuras. Pínulas linear-elípticas a oval-
lanceoladas, 12–28,5 cm compr. × 1,2–2,9 cm 
larg., ápice acuminado ou cuneado, base obtusa a 
truncada, margem inteira na maior parte e serreada 
próximo ao ápice, face abaxial da cóstula com 
escamas semelhantes as da raque, menores.
Material selecionado: Bonito, Mata da Azuada, 
23.V.2001, F. Lira & S.R.S. Xavier 08 (UFP); Igarassu, 
Refúgio Ecológico Charles Darwin, 18.II.1999, F. 
Lins et al. 002 (UFP); 21.I.1999, A.C.P. Santiago 09 
(UFP); Jaqueira, Usina Colônia, Serra do Quengo, ca. 
08º42’50”S - 35º50’25”W, 715 m alt., 03.IV.2002, M.S. 
Lopes & M.R. Pietrobom 550 (UFP); Saloá, RPPN 
Fazenda Brejo, 09º00’28,8”S – 36º47’02,4”W, 950m alt., 
09.VI.2003, J.A. Siqueira-Filho 1328 (UFP); São Vicente 
Férrer, Mata do Estado, ca. 07º35’00”S – 35º30’00”, 
600-650m alt., 05.V.1999, M.R. Pietrobom-Silva 4545 
(UFP); Timbaúba, Usina Cruangi, Engenho Água Azul, 
07º37’00”S – 35º23’28,9”, 01/IV/2001, M.R. Pietrobom 
& A. Santiago 5076 (UFP).

Distribuição geográfica: Belize, Honduras, 
Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Pequenas 
Antilhas,  Colômbia,  Venezuela,  Guiana, 
Suriname, Guiana Francesa, Equador, Peru, 
Bolívia, Paraguai e Brasil (Pará, Amazonas, 
Acre, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Mato 
Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa 
Catarina) (Moran 1995; Dittrich et al. 2007; 
Dittrich & Salino 2014).

Comentários: Apesar de S. hookeriana ter 
sido sinonimizada em S. volubilis por Murillo 
(2001), vários autores reconhecem diferença entre 
as espécies (Tuomisto & Groot 1995; Giudice 
et al. 2008). Segundo esses autores, S. volubilis 
pode ser reconhecida pelas pínulas estéreis com 
margem paleácea e cartilaginosa, com ápice inteiro 
ou com projeções semelhantes a tricomas, pinas 
férteis não reduzidas, ausência de gemas foliares, 
costa com escamas lanceoladas e sem tricomas. 
Já S. hookeriana apresenta pínulas estéreis com 
margem concolores, não cartilaginosas, ápice 
serreado, pinas férteis reduzidas, gemas foliares 
normalmente presentes, costa com escamas 
ovadas e com tricomas. Na área de estudo S. 

volubilis é normalmente encontrada no interior 
dos fragmentos florestais em áreas sombreadas e 
geralmente próximas a cursos de regatos. Ocorre 
em áreas com alto índice pluviométrico anual e em 
altitudes desde o nível do mar até 950 m.

O número de espécies de Blechnaceae 
registradas no estado de Pernambuco é baixo, se 
comparado com os estados mais ricos do país, onde 
se destacam Minas Gerais (23 spp.), Rio de Janeiro 
(21 spp.) e São Paulo (21 spp.). Algumas espécies, 
com ampla distribuição no Sudeste e Sul ou até 
mesmo nos Neotrópicos, como B. asplenioides Sw., 
B. binervatum subsp. acutum (Desv.) M.R. Tryon & 
Stolze, B. cordatum (Desv.) Hieron., B. divergens 
(Kunze) Mett. e B. schomburgkii (Klotzsch) C. 
Chr., atingem o limite norte de sua distribuição 
na Floresta Atlântica nos remanescentes do sul 
da Bahia ou na Chapada Diamantina, mas não 
são encontradas na Floresta Atlântica ao norte do 
Rio São Francisco. Esse padrão de distribuição 
geográfica de espécies de samambaias na Floresta 
Atlântica, limitada aos remanescentes abaixo do 
Rio São Francisco é encontrado em muitas outras 
espécies (Matos et al. 2010; Prado & Sylvestre 
2014). As espécies registradas no presente trabalho 
contemplam todas as que ocorrem na Floresta 
Atlântica ao norte do Rio São Francisco e também 
que ocorrem em área de Caatinga, que são os 
principais ecossistemas dos estados circunvizinhos 
(Xavier et al. 2012; Dittrich & Salino 2014). 
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Resumo
No Brasil, Eriocaulaceae compreende cerca de 600 espécies distribuídas em oito gêneros. O principal centro 
de diversidade da família é a Cadeia do Espinhaço, onde concentram-se a maioria dos estudos taxonômicos. 
Entretanto, as áreas de restingas também possuem uma diversidade considerável de espécies de Eriocaulaceae. 
Este trabalho traz o tratamento florístico das Eriocaulaceae ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. 
Foi registrada a ocorrência de 12 espécies, distribuídas em seis gêneros, sendo uma de Actinocephalus, duas 
de Comanthera, três de Leiothrix, três de Paepalanthus, duas de Syngonanthus e uma de Tonina. A maioria 
das espécies foi encontrada em locais arenosos, secos e com pouca vegetação ao redor. Somente uma espécie 
foi encontrada em local úmido e com muita vegetação. São apresentadas ilustrações, descrições, chave de 
identificação, além de comentários sobre distribuição geográfica e variação morfológica das espécies.
Palavras-chave: flora, Leiothrix, Paepalanthus, Syngonanthus, taxonomia.

Abstract
In Brazil, Eriocaulaceae comprises about 600 species distributed in eight genera. The main diversity center 
is the Espinhaço Range, where most of the taxonomic efforts are concentrated. However, sand dunes also 
have significant species diversity. This paper presents the floristic treatment of the Eriocaulaceae from the 
sand dunes of Rio de Janeiro state. A total of 12 species distributed in six genera were recorded; one of 
Actinocephalus, two of Comanthera, three of Leiothrix, three of Paepalanthus, two of Syngonanthus and 
one of Tonina. Most species were found in sandy, dry sites with few plants, and only one species was found 
in moist sites with lots of greenery. Illustrations, descriptions, an identification key, as well as comments on 
geographic distribution and morphological variation are provided.
Key words: flora, Leiothrix, Paepalanthus, Syngonanthus, taxonomy.
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Introdução
Eriocaulaceae  é  uma  família  predominantemente 

neotropical, composta por aproximadamente 1.200 
espécies distribuídas em 10 gêneros. Encontra-se 
atualmente dividida em 2 subfamílias: Eriocauloideae 
incluindo os gêneros Eriocaulon L. e Mesanthemum 
Koern. e Paepalanthoideae incluindo Actinocephalus 
(Koern.) Sano, Comanthera L.B.Sm., Lachnocaulon 
Koern., Leiothrix Ruhland, Paepalanthus Mart., 
Syngonanthus Ruhland e Tonina Aubl. (Ruhland 
1903; Giulietti & Hensold 1990; Stützel 1998). É 
caracterizada morfologicamente pelo hábito em roseta, 
de onde partem escapos portando inflorescências do 

tipo capítulo, a característica mais marcante da família 
(Giulietti & Hensold 1990; Stützel 1998).

A Cadeia do Espinhaço é o principal centro de 
diversidade de Eriocaulaceae no Brasil, e também 
onde se concentram a maioria dos tratamentos 
florísticos para a família. No Pico das Almas (BA) 
foram registradas 27 espécies reunidas em quatro 
gêneros (Giulietti & Parra 1995), em Mucugê (BA) 
ocorrem 32 espécies em quatro gêneros (Harley & 
Simmons 1986), no Morro do Pai Inácio e Serra da 
Chapadinha (BA) ocorrem 18 espécies em cinco 
gêneros (Miranda & Giulietti 2001), em Catolés 
(BA) ocorrem 55 espécies em seis gêneros 
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(Giulietti et al. 2003), na Serra do Cipó (MG) 
ocorrem 87 espécies em cinco gêneros (Giulietti & 
Hensold 1987) e em Grão-Mogol (MG) ocorrem 
33 espécies em cinco gêneros (Sano et al. 2010). 

Em outras áreas, os esforços florísticos 
em Eriocaulaceae são mais escassos, porém a 
diversidade ainda é significativa. O estudos mais 
abrangentes são as floras dos estados de São Paulo 
e Santa Catarina. No estado de São Paulo ocorrem 
48 espécies distribuídas em sete gêneros, já em 
Santa Catarina ocorrem 25 espécies em quatro 
gêneros, das quais algumas ocorrem em restingas 
(Moldenke & Smith 1976; Sano & Giulietti 2012). 
No estudo sobre as Eriocaulaceae do Parque 
Estadual do Ibitipoca foram registradas 22 espécies 
distribuídas em cinco gêneros. Destas, seis são 
endêmicas do Parque (Ferreira et al. 2011). Já 
no estudo das Eriocaulaceae da Serra do Caparaó 
foram encontradas quatro espécies, das quais duas 
são endêmicas da região (Trovó et al. 2007). O 
único levantamento de Eriocaulaceae exclusivo em 
áreas de restinga é restrito ao litoral do Pará, onde 
ocorrem nove espécies em três gêneros (Rocha & 
Bastos 2004). 

Restingas são caracterizadas por serem 
ecossistemas costeiros desenvolvidos sob depósito 
litorâneo que possuem sedimento arenoso que foi 
formado no início do período Quaternário (Araujo 
& Henriques 1984; Martins et al. 1993). A origem 
pode ser atribuída as correntes de deriva litorânea, 
disponibilidade de sedimentos arenosos, flutuação 
do nível do mar e feições costeiras que propiciem 
a retenção de sedimentos. Pode-se caracterizar as 
vegetações de restingas como seis principais tipos: 
halófila, psamófila reptante, brejo herbáceo, campo 
de dunas, formação aberta de moitas e florestas de 
restinga (Araujo & Henriques 1984; Martins et al. 
1993). As restingas tem sofrido grandes ameaças 
principalmente pela especulação imobiliária. São 
impactadas pela construção de casas, expansão dos 
centros urbanos, construção de hotéis, resorts, e 
por consequência a formação de lixo não coletado. 
Além destas, outras ameaças consequentes da ação 
humana são a retirada de espécies nativas para fins 
ornamentais e a extração de areia para indústria 
de vidros e construção civil. Assim, muitas áreas 
de restingas correm o risco de desaparecer, e 
juntamente com elas a fauna e a flora característica 
deste local (Araujo & Henriques 1984).

Apesar dos estudos taxonômicos em 
Eriocaulaceae estarem concentrados na Cadeia do 
Espinhaço é desejável pesquisas que enfoquem 

também as regiões com menor diversidade. Muitas 
destas áreas estão sobre grande pressão antrópica, 
como é o caso das restingas. Deste modo, este 
trabalho tem por objetivo apresentar o tratamento 
taxonômico das Eriocaulaceae ocorrentes nas 
restingas do estado do Rio de Janeiro, contribuindo 
assim para o aprofundamento do conhecimento e 
conservação da família em regiões costeiras.

Material e Métodos
A área de estudo compreende a faixa de 

restinga ao longo de todo o litoral fluminense. Foi 
adotado o conceito de restinga de acordo com a 
resolução CONAMA nº 303 de 2002, na qual as 
restingas são definidas como o depósito arenoso 
paralelo à linha da costa produzido por processos 
de sedimentação, onde encontram-se diferentes 
comunidades que recebem influência marinha. A 
cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico 
e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e 
depressões apresentando, de acordo com o estágio 
sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, 
este último mais interiorizado (Martins et al. 1993). 

Para o levantamento das espécies foram 
realizadas visitas aos herbários HB, GUA, R, 
RB, RFA, SP e SPF para estudo das coleções. 
Também foram realizadas expedições de coleta 
nas áreas de restingas durante os meses de verão e 
inverno. Para as análises morfológicas de estruturas 
vegetativas, foi utilizada a terminologia proposta 
por Radford (1974) e para a descrição de estruturas 
reprodutivas foi utilizada a terminologia proposta 
por Weberling (1989), e trabalhos de morfologia 
tratando especificamente da família (Scatena et 
al. 2008; Trovó et al. 2010). É apresentada uma 
chave de identificação para as espécies, descrições, 
comentários e ilustrações para cada espécie.

Resultados e Discussão
Neste estudo foram registradas 12 espécies 

de Eriocaulaceae distribuídas em seis gêneros. 
Actinocephalus e Tonina apresentaram uma 
espécie cada, Comanthera e Syngonanthus duas 
espécies cada e Leiothrix e Paepalanthus três 
espécies cada. Destas, todas ocorrem em ao menos 
uma unidade de conservação, sendo Syngonanthus 
restingensis Hensold & A.L.R. Oliveira a única 
espécie listada em risco de extinção (Hensold et 
al. 2012). A maioria das espécies foi encontrada 
em locais secos e arenosos com pouca vegetação 
ao redor. Apenas Paepalanthus tortilis (Bong.) 
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Mart. ex. Koern. ocorre em local úmido entre 
gramíneas e ciperáceas. Tonina fluviatilis Aubl. 
é encontrada nas margens de áreas alagadas. 
Nove das doze espécies apresentadas possuem 
ampla distribuição geográfica, ocorrendo em 
outros países da América e em outros estados 
do Brasil. Paepalanthus klotzschianus Koern. e 
S. restingensis são as únicas espécies endêmicas 

Chave de identificação das espécies de Eriocaulaceae

1.	 Escapos	 unidos	 em	 arranjos	 umbeliformes	 no	 ápice	 de	 ramos	 laterais	 formando	 inflorescências	
numerosas ....................................................................................................1. Actinocephalus ramosus

1’. Escapos partindo da axila das folhas, geralmente solitários, quando em arranjo umbeliforme então 
formando	inflorescência	única	apical .................................................................................................... 2
2.	 Pétalas	das	flores	pistiladas	reduzidas	a	lobos	com	longos	tricomas.	Espatas	abertas ...................  

 ........................................................................................................................ 12. Tonina fluviatilis
2’.	 Pétalas	das	flores	pistiladas	desenvolvidas.	Espatas	fechadas ...................................................... 3

3. Flores pistiladas com pétalas unidas na região mediana ....................................................... 4
4.	 Brácteas	florais	ausentes ............................................................................................... 5

5. Brácteas involucrais vistosas, mas não ultrapassando o diâmetro do capítulo .......  
 ....................................................................................2. Comanthera centauroides

5’. Brácteas involucrais vistosas, ultrapassando o diâmetro do capítulo ......................  
 ............................................................................................... 3. Comanthera nivea

4’.	 Brácteas	florais	presentes .............................................................................................. 6
6. Folhas lineares com ápice obtuso .................................. 10. Syngonanthus gracilis
6’. Folhas lanceoladas com ápice agudo ......................11. Syngonanthus restingensis

3’.  Flores pistiladas com pétalas totalmente livres ..................................................................... 7
7. Ramos estigmáticos e ramos nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu em alturas 

diferentes,	anteras	basifixas ........................................................................................... 8
8. Brácteas involucrais atingindo ca. 1,2 mm compr., com coloração amarelo-dourada 

 ............................................................................................. 4. Leiothrix flavescens
8’. Brácteas involucrais com no mínimo 2 mm de compr., com coloração creme .......  

 ............................................................................................................................... 9
9.	 Brácteas	involucrais	ciliadas	e	hirsutas;	brácteas	florais	elípticas,	com	ca.	4	

mm	de	compr.,	flor	pistilada	com	ca.	4	mm	de	compr.,	com	sépalas	glabras .  
 .......................................................................................... 5. Leiothrix hirsuta

9’.	 Brácteas	involucrais	não	ciliadas	e	glabras,	brácteas	florais	obovais,	com	ca.	
2	mm	de	compr.,	flor	pistilada	com	ca.	2	mm	de	compr.,	com	sépalas	ciliadas	
e pilosas ..............................................................................6. Leiothrix rufula

7’. Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na mesma altura, 
anteras	dorsifixas ......................................................................................................... 10 
10. Folhas com margem ciliada, brácteas involucrais esverdeadas, lanceolado-lineares 

 ........................................................................................... 7. Paepalanthus bifidus
10’. Folhas com margem glabra, brácteas involucrais castanho-claras ou negras, elíptico-

obovais ou elíptico-ovais ..................................................................................... 11
11. Planta com mais de 30 cm de alt., folhas dispostas em roseta, brácteas 

involucrais	castanhas,	com	ca.	3	mm	de	compr.,	brácteas	florais	castanhas ...
 .........................................................................8. Paepalanthus klotzschianus

11’. Planta com menos de 30 cm de alt., folhas dispostas ao longo do caule, brácteas 
involucrais	negras,	com	ca.	2	mm	de	compr.,	brácteas	florais	negras .............  
 ................................................................................... 9. Paepalanthus tortilis

de restinga. As áreas mais ricas em espécie são 
o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e o 
conjunto de restingas do litoral sul do município 
do Rio de Janeiro. No entanto, esta última área foi 
intensamente devastada pelos empreendimentos 
imobiliários nas últimas duas décadas e a maioria 
das espécies são encontradas apenas em materiais 
de herbário.
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1. Actinocephalus ramosus (Wikstr.) Sano, Taxon 
53: 104. 2004. Fig. 1a

Planta 35–72,3 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 2–7,1 × 0,2–0,7 cm, lanceoladas, superfícies 
pilosas à glabrescentes, margens ciliadas, ápice 
agudo. Espatas 0,5–1,4 cm compr., fechadas, 
pilosas, ápice agudo. Escapos unidos em arranjos 
umbeliformes no ápice de ramos laterais, formando 
inflorescências numerosas, 1,7–6 cm compr., 
piloso. Capítulos alvos, ca. 3 mm diâm., obcônicos. 
Brácteas involucrais castanhas, ca. 2 mm compr., 
não ultrapassando o diâmetro do capítulo, obovais, 
pouco pilosas à glabrescentes, margens ciliadas, 
ápice agudo à raramente obtuso. Brácteas florais 
castanhas, ca. 2 mm compr., obovais-lineares, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice 
obtuso. Flor estaminada 2–3 mm compr., pedicelo 
ca. 1 mm compr., com longos tricomas; sépalas 
hialinas, lineares-obovais, superfícies glabras, 
margens ciliadas, ápice acuminado-agudo; pétalas 
castanhas, anteras dorsifixas, pistilódio papiloso. 
Flor pistilada ca. 2 mm compr., séssil; sépalas 
castanhas, obovais, superfícies glabras, margens 
ciliadas, ápice agudo; pétalas totalmente livres, 
castanhas, superfícies pilosas, margens ciliadas, 
ápice agudo; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e nectaríferos liberando-se na coluna 
do gineceu na mesma altura.

No Brasil está distribuída na Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (Ruhland 
1903; Giulietti et al. 2014). No estado do Rio de 
Janeiro possui distribuição ampla, com muitos 
registros de ocorrência nas restingas desde o 
litoral sul da cidade do Rio de Janeiro até o Parque 
Nacional da Restinga de Jurubatiba. Sendo a única 
espécie de Actinocephalus na área de estudo, é 
facilmente distinta por possuir hábito robusto 
portando inflorescências umbeliformes no ápice de 
ramos laterais que crescem sobre um eixo central 
de inflorescência (Sano 2004).
Material examinado selecionado: Araruama, 
10.III.1998, L. Emygdio et al. 6203 (R). Arraial do 
Cabo, 5.VII.2001, M.G. Bovini & V.S. Fonseca 2021 
(RB); Cabo Frio, 19.V.1993, L. Emygdio et al. 8635 (R); 
Carapebus, 14.VII.2011, A. Jesus et al. 18 (R). Casimiro 
de Abreu, 7.X.1987, E.M. Pena et al. 179 (R). Macaé, 
23.VI.1977, D. Araujo 1788 (GUA). Maricá, 18.IX.1948, 
L. Rose & B. Lutz 27 (R). Quissamã, 4.VIII.2012, M.F. 
Castilhori et al. 714 (HB). Rio das Ostras, 13.VIII.2001, 
M.G. Bovini et al. 2053 (RB). Rio de Janeiro, 3.III.1997, 
J. Miguel 28 (RB).

2. Comanthera centauroides (Bong.) L.R. Parra 
& Giul, Taxon 59: 1143. 2010. Fig. 1b

Planta 12–70 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 2–30 cm × 0,3–5 mm, lineares, superfícies 
densamente pilosas à glabrescentes em ambas as 
faces, margens ciliadas à glabrescentes, ápice 
arredondado. Espatas de 2–15 cm de compr., 
fechadas, face abaxial pilosa, glabrescentes 
ou glabras e face adaxial glabras, ápice obtuso 
à acuminado. Escapos partindo da axila das 
folhas, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 10–68 cm de compr., vilosos. Capítulos 
alvos, ca. 12 mm diâm., urceolados, cremes. 
Brácteas involucrais, vistosas, 1–6 × 1–2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
elípticas, superfícies glabras em ambas as faces, 
ocasionalmente pilosa na face abaxial, margens 
glabras, ápice arredondado. Brácteas florais 
ausentes. Flor estaminada 4–9 mm compr., 
pedicelo ca. 1,5–3 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, elípticas, margens 
glabras, corola tubulosa, ápice arredondado 
à obtuso; pétalas hialinas, anteras dorsifixas, 
pistilódio papiloso. Flor pistilada 2–5,5 mm 
compr., raramente sésseis, pedicelo com longos 
tricomas; sépalas hialinas, ovais, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice arredondado à 
obtuso; pétalas unidas na região mediana, hialinas, 
lineares, margens glabras, ápice arredondado; 
ramos estigmáticos simples, duas vezes maior do 
que os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu 
na mesma altura.

É a única espécie de Comanthera subg. 
Tysanocephalus (Koern.) L.R. Parra & Giul. que 
ocorre na área de estudo. Desta forma, pode ser 
distinta das demais por seus capítulos urceolados 
protegidos por brácteas involucrais bastante 
vistosas (Parra et al. 2010). Sua ocorrência está 
relacionada aos estados do Bahia, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro (Ruhland 1903; Giulietti et al. 
2014). É uma planta pouco frequente e os registros 
para a espécie são antigos tendo sido reportada 
somente para a região de Macaé. 
Material examinado selecionado: Casimiro de Abreu, 
20.V.1953 F. Segadas-Vianna 380 (R); 29.V.1953, 
F. Segadas-Vianna 384 (R); 4.IX.1953, F. Segadas-
Vianna 939 (R); 5.IX.1953, F. Segadas-Vianna 146 (R); 
5.IX.1953, F. Segadas-Vianna 147 (R). Macaé, D. Araújo 
& C. Farney 10083 (GUA). 
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Figura 1– Hábito e habitat das espécies de Eriocaulaceae ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. – a. 
Actinocephalus ramosus; b. Comanthera centauroides; c. Comanthera nivea; d. Leiothrix flavescens; e. Leiothrix 
hirsuta; f. Leiothrix rufula. (fotos: a, d, e, Marcelo Trovó; b, c, Lívia Echternacht; f, Lucas Silva).
Figure 1– Habit and habitat of the Eriocaulaceae species from the restingas of the Rio de Janeiro State. – a. Actinocephalus ramosus; 
b. Comanthera centauroides; c. Comanthera nivea; d. Leiothrix flavescens; e. Leiothrix hirsuta; f. Leiothrix rufula. (photos: a, d, e, 
Marcelo Trovó; b, c, Lívia Echternacht; f, Lucas Silva). 
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3. Comanthera nivea (Bong.) L.R. Parra & Giul., 
Taxon 59: 1141. 2010.  Fig. 1c

Planta 9,5–40,4 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 0,8–3,3 × 0,1 cm, lineares, superfícies 
pilosas em ambas as faces a glabrescentes, 
margens ciliadas, ápice obtuso. Espatas 1,1–4,2 
cm compr., fechadas, incanas na face abaxial à 
glabrescentes, ápice agudo. Escapos partindo da 
axila das folhas, geralmente solitários, quando em 
arranjo umbeliforme então formando florescência 
única apical, 5,1–35,5 cm compr., incanos à 
glabrescentes. Capítulo alvo, ca. 4 mm diâm., 
hemiesférico. Brácteas involucrais brancas, 
vistosas, ca. 3,5 mm compr., ultrapassando o 
diâmetro do capítulo, elípticas, superfícies glabras, 
margens glabras, ápice arredondado. Brácteas 
florais ausentes. Flor estaminada 1,5–2,7 mm 
compr., pedicelo ca. 1 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice arredondado; 
pétalas hialinas, anteras dorsifixas, pistilódio 
papiloso. Flor pistilada 2–3,3 mm compr., pedicelo 
com longos tricomas; sépalas hialinas, elípticas, 
margens glabras, ápice arredondado; pétalas unidas 
na região mediana, hialinas, lineares, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice arredondado; 
ramos estigmáticos simples, duas vezes maior do 
que os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na 
mesma altura.

É a única espécie de Comanthera subg. 
Comanthera L.B.Sm. na área de estudo. Portanto 
é facilmente distinta das demais espécies pelas 
vistosas brácteas involucrais alvas que superam 
o diâmetro do capítulo (Parra et al. 2010). Os 
indivíduos foram encontrados em solos arenosos 
e secos, quase sem vegetação ao redor. Sua 
distribuição está relacionada ao Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No 
Rio de Janeiro ocorre disjuntamente em áreas de 
altitude e áreas de restinga (Ruhland 1903; Sano 
& Giulietti 2012; Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado: Carapebus, 
24.VI.1997, V.L.C. Martins et al. 358 (R); 3.II.2011, E. 
Santos et al. 470 (HB, R). Casimiro de Abreu, 25.V.1946, 
E. Pereira 491 (RB). Macaé, 13.V.1995, L.C. Giordano 
et M.G. Bovini 1963 (RB); 23.II.2013, Freitas et al. 01 
(RB). Quissamã, 23.II.2013, L.E.F. Silva et al. 02 (RB). 
Rio das Ostras, 15.V.1993, J.R. Pirani & R.M. Silva 
2869 (RB). Rio de Janeiro, 20.VI.1966, Occhioni 2266 
(RFA); 5.IX.1972, D. Sucre 9585 (RB); 21.VI.1995, 
M.G. Santos et al. 309 (RB).

4. Leiothrix flavescens (Bong.) Ruhland, in 
Pflanzenr. (Engler) IV. 30: 231. 1903. Fig. 1d

Planta 24,5–36,2 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 5,1–31,7 × 0,2–0,5 cm, lanceoladas, 
superfícies pilosas em ambas as faces à 
glabrescentes, margens ciliadas, ápice obtuso. 
Espatas 3,7–5,6 cm compr., fechadas, pubescentes, 
ápice obtuso. Escapos partindo da axila das 
folhas, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 12,5–29 cm compr., pubescentes. Capítulo 
creme a amarelado, ca. 6 mm diâm. hemisférico. 
Brácteas involucrais amarelo-douradas, ca. 1,2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
oblongas-obovais, superfícies glabras, margens 
ciliadas, ápice agudo. Brácteas florais amarelas-
douradas, ca. 3.5 compr., oblongas-lanceoladas, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice agudo. 
Flor estaminada ca. 2,5 mm compr., pedicelo ca. 
0,5 mm compr., com longos tricomas; sépalas 
creme-douradas, elípticas-lineares, superfícies 
pubescentes, margens ciliadas, ápice truncado; 
pétalas hialinas, anteras basifixas, pistilódio 
papiloso. Flor pistilada ca. 3 mm compr., séssil, 
com longos tricomas; sépalas creme-douradas, 
elípticas, superfícies pilosas, margens ciliadas, 
ápice agudo; pétalas totalmente livres, hialinas, 
elípticas, superfícies pilosas, margens ciliadas, 
ápice agudo; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e ramos nectaríferos liberando-se na 
coluna do gineceu em alturas diferentes. 

Planta encontrada em locais arenosos e 
secos com escassa vegetação ao redor. Apresenta 
a mais ampla distribuição geográfica do gênero, 
sendo que na América do Sul ocorre na Venezuela, 
Guiana, Brasil e Peru. No Brasil, está representada 
no Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo. É distinta das demais espécies por seus 
capítulos geralmente mais amarelados e pelas 
folhas de ápice obtuso (Ruhland 1903; Sano. & 
Giulietti  2012; Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado: Quissamã, 23.II.2013, 
L.E.F. Silva et al. 01 (RB). Rio de Janeiro, 13.IX.1931, 
B. Luiz 667 (R).

5. Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland, in Pflanzenr. 
(Engler) IV. 30 (Heft 13): 229. 1903. Fig. 1e

Planta	 16‒66	 cm	 alt.	 Folhas	 dispostas	 em	
roseta,	5,2‒31,9	×	0,2‒0,8	cm,	linear-lanceoladas,	
superfícies hirsuta em ambas as faces, margens 
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ciliadas, ápice obtuso. Espatas 3,2–10,2 cm 
compr., fechadas, hirsutas, ápice obtuso. Escapos 
partindo da axila das folhas, geralmente solitários, 
quando em arranjo umbeliforme então formando 
florescência única apical, 11,6–53,8 cm compr., 
hirsutos. Brácteas involucrais creme, ca. 2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
obovais, superfícies hirsutas, margens ciliadas, 
ápice agudo. Brácteas florais hialinas, ca. 4 mm 
compr., elípticas, superfícies glabras, margens 
glabras, ápice agudo. Flor estaminada ca. 2 mm 
compr., pedicelo ca. 1 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, lineares-obovais, 
superfícies pouco pilosas à glabrescentes, margens 
ciladas, ápice truncado; pétalas hialinas, anteras 
basifixas, pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 
4 mm compr., séssil; sépalas hialinas, obovais-
elípticas, superfícies pilosas à glabrescentes, 
margens glabras, ápice agudo; pétalas totalmente 
livres, hialinas, obovais-elípticas, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice agudo; ramos 
estigmáticos simples, do mesmo tamanho que os 
ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e ramos 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu em 
alturas diferentes.

No Brasil, há registro da espécie na Bahia, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro (Rhuland 1903; 
Giulietti et al. 2014). No estado do Rio de Janeiro 
possui ampla distribuição, ocorrendo desde a 
cidade do Rio de Janeiro até Macaé, geralmente 
em solo arenoso com escassa vegetação ao redor. 
São plantas robustas de folhas geralmente hirsutas 
e dísticas, características raras na família.
Material examinado selecionado: Arraial do Cabo, 
27.X.1993, J. Fontella et al. 3199 (RB); 25.VIII.1995, 
R. Paixão 352 (R). Carapebus, 21.VI.1995, M.G. Santos 
et al. 332 (RB); 3.II.2011, M.F. Castilhori et al. 542 
(HB); 14.VI.2011, T. Cruz 16 (R). Macaé, 6.VII.1994, 
C. Farney et al. 3397 (RB); 14.VIII.1996, Correia et al. 
772 (R). Rio das Ostras, 30.VI.2004, A. Oliveira & D. 
Oliveira 833 (RB). Saquarema, 08.IX.1987, C. Farney & 
L.S. Sarahyba 2164 (RB). Rio de Janeiro, 19.VIII.1988, 
D. Flores & M.C. Vianna 122 (GUA).

6. Leiothrix rufula (A. St.-Hil.) Ruhland, in 
Pflanzenr. (Engler) IV. 30 (Heft 13): 230. 1903. 
 Fig. 1f

Planta 6,2–32,2 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 1,1–13,8 × 0,1–0,4 cm, linear-lanceoladas, 
superfícies pilosas em ambas as faces à glabras, 
margens ciliadas, ápice obtuso. Espatas 0,9–7 
cm compr., fechadas, hirsutas, ápice agudo. 
Escapos partindo da axila das folhas, geralmente 

solitários, quando em arranjo umbeliforme então 
formando florescência única apical, 3,7–24 cm 
compr., hirsutos. Capítulo creme, ca. 4 mm diâm., 
hemisférico. Brácteas involucrais creme, ca. 2,2 
mm compr., não ultrapassando o diâmetro do 
capítulo, obovais, superfícies glabras, margens 
glabras, ápice acuminado. Brácteas florais 
castanhas-hialinas, ca. 2,2 mm compr., obovais, 
superfícies glabras, margens glabras, ápice 
acuminado. Flor estaminada ca. 2 mm compr., 
pedicelo ca. 1 mm compr., com longos tricomas; 
sépalas hialinas, obovais, superfícies glabras, 
margens ciliadas, ápice arredondado; pétalas 
hialinas, anteras basifixas, pistilódio papiloso. Flor 
pistilada ca. 2,2 mm compr., séssil; sépalas hialinas, 
obovais, superfícies pilosas, margens ciliadas, ápice 
arredondado; pétalas totalmente livres, hialinas, 
lineares, superfícies glabras, margens ciliadas, 
ápice agudo; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e ramos nectaríferos liberando-se na 
coluna do gineceu em alturas diferentes.

Plantas delicadas que possuem folhas 
espiraladas sendo assim diferenciada de L. hirsuta. 
Planta encontrada em locais arenosos e secos, 
muitas vezes formando touceiras isoladas. No 
Brasil distribui-se na Bahia, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro (Ruhland 1903; Giulietti et al. 2014). 
No estado do Rio de Janeiro é bastante frequente, 
sendo encontrada em diversas áreas de restinga.
Material examinado selecionado: Araruama, 
10.XI.1994, M. Gomes et al. 623 (RB). Arraial do 
Cabo, 1953, F. Segadas-Vianna et al. Restinga I 164 (R). 
Cabo Frio, 17.IV.1952, L.B. Smith 6592 (R); X.1961, 
A.P. Duarte 5802 (RB). Carapebus, 15.VI.2011, A. 
Jesus et al. 31 (R). Macaé, 12.IX.1978, H.C. Lima 
682 (RB); 17.IX.1986, D. Araújo et al. 7567 (RB). 
Maricá, 27.III.2014, L.E.F. Silva 23 (RB). Saquarema, 
13.VII.1987, C. Farney et al. 1403 (RB). Rio de Janeiro, 
19.VIII.1988, A.A.M. Barros 394 (RFA).

7. Paepalanthus bifidus (Schrad.) Kunth, Enum. 
Pl. 3: 512. 1841. Fig. 2a

Planta 3,8–18,2 cm alt. Folhas dispostas 
ao longo do caule, 0,5–4 × 0,1–0,2 cm, linear-
lanceoladas, superfícies lanuginosas em ambas as 
faces, margens ciliadas, ápice obtuso. Espatas 1,1–
2,2 cm compr., fechadas, hirsutas, ápice obtuso. 
Escapos partindo da axila das folhas, no ápice do 
caule, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 0,7–7,5 cm compr., hirsutos. Capítulo alvo, 
ca. 4 mm diâm., hemiesférico. Brácteas involucrais 
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Figura 2 – Hábito e habitat das espécies de Eriocaulaceae ocorrentes nas restingas do estado do Rio de Janeiro. 
– a. Paepalanthus bifidus; b. Paepalanthus klotzschianus; c. Paepalanthus tortilis; d. Syngonanthus gracilis; e. 
Syngonanthus restingensis; f. Tonina fluviatilis. (fotos: a-d, Marcelo Trovó; e, Adriana Oliveira; f, Suzana Martins). 
Figure 2 – Habit and habitat of the Eriocaulaceae species from the restingas of the Rio de Janeiro State. – a. Paepalanthus bifidus; 
b. Paepalanthus klotzschianus; c. Paepalanthus tortilis; d. Syngonanthus gracilis; e. Syngonanthus restingensis; f. Tonina fluviatilis. 
(photos: a-d, Marcelo Trovó; e, Adriana Oliveira; f, Suzana Martins).
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esverdeadas, ca. 3 mm compr., não ultrapassando 
o diâmetro do capítulo, lanceoladas-lineares, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice obtuso. 
Brácteas florais castanhas, ca. 2 mm compr., 
lineares-lanceoladas, superfícies pilosas, margens 
ciliadas, ápice obtuso. Flor estaminada ca. 1,8 mm 
compr., pedicelo ca. 0,5 mm compr., com longos 
tricomas; sépalas hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens ciliadas, ápice agudo; pétalas 
hialinas, anteras dorsifixas, pistilódio papiloso. Flor 
pistilada ca. 2 mm compr., séssil; sépalas cremes, 
obovais, superfícies glabras, margens glabras, 
ápice agudo; pétalas desenvolvidas, totalmente 
livres, hialinas, elípticas-obovais, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice arredondado; 
ramos estigmáticos simples, do mesmo tamanho 
que os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na 
mesma altura.

Comentários: Planta de hábito muito delicado, 
se restringindo a menos de 20 centímetros. Pode 
ser distinguida das demais espécies pelas folhas 
dispostas ao longo de um caule evidente e por suas 
brácteas involucrais lineares esverdeadas. A espécie 
está distribuída no Brasil, Colômbia, Guiana e 
Suriname. No Brasil, distribui-se pelos estados 
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe 
(Ruhland 1903; Giulietti et al. 2014). No estado do 
Rio de Janeiro é pouco frequente sendo conhecida 
somente por materiais de herbários antigos em 
áreas com vegetação já bastante suprimida.
Material examinado selecionado: Macaé, 27.IX.1964, 
Z.A. Trinta & E. Fromm 971 (HB); Rio de Janeiro, 
22.X.1938, A. Lutz 32 (R); 17.VI.1958, E. Pereira et al. 
3852 (HB, RB, RFA).

8. Paepalanthus klotzschianus Koern, in Fl. Bras. 
(Martius) 3(1): 389. 1864. Fig. 2b

Planta 33,9–47,5 cm alt. Folhas dispostas em 
roseta, 4–12,4 × 0,4–0,7 cm, linear-lanceoladas, 
superfícies pilosas à glabrescentes, margens 
glabras, ápice agudo. Espatas 4,4–8,2 cm compr., 
fechadas, densamente pilosas, ápice agudo. 
Escapos partindo da axila das folhas, geralmente 
solitários, quando em arranjo umbeliforme então 
formando florescência única apical, 18,3–32,6 cm 
compr., glabros. Brácteas involucrais castanho-
claras, ca. 3 mm compr., não ultrapassando o 
diâmetro do capítulo, elípticas-obovais, superfícies 
pouco pilosas à glabrescentes, margens ciliadas, 
ápice agudo. Brácteas florais castanhas, ca. 3 mm 

compr., elípticas-obovais, superfícies pouco pilosas 
à glabrescentes, margens glabras, ápice agudo. Flor 
estaminada ca. 3 mm compr., pedicelo ca. 1 mm 
compr., com longos tricomas; sépalas hialinas, 
elípticas, superfícies glabras, margens ciliadas à 
glabrescentes, ápice agudo; pétalas hialinas, anteras 
dorsifixas, pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 3 
mm compr., séssil; sépalas castanhas, elípticas-
obovais, superfícies glabras, margens ciliadas à 
glabrescentes, ápice agudo; pétalas desenvolvidas, 
totalmente livres, hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens ciliadas, ápice agudo; ramos 
estigmáticos bífidos, duas vezes maior do que 
os ramos nectaríferos. Ramos estigmáticos e 
nectaríferos liberando-se na coluna do gineceu na 
mesma altura. 

Comentários:  É a única espécie de 
Paepalanthus com hábito em roseta. Suas folhas 
densamente pilosas, e seus longos escapos a difere 
das demais espécies de Paepalanthus. No Brasil 
é frequente nas restingas do sul da Bahia e do 
Espirito Santo. No estado do Rio de Janeiro é pouco 
frequente, tendo sido encontrada somente no norte 
do estado (Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado:  Carapebus, 
27.VII.1995, J.M.L. Silva et al. 57 (RB); 13.VIII.1996, 
I.M. Silva & J.G. Silva 332 (R); 23-25.IX.1996, A. Costa 
et al. 679 (R); 09.X.1996, L. Heron et al. 76 (HB); 
09.X.1996, F. Pinheiro et al. 106 (HB); 24.VI.1997, 
V.L.C. Martins et al. 357 (R); 14.VII.2011, A. Oliveira 
et al. 266 (R).

9. Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart., Fl. Bras. 
3(1): 354. 1864. Fig. 2c

Planta 3,7–28,7 cm alt. Folhas dispostas ao 
longo do caule, 0,4–6,9 × 0,1–0,3 cm, lineares, 
superfícies glabras ou raramente pilosas em ambas 
as faces, margens glabras, ápice obtuso. Espatas 
0,7–2,8 cm compr., fechadas, pilosas, ápice obtuso. 
Escapos partindo da axila das folhas no ápice do 
caule, geralmente solitários, quando em arranjo 
umbeliforme então formando florescência única 
apical, 2,4–24,3 cm compr., glabros ou pilosos 
entre as costelas. Capítulo negro, ca. 3 mm diâm., 
cônico. Brácteas involucrais negras, ca. 2 mm 
compr., não ultrapassando o diâmetro do capítulo, 
elípticas-ovais, superfícies glabras, margens 
ciliadas, ápice agudo. Brácteas florais negras, 
ca. 1,5 mm compr., elípticas-obovais, superfícies 
glabras, margens ciliadas, ápice agudo. Flor 
estaminada ca. 1,5 mm compr., pedicelo ca. 0,5 
mm compr., com longos tricomas; sépalas pretas, 
elípticas-obovais, superfícies pilosas, margens 
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ciliadas, ápice agudo; pétalas hialinas, anteras 
dorsifixas, pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 
1,2 mm compr., séssil; sépalas negras, obovais, 
superfícies pilosas, margens ciliadas, ápice agudo; 
pétalas desenvolvidas, totalmente livres, hialinas, 
obovais, superfícies com longos tricomas, margens 
ciliadas, ápice agudo; ramos estigmáticos simples, 
do mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. 
Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se na 
coluna do gineceu na mesma altura. 

Comentários: Esta espécie é bastante 
frequente no estado e pode ser facilmente 
distinguida por apresentar uma coloração escura 
nos capítulos e por serem plantas geralmente 
gráceis. Planta encontrada em solo úmido entre 
espécies de gramíneas e ciperáceas, em um local 
mais sombreado do que as demais espécies. Possui 
distribuição bastante ampla, na América do Sul 
ocorre no Brasil, Colômbia e Venezuela. No Brasil 
distribui-se no Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Roraima, Sergipe (Ruhland 1903; Giulietti 
et al. 2014).
Material examinado selecionado: Arraial do Cabo, 
24.VIII.1987, D. Araujo & R.F. Oliveira 7955 (GUA); 
Cabo Frio, 18.X.1995, I.M. Silva et al. 264 (R); 
Carapebus, 14.VII.2011, T. Cruz et al. 06 (R); Casimiro 
de Abreu, 29.XI.1987, A.A.M. Barros et Konny Tanizaki 
218 (RFA); Macaé, 31.VIII.2006, C.P. Bove et al. (R); 
Maricá: 27.III.2014, L.E.F. 24 Silva (RB); Quissamã, 
24.III.2006, J. Paz et R. Lewis 399 (R); Rio das Ostras, 
11.II.2000, C.B. Moreira et al. 90 (R); Saquarema, 
26.X.1993, J. Fontella & R. Paixão 3167 (RB); Rio de 
Janeiro, 19.XI.1990, D. Araujo 9198 (GUA).

10. Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland, in 
Pflanzenr. (Engler) IV. 30 (Heft 13): 249. 1903. 
 Fig. 2d

Planta 9,5–21,8 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 0,8–2,6 × 0,1 cm, lineares, superfícies 
pilosas em ambas as faces, margens ciliadas, ápice 
obtuso. Espatas 1,1–2,6 cm compr., fechadas, 
pilosas na face abaxial, ápice obtuso. Escapos 
partindo da axila das folhas, geralmente solitários, 
quando em arranjo umbeliforme então formando 
florescência única apical, 4,6–20,8 cm compr., 
pilosos. Brácteas involucrais creme, ca. 2 mm 
compr., inconspícuas, não ultrapassando o diâmetro 
do capítulo, elípticas-obovais, superfícies glabras, 
margens glabras, ápice obtuso-arredondado. 
Brácteas florais hialinas, ca. 3 mm compr., elípticas, 
superfícies glabras, margens glabras, ápice obtuso. 
Flor estaminada ca. 2 mm compr., pedicelo ca. 1 

mm compr., com longos tricomas; sépalas hialinas, 
elípticas, superfícies glabras, margens glabras, 
ápice agudo; pétalas hialinas, anteras dorsifixas, 
pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 2 mm compr., 
séssil; sépalas hialinas, elípticas, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice obtuso; pétalas 
unidas na região mediana, hialinas, elípticas, 
superfícies com longos tricomas, margens ciliadas, 
ápice obtuso; ramos estigmáticos simples, do 
mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. Ramos 
estigmáticos e nectaríferos liberando-se na coluna 
do gineceu na mesma altura.

Comentários: Espécie de hábito grácil e 
capítulos alvos. Seus indivíduos são em geral 
solitários e crescem diretamente em solo arenoso 
em pleno sol. Distribui-se na Bolívia, Brasil, 
Uruguai e Venezuela. No Brasil distribui-se no 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. 
Entretanto, nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro são pouco frequentes (Ruhland 1903; Sano 
& Giulietti 2012; Giulietti et al. 2014).
Material examinado selecionado:  Carapebus, 
15.VII.2011, E. Santos et al. 650 (R); Paraty, s.d., C. 
Almeida 1922 (RB); Rio das Ostras, 04.IX.1953, F. 
Segadas-Vianna et al. Restinga I 943 (R); Rio de Janeiro, 
11.VII.1931, B. Lutz 602 (R).

11. Syngonanthus restingensis Hensold & A.L.R. 
Oliveira, Phytotaxa 40: 2. 2012. Fig. 2e

Planta 21–42 cm alt. Folhas dispostas 
em roseta, 10–22 × 0,5–0,9 cm, lanceoladas, 
superfícies pilosas em ambas as faces quando 
jovem a glabrescentes, margens ciliadas, ápice 
agudo. Espatas 3,5–5,5 cm compr., fechadas, 
glabrescentes, ápice agudo. Escapos partindo da 
axila das folhas, geralmente solitários, quando em 
arranjo umbeliforme então formando florescência 
única apical, 19–40 cm compr., pilosos. Capítulos 
creme, ca. 6–7,5 mm diam. Brácteas involucrais 
castanhas, ca. 3 mm compr., inconspícuas, não 
ultrapassando o diâmetro do capítulo, ovais, 
superfícies glabras, margens ciliadas, ápice 
obtuso-arredondado. Brácteas florais hialinas, 
ca. 2 mm compr., lineares, superfícies glabras, 
margens esparsamente ciliadas, ápice agudo. Flor 
estaminada ca. 2 mm compr., pedicelo ca. 0,5 mm 
compr., com longos tricomas; sépalas hialinas, 
obovais, superfícies glabras, margens glabras, ápice 
acuminado; pétalas hialinas, anteras dorsifixas, 
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pistilódio papiloso. Flor pistilada ca. 2 mm compr., 
pedicelo 0,5 mm, com longos tricomas; sépalas 
hialinas, elípticas, superfícies glabras, margens 
glabras, ápice acuminado; pétalas unidas na região 
mediana, hialinas, oblanceoladas, superfícies 
glabras, margens glabras, ápice acuminado; ramos 
estigmáticos simples, 3 vezes maior que os ramos 
nectaríferos. Ramos estigmáticos e nectaríferos 
liberando-se na coluna do gineceu na mesma altura.

Comentários: Espécie descrita recentemente 
das restingas do sudeste e nordeste (Hensold et 
al. 2012). É diferenciada de S. gracilis por ser 
uma espécie mais robusta, muitas vezes formando 
touceiras de indivíduos com folhas lanceoladas 
crescendo em áreas sombreadas. Em Macaé, foi 
encontrada no Parque Nacional da Restinga de 
Jurubatiba na lagoa comprida e em Carapebus. 
Material examinado selecionado: Carapebus, 
12.IX.1995, V.L.C. Martins 205 (R); 14.VII.2011, A. 
Oliveira et al. 268 (R). Macaé, 22.IX.1981, D. Araújo 
& N. Crud 4597 (GUA); 14.VIII.1986, Correa et al. 772 
(R). Rio das Ostras, 4.IX.1953, F. Segadas-Vianna et al. 
Restinga I-941 (R); 5.IX.1953, F. Segadas-Vianna et al. 
Restinga I-950 (R).

12. Tonina fluviatilis Aubl., Hist. Pl. Guiane 2: 
857. 1775. Fig. 2f

Planta 10–12 cm alt. Caule longo e aéreo, 
27–32 cm compr. Folhas dispostas ao longo do 
caule, 1–2,5 × 0,1–0,3 cm, lanceoladas, superfícies 
pilosas, margens ciliadas, ápice agudo. Espatas ca. 
1 cm, abertas, ápice agudo. Escapos partindo da 
axila das folhas, solitários, nunca formando arranjo 
umbeliforme, ca. 2 mm compr., glabros. Capítulos 
castanho-claros, 3 mm diâm., hemisféricos a 
esféricos. Brácteas involucrais castanho-claras, 3 
× 1 mm compr., não ultrapassando o diâmetro do 
capítulo, largo-elípticas, superfícies glabrescentes, 
margens ciliadas, ápice acuminado. Brácteas florais 
hialinas, 2 × 1 mm compr., lanceoladas, superfícies 
face adaxial pilosas e abaxial glabras, margens 
ciliadas, ápice acuminado. Flor estaminada 
ca. 2 mm compr., pedicelo ca. 0,5 mm compr., 
superfícies glabras; sépalas hialinas, unidas na 
base cobrindo o ápice das pétalas, livres, obovais, 
superfícies glabras, margens glabras, ápice agudo; 
pétalas hialinas, livres, anteras dorsifixas, pistilódio 
diminuto; antóforo carnoso, desenvolvidas, onde 
se inserem as pétalas livres, muito delicadas, 
superfícies glabras. Flor pistilada ca. 2,5 mm 
compr., subsésseis; sépalas hialinas, livres, a dorsal 
carenada, as latero-ventrais côncavas, superfícies 
glabrescentes, margens ciliadas, ápice agudo; 

pétalas reduzidas a lobos com longos tricomas ou 
nulas sobre antóforo carnoso, totalmente livres, 
lineares, superfícies densamente pilosas, margens 
ciliadas, ápice agudo; ramos estigmáticos bífidos 
do mesmo tamanho que os ramos nectaríferos. 
Ramos estigmáticos e nectaríferos liberando-se 
na coluna do gineceu na mesma altura.

Comentários: Tonina fluviatilis é a única 
espécie aquática encontrada nas restingas do 
Rio de Janeiro. É distinta das demais por formar 
grandes populações de indivíduos com folhas 
dispostas ao longo do caule, espatas abertas e 
pétalas da flor pistilada completamente reduzidas. 
Foi encontrada na estrada para lagoa Comprida, em 
lagos próximo à mata de restinga. Distribui-se em 
diversos países nas Américas: Brasil, Colômbia, 
Equador, Guiana, Guiana Francesa, México, Peru, 
Suriname e Venezuela. No Brasil sua ocorrência é 
atribuída aos estados do Acre, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo 
(Ruhland 1903; Sano & Giulietti 2012; Giuilietti 
et al. 2014).
Material examinado selecionado: Macaé, s.d., D. 
Araújo 5227 (GUA).
Material adicional examinado selecionado: BRASIL. 
BAHIA: Cairú, 25.I.2000, C.P. Bove 605 (R); ESPÍRITO 
SANTO: Itaúnas, 22.XII.1998, C.P. Bove et al. 365 (R). 
SÃO PAULO: Bertioga, VIII.2000, P.S.P. Sampaio & 
S.E. Martins 534 (SP).
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Resumo
Eriosema, compreendendo 150 espécies, possui distribuição pantropical, e apresenta dois principais centros 
de diversidade, um na África e outro nas Américas. Atualmente 38 espécies são registradas para a região 
Neotropical, das quais 30 encontram-se no Brasil. O presente trabalho consiste no tratamento taxonômico das 
espécies de Eriosema na região Sudeste do Brasil onde foram registrados 26 táxons: Eriosema benthamianum, 
E. campestre var. campestre, E. campestre var. macrophyllum, E. congestum, E. crinitum, E. defoliatum, E. 
floribundum, E. glabrum, E. glaziovii, E. hatschbachii, E. heterophyllum, E. longiflorum, E. longifolium, E. 
obovatum, E. platycarpon, E. prorepens, E. pycnanthum, E. riedelii, E. rigidum, E. rufum var. macrostachyum, 
E. rufum  var. rufum, E. simplicifolium, E. stenophyllum, E. strictum, E. tacuaremboense. e E. tozziae. Uma 
nova ocorrência é apresentada para o Sudeste, E. tacuaremboense, além da descoberta de duas espécies novas, 
E. hatschbachii e E. tozziae .
Palavras-chave: Cajaninae, Fabaceae, Rhynchosia, Taxonomia Vegetal. 

Abstract
Eriosema, comprising about 150 species, has a pantropical distribution, with two main centres of diversity, one in Africa 
and the other in the Americas. Currently 38 species are recorded for the Neotropics, of which 30 occur in Brazil. This work 
consists of the taxonomic treatment of the species of Eriosema in Southeastern Brazil. In this study, 26 taxa were recorded: 
Eriosema benthamianum, E. campestre var. campestre, E. campestre var. macrophyllum, E. congestum, E. crinitum, E. 
defoliatum, E. floribundum, E. glabrum, E. glaziovii, E. hatschbachii, E. heterophyllum, E. longiflorum, E. longifolium, E. 
obovatum, E. platycarpon, E. prorepens, E. pycnanthum, E. riedelii, E. rigidum, E. rufum var. macrostachyum, E. rufum 
var. rufum, E. simplicifolium, E. stenophyllum, E. strictum, E. tacuaremboense and E. tozziae. A new occurrence is cited 
for southeastern Brazil, E. tacuaremboense, besides the discovery of two new species, E. hatschbachii and E. tozziae. 
Key words: Cajaninae, Fabaceae, Rhynchosia, Plant Taxonomy. 
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Introdução
O gênero Eriosema (DC) Desv. pertence à 

subtribo Cajaninae da tribo Phaseoleae e possui 
distribuição pantropical, apresentando dois 
principais centros de diversidade para as cerca de 
150 espécies, um na África e outro nas Américas 
(Grear 1970). Pouco se conhece sobre as relações 

interespecíficas em Eriosema e até mesmo sobre 
sua precisa distinção com Rhynchosia Lour., gênero 
mais relacionado filogeneticamente (Bruneau et 
al. 1995; Doyle & Doyle 1993). No estudo de 
Bruneau et al. (1995), tais gêneros aparecem como 
monofiléticos, contudo não mais que duas espécies 
de cada gênero foram amostradas, fato este que 
não esclarece o monofiltetismo deles. O trabalho 
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Material e Métodos
O levantamento e a identificação dos táxons 

foram realizados através de análise morfológica 
de exsicatas de herbários nacionais e estrangeiros: 
BHCB, CEN, ESA, HUEFS, K, MBML, NY, 
OUPR, P, R, RB, SI, SP, SPF, UB, UEC, UFG, 
VIC, VIES (acrônimos de acordo com Thiers 
continamente atualizado). Além disso, foram 
realizadas expedições a campo nos anos de 2011, 
2012 e 2013 e o material coletado foi depositado 
no Herbário OUPR. A identidade das espécies 
foi estabelecida através da comparação com suas 
diagnoses originais e com o material tipo ou com 
imagens de tipos nomenclaturais disponíveis on-line.

As abreviações dos nomes dos autores das 
espécies foram feitas de acordo com Brummitt 
& Powel (1992). A análise morfológica foi feita 
com base na metodologia clássica e com o auxílio 
de estereomicroscópio (Zeiss) com câmara clara 
acoplada e as medidas pertinentes tomadas com 
paquímetro. As descrições das espécies foram 
padronizadas e a terminologia para tal foi baseada 
em Kirkbride et al. (2003) para fruto e Hickey & 
Clive King (2000) para demais aspectos. 

As informações sobre distribuição geográfica, 
ambiente preferencial, períodos de floração 
e frutificação das espécies foram obtidas nas 
etiquetas das exsicatas, das observações no campo e 
da literatura. A chave de identificação foi elaborada 
baseando-se em características morfológicas de 
fácil visualização. Todas as espécies encontradas 
foram ilustradas. 

Resultados e Discussão
Na região Sudeste do Brasil, 26 táxons de 

Eriosema foram encontrados, distribuídos em 24 
espécies. Dos estados desta região, Minas Gerais 
contou com o maior número de espécies, 23, e 
destas, somente E. platycarpon Micheli não foi 
registrada para o estado, seguido do estado de 
São Paulo com 10 espécies e Rio de Janeiro com 
uma espécie. Não foram encontradas espécies de 
Eriosema para o Espírito Santo. Através dos vários 
herbários visitados e dos empréstimos recebidos 
dos herbários já citados no item material e métodos 
não foram localizados exemplares do ES. Além 
disto, fotografias das exsicatas dos Herbários 
MBML e VIES citadas no speciesLink como sendo 
de Eriosema, na verdade pertenciam ao gênero 
Camptosema Hook. & Arn.. 

fenético realizado por Fortunato (2000) mostra 
uma relação de afinidade entre estes dois gêneros.

A distinção entre Eriosema e Rhynchosia é, 
basicamente, a localização do ponto de inserção 
do funículo da semente em relação ao hilo, sendo 
terminal em Eriosema e central, subcentral ou 
terminal em Rhynchosia. Contudo, este é um 
caráter inconsistente para separar estes gêneros, 
tendo em vista que o ponto de inserção do funículo 
em Rhynchosia pode ser central, subcentral ou 
terminal (Grear 1970). Alguns autores utilizaram 
também caracteres do hábito, forma do hilo e cor 
das flores para separar os dois gêneros (Grear 1970; 
Miotto 1988). 

Eriosema pode ser caracterizado principalmente 
por possuir racemos axilares ou terminais usualmente 
com as flores congestas no ápice, sementes com hilo 
linear e funículo apical inserido na extremidade do 
hilo (Grear 1970). O gênero é bastante uniforme 
morfologicamente, dificultando a delimitação das 
espécies, que são circunscritas principalmente por 
caracteres foliares, que podem ser variáveis de 
acordo com condições ambientais, além de outros 
relativos aos indumentos (coloração), inflorescências 
e flores (Grear 1970; Fortunato 1993). 

O mais recente e relevante tratamento 
taxonômico do gênero foi publicado por Grear (1970) 
que tratou as espécies americanas. Das 38 espécies ali 
ocorrentes, 30 ocorrem no Brasil (Fortunato 2014). 
Na Lista das Espécies da Flora do Brasil são citadas 
19 espécies de Eriosema para a região Sudeste, 
ocorrendo em Cerrado, Campos rupestres, Caatinga 
e Mata Atlântica (Fortunato 2014).

Os estudos envolvendo o gênero Eriosema 
no Brasil são escassos, sendo os mais importantes 
aqueles que se restringem à descrição de novos 
táxons ou a estudos de floras regionais, como os 
de Lewis (1987), Lewis & Owen (1989), Cristaldo 
(2008), Rogalski & Miotto (2011), Fortuna-Perez 
et al. (2013) e Cândido et al. (2014). 

Considerando a riqueza de táxons de Eriosema 
existentes no Brasil, a pouca descontinuidade entre 
os caracteres diagnósticos infragenéricos e a 
escassez de trabalhos taxonômicos recentes deste 
gênero, este trabalho teve como objetivo realizar 
o estudo taxonômico das espécies de Eriosema 
ocorrentes na região Sudeste do Brasil, fornecendo 
ilustrações, chave de identificação, descrições e 
breves comentários, além de dados de distribuição 
geográfica e ambiente preferencial das espécies.
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Eriosema tacuaremboense Arechav. é uma 
nova citação para o Sudeste, além da descoberta de 
duas espécies novas, E. hatschbachii Fort.-Perez 
& G.P.Lewis e E. tozziae Cândido & Fort.-Perez 
(ambas para Minas Gerais). Para o Brasil, a partir 
de agora, são citadas 32 espécies, acrescentando 

E. hatschbachii e Eriosema tozziae, além das 30 
referidas por Fortunato (2014). Considerando o 
número de espécies para o Brasil, a região Sudeste 
(24), especialmente Minas Gerais (23), é um dos 
principais centros de diversidade de Eriosema no 
país.

Chave de identificação para as espécies de Eriosema ocorrentes no Sudeste do Brasil

1. Folhas sempre unifolioladas.
2. Estípulas livres; folíolos obovados ...........................................................13. Eriosema obovatum
2’. Estípulas concrescidas, ou ocasionalmente livres até a metade; folíolos lineares, lanceolados, 

oblongos, oblongo-lanceolados, elípticos, ovados, oval-lanceolados, cordiformes, cordiforme-
lanceolados, cordados.  
3. Folíolos lineares, raro lanceolados, base aguda, aspecto de um bastão rígido........................  

 ..................................................................................................... 21. Eriosema stenophyllum
3’. Folíolos lanceolados, oblongos, oblongo-lanceolados, elípticos, ovados, oval-lanceolados, 

cordiformes, cordiforme-lanceolados, cordados, base obtusa, arredondada a cordada. 
4. Estípulas decíduas; folíolos de tamanho e forma variados na mesma planta .................  

 .............................................................................................1. Eriosema benthamianum
4’. Estípulas persistentes; folíolos de tamanho e forma uniformes na mesma planta.

5. Subarbustos eretos ou ascendentes, glabros ou glabrescentes; folíolos rígido-
coriáceos; racemos densamente albo-seríceos (raro pubescentes) ..........................
 .............................................................................................. 18. Eriosema rigidum

5’. Subarbustos prostrados, usualmente decumbentes a procumbentes, raramente eretos, 
pubescentes, seríceos; folíolos membranáceos, cartáceos a fino coriáceos; racemos 
glabrescentes a pubescentes.  
6. Racemos geralmente mais longos que as folhas .............................................  

 ............................................................................10. Eriosema heterophyllum
6’. Racemos geralmente mais curtos ou não ultrapassando as folhas maduras ....  

 ............................................................................20. Eriosema simplicifolium
1’. Folhas trifolioladas (ocasionalmente ocorrendo folhas com um folíolo na base da planta em E. 

floribundum).
7. Racemos ultrapassando o nível das folhas quando totalmente expandidos. 

8. Ramos glabros ou glabrescentes; folíolos com três nervuras bem marcadas, as duas laterais 
marginais e convergindo para o ápice ................................................... 7. Eriosema glabrum

8’. Ramos pubescentes ou pilosos, folíolos sem as três nervuras bem marcadas, quando com três 
nervuras, as duas laterais não convergindo para o ápice. 
9. Ramos procumbentes ou prostrados.

10. Folíolos membranáceos, base aguda, ramos densamente hirsutos ..........................  
 ...........................................................................................15. Eriosema prorepens

10’. Folíolos fino coriáceos, base obtusa ou subcordada (raro aguda), ramos esparsamente 
pilosos....................................................................................8. Eriosema glaziovii

9’. Ramos eretos ou ascendentes.
 11. Folhas decíduas na antese ..................................................5. Eriosema defoliatum
 11’. Folhas persistentes na antese.

 12. Flores 10–13 mm compr. ................................................24. Eriosema tozziae
 12’. Flores 21–30 mm compr.

13. Folíolos obovados, argênteo-pilosos, contrastando com as nervuras rufo-
pubescentes, base aguda ou obtusa ........................ 17. Eriosema riedelii

13’. Folíolos elípticos, amarelos a rufo-pubescentes, não contrastando com 
as nervuras, base usualmente cordada ou subcordada (raro) ...................  
 ........................................................................ 11. Eriosema longiflorum
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7’. Racemos não ultrapassando o nível das folhas quando totalmente expandidos. 
14. Folíolos geralmente menos que cinco vezes mais longos do que largos, elípticos, largo-elípticos, 

obovados, largo-obovados, ovados, lanceolados, largo-lanceolados, oblongos, oblongo-lanceolados, 
estreito-obovados, estreito-elípticos.
15. Ramos glabrescentes, albos, cinéreos, prateados a alvacentos pubescentes.

 16. Subarbustos eretos com folhas somente próximas ao ápice na antese ............................  
 ................................................................................................ 9. Eriosema hatschbachii

 16’. Subarbustos eretos com folhas espalhadas por toda a planta ou com folhas decíduas na 
antese. 
 17. Folhas fortemente discolores ......................................... 14. Eriosema platycarpon
 17’. Folhas concolores. 

18. Estípulas decíduas; plantas com folhas decíduas na antese ............................  
 ....................................................................................3. Eriosema congestum

18’. Estípulas persistentes; plantas com folhas persistentes na antese ...................  
 ................................................................................. 6. Eriosema floribundum

 15’. Ramos amarelados, rufos ou ferrugíneos, pilosos ou pubescentes.
19. Folíolos oblongo-lanceolados; nervuras paralelas ..........................................................  

 ............................................................................................... 16. Eriosema pycnanthum
19’. Folíolos oblongos, estreito-oblongos, elípticos, estreito-elípticos, largo-elípticos, oblongo-

elípticos, oblongo-ovados, obovados, largo-obovados, ovados, ovado-lanceolados, 
orbiculares, lanceolados, nervuras peninérvias. 
20. Subarbustos eretos, ramos densamente rufo-pilosos ou ferrugíneo-pubescentes ...  

 ................................................................................................. 19. Eriosema rufum
20’. Subarbustos prostrados ou raramente eretos, ramos amarelo-pilosos ou alvacento-

pilosos................................................................................. 2. Eriosema campestre
 14’. Folíolos geralmente mais que cinco vezes mais longos do que largos, lineares, linear-elípticos, 

linear-oblongos, estreitamente oblongos, elípticos, estreito-elípticos, lanceolados, ovais e obovado 
(exceção em algumas variedades de E. crinitum, que podem apresentar folíolos elípticos a largo-
elípticos). 
21. Ramos prateados, alvacentos a cinéreos, pubescentes.

22. Folíolos elípticos a estreito-elípticos; estandarte com ápice retuso ..................................  
 .........................................................................................23. Eriosema tacuaremboense

22’. Folíolos lineares, lanceolados a estreito-elípticos (raro); estandarte com ápice apiculado 
 ......................................................................................................22. Eriosema strictum

21’. Ramos acastanhados, amarelos, ferrugíneos, rufo-pubescentes.
23. Racemos com 4-5 flores, laxos ...................................................... 4. Eriosema crinitum
23’. Racemos com mais de 8 flores, congestos ............................. 12. Eriosema longifolium

Tratamento Taxonômico
Eriosema (DC.) Desv., Ann. Sci. Nat. (Paris) 9: 
421. 1826. Tipo: Eriosema rufum (Kunth) G. Don., 
Gen. Hist. 2: 347. 1832. 

Subarbustos ,  eretos  ou prostrados, 
ascendentes, decumbentes a procumbentes. 
Raízes napiformes ou fusiformes. Xilopódio 
frequentemente presente.  Caule simples ou 
ramificado. Folhas pinado-trifolioladas ou 
unifolioladas, sésseis ou curto-pecioladas; folíolos 
com glândulas punctiformes amarelas na face dorsal, 
raramente na ventral; estípulas concrescidas quase 
até o ápice, raro livres, caducas ou persistentes, 
com ou sem estipelas. Racemo, axilar ou terminal, 

laxo ou congesto, mais curto ou mais longo 
que as folhas, flores frequentemente agrupadas 
no ápice; brácteas caducas ou persistentes; 
bractéolas ausentes. Flores com pétalas amarelas, 
raro alaranjadas, às vezes com estrias violáceas 
ou vermelhas; cálice campanulado, lacínias 5; 
estandarte 2-auriculado; asas auriculadas ou não; 
peças da quilha falcadas, cuculadas; estames 
10, diadelfos, anteras uniformes; ovário séssil 
ou subséssil, densamente viloso, estigma apical, 
subcapitado. Legumes retos, elasticamente 
deiscentes; sementes 2; hilo linear, alongado, 
funículo apical, inserido na extremidade do hilo; 
arilo esbranquiçado.  
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1. Eriosema benthamianum Mart. ex Benth., 
Linnaea 22: 521. 1849. Fig. 1a-i

Subarbustos eretos, 0,5–1,5 m alt.; caule 
ramificado no ápice, com tricomas glandulares e 
não-glandulares, curtos, esparsamente entremeados 
com tricomas longos, canescentes, ramos amarelo-
ferrugíneos, glabrescentes na base. Pecíolos 3-5 mm 
compr. Folhas unifolioladas, concolores, persistentes 
e espalhadas por toda a planta na antese; estípulas 
concrescidas ou ocasionalmente livres até a metade, 
2,5–5 mm compr., lanceoladas, decíduas; estipelas 
nulas; folíolos de tamanho e forma variados na 
mesma planta, sem as três nervuras bem marcadas, 
quando com três nervuras, as duas laterais não 
convergindo para o ápice, nervuras peninérvias, 
pubescentes, 2–12 × 2–6 cm, ovados, elípticos ou 
oblongos, fino coriáceos, ápice agudo, base obtusa a 
cordada, glândulas punctiformes presentes. Racemos 
axilares, 3–7,5 cm compr., ultrapassando o nível 
das folhas quando totalmente expandidos, laxos, 
3–5 flores, pubescentes; brácteas ovadas, decíduas, 
4–5 mm compr. Flores 12–18 mm compr.; cálice 
5–12 mm compr., lacínias lanceoladas, mais longas 
que o tubo calicino; estandarte 16–19 mm compr., 
obovado, com indumento lanoso externamente, 
ápice levemente retuso; alas 14–16 mm compr.; 
pétalas da quilha 13–16 mm compr. Legumes 11–18 
× 6–10 mm, ovados a oblongos, rostrados, castanho-
escuros, pubérulos; sementes 4–5,5 mm compr., 
elípticas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Brasilândia de Minas, Fazenda Brejão, 30.VII.1999, fl. 
e fr., A.A. Azevedo 121 (BHCB); Curvelo, 05.IX.1972, 
fl. e fr., G. Hatschbach 26984 (UEC); Serra da Piedade, 
Divisa de Betim e Brumadinho, 08.VII.1994, fl. e fr., J. 
Evangelista de Oliveira 104 (BHCB, UB); São Roque 
de Minas, ao redor da Serra da Canastra, 23.IX.2007, fl. 
e fr., B.L. Merlin et al. 101 (ESA); Uberaba, 23 km N of 
Uberaba on BR-106, 07.VII.1967, fl. e fr., R. Goodland 
3151 (UB). SÃO PAULO: Buritizal, 20°12’26.4”S, 
47°45’22.7”W, 27.VII.1994, fl. e fr., K.D. Barreto et 
al. 2724 (ESA, SPF); Cajuru, Fazenda Santa Carlota, 
20.VIII.1989, fl., A. Sciamarelli & J.V.C. Nunes 209 (SPF); 
24.III.1989, fl., A. Sciamarelli & J.V.C. Nunes 274 (SPF).

Esta espécie caracterizada por apresentar 
hábito ereto e ramificado no ápice, tricomas 

glandulares em toda a planta e os folíolos com 
tamanho e forma diferente no mesmo indivíduo. 
Semelhante à E. heterophyllum, mas esta possui 
hábito prostrado e os folíolos com tamanho e forma 
uniforme no mesmo indivíduo. 

No Brasil ocorre no Distrito Federal, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e em São Paulo 
(Bentham 1859; Grear 1970; Cristaldo 2008). 
Coletada com flores em março, junho, julho, agosto 
e setembro; e frutos de junho a setembro.

2. Eriosema campestre Benth., in Mart. Fl. Bras. 
15(1): 212. 1859.

Subarbustos prostrados, raramente eretos, 
0,2–1 m alt.; caule ramificado desde a base ou simples, 
com tricomas glandulares e não-glandulares, curtos, 
entremeados com tricomas longos, patentes, ramos 
pilosos, alvacentos a amarelados. Pecíolos 1–2 mm 
compr. Folhas trifolioladas, concolores ou levemente 
discolores, persistentes e espalhadas por toda a planta na 
antese; estípulas concrescidas ou ocasionalmente livres 
até a metade, posteriormente tornam-se livres, 0,2–2 
cm compr., lanceoladas, persistentes; estipelas nulas; 
folíolos de tamanho e forma uniformes na mesma 
planta, sem as três nervuras bem marcadas, quando 
com três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice , menos que cinco vezes mais longos 
do que largos, nervuras peninérvias, pubescentes, 
2,5–8 × 1–4 cm, obovado a largo-obovado, elípticos a 
largo-elíptico, ovados, estreito-elípticos, lanceolados, 
raro oblongos, cartáceos, ápice obtuso, agudo, retuso 
a truncado, mucronado, base obtusa a subcordada, 
glândulas punctiformes presentes. Racemos axilares 
e terminais, 2,5–6,5 cm compr., não ultrapassando 
o nível das folhas quando totalmente expandidos, 
laxos, 2–7 flores, pubescentes; brácteas cimbiformes, 
decíduas, 4–5 mm compr. Flores 10–13 mm compr.; 
cálice 6–13 mm compr., lacínias estreito-triangulares, 
mais longas que o tubo calicino; estandarte 10–15 mm 
compr., obovado, denso-pubescente externamente, 
ápice levemente retuso; alas 9–11 mm compr.; pétalas 
da quilha 10–11 mm compr. Legumes 15–20 × 8–11 
mm, ovados a oblongos, rostrados, castanho-escuros, 
levemente hirsuto; sementes ca. 5 mm compr., 
oblongas, castanhas a negras. 

Chave para as variedades de Eriosema campestre 

1. Folíolos obovados a largo-obovados, elípticos a largo-elípticos ou ovados ...........................................  
  .......................................................................................... 2.1 Eriosema campestre var. campestre

1’. Folíolos elípticos, estreito-elípticos a lanceolados ..................................................................................  
  ....................................................................................2.2 Eriosema campestre var. macrophyllum
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2.1 Eriosema campestre Benth. var. campestre, in 
Mart., Fl. Bras. 15(1):212. 1859. Fig. 1j-r
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Diamantina, Guinda, 05.XI.1937, fl., Mello Barreto 
9460 (SP); Itabirito, Serra de Itabirito, ca. 45 km S.E. 
of Belo Horizonte, 09.II.1968, fl., H.S. Irwin et al. 
19675 (UB); Sacramento, Parque Nacional da Serra 
da Canastra, Guarita de Sacramento, caminho para o 
Córrego dos Coelhos, 23.IX.1996, fl., R. Romero & J.N. 
Nakajima 3669 (OUPR); Ouro Preto, Próximo a Mina 
de Fábrica, 20°25’18”S, 43°50’41”W, 6.XI.2008, fl., 
S.G. Rezende 2855 (BHCB); Serra do Cabral, ca. 3 km 
W. of Cantoni, 09.III.1970, fr., H.S. Irwin et al. 27206 
(UB). SÃO PAULO: Itapeva, Estação Ecológica de 
Itapeva, 18.VIII.1995, fl., V.C. Souza et al. 8724 (ESA); 
Itararé, Fazenda Santa Maria do Espinho e Saco Grande, 
25.I.1996, fl., H. Longhi-Wagner et al. 3175 (SPF); 
Osasco, 09.XI.1913, fl. e fr., A.C. Brade 7287 (SP). 
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, Serra Pouso Alto, 13º51’-14º10’S (aprox.), 
47º42’W (aprox.), 09.III.2012, fr., A.P. Fortuna-Perez 
et al. 1451 (OUPR).

Eriosema campestre var. campestre diferencia-
se de E. campestre var. macrophyllum por apresentar 
folíolos obovados a largo-obovados, elípticos a 
largo-elípticos ou ovados, medindo 2,5–8×1–4 cm 
e indumento amarelado, enquanto que E. campestre 
var. macrophyllum possuem os folíolos elípticos 
a estreito-elípticos, às vezes, lanceolados, e o 
indumento é piloso, alvacento. 

Ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, no 
Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul (Grear 
1970; Fortunato 2014). Coletada com flores em 
janeiro, fevereiro, agosto, setembro, novembro e 
dezembro; e com frutos nos meses de fevereiro, 
março e novembro.

2.2 Eriosema campestre var. macrophyllum 
(Grear) Fortunato, Kurtziana 27: 375. 1999. 
 Fig. 2a-i
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Carmo do Rio Claro, 18.III.1920, fl., s.c., (SP 3691); Pedro 
Leopoldo, Lapa Vermelha, 17.X.1977, fl. e fr., P. Prous 
& J. Pedersoli 232 (BHCB). SÃO PAULO: Campinas, 
Campo Grande, 12.XII.1940, fr., A.P. Viegas & A.S. Lima 
(SP 48478); Itararé, Estrada para a Fazenda Santa Andréia, 
ca. de 1 km da Rodovia Itapeva-Itararé e do Rio Verde, 
30.X.1993, fl., V.C. Souza 4511 (ESA); Pirassununga, 
Cerrado de Emas, 06.I.1993, fl. e fr., M.L.F. Salatino et al. 
189 (SPF); 22°02’S, 47°30’W, 24.XI.1994, fl., S. Aragaki 
&  M. Batalha 180 (SPF); Tatuí, Campo de Santa Cruz, 
30.I.1918, fl., F.C. Hoehne (SP 1405).

Esta variedade ocorre principalmente em 
regiões de cerrado e campo rupestre (Grear 1970), e 
pode ser reconhecida principalmente por apresentar 
o indumento alvacento e conspicuamente piloso 
por toda a planta. 

Ocorre no Paraguai e Brasil, em Minas 
Gerais, São Paulo e nos estados da região Sul.
(Bentham 1859; Miotto 1988; Dubs 1998; Grear 
1970; Cristaldo 2008). Coletada com flores em 
janeiro, fevereiro, março, outubro e novembro; e 
com frutos de outubro a dezembro.

3. Eriosema congestum Benth., in Mart., Fl. Bras. 
15(1): 214. 1859. Fig. 2j-r

Subarbustos eretos, 0,25–1 m alt., caule não 
ramificado, raro pouco ramificado, com tricomas 
não-glandulares curtos, entremeados com tricomas 
mais longos, ramos pubescentes, alvacentos. 
Pecíolos 1–3 mm compr. Folhas trifolioladas, 
concolores, decíduas na antese; estípulas livres, 
2–5 mm compr., ovadas a lanceoladas, decíduas; 
estipelas nulas; folíolos de tamanho e forma 
uniformes na mesma planta, sem as três nervuras 
bem marcadas, quando com três nervuras, as duas 
laterais não convergindo para o ápice, menos que 
cinco vezes mais longos do que largos, nervuras 
peninérvias, pubescentes, 1,5–7 × 0,5–3 cm, 
elípticos ou estreito-elípticos, coriáceos, ápice 
acuminado a obtuso, base obtusa a subcordada, 
glândulas punctiformes presentes. Racemos 
axilares, 0,8–3,5 cm compr., não ultrapassando o 
nível das folhas quando totalmente expandidos, 
congestos, 5–15 flores, pubescentes,; brácteas 
cimbiformes, decíduas, 4–4,5 mm compr. Flores 
10–13 mm compr.; cálice 6–13 mm compr., 
lacínias estreito-triangulares, mais longas que 
o tubo calicino; estandarte 17–19 mm compr., 
obovado a oblongo, lanoso externamente, ápice 
arredondado; alas 15–15,5 mm compr.; pétalas 
da quilha 14–14,5mm compr. Legumes 15–20 × 
9–11 mm, ovados, rostrados, castanho-escuros, 
pubescentes; sementes ca. 5 mm compr., oblongas, 
castanhas a negras. 
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Araçaí, 22.IX.1955, fr., E.P. Heringer 4073 (UB); 
Jequitibá, 26.VII.1957, fl., E.P. Heringer 5665 (UB); 
Paraopeba, 13.VIII.1955, fl., E.P. Heringer 4004 (UB).
Material adicional examinado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, 02.X.1980, fl., T.S.M. Grandi 425 
(BHCB). GOIÁS: Cristalina, 10 km de Cristalina em 
direção à Unaí (GO-309), Serra dos Cristais, 10.IX.1998, 
fl., V.C. Souza et al. 21356 (ESA); Pirenópolis, cerca de 
10 km de Pirenópolis em direção à Corumbá de Goiás, 
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Figura 1 – a-i. Eriosema benthamianum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do 
ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice e androceu persistente (R. 
Goodland 3151). j-r. E. campestre var. campestre. j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe 
do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. Pétalas da quilha; r. Fruto com cálice e androceu persistente 
(Ramo e peças florais: S.Aragaki & M. Batalha 180; Detalhe da nervação e do ramo e fruto: M.L.F. Salatino et al. 189).
Figure 1 – a-i. Eriosema benthamianum. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. Standard 
petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx and staminal sheath persistent (R. Goodland 3151). j-r. E. campestre var. campestre. j. Habit; 
k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit with 
calyx and staminal sheath persistent (Habit and flower: S.Aragaki & M. Batalha 180; Detail of vein and stem, and fruit: M.L.F. Salatino et al. 189).
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Figura 2 – a-i. Eriosema campestre var. macrophyllum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe 
do ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice persistente (Ramo: Fortuna-
Perez et al. 1451; Peças Florais: R.Romero & J.N.Nakajima 3669; Fruto e folha: Fortuna-Perez et al. 1452). j-r. E. congestum. j. 
Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; 
p. Alas; q. Pétalas da quilha; r. Fruto com cálice e androceu persistente (Ramo, detalhe do indumento do ramo e folha: E.P.Heringer 
5665; Peças florais e detalhe do indumento do ramo: Fortuna-Perez et al. 220; Fruto: Fortuna-Perez 1516).
Figure 2 – a-i. Eriosema campestre var. macrophyllum. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; 
f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx persistent (Habit: Fortuna-Perez et al. 1451; Flower: R.Romero & J.N.Nakajima 3669; 
Fruit and leaf: Fortuna-Perez et al. 1452). j-r. E. congestum. j. Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. 
Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit with calyx and staminal sheath persistent (Habit, detail of indumentum of stem and leaf: 
E.P.Heringer 5665; Flower and detail of indumentum of stem: Fortuna-Perez et al. 220; Fruto: Fortuna-Perez 1516).
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15°55’42”S, 48°51’03”W, 14.VII.2000, fl. e fr., V.C. Souza 
et al. 23848 (BHCB); Serra Dourada, 29.X.2010, fr., A.P. 
Fortuna-Perez et al. 1516 (OUPR); São João da Aliança, 
Caminho para Serra Geral do Paranã, 16.VIII.2007, fl., A.P. 
Fortuna-Perez et al. 220 (UEC).

Eriosema congestum ocorre em cerrados, 
campos rupestres e bordas de mata seca. É facilmente 
reconhecida por apresentar os racemos curtos, sésseis 
ou subsésseis, com as flores numerosas e congestas na 
axila das folhas e estas decíduas na antese. 

No Brasil, esta espécie ocorre nas regiões 
Nordeste, Centro-Oeste, e Sudeste (Grear 1970) com 
flores e frutos de agosto a outubro.

4. Eriosema crinitum (Kunth) G.Don, Gen. Hist. 2: 
348. 1832. Fig. 3a-r

Subarbustos eretos, 0,2–0,6 m alt.; caule 
simples a muito ramificado, com tricomas glandulares 
e não-glandulares, glabrescentes a pubescentes, 
entremeados com tricomas longos, canescentes, 
ramos com indumento acastanhado a amarelado. 
Pecíolos 1–4 mm compr. Folhas trifolioladas, 
concolores ou levemente discolores, persistentes 
e espalhadas por toda a planta na antese; estípulas 
concrescidas quase até o ápice, 3,5–15 mm compr., 
estreito-lanceoladas a lanceoladas, persistentes; 
estipelas nulas; folíolos de tamanho variados e forma 
uniforme na mesma planta, sem as três nervuras bem 
marcadas, quando com três nervuras, as duas laterais 
não convergindo para o ápice, mais que cinco vezes 
mais longos do que largos, nervuras peninérvias, 
pubescentes, 1,2–13 × 0,2–2 cm, linear-elípticos a 
linear-oblongos, estreito-elípticos, lanceolados, ovais 
e obovados, cartáceos, ápice acuminado ou agudo-
mucronado, base aguda a arredondada e subcordada, 
glândulas punctiformes presentes. Racemos axilares 
e terminais, 0,5–3 cm compr., não ultrapassando o 
nível das folhas quando totalmente expandidos, laxos, 
4–5 flores, glabrescentes a pubescentes; brácteas 
cimbiformes a ovadas, decíduas, 3–7 mm compr. 
Flores 6–12 mm compr.; cálice 5–8 mm compr., 
lacínias estreito-triangulares, mais longas ou não 
que o tubo calicino; estandarte 7–12 mm compr., 
obovado, esparsamente seríceo externamente, ápice 
arredondado; alas 7–10,5 mm compr.; pétalas da 
quilha 7–9,5 mm compr. Legumes 11–17 × 2–3 
mm compr., oblongo-elípticos, rostrados, castanhos 
a enegrecidos, pubérulos a hirsutos; sementes 4–5 
mm compr., oblongas a reniformes, marmoreadas, 
castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Botumirim, Serra da Canastra, trilha para as Campinas 
do Bananal, 16°50’S, 43°00’W, 23.III.2000, fr., J.R. 

Pirani et al. 4607 (SPF); Diamantina, estrada Conselheiro 
Mata-Diamantina, Km 182, 29.I.1986, fl. e fr., N.L. 
Menezes (SPF 42648); Itutinga, Campo rupestre na beira 
da estrada entre Lavras e São João del Rey, 07.III.1995, fl. 
e fr., V.C. Souza et al. 7822 (ESA); Paraopeba, Fazenda do 
Chico Maurício, 07.II.1957, fl. e fr., E.P. Heringer 5487 
(UB). RIO DE JANEIRO: XI.1879, fl., A. Glaziou 10518 
(K); II.1882, fl., A. Glaziou 13420 (K). SÃO PAULO: 
Campos do Jordão, estrada do Areal, vale do rio Coxim, 
18.III.1964, fr., J. Correa Gomes Jr. 1660 (UB); Itirapina, 
estrada de Graúna, 07.II.1993, fl. e fr., F. de Barros 2597 
(SP); Pedregulho, Parque Estadual das Furnas do Bom 
Jesus, 20°14’52”S, 47°27’37”W, 31.X.2003, fl. e fr., D. 
Sasaki &  A.F. Sartori 773 (SPF); Pirassununga, Cerrado 
de Emas, 22°02’S, 47°30’W, 31.III.1995, fr., S. Aragaki & 
M. Batalha 312 (SP).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Mineiros, Parque Nacional das Emas, 18º6’23”S, 
52º55’40”W, 09.IV.2011, fl. e fr., A.P. Fortuna-Perez et 
al. 1438 (OUPR); Silvânia, Floresta Nacional da Silvânia, 
06.X.2012, fr., A.P. Fortuna-Perez et al. 1430 (OUPR); 
Teresina, 7 km by road S of Terezina, 17.III.1973, fl., W. 
R. Anderson 7333 (UB).

Devido ao polimorfismo existente entre 
os espécimes de E. crinitum variedades foram 
estabelecidas por diversos autores. Analisando o 
material de todo este complexo, especialmente 
E. crinitum var. discolor Fortunato, E. crinitum 
var. pulchellum (Kunth) G. Don, E. crinitum var. 
stipulare (Benth.) Fortunato e E. crititum var. 
fusiformis (Rusby) Grear foi possível observar que 
há um gradiente contínuo de muitas características 
morfológicas diagnósticas, mostrando que há 
sobreposição delas. Vale ressaltar, no entanto, que 
estudos adicionais deverão ser realizados para uma 
possível delimitação destes táxons e por isto, aqui 
foi adotada a posição de tratá-los sob E. crinitum 
senso amplo. 

Esta espécie possui ampla distribuição nas 
Américas (Grear 1970). No Brasil pode ser encontrada 
nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul (Fortunato 2014). 
E. crinitum ocorre em cerrados, campos rupestres, em 
bordas de mata seca e áreas antropizadas com flores 
e frutos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 
outubro e novembro.

5. Eriosema defoliatum Benth., Linnaea 22: 524. 
1849. Fig. 4a-h

Subarbustos eretos a ascendentes, 0,35–1,2 m 
alt.; caule ramificado desde a base ou simples, com 
tricomas não-glandulares, longos, ramos alvacentos, 
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Figura 3 – a-r: Eriosema crinitum – ilustração mostrando os dois extremos de variação dentro da espécie. a. Hábito; b. Folíolo; 
c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. 
Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice e androceu persistente (Ramo, Folha e Peças Florais: Fortuna-Perez et al.1438; Fruto: 
Fortuna-Perez et al. 1430); j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando 
indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. Pétalas da quilha; r. Fruto com cálice persistente (Ramo: W.R. Anderson 7333; 
Fruto e detalhe do indumento do ramo: J.C. Gomes Jr. 1660; Folha e Peças florais: E.P. Heringer 5487).
Figure 3 – a-r. Eriosema crinitum – Illustration showing the two extremes of variation within species. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet 
showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx and staminal sheath 
persistent (Habit, leaf and flower: Fortuna-Perez et al.1438; Fruit: Fortuna-Perez et al. 1430); j.Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; 
m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit with calyx persistent (Habit: W.R. Anderson 
7333; Fruit and detail of indumentum of stem: J.C. Gomes Jr. 1660; leaf and flower: E.P. Heringer 5487

2 
cm

1 
cm

5 
m

m

5 
m

m

2 
m

m

2 
m

m
5 

m
m

1 
cm

2 
m

m

5 
m

m

5 
m

m

2 
m

m

2 
cm

5 
m

m

a

b
c

d
e

f

g

h
i

j

k

l

m

n
o

p

q

r



Eriosema no Sudeste do Brasil

Rodriguésia 65(4): 885-916. 2014

895

pubescentes. Pecíolos 2–5 mm compr. Folhas 
trifolioladas, concolores ou levemente discolores, 
decíduas na antese; estípulas concrescidas quase 
até o ápice, posteriormente tornam-se livres, 0,2–2 
cm compr., lanceoladas, decíduas; estipelas nulas; 
folíolos de tamanho e forma uniformes na mesma 
planta, sem as três nervuras bem marcadas, quando 
com três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, nervuras peninérvias, pubescentes, 
2–6,5 × 1,5–3 cm, elípticos, coriáceos, ápice agudo 
a mucronado, base aguda a subcordada, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos axilares, 5,5–15 
cm compr., ultrapassando o nível das folhas quando 
totalmente expandidos, laxos, 25–60 flores, albo-
tomentosos; brácteas cimbiformes, decíduas, 4–5 
mm compr. Flores 5–18 mm compr.; cálice 10–11 
mm compr., lacínias estreito-triangulares, mais 
longas que o tubo calicino; estandarte 15–20 mm 
compr., obovado, seríceo externamente, ápice 
arredondado ou levemente retuso; alas 11–12,5 
mm compr.; pétalas da quilha 15–16 mm compr. 
Legumes 15–20 × 5–8 cm, ovalados a oblongos, 
rostrados, castanhos, pilosos; sementes 4–5,5 mm 
compr., oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Perdizes, Unidade de Conservação do Galheiro/CEMIG, 
19°13’37”S, 47°09’24”W, 09.IX.1999, fl., J.A. Lombardi 
3159 (BHCB); Estação Ambiental Galheiro, Céu do 
cavalo, 19°14’00.9”S, 47°09’36.1”W, fl. e fr., R. Arruda 
et al. 159 (UB). 
Material adicional examinado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, Reserva Biológica Chapada 
da Contagem. DF5, Reg. Palma, 15°33’S, 48°02”W, 
29.VII.1980, fl., L. Fiedler & T.S.M. Grandi 329 
(BHCB). GOIÁS: Anápolis, 21.VII.1952, fl., A. Macedo 
3564 (SP); próximo ao complexo da Fazenda Extrema, 
28.VI.2012, fl., J.P. Santos et al. 489 (OUPR).

Esta espécie é facilmente reconhecida pela 
longa inflorescência com indumento alvacento e 
suas folhas caducas quando em antese. 

No Brasil, E. defoliatum ocorre no Distrito 
Federal, Goiás e Minas Gerais em áreas de 
cerrados, campos rupestres e bordas de mata seca 
(Grear 1970). Foi coletada com flores de junho a 
setembro e com frutos no mês de agosto.

  
6. Eriosema floribundum Benth., Linnaea 22: 524. 
1849. Fig. 4i-q

Subarbustos eretos, 0,2–1,2 m alt., caule 
simples ou ramificado desde a base, tricomas não-
glandulares, longos, ramos alvacentos, pubescentes. 
Pecíolos 4–10 mm compr. Folhas trifolioladas, 
concolores, persistentes e espalhadas por toda 

planta na antese; estípulas concrescidas no ápice 
e livres na base, 0,4–2 cm compr., cimbiformes a 
lanceoladas, persistentes; estipelas nulas; folíolos 
de tamanho e forma uniformes na mesma planta, 
sem as três nervuras bem marcadas, quando com 
três nervuras, as duas laterais não convergindo para 
o ápice, menos que cinco vezes mais longos do que 
largos, nervuras peninérvias, pubescentes, 1,4–8 × 
0,5–3,5 cm, elípticos ou estreito-elípticos, coriáceos, 
ápice agudo, acuminado a mucronado, base obtusa 
a arredondada, glândulas punctiformes presentes. 
Racemos terminais, 2,5–5,5 cm compr., não 
ultrapassando o nível das folhas quando totalmente 
expandidos, laxos, 5–15 flores, pubescentes a 
tomentosos, alvacentos; brácteas cimbiformes, 
decíduas, 6–7 mm compr. Flores 5–15 mm compr.; 
cálice 10–11,5 mm compr., lacínias estreito-
triangulares, mais longas que o tubo calicino; 
estandarte, 12–17 mm compr., estreito-obovado, 
pubescente externamente, ápice arredondado-retuso; 
alas 10–16 mm compr.; pétalas da quilha 9–13 
mm compr. Legumes 14–17 × 5–8 mm, ovados a 
oblongos, rostrados, castanho-escuros, pubescentes; 
sementes 4,5–5 mm compr., oblongas, negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Botumirim, contrafortes orientais da Serra da Canastra, na 
trilha do Cruzeiro a partir do posto de gasolina, 29.IX.1997, fl. 
e fr., A. Rapini et al. 355 (SP); Brejo das Almas (atualmente, 
Fancisco Sá), Serra do Catuny, 10.XI.1938, fl., F. Markgraf 
et al. 3304 (SP); Cristália, Fazenda Cabral, 17.VII.1991, fl., 
M.G.C. &  S.T.S. 337 (BHCB); Diamantina, Fazenda da 
Glória-Merces, 25.XI.1937, fl. e fr., Mello Barreto 10036 
(SP); Grão Mogol, estrada para o Rio Ventania, 16°32’S, 
42°49’W, 13.XII.1989, fl., T.R.S. Silva et al.  (SPF 67806); 
Joaquim Felício, Serra do Cabral, ca. 5,9 km da cidade, 
17.7280°S, 44.1850°W, 13.X.2007, fl. e fr., J. Paula-Souza 
et al. 9393 (SPF); São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual 
do Rio Preto, 18º06’34.6”S, 43º20’19.5”W, III.2012, fl. e fr., 
A.P. Fortuna-Perez et al. 1412 (OUPR).

Eriosema floribundum é facilmente 
reconhecida por apresentar hábito subarbustivo 
ereto, folhas espalhadas por toda a planta, folíolos 
trifoliolados, densamente albo-tomentosos.

Esta espécie ocorre no Brasil, em Minas 
Gerais (Grear 1970) em áreas de cerrados e campos 
rupestres. Coletada com flores nos meses de março, 
julho, setembro, outubro, novembro e dezembro; 
e frutos em março, setembro, outubro, novembro.

7. Eriosema glabrum Mart. ex Benth., Linnaea 22: 
522. 1849. Fig. 5a-i

Subarbustos eretos a ascendentes, 0,25–1,25 
m alt., caule simples ou ramificado desde a base, 
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Figura 4 – a-h. Eriosema defoliatum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe 
do ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha (Fortuna-Perez et al. 489). i-q. 
Eriosema floribundum. i. Hábito; j. Folíolo; k. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; l. Detalhe do ramo mostrando 
indumento; m. Cálice; n. Estandarte; o. Alas; p. Pétalas da quilha; q. Fruto com cálice persistente (Fortuna-Perez 1412).
Figure 4 – a-h. Eriosema defoliatum. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; 
f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals (Fortuna-Perez et al. 489). i-q. Eriosema floribundum. i. Habit; j. Leaflet; k. Detail of 
leaflet showing veins; l. Detail of indumentum on stem; m. Calyx; n. Standard petal; o. Wing petals; p. Keel petals; q. Fruit with calyx 
persistent (Fortuna-Perez 1412).
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ramos glabros ou glabrescentes. Pecíolos 4–6 
mm compr. Folhas trifolioladas, concolores ou 
levemente discolores, persistentes e espalhadas 
por toda planta na antese; estípulas livres, 0,2–0,6 
cm compr., lanceoladas, persistentes; estipelas 
nulas; folíolos de tamanho e forma uniformes na 
mesma planta, com três nervuras bem marcadas, 
as duas laterais marginais e convergindo para 
o ápice, nervuras peninérvias, glabros ou 
glabrescentes, 1,6–7×0,5–2,7 cm compr., estreito-
elípticos ou oblongos, fino coriáceos, ápice agudo, 
acuminado a mucronado, base aguda, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos axilares e 
terminais, 6–7 cm compr., ultrapassando o nível 
das folhas quando totalmente expandidos, laxos, 
5–15 flores, glabros a glabrescentes; brácteas 
lanceoladas a cimbiformes, caducas, 4–5 mm 
compr. Flores 12–15 mm compr.; cálice 3–5 mm, 
lacínias estreito-triangulares, mais curtas que 
o tubo calicino; estandarte 12–14 mm compr., 
obovado a largo-obovado; alas 12–14 mm compr.; 
pétalas da quilha 9–12 mm compr. Legumes 
15–18×6–7 mm, oblongos, rostrados, castanho-
escuros, glabrescentes; sementes ca. 5 mm compr., 
oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL, MINAS GERAIS: 
Carrancas, Cachoeira da Fumaça, 07.X.1998, fl., 
L.S. Kinoshita et al.  (OUPR 27198); Itabirito, Serra 
do Espinhaço, Serra do Itabirito, ca. 45 km S.E. of 
Belo Horizonte, 09.II.1968, fl., H.S. Irwin 19673 
(UB); Montes Claros, Serra do Espinhaço, ca. 32 km 
of Montes Claros, road to Água Boa, 23.II.1969, fl. 
e fr., H.S. Irwin 23747 (UB); Ouro Preto, 09.I.1942, 
fl., Mello Barreto 11270 (BHCB); Paracatu, Serra da 
Anta, ca. 7 km of Paracatu, 04.II.1970, fr., H.S. Irwin 
et al. 26049 (UB). 
Material adicional examinado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, Brejo do Taquara, Reserva do 
IBGE, 28.I.2004, fr., A.P. Fortuna-Perez et al. 15 
(UEC). GOIÁS: Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional 
Chapada dos Veadeiros, próximo à sede do parque, 
13º51’-14º10’S (aprox.), 47º42’W, 10.III.2012, fl. e fr., 
A.P. Fortuna-Perez et al. 1455 (OUPR).

Eriosema glabrum é facilmente reconhecida 
por ser glabra ou glabrescente, apresentar três 
nervuras bem marcadas nos folíolos e as duas 
laterais marginais convergindo para o ápice.

Esta espécie ocorre na Argentina e no 
Brasil, no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná 
(Grear 1970; Fortunato 2014). Ocorre em 
cerrados e campos rupestres quartzíticos e foi 
coletada com flores em janeiro, fevereiro, março 
e outubro; e com frutos de janeiro a março.

8. Eriosema glaziovii Harms, Bot. Jahrb. 33 
(Beibl. 72): 31. 1903. Fig. 6 a-i

Subarbus tos  p ros t rados ,  0 ,30–1  m 
alt . ,  caule simples,  ramos esparsamente 
pilosos. Pecíolos 1–6 mm compr.. Folhas 
trifolioladas, persistentes e espalhadas por 
toda planta na antese; estípulas livres, 0,6–1 
cm compr., lanceoladas, persistentes; estipelas 
nulas; folíolos de tamanho e forma uniforme 
na mesma planta,  esparsamente pilosos, 
amarelados, sem as três nervuras bem marcadas, 
quando com três nervuras, as duas laterais 
não convergindo para o ápice,  nervuras 
peninérvias, 4–9×2,5–4 cm compr., elípticos, 
levemente obromboidais, fino coriáceos, ápice 
obtuso, base obtusa a subcordada, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos axilares, 
6–15 cm compr., ultrapassando o nível das 
folhas quando totalmente expandidos, laxos, 
15–65 flores, pubescentes; brácteas lanceoladas 
a cimbiformes, persistentes, 5–7 mm compr.. 
Flores 12–15 mm compr.; cálice 5–9 mm, 
lacínias lanceoladas, mais longas que o tubo 
calicino; estandarte 12–14 mm compr., obovado 
a largo-obovado, ápice obtuso; alas 12–13 mm 
compr.; pétalas da quilha 12–14 mm compr.. 
Legumes 14–16×6–9 mm, oblongos, rostrados, 
castanho-escuros, pubescentes; sementes 4 mm 
compr., oblongas, negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Unaí, Região da ponte sobre o Rio Preto, a 29 
km do entroncamento Brasília/Unaí/Palmital, na 
direção de Palmital, divisa DF/MG, 14.II.2002, fl., 
B.M.T. Walter 5093 (CEN). SÃO PAULO: Campos 
do Jordão, Estrada do Areal. Vale do rio Coxim, 
22°48’0”S, 45°37’0”W, 18.III.1964, fl., J.Correa 
Gomes Jr. 1670 (UB).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, 10.II.2012, fr., A.P. Fortuna-Perez et 
al. 1457 (OUPR).

Esta espécie é semelhante à Eriosema 
prorepens, mas pode ser diferenciada pela 
espessura dos folíolos e o indumento dos ramos, 
em E. glaziovii os folíolos são fino coriáceos e 
os ramos esparsamente pilosos, enquanto que  
E. prorepens os folíolos são membranáceos e os 
ramos densamente pilosos, ferrugíneos a rufos. 

No Brasil é encontrada nos estados de 
Goiás (Grear 1970), Minas Gerais e São Paulo. 
Eriosema glaziovii ocorre em áreas de cerrado 
e campo rupestre com flores em janeiro e 
fevereiro; e frutos em março.
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9. Eriosema hatschbachii  Fort.-Perez & 
G.P.Lewis, Kew Bulletin 68: 641-645. 2013. 
Iconografia: Fortuna-Perez et al. (2013); 642.

Subarbustos eretos, ca. 1 m alt.; caule pouco 
ramificado no ápice, com tricomas glandulares e 
não-glandulares, curtos, esparsamente entremeados 
com tricomas longos, canescentes, ramos cinéreos 
a prateados, densamente pubescentes. Pecíolos 
2–3 mm compr. Folhas trifolioladas, concolores 
ou levemente discolores, parcialmente decíduas 
(folhas somente próximas ao ápice) na antese; 
estípulas livres, 3–6 mm compr., lanceoladas, 
persistentes; estipelas nulas; folíolos de tamanho 
e forma uniformes na mesma planta, sem as 
três nervuras bem marcadas, quando com três 
nervuras, as duas laterais não convergindo para o 
ápice, menos que cinco vezes mais longos do que 
largos, nervuras paralelas, pubescentes, 2–12×2–6 
cm, ovados, elípticos, raro oblongos, fino 
coriáceos, ápice arredondado a agudo, mucronado, 
base aguda a cuneada, glândulas punctiformes 
presentes. Racemos 3–7,5 cm compr., terminais 
ou axilares, não ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, congestos, mais 
que 25 flores, pubescentes a velutinos, alvacentos; 
brácteas ovadas a lanceoladas, persistentes, 
5–12 mm compr. Flores 13–17 mm compr.; 
cálice 6–9 mm compr., lacínias triangulares a 
lanceoladas, mais longas que o tubo calicino; 
estandarte 15–22 mm compr., elíptico a obovado, 
pubescente internamente, ápice arredondado, 
obtuso a levemente retuso; alas 10–15 mm compr.; 
pétalas da quilha 10–13 mm compr. Legumes 
15–18×9–10 mm, elípticos a oblongos, rostrados, 
castanho-escuros, albo-tomentosos; sementes 
3,5–5 mm compr., levemente obovadas, negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Gouveia, Serra do Espinhaço, 06.IX.1971, fl., G. 
Hatschbach 27353 (K); Serra do Espinhaço, em direção 
à Diamantina na BR-259, ca. 1 km antes da Usina Eólica 
Experimental da CEMIG, 18.IX.2012, fl. e fr., A.P. 
Fortuna-Perez et al. 1401 (holótipo OUPR!; isótipos 
K!, UEC!).

Eriosema hatschbachii é morfologicamente 
semelhante à E. floribundum e E. pycnanthum 
Benth. var. pycnanthum, compartilhando com a 
última as  numerosas nervuras secundárias paralelas 
nos folíolos (semelhante as espécies do gênero 
Tephrosia Pers.). Entretanto, E. hatschbachii possui 
folhas apenas próximas ao ápice, enquanto que 
as folhas de E. pycnantum var. pycnanthum e E. 
floribundum são persistentes e espalhadas por toda 
a planta na antese.

Esta espécie ocorre no Brasil, em Minas 
Gerais, no município de Gouveia (Fortuna-Perez 
et al. 2013) e foi coletada com flores e frutos em 
setembro.

10. Eriosema heterophyllum Benth., Linnaea 22: 
520. 1849. Fig. 5j-r

Subarbustos prostrados, usualmente 
decumbentes a procumbentes, 0,3–0,7 m alt.; caule 
simples a ramificados, com tricomas glandulares, 
curtos, entremeados com tricomas longos, 
seríceos, ramos pubescentes, alvacentos. Pecíolos 
3–5 mm compr. Folhas unifolioladas, concolores 
ou levemente discolores, persistentes e espalhadas 
por toda a planta na antese; estípulas concrescidas, 
3–10 mm compr., lanceoladas, persistentes; 
estipelas nulas; folíolos de tamanho e forma 
uniformes na mesma planta, sem as três nervuras 
bem marcadas, quando com três nervuras, as duas 
laterais não convergindo para o ápice, nervuras 
peninérvias, pubescentes, 1,5–9×1–5,5 cm compr., 
cordiformes a cordiforme-lanceolados, ovados a 
elípticos, cartáceos, ápice agudo-mucronado ou 
acuminado, base obtusa a arredondada, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos axilares, 3,5–17 
cm compr., ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, laxos, 5–20 flores, 
glabrescentes; brácteas aciculadas, decíduas, 
2,5–7 mm compr. Flores 13–16 mm compr.; 
cálice 7–10 mm compr., lacínias lanceoladas, 
mais longas que o tubo calicino; estandarte 
10–16 mm compr., obovado a largo-obovado, 
pubescente externamente, ápice arredondado, 
levemente retuso; alas 6–15 mm compr.; pétalas 
da quilha 7–13 mm compr. Legumes 10–15×6–8 
cm, oblongo-elípticos, rostrados, castanhos 
claros a escuros, pubescentes; sementes 4–5 mm 
compr., oblongas a largo-oblongas, castanhas com 
manchas negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Brasilândia de Minas, Fazenda Brejão, 30.VII.1999, 
fl. e fr., A.A. Azevedo 121 (BHCB); Itabirito, 40 km de 
Belo Horizonte, 18.VI.1964, fl. e fr., J.M. Pires 57936 
(UB); Ituiutaba, Cerca de 7 km de Ituiutaba em direção 
à Prata, 13.VII.2000, fl., V.C. Souza et al. 23834 (ESA); 
Moeda, Serra da Moeda, 05.VI.1988, fl., A. de Souza 
(ESA 43701); Ouro Branco, Serra de Ouro Branco, 
próximo à torre, VII.2006, fl., F.A. Lemes 13 (VIC); Ouro 
Preto, 1967, fl., M. Pinheiro Sobrinho (BHCB 3964); São 
Roque de Minas, Parque Nacional da Serra da Canastra, 
estrada São Roque de Minas-Sacramento, próximo a 
Área de Desenvolvimento de Sacramento, 15.V.1999, 
fl., M.A. Farinaccio et al. 303 (SPF); São Sebastião do 
Paraíso, 20.XI.2008, fl., A.P. Fortuna-Perez et al. 453 
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Figura 5 – a-i. Eriosema glabrum. a. Hábito; b. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; c. Folíolo; d. Detalhe do 
ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice e androceu 
persistente (Ramo: Fortuna-Perez et al. 1455; Detalhe do ramo, folha e fruto: Fortuna-Perez et al. 15; Peças florais: 
D. Butruille s.n. (OUPR 26926). j-r. E. heterophyllum. j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as 
nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. Pétalas da quilha; r. Fruto 
com cálice persistente (Ramo e flores: Fortuna-Perez et al. 453; Fruto: Fortuna-Perez et al. 454).
Figure 5 – a-i. Eriosema glabrum. a. Habit; b. Detail of leaflet showing veins; c. Leaflet; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. 
Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx and staminal sheath persistent (Habit: Fortuna-Perez et al. 1455; Detail 
of stem, leaf and fruti: Fortuna-Perez et al. 15; Flower: D. Butruille s.n. (OUPR 26926). j-r. E. heterophyllum. j. Habit; k. Leaflet; l. 
Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit 
with calyx persistent (Stem and flower: Fortuna-Perez et al. 453; Fruit: Fortuna-Perez et al. 454).
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Figura 6 – a-i. Eriosema glaziovii. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do 
ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice e androceu 
persistente (Ramo, peças florais e detalhe da nervação: B.M. Teleswalter et al. 4040; Folha, detalhe do caule e fruto: 
Fortuna-Perez et al. 1457).
Figure 6 – a-i. Eriosema glaziovii. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. 
Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx and staminal sheath persistent (Habit, flower and detail of vein: B.M. 
Teleswalter et al. 4040; Leaf, detail of stem and fruit: Fortuna-Perez et al. 1457).
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(OUPR); 454 (OUPR); Tiradentes, Serra de Tiradentes, 
Águas Santas, 09.VII.1936, fl., Mello Barreto 4770 
(BHCB). SÃO PAULO: Campos do Jordão, Morro do 
Ouro, 29.VII.1989, fl., A.M. Giulietti et al. 1059 (SPF); 
Itararé, Rod. SP-258 junto ao Rio Verde, s/d, fl. e fr., C.A. 
de M. Scaramuzza 384 (ESA); São José dos Campos, 
30.VIII.1949, fl., M. Kuhlmann 1996 (SP).

Esta espécie é caracterizada por apresentar 
hábito prostrado e a inflorescência ultrapassando os 
folíolos. Assemelha-se a Eriosema benthamianum, 
mas esta possui hábito ereto e folíolos de tamanho 
e forma variados na mesma planta, enquanto E. 
heterophyllum possui o hábito prostrado e os 
folíolos uniformes.

No Brasil ocorre no Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo 
e Paraná (Fortunato 2014). Coletada com flores 
de maio a novembro e com frutos de junho a 
novembro. 

11. Eriosema longiflorum Benth., Linnaea 22: 523. 
1849. Fig. 7a-i

Subarbustos eretos a ascendentes, 0,5–1,3 m 
alt.; caule ramificado desde a base, com tricomas 
glandulares, curtos, ramos amarelos ou rufos, 
pubescentes. Pecíolos 8–15 mm compr. Folhas 
trifolioladas, concolores ou levemente discolores, 
persistentes e espalhadas por toda planta na antese; 
estípulas livres, 8–9,5 mm compr., lanceoladas, 
decíduas; estipelas nulas; folíolos de tamanho e 
forma uniformes na mesma planta, sem as três 
nervuras bem marcadas, quando três nervuras, 
as duas laterais não convergindo para o ápice, 
nervuras peninérvias, pubescentes, com indumento 
amarelo a rufo, não contrastando com as nervuras, 
2,5–9 × 1,3–4,5 cm, elípticos, fino coriáceos, ápice 
arredondado, mucronado, base usualmente cordada, 
raro subcordada, glândulas punctiformes presentes. 
Racemos terminais, 13–27 cm, ultrapassando o 
nível das folhas quando totalmente expandidos, 
laxos, 10–30 flores, pubescentes; brácteas ovadas a 
rômbicas, caducas, 5,5–6 mm compr. Flores 21–30 
mm compr.; cálice 8–13,5 mm compr., lacínias 
lanceoladas a estreito-triangulares, mais longas 
que o tubo calicino; estandarte 20–28 mm compr., 
obovado, denso-pubescente externamente, ápice 
levemente retuso; alas 18–26 mm compr.; pétalas da 
quilha 20–25 mm compr. Legumes 20–30 × 10–15 
mm compr., estreito-obovados a ovados, rostrados, 
castanho-escuros, pubescentes; sementes ca. 5 mm 
compr., oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Ibiá, ca. 8 km of the Araxá junction on Highway 262 to 

Belo Horizonte, 29.II.1976, fl. e fr., G. Davidse & W.G. 
D’Arcy 10874 (SP); Perdizes, Fazenda Boa Vista (Ronan 
Afonso Borges), antiga estrada para Perdizes, 19°20’S, 
47°16’W, 17.II.1996, fl., L.A. Martens (SPF 110205); 
Ituiutaba, Campos do Carmo, 06.III.1949, fl. e fr., A. 
Macedo 1757 (SP).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Leopoldo de Bulhões, s/d, fl., M. Silva 4025 (OUPR).

Esta espécie é caracterizada por apresentar 
umas das flores mais longas do gênero (21–30 mm 
compr.). Semelhante à Eriosema riedelii, mas são 
distintas pelo formato dos folíolos que são elípticos 
em E. longiflorum e obovados em E. riedelii.

No Brasil, E. longiflorum ocorre em Goiás, 
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (Fortunato 
2014). Foi coletada com flores e frutos em janeiro 
e fevereiro.

12. Eriosema longifolium Benth., Linnaea 22: 519. 
1849. Fig. 7j-s

Subarbustos eretos, 0,3–1,5 m alt.; caule 
simples, raro ramificados, com tricomas não-
glandulares, curtos, entremeados com tricomas 
longos, patentes, ramos ferrugíneos ou rufos. 
Pecíolos 4–9 mm compr. Folhas trifolioladas, 
concolores ou levemente discolores, persistentes 
e espalhadas por toda a planta na antese; estípulas 
concrescidas quase até o ápice, 1,4–2,5 cm compr., 
lanceoladas, persistentes; estipelas nulas; folíolos 
de tamanhos variados e forma uniforme na mesma 
planta, sem as três nervuras bem marcadas, quando 
com três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, mais que cinco vezes mais longos 
do que largos, nervuras peninérvias, pubescentes, 
5–17 × 0,4–1,5 cm, lineares, lanceolados, raro 
estreito-elípticos, cartáceos, ápice acuminado-
mucronado, base acuminada a aguda, glândulas 
punctiformes ausentes. Racemos axilares, 2–5,5 
cm compr., não ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, congestos, mais 
que 8 flores, glabrescentes a pubescentes; brácteas 
lanceoladas, decíduas, 5,5–6 mm compr. Flores 
6–11 mm compr.; cálice 6–10 mm compr., lacínias 
lanceoladas a estreito-triangulares, mais longas 
que o tubo calicino; estandarte 7,5–10 mm compr., 
obovado, pubescente a densamente-pubescente 
externamente, ápice levemente retuso; alas 6,5–10 
mm compr.; pétalas da quilha 6,5–7,5 mm compr. 
Legumes 1–1,5 cm compr., oblongos-elípticos, 
rostrados, castanhos, pubérulos; sementes ca. 5 
mm compr., oblongas, castanho-escuras a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Datas, 5 km de Datas em direção à Diamantina - Km 469 
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Figura 7 – a-i. Eriosema longiflorum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do ramo 
mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice persistente (Ramo, folha, 
detalhe do ramo e peças florais: Fortuna-Perez et al. 4025; Fruto: G. Davidse & W.G. D’Arcy 10874). j-s. E. longifolium. 
j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. 
Detalhe do estandarte fechado; p. Estandarte; q. Alas; r. Pétalas da quilha; s. Fruto com cálice e androceu persistente (Ramo: 
V.C. Souza et al. 2363; Detalhe do ramo, folha e peças florais: Fortuna-Perez et al. 1442; Fruto: Fortuna-Perez et al. 1437).
Figure 7 – a-i. Eriosema longiflorum. a. Habit; b. Detail of leaflet showing veins; c. Leaflet; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. Standard 
petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx persistent (Habit, leaf, detail of stem and flower: Fortuna-Perez et al. 4025; Fruto: G. 
Davidse & W.G. D’Arcy 10874). j-s. E. longifolium. j. Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. 
Calyx; o. Detail of standard petal closed; p. Standard petal; q. Wing petals; r. Keel petals; s. Fruit with calyx and staminal sheath persistent (Habit: 
V.C. Souza et al. 2363; Detail of stem, leaf and flower: Fortuna-Perez et al. 1442; Fruit: Fortuna-Perez et al. 1437).
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da estrada, 18°25’25.8”S, 43°40’51.3”W, 13.III.1995, 
fr., V.C. Souza et al. 8500 (BHCB); Uberaba, 23 km N. 
of Uberaba on BR 106, 07.VII.1957, fr., R. Goodland 
3153 (UB). SÃO PAULO: Itapeva, Estação Ecológica 
de Itapeva, 24°04’25”S, 49°03’09”W, 12.XI.1994, fl. e 
fr., V.C. Souza et al. 7046 (ESA); Itararé, Fazenda Ibiti – 
RIPASA, próximo à plantação de eucaliptos, 18.II.1993, 
fl. e fr., V.C. Souza et al. 2363 (ESA); Pirassununga, 
Cerrado de Emas, 22°02’S, 47°30’W, 13.IV.1994, fr., 
M. Batalha & W. Mantovani 16 (SP).
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Mineiros, Parque Nacional das Emas, 18º6’23”S, 
52º55’40”W, 09.IV.2011, A.P. Fortuna-Perez et al. 
1437 (OUPR). RIO GRANDE DO SUL: Bom Jesus, 
Estrada de Bom Jesus em direção à São José dos 
Ausentes, 28º40’04”-28º43’5”S, 50º25’00”-50º25’59”W, 
16.I.2011, fl. e fr., A.P. Fortuna-Perez et al. 1442 
(OUPR).

Esta espécie é caracterizada por apresentar os 
racemos mais curtos que as folhas e estas lineares 
ou lanceoladas com até 17 cm compr. Semelhante 
a E. crinitum, que possui a inflorescência laxa 
pauciflora (4–5 flores), enquanto E. longifolium 
possui a inflorescência congesta com muitas flores 
(mais que 8 flores).

No Brasil, ocorre no Pará, Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo e Paraná (Fortunato 2014). Foi coletada com 
flores nos meses de janeiro, fevereiro e novembro; 
e com frutos em janeiro, fevereiro, março, abril, 
julho e novembro.

13. Eriosema obovatum Benth., in Mart. Fl. Bras. 
15(1): 325. 1859. Fig. 8a-i

Subarbustos eretos, 0,15–0,2 m alt.; caule 
ramificado desde a base com tricomas glandulares, 
curtos, ramos ferrugíneos, pubescentes. Pecíolos 
10–20 mm compr. Folhas unifolioladas, concolores 
ou levemente discolores, persistentes e espalhadas 
por toda a planta na antese; estípulas livres, 8–12 
mm compr., estreito-lanceoladas, persistentes; 
estipelas nulas; folíolos de tamanho e forma 
uniformes na mesma planta, sem as três nervuras 
bem marcadas, quando com três nervuras, as duas 
laterais não convergindo para o ápice, nervuras 
peninérvias, 5–11 × 3–6 cm, obovados, ferrugíneo-
pubescentes, membranáceos a cartáceos, ápice 
agudo a mucronado, base subcordada, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos axilares, 3–4,5 
cm compr., não ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, laxos ou levemente 
congestos, 3–5 flores, pubescentes; brácteas 
lanceoladas, decíduas, 4–5 mm compr. Flores 
11–12 mm compr.; cálice 8–11 mm compr., lacínias 

lanceoladas, mais longas que o tubo calicino; 
estandarte 11–12 mm compr., obovado, pubescente 
externamente, ápice arredondado, levemente 
obtuso; alas 11–11,5 mm compr.; pétalas da quilha 
11,5–12 mm compr. Legumes 18–20 × 4–6 mm 
compr., elípticos a oblongos, rostrados, castanho-
escuros, ferrugíneo-pilosos; sementes 4–5,5 mm 
compr., oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: São 
Gonçalo do Sapucaí, Rodovia Fernão Dias, Km 326, 
Posto Moinho, 05.IV.1978, fl. e fr., J.E. de Almeida et 
al. IZ-362 (UEC). 
Material adicional examinado: BRASIL. MATO 
GROSSO: Primavera do Leste, BR-070, ca. 5-10 km 
entre Primavera do Leste em direção à Barra do Garça, 
06.X.1988, fl. e fr., M.G.L. Wanderley & R. Kral 1210 
(SP). PARANÁ: Ponta Grossa, XII.1969, fl., P.L. Krieger 
8163 (RB).

Esta espécie é facilmente reconhecida por 
apresentar folha unifoliolada e o folíolo obovado.

Eriosema obovatum possui distribuição de 
Honduras a Colômbia (Grear 1970) e no Brasil 
ocorre no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Paraná (Fortunato 2014). Foi coletada 
com flores em abril e dezembro; e com frutos no 
mês de abril. 

 
14. Eriosema platycarpon Micheli, Mém. Soc. 
Phys. Genève 28(7): 34. 1883. Fig. 8j-q

Subarbustos eretos, 0,5–1,5 m alt.; caule 
ramificado no ápice, com tricomas não-glandulares, 
curtos, esparsamente entremeados com tricomas 
longos, ramos cinéreos a prateados, pubescentes, 
glabrescentes na base. Pecíolos 2–8 mm compr. 
Folhas trifolioladas, fortemente discolores, 
persistentes e espalhadas por toda a planta na 
antese; estípulas livres, 4–7 mm compr., ovadas 
a deltoides, decíduas; estipelas nulas; folíolos de 
tamanho e forma uniformes na mesma planta, sem 
as três nervuras bem marcadas, quando com três 
nervuras, as duas laterais não convergindo para 
o ápice, menos que cinco vezes mais longos do 
que largos, nervuras peninérvias, pubescentes, 
4–7 × 2–3,5 cm, elípticos a estreito-elípticos, 
raro oblongos, cartáceos, ápice agudo a obtuso, 
base obtusa ou atenuada, glândulas punctiformes 
presentes. Racemos terminais, 3–5 cm compr., não 
ultrapassando o nível das folhas quando totalmente 
expandidos, laxos, 5–10 flores, pubescentes; 
brácteas ovadas a lanceoladas, decíduas, 3,5–4,5 
mm compr. Flores 11–16 mm compr.; cálice 4–6,5 
mm compr., lacínias triangulares, mais curtas que 
o tubo calicino; estandarte 10–16 mm compr., 
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Figura 8 – a-i. Eriosema obovatum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do ramo 
mostrando indumento e estípulas persistentes; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto com cálice persistente 
(J.E. de Almeida et al. IZ-362). j-q. E. platycarpon. j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe 
do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. Pétalas da quilha (D.O. Norris 17).
Figure 8 – a-i. Eriosema obovatum. a. Habit; b. Detail of leaflet showing veins; c. Leaflet; d. Detail of indumentum and stipules on stem; e. Calyx; 
f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit with calyx persistent (J.E. de Almeida et al. IZ-362). j-q. E. platycarpon. j. Habit; k. Leaflet; 
l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals (D.O. Norris 17).
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obovado a largo-obovado, seríceo externamente, 
ápice retuso; alas 9–14 mm compr.; pétalas da 
quilha 12–14 mm compr. Legumes 18–21 × 7–9 
mm, ovados a oblongos, rostrados, negros, seríceos; 
sementes 5–6 mm compr., oblongas, castanhas a 
negras.
Material examinado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Araraquara, boundary between municípios of Araraquara 
and Boa Esperança do Sul: at Rio Jacaré-Guaçu where 
crossed by Araraquara-Jaú road, 17.II.1964, fl., D.O. 
Norris 17 (UB); Novo Horizonte, Fazenda Rio Morto, 
setor Figueira Branca, 10.X.1989, fr., H.T. Sujuki (ESA 
3976).
Material adicional examinado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, Chapada da Contagem, Legume 
Garden, experimental station, campus of Universidade 
de Brasília, 04.II.1968, fl., H.S. Irwin et al. 19504 (RB).

Eriosema platycarpon pode ser reconhecida 
por apresentar os folíolos elípticos a estreito-
elípticos, raro oblongos, fortemente discolores, 
estípulas livres e racemos quando totalmente 
expandidos não ultrapassando as folhas.

Ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, no 
Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e São Paulo 
(Grear 1970; Dubs 1998; Cristaldo 2008). Foi 
coletada com flores em fevereiro e com frutos em 
outubro.
15. Eriosema prorepens Benth., Linnaea 22: 524. 
1849. Fig. 9a-h

Subarbustos procumbentes ou prostrados, 
0,3–1 m alt.; caule não ramificado, com tricomas 
glandulares e não-glandulares, ramos densamente 
hirsutos, ferrugíneos a rufos. Pecíolo 3–6 mm compr. 
Folhas trifolioladas, concolores ou levemente 
discolores, persistentes e espalhadas por toda a 
planta na antese; estípulas livres, 8–15 mm compr., 
oval-lanceoladas, persistentes; estipelas nulas; 
folíolos de tamanho e forma uniformes na mesma 
planta, sem as três nervuras bem marcadas, quando 
com três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, nervuras peninérvias, ferrugíneos a 
rufo-pilosos, 6–10,5 × 1,1–2,2 cm, lanceolados a 
oblongo-lanceolados, membranáceos, ápice agudo, 
base aguda, glândulas punctiformes presentes. 
Racemos axilares, 10–21 cm compr., ultrapassando 
o nível das folhas quando totalmente expandidos, 
laxos, 5–10 flores, ferrugíneos a rufos, densamente 
hirsutos; brácteas lanceoladas, persistentes, 9–10 
mm compr. Flores 18–20 mm compr.; cálice 
14–15 mm compr., lacínias estreito-triangulares, 
mais longas que o tubo calicino; estandarte 19–20 
mm compr., obovado, externamente piloso, ápice 
arredondado; alas 16–17 mm compr.; pétalas da 

quilha 15,5–16 mm compr. Legumes não vistos; 
sementes não vistas.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: São 
Roque de Minas, Parque Nacional da Serra da Canastra, 
estrada para a Fazenda do Fundão, 23.VIII.1997, fl., R. 
Romero et al. 4551 (VIC); estrada para Sacramento, 
entrada para a Garagem de Pedras, 16.X.1997, fl., R. 
Romero 4653 (VIC); trilha para a parte inferior da 
cachoeira Casca d’Anta, partindo do alto da serra, 
30.IX.1999, fl., M.A. Farinaccio et al. 391 (HUEFS).

Esta espécie pode ser facilmente identificada 
por apresentar o indumento densamente rufo-
piloso, o hábito prostrado e procumbente, a 
inflorescência mais longa que os folíolos e estípulas 
de 8 a 15 mm compr. 

Ocorre em Goiás (Fortunato 2014) e Minas 
Gerais (Filardi et al. 2007). Foi coletada com flores 
de agosto a outubro e não foi coletada com frutos.

16. Eriosema pycnanthum Benth., in Mart. Fl. 
Bras. 15(1): 212. 1850. Fig. 9i-q

Subarbustos eretos a ascendentes, 0,2–0,4 cm 
alt.; caule simples, com tricomas não-glandulares 
curtos, entremeados com tricomas mais longos, 
ramos amarelos ou rufos, pilosos. Pecíolos 4–7 
mm compr. Folhas trifolioladas, concolores, 
persistentes e espalhadas por toda a planta na 
antese; estípulas concrescidas até a metade, 8–11 
mm compr., lanceoladas, persistentes; estipelas 
ca. 2 mm compr.; folíolos de tamanho e forma 
uniformes na mesma planta, sem as três nervuras 
bem marcadas, quando com três nervuras, as duas 
laterais não convergindo para o ápice, menos que 
cinco vezes mais longos do que largos, nervuras 
paralelas, pubescentes, 2,5–7,5 × 0,5–2,5 cm, 
oblongo-lanceolados, raro estreito-obovados 
a estreito-elípticos, cartáceos, ápice agudo, 
mucronado, base aguda, glândulas punctiformes 
presentes. Racemos axilares e terminais, 3,5–6 
cm compr., não ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, laxos, mais que 
20 flores, pubescentes; brácteas cimbiformes, 
decíduas, 6–8 mm compr. Flores 10–15 mm compr.; 
cálice 9–10,5 mm compr., lacínias triangulares, 
mais curtas que o tubo calicino; estandarte 10–14 
mm compr., obovado, pubescente externamente, 
ápice obtuso; alas 9–14 mm compr.; pétalas da 
quilha 9,5–13,5 mm compr. Legumes 13–14 mm 
compr., oblongos a ovados, rostrados, castanho-
escuros, pubérulos; sementes ca. 5 mm compr., 
oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Itabirito, Sítio da Largatixa, próximo a BR-040, 
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Figura 9 – a-h. Eriosema prorepens. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe 
do ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha (J.E. de Almeida et al. IZ-362). 
i-q. E. pycnanthum. i. Hábito; j. Folíolo; k. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; l. Detalhe do ramo mostrando 
indumento; m. Cálice; n. Estandarte; o. Alas; p. Pétalas da quilha; q. Fruto (Ramo: T. Mansur et al. 198; Detalhe do 
ramo, folha e fruto: S.G. Rezende & M.S. Mendens 2088; Peças Florais: F. Marino et al. 57).
Figure 9 – a-h. Eriosema prorepens. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. 
Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals (J.E. de Almeida et al. IZ-362). i-q. E. pycnanthum. i. Habit; j. Leaflet; k. Detail of leaflet 
showing veins; l. Detail of indumentum on stem; m. Calyx; n. Standard petal; o. Wing petals; p. Keel petals; q. Fruit (Habit: T. Mansur 
et al. 198; Detail of stem, leaf and fruto: S.G. Rezende & M.S. Mendens 2088; Flower: F. Marino et al. 57).
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20º18’5.62”S, 43º55’58.42”W, 02.II.2007, fl. e fr., 
S.G. Rezende & M.S. Medens (BHCB); Moeda, Serra 
do Rola Moça, 20º18’47”S, 43º56’53.3”W, 22.IV.2006, 
fl. e fr., F. Marino & M. Alvim 57 (BHCB); Marinho 
da Serra/C2, 20°19’56.5”S, 43°56’15.1”W, 14.I.2008, 
fl., F.F. Carmo 1957 (BHCB); Serra da Moeda, entrada 
para Moeda, cerca de 33 km S de Belo Horizonte a 
partir do entroncamento do anel rodoviário com a BR-
040, morros a esquerda da pista em direção a Moeda, 
cerca de 2 km após o entroncamento com a BR-040, 
20°16’40.1”S, 43°57’23.2”W, 26.IV.2007, fl., J.A.N. 
Batista & C.A.N. Martins 2075 (BHCB); Santa Bárbara, 
Serra Gandarela, Projeto Mina Apolo, 20º02’50”S, 
49º41’07”W, 24.I.2011, fl. e fr., T. Mansur et al. 198 
(BHCB).

Esta espécie pode ser facilmente reconhecida 
por apresentar a maioria dos folíolos oblongo-
lanceolados, com nervuras paralelas semelhantes 
aos folíolos de Tephrosia e folhas persistentes e 
espalhadas por toda a planta na antese. 

Eriosema pycnanthum possui distribuição 
restrita à região do Quadrilátero Ferrífero em 
Minas Gerais em campo rupestre ferruginoso 
(canga). Foi encontrada na Serra da Moeda, Serra 
do Rola Moça, Serra do Gandarela e na região 
do município de Itabirito. De acordo com Grear 
(1970) a espécie Eriosema pycnanthum possui 
duas variedades, a típica acima descrita e E. 
pycnanthum var. veadeirense Grear, que ocorre 
em Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. 
Coletada com flores e frutos nos meses de janeiro, 
fevereiro e abril.

17. Eriosema riedelii Benth., Linnaea 22: 523. 
1849. Fig. 10a-i

Subarbustos eretos,  ca. 60 cm alt.; caule 
não ramificado, com tricomas não-glandulares, 
longos, rufo-pilosos. Pecíolo 1–6 mm compr. 
Folhas trifolioladas, concolores ou levemente 
discolores, persistentes e espalhadas por toda 
a planta na antese; estípulas livres, 6–10 mm 
compr., lanceoladas a ovadas, caducas; estipelas 
nulas; folíolos de tamanho e forma uniformes 
na mesma planta, sem as três nervuras bem 
marcadas, quando com três nervuras, as duas 
laterais não convergindo para o ápice, nervuras 
peninérvias, argênteo-pilosos, contrastando 
com as nervuras rufo-pubescentes, 4–12 × 3–8 
cm, obovados, fino coriáceos, ápice agudo 
ou obtuso, base aguda ou obtusa, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos axilares, 14–27 
cm compr., ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, laxos, 5–10 flores, 

rufo-pubescentes; brácteas ovadas, decíduas, 
6–7 mm compr. Flores 21–30 mm compr.; 
cálice 7–11 mm compr., lacínias lanceoladas 
a estreito-triangulares, mais longas que o tubo 
calicino; estandarte 20–26 mm compr., obovado 
a levemente elíptico, pubescente externamente, 
ápice levemente retuso; alas 15–24 mm compr.; 
pétalas da quilha 14–24 mm compr. Legumes 
15–28 × 11–13 cm compr., elípticos, rostrados, 
castanho-escuros, pubescentes; sementes ca. 5 mm 
compr., oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Nova Ponte, Fazenda do Sr. Antonino, 30.III.1987, fr., 
Pedralli et al. (UEC 64695). 
Material adicional examinado: BRASIL, MATO 
GROSSO: Chapada dos Guimarães, Alto da Lena, 
estrada da Chapada próximo ao entroncamento do 
Véu da Noiva, 02.X.1978, fl., M.M.D.A. Assumpção 
915 (UEC).

Eriosema riedelii pode ser reconhecida por 
apresentar os folíolos obovados argênteo-pilosos 
contrastando com as nervuras rufo-pubescentes 
e racemos laxos. Possui flores grandes (21–30 
cm compr.) quando comparado com todas as 
outras espécies do gênero, exceto E. longiflorum, 
que também possui flores grandes (21–30 cm 
compr.), mas esta diferencia-se de E. riedelii pelo 
indumento amarelo a rufo presente nos folíolos.

No Brasil ocorre em Mato Grosso, Goiás 
e Minas Gerais (Fortunato 2014) e foi coletada 
com flores em outubro e frutos no mês de março. 

18. Eriosema rigidum Benth., Linnaea 22: 522. 
1849. Fig. 10j-r

Subarbustos eretos ou ascendentes, 1–1,3 m 
alt.; caule simples ou pouco ramificado, glabros 
a glabrescentes. Pecíolos 3–7 mm compr. Folhas 
unifolioladas, concolores ou levemente discolores, 
persistentes e espalhadas por toda a planta na 
antese; estípulas concrescidas, 6–8 mm compr., 
lanceoladas, persistentes; estipelas nulas; folíolos 
de tamanho e forma uniformes na mesma planta, 
sem as três nervuras bem marcadas, quando com 
três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, nervuras peninérvias, pubescentes, 
4–10 × 2–5,5 cm, ovados a cordados, rígido-
coriáceos, ápice agudo a arredondado, base 
arredondada a cordada, glândulas punctiformes 
ausentes. Racemos axilares e terminais, 2–3 cm 
compr., não ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, congestos, 5–10 
flores, densamente seríceos a raro pubescentes, 
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Figura 10 – a-i. Eriosema riedelii. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do 
ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto (Ramo, folhas e peças 
florais: M.M.D.A. Assumpção S. 915; Detalhe ramo, da nervação e fruto: Pedralli et al. NP 683). j-r. E. rigidum. 
j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando indumento; n. 
Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. Pétalas da quilha; r. Fruto (Ramo, folha, peças florais e fruto: H.S. Irwin & T.R. 
Soderstrom 5447).
Figure 10 – a-i. Eriosema riedelii. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; f. 
Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit (Habit, leaf and flower: M.M.D.A. Assumpção S. 915; Detail of stem and vein, and 
fruit: Pedralli et al. NP 683). j-r. E. rigidum. j. Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; 
n. Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit (Habit, leaf, flower and fruit: H.S. Irwin & T.R. Soderstrom 5447).
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alvacentos; brácteas lanceoladas, decíduas, 5–5,5 
mm compr. Flores 11–13 mm compr.; cálice 7,5–8 
mm compr., lacínias triangulares, mais longas que 
o tubo calicino; estandarte 12–13 mm compr., 
largamente obovado, pubescente externamente, 
ápice levemente retuso; alas 11–12 mm compr.; 
pétalas da quilha 11–12 mm compr. Legumes 
10–15 × 5–10 mm, ovados, levemente rostrados, 
castanhos, albo-pilosos; sementes 4–5 mm compr., 
ovadas, negras a castanho-escuras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
s.loc., 22.VIII.1964, fl., H.S. Irwin & T.R. Soderstrom 
5447 (UB); Capitólio, Represa Hidroelétrica de Furnas, 
01.VII.1989, fl., H.F. Leitão-Filho et al. 21629 (UEC); 
Delfinópolis, Complexo do Claro, em campo rupestre 
próximo à Cachoeira do Claro, 10.VI.1999, fl., A.M. 
Filliettaz et al. 63 (UEC); Santana do Riacho, estrada 
Santana do Riacho-Lapinha, ca. 7 km após Santana do 
Riacho, 19°07’43.6”S, 43°41’51.4”W, 01.III.2002, fl. 
e fr., V.C. Souza et al. 28685-A (ESA). SÃO PAULO: 
Altinópolis, Reserva Estadual de S. Simão, 17.IX.1977, 
fr., H.F. Leitão-Filho & F.R. Martins 5919 (UEC). 
Material adicional examinado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, rodovia Brasília-Planaltina de 
Goiás (DF-128), Km 6, próximo à Estação Ecológica 
de Águas Emendadas, 15°32’53”S, 47°38’45”W, 
29.VII.2000, fl. e fr., V.C. Souza et al. 24554 (ESA); 
Parque das Sucupiras, setor Sudoeste, 15°46’S, 47°55’W, 
30.VII.2004, fl., C. Proença et al. 2942 (ESA).

Eriosema rigidum é semelhante a E. 
benthamianum, mas diferencia-se desta por 
apresentar ramos pouco ramificados, folhas 
de tamanho uniforme na planta e folíolos sem 
tricomas glandulares.

No Brasil esta espécie ocorre no Distrito 
Federal, Goiás, Minas Gerais e São Paulo (Grear 
1970; Fortunato 2014). Coletada com flores em 
março, junho, julho e agosto; e frutos em janeiro 
e setembro.

19. Eriosema rufum (Kunth) G. Don, Gen. Hist. 
2: 347. 1832.

Subarbustos eretos, 0,8–1,5 m alt.; caule 
simples ou pouco ramificado, com tricomas não-
glandulares, curtos, esparsamente entremeados 
com tricomas longos, ramos densamente rufo-
pilosos ou ferrugíneos-pubescentes. Pecíolos 
3–4 mm compr. Folhas trifolioladas, concolores, 
persistentes e espalhadas por toda a planta 
na antese; estípulas livres ou concrescidas 
até a metade, 6–10 mm compr., triangulares, 
lanceoladas, ovais, persistentes; estipelas nulas; 
folíolos de tamanho e forma uniformes na mesma 
planta, sem as três nervuras bem marcadas, quando 
com três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, menos que cinco vezes mais longos 
do que largos, nervuras peninérvias, densamente 
rufo-pilosas ou ferrugíneo-pubescentes, 2,5–9 
× 1,4–3,5 cm, oblongos, estreito-oblongos, 
elípticos, estreito-elípticos, oblongos-elípticos, 
oblongo-ovados, ovado-lanceolados, orbiculares, 
membranáceos a cartáceos, ápice agudo ou 
mucronado, base subcordada a cuneada, obtusa ou 
arredondada, glândulas punctiformes presentes ou 
ausentes. Racemos axilares, 2–5 cm compr., não 
ultrapassando o nível das folhas quando totalmente 
expandidos, laxos, 5–12 flores, rufo-pubescentes; 
brácteas ovadas ou cimbiformes, decíduas, 3–5 mm 
compr. Flores 6–10 mm compr.; cálice 4–9 mm 
compr., lacínias triangulares, mais longas que o 
tubo calicino; estandarte 7–10 mm compr., obovado 
a largo-obovado, pubescente externamente, ápice 
arredondado a retuso; alas 7–9 mm compr.; pétalas 
da quilha 8–10 mm compr. Legumes 1–1,6 cm 
compr., ovais, rostrados, castanhos, rufo-pilosos; 
sementes ca. 5 mm compr., oblongas, negras ou 
castanho-escuras. 

Chave para as variedades de Eriosema rufum 
1. Ramos rufo-pilosos; folíolos oblongos, elípticos, oblongo-elípticos ou oblongo-ovados e ausência de 

glândulas punctiformes; racemos até 3 cm compr. ..............................19.1 Eriosema rufum var. rufum
1’. Ramos ferrugíneo-pubescentes; folíolos estreito-oblongos, estreito-elípticos a ovado-lanceolado e 

presença de glândulas punctiformes; racemos 3,5–9 cm compr. ............................................................
  ...................................................................................... 19.2 Eriosema rufum var. macrostachyum

Jaboticatubas, São José da Serra, Cipó Camping Club, 
01.III.1987, fl. e fr., M.F. Vieira & H.S. Reis 549 (OUPR). 
SÃO PAULO: Itirapina, 28.II.1920, fr., G. Gehrt 3680 
(SP); Moji-Guaçu, Fazenda Campininha, perto de Padua 
Salles, 18.IV.1955, fl. e fr., O. Handro 478 (SP).

19.1 Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. rufum, 
Gen. Hist. 2: 347. 1832. Fig. 11j-r
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: s.loc., 
s.d., fl., M. Claussen 901 (P); Corinto, ca. 12 km W. of 
Corinto, 04.III.1970, fl. e fr., H.S. Irwin et al. 26881 (UB); 
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Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso de Goiás, Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, descida para o Vale da Lua, 10.III.2012, fr., 
A.P. Fortuna-Perez et al. 1448 (OUPR).

Este táxon possui como principal característica 
diagnóstica o indumento rufo em toda a planta. 

Possui ampla distribuição nas Américas, 
ocorrendo em cerrados, campos rupestres, bordas 
de mata seca e áreas antropizadas (Grear 1970). No 
Brasil, E. rufum var. rufum pode ser encontrada nos 
estados do no Pará, Bahia, Maranhão, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Groso, Distrito Federal, Minas 
Gerais e São Paulo (Fortunato 2014). Coletada 
com flores de janeiro a abril; e frutos nos meses 
de fevereiro a abril. 

19. 2 Eriosema rufum var. macrostachyum (DC.) 
G.Don, Gen. Hist. 2: 347. 1832. Fig. 11a-i
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: s.d., 
fl e fr., A. de Saint-Hilaire (P 758641). SÃO PAULO: 
Caieiras, 16.I.1946, fl., W. Hoehne (OUPR 26973); 
Jaraguá, 01.II.1907, fl. e fr., A. Usteri (SP 13451). 

Eriosema rufum var. macrostachyum se 
diferencia de E. rufum var. rufum por apresentar, 
principalmente, racemos maiores (3,5–9 cm 
compr.), estípulas concrescidas até a metade, 
folíolos estreito-oblongos, estreito-elípticos 
a ovado-lanceolados e presença de glândulas 
punctiformes na face abaxial.

Este táxon ocorre na Bolívia, Argentina, 
Paraguai (Grear 1970). No Brasil ocorre nos 
estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul (Fortunato 2014). Coletada com flores em 
fevereiro e frutos em fevereiro e março.

20. Eriosema simplicifolium (Kunth) G. Don, Gen. 
Hist. 2: 348. 1832. Fig. 12a-i

Subarbustos prostrados, usualmente 
decumbentes a procumbentes, raramente eretos, 
0,4–1 m alt.; caule simples ou pouco ramificado, 
com tricomas não-glandulares, longos, ramos 
amarelados a rufos, seríceos ou pubescentes. 
Pecíolos 1,5–5 mm compr. Folhas unifolioladas, 
concolores ou levemente discolores, persistentes 
e espalhadas por toda a planta na antese; estípulas 
concrescidas ou ocasionalmente livres até a metade, 
5–9 mm compr., oval-lanceoladas, persistentes; 
estipelas nulas; folíolos de tamanho e forma 
uniformes na mesma planta, sem as três nervuras 
bem marcadas, quando com três nervuras, as duas 
laterais não convergindo para o ápice, nervuras 

peninérvias, pubescentes, 2,5–10,5 × 1,3–3,5 
cm, oval-lanceolados a oblongo-lanceolados, 
cartáceos, ápice acuminado, base levemente 
cordada a cordada ou arredondada, glândulas 
punctiformes presentes. Racemos terminais, 2–4,5 
cm compr., geralmente não ultrapassando as folhas 
quando totalmente expandidos, laxos, 5–7 flores, 
glabrescentes; brácteas lanceoladas, caducas, ca. 
4 mm compr. Flores 7–10 mm compr.; cálice 5–8 
mm compr., lacínias lanceoladas, geralmente mais 
longas que o tubo calicino; estandarte 8–10 mm 
compr., obovado a largo-obovado, pubescente 
externamente, ápice arredondado, levemente 
retuso; alas 9–11 mm compr.; pétalas da quilha 
11,5–12 mm compr. Legumes 1–2 cm compr., ovais 
a oblongos, rostrados, castanhos, rufo-pilosos; 
sementes 4–5 mm compr., oblongas, negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Santa Luzia, Lagoa Santa, 20.XI.1933, fr., Mello Barreto 
5620 (BHCB); Franciso Sá, Serra do Espinhaço, ca. 30 
km N.E. of Francisco Sá, road to Salinas, 10.II.1969, 
fl., H.S. Irwin et al. 22992 (UB); Passos, estrada entre 
Furnas e Passos, ca. de 16 km do Rio Turvo (em direção 
à Furnas). SÃO PAULO: Cajuru, Fazenda Santa Carlota, 
18.III.1990, fl., A. Scimarelli & J.V.C. Nunes 556 (UEC); 
Moji-Guaçu, Pádua Sales, Reserva Biológica da Fazenda 
Campininha, 06.II.1980, fr., W. Mantovani 436 (SP).

Esta espécie pode ser reconhecida pelo 
hábito prostrado, usualmente procumbente a 
decumbente, por apresentar folhas unifolioladas, 
com folíolos lanceolados e racemos geralmente 
não ultrapassando as folhas.

Possui ampla distribuição nas Américas, 
ocorrendo em cerrados, usualmente em solos 
arenosos (Grear 1970). No Brasil ocorre nos 
estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 
Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais 
e São Paulo (Fortunato 2014). Coletada com flores 
em fevereiro, março e julho; e frutos em fevereiro 
e novembro.

21. Eriosema stenophyllum Harms, Bot. Jahrb. 33 
(Beibl. 72): 31. 1903. Fig. 12j-r

Subarbustos eretos ou ascendentes, até 
0,8 m alt.; caule simples, pouco ramificados, 
ramos glabros ou glabrescentes. Pecíolos 6–8 
mm compr. Folhas unifolioladas, concolores ou 
levemente discolores, persistentes e espalhadas 
por toda a planta na antese; estípulas concrescidas 
ou ocasionalmente livres até a metade, 8-13 mm 
compr., lanceoladas, caducas; estipelas nulas; 
folíolos de tamanho e forma uniformes na mesma 
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Figura 11 – a-i. Eriosema rufum var. macrostachyum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as 
nervuras; d. Detalhe do ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto 
(Ramo: M. Claussen 901; Detalhe ramo, folha: Fortuna-Perez et al. 1448; Peças florais e fruto: M.F. Vieira & H.S. 
Reis 549). j-r. E. rufum var. rufum . j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do 
ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. Pétalas da quilha; r. Fruto (Ramo: A. Saint-Hilaire 
(P 758641); Folha, detalhe do ramo, peças florais e fruto: W. Hoehne s.n. (OUPR 26973)).
Figure 11 – a-i. Eriosema rufum var. macrostachyum . a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on 
stem; e. Calyx; f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit (Habit: M. Claussen 901; Detail of stem, leaf: Fortuna-Perez et 
al. 1448; Flower and fruit: M.F. Vieira & H.S. Reis 549). j-r. E. rufum var. rufum. j. Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; 
m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit (Habit: A. Saint-Hilaire (P 758641); 
Stem, detail of stem, flower and fruit: W. Hoehne s.n. (OUPR 26973)).
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planta, sem as três nervuras bem marcadas, quando 
com três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, nervuras peninérvias, glabros, 5–13 × 
1–2 cm, lineares, raro lanceolados, rígido-coriáceos, 
ápice agudo, base aguda, aspecto de um bastão 
rígido, glândulas punctiformes ausentes. Racemos 
axilares, 2–4 cm compr., não ultrapassando as 
folhas quando totalmente expandidos, congestos, 
5–7 flores, densamente albo-tomentosos; brácteas 
lanceoladas, persistentes, 7–8 mm compr. Flores 
8–15 mm compr.; cálice 8–12 mm compr., lacínias 
lanceoladas, mais longas que o tubo calicino; 
estandarte 10–15 mm compr., obovado, pubescente 
externamente, ápice obtuso, levemente retuso; 
alas 7,5–9 mm compr.; pétalas da quilha 8–11 
mm compr. Legumes 10–13 cm compr., ovais, 
rostrados, castanhos, albo-pilosos; sementes 5–5,5 
mm compr., oblongas, negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Paracatu, Ramal entrando a NE da BR-040, 16°47’58”S, 
47°34’0”W, 30.X.2000, fl. e fr., L.P. Queiroz et al. 15074 
(HUEFS). 
Material adicional examinado: BRASIL. GOIÁS: 
Cristalina, 6 km de Cristalina em direção a Unaí (GO-
309), Serra dos Cristais, 10.IX.1998, fl., V.C. Souza et 
al. 21411 (ESA); Faz. Lopo Botelho, 07.VII.1963, fl., 
J.M. Pires & A. Mattos 9805 (UB).

Eriosema stenophyllum é facilmente 
reconhecida por apresentar folíolos que possuem 
a aparência de um bastão rígido, além dos racemos 
com pubescência densamente albo-sedosa. 

Esta espécie ocorre em cerrados e campos 
rupestres (Grear 1970). No Brasilpode ser 
encontrada no Distrito Federal, Goiás e Minas 
Gerais (Fortunato 2014). Coletada com flores em 
abril, julho, setembro e outubro; e frutos em abril 
e outubro.

22. Eriosema strictum Benth., Linnaea 22: 519. 
1849. Fig. 13a-i

Subarbustos eretos, 0,3–1 m alt.; caule 
simples, com tricomas não-glandulares, longos, 
ramos alvacentos a prateados, pubescentes. 
Pecíolos 3–10 mm compr. Folhas trifolioladas, 
concolores ou levemente discolores, persistentes 
e espalhadas por toda a planta na antese; estípulas 
concrescidas até a metade, 0,4–1,2 cm compr., 
lanceoladas, persistentes; estipelas nulas; folíolos 
de tamanho e forma uniformes na mesma planta, 
sem as três nervuras bem marcadas, quando com 
três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, mais que cinco vezes mais longos 
do que largos, nervuras peninérvias, pubescentes, 

2,1–9,2 × 0,3–0,5 cm, lineares, lanceolados, raro 
estreito-elípticos, cartáceos, ápice acuminado, raro 
mucronado, base aguda a acuminada, glândulas 
punctiformes ausentes. Racemos axilares, 0,9–1,3 
cm compr., não ultrapassando o nível das folhas 
quando totalmente expandidos, laxos, 3–5 flores, 
albo-tomentosos; brácteas lanceoladas, caducas, 
4–5,5 mm compr. Flores 7–18 mm compr.; cálice 
8–11 mm compr., lacínias estreito-triangulares, 
mais longas que o tubo calicino; estandarte 
11–12 mm compr., obovado, denso-pubescente 
externamente, ápice apiculado; alas 9–10 mm 
compr.; pétalas da quilha 7–9 mm compr. Legumes 
11–13 × 6–10 mm compr., ovais, rostrados, 
castanho-escuros, pilosos; sementes 4–4,5 mm 
compr., oblongas, castanhas a negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Belo Horizonte, Serra do Taquaril, 16.VIII.1942, fl., 
J.E.de Oliveira 1063 (BHCB); Corinto, ca. 12 Km 
W. of Corinto, 04.III.1970, fr., H.S. Irwin et al. 26885 
(UB); Joaquim Felício, Serra do Cabral, estrada Joaquim 
Felício-Várzea da Palma, ca. 24 km de Joaquim Felício, 
17°42’08”S, 44°17’46”W, 10.VII.2001, fl., V.C. Souza et 
al. 25655 (ESA); Ouro Preto, Saramenha, 07.III.1984, fl. 
e fr., J. Badini (RB 384601); Poços de Caldas, aeroporto, 
03.XI.1940, fl., Mello Barreto 10309 (UB).

Esta espécie é confundida muitas vezes 
com E. longifolium, mas pode ser diferenciada 
desta por apresentar ramos com indumento 
prateado, alvacentos a cinéreos-pubescentes. Já 
E. longifolium apresenta ramos com indumento 
acastanhados, amarelos, ferrugíneos a rufo-
pubescentes. Além disso, E. strictum possui o 
estandarte com ápice apiculado, diferenciando de 
E. tacuaremboense com ápice retuso.  

Eriosema strictum ocorre na Bolívia, no 
Paraguai e no Brasil, nos estados de Goiás, Minas 
Gerais e no Paraná (Grear 1970; Fortunato, 2014). 
Eriosema strictum ocorre em cerrados e áreas 
campestres (Grear 1970). Coletada com flores em 
março, julho, agosto e novembro; e frutos no mês 
de março.

23. Eriosema tacuaremboense Arechav., Anales 
Mus. Hist. Nat.  Montevideo 3: 397. 1901. 
 Fig. 13j-r

Subarbustos eretos ou ascendentes, até 0,5–1 
m alt.; caule simples ou pouco ramificados, com 
tricomas não-glandulares, longos, alvacentos a 
prateados, pubescentes. Pecíolos 2–7 mm compr. 
Folhas trifolioladas, concolores ou levemente 
discolores, persistentes e espalhadas por toda 
a planta na antese; estípulas concrescidas até a 
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Figura 12 – a-i. Eriosema simplicifolium. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe 
do ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto (Ramo: E. 7710 (UB 4585); 
Detalhe ramo, folha, peças florais e fruto: J.M. Pires & A. Matos 9805). j-r. E. stenophyllum. j. Hábito; k. Folíolo; l. 
Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. 
Pétalas da quilha; r. Fruto (Ramo: A.Sciamarelli & J.V.C. Nunes 556; Folha, peças florais e fruto: H.S. Irwin et al. 22992).
Figure 12 – a-i. Eriosema simplicifolium. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; 
f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit (Habit: E. 7710 (UB 4585); (Detail of stem, leaf, flower and fruit: J.M. Pires & A. 
Matos 9805). j-r. E. stenophyllum. j. Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. 
Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit (Habit: A.Sciamarelli & J.V.C. Nunes 556; Leaf, flower and fruit: H.S. Irwin et al. 22992).
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Figura 13 – a-i. Eriosema strictum. a. Hábito; b. Folíolo; c. Detalhe do folíolo mostrando as nervuras; d. Detalhe do 
ramo mostrando indumento; e. Cálice; f. Estandarte; g. Alas; h. Pétalas da quilha; i. Fruto (Ramo e fruto: M. Barreto 
4442; Detalhe ramo, folha e peças florais: J.E. Oliveira 1063). j-r. E. tacuaremboense. j. Hábito; k. Folíolo; l. Detalhe 
do folíolo mostrando as nervuras; m. Detalhe do ramo mostrando indumento; n. Cálice; o. Estandarte; p. Alas; q. 
Pétalas da quilha; r. Fruto (Fortuna-Perez et al. 1444; Peças florais: Fortuna-Perez et al. 1443).
Figure 13 – a-i. Eriosema strictum. a. Habit; b. Leaflet; c. Detail of leaflet showing veins; d. Detail of indumentum on stem; e. Calyx; 
f. Standard petal; g. Wing petals; h. Keel petals; i. Fruit (Habit and fruit: M. Barreto 4442; Detail of stem, leaf and flower: J.E. Oliveira 
1063). j-r. E. tacuaremboense. j. Habit; k. Leaflet; l. Detail of leaflet showing veins; m. Detail of indumentum on stem; n. Calyx; o. 
Standard petal; p. Wing petals; q. Keel petals; r. Fruit (Fortuna-Perez et al. 1444; Flower: Fortuna-Perez et al. 1443).
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metade, 7–11 mm compr., oblongas a triangulares, 
persistentes; estipelas nulas; folíolos de tamanho 
e forma uniformes na mesma planta, mais que 
cinco vezes mais longos do que largos, nervuras 
peninérvias, alvo-pubescentes, seríceos a hirsutos, 
4–10 × 1–2 cm, elípticos a estreito-elípticos, 
cartáceos, ápice agudo, base aguda, obtusa, raro 
cuneada, glândulas punctiformes esparsamente 
presentes. Racemos axilares, 2–6 cm compr., não 
ultrapassando o nível das folhas quando totalmente 
expandidos, laxos a levemente congestos, 3–5 
flores, albo-pubescentes; brácteas lanceoladas, 
caducas, 2–5 mm compr. Flores 6–12 mm compr.; 
cálice 7–12 mm compr., lacínias lanceoladas, mais 
longas que o tubo calicino; estandarte 6–10 mm 
compr., obovado, pubescente externamente, ápice 
retuso; alas 6–9 mm compr.; pétalas da quilha 6–8 
mm compr. Legumes 12–16 × 6–10 cm, ovados 
a oblongos, rostrados, castanhos, albo-pilosos; 
sementes 3–5 mm compr., oblongas, negras.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: Belo 
Horizonte, Estação Ecológica UFMG, 05.II.1991, fl., 
E.M. Bacariça 118 (BHCB).
Materail adicional examinado: BRASIL. RIO 
GRANDE DO SUL: Bom Jesus, estrada de Bom 
Jesus em direção a São José dos Ausentes, 28º40’04”-
28º43’5”S (aprox.), 50º25’00”-50º2’59”W (aprox.), 
16.I.2011, fl. e fr., A.P. Fortuna-Perez et al. 1444 
(OUPR); A.P. Fortuna-Perez et al. 1443 (OUPR); Porto 
Alegre, 15.II.1937, fl., A.A. Araújo 331 (SP); Morro da 
Polícia, perto de Porto Alegre, 12.V.1933, fr., K. Enrich 
(SP 32357). SANTA CATARINA: Campos Novos, beira 
da Rodovia, 27º24’34.00”S, 51º13’11.00”W, 27.XI.2011, 
fl. e fr., L. Meyer et al. 121 (RB).

Eriosema tacuaremboense constitui-se em 
um novo registro para a região Sudeste do Brasil 
(estado de Minas Gerais). Pode ser reconhecida 
por apresentar caule simples ou pouco ramificado 
na base, folíolos elípticos a estreito-elípticos e com 
indumento alvacento a prateado.

Esta espécie ocorre na Argentina, Paraguai, 
Uruguai e Brasil nos estados de Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul (Grear 1970). Coletada com flores em janeiro, 
fevereiro e novembro; e frutos nos meses de 
janeiro, maio e novembro.

 
24. Eriosema tozziae Cândido & Fort.-Perez, 
Phytotaxa 178(3): 229-232. 2014. Iconografia: 
Cândido et al. (2014); 230.

Subarbustos eretos, até 0,5–1 m alt.; caule 
simples, pouco ramificados, com tricomas 
glandulares e não-glandulares, curtos e longos, 

ramos castanhos a amarelo-ferrugíneos, 
pubescentes. Pecíolos 2–3 mm compr. Folhas 
trifolioladas, concolores ou levemente discolores, 
persistentes e espalhadas por toda a planta na 
antese; estípulas livres, raro concrescidas até a 
metade, 8–13 mm compr., ovadas, rômbicas ou 
lanceoladas, decíduas; estipelas nulas; folíolos 
de tamanho e forma uniformes na mesma planta, 
sem as três nervuras bem marcadas, quando com 
três nervuras, as duas laterais não convergindo 
para o ápice, nervuras peninérvias, pubescentes, 
1,5–2,5 × 2–4 cm, ovados, membranáceos, 
ápice geralmente mucronado, base ligeiramente 
cordada, glândulas punctiformes ausentes. 
Racemos axilares e terminais, 10–15 cm compr., 
ultrapassando o nível das folhas quando totalmente 
expandidos, laxos, mais que 22 flores, levemente 
pubescentes; brácteas ovadas a lanceoladas, 
persistentes, 6,5–8 mm compr. Flores 10–13 
mm compr.; cálice 9–11 mm compr., lacínias 
lanceoladas, mais longas que o tubo calicino; 
estandarte 9–13 mm compr., largamente obovado, 
pubescente externamente, ápice arredondado, 
levemente retuso; alas 9–5 mm compr.; pétalas 
da quilha 10–5 mm compr. Legumes ca. 14 × 
8 mm compr., elípticos, rostrados, castanhos, 
pubescentes; sementes não vistas.
Material examinado: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Corinto, Ca. 15 km W. of Corinto, 02.III.1970, fl. e fr., 
H.S.Irwin et al. 26766 (holótipo UB!).

Esta espécie nova é semelhante à Eriosema 
defoliatum, mas difere principalmente pelas folhas 
que são persistentes durante o período reprodutivo 
e o tamanho da inflorescência, que é mais curta 
(10–13 cm compr.), em E. defoliatum as folhas 
são caducas durante o período reprodutivo, e a 
inflorescência tem 15–30 cm compr.. 

Restrita ao Brasil, ocorrendo no estado de 
Minas Gerais (Município de Corinto). Coletada 
com flores e frutos em março.
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Resumo
O trabalho apresenta a flora do gênero Anthurium (Araceae) no estado do Paraná. Ocorrem 12 espécies de Anthurium 
no estado: A. acutum, A. comtum, A. gaudichaudianum, A. hatschbachii, A. lacerdae, A. loefgrenii, A. marense, 
A. pentaphyllum, A. scandens subsp. scandens, A. sellowianum, A. sinuatum e A. urvilleanum. As espécies estão 
distribuídas exclusivamente na Floresta Ombrófila Densa, com exceção de A. loefgrenii que ocorre também em 
restinga arbórea, de A. gaudichaudianum que ocorre também no Cerrado e transição entre Floresta Ombrófila Densa 
e Mista, e de A. sinuatum que ocorre apenas na Floresta Estacional Semidecidual. Há cinco espécies ameaçadas 
de extinção para o estado: A. hatschbachii e A. urvilleanum (Criticamente em Perigo), A. sinuatum (Em Perigo) 
e A. lacerdae e A. marense (Vulneráveis). Relata-se como novidades morfológicas: a presença de tricomas no 
eixo axilar do ovário em A. hatschbachii, A. lacerdae, A. marense, A. sinuatum e A. urvilleanum; e a placentação 
do tipo axial apical para A. acutum. São apresentadas chave de identificação, descrições, pranchas de fotos e 
ilustrações, distribuição geográfica, comentários taxonômicos e o estado de conservação para todas as espécies.
Palavras-chave: flora, levantamento florístico, taxonomia.

Abstract
This work presents the flora of the genus Anthurium (Araceae) in Paraná State. Twelve species of Anthurium 
occur in the state: A. acutum, A. comtum, A. gaudichaudianum, A. hatschbachii, A. lacerdae, A. loefgrenii, A. 
marense, A. pentaphyllum, A. scandens subsp. scandens, A. sellowianum, A. sinuatum and A. urvilleanum. 
The species are distributed just only in dense rain forest, except for A. loefgrenii which also occurs in arboreal 
restinga, A. gaudichaudianum also found in the cerrado and the transition between dense and mixed rain forest, 
and A. sinuatum that occurs only in semideciduous forest. There are five endangered species in the state: A. 
hatschbachii and A. urvilleanum (Critically Endangered), A. sinuatum (Endangered) and A. lacerdae and A. 
marense (Vulnerable). This work also presents morphological novelties: the presence of trichomes in the 
axillary axis of the ovary of A. hatschbachii, A. lacerdae, A. marense, A. sinuatum and A. urvilleanum, and 
apical-axial placentation type for A. acutum. Identification key, descriptions, photos, illustrations, geographic 
distribution, taxonomic remarks and conservation status are given for all species.
Key words: flora, floristic survey, taxonomy.
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Introdução
Anthurium Schott é o maior gênero da 

família Araceae com 905 espécies (Boyce & Croat 
2012), tendo como centro de distribuição a região 
Neotropical (Mayo et al. 1997). No Brasil ocorrem 

138 espécies, das quais 101 são consideradas 
endêmicas ao território nacional (Coelho & 
Temponi 2013). O gênero possui uma grande 
variedade de formas de vida, morfologia foliar, 
padrões de nervação foliar e cor de flores e frutos 
(Mayo et al. 1997). Suas principais características 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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distintivas são as inflorescências solitárias; espata 
livre; pecíolo geniculado apicalmente, com formato 
variável em secção transversal; presença de nervura 
coletora; flores bissexuais, perigoniadas, ovário 
2-locular e fruto do tipo baga (Mayo et al. 1997; 
Croat 1994).

O trabalho pioneiro da Flora Analítica 
do Paraná (Angely 1965) cita oito espécies de 
Anthurium para o estado: A. acutum N.E.Br., A. 
gaudichaudianum Kunth, A. harrissi (Graham) G. 
Don., A. harrissi var. beyrichianum (Kunth) Engl., 
A. lacerdae Reitz, A. scandens (Aubl.) Engl., A. 
undatum Schott e A. willdenowii Kunth, porém não 
há indicação de voucher para as espécies. Já a Lista 
de Espécies da Flora do Brasil (Coelho & Temponi 
2013) aponta 15 táxons do gênero para o estado: A. 
acutum, A. clavigerum Poepp., A. comtum Schott, 
A. coriaceum G.Don, A. gaudichaudianum, A. 
hatschbachii E.G.Gonç., A. loefgrenii Engl., A. 
marense K.Krause, A. maximilianii Schott, A. 
pentaphyllum var. pentaphyllum, A. scandens 
subsp. scandens, A. sellowianum Kunth, A. 
sinuatum Benth. ex Schott, A. undatum e A. 
urvilleanum Schott. Na única listagem de espécies 
ameaçadas de extinção no Paraná foram citadas 
três espécies de Anthurium: A. kunthii Poepp., 
A. olfersianum Kunth e A. parvum N. E. Br. 
(Hatschbach & Ziller 1995), as quais não ocorrem 
no estado segundo as demais listagens (Angely 
1965; Coelho & Temponi 2013).

Diante da divergência entre autores sobre 
a riqueza de espécies do gênero no Paraná e 
considerando a ausência de um tratamento 
taxonômico de Anthurium para o estado, o 
objetivo deste trabalho foi levantar a flora do 
gênero para o Paraná. São apresentadas chave de 
identificação, descrições, ilustrações, distribuição 
geográfica, floração, frutificação e a classificação 
das espécies quanto ao seu estado de conservação 
(IUCN 2012, 2013).

Material e Métodos
O estado do Paraná com 199.316,694 km² 

e localizado na região sul do Brasil, possui uma 
vegetação muito diversificada formada por cinco 
unidades fitogeográficas: Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional 
Semidecidual, Estepe (campos) e Savana (cerrado) 
(IBGE 2010; Roderjan et al. 2002). 

Foram realizadas 50 expedições de coleta 
no período de julho de 2012 a novembro de 2013, 
organizadas de forma a amostrar todas as unidades 

fitogeográficas do estado, sendo visitados 27 
municípios. Além disso, foram analisadas 380 
exsicatas depositadas na coleção do herbário 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNOP) e dos herbários: BHCB, EFC, FLOR, 
FUEL, FURB, HBR, HCF, HUCP, HUEM, HUPG, 
JOI, MBM, UPCB, R, RB, SP, SPF, UEC (Thiers 
continuously updated). 

As coletas foram realizadas de acordo com 
a metodologia descrita para Araceae por Croat 
(1985) e herborizadas de acordo com técnicas 
usuais (Bridson & Forman 2004). O material foi 
depositado nos herbários da Universidade Federal 
do Paraná (UPCB) e da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNOP).

Para as identificações dos taxa foram 
utilizadas a literatura especializada, comparação 
com a fotografia e descrições dos espécimes 
tipo, ou, com o material herborizado previamente 
identificado. A grafia dos nomes científicos e 
dos autores das espécies foi citada segundo The 
International Plant Names Index (IPNI 2010). A 
terminologia utilizada nas descrições foi baseada 
em Stearn (2004) e complementada com Croat & 
Bunting (1979) e Radford et al. (1974). 

Os dados de distribuição geográfica foram 
obtidos nas etiquetas dos materiais herborizados, 
além de literatura específica (Coelho et al. 2009; 
Coelho & Temponi 2013; Madison 1978; Sheffer et 
al. 1980). Para representar o material selecionado 
foi escolhida uma coleta de cada município da área 
de ocorrência, assim como para a confecção dos 
mapas de distribuição.

A classificação quanto ao estado de 
conservação das espécies seguiu as Diretrizes 
de Aplicação dos Critérios da Lista Vermelha da 
IUCN para Níveis Regionais e Nacionais (IUCN 
2012, 2013).

Resultados e Discussão
O presente trabalho permitiu a atualização 

das listagens de Anthurium existentes para o 
Paraná, as quais foram baseadas apenas em 
material de herbário, e que diverge dessa no 
número e identidade das espécies. Confirmou-se 
a presença de 12 espécies do gênero no estado: 
A. acutum, A. comtum, A. gaudichaudianum, A. 
hatschbachii, A. lacerdae, A. loefgrenii, A. marense, 
A. pentaphyllum, A. scandens subsp. scandens, A. 
sellowianum, A. sinuatum e A. urvilleanum.

A análise dos espécimes demonstrou que 
alguns nomes verificados nos herbários referem-
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se a sinônimos ou identificações equivocadas, 
gerando uma proliferação de nomes. Dentre os 
materiais citados nos outros trabalhos que não 
foram confirmados no presente estudo, tratam-se 
de determinações equivocadas: A. harrisii e A. 
harrisii var. beyrichianum  que foi redeterminado 
como A. comtum ou A. sellowianum; A. olfersianum 
redeterminado como A. loefgrenii; A. maximilianii 
redeterminado como A. hatschbachii; A. coriaceum 
redeterminado como A. lacerdae; e A. kunthii 
redeterminado como A. sinuatum. A espécie A. 
undatum é atualmente sinônimo de A. pentaphyllum. 
Durante as visitas a herbários e as coletas não foi 
encontrado voucher de A. parvum para o Paraná. 
Deste modo, acreditamos que ela não ocorra no 
estado. Por fim, A. willdenowii é uma espécie 
exótica que não ocorre naturalmente no Brasil e o 
registro de A. clavigerum para o Paraná na Lista 
de Espécies da Flora do Brasil foi um equívoco no 
nome do estado na etiqueta do herbário. Na verdade 
A. clavigerum ocorre no estado do Pará, sendo 
indicada a atualização da lista com essa informação. 

No Paraná as espécies se distribuem em duas 
regiões distintas: apenas A. sinuatum ocorre em 
Floresta Estacional Semidecidual no extremo oeste 
do estado, e as demais espécies ocorrem na Floresta 
Ombrófila Densa ou Mista, Cerrado e Restinga na 
região leste. 

Cinco espécies foram classificadas como 
ameaçadas de extinção de acordo com os critérios 
da IUCN (2013): A. hatschbachii e A. urvilleanum 
(Criticamente em Perigo), A. lacerdae e A. marense 
(Vulneráveis), e A. sinuatum (Em Perigo). A. 
hatschbachii é a única das espécies ameaçadas 
no estado que ocorre dentro de uma propriedade 
particular que não é uma área protegida.

Alguns autores propuseram a descrição mais 
detalhada de estruturas florais do gênero e indicaram 

que elas podem ser informativas taxonomicamente 
(Croat & Bunting, 1979; Temponi, 2006). Os 
caracteres florais analisados que se mostraram 
informativos taxonomicamente foram: o tamanho 
dos estames e ovário, a placentação, o número de 
óvulos por lóculo e a presença de tricomas no eixo 
axilar do ovário.

Tratamento taxônomico
Anthurium Schott, Wiener Zeitschrift für 

Kunst III. 828. 1829.
Ervas perenes; terrestres, epífitas, rupícolas 

ou saxícolas; caule ereto, escandente ou reptante; 
entrenós curtíssimos a alongados. Catafilos e 
profilos persistentes ou decíduos, inteiros ou 
marcescentes. Pecíolo geniculado apicalmente, de 
formato variado em secção transversal. Lâmina 
foliar membranácea, cartácea ou coriácea; simples 
ou composta, formato muito variado; com ou 
sem pontuações glandulares; nervuras laterais 
geralmente formando nervuras coletoras marginais, 
nervação terciária reticular. Inflorescência terminal, 
solitária. Pedúnculo curto a geralmente alongado, 
cilíndrico, com ou sem carenas. Espata persistente, 
raro decídua; lanceolada, oblonga ou navicular; 
ereta, patente ou deflexa, formando ângulo agudo, 
reto ou obtuso com o pecíolo. Espádice séssil a 
longo estipitado; cilíndrico a cônico, às vezes 
afilando no ápice. Flores bissexuais; 4 tépalas, 
dispostas em 2 verticilos decussados; 4 estames, 
livres, filamentos achatados, anteras rimosas; 
ovário 2-locular; 1–2-óvulos lóculo; placentação 
axial ou axial apical; região estilar inconspícua a 
atenuada; estigma elíptico ou globoso, secretando 
gotículas de néctar em antese. Bagas globosas, 
obovoides, oblongas  a obcônicas, maduras exsertas 
as tépalas, cor variada. Sementes formato variável, 
envolvidas por uma mucilagem. 

Chave de identificação para as espécies de Anthurium do estado do Paraná

1.	 Plantas	geralmente	hemiepífitas,	raro	terrestres	ou	rupícolas;	lâmina	foliar	composta ........................ 2
2.	 Catafilos	e	profilos	desmanchando	em	fibras;	margem	dos	folíolos	inteira;	pedúnculo	com	menos	

da metade do comprimento do pecíolo, infrutescência ereta .............. 8. Anthurium pentaphyllum
2’.	 Catafilos	e	profilos	inteiros,	raro	desmanchando	em	fibras	na	base;	margem	dos	folíolos	sinuada;	

pedúnculo com mais da metade ou comprimento igual ao do pecíolo, infrutescência pendente ...  
 .................................................................................................................. 11. Anthurium sinuatum

1’.	 Plantas	geralmente	terrestres,	epífitas	ou	rupícolas;	lâmina	foliar	inteira............................................. 3
3. Lâmina foliar de base cordada, sagitada ou hastada ..................................................................... 4

4. Lâmina foliar de base cordada; presença de pontuações glandulares na lâmina foliar, pedúnculo 
e genículo ......................................................................................4. Anthurium hatschbachii
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4’. Lâmina foliar sagitada ou hastada; pontuações glandulares ausentes .......1. Anthurium acutum
3’. Lâmina foliar com base aguda, arredondada, estreito-cuneada, longo-cuneada, obtusa ou truncada.......5

5. Lâmina foliar com pontuações glandulares visíveis a olho nu ..................................................... 6
6.	 Epífita;	estípite	ausente	a	raro	presente,	quando	presente	até	0,2	cm	compr.;	bagas	alvas	ou	

alvo-arroxeadas ........................................................9. Anthurium scandens subsp. scandens
6’. Terrestre ou rupícola; estípite presente com 1–5,7 cm compr.; bagas verdes .........................  

 ..............................................................................................................7. Anthurium marense
5’. Lâmina foliar sem pontuações glandulares, quando presentes não visíveis a olho nu ................. 7

7.	 Lâmina	foliar	coriácea,	2	nervuras	coletoras,	espata	coriácea	e	revoluta,	6–15	flores	na	espiral	
principal,	10–19	flores	na	espiral	secundária ...................................... 5. Anthurium lacerdae

7’. Lâmina foliar membranácea ou cartácea, 1 nervura coletora, espata membranácea ou cartácea, 
não	revoluta,	3–8	flores	na	espiral	principal,	4–11	flores	na	espiral	secundária ................... 8
8.	 Catafilos	inteiros	e	persistentes;	nervação	secundária	inconspícua;	espádice	geralmente	

longo estipitada, estípite (0,1) 0,5–2,5 cm compr.; bagas amarelas, raro alaranjadas ou 
esverdeadas .................................................................. 3. Anthurium gaudichaudianum

8’.	 Catafilos	e	desmanchando	em	fibras	em	senescência	e	caducos	para	a	base	do	caule;	
nervação secundária evidente; espádice séssil a raro estipitado, estípite até 0,6 cm compr.; 
bagas verdes, vináceas ou alvas na base e verde à verde nigrescente no ápice, às vezes 
translúcidas .................................................................................................................... 9
9. Lâmina foliar verde-amarelada abaxialmente; espata geralmente decídua em antese 

ou	pós-antese;	espádice	cor-de-palha	a	pardacento	em	pós-antese	e	frutificação ...  
 .............................................................................................. 2. Anthurium comtum 

9’. Lâmina foliar não amarelada abaxialmente; espata persistente a apenas 
ocasionalmente	decídua	na	frutificação;	espádice	castanho,	verde,	verde-amarelado,	
vináceo,	roxo	a	roxo-acastanhado	em	pós-antese	e	frutificação ......................... 10
10.	 Catafilos	e	profilos	jovens	alvo-avermelhados	a	verdes;	pecíolo	verde	com	base	

avermelhada	a	verde;	espádice	levemente	afilando	no	ápice;	bagas	totalmente	
vináceas ou vináceas pelo menos no ápice ...........12. Anthurium urvilleanum

10’.	 Catafilos	e	profilos	jovens	verdes,	verdes	com	a	base	creme	ou	alvescentes,	a	
raro verde-arroxeados; pecíolo verde a verde com base alvescente; espádice 
não	afilando	no	ápice;	bagas	totalmente	verdes	a	alvos	na	base	e	verde	a	verde-
nigrescente no ápice .................................................................................... 11
11. Nervura principal não carenada abaxialmente; presença de pontuações 

glandulares não visíveis a olho nu na lâmina foliar ................................  
 ............................................................................6. Anthurium loefgrenii

11’. Nervura principal carenada abaxialmente; ausência de pontuações 
glandulares na lâmina foliar .........................10 Anthurium sellowianum

1. Anthurium acutum N.E.Br., Gardeners’ 
Chronicle, 3(2): 776. 1887. 
 Fig. 2a-c; Apêndice 1a-h

Terrestre ou rupícola; caule ereto, entrenós 
0,4–1 cm compr. Catafilos e profilos jovens verdes 
ou róseos; senescentes castanhos, inteiros ou 
desmanchando em fibras, caducos na base do caule, 
2,4–4,5 cm compr. Folhas simples; pecíolo 17,4–
64,5 cm compr., verde, base alvo-rosada; cilíndrico a 
levemente achatado na face adaxial, carena ausente, 
sulco ausente; pontuações glandulares ausentes; 
genículo 0,9–2,5 cm compr., espessura maior ou 

igual à do pecíolo, verde a verde-amarelado em 
material fresco e verde escuro ou nigrescente em 
material seco, pontuações glandulares ausentes. 
Lâmina sagitada a hastada, 13–33,3 × 5,5–16 
cm, deflexa a patente em relação ao caule, sino 
rômbico, parabólico, hipocrateriforme, triangular 
ou espatulado, ápice acuminado, apiculado ou 
rostrado, base sagitada a hastada, cartácea, lustrosa, 
levemente discolor, verde abaxialmente, margem 
inteira, pontuações glandulares ausentes. Nervura 
principal obtusa na base, aguda no meio e ápice, 
carena ausente, levemente proeminente apenas 
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no meio na face adaxial; obtusa, carena ausente, 
levemente proeminente da base para o ápice na 
face abaxial. Nervuras secundárias inconspícuas 
a impressas adaxialmente, evidentes a levemente 
proeminentes abaxialmente, 11–13 pares no lobo 
anterior, nervuras basais 1, nervuras acroscópicas 
1, nervuras basioscópicas 2–4 por lobo posterior; 
1 nervura coletora inserida na base foliar, 0,8–2,5 
cm afastada da margem. Pedúnculo 33,8–62,5 
cm, um pouco maior ou menor que o pecíolo, 
cilíndrico, carena ausente, verde, levemente 
amarelado ou róseo, raro amarelado na frutificação. 
Espata 2,8–8,5 × 0,5–0,8 cm, lanceolada, não 
revoluta, ápice rostrado, membranácea a cartácea, 
persistente, deflexa; margens se encontrando no 
pedúnculo em um ângulo geralmente obtuso ou 
raso, raro agudo; verde, verde-rosado ou verde-
avermelhado; decorrência no pecíolo ausente, raro 
presente com 0,2–0,5 cm compr. Espádice 2,2–6,5 
× 0,3–0,4 cm, cilíndrico afilando no ápice, verde, 
verde-rosado ou vináceo em pré-antese, verde-
rosado, verde-vináceo ou verde em antese, verde-
vináceo, verde ou vináceo em pós-antese; séssil a 
raro estipitado, estípite 0,1–0,3 cm compr., verde 
ou vináceo; 3–5 flores na espiral principal, 3–9 
flores na espiral secundária, maturação acrópeta. 
Flores filetes 1,7–1,9 × 0,9–1,1 mm, anteras 
0,5–0,7 × 0,8 mm; ovário 1,6–2,2 × 1–1,3 mm, 
placentação axial-apical, 1 óvulo por lóculo, eixo 
axilar do ovário com tricomas; estigma elíptico 
ou globoso. Espádice em frutificação 5,1–8,2 × 
0,8–1,4 cm, ereto, palha, amarelado ou alaranjado, 
maturação das bagas acrópeta a dispersa. Bagas 
4,9–6 × 4,5–5,4 mm, globosas a obovoides, verde-
nigrescentes ou vináceo-nigrescentes no ápice, 
verde-translúcidas ou vináceo-nigrescentes na 
base. Sementes oblongas afilando na base em vista 
dorsal, achatadas na face adaxial, convexas na face 
abaxial, amarelado-alvascentes.

Diferencia-se das demais espécies pelo hábito 
terrestre ou rupícola e a lâmina foliar sagitada 
a hastada. Floresce e frutifica o ano inteiro. No 
material analisado a placentação é do tipo axial 
apical, o que difere do encontrado por Temponi 
(2006) que foi do tipo axial.

É endêmica do Brasil, encontrada nos 
estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 
No Paraná foi encontrada em seis municípios em 
áreas de Floresta Ombrófila Densa Montana e 
Altomontana (Fig. 1). Nos outros estados onde 
ocorre é classificada como Pouco Preocupante 
quanto ao seu estado de conservação, e no Paraná 

também, pois apesar de ter extensão de ocorrência 
menor que 20.000 km² e área de ocupação menor 
que 2.000 km², foi encontrada em 11 localidades 
com um grande número de indivíduos.
Material selecionado:  Guaraqueçaba, Morro 
Cunhaporanga, 19.XI.2003, fl., E. Barbosa 785 
(MBM). Guaratuba, Usina Guaricana, 05.VII.2012, 
fl., A.P. Cardozo 61 (UPCB). Morretes, Pilão de Pedra, 
4.XII.1959, fl., G. Hatschbach 6653 (MBM; RB). 
Paranaguá, Serra da Prata, 20.VI.1998, fl., J.M. Silva et 
al. 2406 (FLOR; MBM). Piraquara, Fazenda Céu Azul, 
3.VI.1970, fl., G. Hatschbach 24390 (MBM). São José 
dos Pinhais, RPPN Nhandara Guaricana, 21.IV.2013, fl. 
e fr., L.C. Ferneda Rocha et al. 160 (UNOP; UPCB).

2. Anthurium comtum Schott, Bonplandia, 10: 
87. 1862. 
 Fig. 2d-h; Apêndice 2a-e

Epífita a raro rupícola; caule ereto, entrenós 
curtos com até 0,5 cm compr. Catafilos e profilos 
jovens verdes, base creme ou rósea; senescentes 
palha a castanhos, desmanchando em fibras, 
caduco para a base do caule a raro persistentes, 
1,7–3,9 cm compr. Folhas simples; pecíolo 
1,4–15,2 cm compr., verde, raro com base alva; 
geralmente achatado a levemente 1–2-sulcado, 
margens carenadas adaxialmente; carena ausente, 
sulco ausente, obtuso abaxialmente; pontuações 
glandulares ausentes; genículo 0,2–1,3 cm compr., 
espessura igual ou maior à do pecíolo, verde em 
material fresco e nigrescente em material seco, 
pontuações glandulares ausentes. Lâmina oblonga, 
linear, lanceolada, 17,8–42,8 × 2,6–9,7 cm, ereta 
em relação ao caule, ápice acuminado, apiculado 
a caudado, base geralmente obtusa, aguda a raro 
longo-cuneada, membranácea a raro levemente 
cartácea, lustrosa, discolor, verde-amarelada 
abaxialmente, margem inteira, pontuações 
glandulares ausentes. Nervura principal obtusa 
a aguda, carena ausente, levemente proeminente 
apenas no meio adaxialmente; obtusa a aguda, 
frequentemente carenada, proeminente da base 
para o ápice abaxialmente. Nervuras secundárias 
impressas adaxialmente, levemente proeminentes 
abaxialmente, 22–30 pares; 1 nervura coletora 
inserida na base foliar, 0,3–1 cm afastada da 
margem. Pedúnculo 9,2–33,5 cm compr., maior 
que o pecíolo, cilíndrico a 1–3 carenado, verde, raro 
com base rósea ou alva, amarelo na frutificação. 
Espata 4,3–9,3 × 0,5–0,8 cm, lanceolada, não 
revoluta, ápice rostrado, membranácea a cartácea, 
geralmente caduca em antese ou frutificação, 
a persistente, geralmente deflexa, raro ereta a 
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patente; margens se encontrando no pedúnculo 
em um ângulo agudo ou obtuso; verde ou verde-
arroxeada; decorrência no pecíolo presente, até 
0,4 (1) cm compr. Espádice 4,7–10,9 × 0,2–0,5 
cm, cilíndrico a afilado no ápice, verde ou vinácea 
em pré-antese e antese, avermelhado em antese, 
cor-de-palha a pardacento em pós-antese; séssil a 
estipitado, estípite 0,1–0,4 (1) cm compr., verde; 
3–6 flores na espiral principal, 4–8 flores na espiral 
secundária, maturação acrópeta ou dispersa. Flores 
filetes 0,7–1 × 0,5–0,7 mm, anteras 0,3–0,5 × 0,5–0,7 
mm; ovário 1,1–1,7 × 0,8–1 mm, placentação axial-
apical, 1 óvulo por lóculo, eixo axilar do ovário com 
tricomas; estigma elíptico. Espádice em frutificação 
5,7–9,4 × 0,6–1 cm, ereto, alaranjado, maturação das 
bagas acrópeta, homogênea ou dispersa. Bagas 2–4 
× 2–4 mm, globosas, verde translúcidas na base e 
ápice. Sementes ovoides em vista dorsal, achatadas 
a convexa na face adaxial; convexas na face abaxial, 
amarelo-alvescentes.

Diferencia-se das demais espécies pelo hábito 
epífito, lâmina foliar discolor, verde-amarelada 
abaxialmente, geralmente membranácea, espata 
geralmente decídua, espádice cor-de-palha a pardacento 
em pós-antese. Floresce e frutifica o ano inteiro.

É endêmica do Brasil, é encontrada nos 
estados do Sudeste, na Bahia e no Paraná. Neste 
último foi encontrada em oito municípios, em locais 
sombreados nas áreas de Floresta Ombrófila Densa 
Submontana e Montana (Fig. 1). Nos outros estados 
onde ocorre é classificada como Pouco Preocupante 
quanto ao seu estado de conservação, e no Paraná 
também, pois apesar de ter extensão de ocorrência 
menor que 20.000 km² e área de ocupação menor 
que 2.000 km², foi encontrada em 12 localidades 
com um número grande de indivíduos.
Material selecionado: Adrianópolis, Parque Estadual 
(P.E.) das Lauráceas, 19.II.2013, fl., L.C. Ferneda 
Rocha 114 (UNOP;UPCB). Antonina, Cabeceira do 
Rio Faisqueira, 29.XI.1973, fl., G. Hatschbach 33404 
(MBM). Bocaiúva do Sul, Rio Capivari, 11.XI.1968, fl. e 
fr., G. Hatschbach 20250 (MBM). Cerro Azul, Cabeceira 
do Rio do Tigre, 18.VIII.1984, fr., G. Hatschbach 48102 
(MBM). Morretes, Estrada da Graciosa, 15.VI.2013, fl. e 
fr., M.E. Engels et al. 1611 (UNOP); Estrada da Graciosa, 
30.VIII.2012, fl., M.E. Engels 505 (UNOP). Quatro 
Barras, Caminho do Itupava, 16.VI.2012, fr., M.E. Engels 
395 (UPCB). Paranaguá, Tinguçu, 27.XII.2013, R.A. 
Bonaldi (MBM). Piraquara, Morro do Canal, 30.X.2009, 
fl., R. Kersten 1407 (HUCP).

Figura 1 – Distribuição geográfica de Anthurium acutum (£), A. comtum (r), A. gaudichaudianum (Ø) e A. 
hatschbachii (¡) no estado do Paraná, Brasil. 
Figure 1 – Geographic distribution of Anthurium acutum (£), A. comtum (r), A. gaudichaudianum (Ø) e A. hatschbachii (¡) in 
Paraná state, Brazil.
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3. Anthurium gaudichaudianum Kunth, 
Numeratio Plantarum Omnium Hucusque 
Cognitarum, 3: 74. 1841.                         
 Fig. 2i-n; Apêndice 3a-j

Epífita ou saxícola, ocasionalmente terrestre; 
caule ereto, entrenós 0,2–0,6 cm compr. Catafilos 
e profilos jovens verdes a creme; senescentes 
palha ou castanhos, inteiros, raro desmanchando 
em fibras apenas na base, persistentes, 2,7–22 cm 
compr. Folhas simples; pecíolo 3,5–41,5 cm compr., 
verde, verde com base creme, raro arroxeado; 
cilíndrico ou achatado, raro 1-sulcado, margem 
aguda a obtusa, carenas ausentes adaxialmente; 
carena ausente, sulco ausente, obtuso abaxialmente; 
pontuações glandulares ausentes; genículo 0,3–2 
cm compr., espessura igual ou maior à do pecíolo, 
verde amarelado em material fresco e nigrescente 
ou castanho em material seco, pontuações 
glandulares ausentes. Lâmina lanceolada com 
a base mais estreitada, linear a raro oblonga, 
11–65,5 × 1,7–9,3 cm, ereta, raro ereta em relação 
ao caule, ápice agudo ou acuminado, base obtusa, 
truncada ou aguda, raro estreito-cuneada, cartácea, 
lustrosa ou fosca, concolor, verde abaxialmente, 
margem inteira, pontuações glandulares ausentes. 
Nervura principal obtusa na base, aguda no meio e 
ápice, carena ausente, sulco ausente, proeminente 
na base adaxialmente; obtusa ou aguda, carena 
ausente, sulco ausente, bem proeminente apenas 
na base abaxialmente. Nervuras secundárias 
inconspícuas, 23–63 pares, nervura coletora 
inserida na base foliar ou um pouco acima dela, 
0,2–1,2 cm afastada da margem. Pedúnculo 
14,2–63,3 cm compr., maior que o comprimento 
do pecíolo, cilíndrico, carena ausente, roxo, róseo, 
verde, verde com ápice roxo, raro com a base 
creme, verde ou amarelo na frutificação. Espata 
3,2–20 × 0,6–1,5 cm, oblonga ou lanceolada, não 
revoluta, ápice rostrado, cartácea, persistente a 
raro caduca, geralmente deflexa, raro patente ou 
ereta; margens se encontrando no pedúnculo em 
um ângulo agudo ou obtuso; rósea, verde, roxa 
ou castanha; decorrência no pecíolo presente, 
0,2–1,6 cm compr. Espádice 4,1–18,5 × 0,3–0,6 
cm, cilíndrico, verde, castanho ou roxo em pré-
antese, roxo ou verde em antese, castanho ou 
verde-arroxeado em pós-antese; estipitado, estípite 
(0,1)–0,5–2,5 cm compr., castanho, verde ou roxo; 
4–8 flores na espiral principal, 5–8 flores na espiral 
secundária, maturação acrópeta ou homogênea. 
Flores filetes 1–1,9 × 0,6–0,9 mm, anteras 
0,6–0,7 × 0,8–1 mm; ovário 1,2–1,7 × 0,8–1 mm, 

placentação axial apical, 2 óvulos por lóculo, eixo 
axilar do ovário com tricomas; estigma elíptico a 
raro globoso. Espádice em frutificação 4,8–29,5 
× 0,7 cm, arqueada-pendente, castanho, amarelo 
ou alaranjado, maturação das bagas acrópeta, 
homogênea ou dispersa. Bagas 4,5–5,6 × 3,4–4 
mm, obcônicas ou globosas, geralmente amarelas, 
raro verde translúcidas na base e alaranjadas, verdes 
ou cinza no ápice. Sementes oblongas achatadas 
lateralmente em vista dorsal, convexa em ambas as 
faces a reta na face adaxial, amarelo-alvascentes.

É facilmente reconhecida pelos catafilos 
inteiros, persistentes e geralmente longos com até 
22 cm compr., nervação secundária inconspícua, 
espádice estipitado e bagas geralmente amarelas. 
Floresce e frutifica o ano inteiro. 

É endêmica do Brasil, distribuindo-se apenas 
nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. 
Amplamente distribuída no Paraná, ocorrendo 
em 18 municípios, em áreas de Cerrado, Floresta 
Ombrófila Densa Submontana e Montana, e 
transição entre Floresta Ombrófila Densa e Floresta 
Ombrófila Mista (Fig. 1). Nos outros estados onde 
ocorre é classificada como Pouco Preocupante 
quanto ao seu estado de conservação, e no Paraná 
também, pois tem extensão de ocorrência maior que 
20.000 km², área de ocupação maior que 2.000 km² 
e foi encontrada em mais de 20 localidades com 
um grande número de indivíduos.

É semelhante a A. langsdorfii Schott, 
que é hemiepífita, possui catafilos levemente 
decompostos, caducos e menores que 5 cm 
compr.; enquanto A. gaudichaudianum tem hábito 
geralmente epífito, catafilos inteiros, persistentes 
e com até 22 cm compr. Também pode ser 
confundida com a A. longifolium (Hoffmanns.) 
G. Don, que possui 5–22 nervuras secundárias 
e bagas avermelhadas a vináceas, enquanto 
A. gaudichaudianum possuí 23–63 nervuras 
secundárias e bagas geralmente amarelas a raro 
esverdeadas ou alaranjadas.

Alguns espécimes encontrados na população 
de uma área de Cerrado, no município de Sengés, 
apresentam hábito saxícola ou terrestre, folhas 
oblongas e podem apresentar as bagas esverdeadas 
a alaranjadas, quando comparada às populações que 
são epífitas em Mata Atlântica e tem lâmina foliar 
lanceolada a linear, e bagas amareladas.
Material selecionado: Adrianópolis, P.E. das Lauráceas, 
19.II.2003, fl., L.C. Ferneda Rocha et al. 118 (UNOP). 
Antonina, Reserva Natural do Morro da Mina, 13.I.2008, 
fl., M.P. Petean (MBM 350324). Bocaiúva do Sul, 



924 Ferneda Rocha, L.C., Smidt, E. C., Coelho, M.A.N., & Temponi, L.G.

Rodriguésia 65(4): 917-937. 2014

Cerro das Flores, 08.VII.1989, fl., V. Nicolack et al. 
5 (MBM). Campina Grande do Sul, Serra da Espia, 
15.VIII.1962, fl., G. Hatschbach 9232 (MBM). Cerro 
Azul, Rio do Turvo, 21.VII.1970, fl. e fr., G. Hatschbach 
24508 (MBM). Colombo, Roseira, 26.VIII.2010, fl. e 
fr., M. Verdi et al. 5535 (RB). Doutor Ulysses, Serra 
Paranapiacaba, 12.XII.1993, fl., G. Hatschbach 59222 
(MBM). Guaraqueçaba, 23.XI.2012, fl., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 81 (UPCB). Guaratuba, Morro dos Perdidos, 
29.VI.2013, fl., L.C. Ferneda Rocha et al. 224 (UNOP; 
UPCB). Jaguariaíva, estrada de ferro, 5.V.2006, fl., E. 
Barbosa et al. 1350 (MBM). Matinhos, P.E. Rio da 
Onça, 25.V.1998, fl., G. Martinelli et al. 15008 (RB). 
Morretes, Parque Nacional (ParNa) Saint Hilaire-
Lange, 28.XI.2012, fl. e fr., L.C. Ferneda Rocha et al. 
95 (UNOP). Paranaguá, ParNa Saint Hilaire-Lange, 
27.XI.2012, fl., L.C. Ferneda Rocha et al. 84 (UPCB). 
Piraquara, Morro do Canal, 28.VI.2013, fl., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 212 (UNOP). São José dos Pinhais, RPPN 
Nhandara guaricana, 21.IV.2013, fl. e fr., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 159 (UNOP;UPCB). Sengés, RPPN Vale 
do Corisco, 25.V.2012, fl., M.E. Engels 594 (UNOP). 
Tijucas do Sul, III.2013, fl., V. Daniel et al. (UNOP 
1029). Tunas do Paraná, Serra da Bocaina, 10.V.2012, 
fl. e fr., M.E. Engels 388 (UNOP).

4. Anthurium hatschbachii E.G.Gonç., Aroideana, 
34: 64. 2011.
 Fig. 2o-r; Apêndice 4a-e

Terrestre ou epífita; caule ereto, entrenós 
0,3–0,6 cm compr. Catafilos e profilos jovens 
esverdeados a alvo-avermelhados; senescentes 
castanhos, cartáceos, inteiros, persistentes, 4,5–11 
cm compr. Folhas simples; pecíolo 21,8–61,6 
cm compr., verde a verde com a base vermelha; 
achatado, 1-sulcado, margem obtusa, carena 
ausente adaxialmente; carena ausente, sulco 
ausente, arredondado abaxialmente; pontuações 
glandulares presentes; genículo 1–3,3 cm compr., 
mais espesso que o pecíolo, verde em material 
fresco e nigrescente em material seco, pontuações 
glandulares presentes. Lâmina ovada, 25,5–38,4 
× 12–22,3 cm, deflexa em relação ao caule, sino 
triangular-estreito, ápice agudo, acuminado e 
rostrado, base cordada, lobos basais geralmente 
imbricados a não imbricados em folhas jovens, 
cartácea, lustrosa, discolor, verde abaxialmente, 
margem inteira, pontuações glandulares visíveis a 
olho nu em ambas as faces, alvas ou esverdeadas. 
Nervura principal obtusa na base, arredondada 
no meio e ápice, mais proeminente no meio 
adaxialmente; arredondada, bem mais proeminente 
na base abaxialmente. Nervuras secundárias 
fortemente impressas adaxialmente, proeminentes 
abaxialmente, 13–19 pares no lobo anterior, 

nervuras basais 2 por lobo posterior, nervuras 
acroscópicas ausentes, nervuras basioscópicas 
ausentes, nervura coletora inserida na base foliar, 
0,8–2,3 cm afastada da margem. Pedúnculo 
22–48 cm compr., maior ou menor que o pecíolo, 
cilíndrico, verde, verde na frutificação. Espata 
3,7–9,5 × 0,8–1,5 cm, lanceolada a oblonga, não 
revoluta, ápice rostrado, membranácea, persistente 
a caduca na frutificação, deflexa ou ereta; margens 
se encontrando no pedúnculo em um ângulo obtuso; 
verde a rosado; decorrência no pecíolo ausente. 
Espádice 4–10 × 0,3–0,7 cm, cilíndrico, roxo 
em pré-antese, vináceo a rosa em antese, verde 
a palha em pós-antese; séssil a raro estipitado, 
estípite 0,1 cm compr., verde a palha; 5–8 flores na 
espiral principal, 6–7 flores na espiral secundária, 
maturação acrópeta. Flores filetes 1–1,5 × 0,4–1 
mm, anteras 0,6–0,9 × 0,6–0,8 mm; ovário 0,9–1 × 
1,7–1,8 mm, placentação axial-apical, 2 óvulos por 
lóculo, eixo axilar do ovário com tricomas; estigma 
elíptico a globoso. Espádice em frutificação 8,1–8,5 
× 0,8 cm, ereto, verde ou palha, maturação das 
bagas acrópeta, homogênea a dispersa. Bagas 
imaturas verdes. Sementes não vistas.

Facilmente reconhecida pela lâmina foliar 
de base cordada com pontuações glandulares em 
ambas as faces. Encontrada com flores em julho e 
com flores e frutos em setembro. A. hatschbachii 
é muito semelhante às outras espécies de lâmina 
cordada: A. augustinum K.Koch & Lauche, A. 
laucheanum K.Koch, A. lhotzkyanum Schott, A. 
lucidum Kunth, A. maximilianii Schott e A. parvum 
N.E.Br., diferenciando-se dessas pela presença 
de pontuações glandulares em ambas as faces da 
lâmina foliar, no genículo e no pecíolo. 

A descrição original da espécie foi baseada 
em material de herbário e descreve a lâmina 
foliar como concolor com nervuras fracamente 
visíveis (Gonçalves 2011). A análise do material 
em campo permitiu observar que a lâmina foliar é 
discolor com nervação visível em ambas as faces 
da lâmina (Fig. 10b,c), o que vem complementar 
a descrição tipo. 

A espécie é endêmica dos estados do Paraná 
(Fig. 1) e Santa Catarina em áreas de Floresta 
Ombrófila Densa Montana. Apesar de também 
ocorrer em Santa Catarina onde é classificada 
como Em Perigo, no Paraná é classificada como 
Criticamente em Perigo quanto ao seu estado 
de conservação, pois ela ocorre em apenas uma 
localidade com área de ocupação menor que 10 
km2, foram encontrados apenas dois indivíduos e 
esta área não é de preservação ambiental. 
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Figura 2 – a-c. Anthurium acutum - a. hábito; b. pecíolo em corte transversal; c. nervura principal em corte transversal 
(L.C. Ferneda Rocha 160). d-h. Anthurium comtum - d. hábito; e. pecíolo em corte transversal; f-g. nervura principal 
em corte transversal; h. espádice (L.C. Ferneda Rocha 274). i-n. Anthurium gaudichaudianum - i. hábito; j-l. pecíolo 
em corte transversal; m. nervura principal em corte transversal; n. espádice (L.C. Ferneda Rocha 56). o-r. Anthurium 
hatschbachii - o. hábito; p. detalhe da lâmina foliar com pontuações glandulares; q. pecíolo em corte transversal; r. 
nervura principal em corte transversal (A. P. Cardozo 63). 
Figure 2 – a-c. Anthurium acutum - a. habit; b. transversal section of petiole; c. transversal section of midrib (L.C. Ferneda Rocha 
160). d-h. Anthurium comtum - d. habit; e. transversal section of petiole; f-g. transversal section of midrib; h. spadix (L.C. Ferneda 
Rocha 274). i-n. Anthurium gaudichaudianum - i. habit; j-l. transversal section of petiole; m. transversal section of midrib; n. spadix 
(L.C. Ferneda Rocha 56). o-r. Anthurium hatschbachii - o. habit; p. detail blade with glandular punctuations; q. transversal section of 
petiole; r. transversal section of midrib (A. P. Cardozo 63).
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Material examinado e adicional: PARANÁ, Guaratuba, 
Rio Itararé, XII.1962, fl., G. Hatschbach 9689 (holótipo 
MBM); Serra de Araçatuba, 22.XII.1959, fl., G. 
Hatschbach 6644 (MBM; RB). SANTA CATARINA, 
Joinville, 07.VII.2012, fl., A.P. Cardozo 63 (UPCB); 
07.VII.2012, fl. e fr., A.P. Cardozo 62 (UPCB).

5. Anthurium lacerdae Reitz, Sellowia – Anais 
Botânicos do HBR, 8: 59-61. 1957.
 Fig 3a-f; Apêndice 5a-e

Epífita, rupícola ou terrestre; caule ereto, 
entrenós 0,5–0,9 cm compr. Catafilos e profilos 
jovens verde-claro a cremes; senescentes palha, 
desmanchando em fibras, decíduos para a base do 
caule, 7,8–12 cm compr. Folhas simples; pecíolo 
27,8–43,3 cm compr., verde; cilíndrico, carena 
ausente, sulco ausente; pontuações glandulares 
ausentes; geniculo 1,5–1,8 cm compr., mesma 
espessura do pecíolo, verde mais claro que 
o pecíolo em material fresco e castanho ou 
verde em material seco, pontuações glandulares 
ausentes. Lâmina elíptica ou oblonga, 41–80,3 
× 8–31 cm, ereta em relação ao caule, ápice 
agudo, base estreito-cuneada, coriácea, fosca, 
concolor, verde abaxialmente, margem inteira, 
pontuações glandulares ausentes. Nervura principal 
achatada, carena ausente, levemente proeminente 
adaxialmente; obtusa, carena ausente, proeminente 
abaxialmente. Nervuras secundárias inconspícuas, 
30–45 pares; 2 nervuras coletoras, uma inserida um 
pouco acima da base foliar e 0,8–3 cm afastada da 
margem, a outra inserida na base foliar e até 0,4 
cm afastada da margem. Pedúnculo 6–19,6 cm 
compr., com menos da metade do comprimento 
do pecíolo, cilíndrico, carena ausente, verde, 
verde na frutificação. Espata 9,2–18,8 × 1,3–3,9 
cm, oblonga, revoluta, ápice rostrado, coriácea, 
persistente, geralmente ereta a raro patente; 
margens se encontrando no pedúnculo em um 
ângulo obtuso a raso, com o centro agudo-curto; 
roxa adaxialmente em pré-antese e antese, verde, 
verde-vinácea ou cor-de-palha a pardacento 
adaxialmente em pós-antese, verde abaxialmente; 
decorrência no pecíolo presente, 0,6–1,4 cm compr. 
Espádice 9–18,7 × 0,7–1,6 cm, cilíndrico, vináceo 
em pré-antese, palha em antese e pós-antese; séssil 
a raro estipitado, estípite 0,3–0,35 cm compr.; 6–15 
flores na espiral principal, 10–19 flores na espiral 
secundária, maturação acrópeta a dispersa. Flores 
filetes 0,5–2,2 × 1–1,9 mm, anteras 0,7–1 × 0,9–1,1 
mm; ovário 2,7–3,4 × 1,7–2,2 mm, placentação 
axial, 1 óvulos por lóculo, eixo axilar do ovário 
com tricomas; estigma elíptico a globoso. Espádice 

em frutificação 11–16,8 × 1,6–2,3 cm, ereto, 
palha a castanho, maturação das bagas acrópeta, 
homogênea a dispersa. Bagas 8,4–9,6 × 4,1–5 mm, 
oblongas a suboblongas, alvas ou alvo-translúcidas 
na base e verdes no ápice. Sementes oblongas, 
achatadas lateralmente, convexas na face adaxial, 
convexas a retas na face adaxial, amarelas.

Pode ser reconhecido pela lâmina foliar e 
espata coriáceas, pedúnculo com menos da metade 
do comprimento da lâmina foliar, espata vinácea 
adaxialmente e verde abaxialmente em pré-antese 
e antese. Floresce o ano inteiro, encontrada com 
frutos em novembro.

É endêmica do Brasil e até então era 
conhecida apenas para o Paraná e Santa Catarina, 
porém durante as visitas aos herbários foram 
encontrados registros para os estados do Espírito 
Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. No Paraná 
foi encontrada em quatro municípios, em áreas 
de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas 
e Submontana (Fig. 4). Embora ocorra em 
outros estados onde é classificada como Pouco 
Preocupante, no Paraná se enquadra na categoria 
Vulnerável quanto ao seu estado de conservação, 
pois tem extensão de ocorrência menor que 20.000 
km², área de ocupação menor que 2.000 km², foi 
encontrada em seis localidades com um número 
pequeno de indivíduos.

Anthurium lacerdae é muito semelhante 
a Anthurium coriaceum G. Don, tanto que as 
duas espécies foram consideradas sinônimas nos 
trabalhos de Berkenbock (2005) e Temponi (2006). 
Neste estudo tratamos as duas espécies como 
distintas, pois apresentam tamanho do pedúnculo 
e cor da espata diferentes, como apontada por 
Reitz (1957).

Nos exemplares analisados a espata é vinácea 
adaxialmente em pré-antese e antese, e o pedúnculo 
tem no máximo metade do comprimento do pecíolo 
como apontado para Anthurium lacerdae por Reitz 
(1957). Entretanto, ao avaliar outros caracteres 
como a largura e o formato de espádice, além da 
distribuição geográfica, os exemplares analisados 
se confundem com Anthurium coriaceum, sugerindo 
que essas duas espécies precisam ser melhor 
estudadas para defini-las como espécies autônomas.
Material selecionado: Guaraqueçaba, 23.XI.2012, fl., 
L.C. Ferneda Rocha et al. 78 (UNOP). Guaratuba, Rio 
São João, 3.VIII.1962, fl., G. Hatschbach 9215 (MBM). 
Morretes, Rio Bromado, 13.IX.1979, fl., G. Hatschbach 
42505 (MBM). Paranaguá, Ilha dos Currais, 15.IX.1973, 
fl., G. Hatschbach 32538 (MBM).
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Figura 3 – a-f. Anthurium lacerdae - a. placentação axial; b. hábito; c-d. pecíolo em corte transversal; e. nervura 
principal em corte transversal; f. espádice mostrando numerosas flores nas espirais (L.C. Ferneda Rocha 79). g-k. 
Anthurium loefgrenii - g. hábito; h. decorrência da espata curta; i-j. pecíolo em corte transversal; k. nervura principal 
em corte transversal (L.C. Ferneda Rocha 106). l-r. Anthurium marense - l. hábito; m. detalhe da lâmina foliar com 
pontuações glandulares; n-p. pecíolo em corte transversal; o-q. nervura principal em corte transversal; r. espádice 
(L.C. Ferneda Rocha 114). s-u. Anthurium pentaphyllum - s. hábito; t. nervura principal em corte transversal; u. 
pecíolo em corte transversal (A.P. Cardozo 238). 
Figure 3 – a-f. Anthurium lacerdae - a. axial placentation; b. habit; c-d. transversal section of petiole; e. transversal section of midrib; 
f. spadix showing numerous flowers at spirals (L.C. Ferneda Rocha 79). g-k. Anthurium loefgrenii – g. habit; h. spathe short decurrent; 
i-j. transversal section of petiole; k. transversal section of midrib (L.C. Ferneda Rocha 106). l-r. Anthurium marense - l. habit; m. detail 
blade with glandular punctuations; n-p. transversal section of petiole; o-q. transversal section of midrib; r. spadix (L.C. Ferneda Rocha 
114). s-u. Anthurium pentaphyllum - s. habit; t. transversal section of midrib; u. transversal section of petiole (A.P. Cardozo 238).
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6. Anthurium loefgrenii Engl., Das Pflanzenreich, 
4(23b): 165. 1905. 
 Fig. 3g-k; Apêndice 6a-g

Terrestre,  saxícola,  ocasionalmente 
escandente; caule geralmente reptante a raro ereto, 
entrenós longos 0,3–2,2 cm compr. Catafilos e 
profilos jovens verdes a raro verde-arroxeados; 
senescentes palha ou castanhos, desmanchando 
em fibras, decíduo para a base do caule, 1,6–8,8 
cm compr. Folhas simples; pecíolo 3,2–37,7 
cm compr., verde, raro verde-avermelhado; 
cilíndrico ou achatado, raro 1-sulcado, margem 
obtusa a aguda adaxialmente; obtuso, carena 
ausente, raro 1-sulcado lateralmente abaxialmente; 
pontuações glandulares ausentes; genículo 0,4–2,2 
cm compr., espessura igual ou maior à do pecíolo, 
verde-amarelado, verde-rosado ou verde em 
material fresco e verde-escuro a nigrescente em 
material seco, pontuações glandulares ausentes. 
Lâmina elíptica a lanceolada, 7–42,2 × 2,2–16,5 
cm, ereta a patente em relação ao caule, ápice 
agudo, obtuso, frequentemente apiculado, raro 
acuminado, base estreito-cuneada, longo-cuneada 
ou obtusa, frequentemente curtamente-atenuada na 
extremidade, geralmente membranácea a cartácea, 
lustrosa, discolor, verde abaxialmente, margem 
inteira, pontuações glandulares não visíveis a olho 
nu, verdes. Nervura principal obtusa na base, aguda 
no meio e ápice, carena ausente, proeminente apenas 
no meio adaxialmente; geralmente obtusa, raro 
aguda, bem proeminente na base abaxialmente. 
Nervuras secundárias impressas adaxialmente, 
evidentes a levemente proeminentes abaxialmente, 
7–18 pares, nervura coletora inserida na base foliar, 
raro um pouco acima dela, 0,3–2 cm afastada da 
margem. Pedúnculo 3,8–73 cm compr., um pouco 
maior ou menor que o pecíolo, cilíndrico, raro 
1-carenado, roxo, róseo ou verde, raro esverdeado-
amarelado, base rósea ou roxa, verde em frutificação. 
Espata 1,4–13,7 × 0,3–2 cm, lanceolada, não 
revoluta, ápice rostrado, membranácea, persistente 
a raro decídua na frutificação, geralmente deflexa, 
raro patente ou ereta; margens se encontrando no 
pedúnculo em ângulo agudo; roxa, verde, rósea; 
decorrência no pecíolo presente, 0,2–1,9 cm compr. 
Espádice 1,9–12,5 × 0,3–0,9 cm, cilíndrico, roxo a 
verde em pré-antese, roxo, vináceo, avermelhado 
ou verde em antese, castanho, verde ou verde-
amarelado, vináceo em pós-antese; séssil a raro 
estipitado, estípite 0,1–0,3 cm compr., verde, 
esverdeado-vináceo, verde-avermelhado; 3–6 flores 
na espiral principal, 5–9 flores na espiral secundária, 

maturação acrópeta. Flores filetes 1–1,7 × 0,5–0,7 
mm, anteras 0,5–0,7 × 0,7–1 mm; ovário 1,4–1,8 × 
1,2–1,8 mm, placentação axial-apical, 1 óvulo por 
lóculo, eixo axilar do ovário com tricomas; estigma 
elíptico. Espádice em frutificação 3,5–12,4 × 0,6–1 
cm, arqueado-pendente ou ereto, castanho ou verde-
escuro, maturação das bagas acrópeta, homogênea 
ou dispersa. Bagas 4–4,5 × 4–4,5 mm, globosas ou 
obcônicas, as vezes achatadas lateralmente pelas 
tépalas ficando levemente quadrangulares, alvas 
na base, verdes a verde-nigrescentes no ápice. 
Sementes oblongas a disformes, achatadas na face 
adaxial, arredondadas na face abaxial, roxas.

Pode ser reconhecida por apresentar: hábito 
geralmente terrestre ou, menos frequentemente, 
saxícola, caule reptante ou ereto com entrenós 
longos e lâmina foliar elíptica a lanceolada. 
Ocasionalmente encontrada como epífita. Floresce 
e frutifica o ano inteiro. 

É endêmica do Brasil, encontrada nos estados 
do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. No Paraná 
ocorre em oito municípios, em áreas de Restinga 
arbórea, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e 
Montana (Fig. 4). Nos outros estados onde ocorre 
é classificada como Pouco Preocupante quanto ao 
seu estado de conservação, e no Paraná também, 
pois tem extensão de ocorrência maior que 20.000 
km², área de ocupação maior que 2.000 km² e foi 
encontrada em mais de 20 localidades com um 
número grande de indivíduos.

Anthurium itanhaense Engl. foi considerada 
sinônima de A. loefgrenii por Coelho & Mayo 
(2007), entretanto na publicação não foram 
apresentados comentários sobre essa sinonimização. 
Atualmente, na Lista de Espécies da Flora do 
Brasil as duas espécies são consideradas válidas 
(Coelho & Temponi 2013). Na obra tipo dessas 
duas espécies os únicos caracteres distintivos são 
a proporção entre o comprimento do pecíolo e 
lâmina foliar, e do pedúnculo e pecíolo. Em A. 
itanhaense o pecíolo é maior do que metade do 
comprimento da lâmina foliar e o pedúnculo supera 
o pecíolo, já em A. loefgrenii o pecíolo é 4 a 5 vezes 
menor que a lâmina foliar e o pedúnculo é quase 
2 vezes mais longo que o pecíolo. Entretanto, nos 
exemplares analisados foi observado um gradiente 
de variação tanto nas proporções do comprimento 
do pecíolo com a lâmina foliar quanto do pecíolo 
com o pedúnculo. Desta forma entendemos que se 
trata de uma única espécie, assim como apontado 
por Coelho & Mayo (2007), sendo indicada sua 
atualização na Lista de Espécies da Flora do Brasil.
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Material examinado: Antonina, Reserva da Cachoeira, 
9.XII.2012, fl. e fr., L.G. Temponi 913 (UNOP). 
Guaraqueçaba, ParNa de Superagui, 11.II.2013, fl. 
e fr., L.C. Ferneda Rocha et al.106 (UNOP;UPCB). 
Guaratuba, Pedra Branca do Araraquara, 15.VIII.2012, 
fl., M.E. Engels 489 (UNOP). Matinhos, P.E. Rio da 
Onça, 25.IV.12, fr., M.E. Engels 384 (UNOP). Morretes, 
Serra da Graciosa, 31.VIII.2012, fl., M.E. Engels 509 
(UNOP). Paranaguá, BR 407, 05.VII.2013, fl., L.C. 
Ferneda Rocha et al. 240 (UNOP;). Pontal do Paraná, 
Sambaqui do Guaraguaçu, 2.X.2007, fl., A.C. Cervi et 
al. 9059 (MBM). Quatro Barras, Caminho do Itupava, 
16.VI.2012, fl., M.E. Engels 393 (UNOP).

7. Anthurium marense K.Krause, Notizblatt des 
Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-
Dahlem, 9: 271. 1925.                                          
 Fig. 3l-r; Apêndice 7a-f

Terrestre ou rupícola; caule ereto, entrenós 
0,2–1 cm compr. Catafilos e profilos jovens 
alvo-rosados a verdes; senescentes castanhos, 
inteiros a raro desmanchando em fibras apenas 
na base, decíduos a persistentes para a base do 
caule, 1,6–3,7 cm compr. Folhas simples; pecíolo 
8,5–26,9 cm compr., verde, base alvo-rosado; 

achatado, sulco ausente, margem aguda a carenada 
adaxialmente; obtuso, raro 1-carenado, sulco 
ausente abaxialmente; pontuações glandulares 
presentes; genículo 0,6–1 cm compr., espessura 
maior que à do pecíolo, verde mais claro que o 
pecíolo em material fresco e verde escuro em 
material seco, pontuações glandulares presentes. 
Lâmina elíptica a oblonga, 6,3–21 × 2,9–8,8 cm, 
ereta a patente em relação ao caule, ápice agudo a 
obtuso, raro curtamente apiculado, base geralmente 
obtusa, truncada ou arredondada, raro aguda, 
cartácea, lustrosa, discolor, verde abaxialmente, 
margem inteira, pontuações glandulares visíveis a 
olho nu, verdes. Nervura principal obtusa a aguda, 
carena ausente, proeminência ausente na face 
adaxial; aguda a 1-carenada, bem proeminente 
na base abaxialmente. Nervuras secundárias 
impressas adaxialmente, evidentes a levemente 
proeminentes abaxialmente, 9–14 pares, nervura 
coletora inserida na base foliar ou um pouco acima 
dela, 0,8–1,1 cm afastada da margem. Pedúnculo 
11,7–46 cm compr., um pouco maior ou menor 
que o pecíolo, cilíndrico, 2-carenado, verde, 
amarelo-avermelhado, róseo a vináceo, verde na 

Figura 4 – Distribuição geográfica de A. lacerdae (¡), A. loefgrenii (Ø), A. marense (£) e A. pentaphyllum (r) no estado do Paraná. 
Figure 4 – Geographic distribution of A. lacerdae (¡), A. loefgrenii (Ø), A. marense (£) e A. pentaphyllum (r) in Paraná state, Brazil.
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frutificação. Espata 1–5,7 × 0,2–0,8 cm, oblonga 
e navicular, não revoluta, ápice rostrado, cartácea, 
persistente, ereta; margens se encontrando no 
pedúnculo em um ângulo agudo; verde, amarelo-
avermelhada ou verde-rosada; decorrência no 
pecíolo ausente. Espádice 0,7–7 × 0,3–0,4 cm, 
cilíndrico, afilando no ápice, esverdeada ou 
rosa em pré-antese, creme-esverdeada ou verde-
rosado em antese, verde-amarelado ou palha em 
pós-antese; estipitado, estípite 1–5,7 cm compr., 
verde, amarelo-avermelhado a rosado na base; 2–3 
flores na espiral principal, 3–6 flores na espiral 
secundária, maturação acrópeta. Flores filetes 
0,6–0,9 × 0,3–0,9 mm, anteras 0,4–0,5 × 0,7–0,9 
mm; ovário 0,5–1,5 × 0,6–1 mm, placentação 
axial, 1 óvulo por lóculo, eixo axilar do ovário 
com tricomas; estigma geralmente globoso a raro 
elíptico. Espádice em frutificação 4,8–8,4 × 0,8–0,9 
cm, ereto, palha, maturação das bagas acrópeta. 
Bagas verdes. Sementes não analisadas.

Pode ser reconhecida pelo hábito terrestre 
ou rupícola, a lâmina foliar com pontuações 
glandulares visíveis, espata navicular e espádice 
longo estipitada. Pode ser confundida com A. 
hoehnei K. Krause, mas este possui base foliar 
com presença de sino e bagas vináceas, enquanto 
A. marense possuí base foliar geralmente obtusa, 
truncada ou arredondada e bagas verdes. Floresce 
e frutifica o ano inteiro.

É endêmica do Brasil onde ocorre em Minas 
Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. No 
Paraná ocorre apenas em três municípios, em 
áreas de Floresta Ombrófila Densa Montana 
e Altomontana (Fig. 4). Embora tenha ampla 
distribuição no Brasil onde é classificada como 
Pouco Preocupante quanto ao seu estado de 
conservação, no Paraná é classificada como 
Vulnerável, pois tem extensão de ocorrência menor 
que 5.000 km² e a área de ocupação menor que 
500 km², foi encontrado em 7 localidades, com um 
número grande de indivíduos.
Material selecionado: Guaratuba, Morro dos Perdidos, 
29.VI.2013, fl., L.C. Ferneda Rocha et al. 219 (UNOP). 
Piraquara, Morro do Canal, 28.VI.2013, fl., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 213 (UNOP). Quatro Barras, Trilha morros 
Mãe Catira e Sete, 3.VIII.2013, fl., M.E. Engels et al. 
1444 (MBM). 

8. Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don, 
Sweet’s Hortus Britannicus, 3: 633. 1839. 
 Fig. 3s-u; Apêndice 8a-g

Hemiepífita ou epífita, ocasionalmente 
rupícola ou terrestre; caule escandente, entrenós 0,4–

10,7 cm compr. Catafilos e profilos jovens verdes; 
senescentes palha ou castanhos, desmanchando em 
fibras, decíduos para a base do caule, 2,4–11 cm 
compr. Folhas compostas; pecíolo 21,4–65,5 cm 
compr., verdes; cilíndrico a raro levemente achatado a 
1-sulcado, carena ausente adaxialmente; pontuações 
glandulares ausentes; genículo 0,5–2 cm compr., 
espessura maior ou igual à do pecíolo, verde em 
material fresco, verde em material seco, pontuações 
glandulares ausentes. Lâmina palmatissecta, 
patente a ereta em relação ao caule, 5–11 folíolos, 
peciólulos subsésseis a 5,2 cm compr., folíolos 
12,6–31,0 × 3,5–9,7 cm, elípticos a lanceolares, 
ápice acuminado a apiculado, base estreito-
cuneada a longo-cuneada, oblíqua, membranácea, 
lustrosa, discolor, verde abaxialmente, margem 
inteira, pontuações glandulares ausentes. Nervura 
principal reta, obtusa ou aguda, carena ausente, 
pouco proeminente adaxialmente; obtusa ou aguda, 
raro carenada, proeminente abaxialmente. Nervuras 
secundárias impressas adaxialmente, proeminentes 
abaxialmente, 9–18 pares, nervura coletora inserida 
na base do folíolo ou um pouco acima dela, 0,4–2,2 
cm afastada da margem. Pedúnculo 1,8–18,4 cm 
compr., menos da metade do comprimento do 
pecíolo, cilíndrico, carena ausente, verde ou verde-
arroxeado, verde na frutificação. Espata 3,2–10,8 
× 0,7–3,2 cm, lanceolada ou oblonga, revoluta 
ou cuculada, ápice rostrado, cartácea, persistente, 
raro caduca em frutificação, ereta em antese e 
deflexa em pós-antese; margens se encontrando no 
pedúnculo em um ângulo obtuso ou raso, podendo 
ter o centro agudo; verde ou verde-arroxeada; 
decorrência no pecíolo ausente, raro presente com 
até 2,0 cm compr. Espádice 3,4–13,2 × 0,7–2 cm, 
geralmente cônico, raro cilíndrico, verde em pré-
antese, roxo-acinzentado em antese e pós-antese; 
estípite ausente; 6–10 flores na espiral principal, 
7–12 flores na espiral secundária, sequência de 
maturação acrópeta. Flores filetes 0,3–1,5 × 0,8–1,2 
mm, anteras 0,8–0,9 × 0,9–1 mm; ovário 1,2–2,3 
× 0,7–1,7 mm, placentação axial-apical, 1 óvulo 
por lóculo, eixo axilar do ovário com tricomas; 
estigma elíptico a globoso. Espádice em frutificação 
3,5–12,9 × 1,3–2,2 cm, ereto, verde, roxo ou palha a 
castanho, maturação das bagas acrópeta, homogênea 
ou dispersa. Bagas 4–9,5 × 5–7,5 mm, globosas, as 
vezes achatadas lateralmente pelas tépalas ficando 
levemente quadrangulares, geralmente roxas e 
raro vermelhas ou alvas na base, geralmente roxas 
a raro róseas ou nigrescentes no ápice. Sementes 
oblongas a elípticas, achatadas a arredondadas na 
face adaxial, arredondadas na face abaxial, rósea ou 
amarelo-alvascentes.



Anthurium Schott (Araceae) no estado do Paraná, Brasil

Rodriguésia 65(4): 917-937. 2014

931

Figura 5 – a-d. Anthurium scandens subsp. scandens - a. hábito; b. detalhe da lâmina foliar com pontuações glandulares; 
c. pecíolo em corte transversal; d. nervura principal em corte transversal (L.C. Ferneda Rocha 119). e-m. Anthurium 
sellowianum - e. hábito; f. decorrência da espata longa; g-i. pecíolo em corte transversal; j-m. nervura principal em corte 
transversal (e.f.l. M.E. Engels 1404; ). n-r. Anthurium sinuatum - n. placentação axial apical; o. hábito; p. pecíolo em 
corte transversal; q-r. nervura principal em corte transversal (L.C. Ferneda Rocha 265). s-u. Anthurium urvilleanum – s. 
hábito; t. pecíolo em corte transversal; u. nervura principal em corte transversal (L.C. Ferneda Rocha 158). 
Figure 5 – a-d. Anthurium scandens subsp. scandens - a. habit; b. detail blade with glandular punctuations; c. transversal section of 
petiole; d. transversal section of midrib (L.C. Ferneda Rocha 119). e-m. Anthurium sellowianum – e. habit; f. spathe long decurrent; g-i. 
transversal section of petiole; j-m. transversal section of midrib (M.E. Engels 1404). n-r. Anthurium sinuatum - n. apical axial placentation; 
o. habit; p. transversal section of petiole; q-r. transversal section of midrib (L.C. Ferneda Rocha 265). s-u. Anthurium urvilleanum – s. 
habit; t. transversal section of petiole; u. transversal section of midrib (L.C. Ferneda Rocha 158).
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Pode ser reconhecida pelo hábito hemiepífito, 
catafilos e profilos desmanchando em fibras, folha 
composta com folíolos de margem inteira e o 
pedúnculo com menos da metade do comprimento 
do pecíolo. Floresce e frutifica o ano inteiro.

Ocorre na costa Atlântica, desde Trinidade até 
o Brasil, onde ocorre nos estados da região Sudeste, 
e também no Acre, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. 
No Paraná ocorre em sete municípios, em áreas 
de Restinga arbórea e Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas e Submontana (Fig. 4). Devido a 
sua  ampla distribuição é classificada como Pouco 
Preocupante quanto ao seu estado de conservação, 
no estado do Paraná também, pois tem extensão de 
ocorrência maior que 20.000 km², área de ocupação 
maior que 2.000 km² e foi encontrado em 20 
localidades tendo um número grande de indivíduos.

A espécie é semelhante a A. brevipedunculatum 
Madison, entretanto este apresenta espata totalmente 
púrpura, ereta em frutificação e bagas com ápice 
rostrado, contra espata verde a verde-arroxeada, 
reflexa em frutificação e bagas globosas em A. 
pentaphyllum. 

A. pentaphyllum possuí três variedades: A. 
pentaphyllum var. pentaphyllum que possuí espata 
persistente em frutificação, A. pentaphyllum var. 
bombacifolium (Jacq.) Madison e A. pentaphyllum 
var. digitatum (Jacq.) Madison que possuem 
espata decídua após a antese (Madison 1978). 
Alguns exemplares apresentaram espata decídua 
e persistente em frutificação no mesmo indivíduo, 
demostrando que esse caráter não é muito 
consistente. Deste modo o táxon será tratado apenas 
como A. pentaphyllum.
Material selecionado: Antonina, 03.I.1976, fl. e fr., G. 
Hatschbach 37939 (MBM). Cerro Azul, 8.VIII.1966, 
fr., J. Lindeman et al. 2120 (MBM). Guaraqueçaba, 
23.XI.2012, fl. e fr., L.C. Ferneda Rocha et al. 80 
(UNOP;UPCB). Guaratuba, Morro Morretes, 15.II.1964, 
fl., G. Hatschbach 10973 (MBM). Morretes, ParNa Saint 
Hilaire-Lange, 28.XI.2012, fl. e fr., L.C. Ferneda Rocha 
et al. 91 (UPCB). Paranaguá, BR 407, 05.VII.2013, fl. 
e fr., L.C. Ferneda Rocha et al. 238 (UNOP;UPCB). 
Pontal do Paraná, Sambaqui, 15.II.2012, fl., J.M. Silva 
et al. 8181 (MBM).

9. Anthurium scandens (Aubl.) Engl. subsp. 
scandens, Flora Brasiliensis, 3(2): 78. 1878. 
 Fig. 5a-d; Apêndice 9a-g

Epífita; caule escandente, entrenós 0,4–1,9 cm 
compr. Catafilos e profilos jovens verdes a creme; 
senescentes palha ou castanhos, desmanchando 
em fibras, geralmente persistentes, raro decíduos 

para a base do caule, 2,4–8,5 cm compr. Folhas 
simples; pecíolo 0,6–8,5 cm compr., verde, 
achatado, 1–2-sulcado, margem aguda ou carenada 
adaxialmente; obtuso, carenas ausentes, sulcos 
ausentes abaxialmente; pontuações glandulares 
presentes; geniculo 0,2–0,8 cm compr., mais 
espesso que o pecíolo, verde-amarelado em material 
fresco e nigrescente em material seco, pontuações 
glandulares presentes. Lâmina elíptica a lanceolada, 
3,2–15,3 × 1,1–5,2 cm, geralmente ereta a patente 
em relação ao caule, ápice agudo ou acuminado, 
base aguda, estreito-cuneada ou longo-cuneada, 
levemente cartácea, lustrosa ou fosca, discolor, 
verde abaxialmente, margem inteira, pontuações 
glandulares visíveis a olho nu, verdes ou negras. 
Nervura principal aguda, carena ausente, pouco 
proeminente adaxialmente; obtusa, carena ausente, 
proeminente da base para o ápice abaxialmente. 
Nervuras secundárias evidentes, 8–13 pares, 
nervura coletora inserida na base foliar, 0,2–0,7 
cm afastada da margem. Pedúnculo 1,6–5,5 cm 
compr., menor ou maior que o pecíolo, cilíndrico, 
carena ausente, verde, verde na frutificação. Espata 
0,6–1,8 × 0,15–0,3 cm, oblonga ou lanceolada, não 
revoluta, ápice rostrado, membranácea, persistente, 
deflexa, patente ou ereta; margens se encontrando 
no pedúnculo em um ângulo geralmente agudo a 
obtuso; creme, verde-claro ou verde com margem 
rosa; decorrência no pecíolo ausente, raro presente 
com 0,1–0,2 cm compr. Espádice 0,7–2,4 × 
0,1–0,2 cm, cilíndrico, creme-esverdeado em pré 
e pós-antese, creme-esverdeado ou verde-claro 
em antese; séssil a raro estipitado, estípite 0,2 cm 
compr., verde; 2–3 flores na espiral principal, 3–6 
flores na espiral secundária, maturação acrópeta. 
Flores filetes 0,8–1 × 0,6–1,3 mm, anteras 0,2–0,4 
× 0,6–0,9 mm; ovário 0,8–1 × 0,9–1,1 mm, 
placentação axial-apical, 2 óvulos por lóculo, eixo 
axilar do ovário com tricomas; estigma globoso a 
elíptico. Espádice em frutificação 1–5,1 × 1–1,8 
cm, ereto, alvo-vináceo, maturação das bagas 
acrópeta, homogênea ou dispersa. Bagas 4–7 × 4–7 
mm, globosas, alvas ou alvo-translúcidas na base e 
arroxeadas no ápice. Sementes elípticas, achatadas 
lateralmente, convexas em ambas as faces, alvas 
com o ápice verde.

Diferencia-se das demais espécies por ser 
geralmente epífita (ocasionalmente terrestre), ter 
catafilos desmanchando em fibras e persistentes 
recobrindo o caule, pontuações glandulares visíveis 
na lâmina foliar, inflorescências verdes a creme e 
bagas alvascentes. Floresce e frutifica o ano inteiro. 
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É a espécie mais comum e amplamente 
distribuída de todos os Anthurium sendo Pouco 
Preocupante quanto ao seu estado de conservação. 
Distribui-se em florestas úmidas, em altitudes 
que vão do nível do mar até 2700 m, nas Índias 
Ocidentais e porção Tropical da América Central 
e do Sul. No Brasil ocorre nos estados do Sudeste, 
e também no Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Santa 
Catarina. No Paraná ocorre em 11 municípios, 
em áreas de Floresta Ombrófila Densa de Terras 
Baixas, Submontana, Montana e Altomontana 
(Fig. 6), onde também é classificada como Pouco 
Preocupante, pois tem extensão de ocorrência 
maior que 20.000 km², área de ocupação maior 
que 2.000 km² e foi encontrado em mais de 20 
localidades com um número grande de indivíduos.

No estudo taxônomico de Sheffer et al. 
(1980), foram reconhecidas duas subespécies: A. 
scandens subsp. scandens com estrutura genética 
poliplóide, espádice com 16–60 flores, 7–30 mm 
de comprimento em antese, lâmina foliar com ou 
sem pontuações glandulares na face adaxial e com 
4–16 cm compr.; e A. scandens subsp. pusillum 
com estrutura genética diplóide, espádice com 
5–12 flores, 2–10 mm de comprimento em antese, 
lâmina foliar com pontuações glandulares na face 
adaxial e 2–7,5 cm compr. Os espécimes analisados 
do Paraná apresentam as características da primeira 
subespécie.
Material selecionado: Adrianópolis, P.E. das Lauráceas, 
20.II.2013, fl., L.C. Ferneda Rocha et al. 119 (UNOP). 
Antonina, Reserva Natural do Rio Cachoeira, 27.III.2003, 
fl. e fr., M. Borgo 2238 (MBM). Araucária, 26.VII.2005, 
fr., R.A. Kersten 1079 (UPCB). Campina Grande do Sul, 
Morro do Capivari Grande, 15.VIII.1985, fl. e fr., J. 
Cordeiro et al. 91 (MBM). Guaraqueçaba, 23.XI.2012, 
fl., L.C. Ferneda Rocha et al. 77 (UNOP). Guaratuba, 
Resgate de Flora, 7.IX.2013, fl. e fr., M.E. Engels 1560 
(UNOP). Matinhos, Morro do Boi, 11.IX.1965, fl., G. 
Hatschbach 12751 (MBM). Morretes, Parque Nacional 
Saint Hilaire-Lange, 28.XI.2012, fl., L.C. Ferneda Rocha 
et al. 89 (UNOP;UPCB). Paranaguá, Parque Nacional 
Saint Hilaire-Lange, 27.XI.2012, fl., L.C. Ferneda Rocha 
et al. 85 (UPCB). Quatro Barras, Caminho do Itupava, 
16.VI.2012, fl., M.E. Engels 398 (UNOP). São José dos 
Pinhais, RPPN Nhandara Guaricana, 21.IV.2013, fl., L.C. 
Ferneda Rocha et al. 157 (UNOP).

10. Anthurium sellowianum Kunth, Enumeratio 
Plantarum Omnium Hucusque Cognitarum, 3: 70. 
1841. Fig. 5e-m; Apêndice 10a-i

Epífita, terrestre, raro rupícola; caule ereto, 
entrenós 0,5–1 cm compr. Catafilos e profilos 

jovens verdes com a base creme ou alvescentes; 
senescentes palha ou castanhos, desmanchando 
em fibras, decíduos para a base do caule, 1,9–8,4 
cm compr. Folhas simples; pecíolo 3,5–25,2 cm 
compr., verde ou verde com base alvescente; 
achatado ou levemente 1-sulcado, margem aguda 
a carenada adaxialmente; agudo ou obtuso, 
carena ausente a raro presente, sulco ausente 
abaxialmente; pontuações glandulares ausentes; 
geniculo 0,4–2,7 cm compr., espessura maior ou 
igual à do pecíolo, verde levemente mais claro 
que o pecíolo em material fresco e nigrescente em 
material seco, pontuações glandulares ausentes. 
Lâmina lanceolada a linear, 13,5–90,2 × 1,7–17 cm, 
ereta em relação ao caule, ápice agudo, acuminado, 
base obtusa, longo-cuneada a estreito-cuneada, 
cartácea, lustrosa, discolor, verde abaxialmente, 
margem inteira, pontuações glandulares ausentes. 
Nervura principal reta na base e no meio, obtusa a 
aguda no ápice, carena ausente, pouco proeminente 
a proeminente do meio para o ápice adaxialmente; 
obtusa a aguda, carenada, proeminente na base 
abaxialmente. Nervuras secundárias levemente 
impressas a impressas na face adaxial, evidentes 
a levemente proeminentes na face abaxial, 8–35 
pares, nervura coletora inserida na base foliar, 0,2–
2,1 cm afastada da margem. Pedúnculo 11,5–68 
cm compr., maior que o comprimento do pecíolo, 
cilíndrico ou anguloso, 1–5 carenado, verde a róseo 
ou verde-amarelado, verde na frutificação. Espata 
6–24,2 × 0,5–1,8 cm, lanceolada, não revoluta, ápice 
rostrado, membranácea ou cartácea, persistente a 
raro decídua em frutificação, geralmente deflexa, 
raro patente ou ereta; margens se encontrando no 
pedúnculo em um ângulo agudo; verde a verde 
com margem roxa ou rósea; decorrência no pecíolo 
presente, (0,5)1,2–4 cm compr. Espádice 4,4–29,6 
× 0,2–0,8 cm, cilíndrico, roxo em pré-antese, roxo, 
vináceo ou roxo-acinzentado em antese, castanho 
em pós-antese; séssil a raro estipitado, estípite 0,2–
0,6 cm compr., verde, verde-arroxeado, vináceo; 
3–7 flores na espiral principal, 4–11 flores na 
espiral secundária, maturação acrópeta a dispersa. 
Flores filetes 1,5–2,5 × 0,5–0,7 mm, anteras 
0,7–0,9 × 0,7–0,9 mm; ovário 1,9–2,4 × 1–1,6 mm, 
placentação axial-apical, 1 óvulo por lóculo, eixo 
axilar do ovário com tricomas; estigma elíptico a 
globoso. Espádice em frutificação 9,2–28,8 × 2–2,6 
cm, ereto a pendente, roxo a castanho, maturação 
das bagas acrópeta, homogênea ou dispersa. Bagas 
5,3–6,6 × 4–4,6 mm, globosas a oblongas, as 
vezes achatadas lateralmente pelas tépalas ficando 
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levemente quadrangulares, verdes no ápice, verdes 
a alvas na base, as vezes translúcidas. Sementes 
arredondadas em ambas as faces, creme.

Diferencia-se das demais espécies por 
apresentar lâmina foliar ereta, com nervuras 
secundárias levemente impressas a impressas na 
face adaxial, evidentes a levemente proeminentes 
na face abaxial, pedúnculo até 5 carenado, espádice 
em frutificação podendo chegar até 28,8 cm compr. 
e bagas verdes. Floresce e frutifica o ano inteiro.

É endêmica do Brasil, onde ocorre nos 
estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo. No Paraná ocorre em 
nove municípios, em áreas de Floresta Ombrófila 
Densa Terras Baixas, Submontana e Montana (Fig. 
6). Nos outros estados onde ocorre é classificada 
como Pouco Preocupante quanto ao seu estado 
de conservação, e no Paraná também, pois tem 
extensão de ocorrência maior que 20.000 km², área 
de ocupação maior que 2.000 km² e foi encontrado 
em mais de 20 localidades com um número grande 
de indivíduos. 

A análise de vários espécimes demonstrou 
que a espécie é muito variável morfologicamente. 
A característica que se mantem nos exemplares é 
a nervura principal carenada na face abaxial e a 

margem do pecíolo carenado. Outros caracteres 
variam até no mesmo indivíduo, como a base da 
lâmina foliar e o formato do pecíolo abaxialmente. 
Sugerem-se estudos populacionais específicos para 
o melhor entendimento da delimitação taxonômica 
desta espécie. 
Material examinado: Antonina, Reserva Natural Rio 
Cachoeira, 9.XII.2010, fl. e fr., L.G. Temponi 914 (UNOP). 
Campina Grande do Sul, 24.V. 1999, J.M. Cruz 114 
(MBM). Guaraqueçaba, Reserva Natural Salto Morato, 
6.V.2002, fr., A.S.L. Gatti et al. 757 (MBM). Guaratuba, 
Morro dos Perdidos, 29.VI.2013, fl., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 226 (UNOP). Matinhos, 17.VIII.1959, fl., G. 
Hatschbach 6205 (MBM). Morretes, Serra da Graciosa, 
31.VIII.2012, fl., M.E. Engels 507 (UNOP). Paranaguá, 
BR-407, 5.VII.2013, fl. e fr., L.C. Ferneda Rocha et al 
241 (UNOP;UPCB). Pontal do Paraná, 28.IX.1990, fl., 
S.R. Ziller et al. 40 (EFC). São José dos Pinhais, RPPN 
Nhandara Guaricana, 21.IV.2013, fr., L.C. Ferneda Rocha 
et al. (UNOP 985).

11. Anthurium sinuatum Benth. ex Schott, 
Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt, 7: 318. 
1857. Fig. 5n-r; Apêndice 11a-g

Hemiepífita, raro terrestre; caule geralmente 
escandente ou menos frequente ereto, entrenós 
0,7–5 cm compr. Catafilos e profilos jovens 
verde a verde-alvascentes; senescentes castanhos, 

Figura 6 – Distribuição geográfica de A. scandens subsp. scandens (¡), A. sellowianum (Ø), A. sinuatum (£) e A. 
urvilleanum (r) no estado do Paraná. 
Figure 6 - Geographic distribution of A. scandens subsp. scandens (¡), A. sellowianum (Ø), A. sinuatum (£) e A. urvilleanum (r) 
in Paraná state, Brazil.
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inteiros, raro levemente descompostos na base, 
persistentes no ápice do caule e decíduos para 
a base, 4–12,5 cm compr. Folhas compostas; 
pecíolo 29,7–76,7 cm compr., verde a verde com 
base nigrescente; cilíndrico a raro levemente 
achatado, carena ausente, 1-sulcado adaxialmente; 
pontuações glandulares ausentes; geniculo 0,5–1,3 
cm compr., espessura maior que a do pecíolo, verde 
em material fresco, castanho em material seco, 
pontuações glandulares ausentes. Lâmina pedada, 
patente a deflexa em relação ao caule, 5–9-folíolos, 
sésseis ou com peciólulos de até 1,2cm compr., 
folíolos 17,2–45,2 × 3,5–16,1 cm, ápice acuminado 
a apiculado, base estreito-cuneada a oblíqua, 
membranácea, fosca, discolor a levemente discolor, 
verde abaxialmente, margem sinuada, pontuações 
glandulares ausentes. Nervura principal obtusa 
na base, aguda no meio e ápice, carena ausente, 
levemente proeminente adaxialmente; obtusa, 
carena ausente, proeminente abaxialmente. 
Nervuras secundárias levemente impressas 
adaxialmente, proeminentes abaxialmente, 10–15 
pares, nervura coletora inserida na base do folíolo 
ou um pouco acima, 0,4–1 cm afastada da margem. 
Pedúnculo 20,2–63,3 cm compr., mais da metade 
do comprimento do pecíolo, cilíndrico, carena 
ausente, verde, verde-amarelado na frutificação. 
Espata 8,2–26,5 × 1,2–3,7 cm, lanceolada, raro 
revoluta, ápice rostrado, membranácea, persistente 
a raro decíduo na frutificação, ereta a patente; 
margens se encontrando no pedúnculo em um 
ângulo agudo ou obtuso com o centro agudo; verde, 
verde-arroxeada ou verde-amarelada; decorrência 
no pecíolo presente, 0,7–3 cm compr. Espádice 
6,5–25,2 × 0,5–1,7 cm, cilíndrico a levemente 
afilado no ápice, cor-de-palha a pardacento; estípite 
ausente; 4-8 flores na espiral principal, 7–12 flores 
na espiral secundária, sequência de maturação 
acrópeta. Flores filetes 1,6–1,9 × 1,4–1,5 mm, 
anteras 0,5–0,6 × 0,8–1 mm; ovário 1,6–1,9 × 
1,2–1,4 mm, placentação axial-apical, 1 óvulo por 
lóculo, eixo axilar do ovário com tricomas; estigma 
elíptico. Espádice em frutificação 12,5–40,3 × 
1,3–2,7 cm, pendente, cor-de-palha a castanho, 
maturação das bagas acrópeta ou homogênea. 
Bagas 6,3–8,1 × 4,5–5,6 mm, obcônicas, as vezes 
achatadas lateralmente pelas tépalas ficando 
levemente quadrangulares, geralmente roxas a 
alvas na base, geralmente roxas, as vezes róseo-
escuras, raro castanho-alaranjadas no ápice. 
Sementes achatadas na face adaxial, arredondadas 
na face abaxial, castanho-avermelhadas.

Pode ser reconhecida pelo hábito hemiepífito, 
catafilos e profilos geralmente inteiros a levemente 
decompostos apenas na base, folíolos de margem 
sinuada e o pedúnculo com mais da metade do 
comprimento do pecíolo. Floresce e frutifica o 
ano inteiro.

Ocorre no Leste da América do Sul, da Guiana 
Francesa até o sul do Brasil. Pode ser encontrada 
no Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná e São Paulo sendo classificada 
como Pouco Preocupante quanto ao seu estado de 
conservação. No Paraná foi registrada em apenas 
três municípios (Fig. 6), em áreas de Floresta 
Estacional Semidecidual, onde é classificada como 
Em Perigo, pois tem extensão de ocorrência menor 
que 5.000 km², área de ocupação menor que 500 
km² e foi encontrado em três localidades, com um 
número pequeno de indivíduos. Além disso, as 
coletas no município de Guaíra foram realizadas há 
mais de 40 anos em uma área que foi alagada com 
a construção da Hidrelétrica de Itaipu, e não existe 
nenhum registro recente da espécie no município.

A. sinuatum é semelhante a A. kunthii Poepp. 
& Endl., que possui margem dos folíolos inteira e 
espata deflexa, contra margem dos folíolos sinuada 
e espata ereta a raro patente em A. sinuatum. 
Semelhante também à A. clavigerum Poepp. da 
qual difere por ter espádice mais longo e espesso, 
e catafilos decompostos e decíduos, contra 
espádice mais curto e estreito, e catafilos inteiros 
e persistentes em A. sinuatum. 
Material selecionado: Diamante do Norte, Estação 
Ecológica de Caiuá, 16.VII.2013, fl. e fr., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 265 (UNOP;UPCB). Guaíra, Parque 
Nacional de Sete Quedas, 16.X.1962, fl., G. Hatschbach 
40598 (MBM). São Pedro do Paraná, fl., 5.X.2006, M.A. 
Pagotto et al. 140 (HUEM). 

12. Anthurium urvilleanum Schott, Prodromus 
Systematis Aroidearum, 459. 1860. 
 Fig. 5s-u; Apêndice 12a-e

Terrestre a raro epífita; caule ereto, entrenós 
0,4–1,1 cm compr. Catafilos e profilos jovens 
verdes ou alvo-avermelhados; senescentes palha 
ou castanhos, desmanchando em fibras, geralmente 
decíduos para a base do caule, 2,8–5,7 cm compr. 
Folhas simples; pecíolo 3,7–33,5 cm compr., 
verde a verde com a base avermelhada; reto, 
sulco ausente, margem aguda a frequentemente 
carenada adaxialmente; agudo a obtuso, raro 
carenado abaxialmente; pontuações glandulares 
ausentes; geniculo 0,6–1,4 cm compr., espessura 
maior ou igual à do pecíolo, verde a esverdeado-
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vináceo em material fresco e nigrescente em 
material seco, pontuações glandulares ausentes. 
Lâmina lanceolada, 27,5–52,5 × 5,1–14,2 cm, 
ereta em relação ao caule, ápice acuminado, base 
estreito-cuneada, cartácea, lustrosa, discolor, 
verde abaxialmente, margem inteira, pontuações 
glandulares ausentes. Nervura principal obtusa na 
base, aguda do meio para o ápice, carena ausente, 
proeminente do meio para o ápice adaxialmente; 
aguda, carenada, proeminente da base para o ápice 
abaxialmente. Nervuras secundárias impressas 
a raro obscuras adaxialmente, evidentes ou 
proeminentes abaxialmente, 16–26 pares, nervura 
coletora inserida na base foliar, 0,5–0,9 cm afastada 
da margem. Pedúnculo 10,7–30 cm compr., 
maior que o comprimento do pecíolo, cilíndrico, 
1–4 carenado, verde ou esverdeado-vináceo, 
esverdeado-avermelhado, esverdeado-amarelada, 
vináceo, verde na frutificação. Espata 6,1–9,2 
× 0,8–0,9 cm, lanceolada, não revoluta, ápice 
rostrado, membranácea, persistente a raro caduca, 
deflexa a raro patente; margens se encontrando 
no pedúnculo em um ângulo agudo; verde, raro 
com margem avermelhado-vinácea; decorrência 
no pecíolo, 0,4–2,4 cm compr. Espádice 6,5–9,4 
× 0,3–0,5 cm, cilíndrico, levemente afilando 
no ápice, roxo a vináceo em pré-antese, roxo a 
vináceo em antese, vináceo em pós-antese; séssil a 
raro estipitado, estípite 0,1–0,4 cm compr., verde-
escuro; 5 flores na espiral principal, 7–8 flores 
na espiral secundária, maturação acrópeta. Flores 
filetes 1,5–1,9 × 0,5–0,8 mm, anteras 0,5–0,7 × 0,8–
0,9 mm; ovário 1,9–2 × 0,8–0,9 mm, placentação 
axial-apical, 1 óvulo por lóculo, eixo axilar do 
ovário com tricomas; estigma elíptico ou globoso. 
Espádice em frutificação 10,5–12,3 × 0,6–0,8 cm, 
ereto, roxo a vináceo, maturação das bagas acrópeta 
a homogênea. Bagas 3,5–5,5 × 3–4 mm, obcônicas, 
vináceas no ápice, vináceas, verdes ou alvos na base 
quando maduros. Sementes não vistas.

Diferencia-se das demais espécies por ser 
geralmente terrestre, ter lâmina foliar lanceolada 
com nervuras secundárias impressas a raro 
obscuras adaxialmente, evidentes ou proeminentes 
abaxialmente e bagas vináceas. Encontrada com 
flores em abril e outubro, e com frutos em abril.

É endêmica do Brasil onde ocorre nos 
estados do Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e São Paulo. No Paraná foi encontrado apenas no 
município de São José dos Pinhais, em Floresta 
Ombrófila Densa Montana (Fig. 6). Como os 
dois locais onde a espécie foi coletada são muito 

próximos e não há um isolamento entre eles, 
estes foram considerados uma localidade. Apesar 
de ocorrer em outros estados onde é Pouco 
Preocupante quanto ao seu estado de conservação, 
para o Paraná é classificada como Criticamente 
em Perigo, pois tem extensão de ocorrência menor 
que 100 km², área de ocupação menor que 10 km², 
ocorre em apenas uma localidade com um número 
pequeno de indivíduos.
Material examinado: São José dos Pinhais, Castelhanos, 
31.X.1996 fl., J.M. Silva et al. 1764 (RB); RPPN 
Nhandara Guaricana, 21.IV.2013, fl. e fr., L.C. Ferneda 
Rocha et al. 158 (UPCB;UNOP).
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Resumo
Apresenta-se aqui o estudo taxonômico de Loranthaceae e Santalaceae para a Região Sul do Brasil. Para 
Loranthaceae, quatro gêneros e sete espécies foram identificadas: Ligaria cuneifolia, Psittacanthus dichroos, 
Struthanthus martianus, S. polyrhizus, S. sessiliflorus, S. uraguensis e Tripodanthus acutifolius. Psittacanthus 
hatschbachii é proposto como sinônimo de P. dichroos e S. polyrhizus var. oblongifolius como sinônimo de S. 
polyrhizus. Para Santalaceae foi confirmada Eubrachion ambiguum. São apresentadas descrições, comentários 
sobre as espécies, ilustrações ou fotografias, dados sobre a distribuição geográfica e chaves de identificação 
para as famílias, gêneros e para as espécies de Struthanthus. 
Palavras-chave: Eubrachion, Ligaria, Psittacanthus, Struthanthus, Tripodanthus.

Abstract
The taxonomic treatment of Loranthaceae and Santalaceae of southern Brazil is presented. In Loranthaceae, four 
genera and seven species were identified: Ligaria cuneifolia, Psittacanthus dichroos, Struthanthus martianus, S. 
polyrhizus, S. sessiliflorus, S. uraguensis and Tripodanthus acutifolius. Psittacanthus hatschbachii is proposed 
as a synonym of P. dichroos and Struthanthus polyrhizus var. oblongifolius are proposed as a synonym of S. 
polyrhizus. In Santalaceae only one genus and species was confirmed: Eubrachion ambiguum. We present 
identification keys for the families and genera of mistletoes of southern Brazil. We provide morphological 
descriptions, taxonomic and distribution comments, and illustrations or photographs of plant structures.
Key words: Ligaria, Psittacanthus, Struthanthus, Tripodanthus, Eubrachion.
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Introdução
Na classificação atual das Angiospermas 

(APGIII 2009) as plantas parasitas estão distribuídas 
em 12 ordens, totalizando aproximadamente 4.350 
espécies no Reino Vegetal. Dentre estas ordens, 
Santalales destaca-se por possuir mais da metade 
das espécies, distribuídas em 18 famílias e 160 
gêneros (Nickrent et al. 2010). 

Cinco famílias de Santalales são compostas 
parcial ou totalmente por ervas holo ou 
hemiparasitas sobre ramos de angiospermas 
ou gimnospermas, denominadas popularmente 
de ervas-de-passarinho: Amphorogynaceae, 
Loranthaceae, Misodendraceae, Santalaceae e 

Viscaceae (Nickrent et al. 2010). Destas, somente 
Loranthaceae, Santalaceae e Viscaceae ocorrem no 
Brasil (Arruda et al. 2012).

Loranthaceae é a maior família de Santalales, 
formada por 75 gêneros e ca. 990 espécies 
(Nickrent 2013). Poucas espécies ocorrem em áreas 
temperadas da América do Sul, Ásia, Austrália, 
Europa e Nova Zelândia, sendo a maior diversidade 
encontrada nas áreas tropicais, especialmente em 
ambientes secos sazonais da África e Austrália 
(Vidal-Russell & Nickrent 2008). Com exceção de 
três gêneros monotípicos arbustivos ou arbóreos 
hemiparasitas de raízes, Loranthaceae é composta 
predominantemente por ervas-de-passarinho, que 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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recebem este nome popular, pois têm as aves como 
principais agentes dispersores de suas sementes 
(Kuijt 1969).

No Brasil, estão presentes 12 gêneros e ca. 
120 espécies de Loranthaceae. A maior diversidade 
está no Cerrado e na Amazônia, porém são 
importantes componentes em diversos tipos de 
ambientes e nas demais regiões fisiográficas do 
país (Arruda et al. 2012). 

Santalaceae é composta por 11 gêneros 
e cerca de 70 espécies. A família ocorre em 
todas as regiões tropicais do mundo e apenas 
no hemisfério Sul se estende até as regiões 
subtropicais (Nickrent 2013). É composta 
predominantemente por espécies herbáceas 
hemiparasitas de raízes, com poucos gêneros 
hemiparasitas de ramos, dos quais somente 
Antidaphne e Eubrachion ocorrem no Brasil, 
somando cinco espécies (Arruda et al. 2012).

Apesar de vários tratamentos abordarem 
Santalaceae em sentido amplo (ex. APG III 2009, 
Caires & Dettke 2010), no qual Viscaceae está 
incluída, optamos pela circunscrição de famílias 
proposta por Nickrent et al. (2010), no qual os oito 
clados reconhecidos por Der & Nickrent (2008) 
são aceitos como famílias distintas, baseados 
na monofilia e na concisão de características 
morfológicas. Embora Santalaceae sensu APG 
III (2009) seja monofilética, conforme indicam 
estudos de filogenia molecular (Der & Nickrent 
2008), o grupo é morfologicamente muito diverso 
e não possui sinapomorfias morfológicas claras, o 
que dificulta o seu reconhecimento como família 
e sua separação de famílias próximas, como 
Opiliaceae (Nickrent et al. 2010).

A literatura sobre Loranthaceae e Santalaceae 
no Sul do Brasil é escassa. Somente o trabalho de 
Rizzini (1968) apresenta o tratamento taxonômico 
das espécies ocorrentes em Santa Catarina, o qual 
registra quatro táxons para Loranthaceae e um para 
Santalaceae. A listagem mais recente (Caires & 
Dettke 2010) compila a ocorrência de 14 táxons 
dessas famílias para a Região Sul. Assim sendo, 
este trabalho tem por objetivo o estudo taxonômico 
das espécies pertencentes às famílias Loranthaceae 
e Santalaceae no Sul do Brasil, visando contribuir 
para a delimitação e reconhecimento das espécies 
confirmadas e para o estudo da biodiversidade 
de importantes domínios fitogeográficos como a 
Floresta Atlântica e o Pampa. O presente trabalho 
fornece chaves para identificação dos gêneros e 
espécies, ilustrações e fotografias, dados ecológicos 

e de distribuição geográfica, além de comentários 
taxonômicos e nomenclaturais.

Material e Métodos
Foram analisadas aproximadamente 1.270 

exsicatas de Loranthaceae e Santalaceae do Sul 
do Brasil, depositadas em herbários brasileiros e 
internacionais, e provenientes de expedições de 
coletas na região realizadas entre os anos de 2009 e 
2011. Os acrônimos dos herbários consultados são 
mencionados de acordo com Thiers (continously 
updated): BA*, BAA*, BAB*, BAF*, BR, C, 
CGMS, CORD*, CRI, CTES*, ESA, F, FCO, FCQ, 
FLOR*, FURB, HAL, HAS*, HBR, HCF*, HDCF, 
HFC, HRB, HUCS, HUEM*, HURG, ICN*, 
JOI*, K, LEB, M, MBM*, MO, NY, P, PACA*, 
PEL, R*, RB*, S, SCP, SI*, SMDB, UPCB*. 
Aqueles seguidos de asterisco foram revisados 
pessoalmente. O material coletado foi herborizado 
e incorporado à coleção do Herbário ICN (Instituto 
de Biociências, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul). 

As espécies são apresentadas em ordem 
alfabética de família e de gêneros. São apresentados 
apenas os sinônimos aqui designados ou com 
material tipo no Sul do Brasil. O material 
examinado mostra apenas um exemplar por estado 
e todos os espécimes analisados são listados nos 
Apêndices I e II. Informações sobre floração, 
frutificação e hospedeiros foram obtidas das 
exsicatas e observações em campo. A terminologia 
utilizada para a descrição foliar segue Ellis et al. 
(2009).

As coletas foram georreferenciadas por meio 
das informações constantes nas fichas de catálogo 
(com atualização em alguns casos) e, quando 
estas informações foram insuficientes, foram 
anotadas as coordenadas da sede do município. 
Os mapas foram elaborados com o software de 
Sistema de Informação Geográfica ArcGIS 9.3 
(ESRI®) e apresentam somente a ocorrência na 
região de estudo. A terminologia para domínios 
fitogeográficos e formações vegetais está de acordo 
com IBGE (2012).

Resultados
Na Região Sul do Brasil, foi confirmada 

a ocorrência de sete espécies de Loranthaceae, 
pertencentes a quatro gêneros:  Ligaria , 
Psittacanthus, Tripodanthus e Struthanthus. Para 
Santalaceae foi confirmada a presença de apenas 
uma espécie, pertencente ao gênero Eubrachion.
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Tratamento Taxonômico
1. Ligaria Tiegh., Bull. Soc. bot. France 42: 345. 
1895.

Espécie tipo: Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) 
Tiegh., Bull. Soc. bot. France 42: 347. 1895.

Ligaria compreende apenas duas espécies de 
distribuição disjunta, L. cuneifolia (Ruiz & Pav.) 
Tiegh., com distribuição mais ampla, que se estende 
desde o Peru até o Uruguai, e L. teretiflora (Rizzini) 
Kuijt, endêmica da região do Morro do Chapéu, na 
Bahia (Kuijt 1990).

1.1 Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh., 
Bull. Soc. bot. France 42: 347. 1895. Loranthus 
cuneifolius Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 46, fig. 276b. 
1802. Psittacanthus cuneifolius (Ruiz & Pav.) 
G. Don, Gen. Hist. 3: 416. 1834. Phrygilanthus 
cuneifolius (Ruiz & Pav.) Eichler in Mart., Fl. Bras. 
5(2): 49. 1868. TIPO: PERU: 20.IX.1778, H. Ruíz 
L. & J.A. Pavón s.n. (holótipo: MA, Negative Field 
Mus: 29462!). Figs. 1a-c; 4.

Iconografia: Fl. bras. 5(2): fig. 11.
Ervas hemiparasitas sobre ramos de 

angiospermas e gimnospermas, heliófitas. 
Raízes epicorticais ausentes, sistema haustorial 
hipertrofiado, atingindo até 15 cm diâm. Caules 
eretos, pendentes após crescimento; ramos 
jovens e adultos circulares em seção transversal; 
entrenós 3–6 × 0,7 cm; superfície lisa nos ramos 
apicais e fissurada, com lenticelas elípticas, nos 
ramos basais. Folhas coriáceas, alternas, sésseis, 
obovadas, 1,7–4,5 × 0,3–1 cm; base aguda, 

cuneada; ápice obtuso, truncado ou convexo; 
ápice glandular nas folhas jovens e suberificado 
em folhas totalmente expandidas; nervação 
palmada actinódroma basal, 3 nervuras, somente 
a base da central distinta. Inflorescência lateral 
uniflora, 1–2 por axila; pedicelo simples, ca. 
1 cm compr.; cúpula floral tridentada, dentes 
agudos, ápice suberificado. Flores 3–4 cm 
compr.; calículo 3–4 mm compr., ápice tubuloso; 
pétalas 3–4 × 0,1 cm, ápice suberificado, 
coloração vermelha; lígula ca. 1 mm compr.; 
tubo floral formado pela união da base das 
pétalas, em antese pétalas reflexas até a região 
mediana da flor; filetes vermelhos, 1,5–2 cm 
compr.; anteras 5–6 × 1–2 mm, as três inferiores 
apiculadas; estilete 2,8–3,6 cm compr., estigma 
levemente trilobado, ca. 0,7 mm diâm. Frutos 
7–10 × 4–6 mm, ovoides, maduros de coloração 
preta, coronado pelo ápice tubuloso do calículo. 
Semente 5–8 × 3–4 mm. 
Material selecionado: RIO GRANDE DO SUL: 
Caçapava do Sul, Pedra do Segredo, 15.XII.2008, fl., 
G.A. Dettke 152 (ICN).

Ligaria cuneifolia ocorre desde o Peru até 
a região central da Argentina, estendendo-se 
no leste para o Chile e no oeste para o Uruguai 
e Sul do Brasil (Amico & Nickrent 2007). No 
Sul do Brasil, ocorre somente no Rio Grande do 
Sul em áreas florestais e parques de espinilhos 
(Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger, 
Fabaceae) do Pampa, abaixo do paralelo 30º, onde 
forma grandes populações sobre espécies nativas, 

Chave de identificação das famílias de ervas-de-passarinho do Sul do Brasil
1.	 Catáfilos	presentes	ao	menos	na	porção	proximal	dos	entrenós	laterais................................. Viscaceae
1’.	 Catáfilos	ausentes.

2.	 Plantas	com	folhas	escamiformes;	flores	menores	que	2	mm	compr. .......................... Santalaceae
2’.	 Plantas	com	folhas	expandidas;	flores	maiores	que	5	mm	compr. .............................Loranthaceae

Chave de identificação dos gêneros de Loranthaceae e Santalaceae do Sul do Brasil
1. Plantas com folhas escamiformes .................................................................................... 5. Eubrachion
1’. Plantas com folhas expandidas.

2.	 Plantas	dioicas	(flores	estaminadas	e	pistiladas) .....................................................3. Struthanthus
2’.	 Plantas	monoico-monoclinas	(flores	perfeitas).

3. Corola menor que 2 cm compr., alva, lenticelas presentes na face abaxial das folhas ...........  
 ........................................................................................................................4. Tripodanthus 

3’. Corola maior que 3 cm compr., amarela ou vermelha, lenticelas ausentes na face abaxial das 
folhas.
4.	 Folhas	alternas	com	ápice	suberificado,	inflorescências	unifloras .................. 1. Ligaria
4’. Folhas opostas com ápice	não	suberificado,	inflorescências	em	díades	ou	tríades .........  

 ............................................................................................................... 2. Psittacanthus 



942 Dettke, G. A. & Waechter, J. L. 

Rodriguésia 65(4): 939-953. 2014

Figura 1 – a-c. Ligaria cuneifolia – a. detalhe de um ramo com flores; b. frutos imaturos; c. sementes germinando 
sobre um ramo hospedeiro. d. Psittacanthus dichroos – ramos com flores. e-f. Struthanthus martianus – e. ramo com 
flores de um indivíduo pistilado; f. detalhe dos frutos imaturos.
Figure 1 – a-c. Ligaria cuneifolia - a. detail of a branch with flowers; b. immature fruits; c. germinating seeds on a branch host. d. Psittacanthus 
dichroos – branch with flowers. e-f. Struthanthus martianus – e. branch with flowers in a female plant; f. detail of immature fruits.

a

b
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e

fd
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preferencialmente em bordas de mata ou árvores 
isoladas. Apesar de ser encontrada parasitando várias 
espécies, a associação mais frequente é com espécies 
de Lithraea Miers e Schinus L. (Anacardiaceae). 
Neste trabalho, é registrada pela primeira vez sobre 
outra espécie arbórea hemiparasita de raízes, Jodina 
rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek (Cervantesiaceae) 
e sobre uma gimnosperma, Podocarpus lambertii 
Klotzsch ex Endl. (Podocarpaceae). Floresce e 
frutifica entre fevereiro e setembro.

É reconhecida facilmente pelas folhas obovadas 
com ápice truncado e suberificado, inflorescência 
composta por uma única flor grande e vermelha. A 
presença de ápices glandulares e posteriormente a 
suberificação dos ápices das folhas, da cúpula floral 
e das flores é bastante interessante do ponto de vista 
adaptativo e provavelmente está relacionada com a 
proteção dos meristemas em ambientes com baixa 
umidade.

2. Psittacanthus Mart., Flora 13: 106. 1830. 
Espécie tipo: Psittacanthus americanus (L.) Mart., 
Flora 13: 108. 1830.

Psittacanthus compreende cerca de 120 
espécies, sendo o mais rico dentre os gêneros 
americanos de Loranthaceae, e distribui-se desde o 
Norte do México ao Sul do Brasil, com maior riqueza 
no nordeste da América do Sul (Kuijt 2009a). No 
Brasil, são registradas aproximadamente 42 espécies, 
com maior riqueza nas regiões de Cerrado e Amazônia 
(Arruda et al. 2012). No Sul do Brasil, ocorre somente 
uma espécie deste gênero, Psittacanthus dichroos 
(Mart.) Mart., que representa o limite austral do 
gênero na América do Sul. 

2.1 Psittacanthus dichroos (Mart.) Mart., Flora 13: 
108. 1830. Loranthus dichroos Mart. in Schultes & 
Schultes f., Syst. veg. 7: 122. 1829. TIPO: BRASIL. 
RIO DE JANEIRO: [Provinc. Sebastianopolitana], 
s.d., Mart. s.n. (holótipo: M[imagem!]).  Fig. 1d; 4.

Psittacanthus hatschbachii Kuijt, Syst. Bot. 
Monogr. 86: 180. 2009. TIPO: BRASIL. PARANÁ: 
Antonina, 25º28’S, 48º45’W, sea level, mangrove, on 
Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke 
(Acanthaceae), 29.I.1985, fl., fr.im., G.P. Lewis et al. 
1405 (holótipo: K[imagem!]; isótipo: UC (ex-LEA)), 
syn. nov. 

Iconografia: Fl. bras. 5(2): fig. 5.
Ervas hemiparasitas sobre ramos de 

angiospermas, heliófitas. Raízes epicorticais ausentes, 
sistema haustorial hipertrofiado, atingindo até 5 cm 
diâm. Caules jovens eretos, os mais longos pendentes; 

elipsoidais a circulares em seção transversal, ramos 
adultos circulares, atingindo até 2,5 cm diâm.; 
entrenós 2–8 × 0,5–1 cm; nós engrossados; superfície 
fissurada, lenticelas visíveis nos ramos basais, elípticas 
a alongadas. Folhas coriáceas, opostas, elípticas ou 
obovadas, 4–8 × 1,5–4 cm; base aguda, decurrente; 
ápice obtuso, convexo ou arredondado, retuso ou 
emarginado, mucronado; pecíolo 1–1,5 cm compr.; 
nervação pinada, a nervura principal conspícua na base. 
Inflorescências laterais, racemos; brácteas persistentes 
(fusionadas); flores da tríade pedunculadas, pedúnculo 
principal e secundários da inflorescência 5–8 mm 
compr.; botões florais 3,5–4 cm compr., retos ou 
eventualmente curvados, ápice agudo; calículo 5–6 
× 3–4 mm, margem superior irregular; pétalas 3,5–4 
× 0,2 cm, coloração vermelha na base e amarela no 
ápice, lígula 1–1,3 mm compr.; estames heterodínamos, 
anteras 2,9–3,5 mm compr.; estilete ca. 3 cm compr., 
torcido na base. Frutos 9–12 × 5–6 mm, elipsoidais, 
maduros de coloração preta, coronados pelo ápice 
irregular do calículo. Semente 7–10 × 4–5 mm. 
Material selecionado: PARANÁ: Pontal do Sul, 2.I.1967, 
fl., G. Hatschbach et al. 15607 (MBM, UPCB). SANTA 
CATARINA: Itapoá, Reserva Volta Velha, margem do Rio 
Saí-Mirim, 27.XII.1993, fl., R. Negrelle A-984 (UPCB).

Psittacanthus dichroos ocorre com maior 
frequência nas regiões litorâneas da Floresta Atlântica, 
desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina, 
estendendo-se também pelo Cerrado na Bahia (Kuijt 
2009a). No Sul do Brasil, ocorre nas áreas costeiras 
de menor altitude do Paraná e Santa Catarina, para 
onde é citada pela primeira vez neste trabalho. É 
encontrada em áreas florestais, restingas e manguezais 
(até 400 m.s.m.). Parasita espécies arbóreas de 
Anacardiaceae, Lauraceae, Melastomataceae, 
Myrtaceae e Vochysiaceae. Floresce e frutifica entre 
dezembro e abril.

A espécie é reconhecida facilmente pelos 
ramos pendentes, folhas obovadas com ápice 
retuso ou emarginado, inflorescências laterais com 
tríades e flores bicolores. Kuijt (2009a) distinguiu 
P. hatschbachii das demais espécies pela presença 
de um envoltório suberificado na axila floral, botões 
florais curvos, pecíolos longos, além da ocorrência da 
espécie em áreas de mangue, o que segundo o autor é 
raro no gênero. Estas características são semelhantes 
às observadas nas populações de P. dichroos na região, 
assim propomos P. hatschbachii como sinônimo de 
P. dichroos. No estado do Rio de Janeiro, onde P. 
dichroos é muito frequente, Reif & Andreata (2011) 
relataram que a espécie também apresenta grande 
variação nos ambientes de ocorrência, incluindo áreas 
de manguezais.
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3. Struthanthus Mart., Flora 13: 102-103. 1830. 
Espécie tipo: Struthanthus syringifolius (Mart.) 
Mart., Flora 13: 105. 1830.

Ervas perenes; dioico-diclinas; hemiparasitas 
sobre ramos de gimnospermas e angiospermas; 
heliófitas ou esciófitas. Raízes epicorticais 
presentes ou não, cilíndricas formando haustórios 
secundários. Caules eretos, pendentes ou volúveis; 
ramos jovens com formato quadrangular, circular 
ou rômbico em seção transversal; ramos adultos 
circulares; superfície lisa, áspera ou fissurada, 
lenticelas visíveis ou não. Folhas coriáceas a 
carnosas; simples; pecioladas, raramente sésseis; 
opostas ou subopostas; folhas jovens hamato-
curvadas ou não; nervação pinada, normalmente 
somente a nervura primária visível. Inflorescências 
laterais ou terminais; racemos, espigas, corimbos ou 
glomérulos; cima como unidade floral básica, uma 
flor terminal e duas laterais, opostas, formando uma 
tríade, envoltas ou não por uma cúpula originada 
pela fusão das brácteas. Botões florais clavados, 
das flores estaminadas mais largos no ápice que 
das flores pistiladas. Flores entomófilas; menores 
que 1,5 cm compr.; sésseis ou pedunculadas; um 
calículo envolve o ovário; cálice ausente; corola 
dialipétala, hexâmera, raro pentâmera, pétalas 
valvares alongadas, reflexas na antese, coloração 
castanha, alvas, creme a esverdeadas; androceu 
com 6 estames epipétalos, heterodínamos, sendo 
3 deles mais curtos e alternados com os demais, 
filetes alvos, anteras tetrasporangiadas, dorsifixas, 
versáteis, com deiscência rimosa, grãos de pólen 
tricolpados ou tricolporados, exina psilada, 
imperfurada a punctitegilada, raramente estriada-
rugulada; nas flores pistiladas, os estaminódios 
possuem antera atrofiada, basifixa, branca; gineceu 
com ovário ínfero, tricarpelar, rudimentos seminais 
ategumentados, com crescimento intrusivo no 
estilete, disco nectarífero na base do estilete, 
estilete reto ou torcido, estigma globoso, papilado, 
trilobado ou não; nas flores estaminadas, disco 
nectarífero presente e pistilódio presente ou 
ausente. Frutos pomídeos viscídeos; globosos, 

elípticos, oblongos, ovados ou obovados; epicarpo 
coriáceo; frutos maduros de coloração amarela, 
laranja, vermelha ou preta, por vezes bicolores; 
viscina envolvendo o pólo radicular. Semente 
única; ategumentada; endosperma presente e 
clorofilado; embrião reto; dois cotilédones.

Struthanthus possui entre 60–70 espécies 
que ocorrem desde o México até a região central 
da Argentina e Uruguai (Abbiatti 1946; Rizzini 
1956). No Brasil, Rizzini (1950, 1956) contabilizou 
aproximadamente 45 espécies, ao passo que 
a listagem mais recente aponta 57 espécies e 
seis variedades, sendo mais diverso na Floresta 
Atlântica, seguido pelo Cerrado e Amazônia e com 
menor número de espécies na Caatinga e Pampa 
(Caires & Dettke 2010; Arruda et al. 2012).

No Sul do Brasil são encontradas quatro 
espécies, distribuídas em diversos ambientes, sendo 
mais comuns na Floresta Atlântica.

3.1 Struthanthus martianus Dettke & Waechter, 
Phytotaxa 57: 7, fig. 1. 2012. Struthanthus 
vulgaris Mart. ex Eichler, Fl. Bras.1868: 85. Fig. 
27 & 28.VIII), nom. illeg. TIPO: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO: [Sebastianopolitani]: in Guarea 
trichilioide, September 1833, B. Luschnath s.n. 
(holótipo BR533439 [imagem!]).  Figs. 1e-f; 4.

Iconografia: Fl. bras. 5(2): fig. 27 (como 
Struthanthus vulgaris).

Ervas hemiparasitas sobre ramos de 
angiospermas, heliófitas. Raízes epicorticais 
ausentes, sistema haustorial hipertrofiado, 
atingindo até 5 cm diâm. Caules eretos, pendentes 
após crescimento; ramos jovens com formato 
circular ou elipsoidal em seção transversal, 
ramos adultos circulares; entrenós 2–8 × 0,3–
0,7 cm; nós engrossados; superfície lisa a 
estriada, esbranquiçada; lenticelas frequentemente 
visíveis nos ramos apicais, circulares a elípticas, 
maiores e alongadas nos ramos basais. Folhas 
coriáceas, opostas, eventualmente subopostas, 
elípticas, oblongas ou ovadas, folhas jovens 
não hamato-curvadas, 4–12 × 1,2–7 cm; base 

Chave de identificação para as espécies de Struthanthus no Sul do Brasil
1.	 Folhas	coriáceas;	flores	da	tríade	pedunculadas ......................................... 3.1 Struthanthus martianus
1’.	 Folhas	carnosas;	flores	da	tríade	sésseis.

2.	 Inflorescências	sésseis ...............................................................3.3 Struthanthus sessiliflorus
2’.	 Inflorescências	pedunculadas.

3.	Inflorescências	numerosas	por	axila	foliar,	racemos .............. 3.4 Struthanthus uraguensis
3’.	Inflorescência	única	por	axila	foliar,	corimbos ...................... 3.2 Struthanthus polyrhizus
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aguda ou obtusa, decurrente; ápice agudo, 
acuminado; superfície adaxial lustrosa; nervação 
pinada, nervura principal conspícua, nervuras 
secundárias normalmente visíveis; pecíolo 5–11 
mm compr. Inflorescências laterais, 1–5 por 
axila, racemos; brácteas decíduas; tríade sem 
cúpula, flores da tríade pedunculadas; pedúnculo 
principal da inflorescência de 0,5–1,5 cm compr., 
pedúnculos secundários de 0,3–1 cm compr.; 
flores estaminadas 5–6 mm compr., calículo 0,5–1 
mm compr., pétalas 4–5 × 0,7 mm, coloração 
esverdeada, filete carnoso, anteras ca. 2 × 1 mm, 
pistilódio presente; flores pistiladas 5–6 mm 
compr., calículo 1–2 mm compr., pétalas 3–5 × 
0,5 mm, estilete reto, estigma levemente trilobado. 
Frutos 5–7 × 4–5 mm, obovados, maduros de 
coloração preta. Semente ca. 4 × 3 mm. 
Material selecionado: PARANÁ: Campo Largo, 
Bateias, 1.II.2011, fl., G.A. Dettke 557 (ICN). SANTA 
CATARINA: Mafra, 4.I.1962, fl., R. Reitz & R.M. Klein 
11517 (HBR, RB).

Struthanthus martianus é endêmica do 
Brasil, ocorre desde a Bahia até Santa Catarina, 
em ambientes do Cerrado e Floresta Atlântica 
(Caires & Dettke 2010). No Sul do Brasil 
ocorre frequentemente em áreas litorâneas de 
mangues e restingas, na Floresta Ombrófila 
Densa, estendendo-se até a Floresta Ombrófila 
Mista e áreas relictuais de Cerrado no Paraná. 
O limite austral de sua distribuição é na região 
do Vale do Itajaí. A espécie é registrada como 
parasita de várias espécies arbóreas de Fabaceae, 
Lauraceae, Myrtaceae, Phyllanthaceae, Rutaceae 
e Sapindaceae, entre outras, sem aparentemente 
mostrar uma associação frequente com alguma 
delas. Floresce e frutifica entre janeiro e setembro.

A espécie é reconhecida pela ausência 
de raízes epicorticais, ramos eretos, somente 
pendentes nos ramos de maior comprimento 
e ramos com superfície esbranquiçada, folhas 
coriáceas com face adaxial lustrosa e ápice 
acuminado, inflorescências com flores das 
tríades pedunculadas. A espécie é frequentemente 
confundida nos herbários e em campo com 
Tripodanthus acutifolius, que também é frequente 
onde ocorre S. martianus e difere da espécie aqui 
tratada por possuir raízes epicorticais, caules 
verdes ou castanhos, nunca esbranquiçados, 
folhas com a face abaxial com lenticelas circulares 
(pontos pretos), inflorescências maiores e mais 
complexas, laterais e terminais, flores maiores, 
odoríferas, perfeitas, com pétalas alvas.

3.2 Struthanthus polyrhizus (Mart.) Mart., Flora 
13: 105. 1830. Loranthus polyrhizus [polyrrhizos] 
Mart., in Schultes & Schultes, Syst. Veg. 7: 139-
140. 1829. TIPO: BRASIL. BAHIA: Rio das 
Almas, Mart. s.n. (holótipo: M, Negative Field 
Mus: 19038!).  Figs. 1a-c; 4.

Struthanthus polyrhizus var. oblongifolius 
Eichler, in Mart., Fl. Bras. 5(2): 71. 1868. TIPO: 
BRASIL. SÃO PAULO: Burchell 4090 (lectótipo, 
designado por Kuijt (1994): BR[imagem!]; 
isolectótipo: P[imagem!]), syn. nov.

Iconografia: Fl. bras. 5(2): fig. 28I.
Ervas hemiparasitas sobre ramos de 

angiospermas, heliófitas ou esciófitas. Raízes 
epicorticais presentes, haustórios secundários 
se desenvolvendo no contato dos ramos com o 
hospedeiro. Caules pendentes com ápices volúveis, 
flageliformes; ramos jovens eretos, rômbicos 
ou elípticos em seção transversal, ramos adultos 
circulares; entrenós 2,5–10 × 0,3–0,5 cm; nós 
achatados; superfície lisa, verde; lenticelas visíveis 
nos ramos basais, circulares. Folhas carnosas, 
opostas, frequentemente subopostas, elípticas, 
oblongas ou obovadas, folhas jovens não hamato-
curvadas, 3–7 × 1,5–3 cm; base aguda, decurrente; 
ápice agudo ou obtuso, convexo ou arredondado, 
eventualmente retuso ou emarginado, mucronado; 
nervação pinada, nervura principal conspícua, 
nervuras secundárias pouco visíveis; pecíolo 3–6 
mm compr. Inflorescências laterais, normalmente 
uma por axila, corimbos; brácteas persistentes; 
tríade com cúpula, flores da tríade sésseis; 
pedúnculo principal da inflorescência 1–1,5 cm 
compr., pedúnculos secundários 0,4–1 cm compr.; 
flores estaminadas 4–5 mm compr., calículo ca. 0,5 
mm compr., pétalas 3,5–4,5 × 0,6 mm, coloração 
esverdeada, filete carnoso, anteras 1,5 × 0,8 mm, 
pistilódio ausente; flores pistiladas 3–5 mm compr., 
calículo 1–1,5 mm compr., pétalas 2,5–4 × 0,4 mm, 
estilete reto, estigma levemente trilobado. Frutos 
6–8 × 4–5 mm, oblongos, maduros de coloração 
preta. Semente ca. 5 × 4 mm. 
Material selecionado: PARANÁ: Antonina, estrada 
para Guaraqueçaba, 15.X.2009, fl., G.A. Dettke 410 
(ICN). RIO GRANDE DO SUL: Dom Pedro de 
Alcântara, Mata do Baptista, 14.IX.2008, fl., G.A. 
Dettke 414 (ICN). SANTA CATARINA: Rio dos 
Cedros, 11.XI.2010, fl., G.A. Dettke 463 (ICN).

Struthanthus polyrhizus ocorre desde o 
Nordeste até o Sul do Brasil, sendo encontrada na 
Floresta Atlântica e no Cerrado (Caires & Dettke 
2010). Ocorre nos três estados da Região Sul do 
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Brasil, em áreas da Floresta Ombrófila Densa e 
Mista e têm como limite sul de distribuição a região 
de Osório, no Rio Grande do Sul. Ocorre sobre 
uma variedade grande de hospedeiros, incluindo 
espécies exóticas e cultivadas, porém apresenta 
frequente associação com espécies de Alchornea 
Sw. e Sebastiania Spreng. (Euphorbiaceae) e 
Miconia Ruiz & Pav. (Melastomataceae). Floresce 
e frutifica ao longo de todo o ano, com fases mais 
acentuadas entre novembro e junho.

A espécie é reconhecida pelos ramos com 
ápices volúveis, normalmente achatados ou com 
formato rômbico, ápice das folhas normalmente 
retuso ou emarginado e inflorescências do tipo 
corimbo. 

Eichler (1868) descreveu a variedade S. 
polyrhizus var. oblongifolius, cujo espécime 
apresenta folhas oblongas. Não consideramos 
esta uma variedade consistente, pois observamos 
grande variação da forma foliar nas populações 
encontradas, bem como no material de herbário e, 
assim, propomos esta variedade como sinônimo. 
Os materiais apresentados por Rizzini (1968) 
apresentam muita sobreposição de características 
e, por vezes, em um mesmo ramo é possível 
encontrar várias formas do limbo e de ápice 
foliar. De maneira geral, as características 
vegetativas auxiliam, porém não determinam a 
circunscrição de espécies de Struthanthus; as 
características determinantes e aparentemente 
mais conservadas são as estruturas florais, 
em especial a inflorescência (ver comentários 
adicionais em S. uraguensis e S. sessiliflorus).

3.3 Struthanthus sessiliflorus Kuijt, Brittonia 
61(2): 162, fig. 12. 2009. TIPO: BRASIL, 
PARANÁ, Mun. Piraquara, Medianeira, O.S. 
Ribas et al. 5763 (holótipo: UC (ex-LEA); 
isótipos: MBM!, MO). Fig. 4.

Iconografia: Brittonia 61(2): fig. 12.
Ervas hemiparasitas sobre ramos de 

angiospermas, heliófitas. Raízes epicorticais 
presentes, haustórios secundários se desenvolvendo 
no contato dos ramos com o hospedeiro. Caules 
pendentes com ápices volúveis, flageliformes, 
frequentemente vários ramos enrolados em torno 
de si; circulares em seção transversal, ramos adultos 
circulares; entrenós 2–10 × 0,3–0,5 cm; superfície 
lisa, verde; lenticelas visíveis nos ramos basais, 
circulares. Folhas carnosas, opostas ou subopostas, 
elípticas ou obovadas, folhas jovens não hamato-
curvadas, 2–5 × 1–2,5 cm; base aguda, decurrente; 

ápice agudo ou obtuso, convexo ou arredondado, 
mucronado; nervação pinada, nervura principal 
conspícua na face abaxial, nervuras secundárias não 
visíveis; pecíolo 5–6 mm compr. Inflorescências 
laterais, normalmente uma por axila, corimbos 
sésseis; brácteas persistentes; tríade com cúpula, 
flores da tríade sésseis; pedúnculo principal da 
inflorescência ca. 1 mm compr., pedúnculos 
secundários 1–3 mm compr.; flores estaminadas 
4–5 mm compr., calículo ca. 0,5 mm compr., 
pétalas 3,5–4,5 × 0,7 mm, coloração esverdeada ou 
castanha, filete carnoso, anteras ca. 1,5 × 0,8 mm, 
pistilódio ausente; flores pistiladas 4–5 mm compr., 
calículo 1–2 mm compr., pétalas 3–4 × 0,4 mm, 
estilete reto, estigma levemente trilobado. Frutos 
6–8 × 4–5 mm, oblongos, maduros de coloração 
preta. Semente ca. 5 × 4 mm. 
Material selecionado: PARANÁ: Guaratuba, Sítio 
Santa Bárbara, 14.II.2004, fl., O.S. Ribas et al. 5893 
(MBM – parátipo). SANTA CATARINA: Garuva, 
Morro Monte Crista, 8.III.2008, fr., J. Cordeiro & 
J.M. Silva 2458 (MBM).

Struthanthus sessiliflorus é endêmica do 
Brasil e registrada somente no Paraná e Santa 
Catarina (Kuijt 2009b), ocorrendo em áreas de 
Floresta Ombrófila Densa e Ombrófila Mista. 
Há poucos hospedeiros relatados para este 
táxon, entre eles Laguncularia C.F. Gaertn. 
(Combretaceae), Symplocos Jacq. (Symplocaceae), 
Croton L. (Euphorbiaceae) e Tibouchina Aubl. 
(Melastomataceae). Floresce e frutifica entre 
outubro e março.

A espécie é reconhecida pelos ramos com 
ápices volúveis e cilíndricos, folhas geralmente 
obovadas e inflorescências sésseis do tipo corimbo, 
congestas nas axilas foliares. Vegetativamente 
é parecida com S. uraguensis, mas esta possui 
inflorescências do tipo racemo, com pedúnculo 
maior que 0,5 cm compr. As inflorescências de S. 
sessiliflorus são do mesmo tipo que S. polyrhizus, 
mas com encurtamento de quase todos os entrenós, 
tornando-as congestas.

3.4 Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G. 
Don, Gen. Syst. 3: 410. 1834. Loranthus uraguensis 
Hook. & Arn., Bot. Misc. 3: 358. 1833. TIPO: 
URUGUAI: upon Laurels and Myrtales, Tweedie 
s.n. (holotype: K[imagem!]). Figs. 2d-e; 4.

Iconografia: Fl. bras. 5(2): fig. 21 (como 
Struthanthus complexus).

Ervas hemiparasitas sobre ramos de 
angiospermas, heliófitas. Raízes epicorticais 
presentes, haustórios secundários se desenvolvendo 
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no contato dos ramos com o hospedeiro ou os 
próprios ramos. Caules pendentes com ápices 
volúveis, flageliformes, frequentemente vários 
ramos enrolados em torno de si; circulares ou 
elípticos em seção transversal, ramos adultos 
cilíndricos; entrenós 2–7 × 0,2–0,5 cm; superfície 
lisa, verde; lenticelas visíveis nos ramos basais, 
circulares ou alongadas. Folhas carnosas, opostas, 
frequentemente subopostas, elípticas ou obovadas, 
folhas jovens não hamato-curvadas, 2–4 × 0,8–1,5 
cm; base aguda, decurrente; ápice agudo ou obtuso, 
convexo ou arredondado, mucronado; nervação 
pinada, nervura principal conspícua na face abaxial, 
nervuras secundárias não visíveis; pecíolo 5–6 
mm compr. Inflorescências laterais, 1–6 por axila, 
racemos; brácteas persistentes; tríade com cúpula, 
flores da tríade sésseis; pedúnculo principal da 
inflorescência 0,5–2 cm compr., pedúnculos 
secundários de 0,5–1 cm compr.; flores estaminadas 
4–6 mm compr., calículo ca. 0,5 mm compr., 
pétalas 3,5–5,5 × 0,8 mm, coloração esverdeada ou 
castanha, filete carnoso, anteras ca. 1,5 × 0,8 mm, 
pistilódio ausente; flores pistiladas 4–5 mm compr., 
calículo 1–2 mm compr., pétalas 3–4 × 0,4 mm, 
estilete reto, estigma levemente trilobado. Frutos 
7–10 × 5–6 mm, oblongos, maduros de coloração 
preta ou bicolores, vermelhos na base e ápice. 
Semente ca. 6 × 4 cm.
Material selecionado: PARANÁ: Cerro Azul, 
17.X.2009, fl., G.A. Dettke 335 (ICN). RIO GRANDE 
DO SUL: Barra do Quaraí, Parque Estadual do Espinilho, 
2.XII.2010, fl., fr., G.A. Dettke 490 (ICN). SANTA 
CATARINA: Campo Belo do Sul, Rodovia SC-458, 
4.III.2010, fl., G.A. Dettke 329 (ICN). 

Struthanthus uraguensis ocorre na Argentina, 
Brasil e Uruguai; no Brasil ocorre em ambientes 
da Floresta Atlântica, Cerrado, Amazônia e Pampa 
(Caires & Dettke 2010). No Sul do Brasil, é 
encontrada nos três estados, preferencialmente em 
regiões de maior altitude (acima dos 600 m.s.m.) na 
Floresta Ombrófila Mista e em florestas ribeirinhas 
do Pampa, por onde se estende até o Uruguai e a 
Argentina; poucas populações são encontradas 
na Floresta Estacional do oeste do Rio Grande 
do Sul. Parasita vários táxons de angiospermas, 
mas frequentemente é encontrada sobre espécies 
de Schinus L. (Anacardiaceae), Baccharis L. e 
Eupatorium L. (Asteraceae) e, mais no extremo sul, 
sobre Vachellia Wight & Arn. (Fabaceae). Floresce 
e frutifica entre novembro e julho.

A espécie é reconhecida pelos ramos 
cilíndricos, que formam grandes emaranhados 
sobre os próprios ramos e os do hospedeiro, 

formando haustórios nos contatos entre eles; as 
folhas geralmente são elípticas e as inflorescências 
são do tipo racemo. A espécie é confundida com 
muita frequência com S. polyrhizus, que possui 
distribuição maior na Floresta Ombrófila Densa, 
ramos jovens achatados ou rômbicos, folhas 
normalmente mais largas e com o ápice retuso e 
inflorescência do tipo corimbo (ver comentários 
adicionais em S. sessiliflorus).

A espécie é a única da região a apresentar 
frutos bicolores (Fig. 3e), com base preta e região 
mediana e apical vermelha. Esta característica foi 
observada na maioria das populações da região, 
porém em alguns casos no mesmo ramo é possível 
encontrar frutos maduros bicolores e frutos 
inteiramente pretos. 

4. Tripodanthus (Eichler) Tiegh., Bull. Soc. bot. 
France 42: 178. 1895. Phrygilanthus subgen. 
Tripodanthus Eichler, in Mart. Fl. Bras. 5(2): 48. 
1868.

Espécie tipo: Tripodanthus acutifolius (Ruiz 
& Pav.) Tiegh., designado por Kuijt, Fl. Ecuador 
24: 142. 1986.

Tripodanthus é composto por apenas 
três espécies que ocorrem na América do Sul. 
Tripodanthus belmirensis Roldan & Kuijt é 
endêmica da Colômbia; Tripodanthus flagellaris 
(Cham. & Schltdl.) Tiegh. ocorre no Uruguai e 
Argentina e Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) 
Tiegh. é a espécie com distribuição mais ampla, 
ocorrendo desde a Venezuela até a região central 
da Argentina, de onde se estende para o Uruguai, 
Sul do Brasil e para o norte até a Bahia (Roldán & 
Kuijt 2005; Amico et al. 2012).

4.1 Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh., 
Bull. Soc. bot. France 42: 179. 1895. Loranthus 
acutifolius Ruiz & Pav., Fl. Peruv. 3: 48. Fig. 274b. 
1802. Psittacanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) 
G. Don, Gen. Syst. 3: 417. 1834. Phrygilanthus 
acutifolius (Ruiz & Pav.) Eichler, in Mart., Fl. 
Bras. 5(2): 49. 1868. TIPO: PERU. HUANUCO: 
26.IX.1778, H. Ruíz L. & J.A. Pavón s.n. (holótipo: 
MA, Negative Field Mus: 29457!). Figs. 2f-g; 4.

Iconografia: Fl. bras. 5(2): fig. 12 (como 
Phrygilanthus eugenoides).

Ervas ,  eventua lmente  a rbus tos  ou 
árvores, hemiparasitas sobre ramos e raízes de 
angiospermas, heliófitas. Raízes epicorticais 
presentes, formando haustórios secundários no 
contato com o hospedeiro. Caules pendentes; 
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Figura 2 – a-c. Struthanthus polyrhizus – a. ramo com flores de um indivíduo pistilado; b. inflorescência estaminada; 
c. inflorescência pistilada. d-e. Struthanthus uraguensis – d. ramos com flores de um indivíduo estaminado; e. frutos 
maduros. f-g. Tripodanthus acutifolius – f. ramo com flores; g. detalhe da face abaxial, onde são visíveis as lenticelas.
Figura 2 – a-c. Struthanthus polyrhizus – a. branch with flowers in a female plant; b. male inflorescence; c. female inflorescence. d-e. 
Struthanthus uraguensis – d. branch with flowers in a male plant; e. mature fruits. f-g. Tripodanthus acutifolius – f. branch with flowers; 
g. Detail of abaxial surface of the leaves, where they lenticels are visible.

a
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ramos jovens elipsoidais a circulares em seção 
transversal, ramos adultos circulares, até 6 cm 
diâm.; entrenós 15 × 0,5–1 cm; superfície fissurada, 
lenticelas circulares ou elípticas. Folhas coriáceas, 
opostas, elípticas, oblongas ou ovadas, 4–15 × 
2–6 cm, presença de lenticelas na face abaxial, 
circulares; base aguda ou obtusa, decurrente; 
ápice agudo, convexo ou acuminado, mucronado; 
nervação pinada, a nervura principal conspícua, as 
secundárias inconspícuas; pecíolo 1-1,5 cm compr. 
Inflorescências laterais e terminais, racemos, 
geralmente duas ou mais por axila; brácteas 
caducas; flores da tríade pedunculadas; pedúnculo 
principal 2–3 cm compr., os secundários 0,8–1,2 
cm compr.; botões florais 1–1,5 cm compr., retos, 
ápice agudo; calículo ca. 3 mm compr.; pétalas de 
coloração amarela ou branca, 0,8–1,3 × 0,15 mm, 
lígula ausente; estilete ca. 1,2 cm compr.; estames 
heterodínamos, anteras ca. 2 x 1 mm. Frutos 9–12 
× 5–6 mm, oblongos, maduros de coloração preta. 
Semente 8–10 × 4–5 mm. 
Material selecionado: PARANÁ: Guarapuava, 25 
km N de Guarapuava para Pitanga, 7.V.1967, fr., J.C. 
Lindeman & J.H. Haas 5263 (MBM). RIO GRANDE 
DO SUL: Lavras do Sul, Rincão do Inferno, 14.I.2010, 
fl., G.A. Dettke 303 (ICN). SANTA CATARINA: Campo 
Belo do Sul, rodovia SC-458, 4.III.2010, fl., G.A. Dettke 
322 (ICN). 

Tripodanthus acutifolius é a única espécie 
do gênero que ocorre no Brasil; distribui-se pelo 
Cerrado, Floresta Atlântica e Pampa. Ocorre nos 
três estados do Sul do Brasil, sendo uma espécie 
muito comum em áreas de Floresta Ombrófila 
Mista e áreas florestais e ribeirinhas do Pampa; 
é pouco frequente na Floresta Ombrófila Densa e 
Floresta Estacional. No Pampa foram observados 
os maiores indivíduos da espécie, que se destaca 
muito na vegetação durante a época de floração. 
Embora germine exclusivamente sobre os ramos 
dos hospedeiros, após o estabelecimento são 
produzidas raízes epicorticais que podem parasitar 
outros ramos ou crescerem até o solo e estabelecer 
novas conexões com as raízes do hospedeiro ou de 
outras espécies das proximidades. Eventualmente, 
a conexão primária é perdida e a espécie assume 
aspecto arbustivo ou arbóreo, cujo crescimento em 
espessura dos caules permite a autossustentação, 
porém sem perder as conexões haustoriais, de 
modo que a espécie permanece hemiparasita. Foi 
observada sobre uma variedade muito grande 
de hospedeiros nativos e exóticos, não sendo 
observada associação frequente sobre alguma 
delas; muitas vezes um indivíduo estabelecido 

sobre um hospedeiro é capaz de formar novos 
haustórios sobre outros indivíduos próximos. 
Floresce e frutifica entre novembro e julho.

A espécie é reconhecida facilmente pelos 
ramos pendentes, folhas coriáceas com ápice 
agudo, face adaxial da folha com lenticelas (Fig. 
3g), longas inflorescências laterais e terminais, 
flores perfeitas, com pétalas alvas e bastante 
perfumadas (odor doce) (ver comentários adicionais 
em Struthanthus martianus).

5. Eubrachion Hook. f., Flora Antarct. 2: 291. 
1846.

Espécie tipo: Eubrachion arnottii Hook. f., 
Flora Antarctica 2: 291. 1846. nom. illeg. superfl. 
[=Eubrachion ambiguum (Hook. & Arn.) Engl.]. 

Eubrachion possui somente duas espécies 
E. ambiguum (Hook. & Arn.) Engl. e E. gracile 
Kuijt (Kuijt 1988). O gênero apresenta um padrão 
anfitropical de distribuição, a área sul abrange 
as regiões Sudeste e Sul do Brasil, Uruguai e 
Argentina e a área norte compreende a Colômbia, 
Venezuela e Caribe (Kuijt 1988). No Brasil ocorre 
somente Eubrachion ambiguum.

5.1 Eubrachion ambiguum (Hook. & Arn.) Engl., 
Nat. Pflanzenfam. 3: 192. 1889. Misc. 3: 356. 1833. 
TIPO: ARGENTINA. “Upon Myrtles by the River 
Uruguay,” Tweedie s.n. (holotype: K[imagem!]).   
 Figs. 3a-g; 4.

Eubrachion brasiliense Eichler, in Mart., Fl. 
Bras. 5(2): 133, Fig. 44. 1868. TIPO: BRASIL. RIO 
GRANDE DO SUL: “In Brasilia austro-orientali’’, 
Sellow s.n. (lectótipo, primeiro passo do lectótipo 
designado por Kuijt (1988), segundo passo aqui 
designado: R 56498!). 

Ervas hemiparasitas sobre ramos de 
angiospermas, heliófitas. Raízes epicorticais 
ausentes, sistema haustorial hipertrofiado, atingindo 
até 5 cm diâm. Caules eretos, de coloração verde 
ou amarelada, até 50 cm compr.; caule primário 
2–10 mm diâm., ramos laterais 1–3 mm diâm. 
Escamas caducas, peltadas, raramente basifixas 
na base dos ramos, borda translúcida, levemente 
ciliada, 1–2 × 0,7–1,5 mm; escamas jovens das 
plântulas estreitamente lanceoladas, ca. 3 × 0,5 
mm. Inflorescências simples, laterais, 10-50 
dispostas na porção mediano-superior dos ramos, 
7–10 mm compr. na floração e até 12 mm compr. 
na frutificação; base da inflorescência com 8–12 
brácteas não férteis, persistentes. Flores achatadas, 
ca. 1 mm compr., perianto trímero, pétalas laterais 
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Figura 3 – Eubrachion ambiguum – a. hábito; b. detalhe de um ramo jovem; c. flor estaminada em vista lateral; d. 
flor estaminada em vista frontal; e. estame; f. flor pistilada em vista frontal, uma pétala removida; g. frutos maduros. 
(a – Steffen s.n. (PACA 97160); b-e – Dettke & Lima 166 (ICN); g – Dettke et al. 499 (ICN)).
Figura 3 – Eubrachion ambiguum – a. habit; b. detail of a juvenile branch; c. male flower in a lateral view; d. male flower in a frontal 
view; e. stamen; f. female flower in a frontal view, one petal removed; g. mature fruit. (a – Steffen s.n. (PACA 97160); b-e – Dettke & 
Lima 166 (ICN); g – Dettke et al. 499 (ICN)).

a

b

f

ge

dc

5 
m

m

5 
cm

0,
5 

m
m

0,
5 

m
m

0,
5 

m
m

3 
m

m



Loranthaceae e Santalaceae do Sul do Brasil

Rodriguésia 65(4): 939-953. 2014

951

Figura 4 – Coletas de espécies de Loranthaceae e Santalaceae na Região Sul do Brasil.
Figure 4 – Collections of Loranthaceae and Santalaceae species from Southern Brazil.

carenadas e dorsal plana e triangular, coloração 
amarela; flores estaminadas 4–7 basais, subtendidas 
por bráctea caduca, androceu com 3 estames, filete 
ca. 0,2 mm compr., anteras elipsoidais, ca. 0,15 mm 

compr.; flores pistiladas subtendidas por brácteas 
persistentes, estilete ca. 0,1 mm compr. Frutos 
2–2,5 × 2 mm, epicarpo coriáceo de coloração 
amarela ou castanha, perianto persistente, viscina 
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de coloração translúcida. Semente ca. 0,9 mm 
diâm.; castanha. 
Material selecionado: PARANÁ: Quatro Barras, Rio 
Taquari, 8.X.1968, fr., G. Hatschbach 19946 (MBM). 
RIO GRANDE DO SUL: São Martinho da Serra, 
12.X.2011, fr., G.A. Dettke & J. Durigon 988 (ICN). 
SANTA CATARINA: Concórdia, Planalto, 25.X.1964, 
fr., L.B. Smith & R. Reitz 12954 (HBR, R). 

Eubrachion ambiguum apresenta, assim 
como o gênero, uma distribuição disjunta 
anfitropical, ocorrendo nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil, Uruguai e Argentina, reaparecendo em 
várias ilhas do Caribe, como a Jamaica, Haiti, 
República Dominicana e Porto Rico (Kuijt 1988). 
Fernández-Alonso et al. (2001) documentaram 
equivocadamente esta espécie para a Colômbia, 
a qual se trata de E. gracile, que também ocorre 
no país vizinho (Venezuela). A espécie apresenta 
inflorescências terminais compostas, ao contrário de 
E. ambiguum, que apresenta somente inflorescências 
laterais simples. No Brasil, E. ambiguum ocorre nas 
regiões Sudeste e Sul (Caires & Dettke 2010). Na 
Região Sul, ocorre nas matas do Pampa, onde forma 
grandes populações, e mais raramente na Floresta 
Ombrófila Mista e Ombrófila Densa. Floresce de 
maio a setembro e frutifica de julho a fevereiro.

Kuijt (1988) salientou a grande afinidade 
de parasitismo de E. ambiguum com espécies de 
Myrtaceae. No Sul do Brasil esta associação também 
pode ser vista com frequência, especialmente com 
Eugenia uniflora L. Nos campos de altitude do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, Acca sellowiana 
(O. Berg) Burret (Myrtaceae) também é um 
hospedeiro frequente. Em algumas áreas da Serra 
do Sudeste do Rio Grande do Sul, foram observadas 
grandes populações de E. ambiguum sobre 
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. e M. lorentziana 
(Mez) Arechav. (Myrsinaceae) (Dettke 288, 289 – 
ICN), mesmo com a presença de Myrtaceae (não 
parasitadas) nas imediações. Para o extremo oeste 
do Rio Grande do Sul, há também registros de E. 
ambiguum sobre Aspidosperma quebracho-blanco 
Schltdl. (Apocynaceae), uma árvore típica dos 
parques de inhanduvás (J.N.C. Marchiori s.n. – 
HDCF 602).

Nomes citados para a Região Sul do Brasil 
e excluídos neste tratamento

Phrygilanthus eugenioides (Kunth) 
Eichler (Eichler 1868): sinônimo heterotípico de 
Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh.

Struthanthus andrastylus Eichler (Caires 
& Dettke 2010): identificação errônea, material 

correspondente a Struthanthus polyrhizus (Mart). Mart.
Struthanthus flexicaulis Mart. (Caires & 

Dettke 2010): identificação errônea, material 
correspondente a Struthanthus uraguensis (Hook 
& Arn.) G. Don.

Struthanthus staphylinus Mart. (Rambo 1951; 
Caires & Dettke 2010): identificação errônea, 
material correspondente a Struthanthus polyrhizus 
(Mart). Mart.

Tripodanthus flagellaris (Cham. & Schltdl.) 
Tiegh. (Eichler 1868; Caires & Dettke 2010): O 
holótipo desta espécie apresenta como informação 
de coleta “Brasilia meridionalis” – Sellow s.n. 
(HAL 98468), embora a coleta tenha sido atribuída 
até o momento para o território brasileiro, acredita-
se que tenha sido coletada no Uruguai, onde Sellow 
fez parte de sua expedição (Marchiori & Durlo 
1998) e onde a espécie é encontrada em ambientes 
próximos do Rio Uruguai, entre a divisa do 
Uruguai e Argentina. Mesmo após vários esforços 
para coleta na região próxima ao Rio Uruguai 
em território brasileiro, nenhum indivíduo foi 
localizado e sua ocorrência é considerada duvidosa 
para o Brasil.
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Resumo
Phoradendron é um gênero neotropical com ca. 230 espécies e no Brasil ocorrem ca. 60 espécies distribuídas 
em todos os domínios fitogeográficos. O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo taxonômico de 
Phoradendron na Região Sul do Brasil. Foram confirmadas 21 espécies: P. argentinum, P. bathyoryctum, P. 
berteroanum, P. burkartii, P. chrysocladon, P. coriaceum, P. craspedophyllum, P. crassifolium, P. dipterum, 
P. ensifolium, P. habrostachyum, P. hexastichum, P. holoxanthum, P. inaequidentatum, P. mucronatum, P. 
obtusissimum, P. pellucidullum, P. perrottetii, P. piperoides, P. quadrangulare e P. undulatum. Um nome 
é restabelecido (P. burkartii) e nove são propostos como sinônimos (P. affine, P. falcifrons, P. interruptum, 
P. liga, P. lindemanii, P. linearifolium, P. pachyneuron, P. paraguari e P. reductum). O lectótipo de P. 
reductum é designado. É apresentada uma chave de identificação para as espécies do Sul do Brasil, bem como 
descrições, comentários taxonômicos, informações sobre a distribuição geográfica, hospedeiros, fenologia 
e ilustrações para cada espécie.
Palavras-chave: Santalales, plantas parasitas, novos sinônimos, distribuição geográfica.

Abstract
Phoradendron is a Neotropical genus with c. 230 species. In Brazil c. 60 species occur, distributed in all 
major phytogeographic domains. The aim of this work was the taxonomic study of Phoradendron in southern 
Brazil. Twenty-one species were confirmed, namely P. argentinum, P. bathyoryctum, P. berteroanum, P. 
burkartii, P. chrysocladon, P. coriaceum, P. craspedophyllum, P. crassifolium, P. dipterum, P. ensifolium, P. 
habrostachyum, P. hexastichum, P. holoxanthum, P. inaequidentatum, P. mucronatum, P. obtusissimum, P. 
pellucidullum, P. perrottetii, P. piperoides, P. quadrangulare and P. undulatum. One name is reestablished (P. 
burkartii) and nine are proposed as synonyms (P. affine, P. falcifrons, P. interruptum, P. liga, P. lindemanii, 
P. linearifolium, P. pachyneuron, P. paraguari and P. reductum). The lectotype of P. reductum is designated. 
An identification key to the southern Brazilian species is provided, as well as morphological descriptions, 
taxonomic comments, information on geographic distribution, hosts and phenology, and illustrations for 
each species.
Key words: Santalales, parasitic plants, new synonyms, geographic distribution.
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Introdução
Viscaceae é uma das três famílias brasileiras 

que possuem representantes hemiparasitas de 
ramos ou ervas-de-passarinho (Arruda et al. 
2012). Filogeneticamente é uma das famílias 
mais recentes de Santalales, juntamente com 
Amphorogynaceae, possuindo distribuição 

cosmopolita e ca. 520 espécies (Nickrent et 
al. 2010). Dentre os sete gêneros atualmente 
reconhecidos, dois são exclusivos do continente 
americano: Dendrophthora e Phoradendron. Uma 
análise filogenética aponta estes dois gêneros 
como não-monofiléticos (Ashworth 2000), porém, 
considera-se necessária a inclusão de um maior 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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número de espécies para validar esta suposição, 
sendo considerados ainda como gêneros distintos 
(Kuijt 2003; Nickrent et al. 2010). Ambos se 
diferenciam unicamente pelo número de lóculos 
da antera, dois em Phoradendron e um em 
Dendrophthora. Várias outras características 
anteriormente utilizadas para a distinção destes 
dois gêneros, como o grau de robustez da 
planta, a distribuição geográfica e altitudinal, 
se mostraram insuficientes para sua distinção 
(Kuijt 2003) e, por isso, em vários tratamentos 
taxonômicos há um grande número de novas 
combinações e transferências genéricas (ex. 
Eichler 1868; Trelease 1916; Kuijt 2000, 2003).

No Brasil ,  Phoradendron  apresenta 
maior diversidade, com aproximadamente 60 
espécies, distribuídas em todos os domínios 
fitogeográficos, enquanto Dendrophthora 
possui apenas três espécies e com distribuição 
restrita (Amazônia, Floresta Atlântica, Cerrado 
e Caatinga) (Caires & Dettke 2010; Arruda et 
al. 2012).

Dentre os trabalhos realizados na Região 
Sul do Brasil, destaca-se a Flora Ilustrada 
Catarinense (Rizzini 1968), que contabilizou oito 
espécies de Phoradendron para o estado de Santa 
Catarina, sendo uma descrita como nova. Rambo 
(1951) listou 13 espécies de Phoradendron para 
o Rio Grande do Sul. Recentemente, na revisão 
do gênero, Kuijt (2003) listou 29 espécies para a 
Região Sul e Rigon & Cervi (2013) listaram 14 
espécies para o estado do Paraná. Embora seja um 
trabalho relevante sobre o gênero, Kuijt (2003) se 
baseou em poucos materiais coletados na Região 
Sul, além de poucas observações das populações 
em ambientes naturais e, para várias espécies, 
há sobreposição de características diagnósticas, 
indicando a existência de complexos. Rigon & 
Cervi (2013) resolvem, em parte, esta deficiência 
para as espécies paranaenses, especialmente 
no que se refere às coletas e observação das 
populações, porém não tratam dos complexos e 
de alguns nomes citados por Kuijt (2003).

Assim, este trabalho apresenta o tratamento 
taxonômico das espécies ocorrentes na Região 
Sul do Brasil, visando fornecer meios para o 
reconhecimento e a circunscrição das espécies 
de Phoradendron. É fornecida uma chave 
de identificação, descrições morfológicas, 
comentários taxonômicos e biogeográficos, 
dados fenológicos e ilustrações de cada espécie 
reconhecida.

Material e Métodos
A revisão de Viscaceae na Região Sul do 

Brasil foi baseada na análise de aproximadamente 
1.200 exsicatas depositadas em herbários 
brasileiros e internacionais, revisão da literatura 
e expedições de coleta na região, entre os anos 
de 2009 e 2011. Os acrônimos dos herbários 
consultados estão de acordo com Thiers 
(continuously upadated), sendo aqueles seguidos 
de asterisco, revisados pessoalmente: BA*, 
BAA*, BAB*, BAF*, BR, C, CGMS, CORD*, 
CRI, CTES*, E, ESA, F, FCO, FCQ, FLOR*, 
FURB, G-DC, GH, HAL, HAS*, HBR, HCF*, 
HDCF, HFC, HRB, HUCS, HUEM*, HURG, 
ICN*, JOI*, K, LEB, M, MBM*, MO, NY, P, 
PACA*, PEL, PH, R*, RB*, S, SCP, SI*, SMDB, 
U, UPCB*. O material coletado foi herborizado e 
incorporado à coleção do Herbário ICN (Instituto 
de Biociências, UFRGS). 

As espécies são apresentadas em ordem 
alfabética e os sinônimos em ordem cronológica. 
São apresentados apenas os sinônimos aqui 
designados ou com material tipo na Região Sul 
do Brasil (para a lista completa consultar Kuijt 
(2003)). O material examinado mostra apenas 
um exemplar selecionado por Estado e, quando 
necessário para complementar a descrição da 
espécie, é indicado o material adicional examinado. 
Todos os espécimes analisados para a Região Sul 
do Brasil são listados no Apêndice I, assim como 
a lista de coletores no Apêndice II. Informações 
sobre floração, frutificação e hospedeiros foram 
obtidas das exsicatas e observações em campo. A 
terminologia morfológica está baseada em Kuijt 
(2003) para ramos e inflorescências, Ellis et al. 
(2009) para as folhas e Polli & Souza (com. pessoal) 
para os frutos. A fim de padronizar as descrições 
e evitar grandes intervalos de comprimento, as 
medidas apresentadas para entrenó correspondem 
às da porção caulinar entre dois nós com folhas 
expandidas (não considerando a presença dos 
catafilos, que também delimitam regiões nodais 
(Kuijt 2003)). As coletas foram georreferenciadas 
por meio das informações constantes nas fichas de 
catálogo e atualizadas quando necessário. Quando 
estas informações foram insuficientes, foi anotada 
a coordenada da sede do município. Os mapas 
foram elaborados com o software SIG ArcView 
9.3 (ESRI®). Somente a ocorrência na Região Sul 
é representada nos mapas. A terminologia para 
domínios fitogeográficos e formações vegetais está 
de acordo com IBGE (2012).
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Resultados e Discussão
Foram reconhecidas 21 espécies de 

Phoradendron para a Região Sul do Brasil, das 
quais 17 foram observadas in natura. Nove 
nomes são propostos como sinônimos, um é 
restabelecido e um é tipificado. O Rio Grande do 
Sul apresentou 16 espécies, seguido pelo Paraná 
com 15 e Santa Catarina com 14. Três espécies são 
exclusivas do Rio Grande do Sul (P. argentinum, 
P. habrostachyum e P. inaequidentatum), duas do 
Paraná (P. mucronatum e P. obtusissimum) e uma 
de Santa Catarina (P. pellucidullum). Na Região 
Sul do Brasil, Phoradendron distribui-se por todas 
as formações vegetacionais, porém são raras nas 
áreas de maior altitude (acima de 900 m) em que 
predominam as formações campestres.

Tratamento taxonômico
Phoradendron Nutt., J. Acad. Nat. Sci. 

Philad., ser. 2, 1: 185. 1848.
Espécie tipo: Phoradendron californicum 

Nutt., J. Acad. Nat. Sci. Philad., ser. 2, 1: 185. 1848.
Ervas perenes; dioicas ou monoico-

diclinas; hemiparasitas sobre angiospermas ou 
gimnospermas; ocorrem de forma agrupada ou 
esparsa sobre o hospedeiro; glabras ou tomentosas; 
ramificação percurrente ou dicotômica; ramos 
eretos e/ou pendentes, coloração variável, um ou 
vários ramos emergindo da conexão haustorial. 
Caules circulares, quadrangulares, elipsoidais ou 
ancipitais, em seção transversal, apresentando 
ou não os ângulos demarcados (alas). Catáfilos 
presentes em todos os entrenós ou somente 
nos entrenós proximais dos ramos laterais; 1–8 
pares na base ou dispostos ao longo do entrenó; 
livres ou formando bainha; férteis ou estéreis. 
Folhas expandidas, raro escamiformes; opostas; 

inteiras com margem lisa; carnosas ou coriáceas; 
pecioladas ou sésseis; nervação palmada ou 
pinada. Inflorescência espiga; terminal e/ou 
lateral; segmentada, cada segmento formado por 
duas brácteas férteis opostas e fusionadas; flores 
originadas por meristema intercalar dispondo-se 
em 1–5 séries longitudinais sobre as brácteas do 
segmento anterior, de inserção rasa ou profunda, 
deixando marcas (fóveas) após a deiscência, 1 
flor apical em cada segmento; espiga somente 
com flores estaminadas ou pistiladas, ou ambas; 
1–6 pares de brácteas estéreis na base da espiga. 
Flores monoclamídeas; actinomorfas; geralmente 
trímeras; ovário ínfero; (2)3(4) pétalas triangulares; 
prefloração valvar; disco nectarífero na base do 
estilete; flores estaminadas com estames epipétalos, 
sésseis, antera tetraesporangiada, bilocular e com 
deiscência rimosa, pólen tricolporado, âmbito 
triangular, exina psilada a verrucosa, pistilo 
rudimentar; flores pistiladas com estilete reto, curto, 
estigma côncavo, sem vestígio de estames, lóculo 
indistinto, rudimento seminal ategumentado. Frutos 
pomáceo viscídios; unisseminados; globosos ou 
elipsoidais; superfície lisa ou verrucosa, coloração 
branca, amarela, alaranjada, avermelhada ou 
rosada; pétalas persistentes, abertas e eretas, ou 
fechadas. Sementes elipsoidais achatadas; sem 
tegumentos, envoltas parcialmente pelos feixes 
vasculares do fruto e pela viscina; endosperma 
e embrião clorofilado, embrião reto, com dois 
cotilédones foliáceos (Eichler 1868; Trelease 1916; 
Kuijt 2003).

Phoradendron apresenta ca. 230 espécies e 
é um gênero predominantemente neotropical com 
maior riqueza de espécies observada próximo ao 
equador embora seja encontrado desde os Estados 
Unidos até a Argentina e o Uruguai (Kuijt 2003). 

Chave para identificação das espécies de Phoradendron (Viscaceae) 
ocorrentes na Região Sul do Brasil

1.	 Plantas	com	catáfilos	em	todos	os	entrenós.
2.	 Inflorescências	bi	ou	unisseriadas.

3.	 Catáfilos	férteis	presentes.
4.	 Ramificação	dicotômica .........................................(7) Phoradendron craspedophyllum
4’.	 Ramificação	percurrente.

5.	 Inflorescências	com	todos	os	segmentos	bisseriados,	catáfilos	férteis	caducos ......  
 ............................................................................... (8) Phoradendron crassifolium 

5’.	 Inflorescência	somente	com	o	segmento	basal	bisseriado,	os	demais	unisseriados,	
catáfilos	férteis	persistentes .......................... (14) Phoradendron inaequidentatum

3’.	 Catáfilos	férteis	ausentes.
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6.	 Ramificação	dicotômica,	folhas	2,5‒3,5	cm	compr.,	margem	crenada ...................................  
 ..................................................................................................... (4) Phoradendron burkartii

6’.	 Ramificação	percurrente,	folhas	4,5‒12	cm	compr.,	margem	lisa ..........................................  
 ................................................................................................ (19) Phoradendron piperoides

2’.	 Inflorescências	trisseriadas.
7.	 Ramificação	percurrente,	inflorescências	somente	laterais .....................................................  

 ..............................................................................................(5) Phoradendron chrysocladon
7’.	 Ramificação	dicotômica,	inflorescências	laterais	e	terminais .................................................  

 ...............................................................................................(3) Phoradendron berteroanum
1’.	 Plantas	com	catáfilos	somente	nos	entrenós	proximais	dos	ramos	laterais.

8.	 Inflorescências	bisseriadas.
9. Folhas com nervação pinada .................................................. (21) Phoradendron undulatum
9’. Folhas com nervação palmada.

10. Flores 3 em todos os segmentos da espiga.
11. Folhas jovens esbranquiçadas, frutos verrucosos somente no ápice do pericarpo ..  

 ................................................................................. (1) Phoradendron argentinum
11’. Folhas jovens verdes, frutos verrucosos em todo o pericarpo .................................  

 ............................................................................. (15) Phoradendron mucronatum
10’. Flores 3 ou mais nos segmentos da mesma espiga.

12.	 Plantas	dioicas,	margem	dos	catáfilos	esbranquiçada .............................................  
 ................................................................................ (6) Phoradendron coriaceaum

12’.	 Plantas	monoicas,	margem	dos	catáfilos	não	esbranquiçada.	
13.	 Inflorescências	com	até	3	segmentos	florais	férteis,	frutos	elipsoides ............  

 ................................................................... (16) Phoradendron obtusissimum
13’.	 Inflorescências	com	mais	de	3	segmentos	florais	férteis,	frutos	globosos.

14. Fóveas da espiga rasas, ramos jovens rômbicos ou quadrangulares em 
seção transversal .............................. (20) Phoradendron quadrangulare

14’. Fóveas da espiga profundas, ramos jovens circulares ou elipsoidais em 
seção transversal .................................. (2) Phoradendron bathyoryctum

8’.	 Inflorescências	trisseriadas.
15. Ramos rômbicos ou quadrangulares em seção transversal, alados. Planta epiparasita sobre 

outras espécies de Phoradendron ................................................(9) Phoradendron dipterum
15’. Ramos elipsoides ou circulares em seção transversal, sem alas. Planta parasita sobre outros 

grupos de angiospermas.
16. Folhas com nervação pinada ....................................... (12) Phoradendron hexastichum
16’. Folhas com nervação palmada.

17. Folhas menores que 4 cm compr. ....................(11) Phoradendron habrostachyum
17’. Folhas maiores que 4 cm compr.

18.	 Inflorescências	laterais	e	terminais.
19.	 Ramos	geralmente	pendentes,	catáfilos	com	margem	esbranquiçada .....  

 ................................................................ (6) Phoradendron coriaceaum
19’.	 Ramos	sempre	eretos,	catáfilos	com	a	margem	não	esbranquiçada ........  

 ............................................................ (13) Phoradendron holoxanthum
18’.	 Inflorescências	somente	laterais.

20. Ramos eretos, folhas geralmente elípticas ou obovadas, menores que 5 
cm compr. .......................................... (17) Phoradendron pellucidullum

20’. Ramos pendentes, folhas geralmente lineares ou falcadas, maiores que 5 
cm compr.
21. Plantas monoicas, escuras quando secas, folhas maiores que 2 cm 

larg. .................................................. (18) Phoradendron perrottetii
21’. Plantas dioicas, verdes ou amareladas quando secas, folhas menores 

que 2 cm larg. ..................................................................................  
 .........................................................(10) Phoradendron ensifolium



Viscaceae do Sul do Brasil

Rodriguésia 65(4): 955-985. 2014

959

1. Phoradendron argentinum Urb., Bot. Jahrb. 
Syst. 23, Beibl. 57: 14. 1897. TIPO: ARGENTINA. 
CATAMARCA: Chacarita de los Padres, XI.1872, 
fr., Hieronymus 419 (lectótipo, designado por 
Trelease (1916): B, destruído (= Trelease, 1916, 
Fig. 177a); lectótipo: F[imagem!], designado por 
Dettke et al. (2011) = F Neg 70633; isolectótipos: 
CORD!, GOET, K[imagem!]). Figs. 1a-f; 9

Ervas monoico-diclinas, ocorrendo de forma 
agrupada sobre o hospedeiro; folhas e ramos jovens 
recobertos por cera epicuticular esbranquiçada; 
ramificação percurrente; ramos eretos; coloração 
verde-escura até levemente amarelada, preta 
in sicco; sistema endofítico desenvolvido com 
vários ramos emergindo do sistema haustorial. 
Caules elipsoidais, rômbicos ou quadrangulares 
em seção transversal; 1–4 × 0,15–0,4 cm; ângulos 
bem demarcados (alas); os basais circulares após 
engrossamento secundário, atingindo até ca. 2 cm 
diâm., alas visíveis ou não. Catáfilos presentes 
somente nos entrenós proximais dos ramos laterais; 
um par localizado ca. 5 mm da base, ca. 2 mm 
compr., base tubular estreita e ápice livre. Folhas 
carnosas; elípticas ou obovadas, base aguda, 
decurrente; ápice agudo ou obtuso, convexo ou 
retuso, mucronado; 2–2,5 × 0,6–1 cm.; pecíolo ca. 2 
mm compr.; nervação palmada actinódroma basal, 
3 nervuras primárias, inconspícuas na face abaxial. 
Espigas laterais; 0,5–2 cm compr.; 1 par de brácteas 
estéreis na base; 2–4 segmentos férteis, bisseriados, 
3 flores por bráctea fértil, 1 apical estaminada e 
duas pistiladas abaixo; ca. 1,1 mm diâm.; fóveas 
rasas. Frutos globosos; ca. 5 mm diâm.; superfície 
apical verrucosa; brancos ou rosados; pétalas 
abertas eretas. Semente ca. 3 × 1,5 mm.
Material selecionado examinado: RIO GRANDE DO 
SUL: Bagé, Estância Mato do Recreio, Arroio Piraí, 
21.III.2009, fl. e fr., G.A. Dettke & L.F. Lima 181 (ICN).
Material adicional examinado: ARGENTINA. 
CORRIENTES: Concepcíon, Estancia Los Tres 
Rincones, 4.II.1963, fl., E. Cano & J. Camara Hernández 
813 (BAA). BOLÍVIA. CORDILLERA: Santa Cruz, 
Charagua, Finca Itaguazurenda, 16.IX.1982, fr., A.L. 
Cabrera & M.M. Gutiérrez 33642 (SI). PARAGUAI. 
CHACO: Mayor Pedro Lagerenza, selva ribereña del 
rio Timane, 11.IV.1978, fl. e fr., A. Shinini & E. Bordas 
14912 (CTES). URUGUAI. RÍO NEGRO: Río Negro, 
Rincón de Pomia, II.1953, fr., J. Chebatarrof (MVM 
15359, RB 82162).

Phoradendron argentinum ocorre na 
Argentina, Bolívia e Paraguai (Kuijt 2003), 
confirmada recentemente para o Uruguai e o Brasil 
(Dettke et al. 2011), onde foi encontrada somente 

no extremo sul do Rio Grande do Sul, em áreas 
florestais ribeirinhas do Pampa. Até o momento, 
somente duas populações foram localizadas no 
Brasil, que juntas somam menos de 100 indivíduos, 
ambas parasitando Ruprechtia laxiflora Meisn. 
(Polygonaceae), em árvores que se destacam da 
vegetação adjacente por possuir grande porte. 
Apresenta ciclo reprodutivo longo, com flores e 
frutos de março a dezembro.

Entre as espécies sul-brasileiras, é reconhecida 
facilmente pelas folhas jovens glaucas, entrenós 
relativamente curtos e pela superfície verrucosa do 
ápice dos frutos (ver comentários adicionais em P. 
mucronatum e P. quadrangulare).

2. Phoradendron bathyoryctum Eichler in 
Martius, Fl. bras. 5(2): 123, Fig. 43-2. 1868. 
TIPO: BRASIL. PIAUÍ: “In prov. Piauhy,” 
VIII.1839, Gardner 2626 (lectótipo, designado 
por Trelease (1916): W, destruído (= Trelease, 
1916, Fig. 120a); lectótipo, designado por Kuijt 
(1994): P[imagem!]; isolectótipos: BM[imagem!], 
K[imagem!], ILL[imagem!], US[imagem!]).  
 Figs. 1g-k; 9

Phoradendron paraguari Kuijt, Candollea 
49(1): 268, Fig. 1. 1994. TIPO: PARAGUAI. 
PARAGUARÍ: Paraguarí, 27.VIII.1893, Lindman 
1941 (holótipo: K[imagem!]; isótipos: RB!, 
S!(2x)), syn. nov.

Phoradendron lindemanii Kuijt, Syst. Bot. 
Monogr. 66: 272. 2003. TIPO: BRASIL. PARANÁ: 
Serra do Mar, forest on Atlantic slope above Bela 
Vista, on old road from Curitiba to Morretes, 600-
800 m, 23.II.1967, Lindeman & de Haas 4641 
(holótipo: U[imagem!]), syn. nov.

Phoradendron pachyneuron Kuijt, Syst. 
Bot. Monogr. 66: 331. 2003. TIPO: BRASIL. 
PARANÁ: Morretes, Iacarehy, 17.III.1909, Dusén 
7863 (holótipo: S[imagem!]; isótipo: S[imagem!]), 
syn. nov.

Ervas monoico-diclinas, ocorrendo de 
forma agrupada ou esparsa sobre o hospedeiro; 
ramificação percurrente, com dicotomias devido 
ao aborto do meristema apical ou formação de 
inflorescências; ramos eretos ou pendentes; 
coloração castanho-avermelhada, verde-escura 
até amarelada ou alaranjada, preta ou amarelada 
in sicco; poucos ramos emergindo do sistema 
haustorial. Caules circulares, elipsoidais ou 
rômbicos em seção transversal; 4–20 × 0,9 cm; 
os basais circulares, atingindo até ca. 5 cm diâm. 
Catáfilos presentes somente nos entrenós proximais 
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dos ramos laterais; um par localizado ca. 0,5 cm 
da base, ca. 3 mm compr., base tubular e ápice 
livre; eventualmente um segundo par localizado 
ca. 1 cm acima. Folhas carnosas; elípticas, ovadas, 
oblongas ou falciformes; base aguda, decurrente; 
ápice agudo ou obtuso, convexo, arredondado 
ou retuso; 4–20 × 2–8 cm; pecíolo 0,6–1 cm 
compr.; nervação palmada actinódroma basal, 3–5 
nervuras primárias, inconspícuas na face abaxial 
e adaxial, normalmente só a central evidente na 
face abaxial. Espigas laterais e/ou terminais; 2–6 
cm compr.; 1–2 pares de brácteas estéreis na base; 
3–6 segmentos férteis, bisseriados, 5–15 flores por 
bráctea fértil, distribuição de flores estaminadas e 
pistiladas variável no segmento, quando presentes 
as estaminadas ocupam a 1ª até a 3ª posição apical; 
flores ca. 1 mm diâm.; fóveas profundas. Frutos 
globosos; ca. 3 mm diâm.; superfície lisa; rosados, 
amarelos ou alaranjados; pétalas fechadas. Semente 
ca. 2 × 1,5 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Marmeleiro, PR-
180, 24.XI.2011, G.A. Dettke et al. 1226 (ICN). RIO 
GRANDE DO SUL: Vicente Dutra, margens do rio 
Uruguai, 22.XI.2011, G.A. Dettke et al. 1223 (ICN). 
SANTA CATARINA: Guaraciaba, BR-163, 22.XI.2011, 
G.A. Dettke et al. 1218 (ICN).

Phoradendron bathyoryctum possui ampla 
distribuição na América do Sul (Kuijt 2003), 
sendo uma espécie relativamente comum nos 
domínios brasileiros extra-amazônicos, como 
Cerrado, Floresta Atlântica e Caatinga (Caires 
& Dettke 2010). Na Região Sul do Brasil ocorre 
abundantemente nos três estados, com o maior 
número de registros nas Florestas Estacionais, 
Ombrófila Densa e Ombrófila Mista. Ocorre 
principalmente nas bordas das matas, sendo menos 
frequente no dossel de matas fechadas, com grande 
variedade de hospedeiros no contexto regional, 
porém localmente tende a ter preferência por 
espécies de alguns gêneros, como Anadenanthera 
Speg. e Piptadenia Benth. (Fabaceae) na Floresta 
Estacional do oeste, Guapira Aubl. (Nyctaginaceae) 
e Alchornea Sw. (Euphorbiaceae) na Floresta 
Ombrófila Densa, e Coussapoa Aubl. (Urticaceae) 
e Schinus L. (Anacardiaceae) nas matas do Pampa. 
A floração, na maioria das vezes, ocorre de outubro 
a janeiro e a frutificação de dezembro a março.

A espécie é facilmente reconhecida pelo 
aspecto da inflorescência, bisseriada e com fóveas 
bastante profundas, onde as flores ficam quase 
totalmente imersas. Os frutos, de menor dimensão 
que as demais espécies estudadas e com pétalas 

fechadas, também auxiliam o reconhecimento 
da espécie (ver comentários adicionais em P. 
coriaceum e P. perrottetii). Kuijt (2003) apesar 
da dúvida quanto à presença e distribuição 
das flores estaminadas, corretamente (apesar 
das poucas evidências) admitiu a monoicia 
em P. bathyoryctum. A coleta e as análises das 
inflorescências de diversas populações em campo 
mostraram que as flores estaminadas ocorrem 
na mesma inflorescência das pistiladas, sendo 
pouco numerosas e situam-se na porção apical do 
segmento fértil; a antese das flores estaminadas 
ocorre na inflorescência bem jovem e logo ocorre 
a abscisão das flores, o que justifica sua baixa 
representatividade em materiais de herbário.

A espécie apresenta grande variabilidade 
fenotípica, normalmente associada ao grau 
de exposição solar das plantas. Os indivíduos 
mais expostos tendem a ser mais robustos, de 
hábito ereto, com folhas de menores dimensões, 
crassas, elípticas e de coloração mais amarelada 
ou castanha; os indivíduos menos expostos são 
mais delicados, de hábito pendente, as folhas são 
maiores, menos crassas, normalmente falcadas e de 
coloração verde-escura ou castanho avermelhada. 
A alta variabilidade se traduz também no número 
grande de sinônimos propostos por Kuijt (2003). 
Neste estudo, propomos, adicionalmente, três 
nomes como sinônimos de P. bathyoryctum: P. 
pachyneuron, P. paraguari e P. lindemanii. 

A análise dos caracteres diagnósticos do 
material tipo de P. paraguari, bem como dos 
espécimes associados a este nome por Kuijt (2003), 
mostraram-se insuficientes para sua distinção de 
P. bathyoryctum. Os ramos apicais rômbicos e 
achatados, as inflorescências terminais e o tamanho 
reduzido dos ramos e das folhas são comuns em 
populações com vegetação mais aberta do Paraguai, 
Argentina e Sul do Brasil. O isótipo citado para o 
Herbário R por Kuijt (2003) encontra-se atualmente 
transferido ao acervo do Herbário RB.

Kuijt (2003) descreveu P. lindemanii com base 
em material tipo coletado no Paraná, que na realidade 
corresponde a uma variação de P. bathyoryctum 
com folhas ovadas. A inflorescência neste material 
está muito jovem e não evidencia as fóveas 
características da espécie, porém as características 
vegetativas conferem com as de P. bathyoryctum, 
comum nesta região. O parátipo (Thomas et al. 
4668 (UC (ex-LEA), NY!, INPA!) corresponde à 
um indivíduo pistilado de Phoradendron coriaceum, 
por isso os frutos maiores, ausência de cavidades 
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Figura 1 – a-f. Phoradendron argentinum – a. hábito; b-c. folhas; d. inflorescência; e. frutos imaturos; f. frutos imaturos 
e maduros. g-k. Phoradendron bathyoryctum – g. hábito; h. folha; i-j. inflorescências; k. frutos imaturos e maduros. l-o. 
Phoradendron berteroanum – l. hábito; m. folha; n. inflorescência; o. frutos maduros. (a,f Dettke et al. 496 (ICN); b-e Dettke 
& Lima 181 (ICN); g Rambo 47111 (PACA); h Dettke 92 (ICN); i Sobral et al. 4340 (ICN); j Dettke 283 (ICN); k Dettke 188 
(ICN); l, o Rambo 47105 (S); m Hatschbach 19209 (S), n Hatschbach 24091 (MBM)).
Figure 1 – a-f. Phoradendron argentinum – a. habit; b-c. leaves; d. inflorescence; e. immature fruits; f. immature and mature fruits. g-k. Phoradendron 
bathyoryctum – g. habit; h. leaf; i-j. inflorescence; k. immature and mature fruits. l-o. Phoradendron berteroanum – l. habit; m. leaf; n. inflorescence; 
o. mature fruits. (a,f Dettke et al. 496 (ICN); b-e Dettke & Lima 181 (ICN); g Rambo 47111 (PACA); h Dettke 92 (ICN); i Sobral et al. 4340 (ICN); 
j Dettke 283 (ICN); k Dettke 188 (ICN); l, o Rambo 47105 (S); m Hatschbach 19209 (S), n Hatschbach 24091 (MBM)).
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profundas, poucas flores por bráctea fértil e suposta 
dioicia, usadas pelo autor para diferenciar a espécie 
de P. bathyoryctum.

Phoradendron pachyneuron é descrito 
baseado em um único espécime coletado no 
Paraná, bastante fragmentado. Kuijt (2003) utiliza 
características como a presença de catáfilos 
férteis, nós espessados e folhas coriáceas grandes 
(ca. 15 cm compr.) para diagnosticar a espécie. A 
análise do holótipo e do isótipo não confirmou a 
presença de catáfilos férteis e o fragmento ilustrado 
em Kuijt (2003, Fig. 208-c) não foi encontrado 
entre os fragmentos das exsicatas. A presença de 
nós espessados, devido à produção sucessiva de 
inflorescências, é comum em P. bathyoryctum, 
assim como todas as demais características 
descritas para P. pachyneuron. As inflorescências 
bisseriadas, com fóveas profundas, também 
conferem com P. bathyoryctum, além de ser uma 
espécie comumente encontrada na região de 
coleta de P. pachyneuron. Assim, propomos sua 
sinonimização em P. bathyoryctum.

3. Phoradendron berteroanum (DC.) Griseb., 
Fl. Brit. W. I. 313: 1864, [berterianum]. Viscum 
berteroanum DC., Prodr. 4: 281. 1830. [berterianum] 
TIPO: REPÚBLICA DOMINICANA. Santo 
Domingo, Bertero s.n. (holótipo: G-DC[imagem!], 
= Trelease, 1916, Fig. 238b). Figs.1l-o; 9

Ervas monoico-diclinas; ocorrendo de 
forma esparsa sobre o hospedeiro; ramificação 
dicotômica, dicotomias devido ao aborto do 
meristema apical ou formação de inflorescências; 
ramos eretos; coloração verde-escura a amarelada 
in sicco. Caules circulares em seção transversal; 
5–15 × 0,5 cm; os basais circulares, atingindo até 
ca. 1,5 cm diâm. Catáfilos presentes somente em 
todos os entrenós; um par localizado a ca. 0,5 cm 
da base, ca. 5 mm compr., livres; um segundo par 
localizado 3–8 cm acima. Folhas carnosas; elípticas, 
ovadas ou oblongas; base aguda, decurrente; ápice 
agudo ou obtuso, convexo, raro arredondado; 5–13 
× 3–8 cm; pecíolo 0,5–1 cm compr.; nervação 
palmada actinódroma basal, 5 nervuras primárias, 
pouco conspícuas. Espigas laterais e terminais; 
6–12 cm compr.; 1 par de brácteas estéreis na base; 
4–8 segmentos férteis, trisseriados, 9–21 flores por 
bráctea fértil, flores estaminadas ocupam posição 
apical do segmento fértil; flores ca. 1 mm diâm.; 
fóveas de médias a profundas. Frutos globosos; 
ca. 3 mm diâm.; superfície lisa; brancos; pétalas 
fechadas. Sementes ca. 2 × 1,8 mm.

Material selecionado: PARANÁ: Rio Branco do Sul, 
Ribeirinha, 1.I.1970, fr., G. Hatschbach 24091 (MBM). 
RIO GRANDE DO SUL: Três Coroas, Parque das 
Laranjeiras, rio Paranhana, 30.VII.2014, fl. e fr., S.A.L. 
Bordignon 3456 (ICN).

Phoradendron berteroanum ocorre de forma 
comum na América Central e norte da América 
do Sul, com poucos registros no Peru, Bolívia e 
Brasil (Kuijt 2003). Na Região Sul do Brasil foram 
encontradas poucas populações, sendo uma no 
Paraná e dois locais no Rio Grande do Sul, os quais 
representam os registros mais austrais da espécie. 
No Paraná o registro desta espécie é em ambiente 
florestal bastante antropizado, onde a espécie 
provavelmente é rara ou localmente extinta, pois 
não é recoletada há mais de 40 anos, mesmo após 
vários esforços de coleta na região. Recentemente 
foi recoletada para o Rio Grande do Sul, em 
área de margem e encosta de rio, onde estima-se 
que a população encontrada possua menos de 
50 indivíduos (S.A.L. Bordignon, comunicação 
pessoal). É registrada sobre Myrtaceae e Trichilia 
claussenii C. DC. (Meliaceae), além da espécie 
exótica Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex 
Spach (Rosaceae). Floresce e frutifica de maio a 
janeiro.

A espécie é reconhecida facilmente pelo 
hábito ereto e ramificação dicotômica, caules 
circulares, inflorescências trisseriadas longas, 
laterais e terminais, e grandes folhas com nervação 
palmada.

4. Phoradendron burkartii Rizzini & Ulib., 
Darwiniana 27: 499, Fig. 1. 1986. TIPO: 
ARGENTINA. ENTRE RÍOS: Federación, Rincón 
del Mocoreta y del Uruguay, 16.IV.1960, Burkart 
& Gamerro 21702 (holótipo: SI 2184!; isótipos: 
SI!(4x)). Figs. 2a-e; 9

Ervas monoico-diclinas, ocorrendo de 
forma agrupada sobre o hospedeiro; ramificação 
dicotômica, dicotomias devido ao aborto do 
meristema apical ou formação de inflorescências, 
raro percurrentes; ramos eretos; coloração castanha 
avermelhada, verde-escura até amarelada; preta, 
verde clara ou amarelada in sicco; poucos ramos 
emergindo do sistema haustorial. Caules circulares 
em seção transversal; 3–8 × 0,5 cm; os basais 
circulares, atingindo até ca. 3 cm diâm. Catáfilos 
presentes em todos os entrenós; nos ramos laterais 
proximais 2–3 pares, um par localizado a ca. 5 mm 
da base, ca. 4 mm compr., base tubular e ápice 
livre, eventualmente um segundo par localizado 
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ca. 1–2 cm acima; nos ramos principais está 
presente um par ca. 1 cm da base. Folhas carnosas; 
margem crenada; obovada, raro elíptica; base 
aguda, decurrente; ápice agudo, convexo; 2,5–3,5 
× 1,2–2 cm; pecíolo ca. 3 mm compr.; nervação 
palmada actinódroma basal, 3 nervuras primárias, 
conspícuas somente na face abaxial. Espigas 
laterais e terminais; 2–6 cm compr.; 1 par de 
brácteas estéreis na base; 3–5 segmentos férteis, 
bisseriados, 3 flores localizadas na porção distal 
do segmento fértil, 1 apical estaminada e duas 
pistiladas abaixo; ca. 1,1 mm diâm.; fóveas rasas. 
Frutos globosos; ca. 6 mm diâm.; superfície lisa, 
rosados ou alaranjados quando imaturos, brancos 
quando maduros; pétalas abertas eretas. Sementes 
ca. 5 × 3 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Coronel Vivida, PR-
562, 27.XI.2011, fr. e fr., G.A. Dettke et al. 1246 (ICN); 
RIO GRANDE DO SUL: São Jerônimo, 5.VI.1975, 
fl. e fr., K. Hagelund 9119 (C, CTES, HAS, ICN, 
MBM). SANTA CATARINA: Iporã do Oeste, BR-163, 
22.XI.2011, fr. e fr., G.A. Dettke et al. 1248 (ICN).
Material adicional examinado: ARGENTINA. 
CORRIENTES: San Tomé, establecimiento Las Marias, 
Ruta 14, 7 km S de Gdor. Virasoro, 1.XII.1970, fr., 
A. Krapovickas et al. 16871 (CTES). Ituzaingó, Isla 
Apipé Grande, Puerto San Antonio, 9.XII.1973, fr., 
A. Krapovickas et al. 24017 (CTES). URUGUAI. 
ARTIGAS: Bella Unión, costa del Río Uruguay, III.1940, 
Montoro (MVFA). RIVERA: Tranqueras, Ruta 30, km 
111, Bajada de Pena, 12.XII.1997, fr., E. Marchesi & I. 
Grela (MVFA 27102).

Phoradendron burkartii ocorre na Argentina, 
Brasil e Uruguai. Kuijt (2003) citou a espécie para o 
Paraguai, porém o material citado pelo autor não foi 
visto e não é confirmada a ocorrência desta espécie 
naquele país. A espécie é aqui citada pela primeira 
vez para o Uruguai. No Brasil ocorre somente na 
Região Sul, em Floresta Estacional e Ombrófila 
Mista, sendo coletada e citada pela primeira vez 
para o estado de Santa Catarina.

Kuijt (2003) citou alguns materiais para 
os estados brasileiros da Bahia, Espírito Santo e 
Minas Gerais, porém ao analisar-se tais materiais 
verificamos que o espécime Hatschbach et al. 
68431 (MBM, Bahia), corresponde à Phoradendron 
obtusissimum, Hatschbach & Silva 50777b (MBM, 
Espírito Santo), corresponde à P. nigricans e 
os demais materiais não foram encontrados 
nos herbários consultados para confirmação. 
Phoradendron burkartii foi encontrada, na 
maioria das coletas, sobre Luehea divaricata Mart. 
(Malvaceae). Floresce a partir de julho e frutifica 
de novembro a dezembro.

A ramificação dicotômica, as folhas obovadas 
e crenadas, a presença de espigas terminais e flores 
e frutos situados na porção distal do segmento fértil 
são importantes para o reconhecimento da espécie 
na Região Sul do Brasil.

Kuijt (2003) considerou P. burkartii sinônimo 
de P. reductum. No entanto, consideramos P. 
reductum sinônimo de P. obtusissimum (ver 
comentários adicionais em P. obtusissimum) e 
distinto da espécie descrita por Rizzini & Ulibarri 
(1986). Phoradendron burkartii possui morfologia 
distinta, com ramificação dicotômica, flores 
posicionadas na porção distal dos segmentos 
férteis e frutos globosos, sendo, portanto, aqui 
restabelecida.

5. Phoradendron chrysocladon A. Gray, U.S. 
Explor. Exped. [Bot., Phanerogam.] 15(1): 743. 
1854. TIPO: BRASIL. RIO DE JANEIRO: 
próximo Rio de Janeiro, 1838-42, Wilkes 
Exped. s.n. (holótipo: US[imagem!]; isótipos: F, 
GH[imagem!], P). Figs. 2f-i; 9

Ervas monoico-diclinas, ocorrendo de forma 
esparsa sobre o hospedeiro; ramificação percurrente; 
ramos eretos ou pendentes; coloração verde-escura 
até amarelada, amarelada in sicco; um ramo 
emergindo do sistema haustorial. Caules circulares 
em seção transversal, levemente achatados nos 
nós; 4–8 × 0,7 cm; os basais circulares, atingindo 
até ca. 2 cm diâm. Catáfilos presentes em todos os 
entrenós; um par localizado 0,5–15,5 cm da base, 
ca. 3 mm compr., livres; eventualmente 1–2 pares a 
mais nos ramos laterais proximais. Folhas carnosas; 
elípticas, ou ovadas, levemente assimétricas; base 
aguda ou obtusa, decurrente; ápice agudo, convexo 
ou acuminado; 5–9 × 2–4 cm; pecíolo 0,8–1 cm 
compr.; nervação palmada actinódroma basal ou 
suprabasal, 3 nervuras primárias, normalmente 
só a central evidente. Espigas laterais; 3–6 cm 
compr.; 1–3 pares de brácteas estéreis na base; 3–6 
segmentos férteis, trisseriados, 10–30 flores por 
bráctea fértil, distribuição de flores estaminadas e 
pistiladas variável no segmento, quando presentes as 
estaminadas ocupam a 1ª a 3ª posição apical; flores 
ca. 1 mm diâm.; fóveas pouco profundas. Frutos 
globosos; ca. 3 mm diâm.; superfície lisa; amarelos; 
pétalas fechadas. Sementes ca. 2 × 1,5 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Guaraqueçaba, 
APA Estadual de Guaraqueçaba, 15.X.2009, fl. e 
fr., G.A. Dettke 208 (ICN). SANTA CATARINA: 
Blumenau, Parque Nacional da Serra do Itajaí, Morro 
do Spitzkopf, 16.II.2010, fl., fr., T.J. Cadorin et al. 
1337 (FURB, ICN). 
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Figura 2 – a-e. Phoradendron burkartii – a. hábito; b. folha; c. inflorescência com flores; d. frutos imaturos; e. frutos 
imaturos e maduros. f-i. Phoradendron chrysocladon – f. hábito; g. folha; h. inflorescência; i. frutos imaturos e maduros. 
(a Dettke et al. 1229 (ICN); b Hagelund 9119 (MBM); c Mattos 17261 (HAS); d Hagelund 13299 (ICN); e Dettke et al. 
1228 (ICN); f-h Dettke 208 (ICN); i Cadorin et al. 1337 (ICN)).
Figure 2 – a-e. Phoradendron burkartii – a. habit; b. leaf; c. inflorescence with flowers; d. immature fruits; e. immature and mature fruits. f-i. 
Phoradendron chrysocladon – f. habit; g. leaf; h. inflorescence; i. immature and mature fruits. (a Dettke et al. 1229 (ICN); b Hagelund 9119 
(MBM); c Mattos 17261 (HAS); d Hagelund 13299 (ICN); e Dettke et al. 1228 (ICN); f-h Dettke 208 (ICN); i Cadorin et al. 1337 (ICN)).
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Material adicional examinado: MINAS GERAIS: 
Conceição do Mato Dentro, Rio Santo Antônio, 
23.XI.1997, fr., G. Hatschbach et al. 67437 (FLOR). 
Diamantina, Barão do Guaçuí, 24.X.1999, fr., G. 
Hatschbach et al. 69682 (UPCB). SÃO PAULO: 
Pariquera-Açu, 31.III.1996, fr., N.M. Ivanauskas 758 
(ESA, ICN).

Phoradendron chysocladon possui ampla 
distribuição na América Central e América do 
Sul, com padrão anfi-amazônico (Kuijt 2003). No 
Brasil, ocorre nos domínios da Caatinga, Cerrado 
e Floresta Atlântica (Caires & Dettke 2010). 
Na Região Sul do Brasil está restrita a poucas 
populações em Floresta Ombrófila Densa do 
Paraná e de Santa Catarina, onde atinge o limite 
austral, sendo registrada pela primeira vez neste 
último estado. A espécie é comum sobre Lauraceae, 
Malphigiaceae e Anacardiaceae. A floração e 
frutificação ocorrem entre setembro e março.

Esta espécie diferencia-se facilmente das 
demais ocorrentes na região Sul do Brasil pela 
ramificação percurrente e catáfilos presentes em 
todos os entrenós, folhas normalmente assimétricas 
e com nervação palmada, coloração amarelada e 
inflorescências trisseriadas com muitas flores/frutos 
(ver comentários adicionais em P. piperoides).

6. Phoradendron coriaceum Mart. ex Eichler in 
Martius, Fl. bras. 5(2): 121. 1868. TIPO: BRASIL. 
MINAS GERAIS: “in campis Taboleiro prov. 
Minarum, Alto dos Boys,” Martius s.n. (lectótipo, 
designado por Trelease (1916): M[imagem!], = 
Trelease, 1916, Fig. 107a). Figs. 3a-e; 9

Ervas dioicas, ocorrendo de forma esparsa 
sobre o hospedeiro; ramificação percurrente, 
raro dicotômica; ramos eretos ou pendentes; 
coloração verde-escura até amarelada, preta in 
sicco; um a poucos ramos emergindo do sistema 
haustorial. Caules circulares em seção transversal, 
eventualmente com nós achatados; 4–15 × 0,5 cm; 
ramos basais circulares, atingindo até ca. 3 cm 
diâm. Catáfilos presentes somente nos entrenós 
proximais dos ramos laterais; um par localizado 
ca. 1 cm da base, ca. 3 mm compr., base tubular 
e ápice livre; eventualmente um segundo par 
localizado ca. 2 cm acima; margens dos catáfilos 
esbranquiçadas. Folhas carnosas; elípticas, 
obovadas, oblongas ou falciformes; base aguda, 
decurrente; ápice agudo ou obtuso, convexo ou 
arredondado; 5–9 × 3–4 cm; pecíolo 0,7–1 cm 
compr.; nervação palmada actinódroma basal, 3–5 
nervuras primárias, inconspícuas na face abaxial 
e adaxial, normalmente só a central evidente 

na face abaxial. Espigas laterais e/ou terminais; 
1,5–4 cm compr.; 1–4 pares de brácteas estéreis 
na base; 3–4 segmentos férteis; inflorescências 
estaminadas trisseriadas, 15–23 flores por bráctea 
fértil; inflorescências pistiladas bi ou trisseriadas, 
3–10 flores por bráctea fértil; flores ca. 1 mm 
diâm.; fóveas médias. Frutos globosos; 4–5 mm 
diâm.; superfície lisa; brancos; pétalas fechadas. 
Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Nova Prata do Iguaçu, 
próximo ao rio Iguaçu, 24.XI.2011, G.A. Dettke et al. 
1215 (ICN). RIO GRANDE DO SUL: Morrinhos do 
Sul, Perdida, 21.I.2010, fl.e fr., G.A. Dettke 251 (ICN). 
SANTA CATARINA: Nova Veneza, 19.I.2010, fr., G.A. 
Dettke 246 (ICN).
Material adicional examinado: ARGENTINA. 
MISSIONES: Guaraní, Predio Guaraní, 30.VI.2003, fr., 
S.G. Tressens et al. 6844 (CTES). PARAGUAI. ALTO 
PARANA: Presidente Franco, Puerto Bertoni, IV.1903, 
fr., M.S. Bertoni 4687 (SCP). 

Phoradendron coriaceum ocorre na Argentina, 
Brasil e Paraguai, sendo relatada pela primeira vez 
para este último país. Na Região Sul do Brasil, 
ocorre nos três estados, sendo citação inédita para 
Santa Catarina. Ocorre em Florestas Estacionais, 
Ombrófila Mista e Ombrófila Densa, associada às 
baixas altitudes nestas formações vegetacionais. 
É encontrada parasitando espécies arbóreas 
de Rutaceae, Euphorbiaceae, Boraginaceae e 
frequentemente sobre Fabaceae (em especial 
Machaerium Pers. e Anadenanthera Speg.). Floresce 
e frutifica ao longo de todo o ano, com fases mais 
acentuadas entre fevereiro e setembro.

A espécie é reconhecida pela dioicia, ramos 
circulares percurrentes (muito raro dicotômicos), 
folhas carnosas e rígidas e margem dos catáfilos 
esbranquiçada. Pode ser confundida com P. 
bathyoryctum, da qual se distingue pelas folhas 
normalmente menores, margem dos catáfilos 
esbranquiçada, inflorescências pistiladas com 
segmento fértil completo na frutificação (em P. 
bathyoryctum as flores do ápice, estaminadas, são 
deiscentes e deixam os segmentos incompletos 
na frutificação), inflorescências normalmente 
trisseriadas, frutos maiores e brancos.

Kuijt (2003) tratou os exemplares Hatschbach 
12570 (MBM) e Reitz & Klein 1885 (MBM) como 
P. interruptum (aqui tratada como sinônimo de P. 
ensifolium). Ambos os materiais possuem folhas 
falcadas e inflorescências pistiladas semelhantes, 
porém a coloração preta (in sicco) e as bordas 
esbraquiçadas dos catáfilos são características de 
P. coriaceaum.
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7. Phoradendron craspedophyllum Eichler in 
Mart., Fl. bras. 5(2): 124, Fig. 37-3. 1868. TIPO: 
BRASIL. SÃO PAULO: Sellow 155 (lectótipo: 
B, designado por Trelease (1916): B (destruído = 
Trelease, 1916, Fig. 124a); lectótipo, designado 
por Kuijt (1994): P[imagem!]; isolectótipo: 
BR[imagem!]). Figs. 3f-j; 9

Ervas monoico-diclinas, ocorrendo de 
forma esparsa sobre o hospedeiro; ramificação 
dicotômica; ramos eretos; coloração verde-clara até 
levemente amarelada ou avermelhada, avermelhada 
ou castanha in sicco; um ramo emergindo do 
sistema haustorial. Caules circulares em seção 
transversal, ou levemente elipsoides próximo aos 
nós; 2–5 × 0,5 cm; os basais circulares atingindo 
até ca. 1,5 cm diâm. Catáfilos presentes em todos 
os entrenós; dois pares, um par localizado ca. 0,5 
cm da base, ca. 3 mm compr., base tubular e ápice 
livre; o segundo par localizado na região mediana 
do entrenó, livre, caduco, fértil. Folhas carnosas; 
elípticas ou obovadas; base aguda, decurrente; 
ápice agudo ou obtuso, convexo ou retuso, 
mucronado; 2–5 × 1–3 cm; pecíolo ca. 0,5 cm 
compr.; nervação palmada actinódroma suprabasal, 
5 nervuras primárias, somente a central conspícua 
na face abaxial. Espigas laterais e terminais; 2–4 
cm compr.; 1–3 pares de brácteas estéreis na 
base; 4–5 segmentos férteis, bisseriados, 3 flores 
por bráctea fértil, 1 apical estaminada e duas 
pistiladas abaixo; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
rasas. Frutos globosos; ca. 5 mm diâm.; superfície 
lisa; avermelhados ou rosados; pétalas fechadas. 
Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Jaguariaíva, Parque 
Estadual do Cerrado, 24.IV.2000, fl., L. Linsingen 169 
(MBM). RIO GRANDE DO SUL: Guaíba, Fazenda São 
Maximiano, 18.XI.2008, fr., G.A. Dettke 137 (ICN). 
SANTA CATARINA: Taió, Fazenda Tarumã, 24.II.2010, 
fl. e fr., J.L. Schmitt et al. 1553 (FURB, ICN). 

Phoradendron craspedophyllum é endêmica 
do Brasil, ocorrendo nos estados de São Paulo 
(Kuijt 2003), Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. É encontrada no Cerrado, na Floresta 
Atlântica e no Pampa, neste último em ambientes 
de vegetação baixa de encosta de morros e 
bordas de florestas ribeirinhas. Observada 
frequentemente sobre espécies de Myrtaceae 
(Calyptranthes Sw., Eugenia L., Myrcia DC.) 
e Euphorbiaceae (Sebastiania Spreng.), forma 
populações locais pequenas e sobre os ramos 
mais finos dos hospedeiros. Floresce e frutifica 
ao longo de todo o ano, com maior intensidade 
de maio a dezembro.

A ramificação dicotômica, os ramos 
circulares, a presença de catáfilos férteis, as 
inflorescências terminais e frutos lisos com 
pétalas fechadas distinguem a espécie das demais 
na Região Sul do Brasil. Pode ser confundida 
com Phoradendron mucronatum, pelo formato 
e tamanho das folhas, mas este se diferencia de 
P. craspedophyllum por apresentar ramificação 
percurrente, ramos angulosos, catáfilos estéreis, 
inflorescências somente laterais e frutos verrucosos 
com pétalas abertas eretas. Devido ao baixo número 
de espécimes analisados, Kuijt (2003) ficou incerto 
quanto à ramificação dicotômica e presença de 
catáfilos férteis caducos, que foram confirmados 
neste trabalho após a coleta e análise de mais 
espécimes. O autor também descreveu frutos de 
forma ovada e em tamanho menor aos observados 
nesta revisão, provavelmente por se tratar de frutos 
imaturos; os frutos maduros são globosos e atingem 
quase o dobro do tamanho por ele relatado.

8. Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) 
Eichler in Martius, Fl. bras. 5(2): 125, Fig. 40. 1868. 
Viscum crassifolium Pohl ex DC., Prodr. 4: 280. 
1830. TIPO: BRASL. GOIÁS: “Serra d’Ourada,” 
1839, Pohl 457 (holótipo: G-DC[imagem!] = 
Trelease, 1916, Fig. 213a). Figs. 3k-p; 9

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de forma 
esparsa ou agrupada sobre o hospedeiro; ramificação 
percurrente, eventualmente dicotômicas devido 
ao aborto do meristema apical; ramos eretos ou 
pendentes; coloração verde-escura até levemente 
amarelada, amarelada in sicco; um ramo emergindo 
do sistema haustorial. Caules circulares em seção 
transversal; 5–15 × 0,7 cm; os basais circulares 
atingindo até ca. 3 cm diâm. Catáfilos em todos os 
entrenós; 4–7 pares, um par localizado ca. 3 mm 
da base, ca. 2 mm compr., livres; um segundo par 
localizado a 0,5–1 cm do primeiro e os demais 2–5 
espaçados igualmente no entrenó, caducos, férteis. 
Folhas carnosas; elípticas, obovadas, ovadas 
ou oblongas; base aguda ou obtusa, decurrente; 
ápice agudo ou obtuso, convexo, arredondado ou 
acuminado; 5–15 × 2,5–8 cm; pecíolo ca. 1 cm 
compr.; nervação palmada actinódroma basal, 5 
nervuras primárias, conspícuas nas faces adaxial e 
abaxial. Espigas laterais; 2–3 cm compr.; 1–8 pares 
de brácteas estéreis na base; 5–7 segmentos férteis, 
bisseriados, 3–7 flores por bráctea fértil, 1 apical 
estaminada e as demais pistiladas abaixo; flores 
ca. 1 mm diâm., fóveas rasas. Frutos globosos; 
ca. 3 mm diâm.; superfície lisa; avermelhados, 
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Figura 3 – a-e. Phoradendron coriaceum – a. hábito; b. folha; c. inflorescência estaminada; d. inflorescência pistilada; e. frutos 
imaturos e maduros. f-j. Phoradendron craspedophyllum – f. hábito; g. folha; h. inflorescência; i. frutos imaturos; j. frutos maduros. 
k-p. Phoradendron crassifolium – k. hábito; l-m. folhas; n. inflorescência; o-p. frutos maduros. (a,e Dettke 251 (ICN); b Dettke 269 
(ICN); c Bordignon (ICN); d Dettke 246 (ICN); f Sobral et al. 3725 (ICN); g Waechter 1535 (ICN); h Hagelund 13138A (HAS); 
i Dettke 137 (ICN); j Rambo 63524 (S); k, n-p Dettke 517 (ICN); l Waechter 1534 (ICN); m Hagelund 14264 (ICN)).
Figure 3 – a-e. Phoradendron coriaceum – a. habit; b. leaf; c. male inflorescence; d. female inflorescence; e. immature and mature fruits. f-j. Phoradendron 
craspedophyllum – f. habit; g. leaf; h. inflorescence; i. immature fruits; j. mature fruits. k-p. Phoradendron crassifolium – k. habit; l-m. leaves; n. inflorescence; 
o-p. mature fruits. (a,e Dettke 251 (ICN); b Dettke 269 (ICN); c Bordignon (ICN); d Dettke 246 (ICN); f Sobral et al. 3725 (ICN); g Waechter 1535 
(ICN); h Hagelund 13138A (HAS); i Dettke 137 (ICN); j Rambo 63524 (S); k, n-p Dettke 517 (ICN); l Waechter 1534 (ICN); m Hagelund 14264 (ICN)).
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amarelados ou brancos; pétalas abertas. Sementes 
ca. 2,5 × 1,5 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Tibagi, Parque 
Estadual do Guartelá, 5.II.2011, fl. e fr., G.A. Dettke 
517 (ICN). RIO GRANDE DO SUL: Três Cachoeiras, 
Lageadinho, 16.I.1980, fr., J.L. Waechter 1534 (CTES, 
ICN, PEL). SANTA CATARINA: Santo Amaro da 
Imperatriz, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
Morro da Queimada, 2.XI.2009, fr., T.J. Cadorin 360 
(FURB, RB).

Phoradendron crassifolium apresenta ampla 
distribuição, sendo uma das ervas-de-passarinho 
mais comuns, ocorrendo em todos os países 
da América Central e América do Sul, exceto 
Argentina, Chile e Uruguai (Kuijt 2003). Na Região 
Sul do Brasil é registrada para os três estados, 
em áreas de Floresta Ombrófila Densa e Cerrado 
e poucas áreas de Floresta Ombrófila Mista no 
interior do Paraná. Ocorre sobre uma grande 
variedade de hospedeiros, não sendo observada 
nenhuma preferência na área de estudo. Floresce e 
frutifica ao longo de todo ano, com fenofases mais 
acentuadas entre outubro e março.

A espécie é reconhecida facilmente pelas 
folhas com nervação palmada, com as cinco 
nervuras bem evidentes, ramificação percurrente, 
presença de catáfilos férteis e caducos nos entrenós 
e inflorescências bisseriadas (ver comentários 
adicionais em P. inaequidentatum).

9. Phoradendron dipterum Eichler in Mart., Fl. 
bras. 5(2): 109. 1868. TIPO: BRASIL. CEARÁ: 
Gardner 1672 (lectótipo designado por Trelease 
(1916): W (destruído = Trelease, 1916: Fig. 89); 
lectótipo designado por Kuijt (1994); P[imagem!]; 
isolectótipos:, BM, GH, K[imagem!] (2x)). 
 Figs. 4a-d; 9

Ervas epiparasitas monoico-diclinas; 
ocorrem de forma esparsa ou pouco agrupada 
sobre o hospedeiro; ramificação percurrente; 
ramos eretos ou pendentes; coloração castanha 
avermelhada, verde-escura até amarelada in vivo; 
1–8 ramos emergindo do sistema haustorial. 
Caules quadrangulares ou rômbicos em seção 
transversal; 3–10 × 0,8 cm; 2 ou 4 ângulos bem 
demarcados (alas); os basais circulares após 
engrossamento secundário, atingindo até ca. 4 cm 
diâm., alas visíveis ou não. Catáfilos presentes 
somente nos entrenós proximais dos ramos 
laterais; um par localizado ca. 5 mm da base, ca. 
5 mm compr., base tubular e ápice livre. Folhas 
carnosas; elípticas, obovadas, ovadas, oblongas 
ou falcadas; base aguda ou obtusa, decurrente 

ou cuneada; ápice agudo ou obtuso, convexo ou 
arredondado; 4–15 × 2–7 cm; pecíolo ca. 7 mm 
compr.; nervação palmada actinódroma basal, 3–5 
nervuras primárias, inconspícuas na face abaxial 
e adaxial, normalmente só a central evidente nas 
faces adaxial e abaxial. Espigas laterais; 4–10 cm 
compr.; 1 par de brácteas estéreis na base; 3–7 
segmentos férteis, trisseriados, 10–25 flores por 
bráctea fértil, distribuição de flores estaminadas 
e pistiladas variável no segmento fértil, as 
estaminadas ocupam a 1ª a 5ª posição apical; flores 
1–1,3 mm diâm.; eventualmente as flores pistiladas 
basais no segmento apresentam duas pétalas; fóveas 
pouco profundas. Frutos globosos; 3–4 mm diâm.; 
superfície lisa; branco ou rosados; pétalas abertas 
eretas. Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Mamborê, Distrito 
Lageado, Sítio Gaúcho, 28.VII.2005, fr., G.A. Dettke 13 
(HUEM, R). RIO GRANDE DO SUL: Caçapava do Sul, 
BR-290, trevo de acesso à BR-153, 20.III.2009, fl., G.A. 
Dettke & L.F. Lima 169 (ICN). SANTA CATARINA: São 
Domingos, 27.XI.2011, G.A. Dettke et al. 1244 (ICN).

Phoradendron dipterum ocorre em todos 
os países da América Central e América do 
Sul, exceto Chile e Uruguai, sendo a espécie 
epiparasita mais comum do gênero (Kuijt 2003). 
Ocorre nos três estados da Região Sul do Brasil 
(Caires & Dettke 2010). O maior número de 
registros está na Floresta Estacional e Floresta 
Ombrófila Mista, mas a espécie ocorre também na 
Floresta Ombrófila Densa e formações florestais 
do Pampa. Apesar de ser uma espécie comum, 
é pouco representada nos herbários por não ser 
discriminada de seu hospedeiro no momento da 
coleta; vários registros da espécie são oriundos 
de duplicatas ou de coletas conjuntas. Este estudo 
aumentou em mais de 60% a representatividade da 
espécie na coleção regional, mas, apesar disso em 
algumas regiões, especialmente o leste de Santa 
Catarina, certamente carece de um maior esforço 
de coleta. É encontrada parasitando somente 
espécies de Phoradendron, sem apresentar 
preferência por nenhuma delas. Floresce e frutifica 
ao longo de todo o ano, com estas fenofases mais 
acentuadas entre dezembro e julho.

O hábito epiparasita, os ramos 2 ou 4-alados 
e as espigas trisseriadas longas dintinguem P. 
dipterum das demais espécies sul-brasileiras 
(ver comentários adicionais em P. perrottetii). A 
plasticidade no formato e no tamanho das folhas 
é grande nesta espécie e parece estar relacionada 
com a variação na exposição solar e no tipo de 
vegetação. 
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Kuijt (2003) ficou incerto quanto à 
distribuição de flores em P. dipterum e descreveu 
também inflorescências estaminadas. Todo o 
material analisado na região Sul, nos demais 
estados brasileiros, bem como da Argentina e 
Paraguai, mostram plantas monoico-diclinas, 
sendo as flores estaminadas presentes no ápice do 
segmento fértil, assim como também constatado 
por Caires & Proença (2005).

 
10. Phoradendron ensifolium (Pohl ex DC.) 
Eichler in Mart., Fl. bras. 5(2): 114, Fig. 35-2. 
1868. Viscum ensifolium Pohl ex DC., Prodr. 4: 
281. 1830. TIPO: BRASIL. MINAS GERAIS: 
Barbacena, Pohl 106 (holótipo: G-DC[imagem!] 
= Trelease, 1916: Fig.182a). Figs. 4e-k; 9

Phoradendron interruptum (DC.) B.D. Jacks., 
Ind. Kew. 2: 502. 1895. Viscum interruptum DC., 
Prodr. 4: 282. 1830. Phoradendron lanceolato-
ellipticum Eichler in Mart., Fl. bras. 5(2): 114, pl. 
35, Fig. 1. 1868, nom. superfl. TIPO: BRASIL. 
GOIÁS: Padre Luiz Faria, Pohl s.n. (holótipo: 
G-DC = Trelease, 1916: Fig.89a); isótipos 
[numerados Pohl 273]: W (destruído = Trelease, 
1916: Fig.89b); M[imagem!]; ILL[imagem!]), 
syn. nov.

Phoradendron falcifrons (Hook. & Arn.) 
Eichler, Fl. bras. 5(2): 134m. 1868. Viscum 
falcifrons Hook. & Arn., Bot. Misc. 3: 356. 1833. 
TIPO: URUGUAI. On laurels, Tweedie s.n. 
(holótipo: K[imagem!] = Trelease, 1916: Fig. 85; 
isótipo: E[imagem!]), syn. nov.

Phoradendron linearifolium Eichler in 
Martius, Fl. bras. 5(2): 115, Fig. 36. 1868. TIPO: 
BRASIL. RIO DE JANEIRO: proximidades do 
Rio de Janeiro, Riedel s.n. (lectótipo designado 
por Trelease (1916): G, = Trelease, 1916, Fig. 
181a; isolectótipos: K[imagem!] P, US[imagem!]), 
syn. nov.

Ervas dioicas,  raramente monoico-
diclinas; ocorrem de forma esparsa ou agrupada 
sobre o hospedeiro; ramificação percurrente, 
eventualmente dicotômicas devido ao aborto do 
meristema apical; ramos pendentes; coloração 
verde-escura até amarelada, verde ou amarelada in 
sicco; um a poucos ramos emergindo do sistema 
haustorial. Caules circulares ou elipsoides em 
seção transversal, levemente achatados nos nós; 
3–10 × 0,5 cm; os basais circulares atingindo 
até 4 cm diâm. Catáfilos somente nos entrenós 
proximais dos ramos laterais; 2–5 pares, um par 
localizado ca. 5 mm da base, ca. 2 mm compr., base 

tubular e ápice livre; um segundo par localizado 
ca. 1 cm do primeiro e os demais espaçados no 
entrenó, eventualmente podem ser caducos. Folhas 
carnosas; elípticas, obovadas, oblongas, lineares 
ou falcadas; base aguda, decurrente; ápice agudo 
ou obtuso, arredondado; 5–22 × 1–2 cm; pecíolo 
ca. 1 cm compr.; nervação palmada actinódroma 
suprabasal, 3–5 nervuras primárias, normalmente 
somente a central conspícua na face abaxial. 
Espigas laterais; 2–6 cm compr.; 1–6 pares de 
brácteas estéreis na base; 3–5 segmentos férteis, 
trisseriados; inflorescências estaminadas com 6–18 
flores por bráctea fértil; inflorescências pistiladas 
com 4–10 flores por bráctea fértil; flores ca. 1 mm 
diâm.; fóveas pouco profundas. Frutos globosos; 
ca. 5 mm diâm.; superfície lisa, rosados ou brancos; 
pétalas fechadas. Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Francisco Beltrão, 
PR-182, 23.XI.2011, G.A. Dettke et al. 1217 (ICN). 
RIO GRANDE DO SUL: Amaral Ferrador, 11.I.2010, 
fl., estaminado, G.A. Dettke 300 (ICN). SANTA 
CATARINA: São Domingos, 27.XI.2011, G.A. Dettke 
et al. 1243 (ICN). 
Material adicional examinado: ARGENTINA. 
CORRIENTES: San Martín, Colonia C.Pellegrini, 
22.II.1976, fl. e fr., A. Krapovickas et al. 29523 (CTES). 
BOLÍVIA. ARCE: Tarija, 5,5 km N de Emborozú, 
9.X.1983, fr., J.C. Solomon 11122 (CTES). PARAGUAI. 
GUAIRA: Melgarejo, Cordillera de Ybytyruzú, 
9.IX.1989, fr., E. Zardini & C. Velásquez 13933 (FCQ). 
URUGUAI. RIVERA: Subida de Pena, Ruta 30, Arroyo 
Rubio Chico, 14.V.1985, fl., F. Berrutti 17758 (MVFA).

Phoradendron ensifolium  ocorre na 
Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai 
(Kuijt 2003). No Brasil é encontrada em todas 
as regiões, com distribuição mais expressiva 
em ambientes de Cerrado e Floresta Atlântica 
(Caires & Dettke 2010). Na Região Sul do Brasil, 
é mais frequente em Floresta Estacional, Floresta 
Ombrófila Mista e áreas florestais do Pampa; 
ocorre em menor frequência em Cerrado e Floresta 
Ombrófila Densa. Encontrada sobre uma grande 
variedade de hospedeiros, porém é notável a 
frequência com que aparece parasitando espécies 
de Lauraceae (Nectandra Rol. ex Rottb. e Ocotea 
Aubl.). Floresce e frutifica ao longo de todo o ano, 
com fases mais acentuadas de dezembro a maio.

É reconhecida facilmente pelos ramos longos 
e pendentes, folhas geralmente lineares e falcadas 
com ápice arredondado, inflorescências trisseriadas 
com várias brácteas estéreis na base, frutos grandes, 
brancos ou rosados, com pétalas fechadas (ver 
comentários adicionais em P. holoxanthum e P. 
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Figura 4 – a-d. Phoradendron dipterum – a. hábito; b. folha; c. flores; d. frutos maduros; e-k. Phoradendron ensifolium – e. 
hábito; f-g. folhas; h. inflorescência estaminada; i. inflorescência pistilada; j. frutos imaturos; k. frutos maduros. (a Dettke 
et al. 1268 (ICN); b Dettke 279 (ICN); c Dettke & Jarenkow 206 (ICN); d Dettke et al. 1244 (ICN); e Hagelund 3836 
(ICN); f-g Bueno et al. 4550 (F); h Dettke 300 (ICN); i Dettke 274 (ICN); j Dettke 280 (ICN); k Dettke et al. 1243 (ICN)).
Figure 4 – a-d. Phoradendron dipterum – a. habit; b. leaf; c. flowers; d. mature fruits; e-k. Phoradendron ensifolium – e. habit; f-g. leaves; 
h. male inflorescence; i. female inflorescence; j. immature fruits; k. mature fruits. (a Dettke et al. 1268 (ICN); b Dettke 279 (ICN); c Dettke 
& Jarenkow 206 (ICN); d Dettke et al. 1244 (ICN); e Hagelund 3836 (ICN); f-g Bueno et al. 4550 (F); h Dettke 300 (ICN); i. Dettke 274 
(ICN); j Dettke 280 (ICN); k Dettke et al. 1243 (ICN)).
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pellucidullum). Apesar da maioria dos espécimes 
ser evidentemente dioicos, algumas vezes foi 
observada a presença de algumas inflorescências 
pistiladas em indivíduos estaminados (ex. Dettke 
574 – ICN).

Dentre as espécies sul-brasileiras do gênero, 
P. ensifolium é a que apresenta maior variabilidade 
morfológica em relação ao comprimento dos 
entrenós, tamanho e forma foliar. Apresenta desde 
folhas pequenas, obovadas (entre 5–7 cm compr.) 
até folhas lineares com mais de 20 cm compr. As 
variações aparecem tanto entre populações quanto 
dentro das populações e, muitas vezes, em um mesmo 
indivíduo; tais variações podem estar relacionadas ao 
grau de exposição solar. Plantas de ambientes abertos 
possuem entrenós grossos e curtos e folhas menores, 
mais falcadas nos ápices dos ramos, inflorescências 
mais curtas e frutos geralmente rosados; plantas de 
interior de mata, ou mesmo que ocorrem no interior 
dos ramos dos hospedeiros, possuem entrenós finos 
e longos, folhas mais compridas, inflorescências mais 
longas e frutos geralmente brancos.

Esta grande plasticidade morfológica se reflete 
em vários nomes aplicados na revisão mais recente 
do gênero (Kuijt 2003), na qual o autor reconheceu 
P. falcifrons, P. interruptum e P. linearifolium como 
espécies distintas de P. ensifolium, porém apresenta 
poucas características diagnósticas efetivas, em geral 
embasadas apenas no tamanho e na forma foliar e 
no grau de robustez das plantas. A sobreposição 
destas características é evidente e o autor salientou 
várias vezes a necessidade de uma análise com maior 
número de espécimes.

Neste trabalho, propomos a sinonimização 
destes nomes por entender P. ensifolium como uma 
espécie de ampla distribuição, grande variabilidade 
(como várias espécies de Phoradendron, vide P. 
bathyoryctum, P. piperoides e P. quadrangulare, 
por exemplo), mas com características diagnósticas 
evidentes. Além disso, as características das 
inflorescências (seriação, quantidade de flores, 
tamanho e forma dos frutos) apresentam pouca 
variação entre os espécimes estudados.

11. Phoradendron habrostachyum Eichler in 
Mart., Fl. bras. 5(2): 111. 1868. TIPO: BRASIL. 
MINAS GERAIS: in silvis usque Ouro Preto, 
Martius s.n. (holótipo: M[imagem!] = Trelease, 
1916, Fig. 109). Figs. 5a-d; 9

Ervas dioicas; ramificação percurrente, 
eventualmente dicotômicas devido ao aborto do 
meristema apical ou presença de inflorescências; 

ramos eretos; coloração castanha ou amarelada 
in sicco; um ou poucos ramos emergindo do 
sistema haustorial. Caules elipsoides em seção 
transversal, achatados nos nós; 1–4 × 0,4 cm; os 
basais circulares atingindo até 1 cm diâm. Catáfilos 
somente nos entrenós proximais dos ramos laterais; 
1 par localizado ca. 8 mm da base, ca. 3 mm 
compr., base tubular e ápice livre. Folhas carnosas; 
elípticas, obovadas ou lineares; base aguda, 
decurrente; ápice agudo, convexo, ou arredondado; 
2–4 × 0,7–1 cm; pecíolo ca. 5 mm compr.; nervação 
palmada actinódroma basal, 3 nervuras primárias, 
geralmente somente a central conspícua na face 
abaxial. Espigas laterais e terminais; 1,5–2,5 cm 
compr.; um par de brácteas estéreis na base; 3–5 
segmentos férteis, trisseriados; inflorescências 
estaminadas não vistas; inflorescências pistiladas 
com 10–18 flores por bráctea fértil; flores ca. 1 
mm diâm.; fóveas rasas. Frutos globosos; ca. 3 mm 
diâm.; superfície lisa; brancos; pétalas fechadas. 
Sementes ca. 2 × 1,5 mm.
Material selecionado: RIO GRANDE DO SUL: 
Caçapava do Sul, Cerro do Ricardinho, morro com 
campos rupestres e matas de encosta, I.1990, fl., M. 
Sobral et al. 6398 (MBM).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Viçosa, Fazenda de José Alexandre, 
29.XII.1930, fr., pistilado, Y. Mexia 5463 (F). 
PARAGUAI. ALTO PARANA: Presidente Franco, 
Puerto Bertoni, 16.II.1907, fl., estaminado (?), M.S. 
Bertoni 4624 (SCP); 26.II.1909, fr., pistilado, M.S. 
Bertoni 4581 (SCP).

Phoradendron habrostachyum ocorre no 
Brasil e no Paraguai, sendo pela primeira vez 
citada para este último país, neste estudo. No 
Brasil, é conhecida somente para os estados de 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde ocorre 
em áreas florestais de encosta de morros no Pampa. 
Não há informações sobre os hospedeiros dos 
espécimes brasileiros; no Paraguai é registrada 
sobre Nectandra Rol. ex Rottb. (Lauraceae). Trata-
se de uma espécie rara e possivelmente ameaçada, 
a maioria das coletas são históricas, realizadas há 
mais de 50 anos, e o registro mais recente é do 
Rio Grande do Sul, no início da década de 1990 
(Sobral et al. 6398 (MBM)). Floresce e frutifica 
entre dezembro e fevereiro.

A espécie é reconhecida pelo pequeno porte, 
ramos eretos, com entrenós curtos, achatados 
e nós também bastante achatados, além das 
inflorescências trisseriadas (ver comentários 
adicionais em P. quadrangulare). Kuijt (2003) 
atribuiu o espécime Sobral et al. 6398 (MBM) 
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como exemplar estaminado da espécie, porém, na 
análise das flores de várias inflorescências deste 
material observou-se somente flores pistiladas, 
portanto trata-se de um indivíduo pistilado. O 
material Bertoni 4624 (SCP) talvez corresponda a 
um indivíduo estaminado, pois as inflorescências 
trisseriadas apresentam a região apical dos 
segmentos férteis sem as flores (deiscentes após 
a antese), no entanto, é necessário verificar a 
presença de anteras.

12. Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb., 
Fl. Brit. W. I. 313. 1860. Viscum hexastichum 
DC., Prodr. 4: 282. 1830. Tipo: CUBA. La 
Habana: Havana, 1825, de la Ossa s.n. (holotype: 
G-DC[imagem!], photos: Trelease, 1916, Fig. 
200a). Figs. 5e-h; 9

Ervas monoicas; ocorrem de forma agrupada 
sobre o hospedeiro; ramificação percurrente, 
eventualmente dicotômicas devido ao aborto 
do meristema apical; ramos eretos; coloração 
amarelada; castanha ou amarelada in sicco; 
um ou poucos ramos emergindo do sistema 
haustorial. Caules circulares ou elipsoides em 
seção transversal, achatados nos nós; 2–5 × 0,8 
cm; os basais circulares atingindo até ca. 2 cm 
diâm. Catáfilos somente nos entrenós proximais 
dos ramos laterais; um par localizado ca. 5 mm da 
base, ca. 3 mm compr., base tubular e ápice livre. 
Folhas carnosas; elípticas ou oblongas; base aguda, 
decurrente; ápice agudo, convexo, ou arredondado; 
3,5–6 × 1,5–3 cm; pecíolo 1 cm compr.; nervação 
pinada, a nervura primária conspícua nas faces 
adaxial e abaxial. Espigas laterais; 1–2,5 cm 
compr.; 1 par de brácteas estéreis na base; 3–4 
segmentos férteis, trisseriados; flores estaminadas 
não vistas; inflorescências pistiladas com 6–9 flores 
por bráctea fértil; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
pouco profundas. Frutos globosos; ca. 4 mm diâm.; 
superfície lisa; brancos; pétalas fechadas. Sementes 
ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: RIO GRANDE DO SUL: 
Torres, Itapeva, entrada do Parque Estadual de Itapeva, 
26.I.2010, fl. e fr., G.A. Dettke 254 (ICN). SANTA 
CATARINA: Palhoça, Morro Cambirela, 3.VIII.1985, fr., 
D.B. Falkenberg & C.R. Padovani 2554 (FLOR, ICN).

Phoradendron hexastichum ocorre na América 
Central e na América do Sul, onde apresenta um 
padrão de distribuição anfi-amazônico (Kuijt 2003). 
No Brasil, a espécie ocorre com maior frequência 
no Cerrado e na Floresta Atlântica (Caires & Dettke 
2010), sendo encontrada na Região Sul do Brasil 

em áreas de Floresta Ombrófila Densa de Santa 
Catarina e do Rio Grande do Sul, para onde é citada 
pela primeira vez. Há poucas informações sobre os 
hospedeiros, sendo registrada sua ocorrência sobre 
Moraceae e Fabaceae. Floresce e frutifica entre 
agosto e fevereiro.

A espécie é facilmente reconhecida pelo 
hábito ereto, ramos circulares ou elipsoides, folhas 
com nervação pinada e geralmente elípticas e 
espigas trisseriadas. Pode ser confundida com P. 
undulatum, que geralmente possui mais pares de 
catáfilos nos entrenós laterais, folhas acuminadas 
e inflorescências bisseriadas.

Não foi possível definir a distribuição das 
flores estaminadas e pistiladas na espécie, pois todo 
o material analisado na região apresentou somente 
flores pistiladas. Kuijt (2003) relatou inflorescências 
inteiramente pisti ladas e eventualmente 
inflorescências mistas para a espécie.

13. Phoradendron holoxanthum Eichler in 
Martius, Fl. bras. 5(2): 116. 1868. TIPO: BRASIL. 
“Brasiliae austro-orientalis,” Sello 5847 (holótipo: 
B, destruído = Trelease, 1916, Fig. 122a). BRASIL. 
RIO GRANDE DO SUL: próximo a Porto Alegre, 
200 m, 10.X.1946, Rambo 29714 (neótipo, 
designado por Kuijt (2003): CAS[imagem!]). 
 Figs. 5i-o; 9

Ervas dioicas; ocorrem de forma agrupada sobre 
o hospedeiro; ramificação percurrente, eventualmente 
com dicotômicas devido ao aborto do meristema 
apical ou presença de inflorescências; ramos eretos; 
coloração verde clara até amarelada, amarelada in 
sicco; vários ramos emergindo do sistema haustorial. 
Caules circulares ou elipsoidais em seção transversal, 
achatados próximo aos nós; 2,5–8 × 0,5 cm; os basais 
circulares após engrossamento secundário, atingindo 
até ca. 1,5 cm diâm. Catáfilos presentes somente nos 
entrenós proximais dos ramos laterais; 2 pares, um 
localizado ca. 4 mm da base e outro ca. 2 cm acima, 
ca. 3 mm compr., base tubular estreita e ápice livre. 
Folhas carnosas; elípticas, obovadas ou levemente 
falcadas; base aguda, cuneada ou decurrente; 
ápice obtuso, arredondado ou retuso; 3,5–7 × 1–2 
cm; pecíolo ca. 5 mm compr.; nervação palmada 
actinódroma basal, 3 nervuras primárias, somente a 
central conspícua na base da face abaxial. Espigas 
laterais e terminais; 2–4 cm compr.; 1 par de brácteas 
estéreis na base; 3–4 segmentos férteis, trisseriados; 
espigas estaminadas com 16–22 flores por bráctea 
fértil; espigas pistiladas com 6–12 flores por bráctea 
fértil; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas profundas. Frutos 
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Figura 5 – a-d. Phoradendron habrostachyum – a. hábito; b. folha; c. inflorescência pistilada; d. frutos maduros; e-h. 
Phoradendron hexastichum – e. hábito; f. folhas; g. inflorescência; h. frutos maduros; i-o. Phoradendron holoxanthum – i. 
hábito indivíduo estaminado; j. hábito indivíduo pistilado; k-l. folhas; m. inflorescência estaminada; n. inflorescência pistilada; 
o. frutos maduros. (a,c Sobral et al. 6398 (ICN); b Lindeman 1173 (S); d Bertoni 4581 (SCP); e-h Dettke 254 (ICN); i,m 
Rambo 2088 (PACA); j Rambo 41781 (PACA); k Hagelund 14531 (S); l Hens s.n. (HAS 37020); n-o Dettke 157 (ICN)).
Figure 5 – a-f. Phoradendron habrostachyum – a. habit; b. leaf; c. female inflorescence; d. mature fruits; e-h. Phoradendron hexastichum – e. 
habit; f. leaves; g. inflorescence; h. mature fruits; i-o. Phoradendron holoxanthum – i. habit of male plant; j. habit of female plant; k-l. leaves; 
m. male inflorescence; n. female inflorescence; o. mature fruits. (a,c Sobral et al. 6398 (ICN); b Lindeman 1173 (S); d Bertoni 4581 (SCP); e-h 
Dettke 254 (ICN); i,m Rambo 2088 (PACA); j Rambo 41781 (PACA); k Hagelund 14531 (S); l Hens s.n. (HAS 37020); n-o Dettke 157 (ICN)).

a

k l h

e

m n o
j

i

gf
d

c
b

5 
cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm

0,
5 

cm

5 
cm

1 
cm

1 
cm1 
cm

5 
cm

5 
cm

1 
cm

1 
cm

1 
cm



974 Dettke, G. A. & Waechter, J. L.

Rodriguésia 65(4): 955-985. 2014

globosos; ca. 6 mm diâm.; superfície lisa; brancos; 
pétalas fechadas. Sementes ca. 3,5 × 1,8 mm.
Material selecionado: RIO GRANDE DO SUL: Caçapava 
do Sul, Guaritas, 16.XII.2008, fr., G.A. Dettke 157 (ICN).

Phoradendron holoxanthum ocorre no Brasil 
somente no estado do Rio Grande do Sul, em 
ambientes florestais do Pampa. Os hospedeiros 
são espécies de Lithraea Miers e Schinus L. 
(Anacardiaceae), Chrysophyllum L. (Sapotaceae) 
e Rollinia A. St.-Hil. (Annonaceae). Floresce e 
frutifica entre outubro e fevereiro.

A espécie é reconhecida pelo hábito ereto, 
coloração verde clara ou amarelada, folhas 
geralmente obovadas, inflorescências laterais e 
terminais, as pistiladas com fóveas profundas, frutos 
brancos com pétalas fechadas. É morfologicamente 
parecida com P. ensifolium, que ocorre em áreas 
próximas. No entanto, P. holoxanthum possui 
ramos curtos sempre eretos, folhas mais curtas, 
raramente falcadas, inflorescências terminais 
frequentes, apenas um par de brácteas estéreis na 
base das inflorescências e fóveas profundas nas 
flores pistiladas, enquanto P. ensifolium possui 
ramos longos e pendentes, folhas longas e falcadas, 
somente inflorescências laterais, geralmente mais de 
um par de brácteas estéreis na base da inflorescência 
e fóveas pouco profundas nas flores pistiladas.

Kuijt (2003) se referiu à P. holoxanthum 
como uma espécie rara e ficou em dúvida quanto à 
distribuição de flores na espécie. Pode-se constatar, 
pelo material examinado e pela observação de 
diversas populações em campo, que trata-se de 
espécie dioica, geograficamente restrita, porém 
com populações grandes. O autor citou uma coleta 
para o estado da Bahia (Ganev 1854 - SPF) que 
verificamos tratar-se de Dendrophthora warmingii 
(Eichler) Kuijt. Trelease (1916) descreveu frutos 
vermelhos para a espécie, porém em nenhum 
espécime examinado foi observada esta coloração, 
sendo todos brancos.

14. Phoradendron inaequidentatum Rusby, Bull. 
Torrey Bot. Club 27: 137. 1900. TIPO: BOLIVIA. 
LA PAZ: Guanai, 2000 ft, V.1886, Rusby 1544 
(holótipo: NY[imagem!]; isótipos: F[imagem!], 
GH[imagem!], NY[imagem!] (2x), PH[imagem!], 
US[imagem!]). Figs. 6a-d; 9

Ervas monoico-diclinas; ramificação 
percurrente, eventualmente dicotômicas devido 
ao aborto do meristema apical ou formação de 
inflorescências; ramos eretos; coloração castanha 
avermelhada in sicco; um ramo emergindo do 

sistema haustorial. Caules circulares em seção 
transversal; 5–9 × 0,5 cm; os basais circulares 
atingindo até ca. 1,5 cm diâm. Catáfilos em todos 
os entrenós; 4 pares, um par localizado ca. 5 mm 
da base, ca. 2 mm compr., livres; um segundo 
par localizado ca. 1 cm do primeiro e os demais 
espaçados igualmente no entrenó, persistentes, 
férteis. Folhas carnosas; elípticas, obovadas ou 
ovadas; base aguda ou obtusa, decurrente; ápice 
agudo ou obtuso, convexo ou arredondado; 5–10 
× 2–5 cm; pecíolo ca. 5 mm compr.; nervação 
palmada actinódroma basal, 5 nervuras primárias, 
conspícuas nas faces adaxial e abaxial. Espigas 
laterais e terminais; 1–5 cm compr.; 2–4 pares 
de brácteas estéreis na base; 5–6 segmentos 
férteis, uniseriados, 1 flor pistilada por segmento, 
segmento basal bisseriado, flor apical pistilada e as 
demais estaminadas; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
rasas. Frutos globosos; ca. 5 mm diâm.; superfície 
lisa; avermelhados ou rosados; pétalas abertas 
eretas. Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: RIO GRANDE DO SUL: Torres, 
Limoeiro, 27.IX.1980, fl. e fr., J.L. Waechter 1714 (ICN).
Material adicional examinado: BRASIL. AMAPÁ: Rio 
Ingarari, 16.IX.1960, fr., H.S. Irwin et al. 48308 (RB). 
AMAZONAS: Cachoeira Santo Antônio, Rio Curuquetê, 
16.VII.1971, fr., G.T. Prance et al. 14277 (R). BAHIA: 
Lençóis, Serra do Palmital, Vale do Rio Mucugezinho, 
campo rupestre, 16.II.1994, fr., R.M. Harley et al. 14126 
(ESA). MATO GROSSO: Barra do Garças, 78 km de 
Xavantina, cerradão, 14.VI.1966, fr., D.R. Hunt 5991 
(NY). BOLÍVIA. LA PAZ: Franz Tamayo, Area Natural 
de Manejo Integrado Madidi, 4.IX.2004, fr., L. Cayola 
et al. 913 (CTES).

Phoradendron inaequidentatum ocorre no 
Panamá e norte da América do Sul, avançando em 
direção ao sul pela cordilheira oriental dos Andes 
até a Bolívia e na Amazônia brasileira (Kuijt 2003). 
No Brasil, há poucos registros da espécie, em 
áreas de cerrado, campo rupestre e, na Região Sul, 
ocorre na Floresta Ombrófila Densa do Rio Grande 
do Sul. É registrada sobre hospedeiros variados 
(Kuijt 2003), no Sul somente sobre Virola bicuhyba 
(Schott ex Spreng.) Warb. (Myristicaceae). 
Floresce e frutifica entre maio e outubro.

Facilmente reconhecida pela presença 
de catáfilos férteis e persistentes, folhas com 
nervação palmada, inflorescências terminais e 
unisseriadas (exceto o segmento basal bisseriado), 
frutos grandes com pétalas abertas eretas. Pode 
ser confundida com P. crassifolium, que apresenta 
catáfilos férteis caducos, inflorescências somente 
laterais e bisseriadas e frutos menores.
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15. Phoradendron mucronatum (DC.) Krug & 
Urb., Bot. Jahrb. Syst. 24: 352. 1897. Viscum 
mucronatum DC., Prodr. 4: 282. 1830. TIPO: 
REPÚBLICA DOMINICANA. Sem localidade, 
Bertero s.n. (holótipo: G-DC[imagem!]). 
 Figs 6e-h; 9

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de 
forma isolada sobre o hospedeiro; ramificação 
percurrente; ramos eretos; coloração verde-escura 
até amarelada, verde ou amarelada in sicco; um 
ramo emergindo do sistema haustorial. Caules 
elipsoidais, rômbicos ou quadrangulares em seção 
transversal, ângulos bem demarcados (alas); 
1–3,5 × 0,2–0,4 cm; os basais circulares após 
engrossamento secundário, atingindo até ca. 2 cm 
diâm., alas visíveis ou não. Catáfilos presentes 
somente nos entrenós proximais dos ramos 
laterais; um par localizado ca. 5 mm da base, ca. 
4 mm compr., base tubular e ápice livre. Folhas 
carnosas; obovadas ou elípticas; base aguda, 
decurrente; ápice agudo ou obtuso, convexo, 
arredondado, retuso ou emarginado, mucronado; 
2–4 × 1–2 cm; pecíolo ca. 5 mm compr.; nervação 
palmada actinódroma basal, 3 nervuras primárias, 
somente a central conspícua na face abaxial. 
Espigas laterais; 0,8–2,5 cm compr.; 1 par de 
brácteas estéreis na base; 3–5 segmentos férteis, 
bisseriados, 3 flores por bráctea fértil, 1 apical 
estaminada e duas pistiladas abaixo; ca. 1 mm 
diâm.; fóveas rasas. Frutos globosos; ca. 4 mm 
diâm.; superfície verrucosa; amarelados; pétalas 
abertas eretas. Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Maringá, Horto da 
Universidade Estadual de Maringá, 10.VI.2009, fl., G.A. 
Dettke 191 (ICN).
Material adicional examinado: MATO GROSSO DO 
SUL: Costa Rica, Fazenda Morro, Alto, 31.VIII.1998, 
fr., U.M. Resende (CGMS 7815, ICN 164403). SÃO 
PAULO: Gália, Estação Ecológica Caetetus, 11.II.2003, 
fl., T.B. Breier & J. Breier 870 (ESA, ICN).

Phoradendron mucronatum ocorre na 
América Central e América do Sul, apresentando 
um padrão anfi-amazônico de distribuição (Kuijt 
2003). Ocorre na maioria dos estados brasileiros, 
sendo comum na Caatinga, Cerrado e Pantanal 
(Caires & Dettke 2010). Na Região Sul do Brasil, 
apresenta pequenas populações localizadas na 
Floresta Estacional Semidecidual, que representam 
o limite austral da espécie. É registrado sobre 
Rollinia emarginata Schltdl. (Annonaceae) e 
sobre as exóticas Melia azedarach L. (Meliaceae) 
e Punica granatum L. (Lythraceae). Floresce e 
frutifica de maio a dezembro.

É reconhecida pelo hábito ereto, ramificação 
percurrente, ramos geralmente rômbicos em seção 
transversal, folhas obovadas com ápice mucronado, 
brácteas férteis suportando três flores e frutos 
com o pericarpo inteiramente verrucoso. Pode 
ser confundida com P. craspedophyllum, que se 
diferencia pelos ramos circulares ou elipsoidais, 
presença de catáfilos férteis e fruto com pericarpo 
liso. Diferencia-se de P. argentinum, que possui 
entrenós mais curtos, folhas jovens esbranquiçadas 
e frutos com pericarpo verrucoso somente no ápice.

16. Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler, 
Fl. bras. 5(2): 134m. 1868. Viscum obtusissimum 
Miq., Linnaea 18: 602. 1844. TIPO: SURINAME. 
“Para Superiore,” IX.1844, Focke 1019 (holótipo: 
U[imagem!]; isótipo: K[imagem!]).  
 Figs. 6i-m; 9

Phoradendron reductum Trel., Phoradendron 
93, Fig. 127b. 1916. TIPO: PARAGUAI: Süd 
Paraguay, IX.1982, Kuntze 151 [como Kuntze 
15 em Trelease, 1916] ((lectótipo, designado por 
Trelease (1916): B, destruído (= Trelease (1916) 
Fig. 127b); lectótipo, aqui designado, NY[imagem!]; 
isolectotótipo: US[imagem!]), syn. nov.

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de 
forma isolada sobre o hospedeiro; ramificação 
percurrente, eventualmente dicotômicas devido 
ao aborto do meristema apical; ramos eretos ou 
pendentes; coloração verde-escura até verde-
clara, verde ou castanha in sicco; um ou poucos 
ramos emergindo do sistema haustorial. Caules 
circulares ou elipsoidais em seção transversal; 
2–6 × 0,3–0,6 cm; os basais circulares após 
engrossamento secundário, atingindo até ca. 3 cm 
diâm. Catáfilos presentes somente nos entrenós 
proximais dos ramos laterais; 1 par localizado ca. 
4 mm da base, ca. 3 mm compr., base tubular e 
ápice livre. Folhas carnosas; obovadas, elípticas 
ou levemente falcadas; base aguda, decurrente; 
ápice obtuso, arredondado ou levemente retuso; 
3–8 × 1–3 cm; pecíolo ca. 7 mm compr.; nervação 
palmada actinódroma basal, 3 nervuras primárias, 
conspícuas somente na face abaxial. Espigas 
laterais; 1–2 cm compr.; 1 par de brácteas estéreis 
na base; 3 segmentos férteis, bisseriados, 3–7 
flores localizadas na porção distal do segmento, 
1–2 flores estaminadas geralmente localizadas no 
segmento proximal; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
rasas. Frutos elipsoides; ca. 8 × 4 mm; superfície 
lisa; brancos nacarados; pétalas abertas eretas. 
Sementes ca. 4 × 3 mm.
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Figura 6 – a-d. Phoradendron inaequidentatum – a. hábito; b. folha; c. inflorescência; d. frutos maduros; e-h. 
Phoradendron mucronatum – e. hábito; f. folha; g. inflorescência; h. frutos maduros; i-m. Phoradendron obtusissimum 
– i. hábito; j. folha; k. inflorescência; l. frutos imaturos; m. frutos maduros. (a-d Waechter 1714 (ICN); e,h Dettke et 
al. 1251 (ICN); f-g Dettke 191 (ICN); i-l Dettke 04 (HUEM); m Dettke 16 (R)).
Figure 6 – a-d. Phoradendron inaequidentatum – a. habit; b. leaf; c. inflorescence; d. mature fruits; e-h. Phoradendron mucronatum – e. 
habit; f. leaf; g. inflorescence; h. mature fruits; i-m. Phoradendron obtusissimum – i. habit; j. leaf; k. inflorescence; l. immature fruits; m. 
mature fruits. (a-d Waechter 1714 (ICN); e,h Dettke et al. 1251 (ICN); f-g Dettke 191 (ICN); i-l Dettke 04 (HUEM); m Dettke 16 (R)).
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Material selecionado: PARANÁ: Maringá, Parque do 
Ingá, 30.VIII.2004, fr., G.A. Dettke 16 (HUEM, R).

Phoradendron obtusissimum ocorre no sul 
da América Central (Costa Rica e Panamá) e 
América do Sul (exceto Guiana Francesa, Chile 
e Uruguai) (Kuijt 2003). No Brasil, ocorre na 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica 
e Pantanal (Caires & Dettke 2010), com limite sul 
na Floresta Estacional Semidecidual do Paraná. 
Poucas populações são conhecidas para a espécie 
no Sul, todas em unidades de conservação. Foi 
coletada sobre Inga marginata Willd. (Fabaceae) 
e observada sobre Aspidosperma polyneuron 
Müll. Arg. (Apocynaceae). Floresce em fevereiro 
e frutifica entre maio e agosto.

A espécie é reconhecida pelas folhas 
levemente falcadas, inflorescências curtas e frutos 
elipsoides com pétalas abertas eretas.

A análise do protólogo e dos t ipos 
nomenclaturais de P. reductum mostra plantas com 
ramos percurrentes, eventualmente dicotômicos e 
frutos elipsoides (Trelease 1916), o que confere 
com a circunscrição de P. obtusissimum, sendo 
designado como sinônimo deste último neste 
trabalho (ver comentários adicionais em P. 
burkartii). O lectótipo designado por Trelease 
(1916) foi destruído e, neste trabalho, propomos 
um novo lectótipo para P. reductum.

17. Phoradendron pellucidulum Eichler in 
Martius, Fl. bras. 5(2): 112. 1868. TIPO: BRASIL. 
AMAZONAS: San Carlos usque Rio Negro, 
Spruce 3480 (lectótipo, designado por Trelease 
(1916): W, destruído (= Trelease (1916) fig. 121); 
lectótipo, designado por Kuijt (1994): P[imagem!]; 
isolectótipos: K[imagem!] (2x)). Fig. 7a-f; 9

Ervas dioicas; ocorrem de forma isolada 
sobre o hospedeiro; ramificação percurrente, 
com dicotomias devido ao aborto do meristema 
apical; ramos eretos; coloração castanha ou pret in 
sicco; um ou poucos ramos emergindo do sistema 
haustorial. Caules elipsoidais ou rômbicos em 
seção transversal, achatados nos nós; 2–5 × 0,4 
cm; os basais cilíndricos, atingindo até 1 cm diâm. 
Catáfilos presentes somente nos entrenós proximais 
dos ramos laterais; um par localizado a ca. 5 mm 
da base, ca. 3 mm compr., base tubular e ápice 
livre. Folhas carnosas; superfície brilhante in sicco; 
folhas jovens coriáceas e translúcidas; elípticas, 
ovadas ou obovadas; base aguda, decurrente, 
ápice agudo ou obtuso, arredondado; 3–5 × 1,5–3 
cm; pecíolo 0,7–1 cm compr.; nervação palmada 

actinódroma basal, 3–5 nervuras primárias, 
normalmente só a central evidente na face abaxial. 
Espigas laterais; 2–3,5 cm compr.; 1–3 pares de 
brácteas estéreis na base; 2–4 segmentos férteis, 
trisseriados; espigas estaminadas com 9–12 flores 
por bráctea fértil; espigas pistiladas com 6–8 flores 
por bráctea fértil; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
pouco profundas. Frutos globosos; ca. 4 mm diâm.; 
superfície lisa; verde quando imaturo, coloração 
desconhecida quando maduro; pétalas fechadas. 
Sementes ca. 2 ×, 1,5 mm.
Material selecionado: SANTA CATARINA: Ibirama, 
Horto Florestal INP, 11.X.1956, fl., R. Reitz & R.M. Klein 
3848 (HBR, PACA, RB).

Phoradendron pellucidullum ocorre no norte 
da América do Sul, com a maioria dos registros 
na Amazônia (Kuijt 2003). No Brasil, além da 
Amazônia, é registrada na Caatinga, Cerrado e 
Floresta Atlântica, e na Região Sul do Brasil é 
encontrada somente no estado de Santa Catarina, 
em ambientes de Floresta Ombrófila Densa. 
Caires & Dettke (2010) citam a espécie para o 
Paraná, porém tratava-se de material determinado 
erroneamente. Não possui hospedeiros registrados 
no material estudado. Floresce e frutifica entre 
fevereiro e agosto.

A espécie é reconhecida pelos ramos eretos 
e percurrentes, entrenós curtos, geralmente 
elipsoidais e achatados nos nós, folhas com 
superfície brilhante, folhas jovens translúcidas e 
espigas trisseriadas que quando secas delicadas. 
Pode ser confundida com P. coriaceum, porém este 
se diferencia pelos ramos mais longos e circulares, 
catáfilos com as margens esbranquiçadas e folhas 
jovens nunca translúcidas.

18. Phoradendron perrottetii (DC.) Eichler in 
Mart., Fl. bras. 5(2): 112. 1868. Viscum perrottetii 
DC., Prodr. 4: 280. 1830. TIPO: GUIANA 
FRANCESA. Sem localidade, Perrottet 228 
(holótipo: G-DC[imagem!] = Trelease, 1916, Fig. 
119a). Figs. 7g-k; 9

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de 
forma agrupada sobre o hospedeiro; ramificação 
percurrente; ramos pendentes; coloração castanho-
avermelhada; verde-escura ou preta in sicco; 
um ou poucos ramos emergindo do sistema 
haustorial. Caules circulares ou elipsoidais em 
seção transversal; 5–15 × 0,8 cm; os basais 
circulares, atingindo até ca. 2 cm diâm. Catáfilos 
presentes somente nos entrenós proximais dos 
ramos laterais; um par localizado a ca. 5 mm da 
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base, ca. 4 mm compr., base tubular e ápice livre. 
Folhas carnosas; elípticas, ovadas, oblongas, 
obovadas ou falciformes; base aguda ou obtusa, 
decurrente; ápice agudo ou obtuso, arredondado 
ou acuminado; 6–15 × 2–5 cm; pecíolo 0,6–1,2 
cm compr.; nervação palmada actinódroma 
suprabasal, 3–5 nervuras primárias, inconspícuas 
na face abaxial e adaxial, normalmente só a central 
evidente na face abaxial. Espigas laterais; 2,5–6 cm 
compr.; 1–2 pares de brácteas estéreis na base; 4–6 
segmentos férteis, trisseriados, 12–18 flores por 
bráctea fértil, distribuição de flores estaminadas e 
pistiladas variável no segmento; flores ca. 1 mm 
diâm.; fóveas pouco profundas. Frutos globosos; 
ca. 5 mm diâm.; superfície lisa; brancos; pétalas 
fechadas. Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Sengés, Itararé, 
16.IV.1910, fl., P. Dusén 9647 (S). SANTA CATARINA: 
Biguaçu, Amâncio, 30.III.2010, fl., T.J. Cadorin et al. 
1798 (FURB, ICN). 
Material adicional examinado: ARGENTINA. JUJUY: 
San Lorenzo, 1911, fr., P. Jörgensen (BAB 35789). 
BRASIL. MINAS GERAIS: Cristália, Croslândia, 
18.VII.1998, fl., G. Hatschbach et al. 68031 (FLOR, 
MBM); Santana do Riacho, Serra do Cipó, 10.VI.1985, 
fl., M. Graças & M. Arrais (RB 288757). DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, Parque Municipal do Gama, 
31.VIII.1964, fl. e fr., H.S. Irwin & T.R. Soderstrom 
5805 (RB).

Phoradendron perrottetii ocorre na América 
do Sul e apresenta padrão anfi-amazônico de 
distribuição (Kuijt 2003). No Brasil, distribui-
se principalmente na Caatinga e no Cerrado 
(Caires & Dettke 2010) e na Região Sul ocorre 
nos estados do Paraná (Cerrado) e Santa Catarina 
(Floresta Ombrófila Densa). Também é confirmada 
a ocorrência da espécie para a Argentina, uma 
vez que o exemplar listado por Abbiatti (1946), 
e duvidoso na opinião de Kuijt (2003), confere 
com a morfologia da espécie. Nas fichas de 
coletas efetuadas na área de estudo não constam 
informações sobre os hospedeiros. Floresce e 
frutifica entre março e abril.

A espécie é reconhecida pelos ramos 
pendentes e circulares, folhas grandes, falcadas 
e inflorescências longas, trisseriadas e frutos 
brancos. Pode ser confundida com P. bathyoryctum, 
que possui inflorescências bisseriadas e frutos 
amarelados, ou ainda com P. dipterum, que 
tem hábito epiparasita e ramos rômbicos ou 
quadrangulares. O exemplar Smith & Reitz 12434 
listado por Kuijt (2003) para Santa Catarina 
corresponde à P. bathyoryctum.

19. Phoradendron piperoides (Kunth) Trel., 
Phoradendron 145, Figs. 217-222. 1916. Loranthus 
piperoides Kunth, Nov. gen. sp. 3: 443. 1818. 
Viscum piperoides (Kunth) DC., Prodr. 4: 281. 
1830. TIPO: COLÔMBIA. CAUCA: Popayan, 
1871, Humboldt & Bonpland s.n. (holótipo: 
P-HBK[imagem!] = Trelease (1916); Fig. 217a). 
 Figs. 8a-f; 9

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de 
forma isolada ou agrupada sobre o hospedeiro; 
ramificação percurrente; ramos eretos ou pendentes; 
coloração verde-escura até levemente amarelada ou 
avermelhada, castanha in sicco; um ramo emergindo 
do sistema haustorial. Caules circulares em seção 
transversal, levemente achatados nos nós; 4–15 
× 0,7 cm; os basais circulares atingindo até ca. 6 
cm diâm. Catáfilos em todos os entrenós; 1 par 
nos ramos principais, localizados a ca. 5 mm da 
base e 1–3 pares nos entrenós dos ramos laterais, o 
primeiro a ca. 5 mm da base e os demais entre 1–4 
cm do primeiro, ca. 2 mm compr., livres. Folhas 
carnosas; elípticas ou ovadas; base aguda ou obtusa, 
decurrente; ápice agudo, convexo ou arredondado, 
acuminado; 4,5–12 × 2–6 cm; pecíolo ca. 5 mm 
compr.; nervação pinada, nervura conspícua na face 
abaxial, 2–3 nervuras secundárias saem da base ou 
meio da lâmina, inconspícuas. Espigas laterais, raro 
terminais; 4–12 cm de compr.; 2–5 pares de brácteas 
estéreis na base; 4–8 segmentos férteis, bisseriados, 
3–9 flores por bráctea fértil, 1ª a 3ª apicais estaminadas 
e as demais pistiladas; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
rasas. Frutos globosos; ca. 4 mm diâm.; superfície lisa; 
avermelhados, alaranjados ou amarelados; pétalas 
abertas eretas. Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Mariópolis, aprox. 2 
km Sudoeste de Mariópolis, 26.XI.2011, G.A. Dettke et 
al. 1234 (ICN). RIO GRANDE DO SUL: Candelária, 
RS-287, km 132, 22.III.2010, fl., G.A. Dettke 354 (ICN). 
SANTA CATARINA: Siderópolis, próximo à barragem 
São Bento, 20.I.2010, fr., G.A. Dettke 249 (ICN).

Phoradendron piperoides possui ampla 
distribuição pela América Central e América do 
Sul (Kuijt 2003). No Brasil, é registrada para todos 
os estados e seu limite mais austral é no sul do Rio 
Grande do Sul (Caires & Dettke 2010). Na Região 
Sul, ocorre em áreas de baixa altitude, na Floresta 
Ombrófila Densa, Floresta Estacional e florestas 
do Pampa. Encontrada sobre espécies arbóreas 
de diversas famílias, com citação frequente sobre 
espécies de Ficus L. (Moraceae) e Myrsine L. 
(Myrsinaceae), além da exótica Melia azedarach 
L. (Meliaceae). Floresce e frutifica ao longo de 
todo o ano.
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Figura 7 – a-f. Phoradendron pellucidullum – a. hábito de indivíduo pistilado; b. hábito de indivíduo estaminado; c. folha; 
d. inflorescência estaminada; e. inflorescência pistilada; f. frutos maduros; g-k. Phoradendron perrottetii – g. hábito; h-i. 
folhas; j. inflorescência; k. frutos maduros. (a,c Schimitt et al. 1881 (ICN); b,d Schmitt et al. 1881 (FURB); e Reitz & 
Klein 3405 (HBR); f Klein 1248 (HBR); g-j Dusén 9647 (S); k Cadorin et al 1798 (FURB)).
Figure 7 – a-f. Phoradendron pellucidullum – a. habit of female plant; b. habit of male plant; c. leaf; d. male inflorescence; e. female 
inflorescence; f. mature fruits; g-k. Phoradendron perrottetii – g. habit; h-i. leaves; j. inflorescence; k. mature fruits. (a,c Schimitt et al. 1881 
(ICN); b,d Schmitt et al. 1881 (FURB); e Reitz & Klein 3405 (HBR); f Klein 1248 (HBR); g-j Dusén 9647 (S); k Cadorin et al 1798 (FURB)).
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A espécie é reconhecida facilmente pelos 
ramos cilíndricos e catáfilos em todos os entrenós, 
folhas com nervação pinada, frequentemente 
elípticas e acuminadas e inflorescências bisseriadas. 
Na maioria dos espécimes, os ramos, as folhas e 
as inflorescências apresentam tons avermelhados. 
Plantas que se desenvolvem em dossel mais 
aberto ou bordas ensolaradas, em geral, são mais 
robustas, com hábito ereto, entrenós e folhas 
menores e coloração amarelada; enquanto as que 
se desenvolvem no interior da copa do hospedeiro, 
em ambientes mais sombreados, apresentam hábito 
pendente, com ramos longos, folhas grandes e 
coloração mais escura. É confundida frequentemente 
com P. crassifolium, que possui catáfilos férteis e 
folhas com nervação palmada. Pode ser confundida 
com P. chrysocladon, que também possui folhas 
com nervação palmada (às vezes com aparência 
de pinada) e inflorescências trisseriadas (ver 
comentários adicionais em P. undulatum).

20. Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb., 
Fl. Brit. W. I. 711. 1864. Loranthus quadrangularis 
Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 3: 444. 1818. 
Viscum quadrangulare (Kunth) DC., Prodr. 4: 283. 
1830. TIPO: COLOMBIA. CUNDINAMARCA: 
próximo à Pandi e Fusagasuga, sobre Guazuma, 
“940 h.”, IX.1795, Humboldt & Bonpland s.n. 
(holótipo: P-HBK[imagem!] = Trelease (1916), 
Fig. 155a). Figs. 8g-l; 9

Phoradendron affine (Pohl ex DC.) Engl. & 
Krause, Nat. Pflanzenfam. 16b: 191. 1935. Viscum 
affine Pohl ex DC., Prodr. 4: 281. 1830. TIPO: 
BRASIL. MINAS GERAIS: São João Baptista, 
Pohl 544 (holótipo: G-DC[imagem!] = Trelease 
(1916), Fig. 165a; isótipo: W, destruído = Trelease 
(1916), Fig. 165b), syn. nov.

Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & 
Arn.) Eichler in Mart., Fl. bras. 5(2): 134m. 1868. 
Viscum liga Gillies ex Hook. & Arn., Bot. Misc. 
3: 355. 1833. TIPO: ARGENTINA. SAN JUAN: 
próximo à Los Cerrillos de San Juan, Gillies s.n. 
(holótipo: K! = Trelease (1916), Fig. 179); isótipo: 
E[imagem!]), syn. nov.

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de 
forma isolada ou agrupada sobre o hospedeiro; 
ramificação percurrente; ramos eretos, raro 
pendentes; coloração verde-escura ou verde clara, 
verde-escura ou castanha in sicco; um a poucos 
ramos emergindo do sistema haustorial. Caules 
circulares, rômbicos ou quadrangulares em seção 
transversal; 1,5–5 × 0,3–0,6 cm; os basais circulares 

atingindo até ca. 2 cm diâm. Catáfilos somente 
nos entrenós proximais dos ramos laterais; a ca. 
8 mm da base, ca. 2 mm compr., base tubular 
estreita e ápices livres. Folhas carnosas; elípticas, 
obovadas ou levemente falcadas; base aguda, 
decurrente; ápice agudo ou obtuso, convexo ou 
arredondado; 2–6 × 0,5–1,3 cm; pecíolo ca. 5 mm 
compr.; nervação palmada actinódroma basal, 3 
nervuras primárias, inconspícuas na face abaxial 
e adaxial, normalmente só a central evidente na 
face abaxial. Espigas laterais; 2–4 cm compr.; 1 
par de brácteas estéreis na base; 3–5 segmentos 
férteis, bisseriados, 5–9 flores por bráctea fértil, 
flores estaminadas, quando presentes, ocupam a 1ª 
a 3ª posições apicais; flores ca. 1 mm diâm.; fóveas 
rasas. Frutos globosos; ca. 4 mm diâm.; superfície 
lisa, alaranjados; pétalas abertas eretas ou fechadas. 
Sementes ca. 3 × 2 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Maringá, Campus 
da Universidade Estadual de Maringá, 2.VII.2004, fr., 
G.A. Dettke 2 (HUEM, R). RIO GRANDE DO SUL: 
Itati, RS-486, Rota do Sol, 27.I.2010, fl., G.A. Dettke 
277 (ICN). SANTA CATARINA: Xavantina, rodovia 
SC-266, 26.XI.2011, G.A. Dettke et al. 1241 (ICN).

Phoradendron quadrangulare é uma das 
espécies com mais ampla distribuição, ocorrendo 
na América Central e praticamente toda a América 
do Sul, exceto no Chile (Kuijt 2003). No Brasil, 
é registrado para a maioria dos estados, incluindo 
os três sulinos, onde ocorre em todas as formações 
vegetais. A escassez de registros da espécie em 
Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul 
reflete a ausência de coletas, embora a espécie 
talvez ocorra com menor frequência nestas 
regiões. A diversidade de hospedeiros é grande 
entre as espécies arbóreas nativas, sendo notável 
a frequência com que aparece associada com 
espécies de Handroanthus Mattos (Bignoniaceae) 
e à espécie exótica Melia azedarach. Floresce e 
frutifica ao longo de todo o ano, com fases mais 
acentuadas de novembro a maio.

Espécie reconhecida facilmente pela 
ramificação percurrente e hábito bastante 
denso, ramos jovens, em geral, rômbicos ou 
quadrangulares, folhas pequenas, inflorescências 
bisseriadas e frutos globosos alaranjados. Pode ser 
confundido com P. argentinum, mas esta possui 
entrenós mais curtos, bráctea fértil com apenas 
três flores e ápice dos frutos verrucoso. Também é 
vegetativamente semelhante à P. habrostachyum, 
porém nesta espécie os ramos jovens são circulares 
ou elipsoides, os nós achatados e as inflorescências 
trisseriadas.
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Kuijt (2003) reconheceu a grande dificuldade 
em distinguir P. quadrangulare de espécies correlatas 
e atribuiu para esta espécie 37 sinônimos. O autor 
manteve P. liga e P. affine como espécies distintas 
de P. quadrangulare, argumentando que em P. liga 
os ramos seriam mais delicados e alongados e em P. 
affine os entrenós jovens seriam circulares, raramente 
quadrangulares. No material examinado de diversas 
regiões do Brasil e países adjacentes, assim como no 
estudo de diversas populações na natureza e análise 
dos tipos nomenclaturais, verificamos que não há uma 
distinção clara e consistente entre estes morfotipos, 
apresentando muitas formas intermediárias. Desta 
forma, propomos P. affine e P. liga como sinônimos 
de P. quadrangulare.

21. Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) 
Eichler in Martius, Fl. bras. 5(2): 122, Fig. 
39. 1868. Viscum undulatum Pohl ex DC., 
Prodr. 4: 282. 1830. TIPO: BRAZIL. MINAS 
GERAIS: Barbacena, 1828, Pohl s.n. (holotype: 
G-DC[imagem!], = Trelease (1916), Fig. 190a). 
 Figs. 8m-p; 9

Phoradendron hamatifolium Rizzini in Reitz, 
Flora Ill. Catarinensis 1: 20. 1968. TIPO: BRAZIL. 
SANTA CATARINA: Blumenau, Morro Spitzkopf, 
997 m, 20.III.1952, Reitz 4633 (holótipo: HBR!; 
isótipo: RB!).

Ervas monoico-diclinas; ocorrem de forma 
isolada ou agrupada sobre o hospedeiro; ramificação 
percurrente, eventualmente com dicotomias devido 
ao aborto do meristema apical; ramos eretos ou 
pendentes; coloração verde-escura até levemente 
amarelada; castanha ou amarelada in sicco; um a 
poucos ramos emergindo do sistema haustorial. 
Caules circulares ou elipsoides em seção transversal, 
achatados nos nós; 4–8 × 0,8 cm; os basais circulares 
atingindo até ca. 5 cm diâm. Catáfilos somente nos 
entrenós proximais dos ramos laterais; 1–4 pares, 1 
par localizado a ca. 7 mm da base e 1–3 pares ca. 1 
cm acima do primeiro, ca. 3 mm compr., base tubular 
estreita e ápice livre. Folhas carnosas; elípticas, 
oblongas, raro obovadas, levemente falcadas; 
base aguda, decurrente; ápice agudo, convexo 
ou arredondado, acuminado; 4–13 × 1,5–4,5 cm; 
pecíolo ca. 8 mm compr.; nervação pinada, nervura 
conspícua na face abaxial, 2–3 nervuras secundárias 
saem da base ou meio da lâmina, inconspícuas. 
Espigas laterais; 3–7 cm compr.; 2–6 pares de 
brácteas estéreis na base; 5–9 segmentos férteis, 
bisseriados, 3–9 flores por bráctea fértil, 1ª a 3ª 
apicais estaminadas e as demais pistiladas; flores 

ca. 1 mm diâm.; fóveas rasas. Frutos globosos; ca. 
3 mm diâm.; superfície lisa; amarelados; pétalas 
abertas eretas ou fechadas. Sementes ca. 2 × 1,5 mm.
Material selecionado: PARANÁ: Jaguariaíva, Parque 
Estadual do Cerrado, 3.II.2011, fr., G.A. Dettke 570 
(ICN). RIO GRANDE DO SUL: Taquara, Batingueira, 
30.VII.2014, veg., S.A.L. Bordignon 3455 (ICN). 
SANTA CATARINA: Garuva, Morro do Campo Alegre, 
21.XII.1960, fl., R. Reitz & R.M. Klein 10467 (HBR, RB). 

Phoradendron undulatum ocorre na América 
Central e América do Sul, apresentando um padrão 
de distribuição anfi-amazônico (Kuijt 2003). No 
Brasil, é mais comum na Caatinga, Cerrado e 
Floresta Atlântica (Caires & Dettke 2010). Na Região 
Sul do Brasil, ocorre na região de Cerrado, Floresta 
Ombrófila Densa e Mista e Floresta Estacional. 
Apresenta diversos hospedeiros pertencentes às 
famílias Anacardiaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, 
Myrsinaceae e Peraceae. Floresce e frutifica entre 
setembro e março.

A espécie é reconhecida facilmente pela 
presença de vários catáfilos nos ramos laterais, 
ramos jovens elipsoides e achatados nos nós, folhas 
com nervação pinada, ápice comumente acuminado 
e inflorescências bisseriadas com muitos segmentos 
férteis. Pode ser confundida com P. piperoides (ex. 
Rizzini 1968: Reitz & Klein 3071 e 10467), mas 
esta espécie possui catáfilos em todos os entrenós, 
ramos jovens circulares e coloração geralmente mais 
escura, tanto in vivo quanto in sicco (ver comentários 
adicionais em P. hexastichum).

Kuijt (2003) considerou P. hamatifolium 
Rizzini como sinônimo de P. undulatum, opinião 
com a qual concordamos após a análise de 
um número maior de exemplares. Embora as 
inflorescências no morfotipo de P. hamatifolium 
possuam somente três flores por bráctea fértil, as 
demais características conferem com P. undulatum, 
na qual há variação entre 3-9 flores por bráctea 
fértil, por vezes no mesmo indivíduo. Estudos de 
genética populacional poderiam esclarecer melhor 
esta relação. O holótipo de P. hamatifolium encontra-
se depositado no HBR e não no RB como indicou 
erroneamente Kuijt (2003).

Nomes citados para o sul do Brasil
e excluídos neste estudo
Dendrophthora enckeifolia (Rizzini) Kuijt 

(Rizzini 1956): Citado pelo autor como seu 
basiônimo Phoradendron enckeifolium Rizzini. 
O material citado para o estado do Paraná 
(Pereira & Duarte 1917 – RB) corresponde a 
P. ensifolium.
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Figura 8 – a-f. Phoradendron piperoides – a. hábito; b-d. folhas; e. inflorescência; f. frutos maduros; g-l. Phoradendron 
quadrangulare – g. hábito; h-i. folhas; j. inflorescência; k. frutos imaturos; l. frutos maduros; m-p. Phoradendron undulatum – m. 
hábito; n. folha; o. inflorescência; p. frutos maduros. (a,f Caxambu & Silva 1701 (HCF); b,e Sobral et al. 1895 (MBM); c Hatschbach 
19416 (MBM); d Rambo 42752 (S); g Dettke 02 (HUEM); h Rambo 47115 (S); i Hagelund 11522 (MBM); j Dettke 336 (ICN); 
k Dettke 348 (ICN); l Dettke 149 (ICN); m Rambo 29407 (PACA); n,p Dettke 570 (ICN); o Dusén 10405 (S)).
Figure 8 – a-f. Phoradendron piperoides – a. habit; b-d. leaves; e. inflorescence; f. mature fruits; g-l. Phoradendron quadrangulare – g. habit; h-i. leaves; j. 
inflorescence; k. immature fruits; l. mature fruits; m-p. Phoradendron undulatum – m. habit; n. leaf; o. inflorescence; p. mature fruits. (a,f Caxambu & Silva 
1701 (HCF); b,e Sobral et al. 1895 (MBM); c Hatschbach 19416 (MBM); d Rambo 42752 (S); g Dettke 02 (HUEM); h Rambo 47115 (S); i Hagelund 
11522 (MBM); j Dettke 336 (ICN); k Dettke 348 (ICN); l Dettke 149 (ICN); m Rambo 29407 (PACA); n,p Dettke 570 (ICN); o Dusén 10405 (S)).
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Dendrophthora flagelliformis (Lam.) Krug 
& Urb.: O herbário MVM possui uma coleta 
(Reineck s.n. – MVM 5061) supostamente para 
o estado do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 
Rio Cahy). Embora o material corresponda a 
D. flagelliformis, é conhecida pela comunidade 
botânica a má índole deste coletor,  que 
comercializava exsicatas fraudulentas para 
diversos herbários (Benedi 1987, Benedi & Sáenz 
1996, Paz & Bassagoda 2011). Somando-se a isso 
o fato de que a espécie ocorre somente em ilhas da 
América Central (Kuijt 1961), desconsideramos 
a ocorrência desta espécie para o Sul do Brasil.

Phoradendron congestum Trel. (Kuijt 2003): 
O material citado pelo autor para o estado de Santa 
Catarina (Smith & Reitz 6092 – F, RB, UC, US) 
corresponde a P. bathyoryctum.

Phoradendron flavens (Sw.) Griseb. (Rambo 
1951): O material determinado como P. flavens pelo 
autor corresponde a P. bathyoryctum.

Phoradendron glaziovii Urb. (Rambo 1951): 
Atribuído como sinônimo de P. dipterum (Kuijt, 
2003).

Phoradendron martianum Trel. (Rizzini 
1968):  Atr ibuído como sinônimo de P. 
quadrangulare (Kuijt, 2003). O material citado 
pelo autor para Santa Catarina (Reitz & Klein 2736 
– HBR) corresponde a P. pellucidullum.

Phoradendron microphyllum (Pohl ex DC.) 
Trel. (Kuijt 2003): O material citado pelo autor para 
o estado do Paraná (Gilbert 81 – K) corresponde 
à P. quadrangulare. Esta espécie possui muitas 
características similares a P. quadrangulare, mas 
possui os ramos mais delicados na concepção de 

Figura 9 – Coletas de espécies de Phoradendron na Região Sul do Brasil.
Figure 9 – Collections of Phoradendron species from Southern Brazil.
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Kuijt (2003), é possível que se trate de mais um 
sinônimo de P. quadrangulare. Não foi possível a 
análise do tipo para formalizar a proposta.

Phoradendron nitidum (Gardner) Eichler 
(Kuijt 2003): O material citado pelo autor para o 
estado do Rio Grande do Sul (Rambo 42039 – MO) 
corresponde a P. holoxanthum.

Phoradendron platycaulon Eichler (Kuijt 
2003): O material citado pelo autor para o estado 
de Santa Catarina (Smith & Reitz 12434 – R) 
corresponde a P. bathyoryctum; e o material citado 
para o Paraná (Hankeé 566 – U, Terr. Guaporé, Rio 
Madeira), provavelmente é um erro de digitação na 
etiqueta, pois tal localidade não existe no estado 
do Paraná e provavelmente seja correspondente ao 
estado de Rondônia, onde a espécie é registrada.

Phoradendron rubrum (Pohl) Eichler (Rambo 
1951): O material determinado como P. rubrum 
pelo autor corresponde a P. quadrangulare.

Phoradendron selloi Eichler (Rambo 1951): 
Atribuído como sinônimo de P. falcifrons (Kuijt 
2003), que neste estudo é proposto como sinônimo 
de P. ensifolium.

Phoradendron ulophyllum Eichler (Rambo 
1951; Rizzini 1968): Atribuído como sinônimo de 
P. bathyoryctum (Kuijt 2003).
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Resumo
Este trabalho apresenta o tratamento taxonômico de Sapindaceae em três remanescentes de florestas montanas 
no sul da Bahia, Brasil. Foram registrados seis gêneros e 21 espécies. Paullinia (7 spp.) foi o gênero mais 
diverso em número de espécies, seguido de Cupania (5 spp.), Allophylus (4 spp.), Matayba e Serjania (2 spp. 
cada) e Talisia (1 espécie). Foram verificados quatro novos registros de ocorrência (Allophylus leucoclados, 
A. petiolulatus, Cupania furfuracea e Matayba intermedia) para a Região Nordeste. Nove espécies foram 
ilustradas pela primeira vez: Allophylus leucoclados, Cupania racemosa, C. rugosa, Cupania sp. 1, Paullinia 
ferruginea, P. micrantha, P. racemosa, P. revoluta e Serjania salzmanniana. O trabalho inclui uma chave 
de identificação, descrições, ilustrações, informações sobre floração e frutificação, além de comentários 
taxonômicos e de distribuição geográfica de cada espécie encontrada. 
Palavras-chave: Floresta Atlântica, floresta ombrófila, florística, Paullinia, Sapindales.

Abstract
This work presents the taxonomic study of Sapindaceae from three areas of montane forest remnants in southern 
Bahia, Brazil. Six genera and 21 species were registered. Paullinia (7 spp.) was the most diverse genus in 
number of species, followed by Cupania (5 spp.), Allophylus (4 spp.), Matayba and Serjania (2 spp. each) 
and Talisia (1 sp.). Four new occurrence records were registered (Allophylus leucoclados, A. petiolulatus, 
Cupania furfuracea and Matayba intermedia) for Northeast Brazil. Nine species were illustrated for the first 
time: Allophylus leucoclados, C. racemosa, C. rugosa, Cupania sp. 1, Paullinia ferruginea, P. micrantha, 
P. racemosa, P. revoluta and Serjania salzmanniana. This work includes an identification key, descriptions, 
illustrations, notes on phenology and comments on the taxonomy and geographic distribution of each species.
Key words: Atlantic Forest, ombrophilous forest , floristics, Paullinia, Sapindales.
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Introdução
Sapindaceae Juss. possui ca. 141 gêneros 

e 1.900 espécies e distribuição cosmopolita, 
com a maioria das espécies nas zonas tropicais 
e subtropicais (Buerki et al. 2010). No Brasil 
ocorrem 27 gêneros e aproximadamente 419 
espécies, com estimativa de 136 espécies para a 
Região Nordeste (Somner et al. 2014). A família 

ocupa variados hábitats, com boa representação 
em todos os domínios vegetacionais brasileiros, 
possuindo maior diversidade nos domínios 
Amazônico e Atlântico (Acevedo-Rodríguez 1993) 
com 220 e 191 espécies, respectivamente (Somner 
et al. 2014).

Sapindaceae abriga arbustos, árvores e 
trepadeiras, herbáceas ou lenhosas, com folhas 
compostas alternas, pari- ou imparipinadas; as 
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flores são pequenas (geralmente menores que 5 mm 
compr.) e podem ser actinomorfas ou zigomorfas; 
os frutos são variados, podendo ser esquizocarpos 
com mericarpos samarídeos ou cocos drupáceos, 
cápsulas loculicidas ou septífragas, ou bacáceos. 
Os táxons arbustivo-arbóreos geralmente possuem 
folíolo terminal abortivo enquanto as trepadeiras 
geralmente apresentam látex alvo e estípulas. 

Estudos florísticos recentes continuam 
revelando novidades taxonômicas em Sapindaceae 
no território brasileiro, incluindo dois gêneros 
novos (Acevedo-Rodríguez 2011, 2012) além 
de diversas espécies descritas nos últimos cinco 
anos (e.g., Acevedo-Rodríguez 2012; Perdiz et al. 
2012; Ferrucci & Coulleri 2013). Contudo, existem 
poucos tratamentos taxonômicos de Sapindaceae 
disponíveis no leste do Brasil (Reitz 1980; Somner 
1997; Ferrucci 2006; Somner et al. 2009a,b). No 
estado da Bahia, apenas áreas de campo rupestre 
(Ferrucci 1995; Ferrucci & Somner 2005) foram 
alvo de estudo taxonômico.

Levantamentos recentes no sul da Bahia 
(e.g., Amorim et al. 2009; Rocha & Amorim 
2012; Coelho & Amorim 2014; Leitman et 
al. 2014) investigaram aspectos florísticos e 
ecológicos de florestas montanas em diferentes 
áreas, revelando uma flora muito diversa, com 
elevado número de espécies novas e conexões 
fitogeográficas anteriormente desconhecidas com 
a flora da Região Sudeste (detalhes em Amorim et 
al. 2009). Esses estudos concentraram-se em três 
fragmentos de floresta em regiões montanhosas e 
que possuem a vegetação relativamente preservada, 
principalmente nos pontos de altitude mais elevada.

Visando preencher  uma lacuna no 
conhecimento taxonômico de Sapindaceae para 
as florestas ombrófilas montanas do sul da Bahia, e 
de forma a contribuir com o projeto Flora da Bahia 
(Giulietti et al. 2006), este trabalho teve como 
objetivo apresentar um tratamento taxonômico 
da família considerando três remanescentes de 
floresta montana na região, incluindo uma chave de 
identificação, descrições, ilustrações, comentários 
taxonômicos e de distribuição geográfica.

Material e Métodos
O estudo foi realizado em três fragmentos de 

floresta montana na região sul da Bahia: PARNA 
de Serra das Lontras, nos municípios de Arataca, 
São José da Vitória e Una; Reserva Particular Serra 
da Pedra Lascada, em Barro Preto; e RPPN Serra 
Bonita, em Camacan (Fig. 1).  Descrições mais 

detalhadas sobre as áreas de estudo, incluindo 
dados climáticos e de relevo foram apresentados 
em Amorim et al. (2009), Rocha & Amorim (2012),  
Liuth et al. (2013), Coelho & Amorim (2014) e 
Leitman et al. (2014).

Foram realizadas expedições de coleta no 
período de fevereiro de 2009 a setembro de 2011. 
Também foram utilizadas as amostras da coleção 
“Florestas Montanas do sul da Bahia”, realizadas 
no período 2004–2008. Estes materiais foram 
depositados no herbário CEPEC, com duplicatas 
distribuídas para os herbários CTES, HUEFS, 
NY, RB e US. As coleções dos herbários ALCB, 
CEPEC, CTES, HEPH, HRB, HUEFS, INPA, 
M, MBML, MO, NY, RB e UB foram analisadas 
através de empréstimos, visitas ou consultas pela 
internet. Tipos nomenclaturais e fotografias dos 
tipos também foram analisados. 

O tratamento taxonômico incluiu dados 
referentes a todo o material coletado nas áreas de 
estudo e materiais complementares. Apenas um 
material representativo de cada área de estudo 

Figura 1 – Mapa mostrando as três áreas estudadas de 
floresta montana no sul da Bahia, Brasil: PARNA Serra 
das Lontras (Serra das Lontras), Serra da Pedra Lascada 
(Pedra Lascada) e RPPN Serra Bonita (Serra Bonita). 
Modificado de Amorim et al. (2009).
Figure 1 – Map showing locations of the three studied areas 
of montane forest in southern Bahia, Brazil: PARNA Serra 
das Lontras, Serra da Pedra Lascada, and RPPN Serra Bonita. 
Modified from Amorim et al. (2009).
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foi citado no material examinado. Os táxons 
foram arranjados em ordem alfabética. Os dados 
de floração e frutificação foram baseados apenas 
nas exsicatas das áreas de estudo. As descrições 
não são simétricas entre espécies de gêneros 
diferentes, havendo uniformização dentro de 
um mesmo gênero e entre gêneros diferentes 
apenas quando determinadas características foram 
utilizadas na chave de identificação.

A terminologia utilizada para descrição 
dos caracteres morfológicos foi baseada em 
Font Quer (1965) e Rizzini (1977) para as partes 
vegetativas, Silva et al. (2013) para os frutos 
(para Talisia, Acevedo-Rodríguez 2003) e Tamaio 
& Angyalossy (2009) para a variação cambial 
em Paullinia e Serjania. As domácias foram 
descritas como barbadas (em forma de tufos de 
tricomas), foveoladas ou urceoladas. Os cincinos 
foram descritos como pauci- (até quatro flores) ou 
plurifloros (mais de quatro flores). Utilizaram-se no 
tratamento taxonômico as seguintes abreviaturas: 
alt. (altura), ca. (cerca de), compr. (comprimento), 
larg. (largura), diâm. (diâmetro) e vs. (versus). A 
distribuição geográfica das espécies no Brasil foi 
baseada em bibliografia especializada e análise das 
coleções dos herbários supracitados. Seguimos o 

Chave de identificação para as espécies de Sapindaceae em florestas montanas no sul da Bahia, Brasil

1. Árvores ou arbustos, sem gavinhas; estípulas e látex ausentes.
2.	 Folhas	 1–3-folioladas,	 sem	 folíolo	 terminal	 abortivo;	flores	 zigomorfas;	 fruto	 esquizocárpico,	

mericarpos drupáceos; sementes sem arilo ou sarcotesta.
3. Folhas 1-folioladas  .....................................................................  1.1 Allophylus leucoclados
3’. Folhas 3-folioladas.

4. Ramos vegetativos hirsuto-pubescentes; margem do folíolo conspicuamente serrulada 
até a base; veias terciárias percurrentes  ...................................  1.4 Allophylus sericeus

4’. Ramos vegetativos glabros ou pubérulos; margem dos folíolos serruladas ou serradas 
apenas no terço distal; veias terciárias reticuladas.
5. Folíolo terminal 12,3–15,8 cm compr., peciólulo do folíolo terminal 4–20 mm 

compr.;	tirso	birramificado	na	base	 ............................  1.2 Allophylus petiolulatus
5’. Folíolo terminal 5–10,7 cm compr., peciólulo do folíolo terminal 1–2 mm compr.; 

tirso	sem	ramificação	na	base	 ...................................  1.3 Allophylus semidentatus
2’.	 Folhas	com	mais	de	três	folíolos,	folíolo	terminal	abortivo;	flores	actinomorfas;	fruto	bacáceo	ou	

cápsula loculicida; sementes com arilo ou sarcotesta.
6. Peciólulos pulvinulados e dilatados; folhas sem domácias; pétalas com apêndice basal simples; 

fruto bacáceo, unilocular; sementes com sarcotesta  .......................  6.1 Talisia macrophylla
6’. Peciólulos sem pulvínulo; folhas geralmente com domácias; pétalas com apêndice basal 

bipartido; fruto cápsula loculicida, com duas a três valvas; sementes com arilo.
7. Cálice dialissépalo com abertura não precoce.

8.	 Folíolos	com	hipofilo	glabro	a	pubérulo,	margem	inteira,	domácias	conspícuas.

conceito de Coutinho (2006) ao considerarmos os 
domínios fitogeográficos brasileiros.

Resultados e Discussão
As áreas estudadas apresentaram um total de 

seis gêneros e 21 espécies de Sapindaceae. Foram 
verificados quatro novos registros de ocorrência 
(Allophylus leucoclados, A. petiolulatus, Cupania 
furfuracea e Matayba intermedia) para a Região 
Nordeste. Em relação à lista apresentada por 
Amorim et al. (2009), houve um acréscimo de 
três espécies, a determinação de seis espécies 
naquele momento ainda não identificadas e a 
atualização nomenclatural de cinco táxons. Nove 
espécies foram ilustradas pela primeira vez: 
Allophylus leucoclados, Cupania racemosa, C. 
rugosa, Cupania sp. 1, Paullinia ferruginea, P. 
micrantha, P. racemosa, P. revoluta e Serjania 
salzmanniana.

É interessante notar que ca. 62% (13 espécies) 
das Sapindaceae ocorrentes nas áreas de estudo são 
endêmicas no domínio Atlântico, o que corrobora 
os dados de Stehmann et al. (2009) sobre o 
elevado nível de endemismo de plantas vasculares 
encontradas nesta formação e reafirma o conhecido 
caráter de hotspot de biodiversidade atribuído às 
florestas da região sul da Bahia (Thomas et al. 
1998; Martini et al. 2007).
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9. Apêndice petalífero maior que a pétala; cápsula 2-lobada, obtriangular, fortemente 
compressa lateralmente, lobos agudos  ......................................  2.2 Cupania ludowigii 

9’.	 Apêndice	petalífero	menor	que	a	pétala	ou	rudimentar	(flores	desconhecidas	em	Cupania 
sp. 1); cápsula 3-lobada, trígono-obovoide, lobos agudos, obtusos ou arredondados.
10. Folhas 8–10-folioladas; cápsula com lobos agudos, endocarpo tomentoso ............  

 .............................................................................................2.3 Cupania racemosa 
10’. Folhas 4–5-folioladas; cápsula com lobos obtusos ou arredondados, endocarpo 

viloso  ......................................................................................... 2.5 Cupania sp. 1
8’.	 Folíolos	 com	hipofilo	 furfuráceo-tomentoso	ou	viloso,	 ferrugíneo,	margem	 subrepanda	 a	

levemente serrulada ou inciso-denteada, domácias inconspícuas, cobertas pelo indumento.
11.	 Folhas	 10–25-folioladas,	margem	 crenado-serrada;	 hipofilo	 furfuráceo-tomentoso;	

cápsula com lobos obtusos  ......................................................  2.1 Cupania furfuracea 
11’. Folhas 6–9-folioladas, margem subrepanda a levemente serrulada, dentes geralmente 

inconspícuos;	hipofilo	viloso;	cápsula	com	lobos	agudos ..............  2.4 Cupania rugosa 
7’. Cálice gamossépalo com abertura precoce.

12. Folhas 8–24-folioladas, folíolos geralmente conduplicados e recurvados, veias secundárias 
arqueado-ascendentes no terço proximal, domácias geralmente presentes, urceoladas  ........  
 .......................................................................................................... 3.1 Matayba guianensis

12’. Folhas 4–10-folioladas, folíolos não conduplicados e recurvados, veias secundárias obliquas 
e retilíneas no terço proximal, levemente arqueadas no terço distal, domácias ausentes  ......  
 .......................................................................................................... 3.2 Matayba intermedia

1’. Trepadeiras semilenhosas ou lianas, com gavinhas; estípulas e látex presentes.
13. Fruto cápsula septífraga; sementes com arilo.

14. Folhas 1-folioladas  ........................................................................ 4.1 Paullinia unifoliolata
14’. Folhas com mais de um folíolo.

15. Cápsula alada, trígono-obovoide.
16. Margem dentado-serrada; venação craspedódroma mista; cápsula com alas pouco 

desenvolvidas  .................................................................. 4.4 Paullinia micrantha
16’. Margem inteira, denticulada, crenado-serrada ou serrada; venação broquidódroma; 

cápsula com alas bem desenvolvidas.
17. Ramos vegetativos e reprodutivos glabros; domácias barbadas, conspícuas; 

cápsula com epicarpo glabro e	alas	inflexas	 ............. 4.5 Paullinia racemosa
17’. Ramos vegetativos e reprodutivos velutinos; domácias ausentes; cápsula com 

epicarpo velutino e alas planas  ...................................  4.6 Paullinia revoluta
15’. Cápsula não alada, globosa, elipsoide ou obovoide.

18. Folhas 7–9-folioladas, 3–4-jugas, folíolos basais ternados, venação broquidódroma; 
epicarpo e endocarpo glabros  .........................................  4.2 Paullinia carpopoda

18’. Folhas 5-folioladas, 2-jugas, folíolos basais não ternados, venação craspedódroma, 
mista ou não; epicarpo e endocarpo pilosos.
19. Estípulas subuladas, caducas; folíolo com margem denticulada a crenado-

serrada, dentes obtusos, venação craspedódroma mista; cápsula elipsoide ou 
globosa, 1,5–2,6 × 1,2–1,9 cm, estípite 2–6 mm compr., uma semente por 
cápsula  ....................................................................  4.3 Paullinia ferruginea

19’. Estípulas ovadas, escariosas e persistentes; folíolo com margem serrada, 
venação craspedódroma; cápsula elipsoide ou obovoide, 1,7–2 × 0,5–0,9 cm, 
estípite ca. 1 mm compr., geralmente três sementes por cápsula  ...................  
 ................................................................................. 4.7 Paullinia rubiginosa

13’. Fruto esquizocarpo com três mericarpos samarídeos; sementes sem arilo.
20. Trepadeira semilenhosa, cilindro vascular composto, com três cilindros vasculares periféricos, 

equidistantes, ao redor de uma medula oca; folíolos de margem dentada; sépalas 4; mericarpos 
1,8–2,5 × 0,5–1 cm  ...........................................................................  5.1 Serjania communis

20’. Liana, cilindro vascular simples, 5-lobado, lobos arredondados; folíolos de margem inteira 
ou com dentes inconspícuos; sépalas 5; mericarpos  3,8–4,4 × 1,3–1,5 cm  ..........................  
 .....................................................................................................  5.2 Serjania salzmanniana
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1.1 Allophylus leucoclados Radlk. in Mart., Eichl. 
& Urban, Fl. bras. 13(3): 473. 1900. Fig. 2a-e

Árvore ou arbusto, até 6 m alt., ramos 
vegetativos glabros ou pubérulos, alvacentos a 
acizentados, estípula e látex ausentes. Folhas 
1-folioladas, pecíolo 3,7–5,5 cm compr., peciólulo 
4–5 mm compr., folíolos elípticos, lanceolados ou 
oblongo-lanceolados, 13–20,5 × 4,5–9,6 cm, base  
cuneada, raro obliqua, ápice acuminado, margem 
inteira ou serrulada; venação craspedódroma, 
veias terciárias reticuladas; epifilo glabro, 
hipofilo glabro ou pubérulo; domácias ausentes. 
Tirso espiciforme, não ramificado na base, eixos 
pubérulos, cincinos paucifloros, pedicelo floral 
0,6–1 mm compr., brácteas ca. 0,8 mm compr., 
ovadas. Flores 3–4 mm compr.; sépalas 4(–5), 
face externa pubérula e interna glabra; pétalas 
obovadas ou espatuladas, apêndice petalífero 
formado por duas linguetas inflexas. Cocos 
1–2, obovoides, 1,1–1,5 × 0,7–1 cm, epicarpo 
glabriúsculo; semente, ca. 1 × 0,8 cm.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 12.X.2008, fl., A. Jardim et al. 112 (CEPEC, 
CTES, HUEFS). Camacan, RPPN Serra Bonita, 
17.VII.2009, est., A.M. Amorim et al. 7875 (CEPEC).

Endêmica no domínio Atlântico (Somner 
& Ferrucci 2009), Allophylus leucoclados, 
conhecida anteriormente apenas no Espírito 
Santo e Rio de Janeiro, é registrada pela primeira 
vez na Região Nordeste. As folhas 1-folioladas 
a distinguem facilmente das outras espécies de 
Allophylus ocorrentes na área de estudo, que são 
geralmente 3-folioladas. Coletada com flores de 
setembro a outubro e frutos de fevereiro a maio, 
julho e dezembro.

1.2 Allophylus petiolulatus Radlk., Ergänz. 
Monogr. Serjania 16(1): 181. 1886. Iconografia: 
Ferrucci et al. (2009), prancha 1, fig. c-d.

Árvore ou arbusto, até 25 m alt., ramos 
vegetativos glabros ou pubérulos, castanho-
acizentados ou castanhos, estípula e látex ausentes. 
Folhas 3-folioladas, pecíolo 4,2–10,5 cm compr., 
peciólulo lateral até ca. 6 mm compr., terminal 4–20 
mm compr., folíolos elípticos, 12,3–15,8 × 3,6–4,5 
cm, base  cuneada no folíolo terminal, obliqua 
nos folíolos laterais, ápice agudo a acuminado, 
margem serrulada a partir do terço distal; venação 
craspedódroma mista, veias terciárias reticuladas; 
epifilo glabro, hipofilo pubérulo; domácias 
barbadas. Tirso racemiforme, birramificado na 
base, eixos pubérulos a tomentosos, cincinos 

paucifloros, pedicelo floral 1–1,2 cm compr., 
brácteas ca. 1 mm compr., ovadas ou lanceoladas. 
Flores ca. 3,5 mm compr.; sépalas 4, ambas as 
faces glabriúsculas; pétalas espatuladas, apêndice 
emarginado, formando duas linguetas inflexas. 
Cocos 1–2, subglobosos, obovoides, 0,9–1,4 × 
0,7–1 cm, epicarpo glabriúsculo; semente não vista.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 13.IX.2009, est., R. Perdiz et al. 726 (CEPEC, 
HUEFS). Camacan, RPPN Serra Bonita, 18.V.2010, fl., 
D. Rocha 1136 (CEPEC).

Disjunta entre os domínios Atlântico e 
Amazônico (Somner et al. 2014), presente na 
Bolívia e Brasil (Somner et al. 2009b), Allophylus 
petiolulatus é morfologicamente semelhante a A. 
semidentatus, diferindo desta por apresentar o 
peciólulo terminal de maior comprimento, 4–20 
mm compr. (vs.  1–2 mm compr.), folíolos maiores, 
12,3–15,8 × 3,6–4,5 cm (vs. 5–10,7 × 1,6–4 cm) e 
tirso birramificado na base (vs. não ramificado na 
base). Coletada com flores em maio.

1.3 Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. in 
Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(5): 312. 1895. 
Iconografia: Ferrucci et al. (2009), prancha 1, fig. e-g.

Árvore, até 6 m alt., ramos vegetativos 
glabros ou pubérulos, castanho-acizentados 
ou castanhos, estípula e látex ausentes. Folhas 
3-folioladas, pecíolo 2,5–4,7 cm compr., peciólulos 
lateral e terminal 1–2 mm compr., folíolos 
obovados, oblanceolados ou elípticos, 5–10,7 × 
1,6–4 cm, base cuneada no folíolo terminal, obliqua 
nos laterais, ápice acuminado, margem serrada a 
partir da metade distal; venação craspedódroma 
mista, veias terciárias reticuladas; epifilo glabro, 
hipofilo glabro ou pubérulo; domácias barbadas, às 
vezes ausentes. Tirso racemiforme, não ramificado 
na base, eixos pubérulos, cincinos paucifloros, 
pedicelo floral 2–2,3 mm compr., brácteas 0,5–1 
mm compr., ovado-subuladas. Flores 1,5–3 mm 
compr.; sépalas 4, ambas as faces glabras, pétalas 
espatuladas ou obovadas, apêndice emarginado, 
formando duas linguetas inflexas. Cocos 1–2, 
obovoides, 0,6–0,8 × 0,5–0,6 cm, epicarpo glabro; 
semente 3,5–4,6 × 3,5–4 mm.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 6.V.2011, est., R. Perdiz et al. 750 (CEPEC). 
Camacan, R PPN Serra Bonita, 29.X.2004, fr., A.M. 
Amorim et al. 4383 (CEPEC). 

Allophylus semidentatus possui ampla 
distribuição, disjunta entre os domínios Atlântico e 
Amazônico (Somner et al. 2014). Ver comentários 
em A. petiolulatus. Coletada com frutos em outubro.
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Figura 2 – a-e. Allophylus leucoclados – a. ramo com flores; b. ramo com frutos; c. detalhe da articulação do pecíolo; d. flor 
estaminada com parte do perianto removido, evidenciando os lobos nectaríferos e estames; e. face adaxial da pétala, eviden-
ciando apêndice petalífero; f-h. Cupania sp.1 - f. ramo vegetativo; g. ramo com frutos; h. detalhe do hipofilo, evidenciando uma 
domácia foveolada; i-n. Cupania racemosa - i. ramo vegetativo; j. detalhe do hipofilo, evidenciando domácias foveoladas; k. 
inflorescência; l. flor estaminada; m. face adaxial da pétala, evidenciando apêndice petalífero; n. ramo com cápsula imatura;  
o-s. Cupania rugosa - o. ramo com flores; p. flor estaminada; q. flor estaminada com perianto removido evidenciando disco 
nectarífero e estames; r. face adaxial da pétala evidenciando apêndice petalífero; s. ramo com cápsula imatura. (a, c-e Amorim 
524; b Amorim 4973; f-g Fiaschi 2647; i-m Perdiz 432; n Perdiz 557; o, s Carvalho 5031; p-r Folli 15). 
Figure 2 – a-e. Allophylus leucoclados – a. branch with flowers; b. branch with fruits; c. detail of petiole articulation; d. staminate flower 
with perianth removed showing nectary lobes and stamens; e. adaxial view of petal showing petal appendage; f-h. Cupania sp.1 - f. 
sterile branch; g. branch with fruits; h. detail of leaflet abaxial surface showing pit domatia; i-n. Cupania racemosa – i. sterile branch; 
j. detail of leaflet abaxial surface showing pit domatia; k. inflorescence; l. staminate flower; m. adaxial view of petal showing petal 
appendage; n. immature capsule; o-s. Cupania rugosa – o. branch with flowers; p. staminate flower; q. staminate flower with perianth 
removed showing nectary disk and stamens; r. adaxial view of petal showing petal appendage; s. immature capsule. (a, c-e Amorim 524; 
b Amorim 4973; f-g Fiaschi 2647; i-m Perdiz 432; n Perdiz 557; o, s Carvalho 5031; p-r Folli 15).
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1.4 Allophylus sericeus (Cambess.) Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. 
Wiss. München 20: 230. 1890. Iconografia: Silva 
et al. (2013), fig. 1a-b.

Árvore, até 8 m alt., ramos vegetativos hirsuto-
pubescentes, alvacentos a amarelados, estípula e 
látex ausentes. Folhas 3-folioladas, pecíolo 4,5–9 
cm compr., peciólulos lateral e terminal 2–6 mm 
compr., folíolos elípticos, ovados ou obovados, 
laterais às vezes falcados, 10–20,5 × 4,3–9,4 cm, 
base atenuada ou cuneada nos folíolos terminais, 
obliqua nos laterais, ápice acuminado, mucronado, 
margem serrulada; venação craspedódroma, veias 
terciárias percurrentes; epifilo pubescente nas veias 
primárias e secundárias, hipofilo velutino; domácias 
barbadas. Tirso espiciforme, não ramificado na 
base, eixos pilosos, cincinos plurifloros, pedicelo 
floral 1–1,2 mm compr., brácteas ca. 0,8 mm 
compr., ovado-lanceoladas. Flores 1,8–2 mm 
compr.; sépalas 4, ambas as faces pilosas; pétalas 
espatuladas, apêndices de ápice emarginado, 
formando duas linguetas inflexas. Cocos 1–2, 
obovoides, 1–1,3 × 0,9–1,2 cm, epicarpo hirsuto-
pubescente; semente ca. 11 × 8 mm.
Material selecionado: Barro Preto, Serra da Pedra 
Lascada, 23.I.2004, fr., P. Fiaschi et al. 1913 (CEPEC).

Com ocorrência no domínio Atlântico e 
do Cerrado (Somner et al. 2014), Allophylus 
sericeus difere das espécies de Allophylus da 
área basicamente por apresentar indumento 
hirsuto-pubescente nos ramos vegetativos e folhas 
3-folioladas. Coletada com frutos de novembro a 
janeiro e em março. 

2.1 Cupania furfuracea Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 567. 1879.

Árvore, até 25 m alt., ramos vegetativos 
furfuráceo-tomentosos, tricomas ferrugíneos, 
estípula e látex ausentes. Folhas 10–25-folioladas, 
pecíolo 3,5–10 cm compr., peciólulo não 
pulvinulado, 4–5 mm compr., folíolos coriáceos, 
oblongos, oblongo-lanceolados, 9,4–22 × 3,5–4,6 
cm, base cuneada ou obliqua, ápice agudo, margem 
crenado-serrada, dentes obtusos, revoluta; venação 
craspedódroma, veias terciárias reticuladas; epifilo 
glabro, hipofilo furfuráceo-tomentoso; domácias 
foveoladas, inconspícuas. Tirso paniculiforme, 
eixos furfuráceo-tomentosos, cincinos paucifloros, 
pedicelo floral 1,5–2 mm compr., brácteas 2,5–4 
mm compr., ovadas. Flores ca. 5 mm compr.; 
sépalas com face abaxial lanoso-tomentosa; pétalas 

obovadas, apêndice petalífero basal bipartido, 
rudimentar, marginal. Cápsula 1,4–1,7 × 1,4–1,8 
cm, trígono-obovoide, ápice emarginado, 3-lobada, 
lobos obtusos, estípite 2–3 mm compr., epicarpo 
ferrugíneo-tomentoso, rugulado, endocarpo viloso; 
sementes obovoides, 10–12 × 7–9 mm, arilo 
cobrindo	os	⅔	basais	da	semente.	
Material selecionado: Camacan, RPPN Serra Bonita, 
7.V.2010, fl., R. Perdiz et al. 675 (CEPEC, CTES, 
HUEFS).

Endêmica no domínio Atlântico (Somner 
& Ferrucci 2009), Cupania furfuracea é 
morfologicamente distinta das demais espécies 
amostradas de Cupania, especialmente por 
apresentar indumento furfuráceo-tomentoso nos 
ramos vegetativos e partes reprodutivas e folíolos 
de margem crenado-serrada com dentes obtusos. 
Segundo Valente et al. (2013), possui status 
vulnerável (VU). É o primeiro registro da espécie 
para a Região Nordeste do Brasil.

2.2 Cupania ludowigii Somner & Ferrucci, Bot. 
J. Linn. Soc. 146(2): 217-221. 2004. Iconografia: 
Somner & Ferrucci (2004), fig. 1a-g.

Árvore, até 22 m alt., ramos vegetativos 
glabros ou pubérulos, estípula e látex ausentes. 
Folhas 5–9 folioladas, pecíolo 1,8–2,3 cm compr., 
peciólulo não pulvinulado, 1–2 mm compr., 
folíolos cartáceos, elípticos, oblanceolados ou 
oblongos, 4,8–9,5 × 1,7–3,3 cm, base cuneada ou 
obliqua, ápice obtuso ou retuso, margem inteira, 
subrevoluta; venação broquidódroma, veias 
terciárias reticuladas; ambas as faces glabras ou 
pubérulas; domácias foveoladas, conspícuas. 
Tirso paniculiforme, eixos tomentosos, cincinos 
paucifloros, pedicelo floral 1,5–2 mm compr., 
brácteas ca. 1 mm compr., ovadas. Flores 2–3 mm 
compr.; sépalas pubescentes em ambas as faces; 
pétalas espatuladas, apêndice petalífero basal 
bipartido, maior que a pétala, bífido. Cápsula 
2,3–2,7 × 2,2–2,5 cm, obtriangular, fortemente 
compressa lateralmente, ápice ligeiramente 
emarginado, 2-lobada, lobos agudos, estípite 7–9 
mm compr., epicarpo glabro, endocarpo pubérulo; 
sementes obovoides, ca. 8 × 5 mm, arilo cobrindo 
os	⅔	basais	da	semente.	
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 21.VII.2005, fr., J. Jardim et al. 4705 (CEPEC). 
Camacan, RPPN Serra Bonita, 25.III.2007, fl., A.M. 
Amorim et al. 6973 (CEPEC).

Cupania ludowigii é endêmica no domínio 
Atlântico (Somner & Ferrucci 2009) e diferencia-
se das outras espécies de Cupania deste estudo 
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por possuir folíolos de margem inteira e revoluta, 
domácias foveoladas e cápsula obtriangular, 
fortemente compressa lateralmente, 2-lobada, 
lobos agudos. Coletada com flores em março e 
com frutos em julho.

2.3. Cupania racemosa (Vell.) Radlk., Sitzungsber. 
Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 
München 9: 568. 1879. Fig. 2i-n

Árvore, até 18m alt., ramos vegetativos 
glabros a pubescentes, estípula e látex ausentes. 
Folhas 8–10-folioladas, pecíolo 2–5,5 cm 
compr., peciólulo não pulvinulado, 2–10 mm 
compr., folíolos cartáceos, oblongos, elípticos, 
oblanceolados ou obovados, 6,8–12 × 2,9–4,4 
cm, base cuneada ou obliqua, ápice acuminado 
ou obtuso-acuminado, margem inteira, geralmente 
repanda;  venação broquidódroma, veias 
terciárias reticuladas; ambas as faces glabras 
ou pubérulas; domácias foveoladas, conspícuas. 
Tirso paniculiforme, eixos tomentosos, cincinos 
paucifloros, pedicelo floral 1,2–1,5 mm compr., 
brácteas 2–4 mm compr., ovadas. Flores 4–5 
mm compr.; sépalas tomentosas em ambas as 
faces; pétalas espatuladas, apêndice petalífero 
basal bipartido, menor que a pétala, bífido. 
Cápsula 2–2,7 × 1,6–2,4 cm, trígono-obovoide, 
ápice apiculado, 3-lobada, lobos agudos, estípite 
4–7 mm compr., epicarpo glabro a pubescente, 
às vezes levemente lenticelado, endocarpo 
tomentoso; sementes obovoides ou elipsoides, 
14–17	×	 9–10	mm,	 arilo	 cobrindo	 os	⅔	 basais	
da semente. 
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 15.VI.2006, fr., A.M. Amorim et al. 6077 
(CEPEC). Camacan, RPPN Serra Bonita, 25.X.2009, 
fr., R. Perdiz et al. 557 (CEPEC, CTES, HUEFS).

Endêmica no domínio Atlântico (Somner & 
Ferrucci 2009), Cupania racemosa distingue-se 
das demais espécies amostradas de Cupania por 
possuir folhas 8–10-folioladas, folíolos glabros ou 
pubérulos de margem inteira, geralmente repanda e 
domácias foveoladas e conspícuas. Coletada com 
flores em maio e junho e com frutos em junho, 
agosto e outubro.

2.4 Cupania rugosa Radlk., Sitzungsber. Math.-
Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 9: 
563. 1879. Fig. 2o-s

Árvore ou arbusto, até 20 m alt., ramos 
vegetativos tomentosos a vilosos, geralmente 
ferrugíneos, estípula e látex ausentes. Folhas 

6–9-folioladas, pecíolo 2,5–16 cm compr., 
peciólulo não pulvinulado, 2–4 mm compr., 
folíolos cartáceos a subcoriáceos, bulado-rugosos, 
elípticos ou obovados, 10–25,5 × 6–10,5 cm, base 
cuneada ou arredondada, ápice obtuso, margem 
revoluta, subrepanda a levemente serrulada, dentes 
geralmente inconspícuos; venação craspedódroma 
mista, veias terciárias geralmente percurrentes; 
epifilo densamente tomentoso apenas nas veias, 
hipofilo viloso, indumento mais intenso nas veias 
primária e secundárias; domácias foveoladas, 
inconspícuas. Tirso paniculiforme, eixos viloso, 
cincinos paucifloros, pedicelo floral 1–1,6 mm 
compr., brácteas 4–4,5 mm compr., oblongo-
ovadas. Flores 4–6 mm compr.; sépalas pubescentes 
a vilosas em ambas as faces; pétalas espatuladas, 
apêndice petalífero basal, bipartido, menor que a 
pétala, formando duas curtas linguetas. Cápsula 
1,5–3,4 × 1,5–2,7 cm, trígono-obovoide, ápice 
apiculado, 3-lobada, lobos agudos, estípite 1-2 mm 
compr., epicarpo ferrugíneo-tomentoso, endocarpo 
viloso; semente não vista.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 12.X.2008, fr., J. Jardim et al. 5409 (CEPEC). 
Camacan, RPPN Serra Bonita, 17.VI.2009, est., R. Perdiz 
et al. 723 (CEPEC).

Endêmica no domínio Atlântico (Somner 
& Ferrucci 2009), Cupania rugosa distingue-se 
das demais espécies de Cupania deste estudo 
principalmente por características vegetativas. 
Possui folhas 6–9-folioladas, pecíolo alcançando 
até 16 cm compr., folíolos com 10–25,5 cm 
compr., venação terciária percurrente e presença 
de indumento tomentoso a viloso nos ramos 
vegetativos, hipofilo e eixos da inflorescência. 
Coletada com frutos em outubro.

2.5 Cupania sp. 1 Fig. 2f-h
Árvore, até 10 m alt., ramos vegetativos 

glabros a pubérulos, estípula e látex ausentes. Folhas 
4–5-folioladas, pecíolo 3–4,5 cm compr., peciólulo 
não pulvinulado, 3–5 mm compr., folíolos cartáceos 
a subcoriáceos, obovados, elípticos ou oblongos, 
9,8–11 × 3,5–4,4 cm, alternos ou subopostos, base 
cuneada, ápice acuminado-obtuso, margem inteira; 
venação broquidódroma, veias terciárias não 
percurrentes; ambas as faces glabriúsculas; domácias 
foveoladas, conspícuas. Tirso paniculiforme, eixos 
pubérulos a tomentosos, brácteas caducas. Flores 
não vistas. Cápsula ca. 2,1 × 2,5 cm, trígono-
obovoide, ápice obtuso, 3-lobada, lobos obtusos ou 
arredondados, estípite ca. 5 mm compr., epicarpo 
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glabriúsculo, endocarpo viloso; semente não vista.
Material examinado: Barro Preto, Serra da Pedra 
Lascada, 11.XI.2004, fr., P. Fiaschi et al. 2647 (CEPEC).

Cupania sp. 1 não possui documentação 
adequada que permita o reconhecimento de 
sua identidade específica. Diferencia-se das 
outras espécies de Cupania deste estudo por 
apresentar pecíolo, raque e folíolos glabros, folhas 
4–5-folioladas, folíolos elípticos com margem 
inteira, cápsula trígono-obovoide, epicarpo 
glabriúsculo. Coletada com frutos em novembro.

3.1. Matayba guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane fr. 
1: 331, t. 128. 1775. Iconografia: Ferrucci (2006), 
fig. 3d; Silva et al. (2013), fig. 2h.

Árvore ou arbusto, até 20 m alt., ramos 
vegetativos glabros a pubérulos, estípula e látex 
ausentes. Folhas 8–24-folioladas, pecíolo 2,5–5,2 
cm compr., peciólulo não pulvinulado, 5-8 mm 
compr., folíolos cartáceos, elípticos, oblongos, 
ovados ou obovados, geralmente conduplicados 
e recurvados, 8,2–13 × 3,0–6,1 cm, base cuneada, 
ápice retuso, obtuso a obtuso-acuminado, margem 
inteira, revoluta; venação broquidódroma, veias 
primária e secundária proeminentes no hipofilo, 
as secundárias arqueado-ascendentes no terço 
proximal, pouco proeminentes no epifilo; ambas as 
faces glabras a pubescentes; domácias urceoladas, 
geralmente uma a duas por folíolo, raro mais de 
duas. Tirso paniculiforme, eixos pubescentes a 
tomentosos, dicásios paucifloros, pedicelo floral 
1–1,6 mm compr., brácteas ca. 3 mm compr., 
linear-lanceoladas. Flores 4–5 mm compr.; cálice 
gamossépalo com abertura precoce, sépalas 
pubescentes em ambas as faces; pétalas oblongas, 
apêndice petalífero basal, bipartido, menor ou 
de mesmo comprimento que a pétala, bífido. 
Cápsula 1,5–1,9 × 1,6–2 cm, globosa, estípite 1–2 
mm compr., epicarpo pubérulo, subverrucoso, 
endocarpo tomentoso; sementes elipsoides, 10–15 
× 6–8 mm, arilo cobrindo mais da metade da 
semente.
Material selecionado: Camacan, RPPN Serra Bonita, 
23.I.2007, fr., R. Borges et al. 671 (CEPEC).

Matayba guianensis é amplamente distribuída 
na América do Sul, possuindo registros na 
Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Suriname, 
Peru, Venezuela e Brasil (Somner et al. 2009b), 
ocorrendo em quase todos os estados brasileiros 
(Somner et al. 2014). Distingue-se entre as espécies 
do gênero que ocorrem no domínio Atlântico (ca. 
15 espécies) por apresentar folíolos geralmente 

conduplicados e recurvados, e veias secundárias 
arqueado-ascendentes no terço proximal, pouco 
proeminentes no epifilo. Coletada com frutos em 
janeiro.

3.2 Matayba intermedia Radlk. in Mart., Eichl. 
& Urban, Fl. Bras. 13(3): 619. 1900. Iconografia: 
Somner et al. (2009a), fig. 2a-f; Silva et al. (2013), 
fig. 2j.

Árvore, até 19 m alt., ramos vegetativos 
glabros a pubescentes, estípula e látex ausentes. 
Folhas 4–10-folioladas, pecíolo 2,5–5,5 cm 
compr., peciólulo não pulvinulado, 5–9 mm 
compr., folíolos cartáceos, elípticos, obovados 
ou ovados, não conduplicados e recurvados, 
7,5–14,5 × 2,7–5,5 cm, base obliqua, cuneada 
ou obtusa, ápice agudo, obtuso ou acuminado, 
margem inteira; venação broquidódroma, 
veias secundárias obliquas e retilíneas no terço 
proximal, levemente arqueadas no terço distal, 
não proeminentes no epifilo, veias terciárias 
levemente proeminentes no epifilo; ambas as 
faces glabrescentes; domácias ausentes. Tirso 
paniculiforme, eixos pubescentes a tomentosos, 
dicásios paucifloros, pedicelo floral 1–2 mm 
compr., brácteas ca. 1 mm compr., ovadas. 
Flores 3–5 mm compr.; cálice gamossépalo com 
abertura precoce, sépalas tomentosas em ambas 
as faces; pétalas obovadas, apêndice petalífero 
basal bipartido, mesmo comprimento das pétalas. 
Cápsula 0,8–1,4 × 0,5–0,9 cm, globosa, estípite 
1–2 mm compr., epicarpo pubérulo, endocarpo 
viloso; sementes elipsoides, 7–9 × 5–6 mm, arilo 
cobrindo	os	⅔	basais	da	semente.
Material selecionado: Barro Preto, Serra da Pedra 
Lascada, 2.XI.2003, fl., P. Fiaschi et al. 1819 (CEPEC).

Endêmica no domínio Atlântico (Somner 
& Ferrucci 2009), com registros para a Região 
Sul e os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 
Matayba intermedia é registrada pela primeira 
vez para a Região Nordeste. Ver comentários em 
M. guianensis sobre a distinção dessas espécies. 
Coletada com flores em outubro e novembro; frutos 
em novembro.

4.1 Paullinia carpopoda Cambess. in A.St.-Hil., 
Fl. Bras. Merid. 1: 376, t. 78 B. 1828. Iconografia: 
Ferrucci (2006), fig. 2a-b; Silva et al. (2013), fig. 
3a-b.

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos tomentosos, estípulas lanceoladas, 
caducas. Folhas 7–9-folioladas, 3-4-jugas, 
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folíolos basais ternados, pecíolo 2–5,5 cm 
compr., peciólulos 1–2 mm compr., raque alada 
ou marginada; folíolos cartáceos, elípticos, 
oblanceolados ou obovados, terminais 5,7–10,7 
× 1,5–3,2 cm, base acuminada a cuneada, ápice 
acuminado e mucronado, margem inteira; venação 
broquidódroma; ambas as faces pubescentes a 
tomentosas quando jovens, glabrescentes quando 
adultos; domácias barbadas, conspícuas. Tirso 
racemi- ou paniculiforme, eixos densamente 
tomentosos, cincinos plurifloros, pedicelo floral ca. 
3 mm compr., brácteas ca. 0,8 mm compr., ovadas. 
Flores 4,5–6 mm compr.; sépalas 4, face abaxial 
tomentosa, adaxial pubescente, pétalas obovadas, 
apêndices petalíferos com crista emarginada. 
Cápsula globosa, sem alas, 1,2–1,7 × 1,2–1,7 
cm, estípite ca. 12 mm compr., ápice apiculado, 
epicarpo e endocarpo glabros, epicarpo 6-costado; 
semente 1, subglobosa ou elipsoide, ca. 10 × 10 
mm,	arilo	cobrindo	mais	de	⅔	ou	toda	a	semente.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 12.IX.2009, fr., R. Perdiz et al. 519 (CEPEC, 
CTES, HUEFS). Barro Preto, Serra da Pedra Lascada, 
22.V.2010, fr., R. Perdiz et al. 701 (CEPEC, CTES, 
HUEFS). Camacan, RPPN Serra Bonita, 17.VI.2009, 
fr., R. Perdiz et al. 402 (CEPEC).

Paullinia carpopoda ocorre nos domínios 
Atlântico e do Cerrado no Brasil (Somner et al. 
2014) e pode ser confundida com P. ferruginea 
ou P. unifoliolata por compartilhar com ambas 
as cápsulas globosas. No entanto, elas diferem 
em aspectos vegetativos. Paullinia ferruginea 
possui folhas 5-folioladas densamente ferrugíneo-
tomentosas no hipofilo, P. unifoliolata possui 
folhas 1-folioladas e glabras (estado de caráter 
único no gênero), enquanto P. carpopoda possui 
folhas 7–9-folioladas, pubescentes a tomentosas. 
Coletada com flores entre março a abril; frutos em 
junho, setembro e outubro.

4.2 Paullinia ferruginea Casar., Nov. Stirp. Bras. 
Dec. 3: 28. 1842. Fig. 3a-d

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos ferrugíneo-tomentosos, estípulas 
subuladas, caducas. Folhas 5-folioladas, 2-jugas, 
pecíolo 5–8,7 cm compr., peciólulo 4–12 mm 
compr., raque sem alas, folíolos cartáceos, 
ovados ou ovado-lanceolados, terminais 8,6–12 
× 4,1–5,3 cm, base obliqua ou arredondada, ápice 
acuminado, margem denticulada a crenado-serrada, 
dentes obtusos; venação craspedódroma mista, 
veias terciárias percurrentes, obliquas; ambas 
as faces densamente ferrugíneo-tomentosas, 

apenas nas veias primária e secundária no epifilo; 
domácias barbadas, inconspícuas. Tirso racemi- 
ou paniculiforme, eixos densamente ferrugíneo-
tomentosos, cincinos plurifloros, pedicelo floral 
2,5–4 mm compr., brácteas ca. 2 mm compr., 
ovadas. Flores ca. 4 mm compr., sépalas 5, 
face adaxial glabra, face abaxial pubescente a 
tomentosa, pétalas oblongas, apêndice petalífero 
com crista inteira. Cápsula elipsoide ou globosa, 
sem alas, 1,5–2,6 × 1,2–1,9 cm, estípite 2–6 mm 
compr., ápice apiculado, epicarpo ferrugíneo-
tomentoso, rugoso quando seco, endocarpo 
pubescente; semente 1, obovoide, 10–14 × 8–10 
mm, arilo cobrindo metade da semente.
Material selecionado: Camacan, RPPN Serra Bonita, 
5.VI.2006, fr., M. Lopes et al. 777 (CEPEC).

Disjunta entre os domínios Atlântico e 
Amazônico (Somner et al. 2014) e restrita ao Brasil, 
Paullinia ferruginea é conhecida por apenas uma 
amostra em uma das áreas de estudo. Também 
possui poucas amostras nas coleções dos herbários 
baianos, com apenas cinco espécimes no CEPEC. 
Ver comentários em P. carpopoda. Frutos coletados 
em junho.

4.3 Paullinia micrantha Cambess. in A.St.-Hil.., 
Flor. Bras. Merid. 1: 373, 1825. Fig. 3e-h

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos glabros ou pubescentes, estípulas 
não vistas. Folhas 7–9-folioladas, 3–(4)-jugas, 
folíolos basais ternados; pecíolo 3,5–7,7 cm, 
peciólulos ca. 0,6 cm na juga inferior, folíolos 
sésseis nas jugas superiores, raque marginada ou 
alada, folíolos cartáceos, elípticos ou subrômbicos, 
terminais 7,5–8,7 × 3–3,3 cm, base decurrente, 
ápice agudo, raro acuminado, margem revoluta, 
dentado-serrada a partir da metade do folíolo; 
venação craspedódroma mista, venação terciária 
não percurrente; ambas as faces pubescentes, 
indumento restrito às veias no epifilo; domácias 
barbadas, conspícuas. Tirso espiciforme, eixos 
pubescentes, cincinos paucifloros, pedicelo floral 
ca. 1,5 mm compr., brácteas ca. 0,8 mm compr., 
ovadas. Flores 3–3,5 mm compr.; sépalas 4, face 
abaxial tomentosa, face adaxial glabra, pétalas 
obovadas ou espatuladas, apêndices petalíferos 
com crista bilobada. Cápsula trígono-obovoide, 
3-alada, alas pouco desenvolvidas, 1,5–1,8 × 
0,8–1 cm, estípite 1–2 mm compr., ápice apiculado, 
epicarpo e endocarpo glabros; sementes (1–2)–3, 
trígono-obovoides, ca. 7 × 6 mm, arilo cobrindo 
mais de ¾ do compr. da semente.
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Figura 3 – a-d. Paullinia ferruginea – a. ramo vegetativo; b. ramo com cápsulas maduras; c. flor estaminada; d. face 
adaxial da pétala posterior, evidenciando apêndice petalífero. e-h. Paullinia micrantha – e. ramo com flores; f. ramo com 
frutos; g. face adaxial da pétala posterior, evidenciando apêndice petalífero; h. cápsula madura expondo parcialmente 
uma semente arilada. i-k. Paullinia racemosa – i. ramo vegetativo; j. ramo com frutos imaturos; k. face adaxial da pétala 
posterior, evidenciando apêndice petalífero. l-o. Paullinia revoluta – l. ramo com flores; m. ramo com cápsula madura; 
n. flor pistilada desprovida da sépala posterior e da corola, evidenciando os lobos nectaríferos; o. face adaxial da pétala 
posterior, evidenciando apêndice petalífero. p-t. Serjania salzmanniana – p. ramo com flores; q. ramo com frutos; r. 
flor estaminada desprovida da corola, evidenciando lobos nectaríferos; s. face adaxial da pétala posterior, evidenciando 
apêndice petalífero; t. face adaxial da pétala anterior evidenciando apêndice petalífero. (a-d Paixão 51; e, g Sylvestre 997; 
f, h Fernandes 779; i-j Perdiz 421; k Santos 288; l, n-o Perdiz 564; m Perdiz 487; p, r-t Carvalho 7006; q Cardoso 1636). 
Figure 3 – a-d. Paullinia ferruginea – a. sterile branch; b. branch with mature capsules; c. staminate flowers; d. adaxial view of posterior 
petal showing adnate appendage. e-h. Paullinia micrantha – e. branch with flowers; f. branch with fruits; g. adaxial view of posterior 
petal, showing adnate appendage; h. mature capsule, partially exposing an arillate seed. i-k. Paullinia racemosa – i. sterile branch; j. 
branch with fruits showing immature capsules; k. adaxial view of posterior petal showing adnate appendage. l-o. Paullinia revoluta – l. 
branch with flowers; m. branch with mature capsule; n. pistillate flower devoid of posterior sepal and corolla, showing nectary lobes; o. 
adaxial view of posterior petal, showing adnate appendage. p-t. Serjania salzmanniana – p. branch with flowers; q. branch with fruits; 
r. staminate flower devoid of corolla, showing nectary lobes; s. adaxial view of posterior petal showing adnate appendage; t. adaxial 
view of anterior petal, showing adnate appendage. (a-d Paixão 51; e, g Sylvestre 997; f, h Fernandes 779; i-j Perdiz 421; k Santos 288; 
l, n-o Perdiz 564; m Perdiz 487; p, r-t Carvalho 7006; q Cardoso 1636).
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Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 24.II.2010, est., R. Perdiz et al. 642 (CEPEC). 
Camacan, RPPN Serra Bonita, 5.VI.2006, fl., M. Lopes 
et al. 800 (ALCB, CEPEC, HUEFS).

Endêmica no domínio Atlântico (Somner et 
al. 2014), Paullinia micrantha compartilha  com 
P. carpopoda as folhas 7–9-folioladas, diferindo 
desta por apresentar folíolos com margem dentado-
serrada (vs. margem inteira) e cápsulas com alas (vs. 
cápsulas globosas). Coletada com flores em junho.

4.4 Paullinia racemosa Wawra, Oesterr. Bot. Z. 
29: 215. 1879. Fig. 3i-k

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos glabros, estípulas ovadas, caducas. 
Folhas 5-folioladas, 2-jugas, geralmente com um 
par de foliólulos basais extremamente reduzidos 
nos folíolos da juga inferior; pecíolo 1,3–6 cm 
compr., peciólulo 2–4 mm compr., raque sem 
alas, folíolos cartáceos, elípticos, obovados ou 
lanceolados, terminais 10,5–11,1 × 3,8–3,9 cm, 
base cuneada, ápice acuminado, margem inteira; 
venação broquidódroma; ambas as faces glabras; 
domácias barbadas, conspícuas. Tirso espiciforme, 
eixos pubescentes, cincinos plurifloros, pedicelo 
floral ca. 1,5 mm compr., brácteas ca. 1,5 mm 
compr., ovado-lanceoladas. Flores 3–3,3 mm 
compr.; sépalas 4, ambas as faces pubescentes, 
pétalas obovado-oblongas, apêndice petalífero 
com crista erosa ou emarginada. Cápsula trígono-
obovoide, 3-alada, alas bem desenvolvidas, 
margens inflexas, 1,2–2 × 0,6–0,9 cm, estípite ca. 
2 mm compr., atenuada na base, ápice truncado, 
epicarpo glabro, endocarpo tomentoso na margem 
das valvas; sementes (1–2)–3, ovoides, ca. 8 × 6 
mm, arilo cobrindo metade da semente
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 12.IV.2007, fl., M. Lopes et al. 1185 (CEPEC). 
Camacan, RPPN Serra Bonita, 19.VI.2009, fr., R. Perdiz 
et al. 421 (CEPEC, CTES).

Endêmica no Brasil (Somner et al. 2014), 
Paullinia racemosa é facilmente distinguível das 
outras espécies de Paullinia de cápsulas aladas 
por apresentar ramos vegetativos e reprodutivos 
glabros e folhas 5-folioladas, geralmente com um 
par de foliólulos reduzidos na base dos folíolos 
inferiores. Coletada com flores em março e abril; 
frutos em junho.

4.5 Paullinia revoluta Radlk., Monogr. Paullinia: 
251. 1895. Fig. 3l-o

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos velutinos, estípulas linear-lanceoladas, 

geralmente persistentes. Folhas 5-folioladas, 
2-jugas, folíolos basais geralmente ternados, 
pecíolo 1–3,5 cm compr., peciólulo 1–2 mm compr., 
raque sem alas ou marginada, folíolos cartáceos, 
elípticos, obovados ou oblongo-lanceolados, 
terminais 8–9 × 3,1–4,1 cm, base cuneada ou 
atenuada no folíolo terminal, obliqua nos folíolos 
laterais, ápice acuminado, margem inteira, revoluta; 
venação broquidódroma, venação terciária não 
percurrente; epifilo glabro a densamente velutino, 
hipofilo densamente velutino; domácias ausentes. 
Tirso espiciforme, eixos velutinos, cincinos 
plurifloros, pedicelo floral ca. 7 mm compr., 
brácteas 0,5–1 mm compr., lanceoladas. Flores 5–6 
mm compr.; sépalas 5, ambas as faces tomentosas, 
pétalas obovadas, apêndice petalífero com crista 
emarginada. Cápsula trígono-obovoide, 3-alada, 
alas bem desenvolvidas, margens planas, 2,1–3,4 
× 2,5 cm compr., estípite ca. 1 mm compr., base 
cuneada, ápice retuso a emarginado, epicarpo 
velutino, endocarpo tomentoso, sementes 1–2, 
obovoides, ca. 14 mm compr., arilo cobrindo a 
metade da semente.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 13.VIII.2009, fr., R. Perdiz et al. 487 (CEPEC, 
CTES, HUEFS).

Paullinia revoluta é endêmica no domínio 
Atlântico (Somner et al. 2009a) e distingue-se 
das demais espécies de Paullinia amostradas por 
possuir ramos vegetativos velutinos e cápsula 
3-alada com alas de margem plana. É uma espécie 
comumente encontrada em cotas altitudinais mais 
baixas, geralmente litorâneas, tendo sido coletada 
apenas no PARNA Serra das Lontras na cota 
altitudinal limiar (ca. 600 m) entre as florestas 
montana e submontana na Região Nordeste 
brasileira. Coletada com flores em fevereiro; frutos, 
em agosto.

4.6 Paullinia rubiginosa Cambess., Fl. Bras. 
Merid. 1: 371. 1825. Iconografia: Acevedo-
Rodríguez (2002), fig. 285a-m.

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos híspidos, estípulas ovadas, escariosas, 
persistentes. Folhas 5-folioladas, 2-jugas, pecíolo 
5–13,2 cm compr., peciólulo 0,2–1,5 cm compr., 
raque sem alas, folíolos cartáceos, obovados, 
oblanceolados, elípticos, ovados ou lanceolados, 
terminais 8,3–17,5 × 3–6,3 cm, base cuneada, obliqua 
nos folíolos laterais, ápice agudo a acuminado, 
margem ciliada, serrada; venação craspedódroma, 
venação terciária percurrente obliqua; ambas as faces 
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densamente hirsutas; domácias inconspícuas. Tirso 
espiciforme, eixos tomentosos, cincinos plurifloros, 
pedicelo floral 2–3,5 mm compr., brácteas ca. 
3,5 mm compr., linear-lanceoladas. Flores 4–5 
mm compr.; sépalas 5, ambas as faces pubérulas, 
pétalas espatuladas, apêndice petalífero com crista 
emarginada ou bilobada. Cápsula elipsoide ou 
obovoide, sem alas, 1,7–2 × 0,5–0,9 cm, estípite ca. 1 
mm compr., ápice acuminado, epicarpo densamente 
setoso-hirsuto, endocarpo pubescente, epicarpo 
6-costado; sementes (1–2)–3, elipsoides, 10–15 × 
6–9 mm, arilo cobrindo até metade da semente.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 6.II.2009, fl., R. Perdiz et al. 298 (CEPEC). 
Barro Preto, Serra da Pedra Lascada, 22.V.2010, fl., R. 
Perdiz et al. 699 (CEPEC, CTES). Camacan, RPPN Serra 
Bonita, 22.I.2007, fl., R. Borges et al. 638 (CEPEC).

Paull inia rubiginosa possui  ampla 
distribuição geográfica, disjunta entre os domínios 
Atlântico e Amazônico (Somner et al. 2014), e 
se diferencia das demais espécies amostradas de 
Paullinia por apresentar indumento hirsuto nas 
folhas e inflorescências, setoso-hirsuto no epicarpo, 
estípulas ovadas, escariosas e persistentes, folhas 
5-folioladas e cápsula elipsoide ou obovoide sem 
alas. Floresce em janeiro, fevereiro e em maio, 
frutifica em fevereiro e março.

4.7 Paullinia unifoliolata Perdiz & Ferrucci, 
Brittonia 64(2): 114-118. 2012. Iconografia: Perdiz 
et al. (2012), fig. 1a-i.

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos glabros, estípulas ovadas, caducas. 
Folhas 1-folioladas, pecíolo 1–4,2 cm compr., 
peciólulo 3–7 mm compr., folíolos cartáceos, 
elípticos a obovados, 7,4–21 × 3,5–9 cm; 
base cuneada ou obtusa, raro obliqua, ápice 
acuminado-obtuso a retuso, margem inteira; 
venação broquidódroma, venação terciária não 
percurrente; faces glabras; domácias ausentes. Tirso 
racemiforme, eixos pilosos, cincinos plurifloros, 
pedicelo floral 2,5–4 mm compr., brácteas 0,5–1 
mm compr., ovadas. Flores 3,5–4 mm compr.; 
sépalas 5, face abaxial pilosa, adaxial glabra, 
pétalas obovadas a espatuladas, apêndice petalífero 
com crista emarginada ou biauriculiforme. Cápsula 
globosa, sem alas, 1,6–2,4 × 1,2–1,8 cm, estípite 
1–3 mm compr., base atenuada, ápice apiculado, 
epicarpo glabro com três cristas longitudinais bem 
destacadas, endocarpo densamente ferrugíneo-
piloso; semente 1, obovoide-subesférica, 12–19 
× 10–16 mm, arilo cobrindo metade da semente.

Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 14.IV.2006, fr., A.M. Amorim et al. 5761 
(holótipo, CEPEC; isótipo, CTES). 

Paullinia unifoliolata é endêmica no domínio 
Atlântico, restrita ao estado da Bahia nos municípios 
de Arataca e Una (Perdiz et al. 2012), e caracteriza-
se principalmente pelas folhas 1-folioladas, estado 
de caráter único no gênero. Ver comentários em P. 
carpopoda para distinção específica entre espécies 
similares. Coletada com flores em novembro; 
frutos, de abril a junho e em dezembro.

5.1 Serjania communis Cambess. in A.St.-Hil., Fl. 
Bras. Merid. 1: 362. 1828. Iconografia: Acevedo-
Rodríguez & Beck (2005), fig. 65.

Trepadeira semilenhosa, latescente, ramos 
vegetativos e reprodutivos glabriúsculos, corte 
transversal do caule com cilindro vascular 
composto, três cilindros vasculares periféricos 
e equidistantes, ao redor de uma medula oca, 
ângulos obtusos entre os cilindros, estípulas ovadas, 
persistentes. Folhas biternadas, pecíolo 3,8–5 cm 
compr., peciólulo terminal ca. 1,4 cm compr., 
raque primária marginada, folíolos subcartáceos, 
elípticos, ovados ou rômbicos, terminais da 
juga superior ca. 6 × 2,6 cm, base decurrente, 
ápice agudo ou acuminado, margem dentada; 
venação craspedódroma; faces glabriúsculas. 
Tirso racemiforme, eixos pubescentes, cincinos 
paucifloros, pedicelo floral 1,5–2 mm compr., 
brácteas 1–1,5 mm compr., ovadas. Flores 
ca. 5 mm compr.; sépalas 4, ambas as faces 
pubérulas, ciliadas, pétalas obovadas, ambas 
as faces glabras, apêndice petalífero com crista 
bipartida. Samarídeo esquizocárpico ovado a 
subcordado, cartáceo, mericarpo 1,8–2,5 × 0,5–1 
cm, lóculos complanados, 3–4 mm larg., presença 
de ala dorsal, ca. 1 mm larg., emarginado no 
ápice, ala não constrita na base do lóculo, epicarpo 
pubescente, endocarpo viloso; sementes elipsoides, 
complanadas lateralmente, ca. 7 × 7 mm.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 5.VIII.2006, fl., M. Lopes et al. 982 (CEPEC).

Espécie de ampla distribuição na América 
do Sul (Acevedo-Rodríguez 1993) e disjunta entre 
os domínios Amazônico e Atlântico (Somner et 
al. 2014), Serjania communis se distingue de S. 
salzmanniana por ser uma trepadeira semilenhosa 
(vs. liana), corte transversal do caule apresentar 
três cilindros vasculares periféricos ao redor 
uma medula oca (vs. cilindro vascular simples, 
5-lobado), folíolos de margem dentada (vs. 
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folíolos de margem inteira, às vezes com dentes 
inconspícuos), sepálas 4 (vs. sépalas 5) e mericarpo 
1,8–2,5 × 0,5–1 cm (vs. mericarpo 3,8–4,4 × 
1,3–1,5). Coletada com flores em agosto.

5.2 Serjania salzmanniana Schltdl., Linnaea 18: 
46 (err. typ. 62). 1844. Fig. 3p-t

Liana, latescente, ramos vegetativos e 
reprodutivos pubescentes, corte transversal do caule 
com cilindro vascular simples, 5-lobado, lobos 
arredondados, estípulas ovadas, persistentes. Folhas 
biternadas, pecíolo 2,5–7,5 cm compr., peciólulo do 
folíolo terminal 2–4 mm compr., raque primária sem 
alas, folíolos cartáceos, rômbicos, ovados, elípticos ou 
lanceolados, terminais da juga superior 8,2–9,1 × 3,7–
5 cm, base decurrente, ápice acuminado ou obtuso, 
margem inteira, às vezes com dentes inconspícuos; 
venação broquidódroma; ambas as faces pubescentes, 
indumento restrito às veias no epifilo. Tirso racemi- 
ou paniculiforme, eixos pubescente, cincinos 
plurifloros, pedicelo floral 4–5 mm compr., brácteas 
0,6–0,9 mm compr., ovadas. Flores 5–7 mm compr.; 
sépalas 5, ambas as faces pubérulas a tomentosas, 
pétalas obovadas ou espatuladas, ambas as faces 
glabras, apêndice petalífero com crista emarginada 
ou bilobada. Samarídeo esquizocárpico ovado a 
cordado, cartáceo, mericarpo 3,8–4,4 × 1,3–1,5 cm, 
lóculos complanados, 10-12 mm larg., presença 
de ala dorsal, 3–4,2 mm larg., emarginado no 
ápice, ala não constrita na base do lóculo, epicarpo 
piloso, endocarpo pubescente; sementes obovoides, 
complanadas lateralmente, ca. 6 × 4,5 mm.
Material selecionado: Barro Preto, Serra da Pedra 
Lascada, 16.I.2007, fl. efr., R. Borges et al. 506 (CEPEC).

Serjania salzmanniana possui distribuição 
restrita ao Brasil e disjunta entre os domínios 
Atlântico e Amazônico (Somner et al. 2014). Ver 
comentários em S. communis. Coletada com flores 
em novembro e janeiro e com frutos em novembro.

6.1 Talisia macrophylla (Mart.)  Radlk., 
Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer Akad. 
Wiss München 8: 347. 1878. Iconografia: Acevedo-
Rodríguez (2003), fig. 87a-e.

Árvore, até 12 m alt., ramos vegetativos 
glabros. Folhas 7–12-folioladas, pecíolo 16–23,5 
cm compr., peciólulo pulvinulado, dilatado, 
6–15 mm compr., folíolos cartáceos a coriáceos, 
elípticos ou oblongos, falcados, 12–57,2 × 4,7–16,3 
cm, base obliqua, ápice agudo a acuminado, 
margem inteira, ligeiramente revoluta; venação 
broquidódroma; faces glabras; domácias ausentes. 

Tirso paniculiforme, eixos pubescentes a tomentosos, 
presença de catafilos na base, dicásios simples, 
pedicelo floral ca. 2 mm compr., brácteas ca. 2 mm 
compr., ovado-lanceoladas. Flores 4–7 mm compr., 
sépalas pubérulas na face abaxial, pétalas oblongas 
ou espatuladas, apêndice petalífero basal simples, 
mesmo comprimento da pétala, ápice bífido. 
Fruto bacáceo, 1,6–3 ×1,5–1,9 cm, elipsoide ou 
globoso, arredondado no ápice, apiculado, epicarpo 
glabrescente; sementes subesféricas a elipsoides, ca. 
19 × 16 mm, sarcotesta envolvendo toda a semente.
Material selecionado: Arataca, PARNA Serra das 
Lontras, 12.IX.2011, fl., R. Perdiz et al. 939 (CEPEC).

Talisia macrophylla é comumente identificada 
como T. cerasina (Benth.) Radlk. nos herbários. 
Acevedo-Rodríguez (2003) considera T. 
macrophylla como de ocorrência restrita ao domínio 
Amazônico, apesar do material tipo ser proveniente  
de Ilhéus, Bahia. Por outro lado, T. cerasina, descrita 
originalmente para o Pará (Acevedo-Rodríguez 
2003), é comumente a determinação taxonômica 
encontrada em vários materiais provenientes da 
Bahia (e.g., Carvalho 3624; Folli 1043; Mori 9303). 
A análise das fotos do tipo nomenclatural (Martius 
483) e de coleções de herbário permite afirmar 
que T. macrophylla ocorre no domínio Atlântico, 
tratando-se de espécie relativamente comum no 
sub-bosque das florestas ombrófilas no sul da Bahia. 
Talisia macrophylla é vegetativamente similar a T. 
cerasina, diferindo desta por caracteres florais: em 
T. macrophylla as flores apresentam 5 estames (vs. 
8 estames), e disco nectarífero e ovário glabros (vs. 
pilosos). Coletada com flores em setembro.
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Resumo
As serras dos municípios de Capitólio e Delfinópolis, localizadas à sudoeste do estado de Minas Gerais, estão 
representadas pelo cerrado sensu estrito, cerrado rupestre, cerrado de altitude, campo sujo, campo limpo, mata 
ciliar, de galeria e encosta, com predomínio do campo rupestre. Bignoniaceae está representada nestas serras 
por 26 espécies distribuídas em 13 gêneros. Jacaranda e Fridericia encontram-se representados por cinco e 
quatro espécies, respectivamente, seguidos de Adenocalymma, Anemopaegma e Cuspidaria com três espécies 
cada. Amphilophium, Handroanthus, Lundia, Pleonotoma, Pyrostegia, Stizophyllum, Tanaecium e Zeyheria 
apresentam uma espécie cada. O trabalho traz chave de identificação para as espécies, descrições, dados de 
habitat, comentários taxonômicos e ilustrações de características diagnósticas.
Palavras-chave: Bignoniaceae, campo rupestre, florística.

Abstract
The mountains in Delfinópolis and Capitólio, located at southeast of Minas Gerais state, are represented by 
cerrado sensu stricto, cerrado rupestre, campo sujo, campo limpo, campo rupestre, riparian, hillside and 
gallery forest. Bignoniaceae is represented in the area by 26 species in 13 genera. Jacaranda and Fridericia 
are represented by five and four species, respectively, followed by Adenocalymma, Anemopaegma and Cuspi-
daria with three species each. Amphilophium, Handroanthus, Lundia, Pleonotoma, Pyrostegia, Stizophyllum, 
Tanaecium and Zeyheria present one species each. The article presents species identification key, species 
descriptions, habitat data, taxonomic remarks and illustrations.
Key words: Bignoniaceae, campo rupestre, floristics.
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Introdução
Bignoniaceae Juss. compreende 827 espécies 

em 82 gêneros distribuídos na região Tropical, 
com aproximadamente 80% das espécies nativas 
ocorrendo no Neotrópico (Gentry 1980; Olmstead 
et al. 2009; Lohmann & Ulloa 2014). O Brasil, 
com 391 espécies distribuídas em 32 gêneros, é 
considerado o centro de diversidade da família 
(Gentry 1980; Lohmann 2014). No cerrado, a 
família está representada por 170 espécies e 27 
gêneros (Lohmann 2014). 

Bignoniaceae é considerada um grupo 
monofilético, após a exclusão de Schlegelia Miq., 

Paulownia Siebold & Zucc. e Exarata A.H. Gentry 
(Spangler & Olmstead 1999; Olmstead et al. 2009). 
Em geral, seus representantes estão incluídos em 
oito tribos: Bignonieae Dumort., Jacarandeae 
Seem., Tourretieae G. Don, Oroxyleae A.H. Gentry 
e Catalpeae DC. ex Meisn., Crescentieae G. Don, 
Coleeae Bojer e Tecomeae Endl., algumas delas 
bem circunscritas (Olmstead et al. 2009). 

Bignoniaceae compreende plantas de 
hábito predominantemente lianescente, arbóreo 
e arbustivo (Gentry 1980), com folhas opostas, 
compostas, raramente simples, folíolos, às vezes, 
diferenciados em gavinhas; flores vistosas, com 
corola pentâmera e bilabiada; quatro estames 



1004 Machado, A. I. M. R. & Romero, R.

Rodriguésia 65(4): 1003-1021. 2014

didínamos e um estaminódio, que, às vezes, pode 
estar ausente; o fruto é do tipo cápsula, raramente 
baga ou drupa (Gentry 1980, 1986; Barroso et al. 
1986; Scudeller 2004). 

E s t u d o s  t a x o n ô m i c o s  d a  f a m í l i a 
Bignoniaceae foram realizados no estado da Bahia, 
na região de Catolés, Chapada Diamantina (Silva 
& Queiroz 2003), de Minas Gerais, na Cadeia do 
Espinhaço (Lohmann & Pirani 1996), no Parque 
Estadual do Rio Doce (Scudeller & Carvalho-
Okano 1998), na Serra do Cipó (Lohmann & 
Pirani 1998), em Grão-Mogol (Lohmann & Pirani 
2003), na área legalizada do Parque Nacional da 
Serra da Canastra (Scudeller 2004) e no Parque 
Estadual do Itacolomi (Araújo 2008). 

O levantamento realizado em uma área de 
ca. de 70 mil hectares do Parque Nacional da Serra 
da Canastra, localizado nos municípios de São 
Roque de Minas, Vargem Bonita e Sacramento, 
revelou a ocorrência de pelo menos 15 espécies 
distribuídas em 12 gêneros (Scudeller 2004). 
Com o objetivo de dar continuidade ao estudo 
da família nas serras de Capitólio e Delfinópolis, 
pertencentes ao complexo da Serra da Canastra, 
o presente artigo apresenta descrições, chave de 
identificação para as espécies de Bignoniaceae, 
comentários taxonômicos, bem como ilustrações 
de características diagnósticas das espécies. 

Material e Métodos
Área de estudo
O presente estudo foi baseado nas coleções 

botânicas feitas nas serras dos municípios de 
Delfinópolis (Bonifácio-Silva 2001; Romero & 
Nakajima, dados não publicados) e de Capitólio 
(Bernardes 2008; Melo 2008) depositadas nos 
herbários HUFU, SPFR e UEC (siglas de acordo 
com Thiers, continuamente atualizado). As duas 
áreas estão localizadas a sudoeste do estado de 
Minas Gerais (vide Romero & Versiane 2014) e, 
apesar de disjuntas, fazem parte do Complexo 
da Serra da Canastra. A região apresenta as 
principais fitofisionomias do Cerrado, que 
segundo a classificação de Ribeiro & Walter 
(2008), estão representadas pelo cerrado sensu 
estrito, cerrado rupestre, cerrado de altitude, 
campo sujo, campo limpo, campo rupestre, mata 
ciliar, de galeria e encosta.

Tratamento taxonômico
A determinação e/ou confirmação da 

identidade taxonômica dos exemplares foi feita 
com base nas características morfológicas do 
material examinado, utilizando-se Bureau & 
Schumann (1896), Lohmann & Pirani (1996) 
Scudeller & Carvalho-Okano (1998), Lohmann 
& Pirani (1998; 2003), Silva & Queiroz (2003), 
Scudeller (2004), Araújo (2008), Kaehler et al. 
2012 e Lohmann & Taylor (2014). 

A descrição da família foi baseada em Gentry 
(1980), Lohmann & Pirani (1998), Scudeller 
(2004) e Lohmann & Taylor (2014). As descrições 
das espécies foram feitas com base nos espécimes 
coletados nas serras de Capitólio e Delfinópolis, 
com base na terminologia morfológica proposta 
por Radford (1986).  A caracterização das 
domácias baseou-se em O’Dowd & Wilson 
(1989). A classificação do pólen em mônade ou 
tétrade, assim como a caracterização da presença 
ou ausência de glândulas pelúcidas basearam-se 
em Lohmann & Taylor (2014).

Na ausência de exemplares com flores, 
foram utilizadas coleções provenientes de 
outras localidades, as quais foram citadas como 
material adicional examinado. Dados de floração, 
frutificação e, quando disponíveis, informações 
sobre o habitat das espécies foram compilados 
das etiquetas presentes nas exsicatas. 

Resultados e Discussão
Nas serras de Capitólio e Delfinópolis 

foram encontradas 26 espécies de Bignoniaceae 
distribuídas em 13 gêneros. Jacaranda Juss. 
e  Fridericia Mart. apresentaram cinco e 
quatro espécies, respectivamente, seguidas de 
Adenocalymma Mart. ex Meisn, Anemopaegma 
Mart. ex Meisn e Cuspidaria DC. com três espécies 
cada. Amphilophium Kunth, Handroanthus Mattos, 
Lundia DC., Pleonotoma Miers, Pyrostegia 
C.Presl., Stizophyllum Miers, Tanaecium Sw. e 
Zeyheria Mart. apresentaram uma espécie cada.

O levantamento florístico realizado por 
Bonifácio-Silva (2001) em quatro áreas do 
município de Delfinópolis (Estância Carmem 
Sílvia, Fazenda Santa Bárbara, Cachoeirinhas 
e Gurita) em altitudes que variam de 700 a 756 
metros e em uma área (conhecida como Claro) 
com altitude em torno de 1020 metros, revelou 
a ocorrência de 17 espécies de Bignoniaceae 
distribuídas em 11 gêneros. Nestas áreas foram 
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encontradas 81% das espécies de Bignoniaceae 
ocorrentes neste município, cujas fisionomias são 
os campos rupestres, cerrados com predomínio 
das matas ciliares que, segundo Bonifácio-Silva 
(2001), apresentam uma forte interferência 
antrópica. Já nas áreas com altitudes entre 850 
e 1200 metros, onde predominam os campos 
rupestres em melhor estado de conservação, foram 
encontradas apenas sete espécies (Anemopaegma 
arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza, Cuspidaria 
convoluta (Vell.) A.H.Gentry, Fridericia formosa 
(Bureau) L.G.Lohmann, Jacaranda caroba (Vell.) 
DC., J. decurrens Cham., J. oxyphylla Cham. e J. 
ulei Bureau & K.Schum.), das quais somente J. 
decurrens e J. ulei são comuns àquelas encontradas 
por Bonifácio-Silva (2001).

As espécies de Bignoniaceae encontradas nos 
dois municípios apresentaram hábitos do tipo liana 
(15 espécies), arbustivo (dez espécies), subarbustivo 
(sete espécies) e arbóreo (três espécies). Esta 
variedade de hábitos possibilita a ocorrência 
das espécies em diferentes fitofisionomias do 
Cerrado, tais como mata ciliar, mata de galeria, 
mata seca, campo limpo, campo sujo, cerrado 
sensu estrito, cerrado de altitude, cerrado rupestre 
e, principalmente, campo rupestre. 

De um modo geral, as espécies com 
ocorrência em Capitólio e Delfinópolis apresentam 
distribuição ampla, com pelo menos 17 delas 

ocorrendo também em outros países. Destaque 
deve ser dado a Fridericia formosa (Bureau) L.G. 
Lohmann, Lundia obliqua Sond. e Pleonotoma 
tetraquetra (Cham.) Bureau, cuja distribuição está 
restrita aos estados de Minas Gerais e São Paulo 
(Lohmann 2014).

Tratamento taxonômico 
Bignoniaceae Juss.
Árvores ,  a rbus tos  ou subarbus tos , 

predominantemente lianas. Ramos com profilos, 
geralmente na região da gema. Folhas geralmente 
opostas, compostas, 2–3-folioladas, com o folíolo 
terminal diferenciado em gavinha bífida, trífida 
ou simples, digitadas, pinadas ou 2–3 ternadas, 
raramente simples. Inflorescência terminal ou 
axilar, às vezes reduzida a uma única flor; flores 
vistosas, pentâmeras, monóclinas; corola tubulosa, 
bilabiada; cálice truncado, bilabiado; geralmente 4 
estames didínamos e um estaminódio, geralmente 
inconspícuo, raramente maior que o estames, 
inclusos ou exsertos do tubo da corola, anteras 
bitecas, raro monotecas; ovário súpero, bicarpelar, 
bilocular, óvulos numerosos; estilete alongado, 
filiforme; disco nectarífero geralmente conspícuo, 
raro ausente; cápsula loculicida, septígrafa ou 
indeiscente, raro baga ou drupa; sementes sem 
endosperma, geralmente aladas, alas hialinas e 
membranáceas.

Chave para identificação das espécies de Bignoniaceae das serras de Capitólio e Delfinópolis

1. Lianas, subarbustos ou arbustos, às vezes escandentes; folhas 1–2–3-folioladas, ternadas ou pinadas.
2.	 Gavinhas	trífidas,	com	discos	adesivos;	tubo	da	corola	curvado. ......4. Amphilophium elongatum
2’.	 Gavinhas	simples,	bífidas	ou	trífidas,	sem	discos	adesivos,	ou	gavinhas	ausentes;	tubo	da	corola	reto.

3. Corola amarela ou completamente creme, podendo apresentar lobos alvos.
4. Folhas 3-ternadas ou pinadas.

5. Subarbusto; gavinhas ausentes; cálice truncado, 5-denticulado, com glândulas 
pateliformes .........................................................2. Adenocalymma pedunculatum

5’. Arbusto escandente; gavinhas presentes; cálice bilabiado e sem glândulas 
pateliformes  ............................................................3. Adenocalymma peregrinum

4’. Folhas 2–3-folioladas.
6.	 Liana;	gavinhas	simples	ou	trífidas.

7.	 Profilos	triangulares;	cálice	tubuloso,	com	glândulas	pateliformes	próximo	ao	
ápice das sépalas .............................................. 1. Adenocalymma bracteatum

7’.	 Profilos	reniformes	a	arredondados;	cálice	campanulado,	ausência	de	glândulas	
pateliformes ................................................. 6. Anemopaegma chamberlaynii

6’. Subarbusto; gavinhas ausentes.
8. Folhas sésseis; todos folíolos subsésseis, peciólulos ca. 5 mm compr., 

lâmina foliolar estreitamente lanceolada; corola desprovida de glândulas 
pateliformes  ...........................................................5. Anemopaegma arvense 
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8’. Folhas pecioladas; folíolo do meio peciolulado, peciólulos ca. 1 cm compr., demais folíolos 
sésseis; lâmina foliolar obovado-lanceolada; corola com glândulas pateliformes marrons bem 
evidentes na região entre o tubo e o início dos lobos ....................7. Anemopaegma glaucum 

3’. Corola rósea, lilás ou alaranjada.
9. Disco nectarífero ausente ..........................................................................21. Lundia obliqua
9’. Disco nectarífero presente.

10. Corola alaranjada, tubulosa e cilíndrica; estames exertos ...............................................  
 .....................................................................................................23. Pyrostegia venusta

10’. Corola rósea ou lilás, infundibuliforme, tubular-infundibuliforme, tubulosa ou 
hipocrateriforme; estames inclusos ou subexertos.
11. Ramos quadrangulares, com estrias destacáveis .........22. Pleonotoma tetraquetra
11’. Ramos cilíndricos, com estrias não destacáveis.

12. Ramos ocos; folíolos com pontuações pelúcidas, margem irregular ..............  
 ............................................................................... 24. Stizophyllum riparium

12’. Ramos sólidos; folíolos sem pontuações pelúcidas, margem inteira.
13.	 Gavinhas	curtamente	bífidas;	profilos	subcônicos	em	2–3	séries ...........  

 ................................................................... 25. Tanaecium pyramidatum 
13’.	Gavinhas	simples	ou	ausentes;	profilos	foliáceos,	triangulares,	elípticos,	

linear-elípticos, côncavos, em uma única série.
14. Ovário quadrangular; pólen em tétrades.

15. Cálice campanulado, inflado, bilabiado; lobos do cálice 
fundidos em 2 grupos .........................10. Cuspidaria pulchra

15’.	 Cálice	 tubuloso,	 não	 inflado;	 lobos	 do	 cálice	 5-dentado	 a	
5-denticulado.
16. Cálice 5-dentado, dentes conspícuos, 2,2–3 mm compr. .  

 .................................................. 8. Cuspidaria convoluta 
16’. Cálice 5-denticulado, dentes inconspícuos, 0,8˗1 mm 

compr. ...................................... 9. Cuspidaria floribunda 
14’. Ovário tubuloso, linear ou ovóide a orbicular; pólen em mônades.

17. Subarbustos; folhas 1–(2)-folioladas no mesmo ramo ............  
 ........................................................12. Fridericia platyphylla 

17’. Lianas; ramos com folhas sempre 2-folioladas ou sempre 
3-folioladas.
18. Gavinhas ausentes; folhas 3-folioladas; cálice urceolado, 

alado, cobrindo mais da metade da corola, com ca. 15 mm 
compr.; corola hipocrateriforme ......................................  
 ....................................................13. Fridericia speciosa 

18’. Gavinhas presentes; folhas 2-folioladas; cálice tubuloso ou 
campanulado, não alado, nunca cobrindo mais da metade 
da corola, com 3˗10 mm compr.; corola infundibuliforme.
19. Folíolos discolores, com ambas as faces densamente 

vilosas;	 coloração	 do	 ápice	 do	 botão	 floral	mais	
claro .....................................11. Fridericia formosa 

19’. Folíolos concolores, face adaxial glabra, face abaxial 
esparsamente glandulosa, nunca vilosa, coloração do 
ápice	do	botão	floral	igual	em	toda	sua	extensão ....  
 ....................................... 14. Fridericia triplinervia

1’. Subarbustos ou arbustos, nunca escandentes, árvores ou arvoretas; folhas 2-pinadas ou digitadas, 
3–5-folioladas.
20. Folhas 2-pinadas; estaminódio maior que os estames férteis.

21. Cálice com sépalas separadas quase que desde a base; sépalas do cálice agudos ..................  
 ......................................................................................................... 17. Jacaranda decurrens 
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1. Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC., Prodr. 
9: 200. 1845. 

Liana.  Ramos ci l índr icos ,  sól idos , 
esparsamente vilosos, estriados, estrias não 
destacáveis, lenticelas presentes. Profilos bem 
desenvolvidos, triangulares, glândulas pateliformes 
presentes. Folhas 2-folioladas, gavinhas simples 
presente, pecíolos 1,2–2 cm compr., peciólulos 
ca. 1 cm compr., lâmina foliolar 2,5–10 × 0,5–2 
cm, concolor, cartácea, ovado-lanceolada, base 
obtusa, ápice agudo, margem inteira, face adaxial 
esparsamente vilosa, face abaxial glabra, domácias 
e pontuações pelúcidas ausentes, 10 pares de 
nervuras secundárias. Racemo axilar, ca. 8 cm 
compr.; cálice ca. 10 × 5 mm, verde, tubuloso, 
5-lobado, externamente viloso, grupo de glândulas 
pateliformes próximo ao ápice de cada sépala, 
internamente glanduloso-viloso; corola ca. 50 
× 10 mm, amarela, tubular-infundibuliforme, 
tubo reto, externamente vilosa, internamente 
glanduloso-vilosa, lobos 7–10 × 8–9 mm; inserção 
dos estames vilosa; estames geralmente inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 3,5 × 1 
mm, tubuloso, estilete ca. 40 mm compr., filiforme, 
estigma rômbico; disco nectarífero ca. 1 × 2,5 mm, 
aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 13.VII.2006, fl., A.A. 
Arantes et al. 1994  (HUFU). 
Material adicional examinado: São Roque de Minas, 
Parque Estadual da Serra da Canastra, 20.IV.1997, fl., 
J.N. Nakajima et al. 2434 (HUFU).

É encontrada em mata ciliar. Coletada com 
flores em julho. Diferencia-se das demais espécies 
de Adenocalymma da área pelas folhas 2-folioladas 
e presença de glândulas pateliformes no cálice 
(Fig. 1a). 

2. Adenocalymma pedunculatum  (Vell.) 
L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 
395. 2014.

Subarbusto, ca. 1 m alt. Ramos cilíndricos, 
sólidos, glabros, estriados, estrias não destacáveis, 
lenticelas presentes. Profilos foliáceos, côncavos, 
pouco desenvolvidos, glândulas pateliformes 
presentes. Folhas 3-ternadas, gavinhas ausentes, 
pecioladas, pecíolos 4,5–5,5 cm compr., peciólulos 
0,2–0,3 cm compr., lâmina foliolar 6–10 × 3,5–4,5 
cm, concolor, coriácea, ovado-elíptica, base 
ovada, ápice retuso a agudo, margem inteira, face 
adaxial glabra, face abaxial glabra, glândulas 
pateliformes esparsas, domácias e pontuações 
pelúcidas ausentes, 6–10 pares de nervuras 
secundárias. Racemo terminal, ca. 15 cm  compr.; 
cálice 10 × 7 mm, verde, tubuloso, truncado, 
5-denticulado, externamente glanduloso-viloso, 
grupo de glândulas pateliformes próximo ao ápice 
das sépalas, internamente glanduloso; corola ca. 
70 × 15 mm, amarela, tubular-infundibuliforme, 
tubo reto, externamente esparsamente glanduloso, 
internamente glanduloso-viloso, lobos 8,5–16 × 
13–16 mm, inserção dos estames vilosa; estames 
geralmente inclusos, anteras retas, pólen em 
mônades, estaminódio menor que os estames 

21’. Cálice com sépalas unidas até o ápice; sépalas levemente a distintamente lobadas.
22. Ramos quadrangulares, costados; margem dos folíolos serreada ...........................................  

 .................................................................................................................. 19. Jacaranda rufa 
22’. Ramos cilíndricos, não costados; margem dos folíolos inteira.

23. Folíolos discolores, bulados, face abaxial densamente vilosa; cálice tubuloso, 
distintamente 5-lobado ......................................................................20. Jacaranda ulei 

23’. Folíolos concolores, obovados a lanceolados, face abaxial esparsamente glandulosa; 
cálice campanulado, levemente 5-lobado.
24. Folíolos obovados a elípticos ...............................................16. Jacaranda caroba
24’. Folíolos lanceolados a estreitamente lanceolados ........... 18. Jacaranda oxyphylla 

20’. Folhas digitadas, 3-5-folioladas; estaminódio menor que os estames férteis.
25.	 Folhas	 concolores;	 domácias	 presentes;	 inflorescência	 botrióide,	 globosa;	 cálice	 levemente	

5-lobado, não cobrindo mais da metade da corola; corola completamente amarela, tubular-
infundibuliforme ............................................................................. 15. Handroanthus ochraceus 

25’.	 Folhas	discolores;	domácias	ausentes;	inflorescência	do	tipo	tirso,	linear;	cálice	marcadamente	
3-lobado, cobrindo mais da metade da corola; corola ferrugínea, lobos amarelos, tubulosa  ........  
 ......................................................................................................................26. Zeyheria montana
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férteis; ovário ca. 3 × 2 mm, tubuloso, estilete ca. 
45 mm compr., filiforme, estigma rômbico; disco 
nectarífero ca. 2 × 4 mm, aneliforme. Frutos não 
vistos.
Material examinado: Capitólio, 22.V.2007, fl., P.H.N. 
Bernardes et al. 205 (HUFU) 21.VII.2007, fl., R. Romero 
et al. 8016 (HUFU).

É encontrada em campo sujo e campo 
rupestre. Coletada com flores em maio e julho. 
Reconhecida pela presença de profilos foliáceos, 
côncavos, folhas 3-ternadas, inflorescência 
terminal e grupo de glândulas pateliformes próximo 
às sépalas (Fig 1b).

3.  Adenocalymma peregr inum  (Miers) 
L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 
395. 2014.

Arbusto escandente, ca. 1,5 m alt. Ramos 
cilíndricos, sólidos, vilosos, estriados, estrias não 
destacáveis, lenticelas presentes. Profilos foliáceos, 
linear-elípticos, glândulas pateliformes presentes. 
Folhas pinadas, imparipinadas, gavinhas presentes, 
pecíolos 2,5–3 cm compr., folíolos subsesséis, 
peciólulos ca. 0,2 cm compr., lâmina foliolar 5–7 
× 2–3,5 cm, concolor, cartácea, linear-elíptica, 
base atenuada, ápice acuminado, margem inteira, 
ambas as faces glandulosas, aspecto furfuráceo, 
domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 7–8 
pares de nervuras secundárias. Inflorescência 
axilar, ca. 10 cm compr.; cálice ca. 17 × 6 mm, 
verde, tubuloso, bilabiado, cobrindo a base do 
tubo da corola, externa e internamente lepidoto, 
glândulas pateliformes ausentes; corola ca. 40 × 7 
mm, amarela, tubular-infundibuliforme, tubo reto, 
externamente esparsamente glanduloso-viloso, 
internamente esparsamente glanduloso, lobos 
7–10 × 9–10,5 mm, inserção dos estames vilosa; 
estames geralmente inclusos, anteras retas, pólen em 
mônades, estaminódio menor que os estames férteis; 
ovário ca. 4 × 0,8 mm, tubuloso, estilete ca. 35 mm 
compr., filiforme, estigma rômbico; disco nectarífero 
ca. 1 × 2 mm, aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 26.X.2006, fl., J.N. 
Nakajima et al. 4390 (HUFU). Delfinópolis, 03.V.2001, 
fl., A.C.B. Silva 935 (HUFU, SPFR).

É encontrada em cerrado sensu estrito. 
Coletada com flores em maio e outubro. Diferencia-
se das demais espécies de Adenocalymma da 
área pela presença de profilos foliáceos, linear-
elípticos, com glândulas pateliformes em ambas 
as faces, folhas pinadas, imparipinadas, ausência 
de glândulas pateliformes no cálice, bem como 
cálice cobrindo a base do tubo da corola (Fig. 1c).

4. Amphilophium elongatum (Vahl) L.G.Lohmann, 
Nuevo Cat. Fl. Vasc. Venezuela 270. 2008. 

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, glanduloso-
vilosos, estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
ausentes. Profilos caducos. Folhas 2-folioladas, 
gavinhas trífidas em forma de gancho, com discos 
adesivos, pecíolos 3–4,5 cm compr., peciólulos 
1–1,5 cm compr., lâmina foliolar 3,5–10,5 
× 1,5–7 cm, concolor, cartácea, ovada, base 
arredondada, ápice acuminado, margem inteira, 
revoluta, face adaxial glandulosa, esparsamente 
vilosa, face abaxial glanduloso-vilosa, domácias 
e pontuações pelúcidas ausentes, 4–5 pares de 
nervuras. Tirso terminal, ca. 10 cm compr.; cálice 
ca. 10 × 5 mm, verde-ferrugíneo, campanulado, 
truncado, externamente glanduloso-viloso, grupos 
de glândulas próximos à margem do cálice, 
internamente viloso; corola ca. 55 × 15 mm, 
creme, internamente amarelada, infundibuliforme, 
tubo curvado para baixo, externa e internamente 
viloso-glanduloso, lobos 7,5–15 × 6,5–13,5 mm, 
inserção dos estames vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 6 × 3,5 
mm, tubuloso, estilete ca. 30 mm compr., filiforme, 
levemente curvado no ápice, estigma rômbico; 
disco nectarífero ca. 3 × 5,5 mm, aneliforme. 
Cápsula ca. 10 × 3 cm, elíptica, lenhosa.
Material examinado: Capitólio, 28.IX.2005, fl., A.A. 
Arantes et al. 1464 (HUFU); 01.X.2005, fl., R. Romero 
et al. 7265	 (HUFU);	20°36ʹ16ʺS	46°13ʹ51ʺW,	786	m,	
15.II.2006, fl., R. Romero et. al 7593 (HUFU); 20.III.2007, 
bo., fr., P.H.N. Bernardes et al. 18 (HUFU); 08.XI.2007, 
fl., R. Romero et al. 8033 (HUFU); 09.XI.2007, fl., R. 
Romero et al. 8055	(HUFU);	20°38ʹ4,5ʺS	46°13ʹ41,5ʺW,	
771 m, 4.XI.2008, bo., L.S. Kinoshita et al. 08˗165 
(HUFU, UEC). Delfinópolis, 21.XII.1999, fl., A.C.B. 
Silva 123 (HUFU, SPFR); 12.I.2001, fl., A.C.B. Silva & 
L.R. Reato 847 (HUFU, SPFR). 

É encontrada em mata ciliar, cerrado sensu 
estrito e campo rupestre. Coletada com flores em 
janeiro, março, outubro, novembro e dezembro. 
Diferencia-se das demais espécies da área pelas 
gavinhas trífidas em forma de gancho, com discos 
adesivos (Fig. 1d), presença de glândulas próximas 
à margem do cálice e tubo da corola curvado.

5. Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld & 
J.F.Souza, Tribuna Farm. 13: 275. 1945. 

Subarbusto, 20–40 cm alt. Ramos cilíndricos, 
sólidos, esparsamente vilosos, estriados, estrias não 
destacáveis, lenticelas esparsas. Profilos foliáceos, 
linear-lanceolados, glândulas pateliformes 
presentes. Folhas 3-folioladas, gavinhas ausentes, 
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Figura 1 – a. Cálice de Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC. mostrando agrupamento de glândulas (Arantes 
et al. 1994, HUFU). b. Cálice de Adenocalymma pedunculatum (Vell.) L.G.Lohmann mostrando agrupamento de 
glândulas (Romero et al. 8016, HUFU). c. Flor de Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G.Lohmann (Nakajima et al. 
4390, HUFU). d. Ramo de Amphilophium elongatum (Vahl) L.G.Lohmann mostrando gavinha trífida (Romero et al. 
7265, HUFU). e. Ramo florífero de Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex De Souza (Duarte et al. 176, HUFU). 
f. Profilos reniformes a arredondados de Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum. (Nakajima et al. 
4528, HUFU). g. Flor de Anemopaegma glaucum Mart. ex DC. (Nakajima et al. 4459, HUFU).
Figure 1 – a. Calyx of Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC. showing group of glands (Romero et al. 8016, HUFU). b. Calyx 
of Adenocalymma pedunculatum (Vell.) L.G.Lohmann showing grouping of glands (Nakajima et al. 4390, HUFU). c. Flower of 
Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G.Lohmann (Nakajima et al. 4390, HUFU). d. Branch of Amphilophium elongatum (Vahl) 
L.G.Lohmann showing trifid tendril (Romero et al. 7265, HUFU). e. Flowering branch of Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex 
De Souza (Duarte et al. 176, HUFU). f. Reniform to rounded prophylls of Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum. 
(Nakajima et al. 4528, HUFU). g. Flower of Anemopaegma glaucum Mart. ex DC. (Nakajima et al. 4459, HUFU).
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sésseis, folíolos subsésseis, peciólulos até ca. 5 mm 
compr., lâmina foliolar 9–10 × 0,5 cm, concolor, 
cartácea a coriácea, estreitamente lanceolada, 
base atenuada, ápice acuminado, margem inteira, 
revoluta, ambas as faces esparsamente glanduloso-
vilosas, domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 
10–15 pares de nervuras secundárias. Racemo 
ca. 5 cm compr.; cálice ca. 7 × 2 mm, verde, 
campanulado, truncado, externamente glabrescente, 
com glândulas pateliformes, internamente glabro; 
corola ca. 50 × 10 mm, amarela, lobos da 
corola alvos, tubular-infundibuliforme, tubo reto, 
externamente denso glandulosa, internamente 
glabra, lobos ca. 6 × 7–7,5 mm, inserção dos 
estames vilosa; estames inclusos, anteras retas, 
pólen em mônades, estaminódio menor que os 
estames férteis; ovário ca. 2,5 × 1 mm, orbicular, 
costado, estilete ca. 30 mm compr., filiforme, 
estigma rômbico; disco nectarífero ca. 1 × 2 mm, 
pulvinar. Cápsula ca. 5,5 × 6,0 cm, verde, ovado, 
achatado dorsi-ventralmente.
Material examinado: Capitólio, 09.XII.2005, fl., R. 
Romero et al. 7441 (HUFU); 16.II.2006, fl., R. Romero 
et al. 7659 (HUFU). Delfinópolis, 08.X.2002, fl., R.L. 
Volpi et al. 221 (HUFU);	20˚21ʹ64ʺS	46˚44ʹ83ʺW,	1178	
m, 25.X.2003, fr., R.L. Volpi et al. 766 (HUFU).

É encontrada em cerrado de altitude e campo 
rupestre. Coletada com flores em fevereiro, outubro 
e dezembro, e com frutos em outubro. Facilmente 
reconhecida pelos folíolos subsésseis, peciólulos 
que não ultrapassam 5 mm de comprimento 
e folíolos estreitamente lanceolados (Fig. 1e) 
(Scudeller 2004). 

6. Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & 
K. Schum., Fl. Bras. 8 (2): 128. 1896. 

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, glabros, 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
ausentes. Profilos foliáceos, reniformes a 
arredondados, glândulas pateliformes presentes. 
Folhas 2-folioladas, gavinhas trífidas presentes, 
pecíolos 1,5–4,5 cm compr., peciólulos 0,3–0,7 
cm compr., lâmina foliolar 7–16 × 2–5,5 cm, 
concolor, cartácea, ovado-lanceolada, base oblíqua, 
ápice acuminado, margem inteira, ambas as faces 
glandulosas, domácias e pontuações pelúcidas 
ausentes, 8 pares de nervuras secundárias. Racemo, 
ca. 10 cm compr.; cálice ca. 5 × 10 mm, verde, 
campanulado, truncado, externamente viloso no 
ápice, internamente glabro; corola ca. 55 × 12 
mm, amarela, tubular-infundibuliforme, tubo reto, 
externa e internamente glandulosa, glabrescente na 

base, lobos 8–9 × 8–9 mm, inserção dos estames 
vilosa; estames inclusos, anteras retas, pólen em 
mônades, estaminódio menor que os estames 
férteis; ovário ca. 3 × 2 mm, orbicular, costado, 
estilete ca. 35 mm compr., filiforme, estigma 
rômbico; disco nectarífero ca. 1 × 3 mm, pulvinar. 
Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 24.V.2007, fl., J. 
N. Nakajima et al. 4528 	 (HUFU);	 20˚37ʹ52,2ʺS	
46˚13ʹ48ʺW,	809	m,	4.XI.2008,	fl.,	L.S. Kinoshita et al. 
08˗171	(HUFU,	UEC).

É encontrada em cerrado rupestre. Coletada 
com flores em maio e novembro. Diferenciada das 
demais espécies de Anemopaegma da área pelas 
folhas 2-folioladas, com um folíolo na posição 
do meio modificado em gavinha trífida, sem 
discos adesivos, e profilos foliáceos, reniformes 
a arredondados (Fig. 1f), com glândulas na face 
abaxial. 

7. Anemopaegma glaucum Mart. ex DC., Prodr. 
9: 188. 1845.

Subarbusto, 0,8–1,5 m alt. Ramos cilíndricos, 
sólidos, glabros, estriados, estrias não destacáveis, 
lenticelas presentes. Profilos foliáceos, triangulares, 
diminutos, viloso-glandulosos em ambas as 
faces, glândulas pateliformes presentes. Folhas 
3-folioladas, gavinhas ausentes, pecíolos 1–2 cm 
compr., peciólulo ca. 1 cm somente no folíolo 
do meio, demais folíolos sésseis, lâmina foliolar 
4–9,5 × 1–3,5 cm, concolor, cartácea, obovado-
lanceolada, base aguda a atenuada, ápice obtuso, 
margem inteira, revoluta, face adaxial glabra, face 
abaxial glandulosa, domácias e pontuações pelúcias 
ausentes, 7–9 pares de nervuras secundárias. 
Racemo, ca. 10 cm compr.; cálice ca. 10–12 × 8–11 
mm, verde, campanulado, truncado, externamente 
glanduloso, com glândulas esparsas próximas à 
margem, ápice ciliado, internamente glabro; corola 
ca. 60 × 20 mm, amarela, lobos da corola alvos, 
tubular-infundibuliforme, tubo reto, externamente 
glandulosa, com glândulas pateliformes marrons 
bem evidentes na região entre o tubo e o início 
dos lobos, internamente glabra, lobos 12–15 × 10 
mm, inserção dos estames vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 3 × 2 
mm, orbicular, costado, estilete ca. 25 mm compr., 
filiforme, estigma rômbico; disco nectarífero ca. 
1,5 × 3 mm, pulvinar. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 12.VII.2006, fl., 
R. Romero et al. 7769 (HUFU); 22.V.2007, fl., J.N. 
Nakajima et al. 4459 (HUFU).
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É encontrada em campo rupestre. Coletada 
com flores em maio e julho. Diferencia-se das 
demais espécies de Anemopaegma da área pelas 
folhas 3-folioladas obovado-lanceoladas, corola 
com glândulas pateliformes marrons bem marcadas 
na região entre o tubo e o início dos lobos da corola 
(Fig. 1g).

8.  Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry, 
Taxon 24: 343. 1975.

Liana.  Ramos c i l índr icos ,  sól idos , 
esparsamente vilosos, lisos a estriados, estrias 
não destacáveis, lenticelas presentes. Profilos 
triangulares, diminutos, vilosos, glândulas 
pateliformes ausentes. Folhas 2–3-folioladas, 
gavinhas simples, sem discos adesivos, pecíolos 
0,7–1 cm compr., peciólulos 0,2–0,4 cm, lâmina 
foliolar 7–9,5 × 4–6,5 cm, concolor, cartácea, 
ovada, base arredondada, ápice acuminado, 
margem inteira, ambas as faces esparsamente 
vilosas, principalmente sobre as nervuras, 
domácias tipo bolso, entre as nervuras principal 
e secundárias, densamente vilosas, pontuações 
pelúcidas, 8 pares de nervuras secundárias. 
Panícula axilar, ca. 7 cm compr.; cálice ca. 5 × 
1 mm, verde-púrpureo, tubuloso, distintamente 
5-dentado, cuspidado, dentes 2,2–3 mm compr., 
externa e internamente glanduloso-vilosos; 
corola ca. 40 × 5 mm, rósea, infundibuliforme, 
tubo reto, internamente creme, externamente 
densamente vilosa, internamente glanduloso-
vilosa, lobos 9–10,5 × 7–9 mm, inserção dos 
estames glanduloso-vilosa; estames inclusos, 
anteras retrorsas, pólen em tétrades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 2,5 × 
1 mm, tubuloso-quadrangular, estilete ca. 20 
mm compr., filiforme, estigma rômbico; disco 
nectarífero ca. 0,5 × 1,5 mm, aneliforme. Cápsula, 
81–86,5 × ca. 1 cm, madura amarronzada, 
tubulosa.
Material examinado: Delfinópolis, 12.IV.2002, fr., J.N. 
Nakajima et al. 3156 (HUFU).
Material adicional examinado: São Roque de Minas, 
Parque Nacional da Serra da Canastra, Cachoeira dos 
Rolinhos, 21.VIII.1997, fl., R. Romero et al. 4467 
(HUFU).

É encontrada em mata seca. Coletada com 
flores e frutos em abril. Diferencia-se das demais 
espécies de Cuspidaria da área por apresentar 
cálice distintamente dentado e cuspidado, lobos do 
cálice com 2,2–3 mm de comprimento (Fig. 2a) e 
domácias tipo bolso densamente vilosas.

9. Cuspidaria floribunda (Mart. ex DC.) A.H. 
Gentry, Brittonia 25: 232. 1973.  

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, vilosos, 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
densamente presentes. Profilos triangulares, 
diminutos, vilosos, glândulas pateliformes 
ausentes. Folhas 2-folioladas, gavinha simples, 
pecíolos 1,5–2,5 cm compr., peciólulos 0,9–1,3 
cm compr., lâmina foliolar 6,5–7,5 × 3,5–5 cm, 
concolor, cartácea, ovada, base atenuada, ápice 
acuminado, margem inteira, ambas as faces vilosas, 
pontuadas de glândulas pateliformes esparsas, 
domácias tipo bolso entre as nervuras principal 
e secundárias da face abaxial, esparsamente 
glanduloso-vilosas, pontuações pelúcidas ausentes, 
4–6 pares de nervuras secundárias. Inflorescência 
tirsóide terminal, ca. 10 cm compr.; cálice ca. 6 × 
3 mm, lilás, tubuloso a levemente campanulado, 
5-denticulado, dentes inconspícuos, 0,8–1 
mm compr., externamente densamente viloso, 
esparsamente glanduloso, glândulas pateliformes 
esparsas próximas à margem, internamente viloso; 
corola ca. 30 × 5 mm, lilás, infundibuliforme, tubo 
reto, externamente densamente glanduloso-vilosa, 
internamente glabra, lobos 6–9 × 5–7,5 mm, 
inserção dos estames glanduloso-vilosa; estames 
inclusos, anteras retrorsas, pólen em tétrades, 
estaminódio menor que os estames férteis; ovário 
ca. 2 × 1 mm, tubuloso, estilete ca. 20 mm compr., 
filiforme, estigma rômbico; disco nectarífero ca. 1 
× 1,5 mm, aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 20.I.2000, fl., 
A.C.B. Silva 193 (HUFU, SPFR); 25.III.2000, fl., A.C.B. 
Silva 401 (HUFU); 10.I.2001, fl., A.C.B. Silva & L.R. 
Reato 759 (HUFU, SPFR).

Coletada com flores em janeiro e março. 
Reconhecida por apresentar glândulas e domácias 
tipo bolso esparsamente glanduloso-vilosas na 
face abaxial do folíolo e cálice 5-denticulado com 
dentes inconspícuos, com 0,8–1 mm comprimento 
(Fig. 2b).

10. Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G.Lohmann, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 428. 2014.

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, vilosos, 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
presentes. Profilos triangulares, diminutos, 
vilosos, glândulas pateliformes ausentes. Folhas 
2–3-folioladas, geralmente com gavinha simples, 
pecíolos 4–5 cm compr., peciólulos 1,5–2 cm 
compr., lâmina foliolar 7,2–10,5 × 3,5–7 cm, 
concolor, cartácea, ovada, base atenuada, ápice 
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Figura 2 – a. Cálice de Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry (Romero et al. 4467, HUFU). b. Cálice de Cuspidaria 
floribunda (DC.) A.H. Gentry (Silva 401, HUFU). c. Botão floral de Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G.Lohmann 
(Rosa et al. 501, HUFU). d. Flor de Fridericia speciosa Mart. (Kinoshita et al. 08 179, HUFU). e. Face abaxial 
da folha de Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann mostrando domácia tipo bolso, glabra (Silva 367, 
HUFU). f. Inflorescência de Handroanthus ochraceus (Bureau & K.Schum.) Mattos (Romero et al. 4444, HUFU).
Figure 2 – a. Calyx of Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry (Romero et al. 4467, HUFU). b. Calyx of Cuspidaria floribunda (DC.) 
A.H. Gentry (Silva 401, HUFU). c. Floral bud of Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G.Lohmann (Rosa et al. 501, HUFU). d. Flower of 
Fridericia speciosa Mart. (Kinoshita et al. 08 179, HUFU). e. Leaf abaxial surface of Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann 
showing a glabrous pocket domatia (Silva 367, HUFU). f. Inflorescence of Handroanthus ochraceus (Bureau & K.Schum.) Mattos 
(Romero et al. 4444, HUFU).
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acuminado, margem inteira, ambas as faces 
pubescentes, face adaxial com tricomas glandulares, 
face abaxial vilosa, domácias tipo bolso entre as 
nervuras primária e secundárias da face abaxial, 
vilosas, pontuações pelúcidas ausentes, 5–7 pares 
de nervuras secundárias. Inflorescência tirsóide 
terminal, ca. 10 cm compr.; cálice ca. 8 × 5 mm, 
róseo, campanulado, bilabiado, sépalas fundidas em 
dois grupos, inflado, externa e internamente viloso; 
corola ca. 35 × 7 mm, lilás, infundibuliforme, tubo 
reto, externamente viloso-glandulosa, internamente 
vilosa, lobos 10–11,5 × 11,5–13 mm, inserção 
dos estames glanduloso-vilosa; estames inclusos, 
anteras retrorsas, pólen em tétrades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 12 × 5 
mm, tubuloso, estilete ca. 15 mm compr., filiforme, 
estigma rômbico; disco nectarífero ca. 1,5 × 2 mm, 
aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 13.VII.2006, fl., R. 
Romero et al. 7825 (HUFU); 20.III.2007, bo., fl., P.O. 
Rosa et al. 501 (HUFU); 23.VI.2010, fl., R. Romero et 
al. 8278 (HUFU). Delfinópolis, 02.V.2001, fl., A.C.B. 
Silva 868 (HUFU, SPFR); 04.V.2001, fl., A.C.B. Silva 
968 (HUFU, SPFR).

É encontrada em mata seca, mata ciliar e 
campo rupestre. Coletada com flores em março e 
de maio a julho. Diferencia-se de C. convoluta e 
C. floribunda por apresentar folíolo pubescente, 
com domácias tipo bolso entre as nervuras primária 
e secundárias da face abaxial, vilosas e cálice 
bilabiado com sépalas fundidas em dois grupos 
(Fig. 2c). 

11. Fridericia formosa (Bureau) L.G.Lohmann, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 439. 2014.

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, densamente 
vilosos, estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
ausentes. Profilos triangulares, diminutos, 
densamente vilosos. Folhas 2-folioladas, gavinhas 
simples, presentes ou não, sem discos adesivos, 
pecíolos 1–1,5 cm compr., peciólulos 1–2 cm 
compr., lâmina foliolar 7–9,5 × 5,5–6 cm, discolor, 
cartácea, amplamente ovada, base arredondada, 
ápice acuminado, margem inteira, ambas as faces 
densamente vilosas, domácias tipo bolso presentes 
entre as nervuras primária e secundárias da face 
abaxial, densamente vilosas, pontuações pelúcidas 
ausentes, 6–8 pares de nervuras secundárias. 
Tirso axilar, ca. 10 cm compr.; cálice ca. 3 × 3 
mm, verde, campanulado, levemente 5-lobado, 
externamente dendrítico, glabrescente apenas no 
ápice, internamente glabro; ápice do botão floral 
com coloração mais clara que o restante do botão; 

corola ca. 50 × 15 mm, lilás, infundibuliforme, tubo 
reto, externamente glanduloso-vilosa, internamente 
vilosa, lobos pontudos, 9–10 × 8–9 mm, inserção 
dos estames glandulosa; estames inclusos, anteras 
retas, pólen em mônades, estaminódio menor 
que os estames férteis; ovário ca. 2,5 × 1 mm, 
tubuloso, estilete ca. 30 mm compr., filiforme, 
estigma elíptico; disco nectarífero ca. 1 × 1,5 mm, 
cupuliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 12.IV.2002, fl., J.N. 
Nakajima et al. 3133  (HUFU).

É encontrada em mata seca. Coletada com 
flores em abril. Diferencia-se das demais espécies 
do gênero ocorrentes na área pelo folíolo tomentoso 
e ápice do botão floral de coloração mais clara que 
o restante da corola.

12. Fridericia platyphylla (Cham.) L.G.Lohmann, 
Ann.	Missouri	Bot.	Gard.	99(3):	442˗443.	2014.

Subarbusto, 0,5–1,5 m alt. Ramos cilíndricos, 
sólidos, esparsamente vilosos, estriados, estrias 
não destacáveis, lenticelas presentes. Profilos 
inconspícuos. Folhas 1–(2)-folioladas no mesmo 
ramo, gavinhas ausentes, pecíolos 0,3–0,8 cm 
compr., peciólulos inconspícuos, lâmina foliolar 
6,5–7 × 3–5,5 cm, concolor, coriácea, amplamente 
ovada, base atenuada, ápice retuso a obtuso, margem 
inteira, ambas as faces glabras, domácias tipo bolso 
entre as nervuras primária e secundárias da face 
abaxial, vilosas, pontuações pelúcidas ausentes, 
4 pares de nervuras secundárias. Tirso terminal, 
ca. 10 cm compr.; cálice ca. 5 × 1 mm, lilás, 
tubuloso a levemente campanulado, 5-denticulado, 
externamente glanduloso, internamente glabro; 
botão floral com uma única coloração; corola ca. 
40 × 15 mm, lilás, infundibuliforme, tubo reto, 
externamente vilosa, internamente esparsamente 
glanduloso-vilosa, lobos ca. 7 × 8–10 mm, 
inserção dos estames vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 2 × 1 mm, 
tubuloso, estilete ca. 15 mm compr., filiforme, 
estigma elíptico; disco nectarífero ca. 0,8 × 2 mm, 
cupuliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 08.XII.2005, fl., J.N. 
Nakajima et al. 4470 (HUFU); 08.XII.2005, fl., R. 
Romero et al. 7419 (HUFU); 16.II.2006, fl., R. Romero et 
al. 7671 (HUFU); 22.III.2007, bo., fl., P.H.N. Bernardes 
et al. 73 (HUFU); 08.XI.2007, fl., R. Romero et al. 8019 
(HUFU);	20˚38ʹ16ʺS	46˚17ʹ34ʺW,	948	m,	05.XI.2008,	
fl., L.S. Kinoshita et al. 08˗462 (HUFU, UEC). 
Delfinópolis, 20.I.2000, fl., A.C.B. Silva 219  (HUFU, 
SPFR); 27.II.2000, fl., A.C.B. Silva & S.A.P. Godoy 276 
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(HUFU, SPFR); 11.I.2001, fl., A.C.B. Silva & L.R. Reato 
804	(HUFU,	SPFR);	20˚16ʹ52ʺS	46˚52ʹ16ʺW,	816	m,	fl.,	
J.N. Nakajima et al. 3446 (HUFU).

É encontrada em cerrado rupestre, cerrado de 
altitude, campo sujo e campo rupestre. Coletada 
com flores de novembro a março. Reconhecida 
por apresentar no mesmo ramo folhas 1-folioladas, 
raro 2-folioladas, com folíolos glabros, exceto na 
região das domácias. 

13. Fridericia speciosa Mart., Nova Acta Phys.-
Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13. 1827. 

Lianas.  Ramos cilíndricos,  sólidos, 
glandulosos, esparsamente vilosos, estriados, 
estrias não destacáveis, lenticelas presentes. 
Profilos inconspícuos. Folhas 3-folioladas, gavinhas 
ausentes, pecíolos 2,5–8 cm compr., peciólulos 
1–4 cm compr., lâmina foliolar 8,5–13 × 4,5–8 
cm, normalmente peciólulo do folíolo do meio é 
maior que dos demais, discolor, cartácea, ovado-
lanceolada, base atenuada, ápice acuminado, 
margem inteira, ambas as faces glandulosas, face 
abaxial vilosa somente na região das domácias, 
domácias tipo bolso entre as nervuras principal e 
secundárias da face abaxial, pontuações pelúcidas 
ausentes, 7 pares de nervuras secundárias. Tirso 
terminal, ca. 7 cm compr.; cálice ca. 15 × 5 mm, 
cobrindo mais da metade da corola, róseo, urceolado, 
alado, 5-costado, levemente 5-lobado, externamente 
glanduloso-viloso, internamente esparso viloso; 
botão floral com uma única coloração; corola ca. 
20 × 1 mm, rósea, hipocrateriforme, tubo reto, 
externamente vilosa, internamente glanduloso-
vilosa, lobos ca. 4 × 3 mm, inserção dos estames 
vilosa; estames inclusos, anteras retas, pólen em 
mônades, estaminódio menor que os estames férteis; 
ovário ca. 3 × 2 mm, tubuloso, estilete ca. 13 mm 
compr., estigma elíptico, filiforme; disco nectarífero 
ca. 1 × 2 mm, cupuliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 04.XI.2008, fl., L.S. 
Kinoshita et al. 08.179  (HUFU, UEC). Delfinópolis, 
20.XI.1999, fl., A.C.B. Silva 98 (HUFU, SPFR). 

Coletada com flores em outubro e novembro. 
Diferencia-se das demais espécies do gênero pela 
corola hipocrateriforme e cálice urceolado com 
alas cobrindo mais da metade da corola (Fig. 2d). 
Em geral, o peciólulo do folíolo do meio é maior 
que os demais. 

14. Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) 
L.G.Lohmann, Ann. Missouri Bot. Gard. 99(3): 
446. 2014.

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, esparsamente 
vilosos, estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 

presentes. Profilos inconspícuos. Folhas 2-folioladas, 
gavinhas simples, sem discos adesivos, pecíolos 
1,5–2 cm compr., peciólulos 1–1,5 cm compr., 
lâmina foliolar 6,5–8 × 3–3,5 cm, concolor, 
coriácea, ovado-lanceolada, base arredondada, ápice 
acuminado, margem inteira, face adaxial glabra, 
face abaxial esparsamente glandulosa, domácias 
tipo bolso entre as nervuras principal e secundárias 
da face abaxial, glabras, pontuações pelúcidas 
ausentes, 5 pares de nervuras secundárias. Tirso 
axilar, ca. 10 cm compr.; cálice ca. 10 × 2 mm, 
verde, tubuloso, levemente 5-lobado, externamente 
glanduloso, internamente glabro; botão floral com 
uma única coloração; corola ca. 35 × 5 mm, rósea, 
infundibuliforme, tubo reto, externamente vilosa, 
internamente glanduloso-vilosa, lobos 7,5–8 × ca. 
3 mm; inserção dos estames glanduloso-vilosa; 
estames inclusos, anteras retas, pólen em mônades, 
estaminódio menor que os estames férteis; ovário 
ca. 3,5 × 1 mm, tubuloso, estilete ca. 15 mm compr., 
filiforme, estigma elíptico; disco nectarífero ca. 1 × 
2,5 mm, cupuliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 23.III.2000, fl., 
A.C.B. Silva 367 (HUFU, SPFR).

Coletada com flores em março. Diferencia-
se das demais espécies do gênero na área pelas 
domácias tipo bolso entre as nervuras principal e 
secundárias, glabras (Fig. 2e).

15. Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos, 
Loefgrenia 50: 2. 1970. 

Pequena árvore, ca. 2 m alt. Caule cilíndrico, 
sólido, ramos apicais densamente dendríticos, 
mais basais esparsamente dendrítico-puberulentos, 
esparsamente vilosos nos nós, glabrescentes, 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
presentes. Profilos arredondados, vilosos. Folhas 
digitadas, 3–5-folioladas, gavinhas ausentes, 
pecíolos 3,5–4,5 cm compr., peciólulos 0,2–2 cm 
compr., lâmina foliolar 7–8,5 × 4 cm, concolor, 
coriácea, ovada, base oblíqua, ápice acuminado, 
margem inteira, face adaxial glabrescente, face 
abaxial dendrítico-pubescente, domácias tipo bolso 
entre as nervuras primária e secundárias, densamente 
dendríticas, pontuações pelúcidas ausentes, 8 pares 
de nervuras secundárias. Inflorescência botrióide, 
terminal, ca. 10 cm compr., globosa; cálice ca. 10 
× 8 mm, marrom-esverdeado, tubuloso, levemente 
5-lobado, externa e internamente glanduloso-
viloso, tricomas dendríticos; corola ca. 6 × 1,5 
cm, amarela, tubular-infundibuliforme, tubo 
reto, externamente glanduloso-vilosa, tricomas 
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dendríticos, internamente vilosa, lobos 7,5–10,5 
× 11,5–14,5 mm, inserção dos estames glabra; 
estames inclusos, anteras retas, pólen em mônades, 
estaminódio menor que os estames férteis; ovário ca. 
3,5 × 2 mm, linear-oblongo, estilete ca. 25 mm compr., 
filiforme, estigma lanceolado; disco nectarífero ca. 1,5 
× 3,5 mm, aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 29.VI.2000, fl., 
S.A.P. Godoy et al. 1906 (HUFU, SPFR). 
Material adicional examinado: São Roque de Minas, 
Estrada para Cachoeira dos Rolinhos, 26.IX.1995, fl., R. 
Romero et al. 2832 (HUFU).

Coletada com flores em junho. Diferencia-se 
das demais espécies da área por apresentar tricomas 
dendríticos nos ramos, na face abaxial dos folíolos, 
no cálice e corola, além de inflorescência globosa 
(Fig. 2f) (Scudeller 2004). 

16. Jacaranda caroba (Vell.) A. DC., Prodr. 9: 
232. 1845. 

Subarbusto ou arbusto, 0,5–2 m de alt. 
Ramos cilíndricos, sólidos, glabros, não estriados, 
lenticelas presentes. Profilos triangulares, com 
glândulas pateliformes na face abaxial. Folhas 
2-pinadas, pecíolos 1–3 cm compr., foliólulos sésseis 
a subssésseis, lâmina foliolar de 2ª ordem 2–3 × 
0,5–1,5 cm, concolor, coriácea, obovada a elíptica, 
base atenuada, ápice acuminado, margem inteira, 
revoluta, ambas as faces esparsamente glandulosas, 
domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 6 pares 
de nervuras secundárias. Inflorescência tirsóide, 
terminal ou axilar, ca. 15 cm compr.; cálice ca. 
5 × 2 mm, arroxeado, tubular-campanulado, 
5-lobado, levemente truncado, externamente esparso 
glanduloso-viloso, internamente glabro; corola ca. 
55 × 10 mm, arroxeada, tubular-infundibuliforme, 
tubo reto, externa e internamente glanduloso-
vilosa, lobos ca. 7 × 8–9 mm, inserção dos estames 
glanduloso-vilosa; estames inclusos, anteras retas, 
estaminódio maior que os estames férteis; ovário ca. 
2 × 1,5 mm, ovóide, achatado, estilete ca. 30 mm 
compr., filiforme, estigma rômbico; disco nectarífero 
ca. 0,7 × 2 mm, aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 20°21’64”S 
46°44’83”W, 1178 m, 07.XII.2002, fl., R.L. Volpi et al. 471 
(HUFU); 20°21’64”S-46°44’83”W, 1178 m, 25.X.2003, 
fl., J.N. Nakajima 3693 (HUFU); 23.VI.2010, fl., R. 
Romero et al. 8255 (HUFU).

É encontrada em cerrado rupestre e campo 
rupestre. Coletada com flores em junho, novembro 
e dezembro e com frutos em novembro. Apresenta 
como principal característica os folíolos de 2ª ordem 
obovados a elípticos (Fig. 3b) (Gentry 1992). 

17. Jacaranda decurrens Cham., Linnaea 7: 544. 
1832. 

Subarbusto a arbusto, xilopodífero, 0,4–1,5 
m alt. Ramos cilíndricos, sólidos, glabros, 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
presentes. Profilos triangulares, glanduloso-
vilosos na face abaxial. Folhas 2-pinadas, pecíolos 
5˗6	 cm	 compr.,	 foliólulos	 sésseis	 a	 subsésseis,	
lâmina foliolar de 2ª ordem 4–11 × 0,5–1 mm, 
levemente discolor, coriácea, ovado-lanceolada, 
base oblíqua, ápice acuminado, margem inteira, 
revoluta, face adaxial esparsamente vilosa, face 
abaxial densamente viloso-glandulosa, mais clara, 
domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 10 pares 
de nervuras secundárias. Inflorescência tirsóide, 
terminal, ca. 9 cm compr.; cálice ca. 4 × 1,5 mm, 
vináceo, campanulado, sépalas separadas quase 
desde a base, agudas, externamente glanduloso, 
internamente glabrescente, com tricomas curtos 
esparsos; corola ca. 65 × 10 mm, arroxeada, fauce 
alva, tubular, tubo reto, externamente glandulosa, 
internamente esparsamente vilosa, lobos ca. 10 × 
15–20 mm, internamente glandulosos, inserção 
dos estames glanduloso-vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, estaminódio maior que os estames 
férteis; ovário ca. 2,5 × 2 mm, ovóide, achatado, 
estilete ca. 20 mm compr., filiforme, estigma 
lanceolado; disco nectarífero ca. 1 × 2,5 mm, 
aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 10.IX.1999, fl., 
S.A.P. Godoy et al. 1829 (HUFU, SPFR); 15.IX.2000, 
fl., A.C.B. Silva 618 (HUFU, SPFR); 15.IX.2000, fl., 
A.C.B. Silva 622 (HUFU, SPFR).

Coletada com f lores  em setembro. 
Reconhecida pelo cálice com sépalas separadas 
quase desde a base (Fig. 3d). 

18. Jacaranda oxyphylla Cham., Linnaea 7: 546. 
1832.

Subarbusto a arbusto, 0,5–3 m de alt. 
Ramos cilíndricos, sólidos, glabros, não estriados, 
lenticelas presentes. Profilos triangulares, 
esparsamente vilosos na face abaxial. Folhas 
2-pinadas, pecíolos 3–3,5 cm compr., foliólulos 
sésseis, lâmina foliolar de 2ª ordem 2–3 × 0,1–0,2 
cm, concolor, cartácea a coriácea, lanceolada a 
estreitamente lanceolada, base atenuada, ápice 
agudo, margem inteira, face adaxial glabrescente, 
face abaxial glandulosa, esparsamente vilosa ao 
longo da nervura principal, domácias e pontuações 
pelúcidas ausentes, 10–12 pares de nervuras 
secundárias. Inflorescência tirsóide, terminal ou 
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axilar, ca. 13 cm compr.; cálice ca. 5 × 1 mm, 
arroxeado, campanulado, levemente 5-lobado, 
margem ciliada, externamente esparsamente 
viloso, internamente glabro; corola ca. 50 × 10 
mm, arroxeada, tubular-infundibuliforme, tubo 
reto, externamente glanduloso-vilosa, internamente 
vilosa, lobos ca. 8 × 7–11 mm, margem ciliada, 
inserção dos estames glanduloso-vilosa; estames 
inclusos, anteras retas, estaminódio maior que os 
estames férteis; ovário ca. 2 × 1,5 mm, ovóide, 
achatado, estilete ca. 25 mm compr., filiforme, 
estigma lanceolado; disco nectarífero ca. 0,7 × 1,5 
mm, aneliforme. Cápsula 4–5 × ca. 3 cm, verde a 
amarronzada, ovóide.
Material examinado: Capitólio, 29.IX.2005, fl., R. 
Romero et al. 7252 (HUFU); 29.IX.2005, fl., R. Romero 
et al. 7252 (HUFU); 30.IX.2005, fl., J.N. Nakajima 
et al. 3964 (HUFU); 09.XII.2005, fl. e fr., R. Romero 
et al. 7490 (HUFU); 12.VII.2006, fl., A.A. Arantes 
et al. 1870 (HUFU); 12.VII.2006, fl., A.A. Arantes et 
al. 1906 (HUFU); 13.VII.2006, fl., A.A. Arantes et 
al. 1983 (HUFU); 25.X.2010, fr., J.N. Nakajima et al. 
4190 (HUFU); 25.X.2010, fl. e fr., J.N. Nakajima et al. 
4257 (HUFU); 23.V.2007, fl. e fr., P.H.N. Bernardes et 
al. 123 (HUFU); 22.V.2007, fl., J.N. Nakajima et al. 
4434 (HUFU); 07.XI.2007, fl. e fr., P.H.N. Bernardes 
et al. 299 (HUFU); 04.XI.2008, fl., L.S. Kinoshita et al. 
08˗154 (HUFU, UEC). Delfinópolis, 27.XI.2003, fl., 
R.A. Pacheco et al. 699 (HUFU).

É encontrada em mata de galeria, cerrado 
sensu estrito, cerrado rupestre, campo sujo e campo 
rupestre. Coletada com flores em março, julho e 
de setembro a dezembro e com frutos em março, 
outubro e dezembro. Espécie muito semelhante à 
J. caroba, tendo sido tratada, algumas vezes, como 
J. caroba var. oxyphylla (Cham.) Bureau (Scudeller 
2004). Segundo Gentry (1992), ambas devem ser 
consideradas distintas devido a forma dos folíolos 
de 2ª ordem, uma vez que J. oxyphylla apresenta 
folíolo lanceolado a estreitamente lanceolado (Fig. 
3a) enquanto que em J. caroba o folíolo é obovado 
a elíptico (Fig. 3b). 

19. Jacaranda rufa Silva Manso, Enum. Subst. 
Braz. 40. 1836.

Arbusto, 0,4–1 m alt. Ramos quadrangulares, 
sólidos, costados, vilosos, não estriados, lenticelas 
presentes. Profilos triangulares, vilosos na face 
abaxial.	Folhas	2˗pinadas,	pecíolos	4–8	cm	compr.,	
foliólulos sésseis, lâmina foliolar de 2ª ordem 
4–6,5 × 1–2 cm, levemente discolor, cartácea, 
ovada, base obtusa, ápice acuminado, margem 
serreada, revoluta, face adaxial puberulosa, face 

abaxial pubérulo-vilosa, com glândulas esparsas, 
domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 10 pares 
de nervuras secundárias. Inflorescência tirsóide, 
axilar, ca. 8 cm compr.; cálice ca. 8 × 5 mm, 
vináceo, tubuloso, 5-lobado, externamente viloso, 
internamente glabro, margem ciliada; corola ca. 
50 × 10 mm, arroxeada, tubular-infundibuliforme, 
tubo reto, externamente glabra na base, glanduloso-
vilosa ao longo do tubo, internamente glabra, 
exceto na região dos lobos, lobos 6–7 × ca. 7 mm, 
margem ciliada, inserção dos estames glanduloso-
vilosa; estames inclusos, anteras retas, estaminódio 
maior que os estames férteis; ovário ca. 2 × 1,5 
mm, ovóide, achatado, estilete ca. 35 mm compr., 
filiforme, estigma lanceolado; disco nectarífero ca. 
1,5 × 3 mm, aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 09.XII.2005, fl., R. 
Romero et al. 7494  (HUFU). Delfinópolis, 22.XII.1999, 
fl., A.C.B. Silva 171 (HUFU, SPFR).

É encontrada em campo rupestre. Coletada 
com flores em dezembro. Diferencia-se das demais 
espécies do gênero na área pelos folíolos de 2ª 
ordem de margem serreada (Fig. 3c). 

20. Jacaranda ulei Bureau & K. Schum., Fl. Bras. 
8 (2): 383. 1897.

Arbusto xilopodífero, 0,5–1,5 m alt. Ramos 
cilíndricos, sólidos, densamente vilosos, levemente 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
esparsas. Profilos triangulares, densamente vilosos. 
Folhas 2-pinadas, pecíolos 1–1,5 cm compr., 
foliólulos sésseis, lâmina foliolar de 2ª ordem 1–1,5 
× ca. 0,5 cm, discolor, coriácea, ovada, levemente 
lanceolada, bulada, base oblíqua, ápice agudo, 
margem inteira, revoluta, face adaxial vilosa, face 
abaxial densamente vilosa, domácias tipo bolso 
esparsas, densamente vilosas, pontuações pelúcidas 
ausentes, 5–7 pares de nervuras secundárias. 
Inflorescência tirsóide, axilar, ca. 10 cm compr.; 
cálice 3–4 × 1–2 mm, vináceo, tubuloso, 
conspicuamente 5-lobado, externamente viloso, 
internamente glanduloso-viloso; corola ca. 40 × 
10 mm, vinácea, tubular-infundibuliforme, tubo 
reto, externamente glanduloso-vilosa, internamente 
esparsamente vilosa, lobos 5–6 × 5–6 mm, inserção 
dos estames vilosa; estames inclusos, anteras retas, 
estaminódio maior que os estames férteis; ovário 
ca. 8 × 2 mm, ovóide, achatado, estilete ca. 25 
mm compr., filiforme, estigma lanceolado; disco 
nectarífero ca. 1,5 × 2,5 mm, aneliforme. Cápsula 
2,5–3,5 × 1,5–2,5 cm, esverdeada a amarronzada, 
ovada, levemente elíptica, lenhosa.
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Figura 3 – a. Ramo de Jacaranda oxyphylla Cham. (Bernardes et al. 123, HUFU). b. Ramo de Jacaranda caroba 
(Vell.) DC. (Romero et al. 8255, HUFU). c. Ramo de Jacaranda rufa Silva Manso (Silva 171, HUFU). d. Cálice de 
Jacaranda decurrens Cham. mostrando disco nectarífero e ovário (Godoy et al. 1829, HUFU). e. Corte transversal 
do ramo de Pleonotoma tetraquetra (Cham.) Bureau (Arantes et al. 1476, HUFU). f. Ramo florífero de Pyrostegia 
venusta (Ker. Gawl.) Miers (Romero et al. 8052, HUFU). g. Gavinha bífida curta de Tanaecium pyramidatum (Rich.) 
L.G.Lohmann (Silva 1, HUFU). h. Fruto e inflorescência de Zeyheria montana Mart. (Nakajima et al. 4513 e Romero 
et al. 7666, respectivamente, HUFU).
Figure 3 – a. Branch of Jacaranda oxyphylla Cham. (Bernardes et al. 123, HUFU). b. Branch of Jacaranda caroba (Vell.) DC. (Romero 
et al. 8255, HUFU). c. Branch of Jacaranda rufa Silva Manso (Silva 171, HUFU). d. Calyx of Jacaranda decurrens Cham. showing 
nectary and ovary (Godoy et al. 1829, HUFU). e. Cross-sectional of branch of Pleonotoma tetraquetra (Cham.) Bureau (Arantes et al. 
1476, HUFU). f. Flowering branch of Pyrostegia venusta (Ker. Gawl.) Miers (Romero et al. 8052, HUFU). g. Short bifid tendril of 
Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G.Lohmann; h. Fruit and inflorescence of Zeyheria montana Mart. (Nakajima et al. 4513 e Romero 
et al. 7666, respectively, HUFU).
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Material examinado: Delfinópolis, 12.I.2001, fr., A.C.B. 
Silva & L.R. Reato 851 (HUFU, SPFR); 07.X.2001, fl., 
R. Romero et al. 6364 (HUFU); 11.IV.2002, fr., R.A. 
Pacheco et al. 125 (HUFU); 11.X.2002, fl., R. Romero 
et al. 6408 (HUFU); 05.XII.2002, fl. e fr., R.L. Volpi et 
al. 378 (HUFU); 07.XII.2002, fr., R.L. Volpi et al. 418 
(HUFU); 15.V.2003, fr., R.L. Volpi et al. 611 (HUFU); 
23.X.2003, fl., J.N. Nakajima et al. 3616 (HUFU); 
26.XI.2003, fr., J.N. Nakajima et al. 3727 (HUFU).

É encontrada em cerrado rupestre e campo 
rupestre. Coletada com flores em janeiro, outubro 
e dezembro e com frutos em janeiro, abril, maio, 
novembro e dezembro. Diferencia-se das demais 
espécies do gênero na área pelos folíolos de 2ª 
ordem bulados, discolores e densamente vilosos 
(Gentry 1992). 

21. Lundia obliqua Sond., Linnaea 22: 561. 1849.
Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, esparsamente 

a densamente vilosos, puberulentos, estriados, estrias 
não destacáveis, lenticelas densamente presentes. 
Profilos triangulares, vilosos na face abaxial. Folhas 
2-folioladas, gavinhas simples, sem discos adesivos, 
pecíolos 1–2 cm compr., peciólulos 0,2–2 cm 
compr., lâmina foliolar 6–8 × 3–5 cm, levememente 
discolor, cartácea, ovada a cordiforme, base atenuada 
a cordada, ápice agudo, margem inteira, revoluta, 
face adaxial esparsamente vilosa, mais densamente 
sobre as nervuras, face abaxial vilosa, domácias 
tipo bolso entre as nervuras principal e secundárias, 
vilosas, pontuações pelúcidas ausentes, 5–6 pares de 
nervuras secundárias. Tirso terminal, ca. 5 cm compr.; 
cálice	ca.	8	×	3	mm,	verde,	tubular˗campanulado,	
truncado, interna e externamente viloso; corola ca. 
45 × 5 mm, rósea, tubular-infundibuliforme, tubo 
reto, externamente densamente vilosa, internamente 
glanduloso-vilosa, lobos 7–8 × 5 mm, inserção dos 
estames vilosa; estames inclusos, anteras retas, pólen 
em mônades, estaminódio menor que os estames 
férteis; ovário ca. 2 × 1 mm, tubuloso, estilete ca. 
40 mm compr., filiforme, estigma rômbico; disco 
nectarífero ausente. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, Estância Carmen 
Silvia, 23.III.2000, fl., A.C.B. Silva 371 (HUFU, SPFR).

Coletada com flores em março. Diferencia-se 
das demais espécies da área pela ausência de disco 
nectarífero. 

22. Pleonotoma tetraquetra (Cham.) Bureau, J. 
Soc. Imp. Centr. Hort. 2: 156. 1868. 

Liana. Ramos quadrangulares, sólidos, 
densamente vilosos, e com tricomas dendríticos, 
estrias destacáveis, lenticelas ausentes. Profilos 

foliáceos, glanduloso-vilosos, com glândulas 
pateliformes na face abaxial. Folhas biternadas 
pinadas, gavinhas simples, sem discos adesivos, 
pecíolos ca. 2,5 cm compr., peciólulos 0,2–2 cm 
compr., peciólulo do folíolo do meio maior que os 
demais, lâmina foliolar 2,5–7,5 × 1–4 cm,  concolor, 
cartácea, ovada-elíptica, base arredondada, ápice 
acuminado, margem inteira, ambas as faces 
densamente vilosas, com tricomas dendríticos, 
domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 5–6 
pares de nervuras secundárias. Racemo terminal, 
ca. 7 cm compr.; cálice ca. 10 × 5 mm, esverdeado, 
tubuloso, 5-denticulado, externamente dendrítico, 
com glândulas pateliformes próximas a margem, 
internamente glabro; corola ca. 50 × 10 mm, tubo 
creme, lobos róseos, tubulosa, tubo reto, externa 
e internamente glabro, lobos ca. 10 × 5 mm, 
externamente esparsamente vilosos, internamente 
viloso-glandulosos, margem vilosa, inserção dos 
estames vilosa; estames inclusos, anteras retas, 
pólen em mônades, estaminódio menor que os 
estames férteis; ovário ca. 4 × 1 mm, tubuloso, 
estilete ca. 20 mm compr., filiforme, estigma 
rômbico; disco nectarífero ca. 1 × 1,5 mm, 
aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 28.IX.2005, fl., A.A. 
Arantes  et al.  1476  (HUFU).

É encontrada em borda de mata ciliar. 
Coletada com flores em julho. Diferencia-se das 
demais espécies da área por apresentar ramos 
quadrangulares com estrias destacáveis (Fig. 3e).

23. Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers, Proc. 
Roy. Hort. Soc. London 3:188. 1863.

Liana. Ramos subcilíndricos a hexagonais, 
sólidos, esparsamente puberulentos, estriados, 
estrias não destacáveis, lenticelas ausentes. Profilos 
linear-triangulares, vilosos. Folhas 2–3-folioladas, 
gavinhas trífidas, sem discos adesivos, pecíolos 1,5–
5,5 cm compr., peciólulos 1–2,5 cm compr., lâmina 
foliolar 5–5,5 × 2,5–3,5 cm, concolor, cartácea, 
ovada, base arredondada, ápice acuminado, 
margem inteira, face adaxial esparsamente vilosa 
sobre as nervuras, glandulosa, face abaxial 
glandulosa, com glândulas pateliformes ao longo 
da lâmina em ambas as faces, domácias ausentes, 
pontuações pelúcidas presentes, 5 pares de nervuras 
secundárias. Cimeira terminal ou axilar, 9 cm 
compr.; cálice ca. 5 × 2 mm, verde, campanulado, 
5-denticulado, externa e internamente esparsamente 
puberulento, ápice das sépalas viloso; corola ca. 
90 × 5 mm, alaranjada, estreitamente tubulosa, 
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cilíndrica, tubo reto, externa e internamente 
glabra, exceto na margem dos lobos, lobos ca. 15 × 
2,5–4,5 mm, margem densamente vilosa, inserção 
dos estames glanduloso-vilosa; estames exertos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 4 × 1 
mm, longo tubuloso, estilete ca. 75 mm compr., 
filiforme, estigma rômbico; disco nectarífero ca. 
1 × 2 mm, aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Capitólio, 24.V.2007, fl., J.N. 
Nakajima et al. 4526 (HUFU); 13.VII.2006, fl., R. 
Romero et al. 7819 (HUFU); 09.XI.2007, fl., R. Romero 
et al. 8052 (HUFU). Delfinópolis, 29.VI.200, fl., A.C.B. 
Silva 500 (HUFU, SPFR).

É encontrada em mata seca, mata ciliar e 
cerrado rupestre. Coletada com flores em maio, 
junho, julho e novembro. Facilmente reconhecida 
por apresentar estames exertos e corola alaranjada, 
estreitamente tubulosa, bastante cilíndrica (Fig. 
3f) (Scudeller 2004).

24. Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith, 
Lilloa 3: 462. 1938. 

Liana. Ramos cilíndricos, ocos, puberulentos, 
estriados, estrias não destacáveis. Profilos 
foliáceos, às vezes diminutos, vilosos. Folhas 
2–3-folioladas, gavinhas simples, sem discos 
adesivos, pecíolos ca. 2 cm compr., peciólulos 
0,5–0,8 cm compr., lâmina foliolar 4–5 × 2–2,5 
cm, discolor, cartácea, ovado-elíptica, base 
oblíqua, ápice agudo, margem irregular, ambas as 
faces densamente glanduloso-vilosas, domácias 
ausentes, pontuações pelúcidas presentes, 5 pares 
de nervuras secundárias. Racemo axilar, 5 cm 
compr.; cálice ca. 20 × 15 mm, róseo, urceolado, 
5-denticulado, externamente glanduloso-viloso, 
internamente glabro; corola ca. 55 × 15 mm, 
rósea, tubular-infundibuliforme, tubo reto, 
externamente glanduloso-vilosa, internamente 
esparso glandulosa, lobos ca. 7 × 6,5–8,5 mm, 
inserção dos estames vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 3 × 1 mm, 
tubuloso, estilete ca. 20 mm compr., filiforme, 
estigma elíptico a levemente rômbico; disco 
nectarífero ca. 1,5 × 4 mm, aneliforme. Frutos 
não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 10.IX.1999, fl., 
S.A.P. Godoy et al. 1864 (HUFU, SPFR); 10.X.1999, 
fl., A.C.B. Silva 38 (HUFU, SPFR).

Coletada com flores em setembro a outubro. 
Caracteriza-se por apresentar ramos ocos e 
margem do folíolo irregular. 

25. Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G.Lohmann, 
Nuevo Cat. Fl. Vasc. Venezuela 274. 2008.

Liana. Ramos cilíndricos, sólidos, vilosos, 
estriados, estrias não destacáveis, lenticelas 
presentes. Profilos subcônicos, em 2–3 séries, 
vilosos. Folhas 2-folioladas, gavinhas curtamente 
bífidas, sem discos adesivos, pecíolos 2–2,5 
cm compr., peciólulos 1–1,5 cm compr., lâmina 
foliolar 8–10,5 × 5–7 cm, discolor, cartácea, 
amplamente ovada, base oblíqua, ápice acuminado, 
margem inteira, face adaxial esparsamente 
glandulosa, face abaxial glanduloso-vilosa, 
domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 6–8 
pares de nervuras secundárias. Tirso terminal, 
ca. 10 cm compr.; cálice ca. 5 × 5 mm, verde, 
campanulado, levemente bilabiado, externamente 
glanduloso-viloso, internamente glabro; corola 
ca. 45 × 10 mm, rósea, tubular-infundibuliforme, 
tubo reto, externamente densamente vilosa, 
internamente glanduloso-vilosa, lobos 8–12 × 
7,5–8,5 mm, internamente vilosos, inserção dos 
estames densamente vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 3 × 1 mm, 
tubuloso, estilete ca. 30 mm compr., filiforme, 
estigma elíptico; disco nectarífero ca. 1 × 2 mm, 
aneliforme. Frutos não vistos.
Material examinado: Delfinópolis, 09.X.1999, fl., 
A.C.B. Silva 1 (HUFU, SPFR).
Material adicional examinado: São Roque de Minas, 
Parque Nacional da Serra da Canastra, 19.X.1997, fl., 
J.N. Nakajima et al. 2969 (HUFU).

Coletada com flores em outubro. Diferencia-
se das demais espécies da área pelas gavinhas 
bífidas curtas (Fig. 3g) e profilos subcônicos 
vilosos em 2–3 séries (Scudeller 2004).

26. Zeyheria montana (Vell.) Mart., Nov. Gen. 
Sp. 2: 66. 1826.

Arbusto ou arvoreta, 1–2 m alt. Ramos 
quadrangulares, sólidos, dendrítico-pubescentes, 
tomentosos, estriados, estrias não destacáveis, 
lenticelas ausentes. Profilos triangulares, robustos, 
densamente dendrítico-pubescentes. Folhas 
digitadas, 5-folioladas, gavinhas ausentes, pecíolos 
10–11,5 cm compr., peciólulos 1–2 cm compr., 
lâmina foliolar 12–15 × 2,5–3 cm, discolor, 
cartácea a coriácea, oblonga a elíptica, às vezes 
obovada, base arredondada, ápice agudo, margem 
inteira, face adaxial dendrítico-pubescente, 
indumento mais denso ao longo da nervura 
principal, face abaxial dendrítico-pubescente, 
glauca, domácias e pontuações pelúcidas ausentes, 
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12–18 pares de nervuras secundárias. Tirso 
terminal, 10–12 cm compr.; cálice ca. 13 × 10 mm, 
cobrindo mais da metade da corola, ferrugíneo, 
tubuloso, conspicuamente 3-lobado, externamente 
densamente dendrítico-pubescente, internamente 
dendrítico; corola ca. 40 × 10 mm, ferrugínea, 
lobos amarelos, tubulosa, tubo reto, externamente 
densamente dendrítico-tomentosa, internamente 
esparsamente glandulosa, lobos 5,5–7,5 × 4–4,5 
mm, inserção dos estames vilosa; estames inclusos, 
anteras retas, pólen em mônades, estaminódio 
menor que os estames férteis; ovário ca. 3,5 × 3 
mm, ovóide, estilete ca. 30 mm compr., filiforme, 
estigma rômbico; disco nectarífero inconspícuo. 
Cápsula ca. 8 × 6 cm, imatura parda, ovóide, 
mucronada, densamente vilosa.
Material examinado: Capitólio, 08.XII.2005, fl., J.N. 
Nakajima et al. 4121 (HUFU); 16.II.2006, fl., R. Romero 
et al. 7666 (HUFU); 22.III.2007, fl., P.O. Rosa et al. 577 
(HUFU); 23.V.2007, fr., J.N. Nakajima et al. 4513 (HUFU). 
Delfinópolis, 27.II.2000, fl., A.C.B. Silva & S.A.P. Godoy 
324 (HUFU, SPFR); 06.V.2000, fl., A.C.B. Silva 490 
(HUFU, SPFR); 02.V.2001, fl., A.C.B. Silva 870 (HUFU, 
SPFR); 03.V.2001, fl., A.C.B. Silva 964 (HUFU, SPFR).

É encontrada em mata seca, mata de galeria, 
cerrado sentido restrito e campo rupestre. Coletada 
com flores em fevereiro, março, maio e dezembro e 
com frutos em maio. Caracteriza-se por apresentar 
folíolos discolores, cálice 3-lobado, cobrindo mais 
da metade da corola e cápsula ovóide mucronada 
(Fig. 3h) (Scudeller & Carvalho-Okano 1998; 
Scudeller 2004).  
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Resumo
É apresentado o tratamento taxonômico para os gêneros Aciotis, Acisanthera, Marcetia e Pterolepis. 
(Melastomeae, Melastomataceae) no estado do Rio de Janeiro. Cada um dos quatro gêneros apresentados 
está representado por uma única espécie no estado: Aciotis paludosa, Acisanthera variabilis, Marcetia 
taxifolia e Pterolepis glomerata. Com este estudo se atualizou a lista de espécies para a flora do estado 
do Rio de Janeiro, removendo seis espécies equivocadamente listadas. Um tratamento taxonômico à parte 
está sendo providenciado para as espécies de Tibouchina sensu lato, que serão segregadas entre os gêneros 
Chaetogastra e Pleroma (que inclui Itatiaia). O tratamento taxonômico apresentado para os gêneros inclui 
chave de identificação, descrições, comentários taxonômicos, informações sobre distribuição geográfica, 
categorização de risco de extinção segundo os critérios da IUCN, lista de materiais examinados e ilustrações.
Palavras-chave: taxonomia, flora, região sudeste do Brasil.

Abstract
A taxonomic survey of the genera Aciotis, Acisanthera, Marcetia and Pterolepis (Melastomeae, 
Melastomataceae) in Rio de Janeiro state is presented here. The four genera were studied and they are 
represented in Rio de Janeiro by one species each: Aciotis paludosa, Acisanthera variabilis, Marcetia taxifolia 
and Pterolepis glomerata. In this paper, the Rio de Janeiro species list has been updated, removing six species 
mistakenly listed. Tibouchina sensu lato will be presented in a separate paper, with its species segregated 
between Chaetogastra and Pleroma (that includes Itatiaia). The present taxonomic treatment includes an 
identification key, descriptions, comments on taxonomy, data on geographic distribution, categorization of 
extinction risk under IUCN criteria, list of examined material and illustrations.
Key words: Taxonomy, floristics, Southeastern Brazil.
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Introdução
Melastomataceae Juss. é uma das maiores 

famílias dentre as Angiospermas (Clausing & 
Renner 2001) e apesar de estar distribuída por toda 
a região tropical (Renner 1993) apresenta maior 
número de espécies no neotrópico (Almeda 2009). 

O Brasil possui nove tribos (Renner 1993; 
Clausing & Renner 2001; Penneys et al. 2010; 
Michelangeli et al. 2013), 67 gêneros e 1.329 
espécies (Baumgratz et al. 2014) e se destaca na 
região neotropical como um dos países com maior 

número de espécies de Melastomataceae, à frente 
da Argentina com 27 sp., (Peralta 2002), Colômbia 
com ca. de 900 sp. (Mendoza & Ramirez 2006), 
Guiana com 427 sp. (Berry et al. 2001), Equador 
com 553 sp. (Freire-Fierro et al. 2002) e Venezuela 
com 650 sp.(Michelangeli & Cotton 2008).

Dentre as tribos, Melastomeae se destaca por 
ser uma das poucas com distribuição pantropical 
e apresentar cerca de 870 espécies distribuídas em 
47 gêneros (Michelangeli et al. 2013). No Brasil 
são registrados 22 gêneros e 290 espécies, que a 
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colocam como a tribo com maior número de gêneros 
e a segunda com maior número de espécies, uma 
vez que Miconieae apresenta ca. de 600 espécies 
(Baumgratz et al. 2014). 

Melastomeae pode ser reconhecida com base 
nas seguintes características: (1) estames com 
pedoconectivo (pouco desenvolvido ou mesmo 
reduzido em alguns poucos gêneros), (2) apêndices, 
se presentes, ventrais e dispostos aos pares, (3) 
Frutos capsulares com sementes cocleadas e 
embriões curvos (Michelangeli et al. 2013). 

Entretanto, as espécies da tribo Melastomeae 
(sensu Clausing & Renner 2001) ocorrentes na 
região neotropical não se mostram como um 
grupo monofilético, sendo subdivididas em 
três clados: "Rhexieae", "Marcetia alliance" e 
"Core Melastomeae", caracterizados com base 
na morfologia dos estames, ovário e sementes 
(Michelangeli et al. 2013). 

Neste estudo foram registrados gêneros 
pertencentes aos dois últimos clados, cujas 
espécies alcançam a região sudeste do Brasil. 
Estes podem ser reconhecidos com base nas 
sinapomorfias reveladas por Michelangeli et al. 
(2013), a saber: "Marcetia alliance" (1) flores 
tetrâmeras (raramente pentâmeras), (2) ápice do 
ovário glabro ou coberto apenas por tricomas 
glandulares, (3) sementes cocleadas, ovaladas 
ou lacrimiformes com superfície foveolada, 
com exceção de Siphanthera (Whiffin & Tomb 
1972; Almeda & Robinson 2011) e para "Core 
Melastomeae" (1) flores pentâmeras ou tetrâmeras 
(2) ápice do ovário recoberto por tricomas, (3) 
sementes cocleadas com tuberculos ou papilas 
(Michelangeli et al. 2013). 

Entretanto, novas proposições taxonômicas 
baseadas em inferência filogenética (Michelangeli 
et al. 2013) deverão ser apresentadas em breve 
para Melastomeae sensu stricto e os demais 
clados (D. Penneys com. pess.) assim, adotou-
se aqui uma circunscrição mais ampla, segundo 
Renner (1993). No estado do Rio de Janeiro, 
Melastomeae está representada pelos gêneros 
Aciotis D. Don, Acisanthera P.Browne, Marcetia 
DC., Pterolepis (DC.) Miq. e Tibouchina Aubl. 
sensu lato (Baumgratz et al. 2014). 

Além disso, as espécies de Tibouchina Aubl. 
sensu lato ocorrentes no estado serão futuramente 
transferidas para os gêneros Chaetogastra DC. 
e Pleroma D. Don (P.J.F. Guimarães & F.A. 
Michelangeli, em preparação), enquanto o gênero 
monotípico Itatiaia Ule, endêmico ao estado, 
será futuramente transferido para Pleroma 
(M.F.Oliveira-da-Silva et al. 2014).

É aqui apresentado o tratamento taxonômico 
parcial dos gêneros de Melastomeae para o Estado 
do Rio de Janeiro, exceto para Tibouchina sensu lato, 
que é mais diverso, e será tratado em um trabalho à 
parte (P.J.F. Guimarães, em preparação).

São apresentadas chave de identificação, 
descrições dos táxons, comentários taxonômicos, 
informações sobre habitat, distribuição geográfica, 
listagens de material examinado e ilustrações.

Material e Métodos
As exsicatas analisadas neste trabalho 

são provenientes dos herbários GUA, HB, R e 
RB (acrônimos segundo Thiers continuously 
updated). Embora esteja citada apenas uma 
amostra por município do estado do Rio de Janeiro, 
no final do trabalho é fornecida a lista completa de 
coletores, incluindo todas as exsicatas analisadas 
para o tratamento taxonômico.

Táxons infragenéricos (seções) e infraespecíficos 
(variedades) não foram considerados neste trabalho, 
pois não possuem uma delimitação clara. São 
apresentadas descrições para a tribo e para os 
gêneros incluídos no tratamento, bem como para 
as espécies. 

A terminologia adotada para morfologia geral 
segue Radford et al. (1974), exceto no caso do 
indumento onde se segue Hickey & King (2000), 
e frutos onde se segue Baumgratz (1985). Para a 
identificação dos gêneros de Melastomataceae no 
Brasil utilizamos a chave de Goldenberg et al. (2012).

A classificação fitogeográfica segue Veloso et 
al. (1991), e informações sobre distribuição geográfica 
dos táxons foram também obtidas em Baumgratz et al. 
(2014), Freire-Fierro (2002), Kriebel (2014), Kriebel 
& Almeda (2013), Guimarães (2009) e Renner (1994). 

Dados de floração e frutificação para as 
espécies se baseiam apenas nas informações 
contidas em etiquetas de exsicatas provenientes 
do estado do Rio de Janeiro. Todas as espécies 
registradas neste estudo foram avaliadas e 
categorizadas segundo os critérios de conservação 
da IUCN como "pouco preocupante" (LC).

Resultados e Discussão
A tribo Melastomeae inclui cerca de 570 

espécies na América do Sul (Michelangeli et al. 
2013). No Brasil são listadas 292 espécies (Core 
Melastomeae: 178 sp; Marcetia alliance: 112 sp; 
Comoliopsis Wurdack:1sp., tem posição incerta), 
incluídas em 22 gêneros (Baumgratz 2014a-l; 
Baumgratz & Lima 2014; Baumgratz & Rosa 
2014; Kriebel 2014; Martins & Rodrigues 2014; 
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Romero 2014a-d; Goldenberg 2014; Guimarães 
2014), enquanto que para o estado do Rio de Janeiro 
são registrados os gêneros Aciotis, Acisanthera, 
Marcetia e Pterolepis, representados por apenas 
1 espécie cada e também Tibouchina sensu lato 
(incluindo os gêneros Chaetogastra, e Pleroma), 
com cerca de 50 espécies. As espécies de Aciotis, 
Acisanthera, Marcetia e Pterolepis que ocorrem 
no estado do Rio de Janeiro são pouco diversos 
em comparação com Tibouchina, uma vez que a 
Mata Atlântica é uma região de elevada diversidade 
para este último gênero (Michelangeli et al. 2013), 
enquanto os demais possuem maior diversidade 
de espécies na Colômbia (Freiro-Fierro 2002) e 
na região central do Brasil (Renner 1993; Santos 
et al. 2013).

A baixa diversidade destes gêneros no estado 
do Rio de Janeiro é definida pelo fato de que estes 
são mais diversos no Cerrado em áreas abertas, em 
campo de altitude e rupestre (Freire-Fierro 2002; 
Kriebel 2008; Renner 1994; Santos et al. 2013), 
sendo este bioma ausente no estado. 

Aciotis acuminifolia (Mart. ex DC) Triana, 
Aciotis ferreirana Brade, Aciotis polystachya 
(Bonpl.) Triana, Acisanthera glazioviana Cogn., 
Acisanthera quadrata Pers. e Marcetia bracteolaris 
(Schrank & Mart. ex DC.) O. Berg ex Cogn. são 
listadas para a flora do estado do Rio de Janeiro 
(Baumgratz & Rosa 2014; Kriebel 2014; Martins 
& Rodrigues 2014). Esta informação não foi 
sustentada com base na morfologia e distribuição 
geográfica dos táxons durante as análises e devem 

estar relacionadas com identificações incorretas ou 
informações equivocadas em etiquetas de coleta. 

Recentemente, alguns trabalhos florísticos 
com Melastomataceae foram realizados no estado 
do Rio de Janeiro, mas estes na maioria das 
vezes são restritos às unidades de conservação 
(Baumgratz et al. 2006; Baumgratz et al. 2007; 
Barberena et al. 2008; Baumgratz & Souza 2011; 
Silva et al. 2013) sendo mais raros os tratamentos 
taxonômicos para gêneros (Baumgratz et al. 
2004; Chiavegatto & Baumgratz 2008; Silva & 
Baumgratz 2008). Pereira (1960‒1961) realizou 
um trabalho com os gêneros de Tibouchineae 
(=Melastomeae) para o estado da Guanabara, hoje, 
município do Rio de Janeiro, mas este é o primeiro 
estudo taxonômico com os gêneros de Melastomeae 
para o estado do Rio de Janeiro e com ele se espera 
contribuir para o conhecimento da diversidade e 
conservação de Melastomataceae neste estado.

 
Tratamento taxonômico
Tribo Melastomeae 
Flores tetrameras ou pentâmeras, cálice 

simples sem lacínias externas, estames dimorfos ou 
isomorfos, pedoconectivo (conectivo ventralmente 
prolongado abaixo da antera) presente ou reduzido ou 
ausente, apêndices ventrais, bilobados, filiformes ou 
ausentes. Ovário 2–5 locular, ápice com indumento 
seríceo, glandular ou glabro. Frutos capsulares ou 
raramente bacáceos, sementes numerosas cocleadas, 
ovadas ou raramente lacrimiformes, testa com 
tubérculos, alvéolos ou aréolas.

Chave para identificação de gêneros e espécies de Melastomeae no estado do Rio de Janeiro

1. Hipanto com projeções vascularizadas e ramificadas .....................................................Pterolepis glomerata
1’. Hipanto sem projeções vascularizadas e ramificadas .......................................................................................2

2. Ovário com ápice glabro ...........................................................................................................................3
3. Anteras falciformes com pedoconectivo conspícuo, ca. 8 mm compr., geniculado com apêndices 

ventrais bilobados  .........................................................................................Acisanthera variabilis
3’. Anteras eretas ou levemente arqueadas sem pedoconetivo (ou com até 0,1 mm de compr.) e 

sem apêndices ventrais .......................................................................................................... 4
4. Ervas; lâmina foliar 0,5–1 cm compr., 5 nervuras, margem plana; anteras ca. 1 mm compr.  

 .........................................................................................................................Aciotis paludosa
4’. Subarbustos a arbustos; lâmina foliar ≤ 0,5 cm compr., (1)‒3 nervuras, margem revoluta; 

antera ca. 4 mm compr. ................................................................................Marcetia taxifolia
2’. Ovário com ápice recoberto por indumento seríceo ou glandular no ápice ...........................................5 

5. Arbustos ou arvoretas, raramente ervas; anteras com coloração roxa, lilás, creme ou brancas 
raramente amarelas; conectivo com apêndices ventrais, com glândulas pediceladas ou glabros; 
filetes com indumento variado ou glabros; lacínias do cálice caducas no fruto, raramente 
persitentes  .............................................................................................................................Pleroma

5’. Ervas ou subarbustos; anteras com coloração total ou parcialmente amarelas; conectivo com 
apêndices ventrais, glabros; filetes glabros; lacínias do cálice persistentes no fruto .......................
 .......................................................................................................................................Chaetogastra
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1. Aciotis D. Don , Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 4: 
283, 300. 1823.

Ervas até 1m alt., anuais ou perenes, 
estoloníferas ou não; ramos quadrangulares, 
subalados a alados, glabros ou com tricomas 
glandulares ou não. Folhas planas. Flores 4-meras; 
estames 8, isomorfos, anteras orbiculares ou 
oblongas, conectivo curtamente ou não prolongado 
abaixo das tecas, inapendiculado; ovário semi-
ínfero, 2(–3)-locular, glabro. Fruto capsular ou 
bacáceo.

Aciotis é um gênero caracterizado pelo porte 
herbáceo, flores tetrâmeras pequenas, anteras 
com pedoconectivo curto de 0,1 a 0,6 mm de 
comprimento, ovário geralmente bilocular, frutos 
secos ou bacáceos e indeiscentes em algumas 
espécies (Freire-Fierro 2002). São reconhecidas 
atualmente 13 espécies de distribuição neotropical 
(Freire-Fierro 2002), todas ocorrem no Brasil 
(Baumgratz & Rosa 2014). No estado do Rio de 
Janeiro foi reconhecida apenas A. paludosa.

 
1.1 Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana, 
Trans. Linn. Soc. London 28: 51. 1871. Spennera 
paludosa Martius ex DC., Prodr. 3: 115. 1828. 
 Fig 1a-d

Ervas ca. 30 cm alt.; ramos e pecíolos 
quadrangulares, alados, indumento dos ramos 
e pecíolos densamente setuloso e nos eixos das 
inflorescências setuloso-glanduloso. Folhas com 
pecíolos 2–2,5 cm compr; lâmina 6,5–7 cm × 
3,5–4 cm, oblongo-lanceolada, base atenuada, 
ápice obtuso, margem plana, serreado-ciliada, face 
adaxial glabra a esparsamente setosa, face abaxial 
glabra a pubérula, indumento avermelhado mais 
adensado sobre as nervuras, nervuras 5-basais. 
Inflorescências cimosas bíparas, raro uníparas, 
terminais ca. 4 cm compr., brácteas 2–4 mm 
compr., oval-lanceoladas; bractéolas ovais, ápice 
agudo. Flores 4-meras; hipanto ca. 2,5 mm compr., 
urceolado, esparsamente setoso-glanduloso, 
lácinias do cálice ovais, ápice agudo; pétalas 2,5 × 
1 mm, alvacentas a purpúreas, ovadas; estames 8, 
isomorfos, com filetes ca. 2 mm compr., glabros, 
pedoconectivos ausentes até ca. 0,1 mm compr., 
inapendiculados, anteras ca. 1 mm compr., eretas, 
oblongas; ovário glabro, estilete 3–3,5 mm compr. 
Bacáceo ca. 3,5 mm compr. 
Material selecionado: Magé, 11.I.2011, fl., B. De-Polli 
18 (RB). Nova Iguaçu, 25.X.2002, fl. e fr., M.G. Bovini 
2217 (RB). Petrópolis, I.1940, fl., B. Lutz 1563 (RB). 

Rio de Janeiro, 5.II.1972, fr., L. Emygdio et al. 3086 (R). 
Silva Jardim, 3.II.1995, fl. e fr., J.M.A. Braga 1900 (RB). 
Teresópolis, 10.XII.1891, fl. e fr., E. Ule (R 166536). 

Aciotis paludosa é endêmica do Brasil, 
mas apresenta ampla distribuição ocorrendo 
nos estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, 
Distrito Federal, Mato Grosso, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná 
(Baumgratz & Rosa 2014). Tem preferência por 
locais perturbados, geralmente associados com 
água parada (Freire-Fierro 2002) e no Rio de 
Janeiro ocorre em Floresta Ombrófila Densa em 
elevações que podem variar desde os 40 até os 
700 metros ao nível do mar. 

Aciotis paludosa possui folhas com ápice 
obtuso, com 5 nervuras, e recobertas por indumento 
avermelhado, esparsa a moderadamente distribuído 
em ambas as faces da lâmina. A espécie mais 
próxima é A. acuminifolia (Mart. ex DC) Triana, 
que ocorre nas Antilhas e em quase toda a 
América do Sul, com exceção de Argentina, Chile, 
Paraguai e Uruguai (Freire-Fierro 2002) e no 
Brasil nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Aciotis 
acuminifolia difere de A. paludosa pelas folhas com 
ápice acuminado, trinervadas e geralmente glabras. 
(Freire-Fierro 2002). 

Aciotis acuminifolia foi relacionada para o 
estado do Rio de Janeiro (Baumgratz & Rosa 2014) 
com base no espécime E. Pereira 629 (R, RB) 
que apresenta uma menor densidade de tricomas 
nas folhas e ramos, além da ocorrência quase que 
imperceptível de tricomas glandulares no hipanto 
e inflorescências. Esta coleta possui procedência 
da Serra dos Órgãos, município de Guapimirim, e 
consta na lista de material examinado na revisão 
do gênero como Aciotis acuminifolia (Freire-Fierro 
2002). Contraditoriamente, o estado do Rio de 
Janeiro foi omitido da distribuição geográfica de 
A. acuminifolia por Freire-Fierro (2002). Após a 
análise das coleções e confronto com a distribuição 
geográfica das duas espécies, optou-se aqui por 
considerar o espécime E. Pereira 629 dentro da 
variação morfológica observada para A. paludosa.

Os espécimes A.F.M. Glaziou 9822 (P) e 
9877 (R), também referenciadas para o estado nas 
etiquetas representam respectivamente Aciotis 
ferreirana Brade e A. polystachya (Bonpl.) Triana, 
espécies que no território brasileiro são restritas 
à Amazônia (Freire-Fierro 2002). Estas são 
prováveis coletas de C.A.W. Schwacke distribuídas 
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Figura 1 – a-d. Aciotis paludosa – a. hábito. b. detalhe do ramo; c. flor em antese. d. estames de ambos os ciclos em 
vista ventral e lateral (J.M.A. Braga 1900).
Figure 1 – a-d. Aciotis paludosa –a. habit. b. detail of branches; c. flower at anthesis; d. stamens of both cycles in frontal and lateral 
view (J.M.A. Braga 1900).

por A.F.M. Glaziou sob seu próprio nome (<plants.
jstor.org> 2014). Schwacke e Glaziou têm o mesmo 
número para estas plantas. Como as coleções de 
Glaziou muitas vezes apresentam informações 
equivocadas em suas etiquetas (Wurdack 1970; 
Freire-Fierro 2002; Romero & Versiane 2014) e até 
hoje não existem coletas conhecidas destas espécies 
fora da região amazônica, optou-se por não incluir 
estes espécimes no trabalho.

Aciotis paludosa foi coletada no estado do 
Rio de Janeiro com flores entres os meses de 
outubro e fevereiro, e com frutos entre janeiro 
e fevereiro. O status de conservação é pouco 
preocupante (LC), por ser uma espécie de ampla 
distribuição, que possui um número significativo 
de coletas, várias delas recentes. Além disso, A. 
paludosa ocorre em áreas de conservação como a 
Reserva Biológica de Poço das Antas (Baumgratz 
et al. 2006).

2. Acisanthera P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica 
217. 1756.

Ervas ou subarbustos até 5‒60 cm alt., 
anuais ou perenes; ramos quadrangulares, alados. 
Folhas planas. Flores 5-meras; estames (4–)8–10, 
alternadamente dimorfos, algumas vezes com um 
dos ciclos imperfeito, anteras oblongas, lineares, 
lanceoladas, subuladas ou truncadas, conectivos 
dos estames antepétalos pouco prolongados abaixo 
das tecas, com apêndices ventralmente bilobados, 
conectivos dos estames antessépalos longamente 
prolongados, com apêndices ventralmente 
bilobados, bífidos ou calcarados; ovário súpero 
ou semi-infero, 2–4-locular, glabro. Fruto capsular, 
revestido pelo hipanto persistente.

Acisanthera é reconhecido por suas flores 
com estames dimorfos dispostos em dois ciclos, 
anteras subuladas e presença de pedoconectivo 
com apêndices bilobados ventrais. É próximo a 
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Tibouchina sensu lato, do qual difere por apresentar 
o ovário glabro, exceto por A. tetraptera que tem 
tricomas glandulares esparsamente distribuídos 
no ápice ovário, e sementes com superfície 
foveolada do tipo microlicióide (Whiffin & 
Tomb 1972). São reconhecidas atualmente 18 
espécies para o gênero, todas com distribuição 
neotropical (Kriebel & Almeda 2013). As espécies 
de Acisanthera encontram-se distribuídas por 
todo o território brasileiro, exceto nos estados de 
Alagoas, Rondônia, Sergipe e Tocantins, onde 
ocorrem 13 espécies, 4 delas endêmicas. (Kriebel 
2014). No estado do Rio de Janeiro foi reconhecida 
apenas Acisanthera variabilis (DC.) Triana.

As espécies de Acisanthera ocorrem 
geralmente em ambientes associados com água 
e são muitas vezes confundidas com espécies de 
Tibouchina de pequeno porte (como Tibouchina 
sebastianopolitana), pertencentes ao grupo que 
será transferido para Chaetogastra.

Na lista de espécies da flora do Brasil 
(Kriebel 2014) são relacionadas para o estado do 
Rio de Janeiro Acisanthera glazioviana Cogn., 
A. quadrata Pers.e A. variabilis (DC.) Triana. 
Acisanthera quadrata é quase limitada a regiões ao 
norte da Amazônia e caracterizada pela presença 
de um poro amplo na antera com 0,38 ± 0,03 mm 
de diâmetro e flores axilares solitárias (Kriebel 
& Almeda 2013). Acisanthera glazioviana está 
representada pela coleta de A.F.M. Glaziou de 
número 10769 realizada no estado do Rio de 
Janeiro em Palmital na “route du Picú”, em 
companhia de L. Netto e C.A.W. Schwacke. A 
localização de Palmital é imprecisa, uma vez que 
Glaziou ora a cita para o Rio de Janeiro (Aranha 
Filho 2011) ora para Minas Gerais (Barroso 1958) 
nas coletas desta viagem. Assim como J.J. Triana, 
nós estamos determinando este material de A.F.M. 
Glaziou 10769 como A. variabilis. Como os 
espécimes encontrados nas coleções examinadas 
para o estado do Rio de Janeiro se enquadram na 
descrição de Acisanthera variabilis, esta espécie 
foi a única tratada neste trabalho.

2.1 Acisanthera variabilis (DC.) Triana, Trans 
Linn. Soc. London 28: 34. t. 11. f. 18 g. 1871. 
Microlicia variabilis Mart. ex DC., Prod. 3: 118. 
1828. Fig 2a-c

Subarbustos ca.  80 cm al t . ;  ramos 
quadrangulares, subalados, indumento dos ramos, 
pecíolos e eixos das inflorescências densamente 
hirsuto-glanduloso. Folhas com pecíolos 1–1,5 

mm compr; lâmina 0,9–2 × 0,7–1,5 cm, cordada 
ou oval, base cordada, ápice agudo, margem 
plana, serreada, face adaxial glabra ou esparsa a 
moderadamente hirsuto-glandulosa, face abaxial 
glabra ou esparsamente hirsuto-glandulosa sobre 
as nervuras, nervuras 5-basais. Inflorescências 
em tirsóides ou cimeiras paucifloras, terminais 
11–27 cm compr., brácteas ca. 4 mm compr., 
ovais, bractéolas reduzidas. Flores 5-meras; 
hipanto ca. 3 mm compr., oblongo, moderadamente 
hirsuto-glanduloso, lacínias do cálice lineares, 
ápice agudo; pétalas 6 × 4 mm, róseas, obovais; 
estames 10, dimorfos, antepétalos com filetes ca. 
3,5 mm compr., glabros, pedoconectivos ca. 0,8 
mm compr., apêndice ventral bilobado, anteras 
ca. 3,5 mm compr., falciformes, subuladas; 
antessépalos com filetes ca. 4 mm compr., glabros, 
pedoconectivos ca. 2,5 mm compr., apêndice 
ventral conspicuamente bilobado, anteras ca. 4 mm 
compr., subuladas; ovário glabro, estilete ca. 5 mm 
compr. Velatídio ca. 4 mm compr.
Material selecionado: Itatiaia, 22.I.1942, fl. e fr., W. 
D. de Barros 561 (RB). Nova Iguaçu, fl., 14.I.2002, 
M.G. Bovini 2112 (RB). Petrópolis, 25.I.1969, fl. e fr., 
D. Sucre 4491 (RB). Teresópolis, 11.III.1983, fl. e fr., 
A. Sampaio 1612 (R).

Acisanthera variabilis é endêmica do Brasil, 
mas apresenta ampla distribuição, com ocorrência 
nos estados da Bahia, Paraíba, Piauí, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina (Meyer & Goldenberg 2012; Kriebel 
2014). No estado do Rio de Janeiro é geralmente 
encontrada em Floresta Ombrófila Densa, em 
pastagens e áreas alteradas, desde o nível do mar 
até elevações acima de 1000 metros de altitude.

Apresenta tricomas glandulares na face 
adaxial da lâmina foliar, ovário com ápice 
glabro e conectivos dos estames ventralmente 
bilobados, características que em conjunto 
permitem reconhecer esta espécie. Acisanthera 
variabilis é uma espécie bastante polimórfica em 
relação à morfologia das folhas e dos estames, o 
que torna obscura a sua delimitação em relação 
a espécies próximas (Kriebel 2008; Meyer & 
Goldenberg 2012; Kriebel & Almeda 2013).

Acisanthera variabilis foi coletada no estado 
do Rio de Janeiro com flores em setembro e flores e 
frutos de dezembro a abril. O status de conservação 
é pouco preocupante (LC), por ser uma espécie 
de ampla distribuição e que possui um número 
significativo de coletas, várias delas recentes.
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Figura 2 – a-c. Acisanthera variabilis – a. hábito; b. flor em antese completa com bractéolas na base do pedicelo; c. 
estame de ambos os ciclos em vista lateral (Burnet (RB 35219)). d-f. Marcetia taxifolia – d. hábito; e. flor em antese 
com bractéolas dispostas na base do pedicelo; f. estame de ambos os ciclos em vista lateral (J.F.A. Baumgratz 799). 
g-k. Pterolepis glomerata – g. hábito; h. flor em antese; i. fruto capsular revestido por projeções vascularizadas e 
tricomas na epiderme; j. estames de ambos os ciclos em vista lateral; k. ovário sem o estilete, revestido por tricomas 
no ápice (S. Araújo 493).
Figure 2 – a-c. Acisanthera variabilis – a. habit; b. flower at anthesis with bracteoles at base; c. stamens of both cycles in lateral view 
(Burnet (RB 35219)). d-f. Marcetia taxifolia – d. habit; e. flower at anthesis with bracteoles at base; f. stamens of both cycles in lateral 
view (J.F.A. Baumgratz 799). g-k. Pterolepis glomerata – g. habit; h. flower at anthesis with bracteoles at base; i. fruit covered by branched 
vascular projections; j. stamens of both cycles in lateral view; k. ovary without style and with apex covered by trichomes (S. Araújo 493).
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3. Marcetia DC., Prodr. 3: 124-125. 1828.
Arbustos e subarbustos; ramos quadrangulares 

ou subcilíndricos. Folhas planas ou com margens 
revolutas. Flores 4-meras; estames 8, isomorfos 
ou subisomorfos, anteras linear-oblongas, com 
conectivos curtamente prolongados abaixo das 
tecas e com apêndices ventrais; ovário súpero, 
3–4-locular, glabro. Fruto capsular recoberto pelo 
hipanto persistente. 

Marcetia pode ser caracterizado por suas 
flores tetrâmeras, estames isomorfos a subisomorfos, 
conectivos curtamente prolongados e inapendiculado 
ou com apêndices pouco conspícuos (Martins 1989).

São registradas atualmente 31 espécies 
de Marcetia, todas ocorrentes no Brasil (Santos 
et al. 2013). A maioria delas é endêmica e com 
ocorrência restrita aos campos rupestres da Bahia, 
Minas Gerais e Goiás (Santos et al. 2013). Apenas 
Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.) DC. ocorre fora 
do território Brasileiro, na Colômbia, Guiana 
e Venezuela (Martins 2000). Cogniaux (1885) 
publicou Marcetia glazioviana Cogn. registrada 
para os estados do Rio de Janeiro, pela coleta 
de A.F.M. Glaziou de número 8686 (C, K), e 
Bahia. Porém, Martins (1989) considerou M. 
glazioviana um sinônimo de M. taxifolia, com o 
que concordamos.

3.1 Marcetia taxifolia (A.-St. Hil.) DC., Prodr. 3: 
124. 1828. - Rhexia taxifolia A.-St. Hil., in  
Humboldt & Bonpland (eds). Monographie des 
Mélastomacées. Rhexies 2: 150. 1823. 
 Fig.2d-f

Arbustos ou subarbustos 0,5–1,5m alt.; 
ramos obtuso-tetragonais, não alados, indumento 
dos ramos, pecíolos e eixos das inflorescências 
variável, geralmente pubérulo, glandular ou não. 
Folhas sésseis ou com pecíolos até. 0,5 mm compr.; 
lâmina 0,4–0,5 × 0,1–0,3 cm, oblongo-lanceolada, 
oval-cordiforme a linear, base cordada a ovada, 
ápice arredondado ou apiculado, margem revoluta, 
inconspícuamente serreada e ciliado-glandulosa, 
ambas as faces hirsuto-glandulosas, (1–)3 nervuras 
basais, com o par externo inconspícuo. Flores 
isoladas axilares e no ápice dos ramos; brácteas 
e bractéolas 1‒3 mm compr., lineares. Flores 
4-meras, hipanto 2–4 mm compr., oblongo-
campanulado, hirsuto glandular, lacínias do 
cálice linear-triangulares, ápice agudo; pétalas 
ca. 5–7 × 3‒4 mm, lilases, purpúreas, róseas ou 
brancas, ovais; estames 8, pedoconectivo ausente, 
subisomorfos, anteras levemente arqueadas ou 

eretas, linear-oblongas, antepétalos com filetes 5–7 
mm compr., glabros, conectivo com duas aurículas 
adnadas à base das tecas ca. 0,2 mm compr., anteras 
ca. 3 mm compr.; antessépalos com filetes ca. 4 mm 
compr., glabros, conectivos sem aurículas na base 
das tecas, anteras ca. 4 mm compr.; ovário glabro, 
estilete ca. 8–12 mm compr. Cápsula loculicida ca. 
3–4 mm compr.
Material selecionado: Araruama, 3.II.1986, fl. e fr., A. 
Costa 3 (RB). Arraial do Cabo, 11.VII.2005, fl. e fr., V.S. 
Fonseca-Kruel 640 (RB). Cabo Frio, 16.X.1938, fl. e fr., 
Markgraf, 3041 (RB). Carapebus, 18.X.2007, fl. e fr., N. 
Marquete 617 (RB). Macaé, fl. e fr., 19.XI.2005, J.E. 
Meireles 399 (RB). Macaé de Cima, 14.IV.2010, fl. e fr., 
L.A.F. Santos-Filho 153 (RB). Mangaratiba, 5.IV.2008, 
fl. e fr., K.C. Silva 34 (RB). Nova Friburgo, VII. 1946, 
fl., J.E. Leite 4093 (RB). Petrópolis, 5.VIII.1983, G. 
Martinelli 9580 (RB). Quissamã, 11.IX.2010, fl., M.F.O. 
Silva 701 (R, RFA). Rio das Ostras, 13.VIII.2001, fl., 
J.F.A. Baumgratz 799 (RB). Rio de Janeiro, 7.XII.1975, 
fl. e fr., T.C. Pires 2 (RB). Santa Maria Madalena, 
25.VI.1987, fl. e fr., C. Farney 1433 (RB). Saquarema, 
2.VIII.1994, fl., L.C. Giordano 1682 (RB). Teresópolis, 
29.VI.2010, fl. e fr., B. De-Polli et al. (RB 502558).

Marcetia taxifolia é uma espécie de ampla 
distribuição, ocorrendo também na Venezuela, 
Guiana e Colômbia. No Brasil ocorre nos estados 
de Roraima, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Sergipe, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Paraná (Meyer & Goldenberg 2012; Martins & 
Rodrigues 2014). No estado do Rio de Janeiro pode 
ser encontrada nos campos de altitude localizados 
nas porções altas da Serra do Mar, e também em 
áreas de restinga, na planície litorânea do estado, 
geralmente em ambientes associados com água.

Marcetia taxifolia é reconhecível pelo 
hábito arbustivo, folhas diminutas, com margem 
revoluta, recobertas por tricomas glandulares, e 
flores tetrâmeras, com anteras lineares com ápice 
atenuado a subulado. Nesta espécie a morfologia 
da lâmina foliar é bastante variável, os espécimes 
coletados em restinga tendem a apresentar folhas 
com menor dimensão, mais estreitas. 

No estado do Rio de Janeiro é relatada a 
ocorrência de Marcetia bracteolaris (Schrank 
& Mart. ex DC.) O. Berg ex Cogn. e Marcetia 
taxifolia (Martins 1989; Martins & Rodrigues 
2014). Entretanto, Marcetia bracteolaris é uma 
espécie que está representada apenas pelo material 
tipo, cuja localidade de coleta é duvidosa, “Minas 
Gerais” ou “Serra de Sincorá”, uma vez que possui 
duas etiquetas diferentes (Martins 1989). A espécie 
foi depois referenciada para o “Corcovado, Rio 
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de Janeiro” por Cogniaux (1885), que não cita o 
material examinado proveniente desta localidade. 
Como esta espécie não foi recoletada no Corcovado 
desde a descrição, a sua provável ocorrência no 
estado foi considerada um equívoco de A. Cogniaux 
e por isso não foi tratada neste estudo.

Marcetia taxifolia foi coletada no estado do 
Rio de Janeiro com flores e frutos ao longo de todos 
os meses do ano. O status de conservação é pouco 
preocupante (LC), por ser uma espécie de ampla 
distribuição e que possui um número significativo 
de coletas, várias delas recentes. 

4. Pterolepis (DC.) Miq., Comm. Phytogr. 2: 72. 
1840, nom. cons.

Ervas ou subarbustos; ramos obtuso-
tetragonais a quadrangulares. Folhas planas. Flores 
4–5-meras, hipanto com projeções vascularizadas 
e ramificadas, estames 8–10, subisomorfos 
ou dimorfos, anteras subuladas ou truncadas, 
conectivos prolongados abaixo das tecas com 
apêndices ventrais bilobados; ovário súpero, 4–5 
locular, ápice setoso. Fruto capsular.

Pterolepis é distinto dos demais gêneros de 
Melastomeae no estado pela presença de projeções 
vascularizadas e ramificadas recobrindo o hipanto 
(Meyer & Goldenberg 2012; Renner 1994). 
Pterolepis inclui 14 espécies com distribuição 
geográfica predominante na região central do 
Brasil. Dentre as que possuem distribuição 
mais ampla, Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 
ocorre nas Américas Central e do Sul, Pterolepis 
trichotoma (Rottb.) Cogn. no México, em todos 
os países da América Central, Colômbia, Equador, 
Venezuela, Guianas, Brasil e Bolívia, Pterolepis 
repanda (DC.) Triana, ocorre no Brasil e também 
no Paraguai e Bolívia e Pterolepis stenophylla 
Gleason não ocorre no território brasileiro, sendo 
registrada para México, Belize, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua e El Salvador (Renner 1994). 
A distribuição geográfica de Pterolepis glomerata é 
tratada nos comentários da espécie (Renner 1994).

4.1 Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq., Comm. 
phytogr. 2: 78. [Feb 1839] 1840. Rhexia glomerata 
Rottb., Descr. rar. pl. surin.: 8. 1776. Fig 2g-k

Subarbustos  30‒60 cm al t . ;  ramos 
quadrangulares, não alados, indumento dos ramos, 
pecíolos e eixos das inflorescências adpresso-
estrigoso. Folhas sésseis ou com pecíolos ca. 1 
mm compr.; lâmina 1,5–3 × 0,5–1 cm, lanceolada, 
base arredondada a cordada, ápice agudo, 

margem plana, inteira, face adaxial estrigosa, face 
abaxial densamente setosa, nervuras 3-basais. 
Flores isoladas axilares e em inflorescências 
glomeruliformes no ápice dos ramos; brácteas 
e bractéolas 3–5 mm compr., foliáceas. Flores 
4-meras, hipanto ca. 3–5 mm compr., campanulado, 
revestido por projeções vascularizadas e 
ramificadas, lacínias do cálice triangulares, ápice 
agudo; pétalas ca. 10–12 × 6–9 mm, magenta, 
obovadas; estames 8, subisomorfos, com filetes 
4,5–6 mm compr., glabros, pedoconectivos 0,2–0,5 
mm compr., apêndice ventral bilobado, anteras 
4,5–5,5 mm compr., falciformes, subuladas; ovário 
setoso-glandular no ápice, estilete ca. 7 mm compr. 
Velatídio ca. 5 mm compr. 
Material selecionado: Angra dos Reis, 12.IV.1969, fl. 
e fr., D. Sucre 4911 (RB). Arraial do Cabo, X.1961, fl. e 
fr., A.P. Duarte 5774 (RB). Barra de S. João e Campos 
Novos, fl. e fr., 25.V.1946, S. Araújo 493 (RB). Cabo, 
Frio Restinga de Cabo Frio, 9.X. 1968, fl. e fr., D. Sucre 
3861 (RB). Carapebus, 21.IV.1995, fl. e fr., P.C.A. 
Fevereiro 190 (RB). Macaé, 16.VII.1993, fl. e fr., M.G. 
Bovini 134 (RB). Maricá, 14.X.1979, fl. e fr., H.C. Lima 
1108 (RB). Petrópolis, 22.VII.1970, fl. e fr., P. Carauta 
1121 (RB). Quissamã, 11.IX.2010, fl. e fr., M.F.O. 
Silva 703 (R, RFA). Rio de Janeiro, 29.IV.1948, fl. e 
fr., A.P. Duarte 1167 (RB). Saquarema, 7.III.1989, fl. 
e fr., A.M.A. Amorim 58 (RB). Teresópolis, 27.IV.1977, 
G. Martinelli 1816 (RB).

Pterolepis glomerata distribui-se pela 
República Dominicana, Porto Rico, Antilhas, 
Venezuela, Guianas, Bolívia, Paraguai e Brasil 
(Renner 1994) e neste último, em praticamente 
todos os estados com exceção do Acre, Alagoas, 
Mato Grosso do Sul, Paraíba e Rio Grande do Sul 
(Romero 2014b). No estado do Rio de Janeiro 
ocorre geralmente em restingas, mas também em 
floresta ombrófila densa na região serrana.

No estado do Rio de Janeiro é a única espécie 
pertencente à tribo Melastomeae com projeções 
vascularizadas e ramificadas que recobrem o hipanto 
(Fig. 2i), sendo assim facilmente reconhecível. 
Floresce e frutifica ao longo de todos os meses do ano. 

Pterolepis glomerata assemelha-se às 
espécies de Tibouchina que possuem porte 
herbáceo e frutos com as lacínias persistentes 
(Meyer & Goldenberg 2012). Estas pertencentes 
ao grupo que será sinonimizado em Chaetogastra, 
e diferem do gênero Pterolepis pela ausência de 
projeções vascularizadas e ramificadas no hipanto.

No estado do Rio de Janeiro são relacionadas 
Pterolepis glomerata e Pterolepis trichotoma 
(Rottb.) Cogn. (Renner 1994; Romero 2014b). 
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Contudo a ocorrência de P. trichotoma para o estado 
é baseada na coleção A.F.M. Glaziou 11956 (K, P) 
proveniente de “São João da Barra, near Campos”. 
Como a espécie não foi recoletada no estado e as 
etiquetas das coleções de A.F.M. Glaziou muitas 
vezes apresentam informações duvidosas como já 
mencionado (Wurdack 1970), optou-se pela não 
inclusão deste táxon no trabalho.

Pterolepis glomerata foi coletada com flores 
e frutos em março, abril, maio, julho, setembro 
e outubro. O status de conservação é pouco 
preocupante (LC), por ser uma espécie de ampla 
distribuição e que possui um número significativo 
de coletas, várias delas recentes.
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Abstract
Sinningia bullata, a narrow endemic species in Santa Catarina was found at a new site in Rio Grande do Sul, c. 
210 km southwards and c. 800 m.a.s.l. above the type location. The paper includes a description, illustrations 
and a dichotomous key to distinguish the species from other sympatric species. Environmental data comprise 
a distribution map, comments on ecology and geography, and the updated conservation status of the species. 
Key words: biogeography, rare species, rock plants, subtropical endemisms, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

Resumo
Sinningia bullata, espécie endêmica de Santa Catarina foi encontrada em um novo local, no Rio Grande do Sul, 
ca. 210 km ao sul e ca. 800 msm acima da localidade-tipo. Este artigo inclui uma descrição, ilustrações e uma 
chave dicotômica para distinguir a espécie de outros táxons simpátricos. Dados ambientais incluem um mapa 
de distribuição, comentários sobre ecologia e geografia, e do estado de conservação atualizado da espécie.
Palavras-chave: biogeografia, espécies raras, plantas rupestres, endemismos subtropicais, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina.
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Introduction
The neotropical genus Sinningia Nees 

(Gesneriaceae, Sinningieae) is formed by ca. 70 
species of tuberous herbs or subshrubs, distributed 
from southern Mexico to northern Argentina 
(Chautems et al. 2010). The largest number of 
species is found along mountain ranges within the 
Brazilian Atlantic rain forest, and a lower number 
of species occurs in areas occupied by seasonal 
vegetation, such as the semi-deciduous forests of 
the Paraná-Paraguay river basin, the cerrados of 
central Brazil, and the caatingas of northeastern 
Brazil (Chautems 2008; Perret et al. 2013). The 
diversity centre of the genus lies in southeastern 
Brazil (Perret et al. 2007; Araújo et al. 2013). 

According to Chautems et al. (2010) who 
recently described Sinningia bullata Chautems 

& M. Peixoto, the species was so far only known 
from the type locality, in Santa Catarina Island, 
Southern Brazil. Thus, the species was the 
geographically most confined among a small 
set of narrow subtropical endemism, including 
S. lineata (Hjelmquist) Chautems, S. polyantha 
(DC.) Wiehler, and S. ramboi G.E. Ferreira et al. 
(Chautems et al. 2010; Ferreira et al. 2013, 2014).

This paper presents the first record of S. 
bullata for the State of Rio Grande do Sul. A 
taxonomic description, comments on ecology 
and geographic distribution, and conservation 
status is provided for this species. A dichotomous 
key for the identification of three related species 
to S. bullata occurring on rocky outcrops in the 
eastern highlands of southernmost Brazil is also 
presented.
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Material and Methods
Specimens of S. bullata were collected during 

field work carried out at the Canyon Fortaleza (ca. 
1100msm), in Cambará do Sul, Rio Grande do 
Sul, Brazil, in October of 2013. Dried specimens 
are deposited at ICN and G (acronyms according 
to Thiers (continuously updated). Additional 
collections from G, HBR and ICN were also 
studied. Plants in cultivation provenient of the type 
locality were also observed in the collection of Sir 
Mauro Peixoto (sítio Primavera, Mogi das Cruzes, 
São Paulo, Brazil) and at the Conservatoire et Jardin 
botaniques de la Ville de Genève (Switzerland). 

Results and Discussion
The plants found in Rio Grande do Sul share 

the striking features of Sinningia bullata, i.e. 
strongly bullate leaves, dense woolly indumentum 
on the abaxial sides of the leaves, and corolla 3–4 
cm long. However, the specimens present reduced 
and seasonal stems, which may be a response to the 
much higher elevation (and thus colder climate), 

and the indument on the pedicels and calyx is less 
dense than the type material. Below we present an 
updated description based on the material collected 
at the new occurrence in Rio Grande do Sul.

Sinningia bullata Chautems & M. Peixoto, 
Candollea. 65: 242. 2010. Type: BRAZIL. SANTA 
CATARINA: Florianópolis, Testa do Macaco, ca. 
315 m, fl., 6.III.2006, A. Reis et al. 5040 (holotype: 
HBR!; isotypes: G!, HUMC, US). Fig. 1a-e

Rupicolous herb, with aerial stems arising 
from superficially exposed tubers. Stems 10–15 
cm long, usually unbranched, covered by a dense 
woolly indumentum. Leaves decussate, 1–2 nodes, 
isomorphic, petiole 0.5–1 cm long, light green; 
blades elliptic to obovate, 4–6 cm long, 3–4.5 
cm wide, chartaceous, apex obtuse to rounded, 
base acute to cuneate, vivid green, adaxial surface 
bullate and glabrous, especially at young stage, 
abaxial surface covered with a white, dense 
woolly indumentum at young stage, becoming 
looser and brownish on older leaves, veins green, 

Figure 1 – a-e. Sinningia bullata Chautems & M. Peixoto – a. corolla in frontal view; b. corolla outline in lateral 
view; c. habit; d. corolla, calyx and pedicels in lateral view; e. anthers in frontal view.
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margin irregularly crenate, 5–7 pairs of veins. 
Inflorescence a frondose florescence of pair-
flowered cymes with 1–8 flowers. Pedicels 3–4.5 
cm long, reddish. Calyx narrowly campanulate, 
fused at the base for ca. 0.3 cm, lobes 0.5 cm 
long, narrowly lanceolate, apex acute, base 
truncate, margin entire, pale green, pubescent. 
Corolla tubular, erect in the calyx, 3–4 cm long, 
ca. 4 mm in diam. at base, tube 2.5–3 cm long, 
4–6 mm wide, orange, pubescent, limb nearly 
regular, lobes 8–10 × 10–12 mm, spreading and 
forming a right angle with the tube, the 2 dorsal 
ones narrower, up to 7–8 mm wide, tube internally 
light orange with darker lines, extending over the 
lateral and ventral lobes. Stamens 4, included, 
filaments ca. 2 cm long, white, glabrous, anthers 
coherent, all together in frontal view star–shaped, 
pollen cream; nectary formed by two completely 
separate glands. Ovary greenish, style ca. 2.5 cm, 
white, glabrous. Fruit not seen.

Material examined: BRAZIL. RIO GRANDE DO 
SUL: Cambará do Sul, Cânion Fortaleza, 15.X.2013, fl., 
G.E. Ferreira et al. 238 (ICN, G). SANTA CATARINA: 
Florianópolis, Testa do Macaco, 13.XII.1972, fl., A. 
Bresolin 661 (HBR); Testa do Macaco, 12.I.1973, fl., 
A. Bresolin 678 (HBR).

Flowers from October to November, fruits 
not seen.

Sinningia bullata occurs in Southern Brazil, 
where it is currently known from very restricted 
localities in the states of Santa Catarina and Rio 
Grande do Sul. In the former state the species occurs 
on granitic outcrops in a more shaded environment at 
315msm. In the later state the species inhabits rhyolitic 
outcrops exposed to full light and eventually strong 
winds at 1100msm, at the upper edges of the southeast 
escarpment of Fortaleza canyon (Fig. 2d).

According to the IUCN criteria, this species 
can be classified as Endangered (EN) B1ab, based 
on the extent of occurrence estimated to be less 
than 5,000 km2 in only two locations (IUCN 2013).

Key to distinguish Sinningia bullata from related species
1. Leaves inserted along 4–7 nodes ..................................................................... Sinningia macrostachya
1’. Leaves inserted along 1–2 nodes .......................................................................................................... 2

2. Leaf-blades green to purplish, veins vinaceous on the abaxial surface .............. Sinningia ramboi
2’. Leaf-blades green, veins always green on the abaxial surface ..................................................... 3

3. Leaves 4–6 × 3–4.5 cm, bullate, abaxial surface white, brownish on older leaves, dense 
woolly .......................................................................................................... Sinningia bullata 

3’. Leaves 9.5–15 × 7–14 cm, not bullate, abaxial surface pale green, tomentose ......................  
 ......................................................................................................................Sinningia lineata

So far, this species was recorded only from 
the type locality, a hill called “Testa do Macaco”, 
(ca. 315 msm) covered with humid forest and with 
some rocky outcrops near the top. On this hill, the 
species was found at a humid and shaded place 
(Fig. 2e-f), only a few kilometres south from the 
city of Florianópolis, Santa Catarina (Chautems 
et al. 2010). The new record extends the area of 
occurrence of the species much more southwards, 
as the new finding place lies some 210 km far 
away from the previously known area (Fig. 3). The 
habitat also differs strikingly from the type locality, 
as the new population of about 15 individuals was 
growing on basaltic outcrops at the upper edges of 
the escarpment (ca. 1100 msm), southeast of the 
Fortaleza canyon. Additionally the new occurrence 
extends the elevation range in ca. 800 msm. The 

vegetation around the rocky outcrops is formed 
by a mosaic of the high-altitude fields, peat-bogs, 
and cloud forests (Fig. 3). The new locality where 
S. bullata was found is subject to high radiation 
and strong winds, a xerophytic habitat shared with 
a cactus (Parodia haselbergii subsp. graessneri 
(K.Schum.) Hofacker & P.J.Braun (Fig. 2d). These 
factors may be possibly causing the reduced stems 
(10–15 cm long vs. 15–30 cm long) and the smaller 
leaves (4–6 × 3–4.5 cm vs. 7–15 × 4–10 cm) when 
compared to the type collection.

One possible explanation for the relatively 
great latitudinal and altitudinal gap of Sinningia 
bullata is the scarcity of plant collections along 
the steep slopes of the eastern highlands of Santa 
Catarina and Rio Grande do Sul. Although the 
entire region was surveyed in an early paper by 
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Figure 2 – a-f. Sinningia bullata Chautems & M. Peixoto – a. detail of flowers; b. leaves and inflorescence; c. detail 
of the abaxial side of a young leaf; d. general view of the species’ habitat; e. habit of single plant in the type locality; 
f. habitat of the species in the type locality (a-d G.E. Ferreira et al. 238; e-f A. Reis. & al. 5040. Photo a-b, by S.C. 
Pesamosca, c-d by G.E. Ferreira, and e-f, by A. Chautems). 

Rambo (1956), and more recently included in a 
review by Iganci et al. (2011), the rupestrian sites 
near the edges of the escarpments were possibly 
overlooked by many botanists more concerned with 
forest, peat-bog or grassland vegetation. The recent 

finding of S. bullata suggests that other interesting 
plants species may be found on the rocky outcrops 
near the Serra Geral escarpments, and that this 
species in particular may be found elsewhere in 
similar habitats.

a b

c d

e f
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Figure 3 – Presently known distribution of Sinningia bullata Chautems & M. Peixoto in Southern Brazil.
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Resumo
A estrutura ontogenética e espacial de dez espécies de palmeiras que ocorrem na Serra do Mar, Ubatuba, São 
Paulo, foi analisada nas fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, Submontana e Montana. 
Em 12 parcelas de um hectare (quatro parcelas em cada fitofisionomia) foram instaladas três transecções 
de 10 × 100 m, subdivididas em subparcelas de 10 × 10 m, totalizando 0,3 hectares inventariados em cada 
parcela. Foram procedidas identificação e biometria completa de todas as palmeiras, e a distribuição espa-
cial das populações foi analisada por meio do Índice de agregação (Ia) proposto por Perry. Com a elevação, 
foram observadas alterações na riqueza e abundância das espécies, com predominância de plântulas em 
Astrocaryum aculeatissimum, Euterpe edulis, Geonoma gamiova, Geonoma pohliana e Syagrus pseudoco-
cos. Indivíduos jovens apresentaram maior frequência em Attalea dubia, Bactris hatschbachii e Geonoma 
schottiana. Geonoma elegans apresentou mais adultos e Bactris setosa, frequências similares de plântulas e 
jovens. A maioria dos estádios ontogenéticos não foi correlacionada com a altitude e o padrão agregado foi 
predominante nas espécies de palmeiras. Dessa forma, concluiu-se que a altitude não influenciou no padrão 
de distribuição espacial das populações de palmeiras, mas afetou a composição dessa comunidade na Floresta 
Ombrófila Densa na Serra do Mar.
Palavras-chave: Arecaceae, Mata Atlântica, Padrão espacial

Abstract
The ontogenetic and spatial structure of ten palm species that occur in the Serra do Mar, Ubatuba, São Paulo, 
Brazil, were analyzed for three vegetation physiognomies dense rain forest of lowland, lower montane 
and montane regions. At twelve 1-ha plots (four plots in each vegetation physiognomy) three transects, 
10 × 100m each, divided into subplots of 10 ×10m, and 0.3 hectare in each plot  was  surveyed. All palms 
were identified  and the biometrics of all  palm species determined. Spatial distribution of populations was 
analyzed using the aggregation index (Ia) proposed by Perry. Changes in species richness and abundance  
were observed associated with  elevation. Seedlings  predominated  in Astrocaryum aculeatissimum, Euterpe 
edulis, Geonoma gamiova, Geonoma pohliana and Syagrus pseudococos; juveniles had higher frequency in 
Attalea dubia, Bactris hatschbachii and Geonoma schottiana; Geonoma elegans  had more adults and Bactris 
setosa  had similar frequencies of seedlings and saplings. Most of the ontogenetic stages were not correlated 
with altitude and the aggregate pattern was predominant in palm species. Therefore, it was concluded that  
altitude did not influence the spatial distribution pattern of palm populations, but it  affected the composition 
of the community in the dense rain forest in the Serra do Mar.
Key words: Arecaceae, Atlantic Rainforest, Spatial pattern
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Introdução
A Mata Atlântica, indicada como um dos 

“hotspots” para conservação da biodiversidade 
(Myers et al. 2000), apresenta a família Arecaceae 
como um dos seus importantes componentes, 
representada por cerca de 59 espécies pertencentes 
a 15 gêneros (Leitman et al. 2012). Nas regiões 
costeiras e escarpas serranas, Euterpe edulis e 
várias espécies de Bactris e Geonoma são comuns, 
bem como os gêneros Astrocaryum, Attalea e 
Syagrus (Henderson et al. 1995; Toledo & Fisch 
2006). Os principais consumidores de seus frutos 
são aves, roedores e primatas, que atuam como 
significativos agentes de dispersão (Galetti et al. 
1999; Andreazzi et al. 2009). 

No complexo mosaico de ambientes das 
florestas tropicais, as palmeiras aparecem ocupando 
os diversos estratos florestais, ora sobre influência 
do ambiente em si, ora facilitada pela sua própria 
forma de crescimento (Balslev et al. 2011). Nas 
encostas da Serra do Mar, a vegetação é decorrente 
da interação entre as espécies e os fatores locais, 
como tipo de solo, clima, exposição da vertente 
e topografia, que resultam em uma zonação 
altitudinal (Joly et al. 2012). Este efeito de zonação 
também é observado na variação da ocorrência 
das palmeiras ao longo do gradiente de altitude 
que a elevação dessa serra promove (Toledo & 
Fisch 2006).

O conhecimento sobre estrutura ontogenética 
e espacial das populações vegetais nos permite 
inferir sobre os processos geradores e mantenedores 
e os mecanismos que promovem sua coexistência 
em regiões com alta diversidade de espécies, 
como as florestas tropicais (Wright 2002; Lin  
et al. 2012). No caso das palmeiras tropicais, 
conhecer seus padrões de distribuição é importante 
para planejar a disposição de plantios e ações de 
restauração, como também para exploração de seus 
recursos, como frutos, palmito, folhas e fibras.

Tem sido foco de diversos trabalhos 
compreender como as pressões ambientais atuam 
na estrutura ontogenética e espacial das populações 
de palmeiras sob as mais diversas escalas de 
estudos (Svenning 1998, 2001, 2009; Lima et al. 
2003; Vormisto et al. 2004; Cabrera & Wallace 
2007; Silva Matos & Alves 2008). Em mesoescala 
(1–10 km²), Vormisto et al. (2004) constataram 
variação nos padrões espaciais de acordo com a 
topografia na Floresta Amazônica e Svenning et al. 
(2009) observaram um declínio na diversidade das 

espécies de palmeiras em função da altitude, sendo 
a distribuição das populações notadamente afetada 
pela topografia e localização geográfica. Em escala 
local (<1 km²), estudos indicaram que as palmeiras 
em florestas andina e amazônica apresentam 
predominantemente o padrão espacial agregado 
(Svenning 2001; Cabrera & Wallace 2007). Apesar 
dos inúmeros estudos sobre a distribuição de 
palmeiras amazônicas e andinas, pouco se conhece 
sobre a forma como se distribuem espacialmente as 
palmeiras de Mata Atlântica, tanto em escala local 
como em mesoescala. 

A predominância da agregação em palmeiras 
pode ser consequência de condições específicas, 
como a forma de reprodução e/ou a heterogeneidade 
ambiental, resultante de condições edáficas, 
topográficas e altitudinais relacionadas com fatores 
bióticos, como predação, dispersão, germinação e 
recrutamento (Svenning 2001; Lima et al. 2003; 
Silva Matos & Alves 2008; Cabrera & Wallace 
2007). Dessa forma, a reprodução vegetativa, a 
formação de touceiras, e manchas de umidade no 
solo podem gerar um padrão mais agregado dos 
indivíduos de palmeiras que apresentam essas 
características reprodutivas (Lima et al. 2003) ou 
requerimentos de habitat específicos (Silva Matos 
& Alves 2008).

O conhecimento sobre a forma como as 
populações de palmeiras na Serra do Mar encontram-
se distribuídas em diferentes altitudes, bem como 
os arranjos espaciais dos diferentes estádios 
ontogenéticos, ainda necessita de informações 
mais aprofundadas. Deste modo, o presente 
estudo buscou compreender a distribuição das 
populações de palmeiras na Serra do Mar, Ubatuba-
SP, procurando verificar a hipótese de que a 
altitude limita a distribuição das espécies ao longo 
do gradiente e altera a estrutura ontogenética 
e espacial das populações. Especificamente 
procurou-se: identificar a composição de espécies 
nas fitofisionomias e a estrutura ontogenética das 
populações; calcular o índice de agregação de cada 
estádio ontogenético das populações e correlacionar 
a altitude com a ontogenia de cada espécie. Como as 
palmeiras estudadas apresentam diferentes formas 
de crescimento e reprodução e estão sob a influência 
do ambiente montanhoso, também esperávamos 
encontrar: (1) em escala local, a distribuição como 
consequência da forma de reprodução; e (2) em 
mesoescala, a altitude limitando a distribuição das 
espécies ao longo do gradiente.
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Material e Métodos
Local de estudo
O trabalho foi realizado no Parque Estadual 

da Serra do Mar (PESM; 23°34’ - 23°17’ S e 45°02’ 
- 45°11’ W), na transecção altitudinal entre Ubatuba 
e São Luis do Paraitinga, no estado de São Paulo. O 
PESM é o maior parque paulista, com 315.390 ha, 
contendo a maior área contínua de Mata Atlântica 
preservada do Brasil. Segundo IBGE (2012), 
na região estudada a vegetação é classificada 
como Floresta Ombrófila Densa (FOD), sendo 
distinguidas as seguintes fitofisionomias em função 
da altitude: FOD de Terras Baixas (0 a 50 m de 
altitude), FOD Submontana (50 a 500 m de altitude) 
e FOD Montana (500 a 1.200 m de altitude) (Fig. 
1). O município de Ubatuba possui clima tropical 
com altas temperaturas e alta pluviosidade anual, 
classificado como Af, enquanto o clima no 
município de São Luis do Paraitinga é temperado 
úmido e classificado como Cwb (Köppen 1948).

Comunidade de palmeiras
O estudo abrangeu dez das onze espécies 

de palmeiras que ocorrem na região. Segundo 
Toledo & Fisch (2006), pertencem à comunidade 
de palmeiras da FOD de Terras Baixas e 
Submontana: Astrocaryum aculeatissimum (Schott) 
Burret, Attalea dubia (Mart.) Burret, Bactris 
hatschbachii Noblick ex A.J. Hend., B. setosa 
Mart., Euterpe edulis Mart., Geonoma elegans 
Mart., G. gamiova Barb. Rodr., G. pohliana Mart. 
e Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman. Na FOD 
Montana, aparecem ainda G. schottiana Mart. e S. 
romanzoffiana (Cham.) Glassman, sendo que, esta 
última, por ser muito rara na floresta preservada, 
não foi incluída nesse trabalho.

Amostragem das populações  
Os estudos sobre a distribuição espacial das 

palmeiras nas diferentes altitudes foram conduzidos 
em 12 parcelas permanentes pertencentes ao 
Projeto Temático Biota Gradiente Funcional, 
sendo quatro parcelas em cada fitofisionomia: 
FOD de Terras Baixas (parcelas B, C, D e E); FOD 
Submontana (parcelas G, H, I e J) e FOD Montana 
(parcelas K, L, M, N). As parcelas A e F não foram 
incluídas neste estudo, pois fogem ao escopo do 
estudo que objetiva analisar as populações ao longo 
do gradiente altitudinal.  A parcela A é coberta por 
Floresta de Restinga e a parcela F por ser uma 
floresta alterada devido a exploração madeireira 

no passado. Em cada parcela permanente de um 
hectare foram instaladas três transecções distantes 
30–40 m uma da outra, paralelas entre si e 
perpendiculares à elevação. Cada transecção tinha 
10 × 100 m e foi subdividida em subparcelas de 10 
× 10 m cada, totalizando 0,3 hectares inventariados 
em cada parcela permanente (Tab. 1 e Fig. 1). 

Estrutura da população
Em cada subparcela, foram identificadas 

todas as palmeiras, de plântulas a adultos, e 
procedida biometria completa de cada indivíduo: 
diâmetro à altura do colo (DAC, obtido na base da 
palmeira acima das raízes caulígenas); diâmetro à 
altura do peito (DAP, medido somente em plantas 
com estipe maior que 1,30 m); altura total, do colo 
até a abertura das folhas apicais; comprimento 
total da folha e do pecíolo da folha mais basal; 
largura da folha mais basal; número de folhas e 
pares de folíolos. Também registramos a presença 
de inflorescências e infrutescências. Nas palmeiras 
que apresentaram reprodução vegetativa, cada 
clone foi considerado um indivíduo.

A partir dos dados biométricos e de uma análise 
macro-morfológica, cada indivíduo foi classificado 
quanto ao seu estádio de desenvolvimento 
em um dos três estádios ontogenéticos pós-
germinativos: plântulas, jovens ou adultos. Além 
das análises morfológicas, essa classificação 
levou em conta categorias propostas por pesquisas 
prévias realizadas com as próprias espécies 
estudadas ou com outra espécie do mesmo gênero 
(A. aculeatissimum – Donatti 2004; B. setosa e B. 
hatschbachii – Monteiro & Fisch 2005; E. edulis 
– Fisch et al. 2000 e Silva et al. 2009; Geonoma 
sp. – Souza et al. 2003; Syagrus sp. – Bernacci et 
al. 2008, Alves et al. 2011; Tab. 2).

Análise estatística
O teste de Shannon (H’), recomendado para 

análises de alfa diversidade (Hubálek 2000), foi 
utilizado para verificar a diversidade de espécies 
de palmeiras nas parcelas, por meio do software 
Past (Hammer et al. 2001).

Foram realizadas análises de correlação 
entre a altitude média de cada parcela e o número 
de indivíduos em cada estádio ontogenético das 
espécies de palmeiras que ocorreram em mais de uma 
fitofisionomia na Serra do Mar: A. aculeatissimum, 
E. edulis, G. elegans, G. gamiova, G. pohliana e S. 
pseudococos.  Bactris setosa foi desconsiderada da 
análise devido a sua baixa abundância. A hipótese 
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Figura 1 – Localização das parcelas amostrais de um hectare de Floresta Ombrófila Densa (FOD) no Parque Estadual 
da Serra do Mar, entre os municípios de Ubatuba e São Luis do Paraitinga, Estado de São Paulo.  a. parcela de Floresta 
de Restinga; b-e. parcelas de FOD das Terras Baixas; f. parcelas de FOD das Terras Baixas Explorada; g-j. parcelas 
de FOD Submontana; k-n. parcelas de FOD Montana. (Parcelas a e f não incluídas no presente trabalho). A área em 
cinza escuro representa a localização do Parque Estadual da Serra do Mar. Em detalhe o croqui da disposição das 
três transecções nas parcelas de um hectare, b, c, d e e (três trechos coloridos em cinza no interior de cada parcela).
Figure 1 – Localization of sampling plots of one hectare of Ombrophilous Dense Forest (ODF) in the Serra do Mar State Park, between 
the municipalities of Ubatuba and São Luis do Paraitinga, State of Sao Paulo, Brazil. a. Restinga Forest plot; b-e. ODF Lowland plots; 
f. ODF Exploited Lowland plots; g-j. ODF Submontane plots; k-n. ODF Montane plots (Plots a and f are not included in this study). 
The dark gray area represents the location of the Serra do Mar State Park. In detail sketch of the lay-out of the three transects in plots 
of one hectare, b, c, d and e (three colored stretches in gray within each plot).

de normalidade dos dados foi testada pelo teste 
de Kolmogorov-Smirnov e aplicado o teste de 
Spearman para a análise de correlação. Utilizou-se 
o software GraphPad Prism 5.0 (Motulsky 1999) 
para realização de ambos os testes.

A distribuição espacial das espécies foi 
analisada por meio do Índice de agregação (Ia) 
proposto por Perry et al. (1999), com a utilização 
do software SADIEshell. Este índice permite 
fazer análises de distribuição espacial com dados 
de densidade (indivíduos/hectare), como no caso 
do presente estudo. Foram analisadas as espécies 
com estádios ontogenéticos que apresentaram 15 
ou mais indivíduos em cada subparcela. Cada 
subparcela recebeu uma coordenada cartesiana 

(X;Y), considerada como o centro da subparcela, e 
mapeada a partir da primeira subparcela amostrada. 
A caracterização do padrão espacial foi baseada 
no índice de distância (D) a partir do cálculo do 
esforço mínimo necessário que os indivíduos 
precisam realizar para se deslocarem para uma 
distribuição regular. Os valores de Ia=1 indicam 
padrões aleatórios, enquanto Ia>1 indica agregação 
(Perry et al. 1999).  

 
Resultados
Na Serra do Mar do estado de São Paulo, na 

transecção entre Ubatuba e São Luis do Paraitinga, 
a maior diversidade de palmeiras foi registrada na 
FOD Submontana e a menor na FOD Montana 
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Tabela 1 – Fitofisionomia, altitude média, coordenada geográfica, número de indivíduos e diversidade de espécies 
de palmeiras nas 12 parcelas permanentes de 1 ha estudadas no Parque Estadual da Serra do Mar, Ubatuba, SP.
Table 1 –  Phytophysiognomy, average elevation, geographic coordinates, number of individuals and diversity of palm species in 12 
permanent plots of 1 ha studied in the Serra do Mar State Park, Ubatuba, SP, Brazil.

Parcela Fitofisionomia Altitude Média Coordenadas Geográficas
Nº total 

Indivíduos
H’

B FOD Terras Baixas 44,1
23° 20’ 13” S

964 1.242
44° 50’ 08” O

C FOD Terras Baixas 64,0
23° 20’ 09” S

1062 1.155
44° 50’ 05” ‘O

D FOD Terras Baixas 55,7
23° 20’ 09” S

1255 1.261
44° 50’ 00” O

E FOD Terras Baixas 71,1
23° 20’ 05” S

1436 1.235
44° 49’ 55” O

G FOD Submontana 188,1
23° 22’ 26” S 

1417 1.502
45° 04’ 51” O

H FOD Submontana 208,1
23° 22’ 52” S 

1471 1.397
45° 04’ 43” O

I FOD Submontana 350,8
23° 22’ 01” S

2380 1.678
45° 05’ 01” O

J FOD Submontana 374,2
23° 21’ 59” S 

1794 1.807
45° 05’ 02” O

K FOD Montana 1063,1
23° 19’ 31” S

1832 0.5288
45° 04’ 07” O

L FOD Montana 1048,8
23° 19’ 30” S

2000 0.5661
45° 04’ 09” O

M FOD Montana 1039,6
23° 19’ 37” S

2250 0.3875
45° 04’ 22” O

N FOD Montana 1022,2
23° 20’ 36” S

1815 0.7595
45° 04’ 22” O

(índices de Shannon, Tab. 1). Euterpe edulis e G. 
gamiova foram as únicas espécies que ocorreram 
em todas as fitofisionomias. Astrocaryum 
aculeatissimum, B. setosa, G. elegans e S. 
pseudococos estavam presentes tanto na FOD de 
Terras Baixas como na Submontana. Já G. pohliana 
ocorreu na FOD Submontana e Montana. Attalea 
dubia e B. hatschbachii se restringiram a FOD 
Submontana, e G. schottiana e S. romanzoffiana 
ocuparam apenas a FOD Montana. As espécies 
mais abundantes foram E. edulis, G. elegans e S. 
pseudococos (> 500 indivíduos/ha) (Fig. 2). 

As populações de palmeiras apresentaram-se, 
em geral, com maior predominância de indivíduos 
no estádio de plântula. Este estádio foi mais 
representativo em A. aculeatissimum, E. edulis, 
G. gamiova, G. pohliana e S. pseudococos. Os 

indivíduos jovens apresentaram-se com maior 
frequência em A. dubia, B. hatschbachii e G. 
schottiana.  Geonoma elegans foi a única com 
maior número de indivíduos adultos e B. setosa 
apresentou frequências similares de plântulas e 
jovens (Fig. 2).

As distribuições das frequências das 
populações das palmeiras foram refletidas 
nas correlações da altitude com os estádios 
ontogenéticos das espécies presentes em mais de 
uma fitofisionomia (Fig. 2). Os indivíduos adultos 
de B. setosa, E. edulis, G. elegans e S. pseudococos 
correlacionaram-se significativamente com 
altitude, sendo esta altamente significativa para 
E. edulis. Somente G. gamiova foi positivamente 
correlacionada com a altitude em todos os estádios 
ontogenéticos, enquanto os estádios ontogenéticos 
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Espécie
Forma de 
Crescimento/ 
Hábito

Estádio Característica

Astrocaryum 
aculeatissimum

Multicaule Plântula Acaule; 2 a 7 folhas bífidas

Arbustivo Jovem Acaule; folhas bífidas e/ou segmentadas

  Adulto Altura > 300 cm; presença de estrutura reprodutiva

Bactris setosa Multicaule Plântula Acaule; 1 a 4 folhas; até 10 pares de folíolos

Bactris hatschibachii Arbustivo Jovem Altura < 150 cm

  Adulto Altura > 150 cm; presença de estrutura reprodutiva

Attalea dubia Solitário Plântula Acaule; folha < 50 cm comprimento

Euterpe edulis Arbóreo Jovem Folha > 50 cm comprimento

 Adulto Altura > 600 cm; presença de estrutura reprodutiva

Geonoma sp Multicaule Plântula Acaule; 2 a 5 folhas bífidas < 50 cm comprimento

Arbustivo Jovem Altura < 150 cm

  Adulto Altura > 150 cm; presença de estrutura reprodutiva

Syagrus pseudococos Solitário Plântula 1 ou 2 folhas inteiras;  < 50 cm altura

Arbóreo Jovem 3 a 12 folhas < 300 cm comprimento

  Adulto Altura > 1000 cm; presença de estrutura reprodutiva

de G. pohliana se correlacionaram negativamente 
com a altitude.  Astrocaryum aculeatissimum 
apresentou correlação significativa apenas para 
o estádio juvenil, sendo a densidade de plântulas 
influenciada negativamente pela altitude, assim 
como observado em B. setosa e jovens de S. 
pseudococos. 

O padrão de distribuição espacial agregado 
foi predominante nas espécies de palmeiras 
Astrocaryum, Attalea, Bactris, Euterpe e Geonoma. 
O segundo padrão espacial mais observado 
foi o aleatório, seguido pelo regular. O padrão 
espacial aleatório foi observado, variando entre 
as parcelas, em plântulas, jovens e adultos de 
G. elegans e S. pseudococos da FOD de Terras 
Baixas e Submontana e jovens e adultos de A. 
dubia e B. hatschibachii da FOD Submontana, 
respectivamente. Nas espécies E. edulis e G. 
gamiova esse padrão ocorreu esporadicamente. 
Enquanto para A. aculeatissimum só foi possível 
observá-lo analisando as plântulas e a população 
total na FOD de Terras Baixas e Submontana. Já o 
padrão uniforme apresentou-se mais pontualmente 
em plântulas e jovens de A. aculeatissimum da 

FOD Submontana, adultos de S. pseudococos na 
FOD Submontana e E. edulis na FOD de Terras 
Baixas e Submontana. Nessas duas fitofisionomias 
também ocorreu em jovens e adultos de G.elegans 
e em plântulas e adultos de G. gamiova na FOD 
Submontana (Tab. 3).

Discussão
Com os resultados obtidos no presente 

estudo foi possível observar que na Serra do Mar 
a altitude representa uma imposição à distribuição 
da comunidade de palmeiras, porque altera todo 
o ambiente físico e também as relações com os 
fatores bióticos, como dispersão e composição 
de espécies, corroborando com as observações 
do estudo realizado por Toledo & Fisch (2006). 
A diminuição da diversidade com o aumento da 
elevação provavelmente reflete uma intolerância 
à temperatura, uma vez que a fisiologia da maioria 
das palmeiras não está adaptada a ambientes 
de baixas temperaturas (Tomlinson 2006). A 
topografia e a localização espacial dos indivíduos, 
que abrange o requerimento do habitat, as variáveis 
ambientais, o histórico de distribuição e a limitação 

Tabela 2 – Caracterização dos estádios ontogenéticos das espécies de palmeiras que ocorrem no Parque Estadual 
da Serra do Mar, Ubatuba-SP.
Table 2 – Ontogenetic stages characterization of the palm species that occur in the Serra do Mar State Park, Ubatuba-SP, Brazil.
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Figura 2 – Abundância dos estádios ontogenéticos (P – plântula; J – jovem e A – adulto) das palmeiras em parcelas 
permanentes dispostas ao longo do gradiente altitudinal na Serra do Mar, Ubatuba, São Paulo. A linha refere-se à 
altitude média da parcela. As correlações de Spearman com a altitude aparecem ao lado da legenda dos estádios 
ontogenéticos de cada gráfico.
Figure 2 – The abundance of palm ontogenetic stages (P – seedling, J – juvenile and A – adult) arranged along the altitudinal gradient in 
permanent plots in the Serra do Mar, Ubatuba, São Paulo, Brazil. Line refers to the average elevation of the plot. Spearman correlations 
with altitude appear beside the legend of ontogenetic stages in each graph. 
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Tabela 3 – Índice de Agregação dos estádios ontogenéticos das palmeiras que ocorrem na Serra do Mar, Ubatuba-SP, 
nas parcelas estudadas (negrito indica padrão aleatório; * indica padrão uniforme). 
Table 3 – Aggregation Index of palm trees ontogenetic stages that occur in the Serra do Mar, Ubatuba-SP, in the studied plots (bold 
indicates random pattern; and * indicates regular pattern).

Espécies Estádios
Parcelas

B C D E G H I J K L M N

Astrocaryum 
aculeatissimum

Plântula       0.905* 0,959     
Jovem 0.836* 1,739
Adulto 1,189
Total 0.893* 1,089 1,122 1,009 1,281 1,189 1,027 1,513     

Attalea dubia
Plântula       1,535 1,24     
Jovem 1,077 1,639
Total       1,623 1,281     

Bactris 
hatschibachii

Plântula 1,463
Jovem 1,324 1,135
Adulto 0,929
Total 1,27 1,143

Euterpe edulis

Plântula 1,375 1,824 0,947 1,101 1,371 1,397 1,09 1,579 1,17 1,542 1,571 1,364
Jovem 1,41 1,167 1,12 1,485 1,147 1,241 1,161 0,905 1,202 1,339 1,57 1,542
Adulto 0.857* 0.787* 1,238 1,246 1,12 0.885* 1,78 0.88* 2,177 1,235 1,87 1,041
Total 1,49 1,829 1,008 1,288 1,283 1,38 1,188 1,556 1,362 1,48 1,972 1,37

Geonoma 
elegans

Plântula 1,145 1,07 1,015 1,942 1,232 1,429 1,787 0,892
Jovem 1,566 0,959 0.93* 1,196 0,993 1,934 1,085 0.965*
Adulto 1,303 0.768* 1,202 1,167 1,091 2,05 1,151 0,983
Total 1,544 0,969 1,109 1,572 0,962 2,051 1,38 0,981

Geonoma 
gamiova

Plântula     0,978 1,134 1.047* 1,541 1,033 1,148 1,84 1,256
Jovem 1,696 1,507 1,183 1,28 1,018 1,398 0,934
Adulto 1,14 0.92* 1,405 0,9 1,168 1,221 2,159
Total 1,027  1,446 1,044 1,424 1,21 1,025 1,416 1,05 1,25 1,837 1,541

Geonoma 
polihana

Plântula 1,904 1,214 2,374
Jovem 1,964 1,7 2,102
Adulto 1,59 1,373 1,827
Total 1,272 2,027 1,427 1,752 2,374

Syagrus 
pseudococos

Plântula 1,063 1,264 2,025 1,697 1,321 2,041 1,248 1,714     
Jovem 1,595 1,184 1,714 1,515 1,19 1,159 1,732 0,943
Adulto 1,334 0.8* 1,111 1,174
Total 1,473 1,499 1,778 1,854 1,129 1,74 1,193 1,79     

de dispersão, são fatores que em conjunto podem 
estar afetando a composição das espécies de 
palmeiras nas diferentes altitudes (Svenning et al. 
2009). Joly et al. (2012) observaram que a estrutura 
florestal variou nas diferentes fitofisionomias 
da Serra do Mar, apresentando um aumento na 
densidade da palmeira E. edulis com a elevação, 
como observado neste estudo tanto para essa 
espécie como para G. gamiova. Para Svenning et 
al. (2009), que estudaram palmeiras em gradientes 
andinos, o gradiente climático gerado pela altitude 
explica somente parte dos efeitos topográficos 
sobre a distribuição das espécies. Dessa forma, a 
distribuição das palmeiras não pode ser prevista 
apenas baseando-se na topografia, pois ela não 

exerce influência direta sobre as plantas, mas por 
meio da correlação com outras variáveis ambientais 
(Vormisto et al. 2004). De acordo com a distribuição 
diferencial ao longo do gradiente altitudinal e 
observações de campo realizadas nesse trabalho, 
propomos estudos relacionando a distribuição das 
espécies de palmeiras com variáveis abióticas, 
como umidade do solo e temperatura.

A ausência das espécies A. aculeatissimum, 
A. dubia e B. setosa e presença de G. schottiana 
acima dos 700 m de altitude na Floresta Atlântica 
da Serra do Mar confirma a classificação dos 
principais grupos de formações da Floresta 
Atlântica de Oliveira-Filho & Fontes (2000), 
que indicou as três primeiras espécies como 
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características das florestas pluviais de baixa altitude 
do sudeste (“southern low altitude rain forests”) 
e a última como típica das florestas pluviais de 
altitudes mais elevadas (“high altitude rain and semi-
deciduous forests”). Apenas E. edulis, assim como 
G. gamiova, demonstrou não ter restrições quanto a 
sua ocorrência nas fitofisionomias, estando presente 
em todas as altitudes. Euterpe edulis foi observada 
também como sendo a espécie mais abundante na 
área de estudo, independente da variação da altitude 
(Joly et al. 2012). Em uma escala mais ampla, 
resultado semelhante foi obtido por Scudeller et al. 
(2001) estudando a região de São Paulo coberta pela 
Floresta Ombrófila Densa.  

As diferenças observadas na estrutura 
ontogenética das populações de palmeiras nas 
três fitofisionomias podem ser reflexo da própria 
forma de reprodução da espécie. Nas palmeiras 
do gênero Geonoma, que apresentam reprodução 
vegetativa (Henderson et al. 1995), foram observadas 
diferentes estruturas populacionais. Geonoma 
gamiova e G. pohliana (~1400 e ~200 frutos por 
infrutescência, respectivamente, Fisch observação 
pessoal) apresentaram maior número de plântulas, 
demonstrando que se utilizam mais de frutos do que 
clones (rametas) para sua reprodução. A espécie G. 
elegans, cuja produção de frutos é menos abundante 
(23 frutos por infrutescência, Fisch observação 
pessoal), utiliza a formação de clones como 
principal forma de reprodução, a qual justificaria a 
maior frequência de indivíduos jovens ou adultos 
observada nas parcelas. Com exceção da palmeira de 
estipe solitário A. dubia, foi possível observar que as 
outras espécies com maior frequência de indivíduos 
jovens ou adultos também apresentam reprodução 
clonal (B. hatschbachii, B. setosa e G. schottiana).

A lenta germinação das sementes de A. dubia 
(aproximadamente 24 meses, Fisch, observação 
pessoal), que de certa forma impõe uma restrição 
temporária ao recrutamento, aliada ao lento 
crescimento de suas mudas (Lorenzi et al. 2010), 
podem ter influência na maior frequência do estádio 
jovem dessa espécie observada nesse estudo. Em E. 
edulis, a mortalidade é inversamente proporcional 
ao crescimento, sendo as plântulas afetadas pela 
dependência da densidade (Silva Matos et al. 1999; 
Freckleton et al. 2003). Portanto, a espécie investe 
maior parte dos recursos na produção de frutos 
e germinação das sementes, formando banco de 
plântulas para compensar essa mortalidade e garantir 
a sobrevivência de uma quantidade de indivíduos que 
manterá a estabilidade populacional (Fisch 1999). 

Essa característica também é observada nas espécies 
A. aculeatissimum, G. gamiova, G. pohliana e S. 
pseudococos, que apresentam maior número de 
plântulas, conferindo à curva populacional a forma 
de J invertido como já observado para E. edulis (Reis 
et al. 2000; Silva Matos & Bovi 2002).

Do mesmo modo que para estrutura 
ontogenética, a reprodução parece influenciar a 
ocupação e o padrão de distribuição espacial das 
espécies estudadas. A clonalização observada em 
A. aculeatissimum, B. hatschibachii, B. setosa, G. 
elegans, G. gamiova, G. polihana e G. schottiana 
provoca uma agregação dos indivíduos e pode levar 
a uma fraca capacidade de recolonizar áreas devido 
ao pobre recrutamento de plântulas, como sugerido 
para a palmeira Aiphanes erinacea por Svenning 
(1998). A produção de sementes, ao contrário, tem a 
capacidade de desencadear a dispersão das espécies 
e auxiliar na habilidade de ocupação de áreas mais 
extensas (Fenner 2000). Nas espécies G. elegans e B. 
setosa, este fator pode estar restringindo a ocupação 
nas altitudes mais elevadas, enquanto permite a 
ocorrência apenas nesses locais para G. schottiana 
e B. hatschbachii. 

A correlação positiva com a altitude, 
principalmente dos indivíduos adultos da maioria 
das espécies, pode evidenciar que não ocorreu um 
recente recrutamento destas populações nos locais 
estudados, devido a fatores relacionados a fenologia 
de cada espécie (Fantini & Guries 2007 para E. 
edulis) e/ou a formação de banco de plântulas, 
comuns em E. edulis (Melito et al. 2014). Também 
pode indicar que as plântulas se espalham ao longo 
de toda a encosta, mas a pressão de seleção durante 
o desenvolvimento das mesmas, expressa pela maior 
mortalidade nos sítios mais desfavoráveis, refletirá 
na ocorrência de adultos somente em localizações 
mais específicas. A correlação positiva de todos 
os estádios ontogenéticos de G. gamiova indica o 
aumento de densidade com a elevação e a ocorrência 
da população em todo o gradiente. Já a correlação 
negativa dos estádios ontogenéticos de G. pohliana 
com a altitude evidencia que a espécie ocorre de 
maneira esporádica nas parcelas estudadas, ora 
sendo mais abundantes, ora ausentes ou com baixa 
frequência. As espécies de palmeiras correlacionadas 
positiva ou negativamente com a altitude também 
foi observada nos Andes e na Costa Rica (Svenning 
2009; Chain-Guadarrama et al. 2012), podendo 
inferir que a ocorrência de algumas espécies são 
restritas pela variação altitudinal enquanto para 
outras a altitude não se torna um fator limitante.
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O padrão de distribuição das populações 
das palmeiras estudadas foi predominantemente 
agregado. Como esperado, os indivíduos das 
palmeiras clonais encontravam-se próximos entre 
si devido à formação de touceiras, da mesma 
forma como encontrado por Lima et al. (2003) em 
palmeiras do cerrado. Para o gênero Astrocaryum, 
cuja touceira é pouco adensada e o estipe é coberto 
de grandes espinhos, a agregação observada também 
pode ser consequência da ausência de mamíferos 
predadores e dispersores ocasionais que levam a um 
maior recrutamento de plântulas próximo aos adultos 
reprodutivos (Wyatt & Silman 2004). Entretanto, o 
agrupamento das palmeiras não clonais A. dubia e 
S. pseudococos pode estar sendo influenciado pelo 
maior tamanho dos seus frutos (Lorenzi 2010), 
que limitam a dispersão das mesmas pela fauna e 
promovem o abundante recrutamento próximo à 
planta-mãe (Galetti et al. 2006; Galetti et al. 2010). 
Monteiro & Fisch (2005) encontraram resultados 
de agregação para B. hatschibachii e B. setosa nas 
Florestas de Terras Baixas e Submontana em áreas 
próximas ao presente estudo, demonstrando que 
esse padrão é estável, intrínseco à espécie, e não 
consequência do local onde se encontra a população.

De acordo com Bleher et al. (2002), o 
sistema reprodutivo das plantas possui um efeito 
médio sobre o padrão espacial das populações. As 
espécies dióicas desenvolvem maior agregação do 
que as espécies monóicas, devido à aglomeração 
de indivíduos ao redor das plantas femininas. 
Em palmeiras ocorre monoicia, dioicia e “dioicia 
funcional ou dioicia temporal”, sendo esta última 
marcada pela alternância entre as fases pistilada e 
estaminada em um mesmo indivíduo (Cruden 1988; 
Tomlison 1999). Todas as palmeiras aqui estudadas 
são monóicas, no entanto, Henderson et al. (1995) 
observaram dioicia funcional na espécie A. dubia e 
Ostrorog & Barbosa (2009) em algumas espécies 
do gênero Geonoma, diferentes das aqui estudadas. 
Apesar disso, o sistema reprodutivo parece não 
ter sido um fator relevante para a agregação dos 
indivíduos de G. elegans, devido a mesma ter 
clonalização, formação de rametas, como principal 
forma de reprodução. A espécie de estipe solitário A. 
dubia e as palmeiras de caules múltiplos, mas cuja 
clonalização não é tão intensa, como G. gamiova e 
G. pohliana, necessitam de maiores estudos para 
afirmar sobre a existência e possível contribuição 
de seu sistema reprodutivo para o padrão espacial 
de suas populações.

Os efeitos da heterogeneidade de microhabitats 
sobre os arranjos espaciais de palmeiras podem ser 
observados em padrões agregados resultantes da 
aglomeração em locais úmidos (Silva Matos & 
Alves 2008). A abundância de adultos de E. edulis 
encontrada nas margens do rio Fazenda no Núcleo 
Picinguaba-PESM (Sanchez 1999), que abrange a 
área do presente estudo, e análises realizadas nas 
mesmas parcelas do sub-projeto Temático Biota 
Gradiente Funcional demonstraram agregação de 
E. edulis em regiões onde há maior disponibilidade 
de água (Arasato 2011). Além disso, a correlação 
negativa dos estádios ontogenéticos de G. pohliana 
com a altitude pode indicar que exista outro fator 
determinante de sua ocorrência no local, como a 
preferência por locais de solo úmido. 

O padrão aleatório e regular que as espécies 
E. edulis e S. pseudococos apresentaram para alguns 
estádios ontogenéticos pode ter sido consequência 
de uma redução na agregação observada com o 
desenvolvimento, comumente encontrada em 
espécies abundantes (Getzin et al. 2008). O modelo 
de Janzen (1970) & Connell (1971) também 
demonstra que sementes e plântulas apresentam 
mais chances de sobrevivência a certa distância 
das plantas parentais, onde há menor influência da 
herbivoria e parasitas devido à baixa densidade, 
sendo responsáveis por contribuir para um padrão 
menos agregado na população. E no caso de 
espécies raras, estas tendem a ser menos agregadas 
que as espécies comuns (He et al. 1997), como A. 
dubia e B. hatschibachii na área de estudo, cujos 
jovens e adultos apresentaram o padrão aleatório, 
respectivamente (≤50ind/ha). 

A composição, riqueza e distribuição das 
palmeiras são indicadas como influenciadas por 
fatores intrínsecos as espécies e interações abióticas, 
tendo como principais determinantes o clima, solo, 
hidrologia e topografia, variando de acordo com a 
escala espacial (Eiserhardt et al. 2011; Balslev et al. 
2011). Dessa forma, sugere-se que seja aprofundado 
o estudo sobre a influência da forma de reprodução 
e do habitat preferencial nos padrões de distribuição 
espacial das espécies de palmeiras da Mata Atlântica. 
As informações aqui obtidas permitiram concluir 
que em escala local houve predominância do estádio 
de plântula e agregação das espécies de palmeiras. 
Em mesoescala, constatou-se que a altitude não 
influenciou no padrão de distribuição espacial das 
populações de palmeiras, mas afetou a composição 
dessa comunidade na Floresta Ombrófila Densa na 
Serra do Mar.
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Resumo
Xiloteca é uma modalidade de coleção biológica que se reveste de grande importância ao contribuir com o registro 
da biodiversidade. No sul do Brasil existem poucas coleções de madeiras, tendo o estado de Santa Catarina apenas 
uma única coleção em atividade. Esta coleção abriga exemplares de madeiras provenientes, principalmente, da 
Floresta Atlântica e do Cerrado. Este trabalho objetiva apresentar a coleção existente, criando novas oportunidades 
de pesquisas e interação com outras instituições e profissionais que trabalham com espécies lenhosas. 
Palavras-chave: coleções biológicas, madeira, conservação da biodiversidade.

Abstract
A wood collection is a type of biological collection of great importance for biodiversity recording. In southern 
Brazil there are few wood collections and the state of Santa Catarina has just a single active collection. This 
collection has woody specimens coming mainly from the Atlantic Rainforest and Cerrado. This study presents 
the existing collection, creating new opportunities for research and interaction with other institutions and 
professionals working with woody species.
Key words: biological collections, wood, biodiversity conservation.

A xiloteca (coleção Joinvillea ‒ JOIw) da Universidade
da Região de Joinville
The wood collection (Joinvillea – JOIw) at the University of the Joinville Region

João Carlos Ferreira de Melo Júnior1,2, Maick Wilian Amorim2 & Eloisa Regina da Silveira2

Rodriguésia 65(4): 1057-1060. 2014

http://rodriguesia.jbrj.gov.br
DOI: 10.1590/2175-7860201465415

1 Univille, Lab. Anatomia Vegetal e Xiloteca, Campus Universitário, R. Paulo Malschitzki 10, Bom Retiro, C.P. 246, 89201-974, Joinville, SC, Brasil.
2 Autor para correspondência: jcmelo_wood@hotmail.com

Introdução
As primeiras coleções científicas datam do 

século 18, sendo, neste período, os museus as 
principais instituições de catalogação e salvaguarda 
dos acervos biológicos reunidos por naturalistas 
europeus em várias partes do mundo (Lourenço 
2002). A partir de então, as coleções biológicas 
se tornaram fiéis depositárias de registros sobre 
a biodiversidade mundial da fauna e da flora, 
ampliando o crescimento sobre a taxonomia, 
evolução, conservação, ecologia, dentre outros 
aspectos relativos às espécies salvaguardadas 
(Peixoto et al. 2007; Lucena et al. 2010). 

Atualmente, as coleções biológicas são fonte 
ímpar de informações para aqueles que, por força 
de sua atividade, têm contato com organismos 
vivos (Zaher & Young 2003). Representam, 
sobremaneira, uma forma de contribuir com o 
conhecimento e registro da diversidade de espécies 
características de ecossistemas, ecorregiões e 
biomas do globo. Sua crescente sistematização 

permite a produção de banco de dados acessíveis 
por pesquisadores e estudiosos de várias partes 
do mundo, criando uma importante rede de 
informações sobre a biodiversidade.

Tais dados quando relacionados a informações 
climáticas, meteorológicas e edáficas são essenciais 
para a compreensão da vida no planeta e para 
a projeção de futuros cenários que englobam 
padrões de mudanças da biodiversidade em função 
de alterações dos sistemas naturais ou de ações 
humanas sobre o ambiente (MCT 2006).

Neste cenário, estão inseridas as xilotecas. 
São coleções de amostras de madeiras provenientes 
de distintas regiões geográficas que servem 
inicialmente como referência para a identificação 
de outras madeiras (Fonseca et al. 2005). Essas 
coleções iniciaram sua formação junto às coleções 
botânicas (Peixoto et al. 2007) e são igualmente 
fundamentais ao estudo da diversidade vegetal 
por registrar a diversidade de espécies lenhosas 
em caráter local, regional, nacional ou mundial 
(Fonseca et al. 2005).

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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Dentre as funções de uma xiloteca, destacam-
se: a) salvaguarda sistematizada da biodiversidade 
de arbustos, lianas e árvores com crescimento em 
diâmetro representativa dos ecossistemas do país 
e/ou do exterior; b) estudos básicos pro meio da 
caracterização anatômica das madeiras; c) estudos 
ecológicos sobre o desenvolvimento e arquitetura 
do xilema secundário face às condições ambientais; 
d) estudos aplicados relacionados à tecnologia 
da madeira e produção energética; e) suporte 
para trabalhos arqueológicos, paleontológicos 
e etnobiológicos; f) subsídios para ações de 
conservação e restauração do patrimônio histórico-
cultural em madeira; e g) ações educativas sobre a 
importância da vegetação e sua preservação.

No Brasil, existem cerca de 28 xilotecas, 
sendo a maioria concentrada nas regiões norte e 
sudeste. A maior coleção é a Dr. Calvino Mainieri 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo, com cerca de 20.000 espécimes (Barros & 
Coradin 2012). Na região sul, tem-se o registro 
de apenas três xilotecas em atividade, as quais 
abrigavam, até 2005, aproximadamente 3.198 
espécies de madeiras. Em Santa Catarina, com 
o encerramento da xiloteca do Herbário Barbosa 
Rodrigues, Itajaí/SC, cujo acervo foi doado e 
incorporado a xiloteca do Jardim Botâncio do Rio 
de Janeiro em 2004 (CRIA 2014), há apenas uma 
única xiloteca em atividade (Xiloteca Joinvillea 
- JOIw, pertencente à universidade da região de 
Joinville). Desta forma, a xiloteca JOIw reveste-
se de grande importância no cenário nacional, 
contribuindo com o registro da biodiversidade de 
madeiras e sua devida salvaguarda.

O presente trabalho apresenta a coleção 
de madeiras pertencente à Xiloteca JOIw da 
universidade da região de Joinville, com vistas a 
divulgar o seu acervo, potencializar seu papel no 
suprimento de informações sobre a diversidade 
biológica e proporcionar aos estudantes e 
pesquisadores  mais uma fonte de dados.

A xiloteca JOIw
A Xiloteca Joinvillea (JOIw) iniciou suas 

atividades em 2005. Sua criação foi impulsionada 
por estudos técnicos sobre a vegetação atlântica 
realizada pela Universidade da Região de Joinville 
junto ao Centro de Excelência em Engenharia 
de Transportes (CENTRAN), vinculado ao 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT – Ministério dos Transportes). 
De igual valor foi a parceria estabelecida na 

época com o professor Gregório Ceccantini, da 
Universidade de São Paulo, para fins de coleta 
e registro da diversidade vegetal de áreas de 
cerrado em Minas Gerais. Desta forma, a coleção 
foi idealizada e criada pelo professor João Carlos 
Ferreira de Melo Júnior, docente do Departamento 
de Ciências Biológicas da referida universidade e, 
desde então, curador da xiloteca.

O acervo da xiloteca está organizado segundo 
os sistemas de classificação APG III (2009) para 
exemplares de angiospermas e Judd et al. (2010) 
para amostras de gimnospermas. Nomes de espécies 
e autores seguem a Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (2014). O banco de dados é informatizado e 
utiliza o software Nature 4.0, mas também dispõe de 
registro em livro tombo. Este banco de dados pode 
ser visualizado por meio da rede de informações 
speciesLink. Condensa informações sobre número 
tombo, correspondência com exsicatas de herbário, 
família, gênero, espécie, autor da espécie, local de 
procedência, município, coordenadas geográficas, 
país, região fitogeográfica, ambiente, data, nome e 
número do coletor e observações sobre as plantas 
como habitat, nome popular, altura, diâmetro, dentre 
outros aspectos morfológicos. Assim, os espécimes 
são incorporados à coleção em numeração de 
tombo crescente e cada família recebe um número 
de ordenação que possibilita o armazenamento 
das amostras em seu respectivo gaveteiro (Fig. 
1a). Coleções complementares como Antracoteca 
e Laminoteca fazem parte deste acervo e têm por 
função dar suporte a estudos arqueobotânicos e 
trabalhos de descrição anatômica da madeira (Fig. 
1b,c).

Atualmente, a coleção JOIw conta com 2100 
amostras de madeiras, sendo 1976 identificadas 
ao nível de espécie. Há um total de 442 espécies, 
distribuídas em 264 gêneros e 79 famílias (Tab. 
1). As famílias mais representativas em número 
de amostras são Fabaceae (211), Myrtaceae (181), 
Rubiaceae (131), Melastomataceae (94), Lauraceae 
(70), Sapindaceae (64) e Malpighiaceae (55). As 
que concentram maior diversidade específica são 
Fabaceae (58), Myrtaceae (29), Rubiaceae (28), 
Melastomataceae (27) e Euphorbiaceae (20). A 
Figura 2 mostra a distribuição proporcional de 
amostras, gêneros e espécies nas 15 famílias com 
maior diversidade específica.

A maior parte do acervo concentra coletas 
realizadas nos biomas da Floresta Atlântica e do 
Cerrado. As coletas em Floresta Atlântica são 
representadas por 1165 amostras da região sul, 
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sendo 1110 de Santa Catarina. Desta forma, tem-se 
registro de coletas feitas nas formações de floresta 
ombrófila densa (stricto sensu), floresta ombrófila 
mista, floresta estacional decidual, restinga, 
manguezal, campo rupestre, campo cerrado, 
cerrado stricto sensu, cerradão e mata de galeria. 
Coletas menos representativas foram realizadas nas 
formações da caatinga. Há ainda amostras de plantas 
cultivadas de interesse econômico e paisagístico e de 
gimnospermas (lato sensu) nativas e introduzidas. 
A classificação dos ambientes para registro 
das amostras adota a terminologia do sistema 
fitogeográfico brasileiro proposto pelo IBGE (2012).

Apesar de ser uma xiloteca extremamente 
nova e com número de amostras ainda pequeno, 
revela sua importância por ser única em atuação 
no estado de Santa Catarina e por estar inserida 
numa região conhecidamente carente em termos 

Figura 1 ‒ Aspectos da organização do acervo da xiloteca JOIw. a. gaveteiro de amostras de madeiras tombadas; 
b. antracoteca; c. laminoteca.
Figure 1 ‒ Aspects of the organization of the JOIw wood collection. a. drawer containing listed wood samples; b. anthracology; c. 
collection of slides with histological sections.

de coleta sistematizada de amostras de madeira. 
Apresenta ainda grande potencial contributivo 
no registro de espécies madeiráveis da floresta 
atlântica e ambientes associados, considerados 
como áreas prioritárias para conservação e 
mapeamento da diversidade biológica (Giuliette 
et al. 2005).     
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Figura 2 – Distribuição de amostras, gêneros e espécies nas 15 famílias com maior diversidade específica do acervo 
da Xiloteca JOIw. 
Figure 2 – Distributions of samples, genus and species in 15 families with highest species diversity of the JOIw wood collection.  
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