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Resumo
Os ambientes abertos de Cerrado têm sido considerados ambientes marginais ou complementares para 
beija-flores, apesar do registro de considerável número de espécies deste grupo de visitantes florais. Estes 
utilizam uma variedade de plantas, incluindo aquelas sem características ornitófilas. O objetivo do trabalho 
foi investigar a flora utilizada por beija-flores como recurso alimentar em três áreas de Cerrado, distantes 
entre si de ca. 20 a 150 km. Em cada área foram demarcados, em cerrado s.s., dois transectos de 1 ha cada, 
que foram percorridos quinzenalmente para identificação das espécies utilizadas pelos beija-flores, os quais 
também foram identificados. A riqueza de espécies de plantas encontrada (26) foi maior que a registrada em 
outros estudos na mesma região, porém foi menor que na maioria dos ambientes florestais. Destas espécies, 
apenas nove (34%) apresentaram síndrome de ornitofilia. Foram registradas nove espécies de beija-flores 
(Trochilidae) nas três áreas. Apesar da grande diversidade beta descrita para plantas no Cerrado, a similaridade 
de espécies utilizadas pelos beija-flores foi alta entre os transectos das três áreas estudadas, independente de 
serem plantas tipicamente ornitófilas ou não. Havia plantas oferecendo recursos florais para os beija-flores 
durante praticamente todo o ano. O grande número de espécies não ornitófilas utilizadas por estas aves 
corrobora a ideia de que, em ambientes de Cerrado, as espécies vegetais que oferecem néctar parecem ser 
mais importantes para os beija-flores que vice-versa.
Palavras-chave: Savana brasileira, Ornitofilia, Trochilidae. 

Abstract
The open savanna areas of the Cerrado region in Central Brazil have been considered as marginal or 
complementary habitats for hummingbirds, despite the considerable number of hummingbirds recorded. 
These birds use a variety of plants without ornithophilous caracteristcs. The objective of the study was to 
investigate the flora used by hummingbirds as food resource in three Cerrado areas 20 to 150 km apart. In 
each of these cerrado s.s. areas, two transects of 1 ha each were walked fortnightly to identify the plant species 
used by hummingbirds, which were also identified.  The number of plant species recorded (26) was higher 
than that observed for other studies in the same region but was lower than that recorded for forest habitats. 
Only nine plants (34%) showed a truly ornithophilous syndrome. There were nine hummingbird species 
(Trochilidae) in the three areas. Although the Cerrado flora has been characterized by its high β-diversity, the 
hummingbird plants among transects and areas were very similar. Despite being truly ornithophilous or not, 
there were plants offering nectar to hummingbirds year round. The indiscriminate use of non-ornithophilous 
species corroborates the idea that, in Cerrado habitats, nectariferous plants seem to be more important to 
hummingbirds than vice-versa.
Key words: Brazilian savanna, Ornithophily, Trochilidae.
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Introdução 
Embora tenha uma flora com riqueza 

comparável a de florestas tropicais (Felfili et al. 
2008), e uma considerável variedade de beija-
flores, ca. 36 espécies (Macedo 2002), o Cerrado 
tem relativamente poucas espécies de plantas 
claramente ajustadas à síndrome de ornitofilia. 
O sistema de polinização por insetos, sobretudo 
abelhas, predomina sobre os demais (Oliveira & 
Gibbs 2000, 2002; Gottsberger & Silberbauer-
Gottsberger 2006; Martins & Batalha 2006; 
Barbosa & Sazima 2008). Embora a estimativa seja 
de que 7,5% da flora do Cerrado seja composta por 
espécies ornitófilas (Gottsberger & Silberbauer-
Gottsberger 2006), estudos em comunidades 
específicas revelaram porcentagens ainda 
menores (1,8 a 3,0%) (Silberbauer-Gottsberger & 
Gottsberger 1988; Borges 2000; Oliveira & Gibbs 
2000; Barbosa & Sazima 2008). As condições 
ambientais de alta temperatura e baixa umidade 
são apontadas como causas da baixa riqueza de 
flores ornitófilas no Cerrado, fazendo com que 
alguns autores caracterizem-no como um ambiente 
marginal, um habitat secundário para os beija-
flores, ou uma extensão das áreas de florestas 
(Gottsberger & Silberbauer-Gottsberger 2006). 

Apesar da baixa ocorrência de espécies 
essencialmente ornitófilas no Cerrado, estudos 
mais recentes têm mostrado que os beija-flores 
visitam muitas espécies de plantas não ornitófilas 
(Oliveira & Gibbs 2000; Araújo et al. 2011; Araújo 
et al. 2013; Maruyama et al. 2013). A utilização de 
grande número de espécies com outras síndromes 
de polinização pelos beija-flores no Cerrado pode 
ser em função da pouca ocorrência de grupos de 
plantas tipicamente ornitófilas como Bromeliaceae, 
mas também porque estes beija-flores podem ter 
capacidade de explorar recursos regionalmente 
vantajosos, que não refletem as características da 
síndrome de ornitofilia (Carvalho 1999). 

A grande diversidade beta encontrada entre 
as áreas de Cerrado mais distantes e entre as 
fisionomias (Ratter et al. 2003; Bridgewater et 
al. 2004; Felfili et al. 2008) deve influenciar a 
diversidade e comportamento dos beija-flores em 
cada região em particular. Com plantas diferentes 
em cada área, eles devem utilizar uma maior 
variedade de recursos florais, inclusive de maneira 
oportunista, e devem depender da disponibilidade 
destes recursos (Maruyama et al. 2013). Isto 
tem sido comprovado nos poucos estudos sobre 
disponibilidade de recursos florais para beija-

flores em áreas de Cerrado que envolveram 
diferentes fitofisionomias, onde algumas delas 
compartilharam recursos oferecidos ao beija-
flores, mas também continham espécies exclusivas 
(Araújo et al. 2013; Maruyama et al. 2013). 

O Cerrado apresenta plantas com flores 
ao longo do ano todo, apesar da sazonalidade 
marcada. No entanto, existem períodos onde a 
disponibilidade destes recursos pode ser mais 
baixa, não sendo uma determinada área ou 
fisionomia, suficiente para manter as populações 
residentes de beija-flores. Já é sabido que, em 
determinadas áreas, diferentes fisionomias se 
complementam na disponibilização de néctar, 
favorecendo a permanência deles na área (Araújo 
et al. 2013; Maruyama et al. 2013). Mas, não 
existem ainda para o Cerrado, estudos envolvendo 
áreas diferentes e mais distantes que permitam um 
melhor entendimento dos movimentos dos beija-
flores numa escala regional.

Neste contexto, os objetivos do presente 
estudo foram determinar a riqueza de espécies 
vegetais utilizadas por beija-flores como fonte 
de néctar em áreas de cerrado s.r., caracterizar 
a distribuição temporal destes recursos e sua 
similaridade entre as áreas estudadas, além de 
determinar as espécies de beija-flores ocorrentes. 

Material e métodos
Áreas de estudo
O estudo foi realizado em três áreas de 

preservação de Cerrado. Duas destas no Triângulo 
Mineiro, a RPPN do Clube de Caça e Pesca Itororó 
de Uberlândia (CCPIU) (18º58’S – 19º00’S e 
48º17’O – 48º19’O) e a Estação Ecológica do Panga 
(EEP) (19o09’S – 19o11’S e 48o23’O – 48o24’O), e 
uma no sudeste de Goiás, o Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas (PESCAN) (17º43’S – 17º52’S e 
48º39’O – 48º45’O) (Fig. 1).

As características climáticas da região de 
Uberlândia, onde se encontram o CCPIU e o Panga, 
e do sudeste de Goiás, localização do PESCAN, 
correspondem ao tipo Aw (segundo classificação 
de Köppen) com verão quente e úmido e inverno 
frio e seco. A temperatura anual média é de 22ºC e a 
precipitação média é de 1.500 mm anuais, com chuvas 
concentradas entre os meses de outubro e março (Rosa 
et al. 1991; Nimer 1989). 

A Estação Ecológica do Panga fica a uma 
distância aproximada de 21 km do Clube Caça e 
Pesca Itororó de Uberlândia. O Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas fica a cerca de 150 km da 
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Figura 1 – Localização das áreas de estudo. a. Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN). b. Clube 
de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais (CCPIU). c. Estação Ecológica do Panga, Uberlândia, 
Minas Gerais (EEP). Os círculos indicam as localizações dos transectos. Escala: 1.000 m. Fonte: Google Earth. 
Figure 1 – Location of the study areas. a. Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN). b. Clube de Caça e Pesca Itororó 
de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais (CCPIU). c. Estação Ecológica do Panga, Uberlândia, Minas Gerais (EEP). The circles indicate 
the transects location. Scale: 1,000 m. Source: Google Earth.

EEP e a cerca de 140 km do CCPIU. Em cada área 
de estudo foram delimitados dois transectos de 
1.250 m × 8 m, sendo 4 m de cada lado da trilha, 
totalizando um hectare de área amostrada em cada 
transecto. Os transectos foram demarcados em 
áreas de cerrado (s.r.). A distância entre o final de 
um transecto e o início do outro foi de no mínimo 
300 m e no máximo 1945 m (Fig. 1a-c). 

Coleta de dados
As trilhas em cada transecto foram percorridas 

quinzenalmente no período de maio de 2009 a 
maio de 2010 e foram registradas todas as flores 
potencialmente utilizadas pelos beija-flores para 
consumo de néctar, tendo elas características 
ornitófilas ou não. Os critérios utilizados para 
inclusão das espécies foram a observação direta 

de visitas pelos beija-flores em campo e relatos de 
outros observadores e da literatura. 

As plantas foram classificadas quanto ao 
hábito, coloração predominante da flor ou unidade 
de atração e forma da corola. Foram utilizadas 
as categorias de coloração descritas por Barbosa 
& Sazima (2008): amarela, azul, branca, laranja, 
lilás, roxa e vermelha, sendo que flores com cores 
claras, próximas ao branco (baixa saturação, como 
esverdeado e creme) foram classificadas como 
branca. As flores foram ainda classificadas quanto 
à síndrome de polinização (sensu Faegri & van 
der Pijl 1979) e foi observado de maneira geral o 
comportamento de floração das espécies vegetais. 
Foi observado o número de meses que as espécies 
apresentavam floração em cada uma das áreas de 
estudo, e as espécies foram classificadas como 

a b c
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de floração anual curta (˂ 1 mês), intermediária 
(1 a 5 meses) ou estendida (> 5 meses) (adaptado 
de Newstrom et al. 1994; Araújo et al. 2013). 
Observações gerais nas áreas permitiram observar 
se o comportamento de floração se repetia em anos 
subsequentes, mas não foram realizadas observações 
plurianuais que permitissem definir padrões 
fenológicos. As áreas e os seus transectos foram 
comparados quanto à composição das espécies 
utilizadas pelos beija-flores através do coeficiente 
de Sørensen (Brower & Zar 1984).

Para a determinação das espécies de beija-
flores ocorrentes nas áreas de estudo foram feitas 
observações nos transectos demarcados e nas suas 
proximidades, com auxílio de binóculos e com 
registros fotográficos quando possível. Como as 
observações foram feitas concomitantemente ao 
percurso das trilhas, estima-se que foram feitas ca. 
660 horas de observação (ca. 220 horas em cada área). 
A identificação dos beija-flores foi feita por meio de 
literatura (Grantsau 1989; Sigrist 2009) e auxílio de 
especialistas. Não se considerou o dimorfismo sexual 
dos beija-flores e estes só foram registrados quando 
visitavam especificamente as flores daquelas espécies 
de plantas incluídas no estudo. 

Resultados 
1 - Espécies de plantas
Caracterização
Durante o período de estudo, floresceram 

nas três áreas 26 espécies cujas flores ofereciam 
néctar como recurso alimentar aos beija-flores. 
Estas espécies estão distribuídas em 12 famílias 
e 21 gêneros (Tab. 1). As famílias com maior 
riqueza de espécies foram Vochysiaceae com seis 
espécies (23,1%), Bignoniaceae com cinco (19,2%) 
e Fabaceae com quatro (15,4%). Bromeliaceae e 
Rubiaceae foram representadas por duas espécies 
cada, e as demais famílias por uma única espécie 
cada. Qualea foi o único gênero representado por 
três espécies, os gêneros Bauhinia, Palicourea e 
Vochysia por duas espécies e os demais gêneros 
por apenas uma espécie. 

Entre as espécies registradas foi observada 
uma grande diversidade de cores predominantes 
no perianto. Predominaram as flores amarelas, com 
nove espécies (34,6%), seguidas pela coloração 
branca com sete espécies (26,9%). Três espécies 
apresentaram flores vermelhas e três roxas (11,5% 
cada), duas espécies com corola laranja (7,7%), e 
apenas uma azul e uma lilás (3,9% cada). Cinco 
tipos florais foram registrados para as espécies 

estudadas. Os tipos goela e estandarte foram os mais 
frequentes (oito espécies cada - 30,8%), seguidos 
pelas formas tubular (cinco espécies - 19,2%), 
pincel (três espécies - 11,5%) e taça (duas espécies 
- 7,7%). Quanto ao hábito, a maioria das espécies 
(12 – 46,1%) apresentou porte arbóreo, oito espécies 
apresentaram hábito subarbustivo (30,8%) e cinco 
espécies foram herbáceas (19,2%). Apenas uma 
espécie (3,9%) apresentou hábito arbustivo (Tab. 1).

Dentre as 26 espécies registradas no estudo 
para as três áreas, nove (34,6%) apresentaram 
características típicas da síndrome de ornitofilia 
(sensu Faegri & van der Pijl 1979) (Tab. 1, Fig. 
2). Das demais espécies registradas no estudo, 
11 foram melitófilas, três quiropterófilas, duas 
esfingófilas e uma psicófila (Tab. 1, Fig. 3).  Das 
famílias às quais pertencem as espécies tipicamente 
ornitófilas, Bromeliaceae e Rubiaceae foram as 
mais representativas com duas espécies cada (Tab. 
1). Quanto à coloração das espécies ornitófilas, 
33,3% delas apresentaram flores amarelas e 33,3% 
vermelhas (três espécies cada), 22,2% apresentaram 
cor laranja (duas espécies) e 11,1% apresentou cor 
lilás (uma espécie). Ananas ananassoides tem 
ainda brácteas róseas vistosas e Palicourea rigida 
geralmente tem as hastes das inflorescências 
variando do laranja ao vinho. Algumas espécies 
mostraram variações na coloração das flores (ex. 
Alstroemeria sp., A. ananassoides e P. rigida) e 
como definido na metodologia, considerou-se a cor 
predominante no perianto. Com relação à forma da 
corola das espécies ornitófilas, a maioria (55,5%) 
apresentou forma de tubo (cinco espécies), 33,3% 
forma de goela (três) e 11,1% de estandarte (uma). 
Em relação ao hábito das espécies ornitófilas, cinco 
(55,5%) apresentaram porte herbáceo, três (33,3%) 
subarbustivo e uma (11,1%) arbustivo. 

Similaridade entre os transectos e áreas
A área do PESCAN apresentou 22 espécies 

utilizadas como fonte de recurso pelos beija-flores, 
o Panga apresentou 19 e o CCPIU 17 espécies. 
Houve variação entre os transectos em cada área, 
mas a variação foi maior entre as áreas (Tab. 2). Seis 
espécies (26,1%) ocorreram em apenas uma área 
de estudo, sendo o PESCAN a área que apresentou 
o maior número de espécies exclusivas (quatro). 

Das 26 espécies registradas no estudo, 12 
foram comuns às três áreas, o que corresponde a 
46,1% das espécies. No entanto, somente cinco 
destas (19,2%) ocorreram em todos os transectos 
de todas as áreas estudadas: Bowdichia virgilioides, 
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Figura 2 – Espécies ornitófilas registradas no cerrado do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), 
do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais e da Estação Ecológica do Panga 
(EEP), Uberlândia, Minas Gerais. a. Hypenia cf. macrantha, b. Esterhazya splendida, c. Camptosema coriaceum, d. 
Zeyheria montana, e. Palicourea rigida, f. P. coriacea, g. Dyckia leptostachya, h. Alstroemeria sp., i. Ananas ananassoides.
Figure 2 – Ornithophilous species recorded in the cerrado of the Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), of 
the Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais and of the Estação Ecológica do Panga (EEP), 
Uberlândia, Minas Gerais. a. Hypenia cf. macrantha, b. Esterhazya splendida, c. Camptosema coriaceum, d. Zeyheria montana, e. 
Palicourea rigida, f. P. coriacea, g. Dyckia leptostachya, h. Alstroemeria sp., i. Ananas ananassoides.

Palicourea rigida, Styrax ferrugineus, Qualea 
grandiflora e Vochysia rufa (Tab. 2). A similaridade 
foi relativamente alta entre as áreas estudadas e 
também entre os transectos das mesmas, variando 
entre 71 e 87%. 

O número de espécies tipicamente ornitófilas 
foi maior na área do PESCAN, que apresentou 
oito das nove espécies registradas em todas as 
áreas (88,9%). Já o CCPIU e a EEP apresentaram 
quatro espécies ornitófilas (44,4% das ornitófilas) 
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Família / Espécie Cor da 
corola

Tipo 
florala Hábito

Padrão/
frequência 
floraçãob

Síndrome de 
polinizaçãoa

Nº 
registro 
HUFU

Alstroemeriaceae

Alstroemeria sp. * Laranja Tubo Erva Anual/
Intermediária Ornitófila -

Bignoniaceae

Adenocalymma campicola (Pilg.) L.  
Lohmann Amarela Goela Subarbusto Anual/

Intermediária Melitófila 55499

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Amarela Goela Árvore Anual/
Intermediária Melitófila 55502

Jacaranda rufa Manso Roxa Goela Subarbusto Anual/
Intermediária Melitófila 46276

Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. 
f. ex. S.Moore Amarela Goela Árvore Anual/

Intermediária Melitófila 55500

Zeyheria montana Mart. * Amarela Goela Subarbusto Anual/
Intermediária Ornitófila 47811

Bromeliaceae

Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. * Lilás Tubo Erva Anual/
Intermediária Ornitófila 51988

Dyckia leptostachya Baker * Laranja Tubo Erva Anual/
Intermediária Ornitófila 51986

Bombacaceae

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. 
Robyns Branca Taça Árvore Anual/

Intermediária Melitófila 51990

Caryocaraceae

Caryocar brasiliense Cambess. Branca Pincel Árvore Anual/
Intermediária Quiropterófila 55881

Fabaceae

Bauhinia brevipes Vogel Branca Pincel Subarbusto Anual/
Intermediária Quiropterófila 51892

Bauhinia ungulata L. Branca Pincel Subarbusto Anual/ 
Intermediária Quiropterófila 51867

Bowdichia virgilioides Kunth. Roxa Estandarte Árvore Anual/
Intermediária Melitófila 51865

Camptosema coriaceum Benth. * Vermelha Estandarte Erva Anual/ 
Estendida Ornitófila 51985

Lamiaceae

Hypenia cf. macrantha (Benth.) Harley * Vermelha Goela Erva Anual/ 
Estendida Ornitófila -

Orobanchaceae

Esterhazya splendida Mikan * Vermelha Goela Subarbusto Anual/
Intermediária Ornitófila -

Rubiaceae

Palicourea coriacea Schum. * Amarela Tubo Subarbusto Anual/ 
Estendida Ornitófila 60894

Tabela 1 – Características florais das espécies utilizadas pelos beija-flores no cerrado do Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas 
Gerais e da Estação Ecológica do Panga (EEP), Uberlândia, Minas Gerais.
Table 1 – Floral features of species used by hummingbirds in the cerrado areas of the Serra de Caldas Novas’ State Park, Goiás (PESCAN),  Clube 
de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais and of the Panga Ecological Station (EEP), Uberlândia, Minas Gerais.
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Família Espécie Cor da 
corola

Tipo 
florala Hábito

Padrão/
frequência 
floraçãob

Síndrome de 
polinizaçãoa

Nº 
registro 
HUFU

Palicourea rigida H. B. & K. * Amarela Tubo Arbusto/
Arvoreta

Anual/ 
Estendida Ornitófila 60893

Styracaceae

Styrax ferrugineus Nees & Mart. Branca Taça Árvore Anual/ 
Estendida Melitófila 51864

Verbenaceae

Stachytarpheta gesnerioides Cham. Azul Goela Subarbusto Anual/
Intermediária Psicófila 51878

Vochysiaceae

Qualea grandiflora Mart. Amarela Estandarte Árvore Anual/
Intermediária Esfingófila 60895

Qualea multiflora Mart. Branca Estandarte Árvore Anual/
Estendida Melitófila 51859

Qualea parviflora Mart. Roxa Estandarte Árvore Anual/
Intermediária Melitófila 60896

Salvertia convallariaeodora A. St. Hil. Branca Estandarte Árvore Anual/
Intermediária Esfingófila 51989

Vochysia cinnamomea Pohl. Amarela Estandarte Árvore Anual/
Intermediária Melitófila -

Vochysia rufa Mart. Amarela Estandarte Árvore Anual/
Intermediária Melitófila 47810

Símbolos: * = Espécies ornitófilas;  a = sensu Faegri & van der Pijl 1979; b =  sensu Newstrom et al. 1994. 

(Tab. 2). A similaridade entre as áreas quanto às 
espécies ornitófilas foi de 50,0% para comparações 
feitas entre quaisquer duas áreas. Analisando-se 
cada área, os transectos do CCPIU tiveram 100% 
de similaridade quanto às espécies ornitófilas e, 
tanto os transectos do PESCAN como os da EEP 
foram 67,0% similares. A única espécie ornitófila 
que ocorreu em todas as áreas e transectos foi P. 
rigida (Tab. 2). 

Fenologia
O comportamento fenológico de todas as 

espécies nas três áreas, durante o estudo foi anual 
(com um ciclo principal de floração durante o 
ano de estudo, sensu Newstrom et al. 1994). A 
organização das espécies em ordem de mês de 
início de floração sugere uma sequência temporal 
de floração, embora isso não tenha sido testado 
estatisticamente e tenha havido ampla sobreposição 
entre espécies. Quanto à duração da floração, a 
maioria (76,9%) foi intermediária variando de 
um a cinco meses, e 23,1% apresentaram duração 
estendida, florescendo por seis meses ou mais 
(Tab. 1, Fig. 4, 5, 6). Quanto ao padrão e duração 
de floração das espécies ornitófilas, cinco (55,5%) 

espécies tiveram floração anual intermediária e 
quatro (44,4%) tiveram floração anual estendida 
(Tab. 1).

A maioria das espécies (50,0%) teve floração 
apenas na estação seca enquanto que 38,5% 
floresceram somente durante a estação chuvosa. 
Apenas três espécies (11,5%) tiveram eventos de 
floração durante as duas estações em igual duração, 
no entanto, somente Camptosema coriaceum 
floresceu abundantemente nas duas estações do 
ano em todas as áreas e transectos onde ocorreu 
(Fig. 4, 5). Ananas ananassoides floresceu entre 
as estações seca e chuvosa em todos os transectos 
onde ocorreu (Figura 5, 6) e Alstroemeria sp. 
floresceu no período de transição entre as estações 
chuvosa e seca (Fig. 4). 

Em todas as áreas de estudo, houve espécies 
(ornitófilas e/ou não ornitófilas) florescendo 
em todos os meses do período estudado (Fig. 
4, 5, 6), com uma média de 7,08 espécies por 
mês no PESCAN; 5,31 no CCPIU e 5,23 no 
Panga. Considerando-se as três áreas de estudo 
conjuntamente, houve uma média de 11,2 espécies 
florescendo ao mês (Fig. 7). O mês de julho de 
2009 foi o que apresentou o maior número de 
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Figura 3 – Espécies não ornitófilas potencialmente utilizadas por beija-flores registradas no cerrado do Parque Estadual 
da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, 
Minas Gerais e da Estação Ecológica do Panga (EEP), Uberlândia, Minas Gerais. a. Salvertia convallariaeodora, b. 
Styrax ferrugineus, c. Caryocar brasiliense, d: Bauhinia ungulata, e. Qualea multiflora, f. Adenocalymma campicola, 
g. Bowdichia virgilioides, h. Stachytarpheta gesnerioides, i. Qualea parviflora. 
Figure 3 – Non-ornithophilous species recorded in the cerrado of the Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), of 
the Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais and of the Estação Ecológica do Panga (EEP), 
Uberlândia, Minas Gerais. a. Salvertia convallariaeodora, b. Styrax ferrugineus, c. Caryocar brasiliense, d. Bauhinia ungulata, e. Qualea 
multiflora, f. Adenocalymma campicola, g. Bowdichia virgilioides, h. Stachytarpheta gesnerioides, i. Qualea parviflora.
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espécies florescendo (17 spp. - 65,4% do total 
registrado nas três áreas de estudo), seguido 
pelos meses de junho e maio do mesmo ano, 
15 e 14 espécies respectivamente. Já os meses 

de dezembro e novembro foram os que tiveram 
menor número de espécies floridas (sete e oito 
respectivamente), ou seja, menos de um terço do 
total de espécies. Considerando-se somente as 
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Áreas

PESCAN CCPIU PANGA

Família / Espécie T 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T 2

Alstroemeriaceae

Alstroemeria sp. * X

Bignoniaceae

Adenocalymma campicola X X X X X

Handroanthus ochraceous X

Jacaranda rufa X

Tabebuia aurea X X X X

Zeyheria montana * X X

Bromeliaceae
Ananas ananassoides * X X X X

Dyckia leptostachya * X X X

Caryocaraceae
Caryocar brasiliense X X X X X

Fabaceae 
Bauhinia brevipes X X X X X

Bauhinia ungulata X X

Bowdichia virgilioides X X X X X X

Camptosema coriaceum * X X X X

Lamiaceae
Hypenia cf. macranta * X

Malvaceae
Eriotheca gracilipes X X X X

Orobancaceae
Esterhazya splendida * X X X

Rubiaceae
Palicourea coriacea * X X

Palicourea rigida * X X X X X X

Styracaceae
Styrax ferrugineus X X X X X X

Verbenaceae
Stachytarpheta gesnerioides X

Vochysiaceae
Qualea grandiflora X X X X X X

Qualea multiflora X X X X X

Tabela 2 – Vinte e seis espécies utilizadas por beija-flores para obtenção de recurso floral e suas ocorrências nas áreas de 
cerrado do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia 
(CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais e da Estação Ecológica do Panga (EEP), Uberlândia, Minas Gerais. T = transecto.
Table 2 – Twenty-six plant species used by hummingbirds as floral resources and their occurrence in the cerrado areas of the Serra de Caldas 
Novas State Park, Goiás (PESCAN), of the Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais and of the 
Panga Ecological Station (EEP), Uberlândia, Minas Gerais. T: transect.
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Áreas

PESCAN CCPIU PANGA

Família / Espécie T 1 T 2 T 1 T 2 T 1 T 2
Qualea parviflora X X X X X

Salvertia convallariaeodora X X

Vochysia cinammomea X X X X

Vochysia rufa X X X X X X
* Espécies ornitófilas. 

espécies ornitófilas, uma média de 4,85 espécies 
floresceu ao mês, sendo que o maior número de 
espécies ornitófilas floresceu durante o mês de 
junho de 2009 (sete espécies - 77,7%), e o menor 
número foi observado no mês de novembro 
(duas espécies - 22,2%). Na maioria dos meses 
estudados, o número de espécies não ornitófilas 
floridas foi maior que o de espécies ornitófilas. A 
exceção ocorreu apenas nos meses de setembro e 
dezembro de 2009 (Fig. 7). Considerando-se as 
áreas separadamente, somente na área do Panga 
não houve espécies ornitófilas florescendo em três 
meses do período de estudo (junho e julho/2009 
e fevereiro/2010) (Fig. 6). 

2 - Beija-flores
Durante o período de estudo foram registradas 

nove espécies de beija-flores nas três áreas, todos 
da subfamília Trochilinae, Amazilia fimbriata 
(Gmelin, 1788), Calliphlox amethystina (Boddaert 
1783), Chrysolampis mosquitus (Linnaeus 1758), 
Chlorostilbon lucidus (Shaw 1812), Colibri 
serrirostris (Vieillot 1816), Eupetomena macroura 
(Gmelin 1788), Heliactin bilophus (Temminck 
1820), Lophornis magnificus (Vieillot 1817) e 
Thalurania furcata (Gmelin 1788). 

O número total de avistamentos de beija-
flores nas três áreas durante o período de estudo 
foi 178 (média de 2,18 avistamentos ao dia). No 
PESCAN foram 72 registros de beija-flores nos 27 
dias investigados naquela área (2,66/dia), no CCPIU 
foram 28 (1,04/dia) e no Panga 78 (2,89/dia). O 
período entre os meses de maio e julho/09, e entre 
outubro/09 e dezembro/10 foram os que tiveram 
maior número de registros de beija-flores, sendo 
o mês de novembro o que teve o maior número 
nas três áreas (49) seguido pelo mês de junho/09 
(32). Em agosto/09 e janeiro/10 foram observadas 
menos visitas por beija-flores, e em setembro/09 e 
fevereiro/10 não houve nenhum registro de visita.

Discussão
O número de espécies vegetais registrado 

neste estudo como possíveis recursos alimentares 
utilizados por beija-flores é comparável ao de 
outros estudos realizados na região, desde que 
consideradas as mesmas áreas ou fisionomias. 
O fato é que nenhum trabalho havia sido feito 
anteriormente em uma escala mais ampla (i.e., 
regional). Os estudos anteriores se concentraram 
numa única área e comumente incluíram 
fisionomias de mata e campo sujo além de cerrado 
s.r. (e.g. Araújo et al. 2013; Maruyama et al. 2013). 
O número de espécies registrado aqui (26) foi 
semelhante ao encontrado noutro estudo realizado 
na Estação Ecológica do Panga, considerando-se 
apenas o registrado para cerrado e campo sujo 
(29 spp.) já que tal estudo envolveu também 
formações florestais (Araújo et al. 2013). Outro 
estudo feito nesta mesma área, também envolvendo 
fisionomias de mata, revelou número menor de 
espécies no campo sujo (12), embora este trabalho 
tenha sido feito em área bem menor (menos de 0,5 
ha) (Maruyama et al. 2013). Cabe ressaltar ainda 
que este último trabalho foi feito em uma área 
que coincide em parte com um dos transectos do 
presente estudo, que era então considerada como 
campo sujo (Schiavini & Araújo 1989). Esta área 
foi reavaliada após 18 anos e devido às mudanças 
na estrutura e composição florística, é atualmente 
considerada como um mosaico de cerrado ralo e 
cerrado típico, subgrupos de cerrado sentido restrito 
(ver Cardoso et al. 2009).

Em um trabalho realizado na RPPN do Clube 
de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, o número 
de espécies encontrado foi menor (nove spp.) 
(Maruyama et al. 2013). Mesmo que este trabalho 
tenha sido feito em apenas 1 ha, o que corresponde 
à metade da área do presente estudo, ainda assim o 
número foi menor, pois o transecto que apresentou 
menos espécies no CCPIU continha 14 spp. Além 
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Figura 4 – Fenologia de floração das espécies utilizadas por beija-flores no cerrado do Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas, Goiás (PESCAN). Linhas contínuas: transecto 1 e linhas tracejadas: transecto 2. Negrito: espécies 
ornitófilas. Faixa sombreada: período chuvoso.
Figure 4 – Flowering phenology of the species used by hummingbirds in the cerrado of the Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, 
Goiás (PESCAN). Solid lines: transect 1 and dashed lines: transect 2. Bold: ornithophilous species. Shaded band: rainy season. 
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Figura 5 – Fenologia de floração das espécies utilizadas por beija-flores no cerrado do Clube de Caça e Pesca Itororó de 
Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais. Linhas contínuas: transecto 1 e linhas tracejadas: transecto 2. Negrito: 
espécies ornitófilas. Faixa sombreada: período chuvoso.
Figure 5 – Flowering phenology of the species used by hummingbirds in the cerrado of the Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia 
(CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais. Solid lines: transect 1 and dashed lines: transect 2. Bold: ornithophilous species. Shaded band: rainy season. 

disso, todas as espécies registradas em tal trabalho 
foram registradas neste. 

A guilda de plantas utilizada por beija-
flores nos cerrados da região certamente é maior 
do que a amostrada no presente estudo, já que 
algumas espécies, como Bromelia balansae Mez 
no PESCAN e Amasonia hirta Benth. no Panga, 
não foram registradas por não terem tido eventos 
de floração dentro do transecto durante o período 
de estudo. E ainda, outras espécies como Bauhinia 
holophylla (Bong.) Steud., B. rufa (Bong.) Steud., 

Helicteres brevispira A.St.-Hil., Camptosema 
coriaceum (Nees & Mart.) Benth. e duas espécies 
de Hyptis foram registradas em outros estudos 
no Panga, mas não neste (Araújo et al. 2013; 
Maruyama et al. 2013). 

O número de espécies de plantas registrado 
aqui foi semelhante ao de outros ambientes como 
Caatinga (Machado 2009), florestas tropicais 
secas (Arizmendi & Ornelas 1990) e capões do 
Pantanal (Araújo & Sazima 2003). No entanto, 
em campos rupestres, com fisionomia mais aberta 
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à semelhança do cerrado, houve maior número de 
espécies visitadas por beija-flores (Vasconcelos & 
Lombardi 2001; Machado et al. 2007; Rodrigues 
2011). 

Quando comparamos a riqueza de espécies 
da flora utilizada por beija-flores no cerrado 
com ambientes de florestas tropicais úmidas, 

Figura 6 – Fenologia de floração das espécies utilizadas por beija-flores no cerrado da Estação Ecológica do Panga 
(EEP), Uberlândia, Minas Gerais. Linhas contínuas: transecto 1 e linhas tracejadas: transecto 2. Negrito: espécies 
ornitófilas. Faixa sombreada: período chuvoso. 
Figure 6 – Flowering phenology of the species used by hummingbirds in the cerrado of the Estação Ecológica do Panga (EEP), 
Uberlândia, Minas Gerais. Solid lines: transect 1 and dashed lines: transect 2. Bold: ornithophilous species. Shaded band: rainy season.

os números encontrados no presente estudo se 
mostraram marcadamente menores. Estudos 
realizados em florestas tropicais com maiores 
índices pluviométricos e, sobretudo, com chuvas 
mais uniformemente distribuídas, como Floresta 
Amazônica Colombiana (Lasprilla & Sazima 
2004), Florestas Tropicais da Costa Rica (Stiles 
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1978), Floresta Tropical Montanhosa do Equador 
(Dziedzioch et al. 2003) e Mata Atlântica Brasileira 
(Araújo 1996; Buzato et al. 2000; Canela 2006; 
Rocca-de-Andrade 2006) geralmente indicam 
uma maior riqueza de espécies vegetais sendo 
visitadas/polinizadas por beija-flores. Além disso, 
a proporção de espécies tipicamente ornitófilas 
nestes ambientes em relação à assembleia de flores 
encontrada comumente é maior (Araújo 1996; 
Rocca-de-Andrade 2006). As espécies ornitófilas 
representaram pouco mais de 30% do total de 
espécies visitadas por beija-flores no presente 
estudo, e em torno de 40% para os estudos em 
cerrado da região (Araújo et al. 2013; Maruyama 
et al. 2013). É possível que a menor riqueza de 
grupos tipicamente ornitófilos, como Bromeliaceae 
e Acanthaceae, em áreas abertas de Cerrado 
expliquem tais diferenças (Ferreira et al. [inédito]). 

As famílias Bignoniaceae, Fabaceae e 
Vochysiaceae somaram juntas quase 60% de todas 
as espécies registradas. Em outro estudo com a 
mesma abordagem feito na Estação Ecológica 
do Panga, estas famílias estiveram entre as mais 
representativas (Araújo et al. 2013) e no CCPIU, 
Vochysiaceae foi a única família representada por 
mais de uma espécie (Maruyama et al. 2013). Isto 
se deve certamente ao fato de que estas famílias 

estão entre as mais representativas do Cerrado do 
Triângulo Mineiro e sudeste de Goiás (Faleiro 
2007; Costa & Araújo 2001; Silva et al. 2002; 
Carvalho et al. 2008; Lopes et al. 2011), assim 
como na maioria das áreas de cerrado (Ratter et 
al. 2003). Até mesmo em outros ambientes como 
os capões do Pantanal, as três famílias citadas 
acima foram as mais importantes da flora visitada 
por beija-flores (Araújo & Sazima 2003). Por 
exemplo, Qualea grandiflora, presente em todas 
as áreas e transectos estudados aqui, é a espécie 
mais difundida no cerrado brasileiro (Ratter et al. 
2003; Lopes et al. 2011). 

Com exceção de algumas famílias mais 
importantes em determinados ambientes, como 
Bromeliaceae em Mata Atlântica, em floras 
polinizadas por beija-flores é mais comum haver 
famílias e gêneros com poucas espécies (uma ou 
duas) (Sazima et al. 1996; Arizmendi & Ornelas 
1990; Buzato et al. 2000; Vasconcelos & Lombardi 
2001; Lopes 2002; Abreu & Vieira 2004; Lasprilla 
& Sazima 2004; Canela 2006; Dalsgaard et al. 
2009; Machado 2009; Araújo et al. 2011; Araújo 
et al. 2013; Maruyama et al. 2013). Esta grande 
diversidade de famílias e gêneros das guildas 
de plantas polinizadas por beija-flores tem sido 
vista como resultado de uma coevolução difusa, 
que resultou em um padrão de interação mais 
generalista entre plantas e aves (Buzato et al. 2000).  
No entanto, as ideias mais aceitas atualmente 
para organização de comunidades envolvem 
mecanismos de dispersão, filtragem ambiental 
e interações competitivas e facilitadoras, que 
fornecem possibilidades de predições muito mais 
factíveis de teste que a ideia de coevolução difusa. 
Por exemplo, o grande número de famílias com 
poucas espécies sugere dispersão filogenética e 
convergência fenotípica (Sargent & Ackerly 2008) 
que são esperados em situações de organização de 
comunidades direcionadas por competição e baixa 
conservação de atributos florais.

Em florestas neotropicais, grande parte 
das flores visitadas por beija-flores possuem 
características relacionadas à síndrome de 
ornitofilia, como coloração tendendo ao vermelho 
e forma tubular (Araújo 1996; Sazima et al. 1996; 
Buzato et al. 2000; Lopes 2002; Dziedzioch et al 
2003; Abreu & Vieira 2004; Lasprilla & Sazima 
2004; Krömer et al. 2006; Canela 2006; Rocca-
de-Andrade 2006). As flores visitadas pelos 
troquilídeos nas áreas de cerrado apresentaram 
uma variedade de coloração e formas que nem 

Figura 7 – Número de espécies utilizadas por beija-
flores floridas durante o período do estudo no cerrado 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás 
(PESCAN), do Clube de Caça e Pesca Itororó de 
Uberlândia (CCPIU), Uberlândia, Minas Gerais e da 
Estação Ecológica do Panga (EEP), Uberlândia, Minas 
Gerais. Barras pretas: espécies não ornitófilas, barras 
cinza: espécies ornitófilas. 
Figure 7 – Number of the species used by hummingbirds 
flowering during the study period in the cerrado of the Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas, Goiás (PESCAN), of 
the Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia (CCPIU), 
Uberlândia, Minas Gerais and of the Estação Ecológica do Panga 
(EEP), Uberlândia, Minas Gerais. Black bars: non-ornithophilous 
species, gray bars: ornithophilous species.
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sempre estão associadas às preferências destas aves 
(sensu Faegri & van der Pijl 1979). As flores com 
corolas amarelas e brancas somaram mais de 60% 
da flora registrada no estudo, enquanto que as cores 
laranja e vermelha, mais comumente associadas à 
ornitofilia, contribuíram com menos de 20%. Estes 
dados corroboram o encontrado em outros estudos 
em áreas de cerrado (Araújo et al. 2013; Maruyama 
et al. 2013). Da mesma forma, as flores tubulares 
não foram as mais frequentes entre as espécies 
registradas. As flores do tipo goela e estandarte 
foram predominantes (mais de 60% do total). O 
tipo tubular também não foi o mais encontrado em 
outro estudo realizado em cerrado s.r. do CCPIU, 
onde a forma estandarte prevaleceu (Maruyama 
et al. 2013), mas foi o mais frequente em outros 
estudos que também envolveram fisionomias de 
mata (Araújo et al. 2013; Maruyama et al. 2013). 

O maior número de espécies com outras 
síndromes em relação à ornitofilia tem sido 
frequentemente encontrado em estudos de flora 
visitada por beija-flores em ambientes de Cerrado 
(Borges 2000; Araújo et al. 2013; Maruyama 
et al. 2013), Pantanal (Araújo & Sazima 2003), 
campos rupestres (Vascocelos & Lombardi 2001, 
Machado et al. 2007), e Caatinga (Machado & 
Lopes 2004; Machado 2009). Este comportamento 
generalista dos beija-flores, visitando flores de 
variadas síndromes, tem sido observado mesmo 
em ambientes com maior diversidade de espécies 
tipicamente ornitófilas como a Mata Atlântica 
(Rocca-de-Andrade 2006; Ferreira et al. [inédito]). 
Uma exceção a esta tendência seriam os campos de 
altitude, onde os beija-flores se restringem a plantas 
ornitófilas (Freitas & Sazima 2006).

Este estudo e os demais realizados nas 
mesmas áreas de cerrado s.r. (Araújo et al. 2013; 
Maruyama et al. 2013) revelaram que a maioria 
das espécies cujas flores são visitadas por beija-
flores apresentam porte arbóreo. Epífitas e lianas 
não são bem representadas em ambientes abertos 
e mais secos como o cerrado e provavelmente por 
isso não ocorreram neste estudo, nem em outro 
realizado no CCPIU (Maruyama et al. 2013), mas 
podem se apresentar em formações florestais do 
Cerrado (Araújo et al. 2011; Araújo et al. 2013). 
Estas formas, além das herbáceas, são mais comuns 
em formações de floresta ombrófila (Buzato et 
al. 2000; Lopes 2002; Araújo & Sazima 2003; 
Dziedzioch et al. 2003; Canela 2006). 

A floração anual, observada para todas as 
espécies, é comum em floras polinizadas por 

beija-flores em praticamente todos os ambientes 
já estudados (Abreu & Vieira 2004; Canela 
2006; Rocca-de-Andrade 2006; Leal et al. 2006; 
Machado et al. 2007; Machado 2009; Rodrigues 
2011; Araújo et al. 2013). A duração intermediária 
nos períodos de floração (sensu Newstrom 1994) 
da maioria das espécies corroborou o encontrado 
em outro estudo no Panga (Araújo et al. 2013). A 
sobreposição de períodos propiciou a ocorrência de 
espécies florescendo durante todo ano. Esse modelo 
de comportamento fenológico tem sido relatado 
também para outras comunidades, disponibilizando 
recursos ao longo de todo ano e permitindo a 
permanência dos beija-flores (Buzato et al. 2000; 
Varassin 2002; Abreu & Vieira 2004; Machado & 
Semir 2006; Rocca-de-Andrade 2006; Machado 
et al. 2007; Machado 2009; Rodrigues 2011). As 
características fenológicas aqui registradas, no 
entanto, devem ser consideradas com cautela já que 
o estudo sistematizado foi feito em apenas treze 
meses, período insuficiente para a determinação 
de padrões (Newstrom et al. 1994). 

Mesmo havendo espécies florescendo durante 
todo o ano, encontrou-se nas áreas estudadas 
uma maior quantidade de espécies ornitófilas e 
não ornitófilas em flor durante a estação seca. 
Resultados semelhantes foram observados em 
outros estudos no Panga, onde somente as 
espécies tipicamente ornitófilas floresceram mais 
na estação chuvosa em áreas de cerrado e campo 
sujo (Araújo et al. 2013; Maruyama et al. 2013). 
Outros estudos em biomas diferentes revelaram 
também maior número de espécies florescendo 
na estação seca como em uma área de Caatinga 
em Pernambuco (Leal et al. 2006) e em floresta 
seca do México (Arizmendi & Ornelas 1990). A 
Mata Atlântica, ao contrário, exibe um pico de 
floração das espécies na estação chuvosa (Sazima 
et al. 1995; Araújo 1996; Buzato et al. 2000; 
Lopes 2002; Machado & Semir 2006), o que 
ocorreu também nos capões do Pantanal (Araújo 
& Sazima 2003), e em um fragmento florestal 
de Viçosa (Abreu & Vieira 2004). Na Floresta 
Amazônica Colombiana (Lasprilla & Sazima 
2004), em floresta tropical úmida na Costa Rica 
(Stiles 1978) e em campos rupestres da Chapada 
Diamantina (Machado et al. 2007) houve picos de 
floração em ambos os períodos seco e chuvoso. 
Nos primeiro e segundo casos certamente por não 
haver grande diferenciação nos regimes de chuva 
ao longo do ano e no terceiro, os autores relatam 
a provável influência do regime de chuvas atípico 
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ocorrido em alguns meses da estação seca no ano de 
estudo. Portanto, aparentemente, não há um padrão 
definido de floração em relação às estações seca 
e chuvosa, seja para ambientes secos ou úmidos 
(Buzato et al. 2000; Lopes 2002). Apesar de haver 
picos de floração em diferentes estações do ano, em 
diferentes lugares, o mais importante é que todos 
os estudos relatam haver néctar sendo ofertado aos 
beija-flores durante todo ano. 

Os conjuntos de espécies de plantas visitadas 
por beija-flores em cada transecto e em cada área 
foram bastante similares entre si, contrastando 
com a grande diversidade beta descrita para a flora 
do Cerrado (Bridgewater et al. 2004). Estudos 
comparativos para a flora lenhosa do Cerrado 
mostraram uma grande variação na composição 
entre diferentes regiões do bioma, resultando numa 
alta β-diversidade e baixa similaridade (Borges 
2000; Ratter et al. 2003; Bridgewater et al. 2004). 
No entanto, apesar da grande diversidade de espécies 
apresentada por diferentes regiões de Cerrado, 
quando se trata de áreas mais próximas ou em uma 
mesma região fitogeográfica, a similaridade entre 
elas tende a ser maior (Felfili et al. 2004; Lopes 
et al. 2011). Assim, a alta similaridade entre os 
transectos e áreas estudados pode ser explicada, 
em parte, pela proximidade entre eles. Ainda que 
o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas seja 
uma área mais distante das demais no Triângulo 
Mineiro, pode-se considerar que as três áreas são 
relativamente próximas e a grande similaridade entre 
elas pode ser em função de se encontrarem em uma 
mesma região fitogeográfica (Bridgewater et al. 
2004), com mais de 60% de similaridade quanto às 
espécies lenhosas (Lopes et al. 2011). 

O número de espécies de beija-flores 
registrado neste estudo foi relativamente alto 
considerando a baixa ocorrência de espécies 
tipicamente ornitófilas. Além disso, quatro outras 
espécies foram registradas em outros estudos nas 
mesmas áreas, Amazilia lactea (Lesson 1832), 
Heliomaster squamosus (Temminck 1823), 
Polytmus guainumbi (Pallas 1764) e Phaethornis 
pretrei (Lesson & Delattre 1839) totalizando 13 
espécies ocorrendo na região. Isto representa mais 
de 30% das espécies citadas para o Cerrado (36) 
(Macedo 2002). Este número é relativamente alto 
quando comparado à maioria dos outros estudos 
realizados em diversos ambientes, com exceção 
de uma floresta tropical no Equador, onde foram 
registradas 26 espécies de beija-flores (Dziedzioch 
et al. 2003). A riqueza registrada para a região foi 

comparável a algumas áreas florestais no domínio 
Mata Atlântica (Araújo 1996; Buzato et al. 2000; 
Abreu & Vieira 2004; Rocca-de-Andrade 2006), 
porém foi ainda maior que em outras áreas deste 
bioma (Sazima et al. 1996; Varassin & Sazima 
2000; Lopes 2002; Canela 2006; Machado & Semir 
2006). É possível que nestes ambientes florestais 
a riqueza de beija-flores seja subestimada pela 
frequente limitação dos estudos ao sub-bosque 
(Rocca-de-Andrade 2006). O número de espécies 
encontrado nas áreas de estudo também foi maior 
que em outros biomas como capões do Pantanal 
(Araújo & Sazima 2003), Caatinga (Machado & 
Lopes 2004; Machado 2009) e campos rupestres 
(Machado et al. 2007) onde foram registradas de 
quatro a oito espécies de beija-flores. 

Todos os beija-flores observados neste estudo 
e a maioria nos outros realizados no Cerrado (Araújo 
et al. 2011; Araújo et al. 2013; Maruyama et al. 
2013) pertencem à subfamília Trochilinae. Estes são 
os principais beija-flores, em número de espécies 
e em frequência de visitas, de áreas mais abertas 
como cerrado s.r., campo sujo, Caatinga e campos 
rupestres embora também ocorram em áreas de mata, 
onde normalmente são mais vistos nas bordas ou 
dossel (Feinsinger & Colwell 1978; Stiles 1981). Os 
Phaethornithinae são polinizadores mais importantes 
em ambientes de mata e apenas uma espécie, 
Phaethornis pretrei, foi registrada visitando flores 
no Cerrado da região de Uberlândia, e normalmente 
era vista em matas de galeria ou próxima a elas 
(Maruyama et al. 2013; Araújo et al. 2013). 

Do ponto de vista da importância que cada 
espécie exerce sobre a outra numa interação 
ecológica, em ambientes florestais os beija-flores 
são fundamentais para a reprodução de muitas 
espécies vegetais, muitas vezes sendo até mesmo 
seus únicos polinizadores efetivos. No entanto, 
em ambientes de Cerrado, ao que parece, as 
espécies vegetais que oferecem néctar são mais 
importantes para os beija-flores que vice-versa. 
Assim as espécies nectaríferas visitadas por eles, 
sendo elas ornitófilas ou não, são fundamentais 
para a persistência destas aves ao longo do tempo 
nas áreas de Cerrado. 
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Resumo
Analisamos a variação funcional entre espécies decíduas (ED) e sempre verdes (ESV) para compreender 
as divergências nas estratégias de tolerância e evitação à seca. O estudo foi realizado em um fragmento de 
floresta tropical sazonalmente seca, localizada no munícipio de Pentecoste (3°47'S, 39°16'W), Ceará, Brasil. 
Mensuramos 17 traços funcionais foliares em 17 ED e cinco ESV, sendo 12 morfofuncionais, um fenológico 
e quatro fisiológicos.  Verificamos que as ED exibiram maior taxa de fotossíntese por massa (A

massa
), menor 

longevidade foliar (LF) e massa foliar específica (MFE) quando comparadas às sempre verdes. Esses traços 
foram considerados traços-chaves preditores das estratégias de evitação e tolerância à seca. As ED e ESV 
apresentaram uma demanda conflitante entre tolerância à seca e taxa fotossintética, pois a LF foi negativamente 
correlacionada com à A

massa
. Embora tenham demonstrado diferenças claras na MFE e LF não observamos 

diferenças significativas na A
área

 e g
s
, consequentemente, ED e ESV não diferiram na eficiência no uso da 

água durante o período chuvoso. Apesar da variabilidade substancial dentro do grupo, todas as ED exibem 
estratégia de evitação à seca enquanto que ESV exibem um conjunto de traços funcionais foliares relacionados 
a estratégia de tolerância à seca.  
Palavras-chave: Grupos fenológicos, tolerância à seca, evitação à seca.

Abstract
We analyzed the functional variation between deciduous and evergreen species to understand the differences 
across the strategies of avoidance and tolerance to drought. Our study was carried in a fragment of seasonally 
dry tropical forest located in the city of Pentecoste (3°47‘S, 39°16’W), Ceará, Brazil. We measured 17 func-
tional leaf traits in 17 deciduous and five evergreen species, being 12 morphofunctional, one phenological 
and four physiological. We found that deciduous species exhibited greater A

mass
, lower leaf lifespan (LL) 

and leaf mass per area (LMA) than evergreen species. These traits were considered key predictor traits of 
avoidance and drought tolerance strategies. Deciduous and evergreen species showed a trade-off between 
drought tolerance and photosynthetic rate, LL was negatively correlated with A

mass
. Although we have shown 

clear differences in LMA and LL not observed significant differences in A
area 

and 
 
g

s
, consequently, deciduous 

species and evergreen species did not find significant differences in WUE
i
 and WUE. Despite substantial 

variability within the group, all deciduous species fall predominantly in the drought avoidance strategy, while 
evergreen species display a suite of traits related to drought tolerance.
Key words: Phenological groups, drought tolerance, drought avoidance. 
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Introdução
Espécies de árvores com diferentes estratégias 

funcionais, sempre verdes e decíduas, coocorrem 
em florestas sazonalmente secas (Sobrado 1993; 
Eamus 1999; Givnish 2002; Fu et al. 2012). 
Espécies decíduas evitam a seca, produzindo 
folhas pouco longevas e transpirando a taxas 
insignificantes na estação seca (Chabot & Hicks 
1982; Eamus 1999). Por outro lado, espécies 
sempre verdes toleram à seca, apresentando elevada 
longevidade foliar e fluxo transpiracional durante 
todo ano (Chabot & Hicks 1982; Eamus 1999; 
Mediavilla & Escudero 2003).

Embora espécies decíduas e sempre verdes 
demonstrem diferenças entre o uso de água e 
nutrientes (Kikuzawa 1991; Givnish 2002; Ishida 
et al. 2010), ainda não é claro se durante o período 
de maior disponibilidade hídrica essas diferenças 
são mantidas. Em relação às trocas gasosas e uso da 
água, espécies decíduas são menos conservativas no 
uso da água, transpiram a elevadas taxas no período 
chuvoso em troca de maior ganho de carbono 
(Mediavilla & Escudero, 2003). Em contrapartida, 
espécies sempre verdes são mais conservativas no 
uso da água, exibem baixa condutância estomática 
e grande sensibilidade estomática quando sujeitas a 
alta demanda evaporativa (Mediavilla & Escudero 
2003). Porém, essas divergências entre espécies 
decíduas e sempre verdes não são demonstradas 
de forma consensual (ver Damesin et al. 1998; 
Bucci et al. 2005).  

A longevidade foliar é um traço funcional que 
indica divergências no ganho de carbono e taxa de 
crescimento entre os grupos de espécies decíduas e 
sempre verdes (Kikuzawa 1991; Williams-Linera 
2000; Ishida et al. 2010). Geralmente esse traço é 
correlacionado positivamente com a massa foliar 
e negativamente com a capacidade fotossintética 
e o conteúdo foliar de nitrogênio e fósforo (Reich 
et al. 1992; Williams-Linera 2000; Cordell et 
al. 2001; Wright et al. 2004). Espécies decíduas 
apresentam menor massa foliar específica e 
maior taxa fotossintética por unidade de massa 
se comparadas com espécies sempre verdes (Fu 
et al. 2012). Espécies sempre verdes apresentam 
elevada massa foliar, pois, investem grande parte 
do carbono assimilado na construção das folhas 
(Wilson et al. 1999). O alto investimento aumenta 
a resistência à difusão do CO2 e, consequentemente, 
reduz a capacidade fotossintética em espécies 
sempre verdes (Ishida et al. 2008). Portanto, duas 

estratégias ecológicas são identificadas, espécies 
decíduas que constroem folhas pouco longevas 
com alta capacidade fotossintética e, espécies 
sempre verdes que possuem folhas longevas e 
elevada massa foliar, porém, com baixa capacidade 
fotossintética (Wright et al. 2006).

Dados empíricos demonstram que o 
comportamento fenológico das espécies está 
diretamente associado ao tipo de estratégia em 
resposta à seca e a forma de utilização da água. 
Espécies sempre verdes apresentam área foliar 
reduzida e baixa condutância estomática em 
resposta ao limite de água disponível (Dudley 
1996; Heschel & Riginos 2005), exibindo maior 
eficiência no uso de água. Em contraste, espécies 
decíduas possuem maior área foliar e condutância 
estomática (Heschel & Riginos 2005), porém, com 
menor eficiência no uso de água. A coocorrência 
de espécies decíduas e sempre verdes fornece 
evidências de duas diferentes estratégias de 
utilização da água (Fu et al. 2012) e resistência à 
seca (Markesteijn & Poorter 2009). 

Embora existam evidências de que traços 
foliares morfológicos e fisiológicos estão 
relacionados às estratégias de resposta à seca, ainda 
não é claro quais traços podem ser considerados 
bons preditores dessas estratégias. Por exemplo, 
em espécies ocorrentes no semiárido brasileiro, 
Silva et al. (2014) consideraram deciduidade 
foliar como uma importante estratégia adaptativa à 
seca, utilizando traços funcionais como densidade 
da madeira (DBM), área foliar específica (AFE) 
e espessura foliar (EF) como preditores dessa 
estratégia, esses autores não conseguiram predizer 
de forma consistente grupos funcionais de plantas.

Outros estudos recentes realizados no 
semiárido do Brasil demonstraram que associações 
entre traços do caule e o comportamento fenológicos 
das espécies foram essenciais para identificar 
grupos funcionais, além disso, observaram que 
esses grupos respondem diferentemente a fatores 
abióticos como temperatura, fotoperíodo e 
precipitação (Lima & Rodal 2010; Lima et al. 2012; 
Oliveira et al. 2015). No entanto, as diferenças entre 
traços funcionais foliares e as implicações dessas 
diferenças nas trocas gasosas e relações hídricas 
das espécies não foram observadas. Estudos que 
consideraram aspectos fisiológicos das espécies, 
utilizaram como forma de entender as respostas 
das plantas à seca, relacionando o potencial hídrico 
com a eficiência quântica da fotossíntese ou a taxa 
de transpiração com a alocação de solutos na folha 
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(Trovão et al. 2007; Silva et al. 2004), porém, não 
associaram essas respostas ao comportamento 
fenológico. 

Embora alguns autores já tenham observado 
associações entre a fenologia foliar e estratégias 
hídricas em espécies tropicais de ambientais 
sazonalmente secos (Medina & Francisco 1994; 
Eamus 1999; Mediavilla & Escudero 2003), ainda 
não há consenso sobre essas associações. Por 
exemplo, Medina & Francisco (1994) observaram 
que a espécie decídua Godmania macrocarpa 
Hemsley é mais tolerante à seca do que a espécie 
sempre verde Curatella americana L. mesmo 
exibindo maior taxa de fotossíntese. Por outro 
lado, Mediavilla & Escudero (2003) encontraram 
que espécies decíduas exibem estratégia menos 
conservativa no uso da água e maiores taxas de 
fotossíntese do que espécies sempre verdes que 
são mais tolerantes aos efeitos negativos da seca.

Nesse contexto, nossos objetivos foram: (1) 
investigar se espécies decíduas e sempre verdes 
apresentam variações entre traços funcionais 
foliares (massa foliar específica, longevidade 
foliar, taxa de fotossíntese, condutância estomática 
e eficiência no uso da água) relacionados às 
estratégias de resistência à seca (evitação e 
tolerância sensu Levitt 1972) e utilização da água 
e; (2) identificar traços preditores de estratégias de 
tolerância e evitação à seca que se relacionam com 
o comportamento fisiológico das espécies. Nossas 
hipóteses foram que (1) As espécies decíduas se 
diferenciam das espécies sempre verdes em um 
conjunto de traços funcionais foliares que são 
relacionados com o tipo de estratégia de uso de 
recursos e; (2) Na ausência de restrição hídrica 
espécies decíduas se diferenciam das sempre 
verdes, exibindo elevada taxa fotossintética e 
condutância estomática, resultando em menor 
eficiência no uso da água.

Materiais e Métodos
Área de estudo
Nossa pesquisa foi desenvolvida na Fazenda 

Experimental Vale do Curu (3° 47′ S, 39° 16′ W), 
pertencente à Universidade Federal do Ceará 
(UFC), localizada no município de Pentecoste, 
Ceará, Brasil (Fig. 1). Os solos são rasos e com 
pouca capacidade de retenção hídrica. A topografia 
da região é plana com altitude média de 75 m. O 
clima da região no sistema de classificação de 
Köppen-Geiger é BSh - semiárido, seco, com 
chuvas no verão e seca no inverno (Peel et al. 
2007). 

A precipitação média anual na última década 
(2000–2010) foi de 742 mm e a temperatura 
média anual em torno de 28,5°C (dados da estação 
meteorológica da fazenda; Fig. 2). O período 
chuvoso historicamente é concentrado entre três e 
quatros meses (janeiro e abril), seguido por longo 
período seco (maio e dezembro). Em 2012, ano que 
esse estudo foi desenvolvido, a precipitação total 
foi de 416,9 mm e a temperatura média de 28,8ºC 
(máx. 35ºC e mín. 22.6ºC).

Espécies analisadas
Demarcamos uma área de ½ hectare e 

subdividimos em parcelas contíguas de 10 × 10m 
para amostragem da composição de espécies. 
Amostra de partes reprodutivas e vegetativas foram 
coletas e herborizadas, em seguida, o material 
botânico foi comparado com exsicatas do herbário 
Prisco Bezerra (EAC) para determinação das 
espécies. Sistematicamente, selecionamos espécies 
de árvores e arbustos (diâmetro ao nível do solo > 
3cm), sendo 17 decíduas e cinco sempre verdes, 
totalizando 22 espécies (Tab. 1). De acordo com 
Oliveira et al. (2015) a duração das folhas nas 
espécies decíduas varia de 5–6 meses e nas espécies 
sempre verdes é superior a 11 meses.

Traços funcionais foliares
No período de dezembro de 2011 a novembro 

de 2012, em intervalos de 15 dias, observamos 
o comportamento fenológico das espécies para 
determinamos a longevidade foliar (LF; dias). 
A longevidade foliar foi estimada pela média de 
dias entre as fenofases de brotação e queda foliar. 
Mensuramos os demais traços foliares de março a 
abril de 2012, meses que compreendem o período 
chuvoso na região. De acordo com as observações 
do comportamento fenológico foliar das espécies, 
todas as folhas utilizadas nesse estudo foram 
desenvolvidas nas espécies decíduas no início do 
período chuvoso (fevereiro) e nas espécies sempre 
verdes no final da estação seca (janeiro). Cinco 
indivíduos por espécie com alturas semelhantes 
foram selecionados. Em cada indivíduo 10 folhas 
expostas ao sol foram coletadas, colocadas em 
papéis toalha umedecidos e acondicionadas por 
duas horas em caixa térmica refrigerada por gelo 
(Cornelissen et al. 2003). Conforme o protocolo 
proposto por Cornelissen et al. (2003), as folhas 
foram reidratadas em câmara úmida por 6 à 8 
horas, logo após, determinamos a massa fresca 
(MF; mg). A área foliar (AF; cm2) foi determinada 
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Figura 1 – Mapa do Brasil com a localização do estado do Ceará na região nordeste (a. © 2009 Google, Map Data © 2009 Europa 
Technologies) e localização do território da cidade de Pentecoste (b. © 2009 Google, Map Data © 2009 Europa Technologies). 
Fotografias da área de estudo na (1/2 hectare) fazenda experimental Vale do Curú no período chuvoso (c) e seco (d). 
Figure 1 – Map of the Brazil with the Ceará state localization on the Northeast region (a. © 2009 Google, Map Data © 2009 Europa Technologies) and 
territorial location of the Pentecoste city (b. © 2009 Google, Map Data © 2009 Europa Technologies). Photographs of the study area in (1/2 hectare) 
experimental farm Vale do Curú in wet (c) and dry seasons (d).

através da digitalização das folhas em scanner de 
mesa e as imagens analisadas no software image 
J v.1.44. Para estimar a espessura foliar (EF; em 
mm) e tamanho do pecíolo (TP; em cm) utilizamos 
paquímetros digitais, em seguida, as folhas foram 
colocadas para secagem em estufa de ar circular por 
48 horas em temperatura de 70ºC até atingirem a 
massa seca constante (Poorter 2009).

Com bases nessas medidas calculamos: área 
foliar específica (AFE; área foliar fresca/massa 
seca; em mm2mg-1), massa foliar específica (MFE; 
1/AFE; em mg mm-2), conteúdo saturado de água 
(CSA; massa fresca saturada – massa seca/ massa 
seca; em g g1) (Hao et al. 2010), massa seca foliar 
(MSF; massa fresca saturada/massa seca; em mg 

g-1), suculência foliar (SF; massa fresca saturada – 
massa seca/área foliar; em g m-2) (Mantovani 1999) 
e densidade foliar (DF; massa seca/(área foliar * 
espessura foliar); em mg mm-3) (Poorter 2009).

O conteúdo de clorofila foi estimado 
utilizando medidor de clorofila SPAD (Minolta 
SPAD 502 D Spectrum Technologies Inc., 
Plainfield, IL, USA). Determinamos a concentração 
de clorofila por área (Cárea; Conteúdo de clorofila 
/área foliar; em µmol m2; Poorter 2009). Para 
o conteúdo de clorofila utilizamos o modelo 
polinomial para árvores tropicais: Conteúdo 
Clorofila = 0.664 * SPADi + 0.012 * SPADi2; Coste 
et al. 2010). Para testarmos a adequação da equação 
adotada, comparamos o conteúdo de clorofila 

a

b

c

d
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Figura 2 – Diagrama climático Walter e Lieth (1960) 
para a fazenda experimental Vale do Curu, Pentecoste, 
Ceará, Brasil. Dados climáticos (temperatura máxima, 
mínima e precipitação) da última década (2000–2010). 
Figure 2 – Climatic diagram Walter and Lieth (1960) for 
Experimental Farm Vale of Curu, Pentecoste, Ceará, Brazil. 
Climatic data (maximum and minimum temperature and 
precipitation) of the last decade (2000–2012).

determinado pela equação utilizada por Poorter 
(2009). Não encontramos diferenças significativas 
entre o conteúdo de clorofila determinado pelas 
duas equações (P=0.45). Utilizando as mesmas 
folhas amostradas para mensuração dos traços 
morfológicos, determinamos por indivíduo o 
conteúdo de nitrogênio por massa seca (Nmassa; 
% massa seca) e fósforo por massa seca (Pmassa; 
% massa seca). A concentração de nitrogênio 
foliar total foi determinada através da utilização 
do método micro-Kjeldahl (Bremmer 1965). 
Para a determinação do conteúdo total de fósforo 
utilizamos após destilação uma mistura triácida 
de ácidos nítrico, sulfúrico e perclórico, na 
proporção de 10:1:2. O fósforo total no extrato foi 
estabelecido por colorimetria, a 410nm, utilizando 
vanadomolibdato de amônia (Allen 1989).

Comportamento fisiológico
No período chuvoso (março e abril 2012) 

em cinco folhas expandidas, expostas ao sol e sem 
danos de cinco individuo por espécie mensuramos 
a taxa de fotossíntese por área (Aárea; µmol CO2 m

-2 
s-1) e a condutância estomática (gs; mol m-2 s1) entre 

08:00 e 12:00 h. Utilizamos um medidor portátil 
de fotossíntese (Modelo LI-6400XT; LI-COR Inc., 
Lincoln, NE, USA). Na câmara do medidor portátil 
mantivemos as folhas por aproximadamente 120s, 
a concentração de CO2 foi fixada em 400ppm e a 
taxa de fluxo de 400 µmol s-1. A umidade relativa do 
ar em condições naturais variou entre 50% a 70% 
e a temperatura entre 25 e 32ºC. Após medidas da 
radiação fotossinteticamente ativa em condições 
de pleno sol, estabelecemos um valor fixo de 1800 
µmol fótons m-2s-1 dentro da câmara com uso de 
luz artificial. Determinamos ainda a eficiência 
intrínseca no uso da água (EUA; Aárea/gs; µmol CO2 
mol H2O

-1), a eficiência instantânea no uso da água 
(EUAi; Aárea/E µmol CO2 mmol H2O

-1; E – taxa de 
transpiração) e a taxa de fotossíntese por unidade 
de massa (Amassa; Amassa=Aárea/MFE; em nmol g-1 s-1).

Análises estatísticas
Como forma de comparar as diferenças em 

traços funcionais foliares entre espécies decíduas 
e sempre verdes, adotamos o teste t para amostras 
independentes. Em caso de hipótese nula rejeitada 
para normalidade (Shapiro Wilk’s) e igualdade de 
variância (teste de Bartlett) transformamos o valor 
do traço para log10 antes de aplicarmos o teste. 
Realizamos análises de componentes principais 
(ACP) com auxílio do software PC-ORD 6 
(Multivariate Analysis of Ecological Data, Oregon, 
U.S.A) para identificarmos possíveis agrupamentos 
ou gradientes de variação funcional entre as 
espécies. Utilizamos modelos de regressão para 
verificar as correlações e variações na amplitude 
da taxa de fotossíntese, longevidade foliar, área 
foliar específica e condutância estomática. A 
eficiência intrínseca e instantânea no uso da água 
foi comparada entre os grupos de espécies decíduas 
e sempre verdes por análise de variância (ANOVA-
one way) seguida de teste post-hoc de Tukey 
(α=0,05).  Todas  as  análises  estatísticas  foram 
realizadas no ambiente R v.2.15.1 (R Development 
Core Team, 2012) e no software PAST (Hammer 
et al. 2001).

Resultados
Diferenças funcionais entre espécies 
decíduas e sempre verdes
Nós observamos que espécies decíduas e 

sempre verdes diferiram em traços funcionais 
foliares relacionados às estratégias de evitação e 
tolerância à seca. Espécies decíduas apresentaram 
AF, AFE, CSA e Amassa significativamente maiores 
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Tabela 1 – Grupos fenológicos e formas de crescimento das espécies selecionadas para amostragem de traços fun-
cionais foliares.
Table 1 – Phenology groups and growth form of the species selected for sampling of the leaf functional traits.

Espécies Grupo Fenológico Forma de Crescimento
Aspidosperma pyrifolium Mart. Decídua Árvore
Cordia oncocalyx Allemão Decídua Árvore
Cordia trichotoma (Vell.) Arrabida ex Steudel. Decídua Árvore
Cynophalla flexuosa L. Sempre Verde Arbusto
Manihot carthaginensis (Jacq.) Müll. Arg. Decídua Arbusto
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Decídua Árvore
Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. Decídua Árvore
Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Decídua Árvore
Combretum leprosum Mart. Decídua Arbusto trepador
Croton blanchetianus Baill. Decídua Árvore
Sebastiania macrocarpa Müll. Arg. Decídua Árvore
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Decídua Árvore
Bauhinia cheilantha (Bong.) D. Dietr. Decídua Árvore
Libidibia ferrea (Mart.) L.P.Queiroz Sempre Verde Árvore
Mimosa caesalpiniifolia Benth. Decídua Árvore
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Decídua Árvore
Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. Sempre Verde Árvore
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz Decídua Árvore
Lafoensia pacari A.St.-Hil Decídua Árvore
Helicteres heptandra L.B.Sm. Decídua Arbusto
Zizyphus joazeiro Mart. Sempre Verde Árvore
Ximenia americana L. Sempre Verde Árvore

do que espécies sempre verdes (Tab. 2). O grupo 
de espécies sempre verdes demonstrou LF, MFE, 
DF, Cárea e CMSF significativamente maiores do 
que o grupo das espécies decíduas (Tab. 2). Nos 
outros traços foliares mensurados (TP, EF, SF, Aárea, 
gs, EUA, Nmassa e Pmassa) não observamos diferenças 
significativas entre os grupos (Tab. 2).

Análises de componentes principais
 Nós encontramos evidências de um conjunto 

específico de traços funcionais foliares que 
categoriza as espécies em grupos segundo a 
fenologia foliar e estratégia de resistência à seca. 
Na análise de componentes principais (ACP), o 
primeiro e segundo componente representados no 
eixo 1 e 2 explicam 37,8% e 17,2% da variação de 
17 traços foliares (o terceiro eixo apenas 13%). Os 
traços que constituíram o eixo 1 estão relacionados 
com a longevidade, investimento de carbono na 
construção das folhas e capacidade fotossintética 
(Fig. 3a). Os valores dos traços LF, MFE, DF e 
CMSF indicam associações com os scores do lado 
positivo do eixo 1 (Fig. 3a). No lado negativo, os 
scores foram associados apenas com os valores dos 

traços Amassa e AFE (Fig. 3a). No segundo eixo, os 
traços (SF, CSA e EF) relacionados à capacidade 
hídrica das folhas foram associados apenas aos 
scores negativos do eixo (Fig. 3a).

A posição das espécies plotadas na ACP 
reflete uma clara distinção entre duas estratégias 
de resistência à seca baseada apenas em traços 
foliares (Fig. 3b). O grupo formado por cinco 
espécies sempre verdes (valores positivos do eixo 
1) exibiram elevada longevidade e massa foliar, 
mas, ao longo do eixo 2 se diferenciam em relação a 
capacidade hídrica das folhas (Fig. 3b). As espécies 
decíduas representam um gradiente de variação 
funcional, no entanto, 12 espécies exibiram traços 
foliares que refletem alta capacidade fotossintética 
(valores negativos do eixo 1) e assim, como nas 
espécies sempre verdes diferenciam-se apenas em 
relação a capacidade hídrica (Fig. 3b).

Ecofisiologia e estratégias à seca 
Nós encontramos que espécies decíduas e 

sempre verdes exibem claramente uma demanda 
conflitante entre duração das folhas e taxa 
fotossintética. A taxa de fotossíntese por massa 
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foliar (Amassa) declina com o aumento na longevidade 
foliar (LF) sendo significativamente maior nas 
espécies decíduas do que nas espécies sempre 
verdes (R2=0,51 P<0,001; Fig. 3a). Nas espécies 
decíduas, a LF e Amassa apresentou elevada variação, 
diferentemente das espécies sempre verdes que 
demonstraram pouca variação (Fig. 4a). A Amassa 
foi correlacionada com a condutância estomática 
(gs) (R

2= 0,43 P<0,001; Fig. 4b) e área foliar (AF) 
(R2=0,70 P<0,001; Fig. 4c). As espécies decíduas 
exibiram maior gs do que as espécies sempre 
verdes, porém, essa diferença entre os grupos não 
foi significativa estatisticamente (Fig. 4b).

Nós encontramos que durante o período 
chuvoso (sem restrições hídricas) espécies decíduas 
e sempre verdes não se diferenciam em relação ao 
uso da água. A eficiência instantânea no uso da 
água (EUAi) e a eficiência intrínseca no uso da 

água (EUA) não foi significativamente diferente 
entre espécies decíduas e sempre verdes (Fig.5; 
F=0,2611 P=0,61; F=0,04 P=0,84).

Discussão
Neste estudo, nós encontramos que espécies 

decíduas e sempre verdes se diferenciam nos 
traços funcionais foliares que refletem claramente 
a ocorrência de duas estratégias de resistência à 
seca.  Além disso, nós fornecemos informações 
sobre o comportamento fisiológico das espécies 
quando a disponibilidade hídrica não restringe as 
trocas gasosas e uso da água. As espécies decíduas 
apresentaram maior taxa fotossintética por unidade 
de massa, refletindo baixo investimento de carbono 
na construção da folha, porém, com alta capacidade 
na assimilação de carbono. Por outro lado, espécies 
sempre verdes exibiram elevada longevidade foliar 

Traços foliares Unidades Decíduas Sempre Verdes t P
LF dias 159,0±10,7 326,8±17,4 -7,61 0,001
AF cm2 85,0±16,6 33,4±13,0 2,12 0,046

AFE mm mg-2 28,3±2,31 11,3±1,3 5,93 0,001
TP cm 27,8±9,5 10,7±6,0 1,03 0,313

MFE mg-1mm2 0,03±0,0 0,09±0,0 -6,79 0,001
EF mm 0,21±0,02 0,21±0,05 -0,02 0,981
DF g cm-3 0,23±0,03 0,53±0,09 -3,95 0,001

MSF mg g-1 315,2±19,7 463,3±28,9 -3,71 0,001
CSA g g1 2,48±0,2 1,22±0,15 3,17 0,004
SF g m-2 90,8±32,4 114,9±24,3 -1,24 0,225

Cárea µmol m2 32,0±1,5 43,3±6,4 -2,61 0,016
Aárea µmol CO2 m

-2 s-1 8,29±0,6 7,38±0,9 0,65 0,518
Amassa nmol CO2 g

-1 s-1 232,2±25,6 80,8±10,9 3,12 0,005
gs mol H2O m-2 s-1 0,37±0,02 0,31±0,03 1,18 0,255

EUA µmol CO2 mol-1
 H2O 23,0±1,7 24,8±3,8 -0,46 0,645

Nmassa mg g-1(%) 2,48±0,1 2,19±0,1 1,17 0,254
Fmassa mg g-1(%) 0,20±0,02 0,17±0,02 0,49 0,629

Média de dois grupos fenológicos comparados por teste t para amostras independentes. Valores de P<0,05 exibidos 
em negrito. LF, longevidade foliar; AF, área foliar; AFE, Área foliar específica; TP, tamanho do pecíolo; MFE, 
massa foliar específica; EF, espessura foliar; DF, densidade foliar; MSF, massa seca foliar; CSA, conteúdo saturado 
de água; SF, suculência foliar; C

área
, conteúdo de clorofila por área; A

área
, taxa de fotossíntese por área; A

massa
, taxa 

de fotossíntese por unidade de massa; g
s
, condutância estomática; EUA, eficiência intrínseca no uso da água; N

massa
, 

nitrogênio por unidade de massa; F
massa

, fósforo por unidade de massa.
Means the two phenological groups compared in test-t for independent samples. Values of P<0.05 showing in bold. LF, leaf lifespan; 
AF, leaf area; AFE, specific leaf area; TP, petiole length; MFE, leaf dry mass per area; EF, leaf thickness; DF, leaf density; MSF, leaf 
dry matter; CSA, leaf saturated water content; SF, leaf succulence; C

área
, chlorophyll per unit leaf area; A

área
, leaf maximum area-based 

photosynthesis rate; A
massa

,
 
leaf maximum mass-based photosynthesis rate; gs, maximum stomatal conductance; EUA, water-use intrinsic 

efficiency; N
massa

, nitrogen per unit mass; F
massa

, phosphorus per unit mass.

Tabela 2 – Comparação de traços foliares entre 17 espécies decíduas e cinco sempre verdes (médias ± erro padrão).
Table 2 – Comparison of the leaf traits between 17 species deciduous and five evergreens (mean ± standard error).
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Figura 3 – Ordenação de 17 traços funcionais foliares 
ao longo de dois eixos de componentes principais (a). 
Distribuição das espécies decíduas e sempre verdes no 
espaço ao longo do eixo 1e 2 (b). 
Figure 3 – Ordination of the 17 leaf functional traits along 
two principal component axes (a). Distribution of the species 
deciduous and evergreen in space along axis 1 axis 2 (b).

o que representa alto investimento de carbono 
na construção das folhas. Esses resultados são 
consistentes aos encontrados em outros estudos 
que igualmente compararam traços funcionais 
entre espécies decíduas e sempre verdes em 
regiões semiáridas (Ackerly 2004; Franco et al. 
2005; Fu et al. 2012). As diferenças em traços 
foliares específicos como LF, AFE, MFE, Amassa e 
CSA demonstraram que esses grupos fenológicos 
se diferenciam em mecanismos fisiológicos como 
trocas gasosas e uso da água, portanto, apresentam 
estratégias distintas de resistência à seca (ver 
Ackerly 2004).

Embora não observamos diferença na Aárea 
e gs entre espécies decíduas e sempre verdes, 
espécies decíduas exibiram baixa MFE o que 

resulta em elevada Amassa em comparação com as 
espécies sempre verdes. Outros estudos também 
demonstraram que diferenças na capacidade 
fotossintética desses grupos são mais evidentes 
quando utilizamos Amassa ao invés da Aárea (Ackerly 
2004; Fu et al. 2012), sendo essa variação 
entre a taxa de assimilação por área e massa 
uma importante regra na limitação de água em 
ambientes semiáridos e áridos (Ackerly 2004). 

No período chuvoso as folhas de espécies 
decíduas demonstraram elevado conteúdo de água 
(maior CSA) o que sugere uma maior capacidade 
nas trocas gasosas do que as espécies sempre 
verdes. Além disso, a maior taxa de fotossíntese 
em espécies decíduas durante período de alta 
disponibilidade hídrica, indica a existência da 
relação de custo benefício na construção das 
folhas. Essa relação sugere que espécies decíduas 
mantem uma alta concentração de nitrogênio 
foliar para manter alta taxa de assimilação de 
CO2 que é fixado em grande quantidade durante 
o curto tempo de vida da folha (Eamus 1999). 
No período seco, essas espécies perdem as folhas 
para evitar a perda excessiva de água (Borchert 
1994; Lima & Rodal, 2010; Lima et al. 2012). Em 
contrapartida, espécies sempre verdes mantém 
as folhas e as trocas gasosas mesmo sob baixos 
potenciais hídricos, exibindo clara tolerância ao 
déficit hídrico (Odening et al. 1974).

Neste estudo demonstramos evidências que 
espécies decíduas e sempre verdes exibem uma 
demanda conflitante entre tolerância à seca e taxa 
fotossintética da folha (Fig. 4a). A LF, traço que 
demonstra tolerância à seca, foi negativamente 
correlacionado com a Amassa, que reflete a capacidade 
fotossintética da folha. Espécies decíduas exibem 
alta capacidade fotossintética e duração curta das 
folhas. Por outro lado, espécies sempre verdes 
constroem folhas com alto investimento de 
carbono que possibilita maior LF, porém, reduz 
sua capacidade fotossintética (Eamus 1999; Ishida 
et al. 2006). 

Além disso, diferenças pronunciadas na 
gs entre espécies decíduas e sempre verdes são 
comumente descritas em diversos ecossistemas 
sazonalmente secos (Chen et al. 2009; Mediavilla 
& Escudero, 2003; Ishida et al. 2006) e são 
interpretadas com uma demanda conflitante 
entre LF e eficiência hidráulica (Sobrado 1993; 
Ishida et al. 2010; Fu et al. 2012). Embora não 
observamos diferenças significativas na gs entre 
espécies decíduas e sempre verdes, acreditamos que 

a

b
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a maior taxa fotossintética por unidade de massa 
nas espécies decíduas, ocorreu possivelmente 
por que essas espécies exibiram menor massa 
foliar por unidade de área, o que representa uma 

barreira física a difusão do CO2. Folhas com 
alto MFE apresentam grande espessura foliar, 
espessamento das paredes das células do mesófilo 
e alta densidade de células no mesófilo, essas 
características resultam em menor condutância de 
CO2 no interior da folha com redução significativa 
na taxa de fotossíntese (Kogami et al. 2001). 

Espécies sempre verdes tolerantes à seca 
são mais conservativas no uso da água e exibem, 
maior sensibilidade estomática aos efeitos da 
seca do que espécies decíduas que evitam à seca 
(Mediavilla & Escudero 2003). No nosso estudo, 
não observamos diferenças na eficiência do uso 
da água entre espécies decíduas e sempre verdes 
(Fig. 5). Isso sugere que as diferenças entre as 
estratégias de evitação e tolerância à seca são 
primariamente determinadas por diferenças na 
capacidade hidráulica, traços relacionados à 
fotossíntese e tolerância das folhas ao estresse 
hídrico (Fu et al. 2012). Corroborando como 
a nossa primeira hipótese, as diferenças entre 
traços foliares chaves como LF, MFE e Amassa 
fornecem evidências que esses grupos exibem 
duas estratégias distintas. As espécies decíduas 
exibiram curta LF, baixa MFE e elevada Amassa 
(estratégia de evitação), enquanto que espécies 
sempre verdes demonstraram alta LF e MFE, 
porém, ao custo de baixa Amassa (estratégia de 
tolerância). 

Durante o período de disponibilidade 
hídrica, diferenças em relação a EUA, EUAi e gs 
entre espécies decíduas e sempre verdes não foram 
observadas, refutando nossa segunda hipótese. 
Acreditamos que outros mecanismos e traços 
funcionais não detectados nesse estudo estão 
relacionados com o uso da água e comportamento 
estomático dessas espécies. Alguns trabalhos 
demonstraram que diferenças na EUA e gs entre 
esses grupos está diretamente relacionada com 
as respostas estomáticas aos efeitos negativos da 
seca para manutenção do estado hídrico da planta 
(Mediavilla & Escudero, 2003; Bucci et al. 2004; 
Bucci et al. 2005) ou associada a órgãos que 
exibem elevada capacidade de armazenamento 
de água (Bucci et al. 2004; Zane et al. 2010).  
Desta forma, sugerimos que estudos posteriores 
investiguem as diferentes associações de traços 
funcionais com a fenologia foliar e estado 
hídrico em espécies decíduas e sempre verdes, 
identificando essencialmente como diferem 
essas estratégias de resistência a seca (evitação e 
tolerância) em escala estacional.

Figura 4 – Regressão linear entre taxa de fotossíntese 
por unidade de massa (A

massa
) e longevidade foliar 

(LF) em (a), condutância estomática (gs) em (b) e área 
foliar específica (AFE) em (c). Nota: Média de cinco 
indivíduos por espécie; Círculos pretos - espécies 
decíduas; triângulos abertos - espécies sempre verdes. 
Figure 4 – Linear regression between assimilation rate 
based mass (Amass) and leaf lifespan (LLS) in (a), stomatal 
conductance (gs) in (b) and specific leaf area (SLA). Note: Mean 
of five individuals for specie; Black circles – deciduous species; 
open triangles – evergreen species.

a

b

c
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Resumo
Um dos principais passos para a conservação de florestas é o conhecimento da composição florística e estrutura, 
e as relações destas com as variáveis ambientais. Assim, realizou-se o levantamento da comunidade arbórea 
de um fragmento de floresta estacional semidecidual montana, situada no município de Socorro, SP, bacia 
do Rio Mogi-Guaçu (22º32’S e 46º34’W, altitude de 750 m), com o objetivo de conhecer sua estrutura e a 
composição florística, além das variações espaciais relacionadas às variáveis edáficas e à borda do fragmento. 
Para o mesmo, foram analisadas as seguintes características: densidade, área basal e distribuição de tamanhos 
das árvores, além da composição, distribuição e diversidade de espécies. Foram alocadas 25 parcelas de 20 × 
20 m, para amostragem dos indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 5 cm, onde também foram 
coletados dados edáficos. Foram registrados 1.360 indivíduos, 166 espécies, 103 gêneros e 41 famílias, bem 
como quatro grupos de solos: três Argissolos e um Gleissolo. A análise de correlação canônica demonstrou que 
a densidade das espécies varia nas parcelas e nos tipos de solo, porém não apresentou diferenças significativas. 
Distância da borda, conteúdo de alumínio, matéria orgânica, potencial hidrogeniônico e saturação por bases 
no solo foram as variáveis ambientais mais relacionadas com as variações florísticas e estruturais da floresta.
Palavras-chave: Bacia do rio Mogi-Guaçu, Mata Atlântica, variáveis ambientais.

Abstract
One of the main steps towards the conservation of forests is the study of  composition, structure, and relationships 
with environmental variables. Therefore, we sampled the tree community of a fragment of semideciduous montane 
montana, located in Socorro, São Paulo, basin of Rio Mogi Guaçu (22º32’S and 46º34’W, altitude 750 m ), in 
order to understand structure, species composition and spatial variation in relation to soil characteristics and edge. 
We analyzed the following variables: density, basal area and size distribution of trees, as well as composition, 
distribution and diversity of tree species. Sampling of individuals with diameter at breast height (DBH) ≥ 5 
cm was done on 25 plots, 20 × 20m, where edaphic data were also collected. We recorded 1,360 individuals, 
166 species, 103 genera and 41 families, as well as four soil groups: three Argisoil and one Gleisoil. Canonical 
correlation analysis showed that the density of the species varied in the plots and soil types, but showed no 
significant differences. Edge distance, aluminum, organic matter, hydrogen potential and base saturation of soils 
were the environmental variables most related to the floristic and structural variations of the forest.
Key words: Basin of Mogi-Guaçu River, Atlantic Forest, environmental variables.
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Introdução
A Mata Atlântica, que originalmente abrangia 

15 estados brasileiros em uma área de 1.300.000 
km² (MMA 2004), situada principalmente na costa 
litorânea brasileira (Joly et al. 1999; Morellato & 
Haddad 2000), está reduzida a cerca de 11.2% de sua 
cobertura original (Ribeiro et al. 2009). No entanto, 
esta pequena porção de Mata Atlântica, formada 
por fragmentos pouco estudados e muitas vezes 
isolados, possui grande importância por concentrar 
toda a informação restante deste bioma (Ribeiro et 
al. 2009), que possui alta biodiversidade, elevadas 
taxas de endemismo e uma acentuada pressão 
antrópica, sendo considerado, desta formam, um 
“hotspot” de diversidade (Myers et al. 2000).

Neste contexto da Mata Atlântica está a bacia 
de drenagem do rio Mogi-Guaçu, uma das mais 
importantes do estado de São Paulo (Brigante 
2003). Nela se localiza o município de Socorro, 
SP, situado junto à Serra da Mantiqueira, com 
relevo montanhoso, vegetação formada por floresta 
semidecidual (IBGE 2007) e área de ecótono com o 
Cerrado (Durigan et al. 2000), apresentando assim 
espécies característica destas de ambas formações. 
Também é uma das mais antigas áreas de ocupação 
do estado e assim, passou por um longo histórico 
de degradação ambiental (Brigante 2003). Segundo 
a Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2010), o 
município possui um dos menores remanescentes 
de mata original do estado, restando apenas 3% 
do total, reservada em pequenos fragmentos, os 
quais, segundo Sartori (2010) poucos possuem 
mais que 15 ha. Contudo, apesar de serem poucos 
os trabalhos existentes, os registros científicos da 
flora ou análises fitossociológicas na região tem 
mostrado que muitas espécies encontradas não 
haviam sido registradas para a região até então 
(Toledo-filho et al. 2000; Yamamoto et al. 2005; 
Guaratini et al. 2008). 

O processo dinâmico de fragmentos florestais 
tem mostrado grande variação em pequenas 
distâncias, que produzem uma heterogeneidade 
espacial sobre a fisionomia estrutural e composição 
florística (Whitmore 1989; Lieberman & 
Lieberman 1989; Felfili 1995; Appolinário et 
al. 2005; Machado & Oliveira-Filho 2010). 
Esta heterogeneidade ambiental é resultado de 
combinações ou interações de muitos fatores, 
entre os quais a variação dos fatores abióticos, 
principalmente edáficos (Martinez-Ramos 1985) e 
de borda (Ries et al. 2004). Estudos têm mostrado 
os efeitos das variáveis edáficas tem relação 

direta com a vegetação e desta forma a melhor 
compreensão das variáveis ambientais e de seus 
padrões também auxiliam no entendimento das 
variáveis vegetais (Oliveira Filho & Ratter 1994; 
Carvalho et al. 2005). Outro fator que corrobora 
com a compreensão do ambiente fragmentado 
é a borda florestal, o qual exerce um uma forte 
influência nos padrões espaciais de biodiversidade 
(Ries et al. 2004).

Este trabalho teve como objetivo conhecer a 
estrutura e a composição florística do componente 
arbóreo-arbustivo e as variações espaciais desta 
composição em relação às variáveis edáficas, tipos 
de solo e a borda, em um fragmento florestal em 
Socorro, SP.   

Material e Métodos
A área de estudos localiza-se no bairro dos 

Farias, zona rural do município de Socorro, SP, nas 
coordenadas 22º32’58’’S e 46º34’00’’W, altitude 
de 750 m (Fig. 1). Possui aproximadamente 10 
ha e situa-se no domínio da floresta estacional 
semidecidual montana (IBGE 2007). O clima da 
região é do tipo temperado úmido, Cfb, segundo 
a classificação de Köppen, com verão ameno e 
úmido e inverno seco. A temperatura média anual é 
de 18°C e a precipitação média anual de 1400 mm 
com máxima de 288,70 mm em janeiro e fevereiro e 
mínima de 25,06 mm de março a setembro. A região 
do presente estudo é um ecótono, com transição 
entre Mata Atlântica e Cerrado (Gomes et al. 2004).

A comunidade arbórea foi amostrada 
sistematicamente por meio de 25 parcelas (Mueller-
Dombois & Ellenberg 1974) de 20 × 20 m, 
espaçadas 20 m uma da outra, totalizando uma área 
de 1 ha e representando a maior variação aparente 
da comunidade (Fig. 1). O estabelecimento das 
parcelas foi executado com auxílio de trena e 
bússola e sua delimitação com fitilho de plástico. Em 
cada parcela foram registrados todos os indivíduos 
arbóreos e arbustivos, com circunferência a altura 
de 1,30 m (CAP) igual ou superior ao diâmetro 
(DAP) de 5 cm. Em cada indivíduo foi registrada 
a espécie, o valor de CAP e a altura total, estimada 
com auxílio de vara graduada. 

O levantamento foi realizado no período 
de agosto de 2008 a fevereiro de 2009. Foi 
coletado material botânico de todos os indivíduos 
das parcelas utilizadas para o levantamento 
fitossociológico. Também foi coletado material 
de espécies encontradas ao acaso dentro do 
fragmento, porém não existentes nas parcelas. 
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Os materiais coletados foram secos, fixados em 
cartolina, etiquetados, registrados e incorporados 
ao Herbário ESAL, da Universidade Federal 
de Lavras (UFLA). As identificações foram 
realizadas através de comparação com exsicatas 
já identificadas existentes no Herbário ESAL, 
UEC, da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP) e ESA, da Escola Superior de 
Agricultura Luis de Queiroz (ESALQ) e/ou 

através de consultas a monografias taxonômicas, 
especialistas e obras clássicas. A classificação das 
famílias botânicas segue a proposta do Angiosperm 
Phylogeny Group (APG III 2009). 

A partir dos dados de altura máxima, 
densidade e número de parcelas com ocorrência 
da espécie foram calculados, foram calculados os 
seguintes parâmetros para cada espécie: densidade 
absoluta por área (DA), densidade relativa (DR), 

Figura 1 – Localização do município de Socorro no estado de SP acima à esquerda. Os limites do município com 
destaque para o local do fragmento estudado acima a direita e abaixo foto aérea cedida pela Organização Ambien-
talista Copaíba com a localização da área (seta branca) onde foram alocadas 25 parcelas para estudo da composição 
e estrutura da comunidade arbórea de um fragmento florestal em Socorro, SP.
Figure 1 – Location of the municipality of Socorro in the state of SP above left. The boundaries of the city highlighting the location of the 
studied fragment above right and below aerial photo courtesy Environmentalist Organization Copaíba with the location of the area (white 
arrow) which were placed  25 plots to study the composition and structure of the tree community of a fragment forest in Socorro, SP.
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frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR), 
dominância por área calculada a partir da área basal 
do tronco (DoA), dominância relativa (DoR) e valor 
de importância (VI). Os cálculos foram processados 
com auxílio do FITOPAC 2 (Shepherd 2000). 

Os solos em cada parcela foram classificados 
em campo de acordo com o novo Sistema Brasileiro 
de Classificação dos Solos (Embrapa 1999). Foram 
coletadas amostras compostas de solo superficial 
(500 ml de solo de 0 a 20 cm de profundidade) 
de cada parcela, formadas por cinco amostras 
simples, sendo uma em cada vértice e uma no 
centro da parcela. Efetuaram-se análises químicas 
e texturais no Laboratório de Análise Solos da 
UFLA (Universidade Federal de Lavras), seguindo 
o protocolo da EMBRAPA (1999). As variáveis 
de solos obtidas foram: potêncial hidrogeniônico 
(pH); teores de fósforo (P) (mg/dm³), potássio (K) 
(mg/dm³), cácio (Ca) (cmol/dm³), Magnésio (Mg) 
(cmol/dm³), alúmínio (Al) (cmol/dm³), saturação 
por ácidos (H+Al) (cmol/dm³); soma de bases (SB) 
(cmol/dm³); porcentagem de saturação por bases 
(valor V) e por alumínio (m); porcentagem de 
matéria orgânica e teores de areia, silte e argila. As 
diferenças químicas e texturais foram comparadas 
utilizando o teste ANOVA entre os tipos de solo. 

Para cada diferente tipo de solo encontrado, 
foi feita uma estimativa da diversidade de espécies, 
sendo calculados os índices de diversidade de 
Shannon (H’) e de equabilidade de Pielou (J’) em 
base logarítmica natural.

Para avaliar a influência da borda sobre 
a distribuição das espécies foi produzido um 
‘fator de borda’ seguindo o método proposto por 
Oliveira-Filho et al. (1997). De posse de um mapa 
de distribuição das parcelas no fragmento, o ‘fator 
de borda’ de cada parcela foi obtido pela medição 
do comprimento linear de todo contorno de borda 
contido no interior de um círculo cujo raio de 100 
m tem origem no centro da parcela em questão. 
O valor do raio representou o alcance máximo 
do efeito borda sobre a comunidade arbórea do 
interior do fragmento. Quanto maior for a extensão 
de bordas contida no interior do círculo, maior 
será o efeito borda, sendo isto afetado tanto pela 
proximidade como pela sinuosidade da borda, 
(Espírito-Santo et al. 2002; Botrel et al 2002; 
Oliveira Filho et al. 2004; Carvalho et al. 2005).

Para analisar as correlações entre as variáveis 
edáficas, borda e composição florística, foi 
empregada a análise de correspondência canônica 
(CCA) (Ter Braak 1987), utilizando o programa 

PC-ORD for Windows versão 4.14 (Mccune & 
Mefford 1999), sendo esta ordenação indicada para 
a visualização de relações próximas entre variáveis 
ambientais e abundância de espécies (Kent & 
Coker 1992). Foram retiradas da análise todas as 
variáveis ambientais com correlação aos eixos da 
ordenação inferior a 0,4 ou com alta redundância, 
apresentando correlação superior a 0,8 entre si, 
conforme Oliveira Filho & Ratter (1994). Desta 
forma, restaram cinco variáveis: matéria orgânica, 
borda, pH, alumínio e saturação por base. 

As densidades de indivíduos e a área basal 
foram comparadas par a par por meio do teste ²א 
em relação ao tipo de solo (Zar 1996). 

Para a estimativa da diversidade de espécies 
em cada um dos diferentes tipos de solo, foram 
calculados os índices de diversidade de Shannon 
(H’) e de equabilidade de Pielou (J’) em base 
logarítmica natural (Brower & Zar 1984). Os 
valores de H’ obtidos cada classe de solo foram 
comparados pelo teste de t de Hutcheson (Zar 
1996). Para evitar o problema causado por 
diferentes intensidades amostrais em comparações 
entre índices, foram extraídas aleatoriamente 
subamostras de cinco parcelas nos três tipos de 
solo, para igualar o número de amostras. 

Resultados
Foram identificadas 166 espécies pertencentes 

a 103 gêneros e 41 famílias, considerando toda a 
área de estudo (Tab. 1). Destacaram-se as famílias 
Fabaceae e Myrtaceae, com 30 e 25 espécies, 
respectivamente, seguidas de Lauraceae (11), 
Euphorbiaceae (10), Sapindaceae (8), Rubiaceae 
(6) e Rutaceae, Annonaceeae, Bignoniaceae e 
Salicaceae (5), que juntas representaram 65% das 
espécies. As famílias representadas por somente 
uma espécie somaram 14 (8%). Os gêneros com 
maiores números de espécies foram Eugenia 
( 9), Myrcia (7), Machaerium (6), Ocotea (5), 
Casearia, Croton e Cupania (4); e Andira, 
Maytenus, Siphoneugena, Annona, Campomanesia 
e Mollinedia (3), que juntos contribuíram com 
30,7% das espécies.

Nas parcelas foram amostrados 1360 
indivíduos de 147 espécies, ou seja, 21 espécies 
(13%) foram registradas fora das parcelas. Dez 
famílias contribuíram com 87% do número 
total de indivíduos, com Myrtaceae ocupando 
a primeira posição (34%), seguida de Fabaceae 
(20%) Lauraceae (10,6%), Salicaceae (5%), 
Meliaceae (4,2%), Celastraceae (3,2%), Malvaceae 
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Tabela 1 – Espécies arbóreas registradas nas 25 parcelas alocadas para estudo da composição e estrutura da comu-
nidade arbórea de um fragmento florestal em Socorro, SP, dispostas em ordem alfabética de famílias botânicas e 
acompanhadas de seus parâmetros quantitativos obtidos na amostra de 25 parcelas 20 × 20 m: N - N° de indivíduos; 
P - Número de parcelas em que a espécie ocorre; H - Altura média; AB - área basal; VI - Valor de importância e 
RG - Número de registro no Herbário ESAL. 
Table 1 – Species of tree recorded in 25 plots allocated to study the composition and structure of the tree community of a forest frag-
ment in Socorro, SP, arranged in alphabetically by botanical families and accompanied by their quantitative parameters obtained in the 
sample: N - Density, P - Number of plots where the species occurs, H - average of height, AB - basal area; VI - value and importance; 
RG - registry number in ESAL Herbarium.

Espécie Rg N P H (m) AB (m2) VI

Anacardiaceae

   Tapirira guianensis Aublet 15828 16 8 8,69 0,22 3,23

   Tapirira obtusa ( Benth.) Mitchell 9693 10 8 9,2 0,08 2,33

Annonaceae

   Anaxagorea phaeocarpa Mart. 9738 5 3 12,3 0,08 1,13

   Annona cacans Warm. 15843 Flora - - - -

   Annona mucosa Jacq. 9874 1 1 5 0 0,25

   Annona sylvatica A.St.-Hil. 9515 2 2 9,5 0,02 0,56

   Guatteria australis A.St.-Hil. 8069 2 2 9 0,01 0,51

Apocynaceae

   Aspidosperma polineuron M. Arg. 9648 1 1 9 0,01 0,26

Aquifoliaceae

   Ilex cf. affinis Gardener 10900 1 1 6 0 0,26

Arecaceae

   Euterpe edulis Mart. 15830 Flora - - - -

   Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 9658 18 11 8,69 0,28 4,07

Araliaceae

   Schefflera angustissima (Marchal) Frodin 9433 3 3 12,3 0,03 0,81

   Schefflera calva (Cham) Frodin& Fiaschi 8407 Flora - - - -

Bignoniaceae

   Handroanthus chrysotrichus (M.. ex A.DC.) Mattos 15831 Flora - - - -

   Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos 15832 Flora - - - -

   Jacaranda cuspidifolia Mart. Ex A.DC. 15833 6 5 10,4 0,19 1,88

   Jacaranda micrantha Cham. 8123 Flora - - - -

   Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith 15834 5 7,6 0,02 0,43

Burseraceae

   Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 8142 6 5 12,5 0,1 1,6

   Protium spruceanum (Benth.) Engl. 9039 3 3 6,03 0,02 0,79
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Espécie Rg N P H (m) AB (m2) VI

Cannabaceae

   Trema micrantha (L.) Blume 15835 1 1 10 0,01 0,29

Cardiopteridaceae

   Citronella paniculata (Mart.)  R.A. Howard 9091 7 2 8,71 0,09 1,13

Celastraceae

   Maytenus gonoclada Mart. 8232 13 6 9,96 0,09 2,25

   Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reissek 9674 1 1 2,5 0 0,25

   Maytenus robusta Reissek 9777 29 11 16,9 0,43 5,36

Cletraceae

   Cletra scabra Pers. 9803 1 1 11 0,03 0,34

Elaeocarpaceae

   Sloanea monosperma Vell. 8303 3 3 6,33 0,01 0,76

Euphorbiaceae

   Alchornea glandulosa Poepp. & Endll. 9646 4 4 10 0,08 1,21

   Alchornea triplinervea (Spreng.) Müll.Arg. 15836 Flora - - - -

   Croton floribundus Spreng. 9427 14 5 11,4 0,41 3,21

   Croton organensis Baill. 8402 1 1 3 0,01 0,28

   Croton urucurana Baill. 15837 1 1 8 0,01 0,26

   Gymnanthes cf. edwalliana Melo & M.F.Sales 15898 2 1 11 0,01 0,35

   Sebastiania brasiliensis Spreng. 15839 2 2 10 0,08 0,74

   Sebastiania commersoniana aill.) L.B.Sm. & Downs 8887 5 3 8 0,04 0,99

   Sapium glandulosum (L.) Morong 15841 Flora - - - -

Fabaceae-Caesalpinoideae

   Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. Ex DC. 8758 3 3 12,3 0,1 1,05

   Copaifera langsdorffii Desf. 9988 42 18 12,88 2,48 14,14

   Hymenaea courbaril L. 15842 4 4 5,63 0,06 1,17

   Senna multijuga (L.C.Rich.) H.S.Irwin & Barneby 9023 2 2 11 0,03 0,59

Fabaceae-Cercideae

   Bauhinia forficata Link 9498 13 6 10,2 0,24 2,75

Fabaceae-Faboideae

   Andira anthelmia (Vell.) J.F.Macbl. 15844 3 2 8 0,03 0,64

   Andira fraxinifolia Benth. 15840 2 1 8,5 0,02 0,37

   Andira vermifuga Mart. ex Benth. 8433 18 10 9,36 0,16 3,51

   Centrolobium tomentosum Guillem. Ex Benth 15845 3 1 13,3 0,19 1,02

   Dalbergia miscolobium Benth. 8525 1 1 13 0,02 0,29
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   Deguelia hatschbachii Az.-Tozzi 8521 20 8 9,38 0,21 3,51

   Erythrina speciosa Andrews 15846 Flora - - - -

   Erytrina falcata Benth. 15847 10 6 11,4 0,32 2,78

   Lonchocarpus  cultratus (V..) Az.-Tozzi & H.C.Lima 15848 1 1 5,5 0 0,26

   Machaerium  brasiliense Vogel 8795 8 6 9,81 0,17 2,14

   Machaerium dimorphandrum Hoehne 8265 1 1 12 0 0,25

   Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld 15849 1 1 18 0,12 0,63

   Machaerium lanceolatum (Vell.) J.F.Macbr. 9647 4 4 12 0,04 1,09

   Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 8223 26 12 12,3 1,36 8,33

   Machaerium villosum Vogel 9653 21 9 13,5 1,4 7,59

   Platycyamus regnellii Benth. 9644 5 5 9,4 0,08 1,46

   Swartzia myrtifolia J.E.Sm. 8463 3 3 6,33 0,02 0,78

Fabaceae-Mimosoideae

   Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes 8770 2 1 13,2 0,02 0,39

   Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 8449 14 6 10,5 0,35 3,18

   Anadenanthera perigrina (L.) Speg. 15850 Flora - - - -

   Inga marginata Willd 9786 2 2 4 0 0,5

   Inga striata Benth. 8290 Flora - - - -

   Leucochloron incuriale (Vell.) Bar & J.W.Grimes 9474 18 10 8,11 0,14 3,44

   Piptadenia gonoacantha (Marth.) J.F.Macbr 9660 11 5 12,7 0,47 3,17

Lamiaceae

   Aegiphila sellowiana Cham. 15851 1 1 4,5 0,01 0,26

Lauraceae

   Cryptocarya aschersoniana Mez 9622 8 7 11,8 0,1 2,08

   Endlicheria paniculata (Spreng.) J.Fmacbr 15852 5 3 8,3 0,02 0,95

   Nectandra oppositifolia Nees & Mart. 9698 1 1 7,5 0 0,25

   Ocotea aciphylla (Neez) Mez 8527 5 2 10,2 0,13 1,12

   Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 8577 66 21 13 6,03 27,95

   Ocotea diospyrifolia (Meisn.)Mez 9852 9 8 8,33 0,1 2,33

   Ocotea graziovii Mez 8733 7 4 11,5 0,25 2

   Ocotea indecora (Schott) Mez 8055 5 5 7,8 0,02 1,27

   Ocotea laxa (Nees) Mez 8543 4 3 8 0,02 0,85

   Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 8748 32 16 11,0 0,66 7,18

   Persea  major L.E.Kopp 15853 2 1 6,5 0,01 0,35

Laximanniaceae

   Cardyline spectablis Kunth & Bouché 9512 2 1 3,75 0,01 0,36
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Lecythidaceae

   Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 15854 2 2 8,5 0,01 0,51

   Cariniana legalis ( Mart.) Kuntze 15855 3 3 9,83 0,18 1,32

Loganiaceae

   Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. 12454 1 1 11 0,01 0,28

Malvaceae

   Guazuma ulmifolia Lam. 9519 13 8 9,65 0,1 2,63

   Luehea divaricata Mart. 15857 9 6 10,7 0,08 1,92

   Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 8245 19 8 9,97 0,45 4,19

   Pseudobombax grandflorum (Cav.) A.Robyns 15858 1 1 3,5 0 0,25

Melastomataceae

   Miconia chartacea Triana 8915 2 2 3,75 0,01 0,52

   Miconia latecrenata (DC.) Naudin 9083 1 1 6 0 0,25

Meliaceae

   Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 9864 34 15 11,2 0,51 6,67

   Cedrela fissilis Vell. 15856 4 4 9,75 0,09 1,25

   Guarea kunthiana A.Juss. 9773 18 12 13,2 0,98 6,51

   Trichilia pallens C.DC. 15859 1 1 4 0,01 0,26

Monimiaceae

   Mollinedia argyrogyna Perkins 9548 13 5 9,46 0,14 2,25

   Mollinedia clavigera Tul 9550 1 1 14,5 0,01 0,26

   Mollinedia widgrenii A.DC. 15860 1 1 4,5 0,01 0,26

Moraceae

   Ficus insipida Wiild 9723 6 4 14 1,45 5,82

   Maclura tinctoria D. Don ex Steud. 8257 4 4 8,38 0,03 1,07

   Sorocea bomplandii (Baill.) W.Burger et. Al. 9553 26 10 9,52 0,3 4,56

Myrsinaceae

   Myrsine umbellata Mart. 9994 1 1 10 0 0,25

   Myrsine coriacea (Sw.) Roem. & Schult. 15861 1 1 9 0 0,25

Myrtaceae

   Blepharocalix salicifolius (Kunth) O.Berg. 15862 1 1 3,5 0 0,25

   Calyptronthes sp. 15863 3 1 8,17 0,08 0,64

   Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. 9545 2 2 3,25 0 0,5

   Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum 15864 10 4 10,1 0,09 1,71

   Campomanesia xanthocarpa O.Berg 15865 2 2 6 0,01 0,51
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   Eugenia acutata Miq. 8332 11 4 7,05 0,05 1,66

   Eugenia dodonaeifolia Cambess. 9520 14 6 9,75 0,13 2,47

   Eugenia excelsa O.Berg 9186 1 1 8 0 0,26

   Eugenia florida DC. 9352 78 19 7,93 0,49 10,5

   Eugenia involucrata DC. 9704 2 2 6 0,01 0,53

   Eugenia pleurantha O.Berg 9521 260 21 10,2 2,72 31,46

   Eugenia sp.1 9811 1 1 8 0 0,25

   Eugenia sp2 15838 1 1 8,5 0 0,25

   Eugenia widgrenii Sonder ex O.Berg 9170 1 1 5 0 0,25

   Myrcia diaphana O.Berg 9543 1 1 7 0,03 0,33

   Myrcia hebepetala DC. 8764 7 5 11,4 0,04 1,47

   Myrcia multiflora (Lam.) DC. 9544 34 10 7,81 0,17 4,74

   Myrcia splendens (Sw.) DC. 9720 7 5 7,5 0,03 1,46

   Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 15901 1 1 7 0 0,25

   Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O.Berg 9812 1 1 6 0,01 0,28

   Psidium guajava L. 12978 Flora - - - -

   Siphoneugena densiflora O.Berg 9579 3 3 7 0,02 0,78

   Siphoneugena kiaerskoviana (Burret) Kausel 9875 10 5 9,95 0,1 1,89

   Siphoneugena kuhlmannii Mattos 9650 9 7 8,94 0,05 1,99

   Syzygium jambos (L.) Alston 8383 2 2 11,5 0,01 0,51

Nyctaginaceae

   Guapira opposita (Vell.) Reitz 8066 2 2 10 0,02 0,54

Peraceae

   Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 12771 Flora - - - -

Piperaceae

   Piper aduncum L 12784 3 2 5,67 0,01 0,6

   Piper amalago L. 12746 Flora - - - -

Polygonaceae

   Triplaris gardneriana Weddell 8873 1 1 8 0 0,26

   Ruprechtia laxiflora Meisn. 8970 Flora - - - -

Rubiaceae

   Amaioua guianensis Aubl. 9554 33 14 8,82 0,4 6,07

   Coffea arabica L. 8399 7 3 5,29 0,02 1,07

   Cordiera concolor (Cham.) Kuntze 9796 1 1 12 0,01 0,29

   Ixora gardneriana Benth. 9557 5 2 6,7 0,02 0,77

   Kutchubaea cf. oocarpa (Standl.) C.H.Perss. 9876 Flora - - - -



42 Sartori, R.A. et al

Rodriguésia 66(1): 033-049. 2015

Espécie Rg N P H (m) AB (m2) VI

   Psycotria suterella Mull.Arg. 12944 4 4 9,13 0,04 1,08

Rutaceae

   Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 9921 26 6 6,85 0,23 3,65

   Citrus limonium L. 9871 1 1 3 0,02 0,32

   Esenbeckia febrifuga (A.St.-Hil.) A.Juss. Es Mart 9268 2 2 6,5 0 0,5

   Zanthoxylum rhoifolium Lam. 12731 2 2 9 0,01 0,52

   Zanthoxylum riedelianum Engl. 12990 1 1 4 0 0,25

Salicaceae

   Casearia decandra Jack 9204 4 3 9,38 0,02 0,86

   Casearia gossypiosperma Briq. 8300 10 6 8,6 0,07 1,95

   Casearia obliqua Spreng. 15829 Flora - - - -

   Casearia sylvestris Sw. 9555 31 14 9,37 0,27 5,5

   Xylosma cf. venosa N.E.Brown 12766 1 1 9 0,02 0,3

Sapindaceae

   Allophylus racemosus Sw. 9516 2 1 5 0,01 0,34

   Cupania ludowigii Somner & Ferruci 9198 1 1 5,5 0 0,25

   Cupania racemosa (Vell.) Radlk. 8894 Flora - - - -

   Cupania vernalis Cambess. 9798 1 1 15 0,01 0,28

   Cupania zanthoxyloides Cambess. 9559 Flora - - - -

   Dilodendrom bipinnatum Radlk. 9510 2 2 9 0,05 0,64

   Matayba cristae Reitz 9561 1 1 9,5 0,01 0,26

   Matayba guianensis Aubl. 9901 7 5 11,1 0,09 1,64

   Toulicia laevigata Radlk. 9241 10 5 12,3 0,76 4,05

Sapotaceae

   Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 9518 1 1 8 0,01 0,27

Siparunaceae

   Siparuna guianensis Aubl. 9552 2 2 7,5 0 0,5

Solanaceae

   Solanum granuloso-leprosum Dunal 12949 1 1 7 0 0,26

   Solanum lepidotum Dunal 9514 1 1 6 0 0,25

Styracceae

   Styrax pohlii A.DC. 9926 2 2 11 0,06 0,68

Urticaceae

   Cecropia hololeuca Miq. 12946 1 1 12 0,03 0,33

   Cecropia pachystachya Trécul 12815 5 5 14,8 0,26 2,05

   Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini 9196 1 1 3,5 0 0,25
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Vochysiaceae

   Callisthene major Mart. 8943 16 7 11,5 2,17 9,4

   Callisthene minor Mart. 9047 Flora - - - -

   Qualea jundiahy Warm. 12935 1 1 10 0 0,26

(3,1%), Moraceae (2,7%), Rutaceae (2,4%) e 
Euphorbiaceae (2,1%). As dez espécies com maior 
densidade totalizaram 47,0% do número total de 
indivíduos, destacando-se Eugenia pleurantha 
O. Berg (19,1%), Eugenia florida DC. (5,7%), 
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez (4,9%), Copaifera 
langsdorffii Desf. (3,1%), Cabralea canjerana 
(Vell.) Mart. e Myrcia multiflora (Lam.) DC (2,5%), 
Amaioua guianensis Aubl. e Ocotea odorifera 
(Vell.) Rohwer (2,4%), Casearia sylvestris Sw. 
(2,3%) e Maytenus robusta Reissek (2,1%). Os 
dez maiores valores de importância (IVI) que 
somaram 43,1%, foram registrados para as espécies 
Eugenia pleurantha (10,5%), Ocotea corymbosa 
(9,3%), Copaifera langsdorffii (4,7%), Eugenia 
florida (3,5%), Callistene major Mart. (3,1%), 
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. (2,8%), 
Machaerium villosum Vogel (2,5%), Ocotea 
odorifera (Vell.) Rohwe (2,4%), Guarea kunthiana 
A. Juss. (2,2%) e Amaioua guianensis Aubl. 
(2,1%). As 44 espécies (30% do total) amostradas 
com somente um indivíduo no hectare foram 
consideradas como localmente raras (Kageyama 
& Gandara 1993). 

Com os dados de altura dos indivíduos da 
comunidade arbórea foi possível observar que 
nenhuma espécie atingiu uma média de 20 m ou 
mais. Indivíduos com altura no intervalo de 5 ao 
9,9 m predominaram, com 42,5%, seguidos das 
árvores com 10 à 14,9 m (42%), e depois pelas que 
apresentaram entre 15 a 20 m (10%). As árvores 
mais baixas, com intervalo entre 1,7 até 4,9 m, 
somaram apenas 6% do total de indivíduos.

O índice de diversidade de Shannon (H’) 
e o índice de equabilidade de Pielou (J’) para 
o fragmento total foi de 3,95 nats.ind.-1 e 0,79, 
respectivamente. Os 1.360 indivíduos com DAP > 5 
cm inventariados na amostra (1,0 ha) apresentaram 
área basal de 30,83 m2. 

Foram identificadas quatro classes de solos no 
fragmento florestal: Argissolo Vermelho Amarelo 
distrófico latossólico A moderado textura argilosa/

muito argilosa (AVAdl), situados na área mais alta 
do fragmento, caracterizando 13 parcelas, Argissolo 
vermelho amarelo distrófico típico A moderado 
textura argilosa/muito argilosa (AVAdt), situado 
no centro do fragmento, caracterizando 6 parcelas, 
Argissolo vermelho amarelo eutrófico típico A 
moderado textura média/argilosa, (AVAet) situado 
na área mais baixa do fragmento e possuindo a 
maior taxa de fertilidade sendo característica de 5 
parcelas e Gleissolo melanico TB distrófico típico 
textura média (GMdt) situado em uma nascente, 
ocorrendo em apenas uma parcela. 

Na Tabela 2 estão apresentadas as médias 
das variáveis químicas e texturais dos tipos de 
solos identificados e as diferenças resultantes 
do teste ANOVA, as quais se mostram normais 
e homocedásticos, exceto o gleissolo que possui 
somente uma amostra. Os dados mostraram 
que entre os solos AVAdl e AVAdt poucas 
variáveis diferiram, sendo que houve diferenças 
significativas somente quanto ao H + Al. Porém, 
quando comparados com o solo AVAet, a diferença 
foi significativa em quase todas as variáveis, com 
excessão de fósforo e porcentagem de silte. Entre 
os solos AVAdt e AVAet os resultados foram os 
mesmos da comparação anterior. O solo GMdt, foi 
representado somente em uma parcela, não sendo, 
portanto, comparado ou analisado estatisticamente. 

No solo AVAdl as cinco espécies com maior 
VI foram Eugenia pleuranta, E. florida, Ocotea 
corymbosa, Amaioua guianensis e O. odorifera, 
enquanto no solo AVAdt foram, E. pleuranta, E. 
florida, Sorocea bomplandii, Myrcia multiflora e 
Machaerium nyctitans. Já no solo AVAet, as espécies 
de maior VI foram Balfourodendron riedelianum, 
Luehea grandiflora, Maytenus robusta, Myrcia 
multiflora e Deguelia hatschbachii. O Gleissolo 
Melânico mostrou-se muito distinto das demais 
classes, sendo Balfourodendron riedelianum, 
Bauhinia forficata, Casearia gossypiosperma, 
Guazuma ulmifolia e Jacaranda cuspidifolia as 
espécies de maior VI. As maiores semelhanças 
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Argissolo Gleissolo
ANOVA

Variáveis AVAdl AVAdt AVAet GMdt

(N = 13) ( N = 6) (N = 5) (N = 1) F p

pH em H2O 4,3 ± 0,2a 4,4 ± 0,21a 5,2  ± 1,9b 5,5 43,66 0,001

P - Mehlich (mg / dm) 6,7  ± 1,5a 7 ± 2,0a 6,6 ± 0,9a 11,9 0,13 0,878

K (cmol / dm³) 83,1  ± 15,4a 76,7 ± 15,8a 112,6 ± 17,4b 120 8,1 0,003

Ca (cmol / dm³) 1,5  ± 0,9a 2,6 ± 1,7a 10,6 ± 1,4b 10,3 103 0,001

Mg (cmol / dm³) 0,9  ± 0,7a 1,1 ± 0,9a 3,2 ± 1,1b 2,6 15,78 0,001

Al (cmol / dm³) 1,4  ± 0,5a 0,9 ± 0,4a 0,1 ± 0,1b 0 17,8 0,001

H+Al (cmol / dm³) 12,4 ± 2,8a 9,5 ± 1,8b 4,8 ± 1,0c 3,6 19,3 0,001

SB - Soma de bases (cmol / dm³) 2,6  ± 1,6a 3,8 ± 2,3a 14 ± 2,0b 13,2 72 0,001

t - Capacidade de troca catiônica efetiva 4  ± 1,1a 4,8 ± 1,9a 14,1 ± 2,0b 13,2 82,4 0,001

T - Capacidade de troca catiônica a PH 7,0 15  ± 1,8a 13,3 ± 1,5a 18,8 ± 1,7b 16,8 14,66 0,001

V - Saturação por base (%) 18,2  ± 12,1a 28,2 ± 15a 74,5 ± 5,9b 78,6 40,28 0,001

M - Índice de saturação de alumínio 38,8  ± 19,3a 24,2 ± 14a 0,6 ± 0,9b 0 10,25 0,001

Matéria Orgânica (dag / Kg) 4,7  ± 0,5a 4,5 ± 0,5a 6,3 ± 0,9b 6,3 15,2 0,001

Areia (%) 42,8  ± 5,9a 47,7 ± 7,0a 54,6 ± 5,3b 59 6,9 0,005

Silte (%) 13,5  ± 3,6a 13 ± 3,2a 14 ± 2,7a 12 0,12 0,89

Argila (%) 43,6  ± 5,9a 39,3 ± 4,8a 31,4 ± 2,9b 29 10 0,001

Tabela 2 – Variáveis químicas e texturais dos solos em 25 amostras do solo superficial (0–20 cm de profundidade) coletadas 
nas parcelas empregadas para amostrar o fragmento de Mata Atlântica em Socorro, SP. Os valores são médias ± desvios pa-
drões das N amostras de cada uma das quatro classes de solo. Onde análises de variância indicaram diferenças significativas 
entre as classes de solo, médias seguidas da mesma letra não diferiram significativamente entre si pelo teste de Tukey (P ≤ 
0.005). O solo D, não foi relacionado por ter somente uma amostra.
Table 2 – Chemical variables and textural of the soil in 25 surface soil samples (0–20 cm depth) collected from each plot used to sample the 
Atlantic Forest fragment in Socorro, SP. Values   are means ± standard deviations of N samples of each of the four classes of soil. Means followed 
by the same letter do not differed significantly among themselves by Tukey test (P ≤ 0.005). Soil D, was not related by having only one sample.

Solo A: Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico Latossólico (AVAdl)                        
Solo B: Argissolo Vermelho Amarelo Distrófico (AVAdt)
Solo C: Argissolo Vermelho Amarelo Eutrófico (AVAet)                                            
Solo D: Gleissolo Melânico (GMdt)

florísticas ficaram entre os solos AVAlt e AVAdt. 
As espécies Myrsine umbellata, Huberia laurina e 
Croton salutarii foram exclusivas de uma das três 
classes de solo nestas cinco posições de VI, mas 
ocorreram em todas elas em menor abundância. 
As três classes de solo Argissolo não diferiram 
significativamente entre si em relação à densidade 
de indivíduos (F= 0,11, P= 0,89) e a área basal (F= 
1,21 P= 0,31) (Tab. 3). 

A análise de correlação canônica (CCA) das 
parcelas descritas pelas espécies arbóreas e pelas 
variáveis edáficas, além da variável efeito de borda, 
retrata uma diferenciação ao longo do gradiente, 

havendo uma maior variação através do “eixo 1” para 
as parcelas com solos AVAlt e AVAdt, separando-as 
das parcelas com solo AVAet (Fig. 2). Os autovalores 
dos dois primeiros eixos de ordenação da análise 
de correspondência canônica foram 0,865 e 0,308, 
considerados baixos, o que indica gradientes curtos, 
ou seja, a maioria das espécies está distribuída por 
todo o gradiente, variando apenas a abundância de 
algumas delas (Ter Braak 1995). As variáveis mais 
fortemente relacionadas à variação da composição 
de espécies no fragmento foram matéria orgânica, 
pH, saturação de bases, alumínio e proximidade com 
a borda (Fig. 2). 
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Classes de
solos

N
Densidade Área Basal

(árvores.haˉ¹) (m².haˉ¹)

Total 24 1360 ± 256 30,83 ± 0,09

AVAlt 13 1338 ±176 32,67 ± 8,82 

AVAdt 6 1508 ± 185 30,84 ± 4,84

AVAet 5 1305 ± 262 25,3 ± 12,8

Tabela 3 – Densidade e área basal de árvores (DAP ≥ 5 
cm) por hectare nas 24 parcelas de 20x20m utilizadas para 
amostrar um fragmento de floresta semidecidual atlântica 
em Socorro, SP. Os valores são médias ± desvio padrão 
da amostra total e das n parcelas das três clases de solos.
Table 3 – Density and basal area of trees (dbh ≥ 5 cm) per 
hectare in 24 plots of 20x20m used to sample a fragment of 
Atlantic semi-deciduous forest in Socorro, SP. Values are means 
± standard deviation the total sample and the n portions of the 
three clases of soils.

As estimativas de diversidade para os três 
tipos de solo Argissolo, considerando um número 
padronizado de parcelas (5), são apresentadas na 

Tabela 4. O valor de H’ da amostra de AVAet, 
mostrou que há uma maior diversidade em relação 
aos outros grupos. Os outros tipos de solos não 
apresentaram diferenças significativas quanto ao 
número de espécies, indivíduos, H’ e J’ (Tab.4).

Discussão
A concentração de riqueza específica 

em poucas famílias tem sido observada em 
levantamentos florísticos no estado de São Paulo, 
assim como no restante do Brasil, com cerca de 
20% do total de famílias representando cerca de 
metade das espécies amostradas (Martins 1991). 
No geral, as dez famílias com maior riqueza de 
espécies aqui encontradas também se repetem nos 
levantamentos de espécies lenhosas realizados nas 
florestas estacionais do estado de São Paulo (Leitão 
Filho1982; Kinoshita & Santos 2003). 

A concentração da riqueza específica em 
Fabaceae também foi observada na maioria 
das florestas, não só do interior paulista como 
também de todo o Brasil, para as florestas 
estacionais (Leitão Filho1987; Martins 1991; 
Santos & Kinoshita 2003). Famílias como 
Fabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Rubiaceae 
e Lauraceae estão entre as mais ricas em espécies 
lenhosas no mundo (Takhtajan 1997; Cronquist 
1981) e entre as famílias com alta constância e 
alta riqueza tanto na formação Montana quanto na 
Submontana da Floresta Estacional Semidecídua 
(Leitão Filho 1982; Santos & Kinoshita 2003). 
Santos & Kinoshita (2003) também encontraram 
poucas famílias contendo mais da metade de 
todas as espécies representantes em levantamento 
fitossociológico realizado na floresta Ribeirão 
Cachoeira, o segundo maior e mais bem conservado 
fragmento de Floresta Estacional Semidecidual do 
município de Campinas, SP. 

Segundo Sobral et al. (2014), Eugenia 
pleurantha, a espécie mais abundante no fragmento 
estudado, não foi catalogada na flora, do estado 
de São Paulo, evidenciando a falta de estudos 
na região. Apenas três espécies exóticas foram 
encontradas, sendo elas Coffea arabica, Citrus 
limonum e Solanum granuloso-leprosum. Esta 
última, nativa do cerrado de Minas Gerais, tem 
invadido fragmentos em regeneração do estado de 
São Paulo. Coffea arabica foi de grande ocorrência 
no fragmento do presente estudo, sendo que vários 
indivíduos não foram registrados no levantamento 
estrutural por apresentarem diâmetros menores que 
o de inclusão adotado.

Figura 2 – Análise de correspondência canônica: diagrama de 
orientação das parcelas baseado na distribuição do número de 
indivíduos nas 25 parcelas utilizadas para amostrar o fragmen-
to de floresta semidecidual montana no município de Socorro, 
SP e suas correlações com seis variáveis ambientais utilizadas 
(retas). Onde: M.O. – Matéria orgânica; Al – alumínio; e V 
– saturação de bases.
Figure 2 – Canonical Correspondence Analysis: diagram orientation 
of plots based on the distribution of the number of individuals in the 25 
plots used to sample the fragment of semideciduous forest in Socorro, 
SP and their correlations with six environmental variables used (straight). 
Where: M.O. W- Organic matter, Al - aluminum, and V - base saturation.
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Classe de solo N Ind Spp AB (m²) H’ (nats.ind.-1) J’
Amostra total 25 850 124 17,65 3,82 0,79   

a (AVAdl) 5 290 63 6,6 3,19 0,77

b (AVAdt) 5 299 65 5,9 3,34 0,80

c (AVAet) 5 261 74 5,1 3,82 0,88

Tabela 4 – Diversidade de espécies da comunidade arbórea de um fragmento de floresta semidecidual montana no 
município de Socorro, SP: Número de indivíduos (Ind), Espécies (Spp) e área basal (AB), índice de diversidade 
de Shannon (H’) e equibilidade de Pielou (J’) na amostra toral (N = 25 parcelas de 20 x 20m) e nas quatro classes 
de solo que a compõe. Para os argissolos vermelho-Amarelo latossólicos (AVAdl) e para o Vermelho-Amarelo 
típico (AVAdt), os valores foram calculados para uma subamostral de N = 5 parcelas, para homogeneizar o 
tamanho da amostragem com base nos Argissolos Vermelho-Amarelos Eutrófico (AVAet) (N = 5).
Table 4 – Diversity of tree community in a fragment of semideciduous montane forest in Socorro, SP: Number of individuals 
(Ind), species (spp) and basal area (BA), Shannon diversity index (H ') and  equitability (J ') in toral sample (N = 25 plots of 20 
x 20m) and in the four soil classes that compose it. For the Red-Yellow latosolic ultisoil (AVAdl) and the typical red-yellow 
(AVAdt), the  values   were calculated for subsamples N = 5 to homogenize the sample size based on Red-Yellow Argisols 
Eutrophic (AVAet ) (N = 5).

De acordo com Rodrigues (2000), algumas 
espécies de ocorrência regional não foram 
encontradas no fragmento, como a pindaíba 
(Xylopia brasiliensis Spreng.). Outras foram 
encontradas em pequena quantidade como o 
jequitibá-rosa (Cariniana legalis). Estas espécies 
foram muito visadas para construção civíl (Christo 
et al. 2006) e passaram por corte seletivo que 
houve na área. O que pode ser reforçado pelo fato 
de somente um indivíduo atingir mais de 100 cm 
de DAP, sendo esta uma figueira (Ficus insipida).

A quantidade de espécies raras encontradas, 
44 do total, representando 27%, assemelha-se 
aos valores encontrados em outros fragmentos 
estacionais semideciduais do interior paulista: 
Ivanauskas et al. (1999) (37,1%), Durigan et al. 
(2000a) (37%), Silva & Soares (2003) (37%) e Cielo-
Filho & Santin (2002) (40,9%). Martins (1979) cita 
que nos fragmentos estacionais semideciduais do 
interior paulista é comum encontrar em torno de 30% 
de espécies raras. Como a região é em ecótono entre 
Cerrado-Mata Atlântica, várias espécies ocorrem 
em ambos os biomas como, Aegiphila selowiana, 
Bauhinia forficata, Casearia sylvestris, Copaifera 
langsdorffii, Croton floribundus, Eugenia florida, 
Handroanthus chysotricus, Luehea divaricata, 
Myrcia splendens, Myrcia tomentosa Myrsine 
coriacea, Pera glabrata, Syagrus romanzoffiana, 
Tapirira obtusa e Zanthoxylum rhoifolium, as quais 
estão associados principalmente aos solos do tipo 
AVAlt, localizados nas porções mais elevadas do 
fragmento e com maior teor de alumínio.

O número de espécies encontrado no 
fragmento em Socorro (166) pode ser considerado 
intermediário quando comparado com o de outras 
florestas localizadas próximas , assim como 
fragmentos estudados em Campinas (50) (Kinoshita 
et al. 2006), Mogi-Mirim (156) (Toledo-Filho et al. 
2008), Bauru (264) (Pinheiro & Monteiro, 2008), 
Campinas (201) (Guaratini et al. 2008). Os índices 
de Shannon (3,95 nats.ind.-1) e de equabilidade 
de Pielou (0,79) encontrados, também podem 
ser considerados intermediários em relação aos 
resultados encontrados nos levantamentos citados. 
O valor do índice de diversidade de Shannon 
obtido no levantamento de Socorro comparado 
com levantamentos realizados em outras áreas 
de florestas no estado de São Paulo: Ivanauskas 
et al. (2000) obtiveram H’ = 4,023 em Itatinga, 
enquanto Durigan et al. (2000), analisando três 
estratos de uma floresta (superior, intermediário e 
inferior) em Gália, encontraram, respectivamente, 
H’ = 2,41, H’ = 2,01 e H’ = 1,83. Já Dislich et al. 
(2001) obtiveram H’ = 3,04 no Planalto Paulistano.

Na análise da variação local da diversidade, 
feitas através das comparações de solos,  as parcelas 
com Argissolo Vermelho-Amarelo latossólico e 
típico não demonstraram diferenças significativas, 
sendo que o de Argissolo Vermelho-Amarelo 
eutrófico apresentou o maior valor de Shannon 
e corresponde à faixa central do terreno, região 
de convergência da umidade, ou seja, a parte 
central de um pequeno vale. Geralmente, as faixas 
de vegetação com maior umidade apresentam 
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grandes heterogeneidades ambientais, assim como 
vegetações ciliares, que resultam em manchas de 
vegetação com diferentes características florísticas 
e estruturais, podendo contribuir para uma maior 
diversidade local (Rodrigues 2000). 

Em algumas parcelas foi encontrado bambu, 
porém em baixa densidade, fato este que não deve 
ter, ainda, influenciado na diversidade, assim 
como encontrado por Oliveira-Filho et al. (2004). 
Em outras parcelas ocorreu o domínio de Coffea 
arabica, possivelmente por efeitos alelopáticos 
(Santos et al. 2001). 

A densidade de árvores encontrada no 
fragmento de Socorro, de 1.360 árvores.ha-1, 
também situa-se em posição intermediária entre 
as 18 florestas próximas, as quais variaram de 
2.001 em Camanducaia, a 955 em Campinas. 
Comportamento idêntico registrado também para 
área basal, de 30,83 m2.ha-1, sendo que a máxima 
ocorreu em Lindóia, 50,83 m2.ha-1, numa área de 
floresta ciliar.

Os resultados da CCA mostraram que poucas 
variáveis interferem de forma representativa na 
variação da composição florística do fragmento. 
Os baixos valores encontrados indicam que a 
ordenação deixou uma considerável variância 
remanescente sem explicação (Ter Braak 1987). 
Segundo Ter Braak (1987), esse resultado é normal 
em dados de vegetação e não compromete as 
análises das relações espécies-ambiente. O alumínio 
foi um fator preponderante em parcelas mais altas, 
com menor umidade e com características mais 
semelhantes às do cerrado. A matéria orgânica 
está mais fortemente associada ao solo AVAet, 
área mais baixa do fragmento. A borda mostrou-se 
com uma pequena influência no fragmento, porém, 
foi um dos fatores representativos na CCA. O 
agrupamento de solo entre AVAlt e AVAdt se divide 
na CCA pela influência da borda. As parcelas no 
solo AVAlt estão dispostos na borda do fragmento 
e os AVAdt estão dispostos mais para o interior. 

Com este trabalho podemos observar que 
fatores como, borda e variáveis de solo podem 
influenciar na diversidade da vegetação, mesmo 
em fragmentos pequenos. Também se pode 
evidenciar que fragmentos com históricos de 
ações antrópicas, pequenos e isolados, é possível 
encontrar relativa diversidade de espécies arbóreas, 
sendo estes, centros de diversidade local em uma 
paisagem fragmentada e com grande importância 
de conservação. E por fim uma observação 
importante está no fato que, mesmo em estados 

onde há grande quantidade de estudos florísticos 
e fitossociológicos, ainda há muita informação a 
ser levantada a respeito da distribuição espacial e 
da diversidade. 
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Abstract
The Restinga forests of southern Bahia state, Brazil, grow on sandy coastal Quaternary sediments. As their floras are 
relatively poorly known, the present study assessed their floristic compositions. We surveyed four sites at Maraú and 
Itacaré and identified 302 angiosperm species belonging to 184 genera of 75 families. The most species rich families 
were: Fabaceae (35 species), Myrtaceae (25), Rubiaceae (21), Sapotaceae (13), Bromeliaceae (12), Annonaceae (11), 
Erythroxylaceae (10), Melastomataceae (9), and Apocynaceae (8). Local floras include elements with distributions 
restricted to the Atlantic Forest domain, those disjunct between the Amazon and Atlantic Forest domains, and those 
also occurring in moist forests and dry vegetation of central Brazil. The hypothesis that the floristic compositions of 
restinga forests are influenced by neighboring wet forests was tested using cluster and principal component analyses 
of eleven restinga forests and nine Atlantic wet forest sites. The results supported five main groups, with most of them 
including both restinga forests and their adjacent wet forest sites, thus corroborating the hypothesis that wet forests in 
geographical proximity greatly influence the floristic compositions of restinga forests.
Key-word: coastal vegetation, Atlantic Forest domain, flora, similarity.

Resumo
As florestas de Restinga do baixo-sul da Bahia, Brasil, encontram-se sobre sedimentos arenosos do Quaternário cos-
teiro. Como sua flora é relativamente pouco conhecida, o presente estudo avaliou sua composição florística. Foram 
inventariadas quatro áreas nos municípios de Maraú e Itacaré e identificadas 302 espécies de angiospermas, distribuídas 
em 184 gêneros e 75 famílias. As famílias mais ricas em espécies foram: Fabaceae (35 espécies), Myrtaceae (25), 
Rubiaceae (21), Sapotaceae (13), Bromeliaceae (12), Annonaceae (11), Erythroxylaceae (10), Melastomataceae (9) 
e Apocynaceae (8). A flora local inclui elementos de distribuição restrita à Mata Atlântica, disjunta entre Amazônia 
e Mata Atlântica e florestas úmidas e a vegetação seca do Brasil central. A hipótese de que a composição florística 
das florestas de Restinga é influenciada pelas florestas pluviais geograficamente próximas foi testada usando análises 
de agrupamento e de componentes principais com onze áreas de florestas de Restinga e nove de florestas pluviais da 
Mata Altântica. Os resultados sustentaram cinco grupos principais, a maioria incluindo áreas de floresta de restinga 
e florestas pluviais adjacentes, corroborando a hipótese de que a proximidade geográfica aos estoques florísticos das 
florestas pluviais tem grande efeito na composição das florestas de Restinga.
Palavras-chave: vegetação costeira, Domínio Mata Atlântica, flora, similaridade.
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Introduction
The word “Restinga” designates vegetation 

established on sandy Quaternary substrates subject 
to marine or fluvial-marine influences (Flexor 
et al. 1984; Sugiyama 1998). This definition 
encompasses a variety of plant communities that 

can vary greatly in terms of their physiognomic, 
floristic, and structural features (Assis et al. 
2004). These vegetation complexes are organized 
along a sea-to-continent gradient, with positive 
correlations between species richness and size 
(Araújo 2000).
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Restinga vegetation has great ecological 
value, serving as shelter for plant populations 
that are rare in other forest types in the Atlantic 
Forest domain (hereinafter Atlantic domain; 
Scarano 2009) and for endangered animals 
(Rocha et al. 2005) - and are used by traditional 
coastal communities for food, medicines, and raw 
materials for craft work (Menezes et al. 2009). 
These vegetation forms are also responsible for 
the maintenance of water resources (Dorneles & 
Weachter 2004; Scherer et al. 2005). 

Despite their great social and ecological 
importance, Restingas are some of the least-known 
vegetation types in Brazil in terms of their diversity 
and conservation status (Rocha et al. 2005), and 
basic information about areas occupied by Restinga 
vegetation fragments is lacking at both regional and 
continental scales (Rocha et al. 2007). 

Studies encompassing Restinga vegetation 
are still incipient and have been unequally 
distributed across Brazil’s geopolitical regions. 
Southern and southeastern Restinga sites have 
been more intensively studied (Lacerda et al. 
1984; Araújo 2000; Martins et al. 2008; Lima et al. 
2011), although Guedes et al. (2006) highlighted 
our lack of knowledge about the floristic and 
phytosociological structures of restinga vegetation 
in São Paulo State. Most of the works produced so 
far have been limited to floristic and vegetational 
aspects, with little emphasis on environmental 
patterns and processes. Bahia State has the longest 
coastline in the country (ca. 1200 km), but studies 
there have been scarce and concentrated mostly 
along its northern shore (e.g., Britto et al. 1993; 
Queiroz 2007; Menezes et al. 2009; Queiroz et 
al. 2012). 

Restingas are highly diverse habitats, 
although they generally harbor fewer species 
than other forest types within the Atlantic domain 
(Almeida Jr. et al 2009; Lima et al. 2011). Restinga 
vegetation is normally established on geologically 
recent sediments originating from deposition 
by marine regressive movements during the 
Pleistocene and Holocene periods. The young 
ages of these habitats have not provided sufficient 
time for speciation to occur – a factor often cited 
as the principal explanation for their scarcity of 
endemic taxa (Scarano 2002; Castro et al. 2012). 
These communities are therefore composed mostly 
of elements from other vegetation types – with 
the Atlantic domain being considered the main 
source of their species (generally more than 50% 

of the total numbers of species) (Assis et al. 2004). 
However, there are also reports of contributions 
from Cerrado (Neotropical Savanna), Caatinga 
(Seasonally Dry Tropical Forests and Woodlands), 
and Amazonia floras (Cerqueira 2000; Sacramento 
et al. 2007; Castro et al. 2012).

Taking into consideration the young 
geological age and scarcity of endemism in 
Restinga vegetation, we hypothesize that the flora 
of Restinga forests is composed mostly of elements 
that have migrated from neighboring wet forest 
areas rather than arising from in situ speciation. 
This hypothesis can be tested by demonstrating 
that the floras of Restinga forests are more similar 
to those of geographically close rain forests than to 
other (more remote) Restinga forest sites, and we 
present here comparative analyses to that end. We 
also report the results of floristic studies of Restinga 
forests from southern Bahia that can help fill gaps 
in our knowledge of the floristic compositions of 
Restinga forests in an important center of diversity 
in the Atlantic domain.

Materials and Methods
Study areas
The survey areas encompassed four sites 

in southern Bahia State, Brazil (Fig. 1), in the 
municipalities of Itacaré (Mata do Santo Amaro 
- MAS) and Maraú (Mata do Caubi - MC; Mata 
da Estrada Maraú-Itacaré – MMI; and Mata da 
Piracanga - MP; Tab. 1). The region is part of the 
Atlantic domain, with a mean annual precipitation 
between 1,200 and 2,400 mm, with the rainy season 
extending from March to July, without a dry period; 
the mean annual temperature is approximately 25 
°C, with small oscillations between the minimum 
and maximum mean temperatures of 20 and 26 
°C - an Af climate type according to the Köppen 
(1948) system (C.E.I. 1993). 

The Restinga Forests in the survey region 
grow on well-preserved coastal ridges ranging 
from 5 to 8 m a.s.l. The substrate is sandy, and 
originated from ocean regressions following 
the Pleistocene transgression (Martin et al. 
1980). Forest fragments are surrounded by open, 
seasonally flooded grasslands (Silva & Britez 
2005) that grow in lowland areas between 
mountain ridges, with pools forming during the 
rainy period. These grasslands are characterized 
by a well-developed herbaceous layer with 
sparsely distributed woody plants (Silva & 
Britez 2005). 
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Figure 1 – Map of Brazil showing the locations of the areas used in the similarity analyses; circles indicate Restinga 
forests, and triangles wet forest areas. The inset shows the borders of the municipalities of Itacaré and Maraú (Bahia 
State), highlighting the distribution of the sandy Quaternary sediments and Restinga forest sites (circles) where the 
floristic surveys were conducted. Brazilian states with areas considered in the similarity and cluster analyses are 
indicated by darker grey shading: BA= Bahia; CE= Ceará; ES=Espírito Santo; PB=Paraíba; PE=Pernambuco; RJ= 
Rio de Janeiro; SP= São Paulo.
Figura 1 – Mapa do Brasil mostrando a localização das áreas comparadas nas análises de similaridade; círculos indicam áreas de florestas 
de Restinga e triângulos áreas de florestas pluviais. Em detalhe, limites dos municípios de Itacaré e Maraú (estado da Bahia), destacando 
a extensão de sedimentos arenosos do Quaternário e os sítios de florestas de Restinga (círculos) onde foram realizadas amostragem 
florística. Estados com áreas usadas nas análises de similaridade e agrupamento estão em cinza mais escuro: BA= Bahia; CE= Ceará; 
ES=Espírito Santo; PB=Paraíba; PE=Pernambuco; RJ= Rio de Janeiro; SP= São Paulo.

The four Restinga forest fragments studied 
here are classified as non-flooding Restinga forests, 
according Silva & Britez (2005), although all of 
them show micro-topographical variations with 
certain localities subject to periodic flooding. The 
forest canopy is approximately 15 m tall, although 
some emergent species may reach 22 m. 

Floristic Surveys
Floristic surveys were carried out between 

March/2013 and February/2014 during nine field 
trips. The plant specimens were gathered and 
processed as described by Mori et al. (1989). 
Biological forms were assigned to each species 
following Whittaker (1975): trees (woody, ≥ 3 
m tall), shrubs (woody, <3 m tall, usually multi-
stemmed), herbs (self-standing, not woody), vines 
(climbing, woody or not woody), and epiphytes 
(growing on other plants). Trees and shrubs 
were collected even if they were not fertile, but 

other biological forms were sampled only when 
flowering and/or fruiting. 

All collected materials were deposited in the 
State University of Feira de Santana herbarium 
(HUEFS). Identifications were made using 
taxonomic monographs and floras, by comparisons 
with identified specimens in the HUEFS and 
CEPEC (Herbário André Maurício Vieira de 
Carvalho, Centro de Pesquisas do Cacau) herbaria, 
and by consulting specialists of specific taxonomic 
groups. The species are arranged according the APG 
III (2009) system, with taxa names being updated 
according to the online databases of the Lista de 
Espécies da Flora do Brasil (<http://floradobrasil.
jbrj.gov.br>) and the Missouri Botanical Gardens 
(<http://tropicos.org>). The occurrence of each 
species in specific Brazilian phytogeographical 
domains (Amazonia, Atlantic Forest, Caatinga, 
Cerrado, Pantanal, and Pampa) was determined by 
consulting the Lista de Espécies da Flora do Brasil 
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website (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br>). Species 
were considered endemic to the Atlantic domain 
following Stehmann et al. (2009).

Similarity and correlation analyses
In order to test the putative effects of 

geographical distances from wet forests on the 
floristic compositions of Restinga forests, we 
prepared a binary matrix (presence/absence) based 
on the floristic lists of eleven Restinga forest and 
nine wet forest sites (Tab. 1; Fig. 1). All wet forest 
sites were within the Atlantic domain and less than 
200 km from the Restinga forests sites investigated.

We excluded from the dataset any taxa 
identified only to the genus or family levels, or 
species with inaccurate identifications (affine 
[aff.] or confer [cf.]). Infraspecific ranks were not 
considered, and subspecies and different varieties 
were therefore regarded as the same species. The 
consolidated floristic list of the 20 areas comprised 
2,431 species (Supplementary material).

The sites were compared by cluster analysis 
using Jaccard’s coefficient (Mueller-Dombois & 
Ellenberg 1974) and the Unweighted Pair Group 
Method using Arithmetic averages (UPGMA) 

with bootstrap support calculated from 1,000 
replications using Past software (Hammer et al. 
2001). Principal Component Analysis (PCA) was 
also performed using the same dataset and software 
cited above.

The Mantel Test using XLSTAT software 
was employed to assess correlations between 
the geographic and floristic distances of all sites 
(Addinsoft 2007). Floristic distances were estimated 
using the Jaccard coefficient, calculated with Past 
software (Hammer et al. 2001). Geographical 
distances were assessed by considering a central 
coordinate for each site, and the distances between 
areas were then measured using the Google Earth 
ruler tool. The significance of the Mantel test was 
calculated using the Monte Carlo test, with 10,000 
permutations.

Results
The floristics of restinga forests in 
southeastern Bahia
A total of 302 angiosperm species belonging 

to 184 genera and 75 families were surveyed 
(Tab. 2), with 295 taxa being identified to the 
species level. The richest families in terms 

Table 1 – Restinga and wet forests in evaluated in the multivariate analyses, with their acronyms, locations, coor-
dinates, and vegetation types.
Tabela 1 – Áreas de florestas de restinga e florestas pluviais usadas na análise multivariadas, com sigla, localização, coordenadas e 
tipos vegetacionais.

Sigla Município Estado Latitude Longitude Formação Referência

ResSGA(CE)
São Gonçalo do 

Amarante
CE -3.606944444 -38.87027778 Restinga Castro et al. (2012)

ResMara(PB) Mataraca PB -6.486111111 -34.94166667 Restinga
Oliveira-Filho & Carvalho 

(1993)

OmbSVF(PE) São Vicente Férrer PE -7.633333333 -35.5
Ombrófila 
Montana

Ferraz & Rodal (2008)

ResCSA(PE)
Cabo de Santo 

Agostinho
PE -8.125 -35.01527778 Restinga Sacramento et al. (2007)

ResTam(PE) Tamandaré PE -8.788888889 -35.1125 Restinga Silva et al. (2008)

ResCon(BA) Conde BA -11.81277778 -37.64027778 Restinga Menezes et al. (2009)

OmbSTe(BA) Santa Terezinha BA -12.85 -39.96666667
Ombrófila 

Submontana

Carvalho-Sobrinho & 
Queiroz (2005), Neves 

(2005)

ResMaIt(BA) Maraú-Itacaré BA -14.21694444 -38.99833333 Restinga Este estudo

OmbBP(BA) Barro Preto BA -14.76666667 -39.53333333
Ombrófila 
Montana

Amorim et al.(2009)

OmbUna(BA) Una BA -15.16666667 -39.05
Ombrófila 
Tabuleiro

Amorim et al.(2008)
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of their numbers of species were: Fabaceae 
(35 species), Myrtaceae (25), Rubiaceae (21), 
Sapotaceae (13), Bromeliaceae (12), Annonaceae 
(11), Erythroxylaceae (10), Melastomataceae (9), 
and Apocynaceae (8). Together, these families 
comprised 47.7% of the total number of species 
sampled. The richest genera were Myrcia (12 
species), Erythroxylum (10), Aechmea (8), Miconia 
(8), and Psychotria (7).

Among biological forms, trees were the most 
abundant (213 species / 70.5%), followed by shrubs 
(39 / 12.9%), vines (24 / 7.9%), herbs (19 / 6.3%), 
and epiphytes (7 / 2.3%). 

Phytogeographical domain assignments 
resulted in 144 species (47.7%) identified as being 
endemic to the Atlantic domain, 34 species (11.2%) 
disjunct between the Atlantic and Amazonia 
domains, 72 species (23.8%) continuously 
distributed throughout the Atlantic and Amazonian 
domains, and 45 (14.9%) throughout the Atlantic, 
Caatinga, and Cerrado domains. Among the species 
endemic to the Atlantic domain, 58 (19.2%) were 
restricted to the area between southern Bahia and 
northern Espírito Santo.

Five species encountered in the study area are 
probably endemic to Restinga vegetation: Abarema 
turbinata (Benth.) Barneby & J.W.Grimes, 
Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel, Parkia 
bahiae H.C.Hopkins (Fabaceae), Pagamea harleyi 
Steyerm. (Rubiaceae), and Schefflera selloi 
(Marchal) Frodin & Fiaschi (Araliaceae).

Similarity and correlation analyses
Similarity analysis indicated the formation of 

five groups (A – E) with low similarity values, but 
with high support values, except group A (Fig. 2). 
Four groups include Restinga and wet forests, with: 
Group A comprising the sites in Rio de Janeiro and 
southern Espírito Santo states; group B comprising 
the sites located in Bahia State north of Todos os 
Santos Bay to Paraíba State; group C comprising 
the only site examined in Ceará State; group D 
comprising sites in southern Bahia and northern 
Espírito Santo states; and group E comprising the 
sites in São Paulo State.

PCA axis 1 and 2 (accounting for 34.4% of 
the observed variance) supported the separation of 
groups D and E from a group formed by the A, B 
and C sites. The Mantel test indicated a significant 
negative correlation between geographic distance 
and floristic similarities (r = -0.452; p < 0.0001).

Discussion
The floras of the southern Bahia 
Restinga forests
The species richness of the study areas were 

found to be similar to those of other Restinga 
forest surveys (Martins et al. 2008; Castro et al. 
2012), but approximately three times lower than 
neighboring wet forest formations of the Atlantic 
domain (Amorim et al. 2008; Amorim et al. 2009). 
The low diversities of Restinga forests have been 

Sigla Município Estado Latitude Longitude Formação Referência

OmbAra(BA) Arataca BA -15.16666667 -39.33333333
Ombrófila 
Montana

Amorim et al.(2009)

OmbCam(BA) Camaca BA -15.38333333 -39.55
Ombrófila 
Montana

Amorim et al.(2009)

OmbLin(ES) Linhares ES -19.2 -40.03333333
Ombrófila 
Tabuleiro

Peixoto et al. (2008)

ResVit(ES) Vitória ES -20.25833333 -40.275 Restinga Pereira & Assis (2000)

ResSJB(RJ) São João da Barra RJ -21.73333333 -41.03333333 Restinga
Assumpção & Nascimento 

(2000)

OmbCMa(RJ)
Cachoeiras de 

Macaú
RJ -22.48333333 -42.88333333

Ombrófila 
Submontana

Kurtz & Araújo (2000)

ResMar(RJ) Maricá RJ -22.91805556 -42.81694444 Restinga Lemos et al. (2001)

ResBer(SP) Bertioga SP -23.75083333 -45.97 Restinga Martins et al. (2008)

ResBer2(SP) Bertioga SP -23.75083333 -45.97 Restinga Martins et al. (2008)

OmbSBa(SP) Sete Barras SP -24.23555556 -48.07833333
Ombrófila 

Submontana
Ziparro et al. (2005)
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environmental filters that limit the establishment 
of lineages not adapted to the unique conditions of 
Restinga habitats.

The most species rich families encountered in 
our surveys (Fabaceae, Myrtaceae, Sapotaceae, and 
Rubiaceae) were also among the most important 
families reported in other Restinga forest sites 
(Assumpção & Nascimento 2000; Assis et al. 2004; 
Martins et al. 2008; Silva et al. 2008). Myrtaceae 
taxa are typically found on soils with low fertility 
(Berry 1915) and are important components of 
Restinga vegetation along the entire coast of 
Brazil. Erythroxylaceae and Melastomataceae, 
on the other hand, generally contribute very few 
species to the Restinga forest floras, although they 
are well-represented in wet forests of the Atlantic 
domain (Stehmann et al. 2009); Erythroxylaceae 
also shows high richness in the Cerrado domain 
(Ratter et al. 2003). Bromeliaceae was among the 
five richest families in the Restinga forests studied. 
This family is highly diverse in eastern Brazil 
(Smith & Downs 1979) and is the most diverse 
family of epiphytes in the Atlantic domain (Borgo 
& Silva 2003; Giongo & Weachter 2004) – but 
has relatively little importance in sites along the 
northern coast of Brazil (Castro et al. 2012). Thus, 
the high richness of families such Melastomataceae, 
Erythroxylaceae, and Bromeliaceae is probably 
idiosyncratic in southern Bahia Restinga forests.

Myrcia and Psychotria were among the most 
species rich genera in the study sites, and have 
likewise been reported as being highly diverse 
genera in Restinga forests (Martins et al. 2008) and 
other forest types in the Atlantic domain (Amorim 
et al. 2009; Stehmann et al. 2009). Aechmea, 
Erythroxylum, and Miconia were recorded here 
for the first time as being among the most diverse 
genera of Restinga forests.

Epiphytes are poorly represented in southern 
Bahia Restinga forests, in agreement with reports 
from coastal forests in the neighboring Espírito 
Santo State (Pereira et al. 1998).

The presence of species disjunct between 
Atlantic and Amazonian wet forests reinforces 
the hypothesis of past connections between these 
two forest blocks. It has been hypothesized that 
connections were possible during the wetter periods 
of the Quaternary due to the expansion of those 
wet forests and/or the emergence of ecological 
corridors (Bigarella & Andrade-Lima 1982). About 
8% of the species found in forests in southern 
Bahia have this distribution pattern (Mori et al. 

Figure 2 –Results of the UPGMA cluster analysis that 
considered areas of Restinga and wet forests of the 
Atlantic domain (above), showing the formation of 
five major groups according to their Jaccard similarity 
indices. The numbers associated with the groups are 
bootstrap support values (1,000 replications). Principal 
component analysis (PCA) using the same 20 areas is 
indicated below, highlighting the four major groups 
(A, B, D and E) in the first two axes (34.4% of total 
variance). The only area of group C (São Gonçalo 
do Amarante, Ceará) is included within the polygons 
formed by groups A and B.
Figura 2 – Resultado da análise de agrupamento (UPGMA) entre 
áreas de florestas de Restinga e florestas pluviais do domínio Mata 
Atlântica (acima) mostrando a formação de cinco grupos principais 
de acordo com índice de similaridade de Jaccard. Números nos 
grupos são valores de suporte de bootstrap (1.000 replicações). 
Análise de componentes principais (PCA) entre as mesmas 20 áreas 
é mostrada abaixo ressaltando os quatro grupos maiores (A, B, D 
e E) nos dois primeiros eixos (34,4% da variância total). A única 
área do grupo C (São Gonçalo do Amarante, Ceará) está incluída 
nos polígonos formados pelos grupos A e B.

highlighted by Guedes et al. (2006) and Lima et 
al. (2011), and seem to be determined by factors 
related to their nutrient-poor and well-drained 
sandy soils (Almeida Jr. et al. 2009). Edaphic 
conditions are therefore presumed to act as 
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1981; Amorim et al. 2008), but less than 4% of 
Restinga species in Rio de Janeiro State (Araújo 
2000). These findings indicate that proximity 
to southern Bahia wet forests (“Hileia Baiana”) 
accounts for higher proportions of species from 
Restinga forests in South Bahia showing Atlantic-
Amazonia disjunction patterns than those in other 
areas (Pereira & Araújo 2000).

Some species encountered in the Restinga 
forests studied here occur from Atlantic domain 
forests through to the Caatinga and Cerrado 
domains, occasionally reaching the Amazon region. 
Oliveira-Filho & Ratter (1995) concluded that these 
distribution patterns could have been established 
through two distinct processes: by interchanges of 
species between deciduous and semi-deciduous 
forests (requiring the presence of high to medium 
fertility soils); or the expansion of species from 
gallery forests (that could have acted as ecological 
corridors for wet forests trees across central Brazil). 

Southern Bahia and northern Espírito Santo 
State show high levels of endemism and diversity 
(Thomas et al. 1998; Murray-Smith et al. 2008) 
– which has been attributed to the environmental 
stability of a putative ecological refuge during 
the climatic fluctuations of the Quaternary period 
(Carnaval & Moritz 2008). The few endemic 
species observed in Restinga vegetation (Lima et 
al. 2011) probably reflect the more recent origin of 
its geological substrate (Scarano 2002). 

Are Restinga forests a subset of Atlantic 
wet forests?
Multivariate analyzes demonstrated (with 

high bootstrap support) that Restinga forest sites 
did not group together, yielding instead mixed 
groups of Restinga forests and neighboring Atlantic 
wet forest sites. The Mantel test results reinforced 
the influence of geography on the similarities 
between areas, demonstrating that geographically 
closer areas tend to be more similar – even though 
they did not necessarily share similar ecological 
conditions (as with Restinga and wet forests). 

The low similarity values observed are the 
result of only small numbers of species being shared 
between sites, and reflect the fact that different 
areas had floristic particularities that are probably 
the result of the environmental heterogeneity that 
characterizes Brazilian Restinga sites (Araújo & 
Henriques 1984; Magnago et al. 2011).

The fact that Restinga forests: (1) have few 
endemic species; (2) are of recent geological origin; 

and (3) most species (~94%) also occur in wet forests 
in the Atlantic domain (Stehmann 2009), reinforce the 
hypothesis that Restingas are marginal habitats and 
that their floras are subsets of the floras of adjacent 
wet forest areas (Scarano 2009). These wet forests 
thus serve as sources of species able to overcome 
environmental filters imposed by unique restinga soil 
conditions (Assis et al. 2011). The proximity of wet 
forests that serve as sources of propagules should have 
strong influences on community assemblages and 
diversity patterns in Restinga forests (Assumpção & 
Nascimento 2000; Almeida Jr et al. 2009; Santos et al. 
2012). This floristic continuity, together with evidence 
that tropical forest trees can disperse pollen over long 
distances (up to 20 km; see Ward et al. 2005 for a 
review), suggests that gene flow can occur between 
Restinga forest plants and populations in adjacent wet 
forests – and would account for low speciation rates 
and low endemism.

The Restinga forest sites of Bahia State 
clustered into two groups: 1) sites north of Todos 
os Santos Bay in group B and other sites from 
northeastern Brazil; and 2) sites in southern Bahia in 
group D and sites from northern Espírito Santo State. 
This finding reinforces previous reports that the 
Restinga vegetation of Bahia State forms two blocks 
– with sites located in the southern portion of that 
state being more similar to Restinga sites in Espírito 
Santo and Rio de Janeiro than to sites located in 
northern Bahia (Araújo 2000). The differentiation 
of these floristic blocks could reflect distinct climate 
types (a moist tropical climate with no dry season 
in the southern region, and a seasonal tropical 
climate with a dry winter in the northern region) 
(Peel et al. 2007; Alvares et al. 2013). Seasonality 
thus represents another factor that can influence the 
floristic composition of Restinga forests located 
north of Todos os Santo Bay, and this is corroborated 
by the presence of species that are typical of seasonal 
environments in group B sites, such as Commiphora 
leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae), 
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (Euphorbiaceae), 
and Syagrus coronata (Mart.) Becc (Arecaceae).

Substructuring according to elevation was 
noted in group D, with one group being formed 
by lowland areas (“tabuleiros”) and Restinga, and 
another group formed by montane and submontane 
forests. Despite the environmental heterogeneity 
attributable to elevation, this group is well-supported 
(95% bootstrap). Even though geographically 
distant, the inclusion of the Linhares area into this 
group was expected because of an apparent floristic 
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gradient between the forests of northern Espírito 
Santo and those of southern Bahia State (Oliveira-
Filho & Fontes 2000).

The areas located in the states of Rio de 
Janeiro and São Paulo formed two distinct groups 
by cluster analysis (groups A and E respectively). 
These two groups are located on the southeastern 
coast of Brazil (Villwock et al. 2005) an area that 
is characterized by the presence of the Serra do 
Mar mountain range. Coastal geology therefore 
also seems to influence the floristic composition 
of Restinga vegetation (Pereira & Araújo 2000). 
Despite their geological affinities, groups A and 
E are subjected to different climatic regimes (Peel 
et al. 2007; Alvares et al. 2013), which justifies 
their separation.

The isolated position of the Restinga forest 
located in Ceará State reinforces the importance of 
contiguous vegetation areas as propagule sources 
in the constitution of Restinga forest floras. The 
Restinga forest in this area is close to Caatinga 
(dryland) vegetation and shares many species that 
predominantly occur in the latter, such as Cereus 
jamacaru DC. (Cactaceae), Croton blanchetianus 
Baill. (Euphorbiaceae), Margaritopsis carrascoana 
(Delprete & E.B.Souza) C.M.Taylor & E.B.Souza 
(Rubiaceae), and Sideroxylon obtusifolium (Humb. 
ex Roem. & Schult.) T.D. Penn. (Sapotaceae).

Supplementary material
Supplementary material is available at (<http://

dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1246794>).

Family/Species Habit
Phytogeographic 

domains
Voucher MC MMI MP MSA

Acanthaceae

Aphelandra nitida Nees & Mart. Herb MA MF513 x x x x

Ruellia affinis (Schrad.) Lindau* Shrub MA MF130 x x

Achariaceae

Carpotroche brasiliensis (Raddi) A Gray Tree CE, AM, MA MF464 x

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl. Tree CA, CE, AM, MA MF90 x x x x

Thyrsodium spruceanum Benth. Tree AM, MA MF460 x x x

Annonaceae

Annona acutiflora Mart. Tree MA MF540 x x
Annona bahiensis (Maas & Westra) 
H.Rainer

Tree MA MF541 x x x x

Annona salzmannii A.DC. Tree MA MF211 x x x x

Duguetia restingae Maas* Tree MA EM3535 x

Guatteria australis A.St.-Hil. Tree MA MF98 x x x x

Guatteria oligocarpa Mart. Tree MA MF152 x x x x

Table 2 – List of the Angiosperm species collected at Maraú-Itacaré: MC= Mata do Caubi; MMI= Mata estrada Maraú-
-Itacaré; MP= Mata Piracanga; MAS= Mata do Santo Amaro. Brazilian phytogeographic domains: AM= Amazonian, 
CA= Caatinga, CE= Cerrado, MA= Atlantic Forest, PAM=Pampa, PAN= Pantanal. Collectors: EM= Eloína Neri 
de Matos; MF= Moabe Ferreira Fernandes. *= Species endemic to southeastern Bahia and northern Espírito Santo.
Tabela 2 – Lista das espécies de Angiospermas amostradas nas florestas de Restinga da região de Maraú-Itacaré: MC= Mata do Caubi; 
MMI= Mata estrada Maraú-Itacaré; MP= Mata Piracanga; MAS= Mata do Santo Amaro. Domínios fitogeográficos: AM=Amazônia, 
CA=Caatinga, CE=Cerrado, MA=Mata Atlântica, PAM=Pampa, PAN=Pantanal. Coletores: EM= Eloína Neri de Matos; MF= Moabe 
Ferreira Fernandes. *=Endêmicas do sul da Bahia e norte do Espírito Santo.
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Family/Species Habit
Phytogeographic 

domains
Voucher MC MMI MP MSA

Guatteria tomentosa Rusby Tree AM, MA MF299 x x

Unonopsis riedeliana R.E.Fr. Tree MA MF317 x x

Xylopia ochrantha Mart. Tree MA MF420 x x

Xylopia sericea A.St.-Hil. Tree CE, AM, MA MF138 x

Xylopia sp. Tree - MF355 x

Apocynaceae

Aspidosperma discolor A.DC. Tree CA, CE, AM, MA MF270 x x x

Couma rigida Müll.Arg.* Tree CA, MA MF283 x x

Ditassa crassifolia Decne. Vine CE, MA MF227 x x x

Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson Tree AM, MA MF248 x x x
Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. 
& Schult.) K.Schum.

Vine CA, CE, AM, MA MF79 x x

Rauvolfia grandiflora Mart. Tree MA MF122 x x
Tabernaemontana flavicans Willd. ex 
Roem. & Schult.

Tree CE, AM, MA MF364 x x

Tabernaemontana salzmannii A.DC. Tree CE, MA MF112 x

Aquifoliaceae

Ilex floribunda Reissek ex Maxim. Tree MA MF430 x x x x

Araceae

Anthurium gladiifolium Schott Herb MA MF345 x

Heteropsis oblongifolia Kunth Herb CE, AM, MA MF91 x x x x

Rhodospatha latifolia Poepp. Herb CA, CE, AM, MA EM3543 x

Araliaceae
Schefflera selloi (Marchal) Frodin & 
Fiaschi*

Tree MA MF261 x x x

Arecaceae

Attalea funifera Mart. ex Spreng. Tree MA MF542 x x x x

Bactris hirta Mart. Shrub AM, MA MF408 x x
Bactris  horridispatha  Noblick ex 
A.J.Hend.*

Shrub MA MF343 x x

Euterpe edulis Mart. Tree CE, MA MF543 x x x x

Geonoma pauciflora Mart. Shrub MA EM3536 x

Geonoma pohliana Mart. Shrub MA MF292 x

Asteraceae

Piptocarpha riedelii (Sch.Bip.) Baker* Vine MA MF479 x x
Vernonanthura divaricata (Spreng.) 
H.Rob.

Shrub CE, MA MF417 x x

Vernonanthura vinhae (H.Rob.) H.Rob.* Shrub MA MF213 x x x
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Family/Species Habit
Phytogeographic 

domains
Voucher MC MMI MP MSA

Bignoniaceae
Anemopaegma chamberlaynii (Sims) 
Bureau & K.Schum.

Vine CA, CE, MA MF140 x x

Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos Tree CA, CE, MA MF390 x x

Jacaranda obovata Cham. Tree CA, CE, MA MF500 x x x x

Lundia cordata (Vell.) DC. Vine CA, MA MF95 x x

Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith Tree CA, CE, MA MF77 x x x x

Tabebuia stenocalyx Sprague & Stapf Tree MA MF74 x x x x

Boraginaceae

Cordia glabrifolia M.Stapf* Tree MA EM3554 x

Bromeliaceae

Aechmea amorimii Leme* Epiphyte MA MF357 x

Aechmea andersonii H.Luther & Leme* Epiphyte MA EM3534 x

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. Herb CA, CE, AM, MA EM3540 x x

Aechmea bicolor L.B.Sm.* Epiphyte MA MF296 x

Aechmea blanchetiana (Baker) L.B.Sm.* Herb MA MF134 x x x

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker Herb CA, CE, AM, MA MF133 x x x

Aechmea marauensis Leme Herb MA MF110 x x
Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & 
Schult.f.

Epiphyte AM, MA MF450 x

Guzmania lingulata (L.) Mez Epiphyte AM, MA EM3537 x x x x

Vriesea duvaliana E.Morren* Epiphyte MA EM3544 x

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer Epiphyte MA EM3552 x
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & 
Schult.f.) Wittm.

Herb CA, CE, MA MF224 x x x

Burseraceae

Protium bahianum Daly* Tree MA MF478 x x x

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Tree CA, CE, AM, MA MF359 x x x x

Tetragastris occhionii (Rizzini) Daly* Tree MA MF318 x x

Callophylaceae

Kielmeyera itacarensis Saddi * Tree MA MF537 x

Cannabaceae

Trema micrantha (L.) Blume Tree
AM, CA, CE, MA, 

PAN, PAM
MF358 x

Caricaceae

Jacaratia heptaphylla (Vell.) A.DC. Tree MA MF83 x x x

Caryocaraceae



Floristic surveys of Restinga Forests and the effects of geography on community composition

Rodriguésia 66(1): 051-073. 2015

61

Family/Species Habit
Phytogeographic 

domains
Voucher MC MMI MP MSA

Anthodiscus amazonicus Gleason & 
A.C.Sm.

Tree AM, MA MF342 x x

Celastraceae

Maytenus distichophylla Mart. ex Reissek Tree MA MF256 x x x x

Chrysobalanaceae

Couepia belemii Prance* Tree MA MF129 x x x x
Couepia ovalifolia (Schott) Benth. ex 
Hook.f.

Tree CE, MA MF223 x x

Licania hoehnei Pilg. Tree CE, MA MF531 x x

Licania hypoleuca Benth. Tree AM, MA MF454 x x x x

Licania lamentanda Prance* Tree MA EM3553 x

Licania littoralis Warm. Tree MA EM3559 x

Licania sp. Tree - MF356 x

Parinari alvimii Prance* Tree MA MF240 x

Clusiaceae

Clusia nemorosa G.Mey. Tree CA, CE, AM, MA MF415 x x x x

Clusia sellowiana Schltdl. Tree MA MF491 x x
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) 
Zappi

Tree CA, CE, AM, MA MF305 x x x x

Garcinia macrophylla Mart. Tree AM, MA MF333 x

Symphonia globulifera L.f. Tree AM, MA MF281 x x x x

Combretaceae

Buchenavia hoehneana N.F.Mattos Tree MA MF389 x x

Conocarpus erectus L. Tree AM, MA MF243 x

Terminalia glabrescens Mart. Tree CA, CE, AM, MA MF353 x x x x

Comelinaceae
Dichorisandra procera Mart. ex Schult 
& Schult.f.

Herb MA MF286 x x x x

Cucurbitaceae

Cayaponia petiolulata Cogn.* Vine MA MF 103 x

Gurania lobata (L.) Pruski Vine AM, MA MF398 x x x

Cyclanthaceae

Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. Herb AM, MA MF105 x x x x

Dichapetalaceae

Tapura sp. Tree - MF336 x

Dilleniaceae

Davilla flexuosa A.St.-Hil. Vine MA MF477 x x x x
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Phytogeographic 

domains
Voucher MC MMI MP MSA

Doliocarpus validus Kubitzki* Vine MA MF360 x x

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Tree CE, AM, MA MF285 x x

Ericaceae
Agarista revoluta (Spreng.) J.D. Hook. 
ex Nied.

Shrub MA MF380 x x x

Erythroxylaceae

Erythroxylum compressum Peyr.* Shrub MA MF216 x

Erythroxylum cuspidifolium Mart. Tree MA EM3562 x

Erythroxylum martii Peyr.* Shrub MA MF73 x x

Erythroxylum mattos-silvae Plowman* Tree MA MF344 x x x

Erythroxylum mikanii Peyr. Shrub MA EM3545 x

Erythroxylum nobile O.E.Schulz Tree MA EM3567 x

Erythroxylum passerinum Mart. Tree MA EM3539 x x

Erythroxylum splendidum Plowman* Tree MA MF78 x x

Erythroxylum squamatum Sw. Tree CA, CE, AM, MA MF87 x

Erythroxylum tenue Plowman* Shrub MA MF320 x x

Euphorbiaceae
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.
Arg.

Tree CA, CE, AM, MA MF372 x x

Alchornea glandulosa subsp. iricurana 
(Casar.) Secco

Tree MA MF298 x

Astraea sp. Tree - MF225 x x

Croton macrobothrys Baill. Tree MA MF447 x x

Croton sellowii Baill. Shrub CA, MA MF271 x x x x

Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. Herb CA, CE, AM, MA MF350 x
Microstachys heterodoxa (Müll.Arg.) 
Esser*

Shrub CA, MA MF379 x

Fabaceae

Abarema filamentosa (Benth.) Pittier Tree MA MF88 x x x x

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip Tree AM, MA MF93 x x
Abarema turbinata (Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes*

Tree MA MF104 x x x

Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico Tree CE, AM, MA MF113 x

Andira marauensis N.F.Mattos* Tree MA MF76 x x

Andira nitida Mart. ex Benth. Tree MA MF323 x x x x

Arapatiella psilophylla (Harms) R.S.Cowan* Tree MA MF128 x
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Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin 
& Barneby

Tree CA, CE, AM, MA MF157 x

Clitoria falcata Lam. Vine CE, AM, MA MF337 x x

Copaifera lucens Dwyer Tree MA MF384 x

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Tree MA MF403 x

Diplotropis incexis Rizzini & A.Mattos Tree MA MF228 x x x

Harleyodendron unifoliolatum R.S.Cowan Tree MA MF468 x

Hymenolobium alagoanum Ducke Tree MA MF141 x x

Inga capitata Desv. Tree AM, MA MF99 x x x x

Inga edulis Mart. Tree CA, CE, AM, MA MF348 x x

Inga pleiogyna T.D.Penn.* Tree MA MF151 x x x

Inga tenuis (Vell.) Mart. Tree MA MF392 x x x

Inga thibaudiana DC. Tree CA, CE, AM, MA MF86 x x

Leptolobium bijugum (Spreng.) Vogel Tree MA MF275 x

Machaerium salzmannii Benth. Shrub MA MF102 x

Macrolobium latifolium Vogel* Tree MA MF101 x x x

Mimosa ceratonia L. Vine CE, MA MF207 x

Moldenhawera blanchetiana Tul.* Tree MA MF162 x

Ormosia fastigiata Tul. Tree CE, MA MF255 x x x x

Parkia bahiae H.C.Hopkins* Tree MA MF81 x x x x

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. Tree AM, MA MF206 x x
Piptadenia adiantoides  (Spreng.) 
J.F.Macbr.

Vine CA, CE, MA MF125 x

Pterocarpus rohrii Vahl Tree CE, AM, MA MF385 x x

Senna pinheiroi H.S.Irwin & Barneby Shrub CA, MA MF144 x x

Swartzia apetala Raddi Tree CA, CE, MA MF80 x x x

Swartzia polita (R.S.Cowan) Torke* Tree MA MF302 x x x x

Swartzia simplex (Sw.) Spreng. Tree MA MF346 x x
Tachigali densiflora (Benth.) L.G.Silva 
& H.C.Lima

Tree MA MF282 x x

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev Tree MA MF273 x x x

Gentianaceae
Chelonanthus purpurascens (Aubl.) 
Struwe et al.

Herb CA, CE, AM, MA MF118 x

Heliconiaceae

Heliconia psittacorum L.f. Herb
AM, CA, CE, MA, 

PAN
EM3566 x

Humiriaceae



64 Fernandes, M.F. & Queiroz, L.P.

Rodriguésia 66(1): 051-073. 2015

Family/Species Habit
Phytogeographic 
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Humiria balsamifera (Aubl.) J.St.-Hil. Tree CA, CE, AM, MA MF136 x x x x

Sacoglottis mattogrossensis Malme Tree CE, AM, MA MF485 x

Vantanea bahiaensis Cuatrec.* Tree MA MF301 x

Hypericaceae

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Tree CA, CE, AM, MA MF100 x x x x

Vismia macrophylla Kunth Tree AM, MA MF149 x

Icacinaceae

Emmotum affine Miers Tree MA MF316 x x x x

Lacistemataceae

Lacistema robustum Schnizl. Tree MA MF117 x x

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Vine CA, CE, AM, MA MF470 x

Aegiphila macrantha Ducke Vine AM, MA MF525 x

Vitex polygama Cham. Tree CA, CE, AM, MA MF242 x x x

Lauraceae

Endlicheria glomerata Mez Tree CA, CE, MA MF544 x

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. Tree CA, CE, AM, MA MF352 x x

Ocotea canaliculata ( Rich.) Mez Tree AM, MA MF276 x

Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez Tree MA MF326 x x x x

Ocotea nutans (Nees) Mez Tree CE, MA MF295 x x

Persea caesia Meisn. Tree MA MF309 x

Lecythidaceae
Eschweilera ovata (Cambess.) Mart. ex 
Miers

Tree CA, CE, AM, MA MF165 x x x x

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Tree AM, MA MF373 x

Lecythis pisonis Cambess. Tree AM, MA MF394 x

Malpighiaceae

Byrsonima cacaophila W.R.Anderson* Tree MA MF289 x x

Byrsonima sericea DC. Tree CA, CE, MA MF250 x x x x

Heteropterys imperata Amorim* Vine MA MF347 x x x

Stigmaphyllon blanchetii C.E.Anderson Vine CA, CE, MA MF147 x x

Malvaceae

Apeiba tibourbou Aubl. Tree CA, CE, AM, MA MF121 x
Eriotheca macrophylla  (K.Schum.) 
A.Robyns

Tree MA MF510 x x x x

Melastomataceae
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Henriettea succosa (Aubl.) DC. Tree AM, MA MF123 x x x

Miconia albicans (Sw.) Triana Shrub CA, CE, AM, MA MF509 x

Miconia amoena Triana Tree MA MF215 x x

Miconia ciliata (Rich.) DC. Tree CA, CE, AM, MA MF114 x

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin Tree MA MF461 x x x

Miconia compressa Naudin Shrub MA MF108 x x x

Miconia holosericea (L.) DC. Tree CE, AM, MA MF418 x x

Miconia prasina (Sw.) DC. Tree CA, CE, AM, MA MF458 x x

Miconia tomentosa (Rich.) D.Don Tree CE, AM, MA MF284 x

Meliaceae

Guarea guidonia (L.) Sleumer Tree CA, CE, AM, MA MF322 x x x x

Trichilia lepidota Mart. Tree MA MF232 x x x x

Trichilia ramalhoi Rizzini Tree MA MF145 x x

Moraceae

Brosimum rubescens Taub. Tree AM, MA EM3560 x x x x

Ficus bahiensis C.C.Berg & Carauta Tree CA, CE, MA MF257 x x x

Ficus gomelleira Kunth Tree CA, CE, AM, MA MF204 x x x x

Ficus hirsuta Schott Tree CA, MA MF97 x x

Sorocea racemosa Gaudich. Tree MA MF452 x x

Myristicaceae

Virola officinalis Warb. Tree MA MF367 x

Myrtaceae

Calycolpus legrandii Mattos Tree MA MF205 x

Calyptranthes restingae Sobral Tree MA MF274 x x
Campomanesia dichotoma (O.Berg) 
Mattos

Tree CA, CE, MA MF307 x x x

Eugenia astringens Cambess. Tree MA MF545 x x x

Eugenia candolleana DC. Tree CA, CE, MA MF547 x

Eugenia hirta O.Berg Tree MA MF221 x

Eugenia itacarensis Mattos* Tree MA MF436 x

Eugenia longifolia DC.* Tree MA EM3568 x x x

Eugenia sp. Tree - MF131 x

Marlierea glabra Cambess. Tree MA EM3550 x x x

Marlierea obscura O.Berg Tree MA MF539 x x

Marlierea obversa D.Legrand Tree MA MF506 x x
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Myrcia bergiana O.Berg Tree CA, MA MF107 x x x x

Myrcia grazielae NicLugh.* Tree MA MF546 x x

Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Tree CA, CE, AM, MA MF212 x x x x

Myrcia micropetala (Mart.) Nied. * Tree MA MF550 x x

Myrcia ramuliflora (O.Berg) N.Silveira* Tree MA MF234 x x

Myrcia salzmannii O.Berg Tree MA MF538 x x

Myrcia silvatica (G.Mey.) DC. Tree CE, AM, MA MF115 x x

Myrcia sp. Tree - EM3541 x

Myrcia sp.2 Tree - MF425 x

Myrcia spectabilis DC. Tree MA MF312 x x x x

Myrcia splendens (Sw.) DC. Tree
AM, CA, CE, MA, 

PAN
MF132 x x x x

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Tree CA, CE, AM, MA MF168 x x

Psidium bahianum Landrum & Funch* Tree MA MF388 x

Nyctaginaceae

Guapira areolata (Heimerl) Lundell Tree CE, MA MF246 x x x

Guapira opposita (Vell.) Reitz Tree CA, CE, AM, MA MF226 x x x x

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell Tree MA MF492 x x

Guapira venosa (Choisy) Lundell Tree AM, MA MF401 x x

Neea floribunda Poepp. & Endl. Tree AM, MA MF167 x x

Neea macrophylla Poepp. & Endl. Tree CE, AM, MA MF288 x x x x

Ochnaceae

Ouratea bahiensis Sastre* Shrub MA MF89 x x

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Tree CA, CE, AM, MA MF368 x

Ouratea gigantophylla (Erhard) Engl.* Tree MA MF374 x x x x

Ouratea longipes Sastre* Shrub MA MF303 x

Ouratea platicaulis Sastre* Tree MA MF497 x x x x

Ouratea rotundifolia (Gardner) Engl.* Shrub MA MF249 x

Olacaceae

Cathedra bahiensis Sleumer* Tree MA MF222 x

Heisteria perianthomega (Vell.) Sleumer Tree CA, CE, AM, MA MF210 x x x

Orchidaceae

Epistephium lucidum Cogn. Herb CA, CE, AM, MA MF376 x

Koellensteinia florida (Rchb.f.) Garay Herb MA MF109 x

Passifloraceae
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Passiflora sidifolia M.Roem. Vine MA MF96 x

Passiflora silvestris Vell. Vine CE, MA MF328 x

Passiflora watsoniana Mast. Vine MA MF457 x

Peraceae

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Tree CA, CE, AM, MA MF251 x x x x
Pogonophora schomburgkiana Miers ex 
Benth.

Tree CA, CE, AM, MA MF370 x x x x

Phyllantaceae

Richeria grandis Vahl Tree CA, CE, AM, MA MF164 x x x x

Piperaceae

Piper aduncum L. Tree
AM, CA, CE, MA, 

PAN, PAM
MF396 x

Piper amplum Kunth Shrub CE, MA MF399 x

Piper ilheusense Yunck. Shrub MA MF75 x x x

Poaceae
Parodiolyra ramosissima (Trin.) Soderstr. 
& Zuloaga*

Herb MA MF382 x

Polygalaceae

Bredemeyera disperma (Vell.) J.F.B.Pastore Vine MA MF92 x x

Polygonaceae

Coccoloba laevis Casar. Tree CA, MA MF244 x x

Coccoloba marginata Benth. Tree CE, AM, MA MF209 x x

Coccoloba oblonga Lindau* Shrub MA MF218 x x

Coccoloba parimensis Benth. Shrub CA, CE, AM, MA MF279 x

Coccoloba rosea Meisn. Tree MA MF119 x x x x

Primulaceae

Cybianthus amplus (Mez) G.Agostini Tree AM, MA MF438 x x

Cybianthus densiflorus Miq. Tree AM, MA MF245 x x x x

Rubiaceae
Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & 
Schult.f.

Tree CE, MA MF208 x x x

Chiococca alba (L.) Hitchc. Shrub
AM, CA, CE, MA, 

PAN
MF427 x x x x

Coussarea graciliflora (Mart.) Müll.Arg. Shrub MA MF407 x

Faramea coerulea (Nees & Mart.) DC. Shrub MA MF280 x

Faramea nocturna J.G.Jardim & Zappi* Tree MA MF349 x x x
Margaritopsis chaenotricha  (DC.) 
C.M.Taylor

Shrub MA MF217 x
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Melanopsidium nigrum Colla Tree CE, MA MF453 x x

Mitracarpus salzmannianus DC. Herb CA, CE, AM, MA MF71 x x

Pagamea guianensis Aubl. Shrub CA, CE, AM, MA MF377 x x x x

Pagamea harleyi Steyerm.* Tree MA MF262 x x

Palicourea guianensis Aubl. Tree CE, AM, MA MF146 x x x x

Psychotria bahiensis DC. Shrub CA, CE, MA MF70 x x x x

Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl. Tree AM, MA MF362 x

Psychotria jambosioides Schltdl.* Shrub MA MF137 x x x x

Psychotria mapourioides DC. Tree AM, MA MF426 x x x x
Psychotria schlechtendaliana (Müll.Arg.) 
Müll.Arg.

Shrub CA, MA MF124 x

Psychotria stachyoides Benth. Shrub CA, CE, MA MF300 x

Psychotria vellosiana Benth. Tree CA, CE, MA MF383 x

Randia calycina Cham. Tree CE, AM, MA MF321 x x

Rudgea interrupta Benth. Shrub MA MF465 x x

Salzmannia nitida DC. Shrub MA MF214 x x x

Rutaceae

Rauia nodosa (Engl.) Kallunki Tree MA MF455 x

Salicaceae

Casearia arborea (Rich.) Urb. Tree CE, AM, MA MF435 x x x x

Casearia commersoniana Cambess. Tree CA, CE, AM, MA MF85 x x x x

Sapindaceae

Cupania oblongifolia Mart. Tree CE, AM, MA MF325 x

Cupania racemosa (Vell.) Radlk. Tree CA, CE, AM, MA MF126 x x

Matayba discolor (Spreng.) Radlk. Tree MA MF84 x

Paullinia racemosa Wawra Vine MA MF230 x x x x

Serjania salzmanniana Schltdl. Vine CE, AM, MA MF94 x x x x

Talisia macrophylla (Mart.) Radlk. Tree AM, MA MF429 x

Sapotaceae

Chrysophyllum flexuosum Mart. Tree MA MF519 x x

Diploon cuspidatum (Hoehne) Cronquist Tree AM, MA MF369 x x

Ecclinusa guianensis Eyma Tree AM, MA MF351 x x x x

Manilkara salzmannii (A.DC.) H.J.Lam Tree MA MF315 x x x x
Micropholis crassipedicellata (Mart. & 
Eichler) Pierre

Tree MA MF366 x

Micropholis emarginata T.D.Penn.* Tree CA, CE, MA MF445 x
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Family/Species Habit
Phytogeographic 

domains
Voucher MC MMI MP MSA

Micropholis gardneriana (A.DC.) Pierre Tree CA, CE, AM, MA MF294 x x

Pouteria butyrocarpa (Kuhlm.) T.D.Penn.* Tree MA MF330 x

Pouteria coelomatica Rizzini Tree MA MF329 x x x

Pouteria cuspidata (A.DC.) Baehni Tree CE, AM, MA MF304 x

Pouteria guianensis Aubl. Tree AM, MA MF331 x x

Pouteria macahensis T.D.Penn. Tree MA MF 414 x

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. Tree MA MF332 x x x

Schoepfiaceae

Schoepfia brasiliensis A.DC. Tree CE, AM, MA MF265 x

Siparunaceae

Siparuna cymosa Tolm. Tree AM, MA MF291 x

Smilacaceae

Smilax campestris Griseb. Vine CA, CE, MA, PAM MF441 x x x

Solanaceae

Cestrum salzmannii Dunal Shrub MA MF405 x x x

Solanum asperum Rich. Shrub CA, CE, AM, MA MF404 x x

Solanum rupincola Sendtn. Vine MA MF375 x x

Stemonuraceae

Discophora guianensis Miers Tree AM, MA MF127 x x

Thymaelaeceae

Daphnopsis racemosa Griseb. Tree CE, MA MF269 x x x

Triuridaceae

Peltophyllum luteum Gardner Herb MA MF72 x x

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul Tree
AM, CA, CE, MA, 

PAN
MF397 x x x

Verbenaceae

Lippia macrophylla Cham.* Shrub CE, MA MF339 x x x

Violaceae

Paypayrola blanchetiana Tul. Tree MA MF386 x

Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze Tree MA MF148 x  x  
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Resumo 
Bactris maraja (marajá) é uma palmeira frequente nas margens de lagos e igarapés amazônicos, cujos frutos 
comestíveis são consumidos pelo homem e pela fauna. Os estudos morfoanatômicos das estruturas reprodutivas 
podem contribuir com informações que subsidiarão estudos taxonômicos, fisiológicos e ecológicos. O objetivo 
deste estudo foi determinar características biométricas e morfoanatômicas do pirênio, bem como característi-
cas histoquímicas da semente. Frutos maduros foram coletados e foram determinadas as dimensões, a massa 
fresca, e o teor de água, e descritas a forma, coloração e textura. O estudo anatômico foi feito pelo método de 
inclusão em resina. Foram aplicados testes histoquímicos para detecção dos principais metabólitos. Tanto os 
pirênios quanto as sementes isoladas apresentaram pequena variação biométrica, exceto para a massa fresca. 
O pirênio varia de obovado a elíptico, com endocarpo espesso, rígido, formado por células esclerificadas de 
paredes espessas. A semente é obovada depressa a elíptica, com tegumento fino, cartáceo, marrom-claro, 
aderido ao endocarpo, constituído de células parenquimáticas espessadas e taníferas; endosperma volumoso, 
sólido, homogêneo, branco, formado por células oblongas, elípticas e ovais transversalmente, e arredondadas 
longitudinalmente, com reserva proteica e lipídica; embrião lateral, cônico, pequeno, branco-leitoso, com 
conteúdo proteico e lipídico, polo radicular indiferenciado e polo caulinar com três primórdios foliares.
Palavras-chave: semente, biometria, morfoanatomia, palmeira, Bactris.

Abstract
Bactris maraja (marajá) is a common palm tree at the margins of Amazonian lakes and streams, whose 
edible fruits are eaten by man and wildlife. Morphological and anatomical studies of reproductive structures 
can provide information that will subsidize taxonomic, physiological and ecological studies. The aim of this 
study was to determine the biometric and morphoanatomical features of the pyreneas well as histochemical 
characteristics of the seed. Mature fruits were collected and we measured size, fresh mass, water content and 
described shape, color and texture. The anatomical study was performed by resinembedding. Histochemical 
tests for detection of principal metabolites were applied. The pyrenes and isolated seeds showed small biometric 
variationexcept for fresh weight. The pyrene is obovate to elliptical, with a thick, hard, sclerified endocarp, 
formed by cells with thick walls. The seed is compressed obovate to elliptic, with a thin chartaceous seed 
coat, light brown, adhered to the endocarp composed of thickened parenchyma cells and tanniferous cells; 
bulky endosperm, solid, homogeneous, white, formed by oblong, elliptical and transversely oval cells, that 
are rounded longitudinally, with protein and lipid reserves; embryo lateral, conical, small, milky-white, with 
protein and lipid content, undifferentiated root pole and shoot pole with three leaf primordia.
Key words: seed, biometry, morphoanatomy, palm, Bactris.
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Introdução
B a c t r i s  m a r a j a  M a r t . ,  c o n h e c i d a 

popularmente como marajá, é uma palmeira 
amplamente distribuída na Amazônia, característica 
de sub-bosque de floresta de terra firme, em solos 
arenosos encharcados nas margens de lagos e 
igarapés (Henderson et al. 1995; Miranda & Rabelo 
2008), embora também seja encontrada formando 
populações em ambientes de inundação permanente 
ou periódica. Seus frutos são comestíveis, sendo 
consumidos tanto pelos habitantes da região, 
como pela fauna silvestre. Segundo Silva et al. 
(2003), a espécie participa na alimentação de 
peixes, como o tambaqui, principalmente no mês 
de abril. Entretanto, o período de frutificação pode 
se estender até o início do mês de julho.

Estudos com palmeiras vêm sendo realizados, 
como os de Tomlinson (1960, 1990) e Dransfield 
et al. (2008), abrangendo diversas características 
biológicas da família. Outros, com enfoque mais 
específico em espécies de interesse comercial, 
abordaram características da semente sob o aspecto 
morfoanatômico (Araújo et al. 2000; Aguiar & 
Mendonça 2003; Panza et al. 2004; Mendonça et 
al. 2008; Nazário et al. 2013) e biométrico (Moura 
et al. 2010; Reis et al. 2010; Sanjinez-Argandoña 
& Chuba 2011). Contudo, mais pesquisas a respeito 
das estruturas reprodutivas desse grupo de plantas 
são necessárias para contribuir com programas 
de conservação dos ecossistemas e manutenção 
dos recursos naturais amazônicos (Mendonça et 
al. 2008).

A caracterização biométrica e morfológica 
das sementes auxilia na identificação botânica das 
espécies, no reconhecimento destas em bancos 
de sementes e plântulas do solo em formações 
florestais, na compreensão dos mecanismos de 
dispersão, sucessão ecológica e regeneração 
natural (Cruz et al. 2001; Melo et al. 2004; Felippi 
et al. 2012), bem como no respaldo de pesquisas 
voltadas à propagação de plantas (Araújo et al. 
2000). Além disso, pode auxiliar na compreensão 
da variabilidade genética das espécies, relacionada 
a fatores ambientais, principalmente quando estas 
possuem ampla distribuição geográfica e adaptação 
a diversos ambientes (Sanjinez-Argandoña & 
Chuba 2011).

Ademais, o conhecimento das estruturas 
anatômicas da semente e do embrião, pode 
contribuir para a compreensão do processo 
germinativo e na interpretação de testes de 
germinação e de vigor. Logo, as investigações 
morfoanatômicas são importantes na fitopatologia, 

taxonomia, ecologia, fisiologia, silvicultura e 
tecnologia de sementes (Mendonça et al. 2008).

Portanto, o objetivo deste estudo foi 
determinar características biométricas, descrever 
características morfoanatômicas do pirênio e 
da semente isolada, bem como características 
histoquímicas da semente de B. maraja.

Material e Métodos
O estudo foi conduzido no Laboratório de 

Botânica Agroflorestal (LABAF) e no Setor de 
Olericultura da Faculdade de Ciências Agrárias 
da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
Manaus, Amazonas.

Frutos maduros foram coletados de 25 plantas 
em floresta de várzea no município do Careiro da 
Várzea, Amazonas, no mês de maio de 2012. A 
identificação da espécie foi feita mediante a coleta 
de material botânico para a confecção de exsicatas e 
incorporação no Herbário da Universidade Federal 
do Amazonas sob números de registro 9279, 9280 
e 9281.

O beneficiamento das sementes consistiu, 
inicialmente, na maceração dos frutos com rolo 
de madeira, para remoção do exocarpo, seguida de 
fricção em areia sobre peneira com malha de metal, 
para eliminação do mesocarpo. Posteriormente, 
os pirênios foram dispostos sobre bancada de 
laboratório (temperatura mínima média de 27 ºC e 
máxima média de 30 ºC), por 24 horas. A quebra do 
endocarpo foi feita mediante pressão nas laterais do 
pirênio, com auxílio de alicate. Quando necessário, 
a extração da semente foi finalizada com auxílio 
de canivete sobre tábua de madeira.

Foram medidos o comprimento, a largura e a 
espessura dos pirênios e das sementes isoladas (100 
unidades de cada), com auxílio de paquímetro digital 
(0,01 mm). A massa fresca foi determinada com 
auxílio de balança semianalítica (0,001 g). O teor de 
água foi determinado pelo método de estufa a 105 
± 3 ºC, por 24 horas (Brasil 2009), utilizando cinco 
repetições de 10 pirênios e de 10 sementes isoladas. 
Os pesos de 1000 pirênios e de 1000 sementes 
isoladas foram obtidos utilizando-se oito subamostras 
de 100 unidades cada (Brasil 2009). Os números de 
pirênios e de sementes isoladas por quilograma foram 
obtidos a partir das médias dos pesos de 1000 pirênios 
e de 1000 sementes isoladas por regra de três simples.

Os dados de cada variável foram submetidos 
à análise estatística descritiva, sendo calculados: 
valor mínimo, valor máximo, média aritmética, 
desvio padrão e coeficiente de variação (Santana 
&Ranal 2004).
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A caracterização morfológica externa do 
pirênio e da semente isolada foi feita em amostra 
de 100 unidades cada, considerando-se a forma, 
coloração, consistência e textura. Foram separadas 
30 unidades de sementes, das quais o endosperma 
e o embrião foram analisados quanto a posição, 
forma, tamanho, cor e consistência. As observações 
foram feitas à vista desarmada e utilizando lupa 
binocular.

O estudo anatômico foi realizado com 
amostragem de pirênios e sementes isoladas com 
20 unidades de cada, fixados em formaldeído - 
ácido acético - álcool etílico 70% por 48 horas, 
conservados em álcool etílico 70%, desidratados 
em série etílica, incluídas em 2-hidroxietil-
metacrilato (HistoresinLeica®) e seccionadas em 
micrótomo rotativo em secções longitudinais e 
transversais. Os cortes histológicos foram corados 
com Azul de Toluidina pH 4,0, tampão citrato 
(O’Brien & McCully 1981). As lâminas foram 
montadas com resina sintética (Permount®).

Testes histoquímicos foram aplicados em 
cortes de material incluído em metacrilato, obtidos 
em micrótomo rotativo, e em cortes de material 
fresco, obtidos em micrótomo de mesa. Foram 
aplicados reagente de Lugol para detecção de 
amido (Johansen 1940); Xilidine Ponceau para 

detecção de proteínas totais (O’Brien & McCully 
1981); Sudan III para detecção de lipídios totais 
(Brundett et al. 1991); sulfato azul do Nilo para 
detecção de lipídios neutros e lipídios ácidos 
(Cain 1947); vermelho de rutênio para detecção 
de pectinas (Johansen 1940); cloreto de ferro III 
para detecção de compostos fenólicos gerais (Gabe 
1968); vanilina clorídrica para detecção de taninos 
(Mace &Howel 1974) e floroglucina para detecção 
de lignina (Johansen 1940).

As visualizações e fotomicrografias referentes 
ao estudo anatômico e histoquímico foram obtidas 
por meio de câmera fotográfica digital Canon 
Power Shot A650 IS acoplada ao microscópio 
óptico Zeiss Primo Star.

Resultados
Os resultados da biometria do pirênio e 

da semente isolada de B. maraja encontram-se 
discriminados na Tabela 1. O peso de mil pirênios 
foi 572,08 g e o número de pirênios por quilo foi 
1.748, enquanto o peso de mil sementes foi 296,40 
g e o número de sementes por quilo foi 3.374.

O pirênio varia de obovado depresso a 
elíptico (Fig. 1a), apresentando dois a três poros 
endocárpicos na região equatorial. Na região dos 
poros, sobretudo, do poro germinativo é verificada 

Tabela 1 – Características biométricas do pirênio e da semente isolada de Bactris maraja: Valores mínimo, máximo, 
médio, desvio padrão (σ) e coeficiente de variação (CV) do comprimento do pirênio, largura do pirênio, espessura 
do pirênio, massa fresca do pirênio, teor de água do pirênio, comprimento da semente, largura da semente, espessura 
da semente, massa fresca da semente e teor de água da semente.
Table 1 – Biometric characteristics of the pyrene and seed isolated of Bactris maraja: minimum values, maximum, average, standard 
deviation (σ) and coefficient of variation (CV) of the length of the pyrene, pyrene width, thickness pyrene, pyrene fresh weight, water 
content pyrene length of the seeds, seed width, thickness, seed, seed fresh weight and water content of seed.

Características Mínimo Máximo Média σ CV%

Comprimento do pirênio (mm) 10,52 13,68 11,84 0,77 6,55

Largura do pirênio (mm) 8,81 12,23 10,15 0,61 5,98

Espessura do pirênio (mm) 6,53 8,71 7,61 0,51 6,66

Massa fresca do pirênio (g) 0,44 0,94 0,61 0,10 15,99

Teor de água do pirênio (%) 22,0 24,57 23,10 0,94 4,08

Comprimento da semente (mm) 8,04 11,62 9,53 0,82 8,57

Largura da semente (mm) 7,28 10,81 8,63 0,64 7,46

Espessura da semente (mm) 4,77 7,48 6,01 0,53 8,86

Massa fresca da semente (g) 0,21 0,59 0,34 0,08 22,73

Teor de água da semente (%) 13,75 15,51 14,54 0,76 5,25
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Figura 1 – Pirênio de Bactris maraja – a. Visão geral do fruto e da semente em corte longitudinal, evidenciando o 
formato obovado depresso e elíptico da semente inserida no fruto. b. Pirênio com três poros endocárpicos. c. Pirênio com 
dois poros endocárpicos. d. Poro germinativo. e. Células esclerificadas do endocarpo. f. Pirênio em secção transversal, 
evidenciando o endocarpo aderido ao tegumento. g. Detalhe do endocarpo aderido ao tegumento. h. Semente isolada. i. 
Visão da base cordiforme da semente. j. Visão da base elíptica da semente. l. Poro Micropilar. m. Tegumento. n. Tegumento 
submetido a cloreto de ferro III para compostos fenólicos (reação positiva). o. Tegumento submetido a vanilina clorídrica 
para taninos (reação positiva). p. Estrato externo e interno do tegumento na região micropilar (ee: epiderme externa; ei: 
epiderme interna; ev: extensões vasculares; ex: extrato externo; em: embrião; en: endocarpo; fv: feixe vascular; pe: poro 
endocárpico; pi: pirênio; pm: poro micropilar; pg: poro germinativo; tf: tufo de fibras; tg: tegumento).
Figure 1 – Bactris maraja pyrene – a. Overview of fruit and seed in longitudinal section, showing the compressed and elliptical obovate 
seed shape inserted into the fruit. b. Pyrene with three endocarp pores. c. Pyrene with two endocarp pores. d. Germ pore. e. Sclerified 
cells of the endocarp. f. Pyrene in cross section, showing the endocarp adhered to the seed coat. g. Details endocarp adhered to seed coat. 
h. Isolated seed. i. Cordiform base view of seed. j. Elliptical base view of seed. l. Micropylar pore. m. Tegument. n. Tegument subjected 
to iron chloride III for phenolic compounds (positive reaction). o. Tegument subjected to vanillin hydrochloric for tannin (positive 
reaction). p. Outer and inner layer of the integument in the micropylar region. (ee: outer epidermis; ei: inner epidermis; ev: vascular 
extensions; ex: external extract; en: endocarp; em: embryo; fv: vascular bundle; pe: endocarpous pore; pi: pyrene; pm: micropylar pore; 
pg: germ pore; tf: tuft of fibers; tg: tegument). 
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a presença do tufo de fibras mesocárpicas (Fig. 
1a-c), que pode permanecer na semente após a 
remoção do endocarpo. Com a remoção dessas 
fibras, observa-se que o poro germinativo é 
desprovido da cobertura pétrea do endocarpo 
(Fig. 1d).

O endocarpo apresenta consistência rígida, 
superfície lisa, coloração castanho-escura e opaca 
(Fig. 1a-d), formado por aproximadamente 20 
camadas de células esclerificadas de paredes 
espessas e lume reduzido, apresentando feixes 
vasculares (Fig. 1e). A última camada interna 
apresenta células de paredes menos espessadas, 
a qual constitui a região do endocarpo adnata ao 
tegumento (Fig. 1f-g). 

A semente é hemítropa e apresenta forma 
obovada depressa a elíptica (Fig. 1a,h). A base 
da semente apresenta forma cordiforme (Fig. 
1i), quando proveniente de pirênio com três 
poros endocárpicos; e elíptica (Fig. 1j), quando 
proveniente de pirênio com dois poros. O tegumento 
é fino, de consistência cartácea, coloração marrom-
clara e opaca, externamente aderido ao endocarpo 
e internamente aderido ao endosperma. Na 
superfície são observadas as extensões vasculares 
pós-calazais distribuídas irregularmente. Na região 
lateral da semente encontra-se o poro micropilar 
puntiforme (Fig. 1l).

Anatomicamente, o tegumento propriamente 
dito é constituído por três estratos celulares: a 
epiderme externa, um parênquima intermediário 
e a epiderme interna (Fig. 1m). A epiderme 
externa é formada por células arredondadas e a 
epiderme interna é formada por células alongadas 
e comprimidas. O parênquima intermediário é 
formado por células pequenas, arredondadas, 
isodiamétricas, de paredes finas, sem espaços 
intercelulares, organizado em aproximadamente 
4 a 9 camadas não lineares. Todo o tecido 
apresenta compostos fenólicos (Fig. 1n), mais 
especificamente, taninos (Fig. 1o).

Entretanto, um segundo estrato é observado 
externamente ao tegumento. Este apresenta 
variação no número de camadas, de acordo com a 
região da semente, podendo ser pluriestratificado 
na região micropilar e adjacências, com cerca de 
4 a 6 camadas (Fig. 1p), e conforme se distancia 
dessa região, o mesmo passa a ser constituído por 
apenas uma a duas camadas (Fig. 1g). O tecido é 
formado por células parenquimáticas, de paredes 
espessadas e formato de arredondado a oval, com 
feixes vasculares (Fig. 1p). As células desse tecido 
apresentam-se intimamente associadas e aderidas 

às células do endocarpo, sendo que o limite entre 
ambos não é nítido (Fig. 1g). Com a extração da 
semente ocorre a ruptura dessas células, restando 
alguns resquícios aderidos ao tegumento da 
semente.

O endosperma é volumoso, sólido, duro, 
homogêneo e esbranquiçado (Fig. 2a). É formado 
por células multidimensionais e multiformes, 
grandes em relação às células do tegumento, 
com formas oblongas, elípticas e ovais em secção 
transversal (Fig. 2b), arredondadas em secção 
longitudinal, de paredes espessas, contíguas, 
sem espaços intercelulares e com lume aparente 
(Fig. 2c).

O conteúdo de reserva da semente está 
armazenado no endosperma na forma de corpos 
proteicos (Fig. 2d) e lipídicos (Fig. 2e), distribuídos 
uniformemente, sendo observada precisamente 
a presença de lipídios ácidos e neutros (Fig. 2f). 
Todas as células apresentam pectinas no interior das 
células (Fig. 2g). Amido, porém, não foi detectado.

O embrião é lateral, paralelo, cônico e 
pequeno, medindo 1,56 mm de comprimento e 
0,65 mm de diâmetro, de coloração branco-leitosa 
homogênea (Fig.1a; 2a; 3a). A região proximal 
do embrião é mais alargada, voltada para o poro 
micropilar, e aloja o eixo embrionário. A região 
distal, por sua vez, é mais afilada e consiste no 
limbo cotiledonar.

A protoderme, o meristema fundamental e 
o procâmbio são distintamente reconhecidos no 
embrião (Fig. 3b). A protoderme é formada por 
células tabulares, justapostas, paredes delgadas 
e retas, lume volumoso e núcleos evidentes (Fig. 
3c). As células do meristema fundamental são 
aproximadamente isodiamétricas e maiores na 
região central em relação à região periférica do 
cotilédone (Fig. 3c). As células procambiais são 
estreitas e alongadas (Fig.3d). Estas se iniciam 
na região proximal sob a plúmula (Fig.3d), 
divergem-se em cerca de 8 cordões de forma mais 
concêntrica na região mediana, que corresponde 
ao pecíolo cotiledonar (Fig. 3e) e se ramificam em 
aproximadamente 12 feixes na periferia da região 
distal, em contato mais próximo à protoderme 
(Fig. 3f).

O eixo embrionário é oblíquo e curvo (Fig. 
3g). Apresenta dois polos meristemáticos: o 
caulinar e o radicular (Fig. 3g). O polo caulinar 
compreende a plúmula, que consiste no meristema 
apical caulinar e três primórdios foliares, os 
quais formarão a primeira e a segunda bainha 
e o primeiro eofilo, localizados no interior da 
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Figura 2 – Endosperma de Bactris maraja – a. Aspecto geral da semente em corte transversal em vista superior, 
evidenciando o endosperma. b. Células do endosperma em secção transversal. c. Células do endosperma em secção 
longitudinal. d-g. Resultados dos testes histoquímicos.d.Proteínas. e. Lipídios. f. Lipídios neutros e ácidos. g. Pectinas. 
(em: embrião; en: endosperma; la: lipídios ácidos; li: lipídios; ln. lipídios neutros; pe: pectinas).
Figure 2 – Endosperm Bactris maraja – a. General aspect of seed in cross-section the top view, showing the endosperm. b. Endosperm 
cells in cross section. c. Endosperm cells in longitudinal section. d-g. Results of the histochemical tests. d. Proteins. e. Lipids. f. Neutral 
and acidic lipids. g. Pectins. (em: embryo; en: endosperm; la: acidiclipids; li: lipids; ln: neutrallipids; pe: pectins).

cavidade cotiledonar (Fig. 3h). Frente ao ápice 
dos primórdios foliares é evidenciada a fenda 
cotiledonar (Fig. 3i).

O polo radicular apresenta-se indiferenciado, 
compreendendo apenas o meristema apical 
radicular, localizado na região central e periférica 
da região proximal do embrião (Fig. 3j).

Prote ínas  e  l ip ídios  também estão 
armazenados na forma de corpúsculos nas células 
embrionárias. Foram detectados lipídios neutros e 
ácidos, bem como pectinas nas paredes celulares 
(Fig.3l-o). 

Discussão
Bactris maraja consiste numa espécie pouco 

estudada, não sendo encontradas na literatura 
especializada referências a outros trabalhos 
relacionados com a biometria de suas sementes, 
bem como das sementes de espécies do gênero.

A baixa variação biométrica dos pirênios e 
das sementes isoladas de B. maraja, exceto para 
a variável massa fresca, sugere que as plantas 

matrizes não apresentam grandes variações 
genéticas, ressaltando-se que as mesmas são nativas 
de ambiente de vegetação primária.

Os valores das dimensões máximas podem 
fornecer informações necessárias para a seleção de 
sementes de maior tamanho e massa, uma vez que 
este critério tem contribuído para maiores êxitos em 
testes de germinação e vigor de algumas espécies 
de palmeiras, como Euterpe espiritosantensis Fern. 
(Martins et al. 2000), Bactris gasipaes Kunth (Ledo 
et al. 2002), Copernicia hospita Mart. (Oliveira et 
al. 2009) e Copernicia prunifera Moore (Reis et 
al. 2010).

O alto coeficiente de variação apresentado 
pela variável massa fresca, principalmente para as 
sementes (22,73%), aponta maior possibilidade de 
seleção para esta característica, conforme sugerem 
Moura et al. (2010). Felippi et al. (2012) ressaltam 
que o tamanho e a massa dos frutos e das sementes 
podem variar mesmo entre indivíduos de uma 
mesma espécie, entre frutos e sementes de um 
mesmo indivíduo e entre ciclos de produção.
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Figura 3 – Embrião de Bactris maraja – a. Aspecto morfológico. b. Aspecto anatômico em secção longitudinal, 
evidenciando a região proximal (eixo embrionário) e a região distal (limbo cotiledonar).c. Detalhe da protoderme, 
do meristema fundamental e do procâmbio. d. Cordão procambial conectado ao eixo embrionário. e. Distribuição 
concêntrica do procâmbio na região do pecíolo cotiledonar. f. Distribuição periférica do procâmbio na região distal do 
limbo cotiledonar. g. eixo embrionário, evidenciando os polos radicular e caulinar. h. Detalhe da plúmula em secção 
transversal. i. Detalhe da fenda cotiledonar. j. Detalhe da radícula em secção longitudinal. l-o. Resultado dos testes 
histoquímicos. l. Proteínas. m. Lipídios. n. lipídios neutros e ácidos. o. Paredes pécticas. (cp: cordões procambiais; 
ee: eixo embrionário; fc: fenda cotiledonar; mf: meristema fundamental; pb: procâmbio; pc: polo caulinar; pd: 
protoderme; peo: primórdio foliar do eofilo; pl: plúmula; ppb: primórdio foliar da primeira bainha; pr: polo radicular; 
psb: primórdio foliar da segunda bainha; ra: radícula; rd: região distal; rp: região proximal).
Figure 3 – Embryo of Bactris maraja – a. Morphological aspect. b. Anatomical aspect in longitudinal section, showing the proximal 
region (embryonic axis) and the distal region (cotyledonary blade). c. Detail of the protoderm, ground meristem and procambium. d. 
Procambial strand connected to the embryonic axis. e. Concentric distribution of procambium in the cotyledonary petiole region. f. 
Peripheral distribution of the procambium in the distal region of the cotyledonary limbo. g. embryonic axis, showing the root pole and 
stem. h. Detail of the plumule in cross section. i. Detail of cotyledonary slit. j. Detail of the radicle in longitudinal section. l-o. Results 
of the histochemical tests. l. Proteins. m. Lipids. n. Neutral and acidic lipids. o. Pectic walls. (cp: procambial strand. ee: embryonic axis; 
fc: cotyledonary slit. mf: ground meristem. pb: procambium. pc: stem pole; pd: protodermis; peo: leaf primordium of the eophyll; pl: 
plumule; ppb: primordium of the first leaf sheath; pr: root pole; psb: primordium of the second leaf sheath; ra: radicle; rd: distal region; 
rp: proximal distal).
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Os baixos teores iniciais de água observados 
nas sementesde B. maraja (23,1% para sementes 
com endocarpo e 14,5% para sementes sem 
endocarpo) podem indicar que esta espécie não 
apresenta comportamento recalcitrante. Sabendo-
se que sementes recalcitrantes apresentam grau de 
umidade mais elevado na ocasião da dispersão dos 
frutos, cerca de 30 a 70% (Marcos Filho 2005). 
As sementes de B. gasipaes, por exemplo, são 
recalcitrantes e apresentam teor de água inicial 
entre 38 e 47%, e redução da viabilidade e do vigor, 
quando desidratadas a teores de água inferiores ao 
intervalo de 23 e 28% (Bovi et al. 2004). Contudo, 
estudos específicos de tolerância à dessecação, 
armazenamento e viabilidade são necessários para 
elucidar o comportamento fisiológico das sementes 
de B. maraja.

As observações morfoanatômicas das 
sementes de B. maraja revelaram que após a 
remoção das fibras mesocárpicas, observa-se que 
o poro germinativo é desprovido da cobertura 
pétrea do endocarpo, não havendo, portanto, indício 
de barreira mecânica imposta pelo endocarpo à 
emergência do pecíolo cotiledonar.

Reis et al. (2012) afirmam que apesar de ser 
atribuída ao endocarpo duro a causa da dormência 
em sementes de palmeiras devido a limitação dos 
fluxos de água e gases, é possível que essa estrutura 
não ocasione consideráveis restrições à entrada 
dessas substâncias em sementes de Acrocomia 
aculeata, uma vez que os autores igualmente 
observaram que o endocarpo dessa espécie não 
é esclerificado na região do poro germinativo, o 
qual é composto, no entanto, pelo tecido fibroso 
do mesocarpo; traço também observado em 
Euterpe precatoria (Aguiar & Mendonça 2003). 
Em Astrocaryum acaule Mart. foi constatado, 
durante o desenvolvimento do fruto e da semente, 
que na região de formação do poro germinativo 
ocorre uma interrupção da bainha fibrovascular 
pela proliferação de células meristemáticas, 
e consequentemente, a ausência das células 
esclerificadas do endocarpo (Araújo 2005).

De acordo com Dransfield et al. (2008), os 
pirênios de Bactris Jacq. ex Scop. é extremamente 
variável, apresentando comumente três poros 
endocárpicos, localizados acima ou na linha 
equatorial, por vezes irradiando fibras; as 
sementes são irregularmente globulares, anexadas 
basalmente. Em B. maraja, a variação no número 
de poros do pirênio sugere que a semente seja 
oriunda de ovário bilocular (biovular) ou trilocular 
(triovular).

Em sementes de palmeiras, a fina espessura 
do tegumento não oferece proteção mecânica, que 
é suprida pela presença do endocarpo lenhoso 
de frutos do tipo drupa. A rigidez do endocarpo 
lenhoso do fruto de palmeiras é atribuída à 
constituição do tecido por células esclerificadas, 
de paredes espessadas e intensamente lignificadas 
(Tomlinson 1990; Reis et al. 2012). Característica 
observada em outras espécies de palmeiras 
como Attalea attaleoides (Barb. Rodr.) Wess. 
Boer, Astrocaryum acaule Mart. (Araújo 2005), 
Astrocaryum spp. (Vegas et al. 2008), Acrocomia 
aculeata (Moura et al. 2010; Reis et al. 2012), 
Bactris gasipaes (Nazário et al. 2013).

As extensões vasculares pós-calazais, que 
percorrem todo o tegumento da semente de B. 
maraja, correspondem às ramificações rafeais, 
típicas no gênero Bactris, descritas por Dransfield 
et al. (2008), as quais também foram observadas 
em Attalea maripa Mart., conferindo à superfície 
da semente dessa espécie uma textura marmoreada 
(Araújo et al. 2000).

A análise da anatomia do tegumento 
da semente de B. maraja assemelha-se ao 
tegumento de outras espécies de palmeiras 
como Astrocarym acaule (Araújo 2005) e 
Acrocomia aculeata (Moura et al. 2010), as 
quais apresentam um tegumento composto por 
um estrato de células impregnadas de compostos 
fenólicos. Em sementes de B.gasipaes, também 
foi observado um segundo estrato, adjacente 
ao estrato constituído de compostos fenólicos, 
considerado como tegumento externo, o qual é 
vascularizado e com conteúdo lipídico (Nazário 
et al. 2013). No presente estudo, por se tratar 
da análise da semente madura de B. maraja, 
a denominação dos envoltórios foi limitada à 
observação de um tegumento, propriamente dito, 
constituído por um estrato de células taníferas, e a 
observação de um segundo estrato, denominado, a 
priori, de estrato externo. Porém, são necessários 
estudos de ontogenia para elucidar a origem dos 
tecidos que constituem os envoltórios da semente.

O arranjo compacto das células do tegumento 
da semente reduz os espaços intercelulares 
e está diretamente relacionado com o grau 
de impermeabilidade (Esau 1977). Ademais, 
a composição fenólica dos envoltórios das 
sementes contribui para a impermeabilidade 
à água (Oliveira et al. 2012) e/ou difusão de 
gases, afetando a germinação (Bewley & Black 
1994). Os compostos fenólicos atuam, ainda, na 
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proteção do embrião dormente contra patógenos, 
na imposição da dormência tegumentar e na 
liberação de aleloquímicos durante a embebição 
(Ceballos et al. 1998). De acordo com Tomlinson 
(1990), em palmeiras, células ricas em taninos 
são abundantes e conspícuas. Portanto, em B. 
maraja, a organização adensada e a estrutura 
espessada das células do tegumento, em conjunto 
com sua composição fenólica, podem atuar como 
reguladores da germinação.

O embrião de sementes de palmeiras, 
conforme as descrições estabelecidas por Tomlinson 
(1990), apresenta uma região proximal, que aloja 
o eixo embrionário, e uma região distal, que 
corresponde ao limbo cotiledonar. O embrião de B. 
maraja apresenta coloração homogênea, alterando-
se para uma tonalidade suavemente mais clara na 
região distal após o início do processo de oxidação, 
como também observado em B. gasipaes (Nazário 
et al. 2013). As regiões proximal e distal podem ser 
distinguíveis no embrião de algumas espécies de 
palmeiras pela diferença na tonalidade da coloração 
e/ou por uma constrição como observado em 
Euterpe precatoria (Aguiar & Mendonça 2003), 
Attalea maripa (Araújo et al.2000) e Acrocomia 
aculeata (Moura et al. 2010).

Proteínas e lipídios são comumente 
armazenados no endosperma de sementes de 
palmeiras, como em Euterpe edulis Mart. (Panza 
et al. 2004), Euterpe oleraceae Mart. (Gonçalves 
et al. 2010), Acrocomia aculeata (Moura et al. 
2010) e Bactris gasipaes (Nazário et al. 2013). 
Os carboidratos podem estar armazenados nas 
paredes espessadas das células endospermáticas 
(Panza et al. 2004; Moura et al. 2010; Nazário et 
al. 2013). Alguns compostos foram detectados 
excepcionalmente, como o amido no eixo 
embrionário de Elaeis guineensis Jacq. (Alang 
1982 apud De Mason 1988). As pectinas são 
polissacarídeos componentes da parede celular. 
Quando esta é encontrada no conteúdo celular, 
pode ser resultado de alterações em sua estrutura, 
ocorrendo a translocação da mesma a partir da 
parede celular, constituindo um gel rígido (Taiz 
& Zeiger 2009), que posteriormente, segundo 
Buckeridge et al. (2000) é possivelmente 
metabolizado durante a germinação.

O estudo realizado mostrou que a espécie 
estudada apresenta características peculiares 
que necessitam de estudos futuros de ontogenia, 
a fim de elucidar a origem e o processo de 
desenvolvimento dos envoltórios da semente.
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Abstract
The current study aims to study the anatomy and micromorphometry of C. brasiliense leaves in three Cerrado 
(savanna) vegetation-types: dense, typical and sparse) - in the municipality of Porto Nacional-TO. Samples 
were collected, fixed and stored in alcohol 70%. Transverse, longitudinal and paradermal sections of the median 
leaflet were prepared for anatomical and micromorphometric studies using standard techniques. C. brasiliense 
leaflets show uniestratified epidermis covered by thick cuticle on the adaxial surface and by paracytic stomata and 
multicellular non-glandular trichomes on the abaxial surface. The mesophyll is formed by two or three layers of 
palisade parenchyma adaxially and spongy parenchyma abaxially. The vascular bundle is of the collateral type and 
the accessory bundles show a sheath extending into the epidermides. The micromorphometric analyses pointed to 
significant differences in the thickness of both adaxial epidermis and spongy parenchyma in all specimens from 
the three vegetation-types. The highest averages were found in the leaflets of sparse cerrado plants, suggesting 
that environmental factors may have an influence over the plants morphological responses.
Key words:  Caryocaraceae, Micromorphometry, Pequi, Morphology.

Resumo
O objetivo do trabalho foi caracterizar anatômica e micromorfometricamente folhas de C. brasiliense em 
três fitofisionomias do Cerrado (denso, típico e ralo), no município de Porto Nacional-TO. Amostras foram 
coletadas, fixadas e armazenadasestocadas em álcool 70%. Utilizando técnicas usuais para estudos em anatomia 
vegetal, foram obtidas secções transversais, longitudinais e paradérmicas do folíolo mediano para estudos 
anatômicos e micromorfométricos. Os folíolos de C. brasiliense apresentaram epiderme uniestratificada, 
recoberta por cutícula espessa na face adaxial e por estômatos paracíticos e tricomas tectores pluricelulares 
na face abaxial. O mesofilo é formado por duas a três camadas de parênquima paliçádico na face adaxial 
e esponjoso na abaxial.  O feixe vascular é do tipo colateral, com demais feixes acessórios apresentando 
bainha que se estende até a epiderme. As análises micromorfométricas revelaram diferenças significativas 
na espessura da epiderme adaxial e do parênquima esponjoso em todas as plantas estudadas para cada uma 
das três fitofisionomias, sendo as médias mais elevadas encontradas nos folíolos das plantas crescendo em 
Cerrado esparso. Isto sugere que a influência de fatores ambientais pode ter modulado respostas morfológicas 
nas plantas.
Palavras-chave: Caryocaraceae, Micromorfometria, Pequi, Morfologia. 
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Introduction
Cerrado is a Central Brazilian biome 

characterized primarily by large expanses of 
savanna-type grassland including variable 

representation of woody species including a mosaic 
of physiognomies or vegetation-types (Ribeiro 
& Walter 2008) ranging from grassland to forest 
formations. The typical Cerrado includes trees and 
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shrubs growing in a continuous grassy stratum, 
without the formation of a continuous canopy. There 
are four main types of vegetation-types in these 
formations: cerradão, cerrado strictu sensu, cerrado 
park, palm Grove and Palm Swamp (Ribeiro & 
Walter 2008). The Cerrado strictu sensu is divided 
into four vegetation-types: dense, typical, sparse 
and rupestrian (Reatto & Martins 2005; Ribeiro & 
Walter 2008).

The State of Tocantins can be considered the 
core-region for this biome. Tocantins has varied 
geology and altitudinal ranges, and consequently 
diverse Cerrado vegetation-types are found there 
(Reatto & Martins 2005).

Cerrado soils are generally well drained, 
deep, acidic, poor in nutrients and often with high 
concentrations of aluminum (Felfili & Júnior Silva 
2005). The climate in the Brazilian central plateau 
region, where Tocantins is located, is seasonal, 
characterized by dry winters and rainy summers, 
with rainfall concentrated between October and 
April (Franco 2005).

Caryocar brasiliense Cambess, popularly 
known as pequi, is a widely known and distributed 
species from the Cerrado, found in the Brazilian 
states of Tocantins, Pará, Mato Grosso, Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo and 
Paraná. It belongs to the Caryocaraceae family, 
which has two genera - Caryocar L. and Anthodiscus 
G.F.W. Meyer - and 26 species. It is mainly found 
in vegetation-types such as cerradão, cerrado strictu 
sensu and cerrado park (Almeida et al. 1998; 
Almeida & Silva 1994; Ribeiro & Walter 2008).

Physiologic features as well as phenology, 
including leaf-fall, sprouting, flowering and fruiting 
of C. brasiliense may vary throughout its distribution 
range due to edaphoclimatic conditions, making the 
Cerrado a suitable environment for environmental 
and plant population variation studies (Rocha-Filho 
& Lomônaco 2006; Araujo 1995).

Caryocar brasiliense is economically 
appreciated for its timber, fruits and seeds (Barradas 
1972; Araujo1995). It is a tree of thick and twisted 
trunk and wide crown, reaching up to 10m high. 
(Gonçalves & Lorenzi 2007; Lorenzi & Matos 
2008). Its leaves are petiolate, trifoliolate, opposite 
(rarely alternate), bright-green and coriaceous. Each 
leaflet has penninerved venation and usually serrate, 
dentate or crenate margins (Prance & Silva 2006; 
Lorenzi & Matos 2008). 

The study of plant diversity through plant 
anatomy is increasingly important in helping 
to understand plant ecology, physiology and 

morphology within a given ecosystem, and 
additionally may focus in applications of economic 
importance (Cutler et al. 2011; Rocha-Filho & 
Lomônaco 2006).

Therefore, studies have used anatomical 
parameters such as tissue morphometry (Santos 
– Sant`anna et al. 2007), morphoanatomy and 
histochemistry (Bieras & Sajo 2004); (Lusa & Bona 
2011) as tools for studying species of plants growing 
in different environments.

The current study aims to investigate the 
anatomy and micromorphometry of C. brasiliense 
leaves in three different Cerrado vegetation-types.

Materials and Methods
The study was conducted in a natural C. 

brasiliense population located in São Judas Tadeu 
farm reserve area (geographic coordinates: S 10º 48’ 
21.64”; W 48º 26’ 14.17”), at 24 km from the town 
of Porto Nacional, Tocantins State. The study was 
carried out in three different Cerrado strictu sensu 
vegetation-types: dense, typical and sparse (Ribeiro 
& Walter 2008).

Three soil samples were collected in each 
vegetation-types in August 2011, 20 cm deep, 
totalling three composite samples for each area. The 
physicochemical analyses were performed by Porto 
Fértil Laboratory, in Porto National-TO. Climate and 
rainfall data from Porto Nacional-TO were provided 
by the National Institute of Meteorology (INMET - 
Instituto Nacional de Meteorologia).

The anatomical analyses (featuring and 
micromorphometry) performed between August 
and October 2011 used fully expanded leaves from 
the fourth node of 10 adult C. brasiliense plants 
collected from each vegetation-type, totalling three 
composite samples. As C. brasiliense (pequi) leaves 
are compound, only the median leaflet samples were 
used for the analyses.

Samples were fixed according to Johansen 
(1940) in FAA (formaldehyde, acetic acid and ethyl 
alcohol 50%) kept under vacuum for 24 hours and 
stored in alcohol 70%,  for paraffin embedding and 
subsequent dehydration in ethyl and butyl series.

Samples were immersed in paraffin + 
8% beeswax, following different cutting plane 
orientations (transverse, longitudinal and 
paradermal), and placed on a wooden support. Five 
blocks were made for each vegetation-type and 
respective cutting planes, totalling 30 blocks.

As for the anatomical description, longitudinal, 
transverse and paradermal sections (20µm thick) 
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were made in manual rotary microtome (Ancap). 
Five slides were prepared for each block, each of 
them containing fifteen sections, totalling 150 slides. 
Subsequently, the sections were deparaffinized  and 
stained in 1% safranin and astra blue for 20 min , 
being mounted using Canada balsam.

Leaf venation structure analysis was performed 
by diafanization technique following Bersier & 
Bocquet (1960). Samples of the median leaflet were 
separated into three portions: apex, middle and base. 
They were fixed and stored as above. The portions 
were stained in 1% safranin and the slides were 
prepared using Canada balsam.

Regarding the micromorphometric analyses, 
three sections were randomly marked on each slide, 
and only the foliar limb was photographed using 10x 
objective lens. Micromorphometric measurements 
were performed, based on these images, by means 
of ANATI QUANTI image analysis software, 
version 2.0 for Windows® (Aguiar et al. 2007). The 
following tissues were measured: 1) thickness of 
the epidermis in the adaxial and abaxial surfaces; 
2) thickness of palisade and spongy parenchyma; 
4) thickness of mesophyll, which was obtained by 
adding up the thickness of the parenchymas; 5) 
limb thickness, which was obtained by adding up 
all tissues. Three measurements were made in each 
tissue to obtain the average. The Kruskal-Wallis 
test was carried out to compare these averages, 
followed by Dunn’s multiple comparison test at 
5% significance, using Statistica 5.0 software. All 
observations and recordings were performed under 
Olympus BX 41 optical microscope with Olympus 
Q-Color 3 digital camera attached to it.

Dry samples of C. brasiliense were deposited 
in the herbarium of the Federal University of 
Tocantins (UFT) under accession number 10470.

Results 
Soil and climate features
The soil analyses performed in all areas 

showed medium-texture soils in sparse  cerrado  and 
dense cerrado vegetation-types, whereas the soil 
texture of the typical cerrado was found to be sandy.

The dense cerrado vegetation-type has slightly 
more fertile soil than the other areas, evidenced 
through increased cation exchange capacity (CEC 
- 18.3) and higher calcium (0.82), magnesium 
(0.58) potassium (86.0) and phosphorus (3.5) 
concentrations, besides higher percentages of 
organic matter (4.7%), clay (29%) and silt (15.0%). 
However, in general, the analyzed soils showed to 

be acidic soils with low fertility and high aluminum 
concentration.

As for the current study, the rainfall began in 
October 2010, with peak rainfall in January 2011 
(353.6 mm) ceasing in May 2011 (18.8 mm). The dry 
season began in June and continued until September 
2011, and during this period the highest temperatures 
were observed reaching a maximum of 38.5°C in 
September (Fig.1).

The analisis of rainfall levels (Fig.1) made it 
evident that the rainfall rates in the year preceding 
the study (2010) were lower when compared with 
2011 rates.

Micromorphometric analyses
Significant differences were found in the 

thickness of adaxial epidermis (ADE) and spongy 
parenchyma (SP) in plants from all studied vegetation-
types, by comparing the micromorphometrically-
measured averages (Tab.1). However, significant 
differences were found in the leaflets of sparse  
cerrado  plants only, when compared with the 
leaflets of plants from dense and typical cerrado 
vegetation-types, regarding the thickness parameters 
of the abaxial surface epidermis (ABE), mesophyll 
(MES) and limb (LIB). In opposition, regarding the 
palisade parenchyma tissue (PP) thickness, there was 
significant difference among the plants in typical 
cerrado vegetation-type when compared with that of 
dense cerrado and sparse  cerrado  vegetation types, 
which showed similar measures in this variable. It 
can be noticed that the higher averages were found 
in leaflets of sparse cerrado plants in most of the 
measured tissues. Only the palisade parenchyma 

Figure 1 – Climatological data of Porto Nacional 
County -TO, Brazil, between October 2010 and 
December 2011.
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*averages with the same letter in the columns do not differ from each other according to Dunn’s test at 5% signifi-
cance level. ADE: adaxial epidermis; ABE: abaxial epidermis; PP: palisade parenchyma; SP: spongy parenchyma; 
MES: mesophyll and LIB: limbo.

The stomata are protruding and diacritic-
type (Fig. 2b and 2g). They are found in the 
abaxial surface epidermis at the same level as the 
other cells and show broad substomatic chamber 
(Fig. 2b), therefore this leaf can be considered 
hypostomatic.

Non-glandular, multicellular, elongated 
trichomes are found on the epidermal faces. They 
are evident and found in greater quantities around 
the entire midrib (Fig. 2c) and on the abaxial 
surface epidermis (Fig. 2d).

The mesophyll  consists of palisade 
parenchyma facing the adaxial surface epidermis 
and of spongy parenchyma facing the abaxial 
surface epidermis (Fig. 2b). The palisade 
parenchyma has two or three layers of elongated 
and compacted cells, followed by two to three 
layers of spongy parenchyma with cells of varied 
size and shape, predominantly less rounded and 
less compacted, with both parenchymas showing 
small intercellular spaces (Fig. 2b and 2d).

The vascular bundle type is collateral. The 
main nervure has a central vein surrounded by 
layers of isodiametrical parenchyma cells that are 
intensely stained by safranin (Fig. 2e and 2f). It 
also has medium- and small-sized bundles, which 
sheath extends into the epidermis (Fig. 2b, 2d 
and 2e). The vascular ending arrangements are 
characterized as branched (Fig. 2h).

tissue (PP) showed higher value in the leaflets of 
plants from dense cerrado vegetation-type (Tab.1).

Anatomical characteristics
Caryocar brasiliense leaves are opposite, 

compound and trifoliolate. The central or median 
leaflet is acute to obtuse at base while the lateral 
leaflets have uneven base. The margins are 
crenate with furrowed and protruding venation 
(Carvalho 2009). The anatomy of C. brasiliense 
leaflets has similar features in the three studied 
vegetation-types. The overview of the mesophyll 
and the arching of the abaxial surface epidermis 
are acuminate or rounded in shape, as shown in 
figure 2a. In general, C. brasiliense leaflets show 
uniestratified epidermis with bulky and rectangular 
cells varying in shape and size (Fig. 2b).

The adaxial surface epidermis is more 
prominent, with slightly rounded and thick 
periclinal walls and predominantly straight 
anticlinal walls, with high density of simple and 
long multicellular non-glandular trichomes (Fig. 
2b, 2c and 2d).

The abaxial surface epidermis shows smaller 
cells with sinuous contours. Cells have many 
multicellular non-glandular trichomes and some 
unicellular, glandular ones. Both epidermal faces 
have thick cuticle, which is more visible in the 
adaxial epidermis (Fig. 2b, 2c and 2d).

Table 1 – Comparison of the mean thickness of plant tissues in the leaflets from dense, typical and sparse cerrado 
vegetation-types. Porto Nacional-TO, 2012.*
 

Discussion
The thick cuticle found in the current 

study is a feature of xeromorphic plants found 
in savanna environments with marked seasonal 
variation (Dickinson 2000). The presence 
of more than one layer of columnar-shaped 
parenchyma tissues is a common feature of 

leaves exposed to large amounts of sunlight, 
probably due to the extensive exposure of 
these leaflets to the sun. Besides facilitating 
the penetration and distribution of light into 
the mesophyll, this feature also facilitates gas 
exchange among the cells (Dickison 2000; 
Vogelmann et al. 1996).

Vegetation Types ADE(µm) ABE(µm) PP(µm) SP(µm) MES(µm) LIB(µm)

Dense Cerrado 15.61 c 12.99 b 92.42 a 38.79 b 131.21 b 159.82 b

Typical Cerrado 17.17 b 12.62 b 78.35 b 53.10 c 131.45 b 161.24 b

Sparse Cerrado 23.08 a 17.77 a 87.68 a 60.78 a 148.46 a 189.31 a
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Figure 2 – Caryocar brasiliense leaflet structure. a. General aspect of the mesophyll in cross section. b. Detail of the 
mesophyll in cross section. c. Detail of non-glandular trichomes, main nervure and abaxial surface epidermis in cross 
section. d. Detail of non-glandular trichomes, main nervure in cross section. e. Overview of the main nervure in cross 
section. f. Detail of the main nervure in cross section. g. Overview of stomata in paradermal section. h. Leaf venation 
structure, diafanization. Eab, adaxial surface epidermis; Ead, abaxial surface epidermis; Pp, palisade parenchyma; Pe, 
spongy parenchyma; Ct, cuticle; Tc, trichome; Id, idioblast; Xi, xylem; PI, phloem; Et, stoma. Bar = 100 µm. 
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Caryocar brasiliense presents dense trichomes 
along the main vein and in the abaxial surface 
epidermis of its leaflets. Such trichomes may be 
related to a water-conservation strategy in plant 
leaves occurring in heterogeneous environments, 
since trichomes help reflecting solar rays (Boeger 
et al. 2008). Hence, the importance of this structure 
to C. brasiliense is remarkable, because the 
current study was performed in heterogeneous 
environments, such as the three different studied 
Cerrado vegetation-types.

Some of the other anatomical features 
found in the current study, such as the presence of 
uniestratified and arched epidermis with revolute 
margin, abundant multicellular non-glandular 
trichomes, thick cuticle on both sides of the 
epidermis and branched vascular endings were 
consistent with those found by Castro et al. (2012) 
and Metcalfe & Chalk (1965).

Higher values were found in the thickness of 
the adaxial and abaxial surface epidermis (ADE and 
ABE), thickness of the spongy parenchyma (SP) 
and thickness of the mesophyll (MES) and limb 
(LIB) in the leaflets of plants collected from sparse 
cerrado vegetation-type. The presence of thicker 
epidermis and mesophyll in leaflets of plants from 
such vegetation-type may have been influenced 
by some environmental factors, such as the low 
nutrient content in the soil, the frequency of fire in 
the area, in addition to high light intensity and high 
temperatures, can also lead to pronounced loss of 
water. According to Boeger & Gluzezak (2006) and 
Boeger et al. (2007), some plants are likely to make 
some morphological adjustments that enable them to 
maintain their physiological processes, thus ensuring 
successful occupation in different habitats.

The soil in the studied areas was poor 
in nutrients, with acid pH and high aluminum 
concentration. The Dense cerrado vegetation-type 
showed slightly higher fertility when compared 
with that found in the other areas. The highest 
temperatures occurred during the months the 
collections were performed in, and the rainfall 
shortage lead to the water deficit found in individuals 
from the three studied vegetation-types.

Water deficit and high temperatures are 
amongst the environmental factors that mostly 
contribute to stress in plants. Plants with the ability 
to change cell-shape or to increase the cell-wall 
thickness present better adaptive responses to 
environmental factors (Dickison 2000).

Sparse cerrado vegetation-type presents 
vegetation with less plants distributed over a larger 

area. This causes C. brasiliense leaves to be more 
exposed to sunlight when compared with other 
vegetation-types, and may, in turn, cause increased 
production of cell layers and, consequently, a greater 
thickening of the mesophyll as a response. Rôças et 
al. (1997) also found greater mesophyll spacing in 
leaves of Alchornea triplinervia related to high light 
intensity environments.

The pressure caused by fires on sparse cerrado 
vegetation-type is another factor that may have 
contributed to the greatest thickening of cell tissues 
in leaflets of plants from this vegetation type. Unlike 
the others, this area has undergone the action of fire 
twice, one in 2010 and another in 2011. Fire is one 
of the factors that mostly influence the dynamics of 
savannas by altering their floristic composition, the 
ratio between woody and herbaceous plants and the 
phytophysiognomic features of Cerrado vegetation. 
It also has negative effects on woody plants (Sharpe 
1992; Moreira 2000).

As for the thickness of palisade parenchyma 
(PP), the higher averages were found in the dense 
cerrado vegetation-type. The increased thickness 
of the parenchyma consequently increases leaf 
thickness (Boeger & Gluzezak 2006), as well as the 
presence of thicker palisade parenchyma facilitates 
the penetration of light through the mesophyll, thus 
improving photosynthetic rates (Boeger et al. 2008). 
However, as previously mentioned, the greater 
thickness of the limb (LIB) and mesophyll (MES) 
was found in the sparse cerrado vegetation-type.

As Dense cerrado has taller plants with higher 
density of trees and smaller spacing between them, 
even with the occurrence of high incidence of 
light, competition for light is more intense in this 
vegetation-type (Ribeiro & Walter 2008). Thus, 
the increased thickness of the palisade parenchyma 
in this vegetation-type can be considered as a 
response to the better adjustment of C. brasiliense 
photosynthetic rates in dense cerrado, also taking 
under consideration the influence of environmental 
conditions.

The presence of arched abaxial surface 
epidermis in C. brasiliense leaflets was another 
strategy evidenced in all studied areas. This rugosity 
may change the airflow in the boundary layer. 
Leaves generally change this boundary layer to 
increase the scattering of light and heat, a common 
feature in leaves that have greater exposure to the 
sun and wind, and to help gas exchange, since, to 
some extent, some plants anatomical features can 
be modified according to the environment they are 
inserted in (Cutler et al. 2011).
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 According to Metcalfe & Chalk (1965), 
plants from Caryocaraceae family show vascular 
system with the main nervure closely related to 
the size of the nervures. Thus, the presence of 
the sheath, which extends into the epidermis 
around the accessory bundles, corroborates a 
possible response to improve water transport 
by mesophyll while providing support and 
protection to vascular tissues (Castro & Menezes 
1995; Van Der Merwe et al. 1994). Proença & 
Sajo (2004) also found such feature in the smaller 
caliber vascular bundles of Aechmea species 
(Bromeliaceae).

In the current study, C. brasiliense 
presented many trichomes, thick cuticle and 
increased layers of parenchyma cells. These 
features supposedly help the species to overcome 
the environmental heterogeneity by means of 
phenotypic plasticity, a strategy that allows 
plants explore new niches and resources, 
thereby expanding their distribution into more 
heterogeneous environments (Cardoso & 
Lomônaco 2003).

Therefore, the studied C. brasiliense 
plants showed many morphometric differences 
in their tissues, probably influenced by the 
particular features of each vegetation-type. The 
differences anatomical were punctual, although 
essential to the plants survival under the different 
environmental conditions found in Cerrado 
vegetation-types. Thus, it can be suggested that 
the studied plants are well adapted to their habitat 
and to the influence of environmental factors.
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Resumo
Mimosa ser. Leiocarpae, com 31 espécies distribuídas predominantemente em ambientes semiáridos da 
América do Sul, é a maior série de M. sect. Batocaulon. Muitas das suas espécies são mal definidas, o 
que é agravado pela ausência de ilustrações para maioria delas e a escassez de coleta de alguns táxons. 
Apresentamos a revisão taxonômica das espécies de M. ser. Leiocarpae, incluindo descrição, reavaliação 
nomenclatural e tipificação, delimitação dos táxons, chave de identificação e ilustrações. Foram propostas 11 
novas sinonimizações, sete lectotipificação e um novo status, resultando na diminuição do número de espécies 
de 31 para 28. Além disso, foram complementadas as descrições originais de três espécies e registradas três 
novas ocorrências, sendo uma para o Brasil, uma para a Bolívia e uma para o Paraguai.
Palavras-chave: jurema, lectotipificação, Mimosa sect. Batocaulon, táxon infragenérico, taxonomia.

Abstract
Mimosa ser. Leiocarpae, with c. 31 species found primarily in semi-arid habitats in South America, is the 
most speciose series of M. sect. Batocaulon. Many of the species are poorly defined, which is aggravated by 
the lack of illustrations for most species and the scarcity of collection of some taxa. We present a taxonomic 
revision of the species of M. ser. Leiocarpae, including species descriptions, a re-evaluation of nomenclature 
and typification, delimitations of taxa, a key to the species, and illustrations. We propose eleven synonymies, 
seven lectotypifications, and one new status, resulting in fewer species, a change from 31 to 28. Furthermore, 
we provide supplement additional material for three previous descriptions and three new geographic records, 
one for Brazil, one for Bolivia and one for Paraguay.
Key words: jurema, lectotypification, Mimosa sect. Batocaulon, infrageneric taxa, taxonomy.
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Introdução
Mimosa L. é o segundo maior gênero 

da subfamília Mimosoideae e pertence à tribo 
Mimoseae s.l., que consiste de cerca 870 espécies 
agrupadas em 40 gêneros (Luckow 2005). 
Mimosa conta com mais da metade das espécies 
da tribo, aproximadamente 540, as quais são 
predominantemente neotropicais (Barneby 1991; 
Simon et al. 2011), com poucas espécies ocorrendo 
em Madagascar (ca. 31 spp.), África continental 
(ca. 4 spp.) e Ásia (ca. 4 spp.). 

Tratamentos taxonômicos abrangentes sobre 
Mimosa são encontrados em Bentham (1841, 
1875, 1876), Burkart (1948) e, mais recentemente, 
em Barneby (1991), que classificou o gênero em 
cinco seções (M. sect. Batocaulon DC., M. sect. 
Calothamnos Barneby, M. sect. Habbasia DC., M. 
sect. Mimadenia Barneby e M. sect. Mimosa), 41 
séries e 37 subséries.

Estudos filogenéticos demonstram que 
o gênero Mimosa, como tradicionalmente 
circunscrito, constitui um grupo monofilético 
(Luckow et al. 2000; Sulaiman et al. 2003; Jobson 
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& Luckow 2007; Bessega et al. 2008; Simon et al. 
2011), tendo como provável grupo-irmão o clado 
“Eupiptadenia” [= Piptadenia s.str. definido por 
Jobson & Luckow (2007)]. Com relação a sua 
classificação infragenérica, a maioria das seções 
e séries reconhecidas por por Barneby (1991) não 
se mostraram monofiléticas.

Apesar de parte dos problemas de delimitação 
e de nomenclatura das espécies de Mimosa ter sido 
resolvida no tratamento de Barneby (1991), ainda 
existe uma grande dificuldade na identificação das 
mesmas devido, principalmente, à utilização de 
caracteres crípticos e variáveis para separação das 
espécies e à falta de ilustrações. Por isso é comum 
encontramos muitos espécimes erroneamente 
identificados ou indeterminados nos herbários.

Como definida por Barneby (1991), Mimosa 
sect. Batocaulon constitui uma das seções mais 
polimórficas do gênero, com 25 séries e 190 
espécies americanas. Dentre as suas séries, Mimosa 
ser. Leiocarpae Benth., caracterizada pela presença 
de tricomas simples, ramificados e glandulares, e 
flores tetrâmeras reunidas em espigas cilíndricas 
(Barneby 1991), destaca-se por ser a maior, 
com aproximadamente 28 espécies distribuídas 
predominantemente em ambientes semiáridos da 
América do Sul. Para o Brasil, foram registradas 
23 espécies nesta série, distribuídas principalmente 
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste (Barneby 
1991). Depois da monografia de Barneby, três 
novas espécies da América do Sul foram descritas e 
incluídas em M. ser. Leiocarpae: M. craspedisetosa 
(Fortunato & Palese 1999), M. ferricola (Silva 
& Tozzi 2011) e M. urandiensis (Santos-Silva 
et al. 2013b), e consequentemente a série agora 
totaliza 31 espécies. Informações sobre algumas 
de suas espécies podem ser encontradas ainda 
em floras regionais, principalmente, do estado da 
Bahia (Lewis 1987), Caatinga (Queiroz 2009) e 
Pernambuco (Santos-Silva & Sales 2008, 2010).

Muitos dos táxons de Mimosa ser. Leiocarpae 
apresentam grande semelhança fenotípica entre 
si, delimitação taxonômica imprecisa e não 
são devidamente ilustrados na literatura, o 
que justifica um estudo taxonômico conjunto 
dos táxons subordinados a M. ser. Leiocarpae. 
Adicionalmente, muitas de suas espécies possuem 
vários táxons infraespecíficos (variedades), 
como M. arenosa (Willd.) Poir. (três), M. 
acutistipula (Mart.) Benth. (dois), M. adenophylla 
Taub. (três) e M. gemmulata Barneby (cinco), 
corroborando a afirmação acima e gerando 

problemas nomenclaturais, de tipificação e de 
identificação.

Diante do exposto e considerando a riqueza 
de táxons de Mimosa ser. Leiocarpae s.l na 
flora brasileira, a dificuldade de identificação 
destes táxons e as relações taxonômicas intra 
e interespecíficas problemáticas, este estudo 
tem como objetivo revisar a taxonomia das 
espécies incluídas em Mimosa ser. Leiocarpae 
sensu Barneby (1991), abrangendo avaliação na 
nomenclatura, chave de identificação, descrições, 
ilustrações e atualizações de dados geográficos e 
de ambientes preferenciais. 

Material e Métodos
Este estudo foi realizado a partir do 

levantamento bibliográfico, consulta à herbários e 
de coleta de material botânico em viagens de campo. 
Foram analisados cerca de 2000 espécimes de M. 
ser. Leiocarpae s.l. depositados em 27 herbários 
brasileiros e oito herbários estrangeiros (ALCB, 
ASE, BHCB, BM, CEN, CGMS, ESA, F, HAF, 
HRB, HUEFS, HUNEB, IAC, IBGE, IPA, INPA, 
LP, LPAG, K, MBM, MO, NY, PEUFR, OUPR, R, 
RB, SP, SPF, TEPB, UEC, UFG, UFP, UB, UPCB 
e US, acrônimos segundo Thiers continuamente 
atualizado) por consulta local ou cujas exsicatas 
foram recebidas por meio de empréstimo. Foram 
realizadas 23 excursões para a coleta de material 
botânico e observação das populações em ambiente 
natural. As amostras coletadas foram processadas 
conforme as regras usuais de herborização sugeridas 
por Mori et al. (1989) e posteriormente incorporadas 
ao acervo do Herbário UEC.

A identidade das espécies foi estabelecida 
através de suas diagnoses originais e comparação 
com a coleção-tipo ou com fotografias da mesma. 
As abreviações dos nomes dos autores das espécies 
seguiram Brummitt & Powell (1992). Para alguns 
táxons, foi necessário um “segundo passo” de 
lectotipificação, como recomendado pelo art. 9.15 
do ICBN (McNeil et al. 2012), para esclarecer e 
estabelecer as escolhas de lectótipo realizadas por 
Barneby (1991). 

As descrições foram baseadas nos espécimes 
examinados e estão padronizadas de acordo 
com a terminologia de Radford et al. (1974) 
adicionalmente à de Barneby (1991) para os termos 
de parafilídios e espículas. A análise morfológica 
foi realizada no Laboratório de Taxonomia 
Vegetal do Departamento de Biologia Vegetal, IB/
UNICAMP, com o auxílio de estereomicroscópio 



Revisão taxonômica de Mimosa ser. Leiocarpae

Rodriguésia 66(1): 095-154. 2015

97

(Zeiss). As medidas do pecíolo foram tomadas 
incluindo o pulvino; as medidas da ráquila 
foram baseadas nos folíolos mais longos; para os 
foliólulos foram incluídos tanto os maiores quanto 
os menores. As dimensões das inflorescências 
foram obtidas excluindo os filetes e as do cálice 
incluindo as lacínias.

As informações sobre distribuição geográfica, 
ambiente preferencial, períodos de floração 
e frutificação das espécies foram obtidas nas 
etiquetas das exsicatas e referenciadas quando 
complementadas com informações da literatura. 
No apêndice 1 encontra-se a lista de coletores, 
organizada em ordem alfabética.

Resultados e Discussão
Caracterização morfológica
do gênero Mimosa L.

Mimosa L., Sp. Pl. 516.1753. Espécie-tipo: 
Mimosa sensitiva L.

Árvores, arbustos, subarbustos, ervas ou 
lianas; ramos cilíndricos ou costados, inermes ou 
aculeados; acúleos retos ou curvados, distribuídos 
de três diferentes maneiras:  infranodais (2–3 
acúleos abaixo e próximos ao nó), internodais 
(acúleos dispersos no entrenó) ou formando filas 
longitudinais ao longo dos ramos; indumento 
variado, com tricomas simples, ramificados, 
glandulares ou setosos. Folhas bipinadas, às 
vezes produzindo movimentos durante a noite 
(nictinásticos) ou quando tocadas (tigmonásticos), 
raramente ausentes ou reduzidas a filódios; nectário 
extrafloral comumente ausente, quando presente 
(M. sect. Mimadenia) séssil, discóide, localizado 
no pecíolo ou entre o primeiro par de folíolos; 
folíolos opostos; espículas ausentes ou presentes 
na raque ou entre os pares de folíolos; os primeiros 
foliólulos de cada pina às vezes diferenciados, 
reduzidos (parafilídios). Inflorescências espigas, 
cilíndricas, elipsoides, globosas ou raramente 
subglobosas, axilares, solitárias ou agrupadas em 
pseudorracemos ou panículas axilares ou terminais. 
Flores sésseis, raramente curto-pediceladas, 3–5(–
6) meras, bissexuadas, raramente unissexuadas 
(funcionalmente estaminadas, com gineceu 
rudimentar ou ausente); cálice reduzido, muitas 
vezes obsoleto, campanulado, lacínias curtas e 
pouco conspícuas até longas e paleáceas; corola 
cilíndrica, quadrangular ou campanulada, creme, 
rosada ou vinácea no ápice das lacínias; estames 
em número igual ou o dobro das lacínias da corola, 
exsertos, com filetes livres ou brevemente unidos na 

base, brancos, rosados ou lilás, anteras dorsifixas, 
oblongas ou globosas, não glandulares, grãos de 
pólen unidos em tétrades, bitétrades ou políades 
com 12 a 16 grãos; ovário séssil ou curtamente 
estipitado, estilete filiforme, glabro a indumentado, 
estigma apical, punctiforme, raramente capitado. 
Frutos craspédios articulados ou craspédios não 
articulados, sésseis ou estipitados, compressos ou 
ondulados, membranáceos ou coriáceos, armados 
ou inermes, lineares, elípticos ou oblongos. 
Sementes plano-compressas, ovais ou orbiculares, 
marrom-claras, marrom-escuras a pretas.

 
Histórico de Mimosa ser.
Leiocarpae Benth.
A série Leiocarpae foi proposta por Bentham 

(1841) para agrupar três espécies americanas 
caracterizadas, principalmente, pela presença de 
espigas longas, cilíndricas e flores tetrâmeras. Neste 
tratamento, outras espécies que hoje compõem 
Mimosa ser. Leiocarpae sensu Barneby foram 
descritas e posicionadas em M. sect. Habbasia e 
nas séries M. ser. Tomentosae Benth. (M. discolor, 
M. pteridifolia Benth., M. schomburgkii Benth. e 
M. verrucosa Benth.) e M. ser. Caesalpiniaefoliae 
Benth. (M. sericantha Benth.). Bentham (1846) 
manteve a classificação anterior, mas alterou a 
circunscrição de praticamente todas as seções e 
séries. Em M. ser. Leiocarpae foram incluídas oito 
espécies, e desse modo a série passou a contar com 
11 espécies.

Bentham (1875) propôs uma nova série para 
a Mimosa sect. Habbasia denominada M. ser. 
Leptostachyae, cuja circunscrição incluía todas 
as espécies das séries Leiocarpae, Tomentosae e 
Caesalpiniaefoliae. Mimosa ser. Leptostachyae 
sensu Bentham (1875) reunia 30 espécies com 
características florais que nitidamente formavam 
dois grupos. O primeiro incluía espécies com 
flores pentâmeras e 10 estames, todas basicamente 
ocorrendo no México e na Colômbia, e o segundo 
formado por espécies brasileiras com flores 
tetrâmeras e oito estames, raramente 4–5-meras. 

Barneby (1991) não utilizou o nome 
Leptostachyae proposto por Bentham (1875) 
pois ele incluiu os tipos de três séries que teriam 
prioridade nomenclatural (M. ser. Leiocarpae, M. 
ser. Tomentosae e M. ser. Caesalpiniaefoliae), 
considerando-o ilegítimo. Além disso, subordinou 
a maioria das espécies incluídas por Bentham 
(1875) em M. ser. Leptostachyae em duas séries: 
M. ser. Leiocarpae e M. ser. Distachyae Barneby. 
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Em M. ser. Distachyae foram incluídas as 
espécies com flores em sua maioria 5-meras e 
folhas com 1-30 pares de folíolos. Esta série 
é predominantemente mexicana, com exceção 
de M. distachya Cav. que ocorre no Caribe 
estendendo-se até Colômbia e Venezuela. Mimosa 
ser. Leiocarpae reuniu a maioria das espécies sul-
americanas com flores tetrâmeras. Outras espécies 
de M. ser. Leptostachyae foram sinonimizadas 
ou transferidas para as demais seções e séries 
de Mimosa, como M. platycarpa Benth (= M. 
acantholoba (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., 
M. caduca (M. ser. Bimucronatae Barneby), M. 
caesalpiinifolia Benth. (M. ser. Caesalpiniifoliae 
Benth.) e M. pithecolobioides Benth. e M. 
lasiophylla Benth. (= M. pithecolobioides, 
M. sect. Mimadenia) ou ainda, para outro 
gênero de Mimosoideae (M. warmingii Benth.= 
Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P. Lewis 
& M.P. Lima).

Mimosa ser. Leiocarpae ainda foi subdividida 
por Barneby (1991) em cinco grupos informais, 
a saber: 1) folíolos sem glândulas e fruto plano-
compresso (M. arenosa (Willd.) Poir., M. 
hapaloclada Malme, M. acutistipula Benth., M. 
dichroa Barneby, M. ophthalmocentra Mart. ex 
Benth., M. mensicola Barneby); 2) folíolos sem 
glândulas e fruto tetragonal com replo mais ou 
menos da mesma largura das valvas (M. dalyi 
Barneby, M. insignis (Hassl.) Barneby); 3) folíolos 

com glândulas, cálice 4-angulado e frutos com 
valvas buladas (M. tenuiflora (Willd.) Poir.); 4) 
folíolos com glândulas, cálice campanulado e 
frutos com valvas não buladas (M. apodocarpa 
Benth., M. interrupta Benth., M. glutinosa Malme, 
M. hebecarpa Benth., M. spixiana Barneby, 
M. sericantha Benth., M. puberula Benth., M. 
pteridifolia Benth., M. adenophylla Taub., M. 
gemmulata Barneby, M. amnis-atri Barneby, 
M. nothopteris Barneby, M. fiebrigii Hassl., 
M. coruscocaseia Barneby); 5) cálice e fruto 
revestidos por tricomas estrelados ou verrucosos 
(M. verrucosa Benth., M. schomburgkii Benth., 
M. trianae Benth.).

Grether (2000), observando a sobreposição 
dos caracteres diagnósticos usados por Barneby 
(1991), sinonimizou Mimosa ser. Distachyae 
à M. ser. Leiocarpae. No entanto, as análises 
filogenéticas baseadas em dados moleculares 
não sustentaram a hipótese de Grether (2000), 
uma vez que as espécies desses grupos formaram 
clados distintos (Santos-Silva et. al. 2013; Simon 
et al. 2011). 

Após a publicação da monografia de 
Barneby (1991), três novas espécies da América 
do Sul foram descritas e incluídas em Mimosa 
ser. Leiocarpae: M. craspedisetosa (Fortunato & 
Palese 1999), M. ferricola (Silva & Tozzi 2011) 
e M. urandiensis (Santos-Silva et al. 2013b). 
Atualmente a série abrange 31 espécies.

Chave para a identificação das espécies de Mimosa ser. Leiocarpae sensu lato

1. Foliólulos sem pontuações glandulares ou glândulas sésseis na face abaxial. 
2. Ráquila serreada.

3. Ramos com indumento constituído por tricomas simples e lepidotos; folhas com (16–) 17–21 
pares de folíolos e (20–) 30–47 pares de foliólulos; espículas ausentes; ráquila 3,5–4,5 cm 
compr.; filetes róseos ..................................................................................... 8. Mimosa dalyi

3’. Ramos glabros; folhas com (4–) 7–10 pares de folíolos e 68–100 pares de foliólulos; espículas 
presentes; ráquila 8–10,5 cm compr.; filetes brancos ..............................15. Mimosa insignis

2’. Ráquila cilíndrica, subcilíndrica, caniculada ou sulcada.
4. Indumento constituído por tricomas capitado-glandulares; estípulas ciliada-glandulares; 

bractéolas ciliada-glandulares; ovário seríceo ..................................26. Mimosa urandiensis
4’. Indumento sem tricomas capitado-glandulares; estípulas e bractéolas não ciliada-glandulares; 

ovário glabro, piloso, puberulento, pubescente, viloso a lanuginoso.
5. Filetes brancos.

6. Frutos sésseis. 
7. Acúleos presentes na raque foliar, no eixo principal da inflorescências e 

na ráquila; folhas com 4–7 pares de foliólulos; lâmina 12–20 × 4–10 mm, 
4–7-nervada; corola campanulada ou cilíndrica ..........17. Mimosa mensicola

7’. Acúleos restritos aos ramos; folhas com 11–24 pares de foliólulos; lâmina 
4,5–9 × 1–1,5 mm, 3-nervada; corola tubulosa, 4-angulada ...........................
 ..........................................................................19. Mimosa ophthalmocentra
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6’. Frutos estipitados.
8. Foliólulos membranáceos; frutos marrons ....................................... 4. Mimosa arenosa
8’ Foliólulos cartáceos; frutos castanhos a vináceos ...................... 1. Mimosa acutistipula

5’. Filetes róseos.
9. Ramos inermes; folhas com 6–9 pares de folíolos e 22–30 pares de foliólulos; ráquila 6,5–10 

cm compr.; lâmina 7–13 × 2–4 mm, cartácea; 2-nervada; ovário séssil .................................  
 ...................................................................................................................9. Mimosa dichroa

9’. Ramos aculeados; folhas com 13–25 pares de folíolos e 31–36 pares de foliólulos; ráquila 
1,8–3 cm compr.; lâmina 2–4 × 0,5–0,6 mm, membranácea, 1-nervada; ovário estipitado ...  
 ..................................................................................................................13. M. hapaloclada

1’. Foliólulos com pontuações glandulares ou glândulas sésseis na face abaxial.
10. Indumento constituído por tricomas estrelados, estrelado-lepidotos, medusiformes, verruciformes 

entremeados com tricomas glandulares.
11. Arbustos com até 4m de altura; base dos foliólulos oblíqua ou arredondada; filetes róseos.

12. Ramos revestidos por tricomas medusiformes; face adaxial dos foliólulos glauca; corola 
puberulenta; frutos subtúrgidos, puberulentos, vilosos a tomentosos  ............................  
 ................................................................................................ 6. Mimosa coruscocaesia

12’. Ramos revestidos por tricomas verruciformes; face adaxial dos foliólulos verde-escuro; 
corola lanosa; frutos compressos, revestidos por tricomas verruciformes ......................  
 ..................................................................................................... 27. Mimosa verrucosa

11’. Árvores com 5–25 m de alt.; base dos foliólulos truncada ou auriculada; filetes brancos.
13. Foliólulos cartáceo-coriáceos, discolores, com a margem revoluta e face adaxial verde-

escuro, puberulenta a pilosa e abaxial esbranquiçada, lanosa ..........25. Mimosa trianae
13’. Foliólulos cartáceos, concolores, com margem não revoluta e face adaxial glabra a pilosa 

e abaxial com esparsos tricomas verruciformes ao longo das nervuras, verde ...............  
 ................................................................................................21. Mimosa schomburgkii

10’. Indumento constituído por tricomas simples entremeados por glandulares.
14. Foliólulos 15–45 mm compr. ............................................................. 22. Mimosa sericantha
14’. Foliólulos 1–10 mm compr.

15. Inflorescências latentes simultaneamente com as espigas expandidas ou até mesmo com 
infrutescências; cálice 4-angulado; artículos inflados na região das sementes ...............  
 ......................................................................................................24. Mimosa tenuiflora 

15’. Inflorescências latentes ausentes; cálice cupuliforme ou tubuloso; artículos compressos 
ou elevados na região da semente.
16. Filetes brancos.

17. Cálice e corola não resinosos; frutos cartáceos ..........3. Mimosa apodocarpa
17’. Cálice e corola resinosos; frutos sublenhosos.

18. Ramos castanhos; foliólulos 6–10 × 1,2–3 mm, subcoriáceos, com a face 
adaxial lustrosa, 2–4-nervados; artículos compressos .............................  
 .............................................................................16. Mimosa interrupta

18’. Ramos acizentados, quando jovens; foliólulos 3–4,7 × 0,7–1 mm, 
cartáceos, com a face adaxial opaca, 1-nervado; artículos elevados na 
região da semente ................................................. 12. Mimosa glutinosa

16’. Filetes róseos.
19. Espigas com 1–1,5 cm compr. ........................................ 10. Mimosa fiebrigii 
19’. Espigas com 3–18 cm compr.

20. Folíolos de tamanhos iguais na mesma folha ........2. Mimosa amnis-atri
20’. Folíolos com diferentes tamanhos na mesma folha.

21. Foliólulos com base truncada e margem frequentemente revoluta .  
 ................................................................... 20. Mimosa pteridifolia

21’. Foliólulos com base oblíqua, arredondada a discretamente cordada 
e margem não revoluta.
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22. Ramos aculeados.
23. Foliólulos 3–5 × 1–1,4 mm; espigas 6–9 cm compr.; cálice 0,4–0,8 mm compr.; ovário glandular-

papilado .....................................................................................................18. Mimosa nothopteris 
23’. Foliólulos 2–2,5 × 0,5–0,7 mm; espigas 3–6 cm compr.; cálice 0,3–0,4 mm compr.; ovário viloso 

com glândulas esparsas ......................................................................... 7. Mimosa craspedisetosa
22’. Ramos inermes.

24. Foliólulos 1,2–2 mm compr. ......................................................................11. Mimosa gemmulata
24’. Foliólulos 3–10 mm compr.

25. Folhas com 4–9 pares de folíolos e 9–20 (28) pares de foliólulos; lâmina com a face adaxial 
sublustrosa, 2–5-nervada; cálice e corola tomentosos a seríceos; frutos estipitados ..............  
 ................................................................................................................23. Mimosa spixiana

25’. Folhas com 10–37 pares de folíolos e 28–54 pares de foliólulos; lâmina com face adaxial 
opaca, 1-nervada; cálice glabro, puberulento ou tomentoso; corola glabra, tomentosa a vilosa; 
frutos sésseis.
26. Folhas com 10–21 pares de folíolos; ráquila 4,5–8 cm compr.; espigas desenvolvendo em 

ramos velhos desfolhados abaixo das folhas; corola tomentosa a vilosa; frutos tomentoso-
vilosos ........................................................................................ 14. Mimosa hebecarpa 

26’. Folhas com 26–37 pares de folíolos; ráquila 3,5–4,2 cm compr.; espigas desenvolvendo 
em ramos contemporâneos; corola glabra; frutos glabros ....... 5. Mimosa caccavariana

Descrição das espécies de Mimosa ser. 
Leiocarpae sensu lato

1. Mimosa acutistipula (Mart.) Benth., J. Bot. 
(Hooker) 4: 391-392. 1841. Tipo: sob Mimosa 
acutistipula (Mart.) Benth. var. acutistipula.
 Fig. 1

Arbusto a arvoreta 2–8 m alt.. Ramos 
inermes ou aculeados, puberulentos, castanhos 
a acinzentados. Acúleos internodais, retos a 
discretamente curvos, com base larga, às vezes, 
presente na raque foliar. Tricomas simples 
esbranquiçados, às vezes, entremeados por esparsos 
tricomas glandulares estipitados distribuídos nos 
ramos, frutos e raramente no cálice. Estípulas 
3–7 × 0,2–1 mm, triangulares a subuladas, não 
ciliada-glandulares, 1-nervada. Folhas 3–10 pares 
de folíolos crescentes; pecíolo 0,6–1,5 cm compr.; 
raque 1,5–10 cm compr., interrompida ou não entre 
cada par de folíolos por espícula; segmento da 
raque 0,6–1,5 cm compr.; foliólulos 19–38 pares, 
decrescentes proximalmente; ráquila 2–8,5 cm 
compr., canaliculada; lâmina 3–13 × 0,7–3 mm, 
cartácea, oblonga, base oblíqua a discretamente 
truncada, ápice agudo a acuminado, margem não 
revoluta, ciliada, glabra a pubescente, face abaxial 
sem pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
1–3-nervada. Pedúnculo 0,5–1 cm compr..; brácteas 
ausentes. Espigas 1,5–7,5 x 0,4–0,5 cm, congestas, 
solitárias a 3-fasciculadas, reunidas em panículas 
terminais nos ramos desfolhados ou nas axilas de 
folhas totalmente desenvolvidas; inflorescências 

latentes ausentes; bractéolas persistentes, menores 
que o botão floral, 5–8 × 0,2–0,3 mm, lanceoladas, 
oblanceoladas a subuladas, não ciliada-glandulares. 
Flores tetrâmeras, bissexuadas, sésseis; cálice 
0,5–0,7 mm compr., cupuliforme, ciliado, 
glabro a pubescente; corola 1,5–2,3 mm compr., 
campanulada, glabra a pubescente no ápice, 
lacínias eretas; filetes 5–7 mm compr., livres, 
brancos; ovário 0,8–1 mm compr., estipitado, 
estípite ca. 0,2 mm, glabro; estilete 7–8 mm 
compr.. Craspédios 4,5–9,5 × 0,6–1 cm, cartáceo-
coriáceos, 7–9-articulados, estipitados, estípite 
6–8 mm, oblongos a lineares, base atenuada, ápice 
mucronulado, glabros a glabrescentes, castanhos a 
vináceos; artículos quadrangulares a retangulares, 
lustrosos, compressos; réplum reto, 0,6–0,7 mm. 
Sementes 3–4 × 2–2,5 mm, ovoides, castanhas.

Mimosa acutistipula é caracterizada pelos 
ramos aculeados, algumas vezes inermes, pela 
raque foliar com 1,5 a 6 cm de comprimento, 
sendo um dos menores tamanhos observado entre 
as espécies. Os frutos são frequentemente vináceos, 
lustrosos, longamente estipitado (6–8 mm), com 
nervuras reticuladas evidentes em ambas as faces.

Nos herbários é comum encontrarmos 
espécimes de M. acutistipula erroneamente 
indentificados como M. ophthalmocentra. A 
distinção entre essas espécies, que compartilham 
o hábito arbustivo, os ramos aculeados, espigas 
relativamente curtas e filetes brancos, pode ser feita 
com base principalmente no número de nervuras 
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das estípulas, apenas uma em M. acutistipula 
e três em M. ophthalmocentra, no formato da 
corola, campanulada na primeira e 4-angulada 
na segunda e na morfologia do fruto, longo 
estipitado em M. acutistipula e séssil em em M. 
ophthalmocentra.

B a r n e b y  ( 1 9 9 1 )  r e c o n h e c e u  d u a s 
variedades: Mimosa acutistipula var. acutistipula 
e M. acutistipula var. ferrea, diferenciadas 
pelo número de folíolos e pelo tamanho das 

inflorescências, associada a distribuição de suas 
populações. As análises dos indivíduos em campo 
e dos espécimes examinados, demonstraram que, 
realmente, existe uma variação no número de 
pares de folíolos e no tamanho da inflorescência, 
sendo esta variação descontínua, portanto, 
mantemos estas duas variedades .

Do latim, acutistipula (acutus = pontiagudo, 
afilado; stipula = estípula) refere-se ao aspecto 
filiforme das estípulas.

Chave para Identificação das variedades de Mimosa acutistipula 

1. Folhas maiores com 3–7 pares de folíolos e 19–23 pares de foliólulos; espigas 1,5–5 cm compr. ........  
  ........................................................................................................................ 1.1. var. acutistipula

1’. Folhas maiores com 7–11 pares de folíolos e 24-38 pares de foliólulos; espigas 5–8 cm compr. ..........  
  ..................................................................................................................................1.2. var. ferrea

1.1 Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. var. 
acutistipula, J. Bot. (Hooker) 4: 391-392. 1841. 
Acacia acutistipula Mart., Herbarium florae 
brasiliensis 2: 107. 1837. Tipo: In pratis udis Varedas 
dictis in prov. Piauhiensis, Martius s.n. (Lectótipo: 
M-0171177, primeiro passo lectótipo designado 
por Barneby 1991:128 = F Neg 6174 = IPA 1339!, 
segundo passo lectótipo designado aqui).

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
acutistipula var. acutistipula foi citada por Barneby 
(1991) apenas para o Brasil, mas encontramos uma 
coleção desta variedade depositada no herbário 
SI, oriunda da Bolívia, Santa Cruz, tratando-se 
portanto, de uma nova ocorrência. Neste país é 
encontrada a 336 m de altitude, crescendo na borda 
de floresta úmida, em solo pedregoso, vermelho. No 
Brasil ocorre nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Piauí, sendo 
cultivada ainda no Distrito Federal e provavelmente 
no Rio de Janeiro (A. Glaziou 9773). Esta variedade 
geralmente forma populações dominantes em 
vegetação de caatinga e cerrado ou em áreas 
degradadas destes biomas, sobre solo arenoso ou 
argiloso, em altitudes que variam de 180 a 850 
m. Existem, ainda, registros pontuais em áreas de 
transição cerrado-floresta.

Fenologia: Floresce e frutifica de janeiro 
a agosto. Frutos foram também observados em 
outubro.

Nome popular: jurema, jurema-de-cabloco, 
jurema-de-espinho, jurema-preta, jurema-vermelha. 

O basiônimo de M. acutistipula, Acacia 
acutistipula, foi descrito por Martius (1837) com 

base em três síntipos (Martius s.n., Blanchet 
2870, Garden 2135), todos oriundos do Brasil. 
Barneby (1991) designou a coleta de Martius s.n. 
depositada em M como holótipo. Interpretamos que 
a lectotipificação foi inferencialmente realizada por 
ele (primeiro passo) e estamos aqui designando a 
mesma coleção citada por Baneby (1991) como 
lectótipo (segundo passo). 
Material selecionado: BOLÍVIA. SANTA CRUZ: 
Chiquitos, 28 km S e San José de Chiquitos, 5.IV.2006, 
fl. e fr., M.S. Ferrucci et al. 2580 (CTES, SI). BRASIL. 
BAHIA: Barreiras, ca. de 4 Km N. de Barreiras, estrada 
para Santa Rita de Cássia, 5.III.1971, fl., H.S. Irwin et 
al. 31582 (NY, US). DISTRITO FEDERAL: Brasília, 
Estação Experimental de Biologia da UNB, 10.III.1972, 
fl., R.M. Harley 12066 (UB, US). GOIÁS: Posse, 6 Km de 
Alvorada do Norte, 10.X.1990, fr., S.S. Silva et al. (IBGE 
2810590, US 3186172). MATO GROSSO DO SUL: 
Aquidauana, Rod. BR-419, 12.V.2002, fr., G. Hatschbach 
et al. 72860 (MBM, SPF). PERNAMBUCO: Floresta, 
Inajá, Reserva Biológica de Sera Negra, 20.VII.1995, fl., 
A.P.S. Gomes et al. 50 (K, PEUFR). PIAUÍ: Campo Maior, 
Fazenda Lourdes, 14.IV.2002, fl., R.R. Farias & M.R.A. 
Mendes 493 (TEPB, HUEFS). RIO DE JANEIRO: s. loc.,  
XII.1878, fl., M. A. Glaziou 973 (K).

1.2 Mimosa acutistipula var. ferrea Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 65: 129. 1991. Tipo: 
Mato Grosso, Vegetação de Canga, frequente, Serra 
Norte, 21.VIII.1973, fr., J.M. Pires & B.C. Passos 
13207 (Holótipo: NY!).

Distribuição geográfica e habitat: Esta 
variedade distribui-se no estado do Maranhão, 
Mato Grosso e do Pará, geralmente associada a 



102 Santos-Silva, J.; Simon, M.F. & Tozzi, A.M.G.A.

Rodriguésia 66(1): 095-154. 2015

Figura 1 – Mimosa acutistipula var. acutistipula – a. ramo florido; b. folha; c. detalhes dos acúleos; d. detalhe das 
estípulas; e. detalhe da raque foliar mostrando a espícula e os parafilídios; f. foliólulo, face adaxial; g. foliólulo, face 
abaxial; h. bractéola; i. flor. j. gineceu; k. fruto; l. detalhe do artículo mostrando as glândulas. (a-j. L.B. Bianchetti 
& J.N. Silveira 736; k-l. L. Coradin et al. 5746).
Figure 1 – Mimosa acutistipula var. acutistipula – a. flowering branch; b. leaf;  c. detail of aculei; d. detail of stipules; e. detail of leaf 
rachis, showing spicule and paraphyllidia; f. leaflet, adaxial surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower; j. gynoecium; k. fruit; 
l. detail of article, showing glands. (a-j. L.B. Bianchetti & J.N. Silveira 736; k-l. L. Coradin et al. 5746).
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vegetação de canga, onde cresce em altitudes que 
variam de 300 a 700 m. Alguns indivíduos também 
foram coletados em floresta estacional decidual no 
estado do Maranhão.

Fenologia: Floresce em dezembro, janeiro e 
abril. Frutifica em abril, maio e junho.

Nome popular: jureminha
Mimosa acutistipula var. ferrea apresenta um 

conjunto de características distintas da variedade 
típica, como, por exemplo, folhas maiores (5,6–10 
cm vs. 2,5–7,5 cm), número maior de pares de 
folíolos (7–11 vs. 3–7) e foliólulos (24–38 vs. 
19–23) e inflorescências com comprimento maior 
(5–8 cm vs. 1,5–5 cm). Além disso, estes dois 
táxons apresentam distribuições distintas, a var. 
ferrea é restrita ao estado do Maranhão e Pará, 
enquanto a var. acutistipula ocorre amplamente na 
região Nordeste podendo, ainda, ser encontrada na 
Bolívia (Santa Cruz).

O epíteto ferrea (= feito de ferro) faz 
referência as solos ricos em minério de ferro, 
típicos de vegetação de canga, onde foi coletada 
a coleção-tipo.
Material selecionado: BRASIL. MARANHÃO: Lorêto, 
Ilha de Balsas, 8.IV.1962, fl., G. Eiten & L.T. Eiten 4184 
(K, NY). PARÁ: Marabá, Serra dos Carajás, 29.I.1985, 
fl., O.C. Nascimento & R.P. Bahia 1048 (MG, NY).

2. Mimosa amnis-atri Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 65: 151-152. 1991, emend. J. Santos-
Silva & A.M.G. Azevedo. Tipo: Brasil, Goiás1: 
Serra do Rio Preto, ± 5 Km de E. of Goiás boundary 
road to Guarapauá in Minas Gerais, 16 Nov 1965, 
H.S. Irwin et al. 10277 (Holótipo: UB!, Isótipos: 
G, K!, LE, NY!, P, R!, S, US!).               Fig. 2a-j

Arbustos 1,5–2,5 m alt.. Ramos inermes, 
tomentosos a vilosos nos ramos jovens, castanhos. 
Tricomas simples amarelados, entremeados 
por glândulas sésseis, lentiformes, amarelo-
translúcidas, distribuídos nos ramos, estípulas, 
pecíolo, raque foliar, face abaxial dos foliólulos, 
eixo das espigas, bractéola, cálice, corola, ovário e 
craspédio. Estípulas 1–2 × 0,2–0,3 mm, lanceoladas 
a subuladas, não ciliada-glandulares. Folhas 28–49 
pares de folíolos de mesmo tamanho; pecíolo 0,3–0,5 
cm; raque 5–11 cm de compr., interrompida entre 
cada par de folíolos por espícula; segmento da 
raque 0,2–0,3 cm compr.; foliólulos 14–26 pares, 
crescentes; ráquila 0,8–2 cm compr., cilíndrica; 
lâmina 1–1,5 × 0,4–0,7 mm, cartácea-coriácea, 
1 Segundo Barneby (1991), a localidade de coleta indicada tanto no 
caderno de campo dos coletores quanto na etiqueta como Guarapauá 
corresponde a Garapuava, distrito de Unaí (MG).

oblonga a elíptica, base oblíqua a arredondada, 
ápice arredondado, margem não revoluta, ciliada, 
face adaxial glabra, face abaxial glabra a pilosa, 
1–2-nervada. Pedúnculo 1–2 cm compr.; brácteas 
ausentes. Espigas (5–)11–13,5 × 0,2–0,4 cm, 
congestas a laxifloras, solitárias a 2-fasciculadas, 
nas axilas de folhas jovens ou reunidas em ramos 
desfolhados terminais; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que o 
botão floral, 5–6 × 4–5 mm, ovais a obtruladas, não 
ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 
sésseis; cálice 0,5–0,6 mm compr., cupuliforme, 
piloso; corola 1,5–2 mm compr., campanulada, 
pilosa, lacínias eretas; filetes 5–6 mm compr., livres, 
róseos; ovário 0,8–1 mm compr., séssil, viloso a 
piloso; estilete 7–8 mm compr.. Craspédios 4–5,5 
× 1–1,4 cm, cartáceos, 3–5-articulados, sésseis, 
lineares, base atenuada, ápice apiculado, tomentosos, 
castanhos; artículos elipsoides, compressos; réplum 
constricto entre os artículos, 0,6–0,7 mm. Sementes 
3–4 × 3–4 mm, ovais, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
amnis-atri é encontrada no sul de Goiás e em Minas 
Gerais, em áreas de cerrado e campo de cerrado ao 
longo de cursos d’água ou em beira de estrada, em 
altitudes que variam de 815 a 1000 m. 

Fenologia: Floresce de maio a julho e frutifica 
em julho.

Nome popular: agoniada.
Mimosa  amnis -a t r i  é  reconhec ida 

principalmente pelo seu peculiar padrão foliar 
e de ramificação. As suas folhas possuem um 
número elevado de folíolos (28 a 49 pares), todos 
do mesmo tamanho e inseridos ao longo da raque 
muito próximos um do outro (0,2–0,3 cm). Os seus 
ramos são pouco ramificados e suas ramificações 
geralmente são observadas quando a planta atinge 
pelo menos 1,5 m de altura. 

Barneby (1991) citou a presença de flores 
unissexuais em M. amnis-atri, porém todos os 
materiais examinados apresentam apenas flores 
bissexuais. Portanto, preferiu-se aqui descrever 
as flores como bissexuais já que este foi o tipo 
observado nos indivíduos estudados.

A validade desta espécie e a sua relação 
com M. gemmulata foi trata como incerta por 
Barneby (1991). Para este autor, as diferenças 
observadas entre estes táxons poderiam ser 
tratadas como extremo de variação morfológica 
dentro de M. gemmulata e que era necessário uma 
análise cuidadosa dos frutos de M. amnis-atri, não 
observado por ele, para esclarecer os limites destas 
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Figura 2 – a-j. Mimosa amnis-atri – a. inflorescência; b. folha; c. detalhe da raque foliar mostrando a espícula e os parafilídios; d. 
foliólulo, face adaxial; e. foliólulo, face abaxial; f. bractéola; g. flor; h. gineceu; i. fruto; j. detalhe do indumento do fruto. (J.S. Silva 
et al. 977). k-r. M. craspedisetosa – k. inflorescência; l. folha; m. foliólulo, face adaxial; n. foliólulo, face abaxial; o. bractéola; p. 
flor; q. gineceu; r. fruto. s. detalhe do indumento do fruto (A. Fuentes & G. Navarro 2195). t-c’. Mimosa dichroa – t. inflorescência. 
u. detalhe da folha. v. detalhe das estípulas. w. detalhe da raque mostrando a espícula e os parafilídios. x. foliólulo, face adaxial. 
y. foliólulo, face abaxial. z. bractéola. a’. flor. b’. ovário. c’. fruto. (t-b. H.G.P. dos Santos et al. 424; c. M.L. Fonseca et al. 1931).
Figura 2 – a-j. Mimosa amnis-atri – a. inflorescence; b. leaf; c. detail of leaf rachis, showing spicule and paraphyllidia; d. leaflet, adaxial surface; e. leaflet, 
abaxial surface; f. bract; g. flower; h. gynoecium; i. fruit; j. detail of fruit indumentum. (J.S. Silva et al. 977). k-r. M. craspedisetosa – k. inflorescence; 
l. leaf; m. leaflet, adaxial surface; n. leaflet, abaxial surface; o. bract; p. flower; q. gynoecium; r. fruit. s. detail of fruit indumentum. (A. Fuentes & G. 
Navarro 2195). t-c’. Mimosa dichroa – t. detail of leaf; u. detail of leaf; v. detail of stipules; w. detail of leaf rachis, showing spicule and paraphyllidia; x. 
leaflet, adaxial surface; y. leaflet, abaxial surface; z. bract; a’. flower; b’. ovary; c’. fruit. (t-b. H.G.P. dos Santos et al. 424; c. M.L. Fonseca et al. 1931).
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espécies. Após uma avaliação cuidadosa dos frutos 
e das demais estruturas, estamos confirmando, 
neste trabalho, M. amnis-atri como uma espécie 
válida. Uma discussão mais completa a respeito 
das diferenças entre estas espécies é apresentada 
nos comentários de M. gemmulata.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Chapadão do 
Céu, Parque Nacional das Emas, 17.V.1990, fl., G.F. 
Guala & T.S. Figueiras 1376 (IBGE, NY); Mineiros, 
9.IV.2011, fl., J.S. Silva et al. 976 (UEC), idem, 
9.IV.2011, fl.,  J.S. Silva et al. 977 (UEC). 

3. Mimosa apodocarpa Benth., Trans. Linn. Soc. 
London 30: 415. 1875. Tipo: Brazil, provinciae 
Goyaz, inter Funil et S. João, Burchell 9003 
(Holótipo: foto K [Hb. Hook]! = NY Neg. 11662; 
Isótipos: GH, NY!, P). 
Mimosa xavantinae Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 65: 151-152. 1991. Tipo: Brazil. 
Mato Grosso, Serra do Roncador, ca 60 km n. of 
Xavantina, 550 m, 6 Jun 1966, H.S. Irwin et al. 
16677 (Holótipo: UB!; Isótipos: G, K!, LE, NY!, 
R!), syn. nov. Fig. 3

Árvore a arvoreta 2–6 m alt.. Ramos inermes 
ou esparsadamente aculeados, glabrescentes, 
puberulento-tomentosos, castanhos. Acúleos 
internodais, retos a recurvados. Tricomas simples 
entremeados por glândulas sésseis, lentiformes, 
amarelo-opacas a acobreadas distribuídos no 
pecíolo, face abaxial dos foliólulos, bractéolas, 
lacínias da corola, ovário e frutos. Estípulas 
3–5 × 0,2–1,4 mm, lanceoladas, triangulares 
a subuladas, não ciliada-glandulares. Folhas 
12–19 pares de folíolos crescentes; pecíolo 
1–3 cm; raque 5,5–16 cm compr., interrompida 
ou não entre cada par de folíolos por espícula; 
segmento da raque 0,4–1,5 cm compr.; foliólulos 
25–38 pares, decrescentes proximalmente; ráquila 
3–9,5 cm compr., sulcada a cilíndrica; lâmina 
2–10 × 0,5–3 mm, cartácea, reta ou ligeiramente 
arqueada para a frente, oblonga a ligeiramente 
lanceolada, base arredondada a truncada, ápice 
arredondado a ligeiramente agudo, margem não 
revoluta, ciliada, discolor, face adaxial verde-
escuro, glabra, face abaxial verde-oliva, glabra 
a pilosa, 1–(2)-nervada. Pedúnculo 0,9–3 mm 
compr.; brácteas ausentes. Espigas 5–9,5 × 0,4 cm, 
congestas, solitárias a 2–3-fasciculadas, reunidas 
em panículas terminais; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que 
o botão floral, 0,5–1 × 0,3–0,5 mm, obtruladas, 
lanceoladas a oblanceoladas, não ciliada-
glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 

sésseis; cálice 0,5–0,8 mm compr., cupuliforme, 
não resinoso, velutino; corola 1–2 mm compr., 
campanulada, não resinosa, velutina, lacínias 
eretas; filetes 5–8 mm compr., livres, brancos; 
ovário 1–1,2 mm compr., séssil, velutino a piloso; 
estilete 5–6 mm compr.. Craspédios 5–11 × 
0,9–1,5 cm, cartáceos, 6–15-articulados, sésseis, 
lineares a oblongos, base atenuada a arredondada, 
ápice mucronado a mucronulado, glabrescentes a 
puberulentos, castanhos; artículos quadrangulares, 
compressos, lustrosos; réplum reto a ligeiramente 
constricto entre os artículos, 0,6–0,7 mm. 
Sementes 4–5 × 4 mm, ovais, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
apodocarpa ocorre nos estados de Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, geralmente 
associada à vegetação de cerrado, entre 90 a 900 
m. Barneby (1991) citou registro desta espécie 
para o Paraguai, no entanto nenhuma coleta 
proveniente deste pais foi analisada neste estudo. 

A espécie é caracterizada pelas folhas 
compostas por 12 a 19 pares de folíolos e 25 a 38 
pares de foliólulos retos ou ligeiramente arqueados 
para a frente, e pelas amplas panículas terminais 
de espigas sésseis a curto-pendunculadas, que 
atingem todas simultaneamete à antese. O 
indumento constituído por tricomas simples 
entremeados por glândulas, nesta espécie, reveste 
apenas o pecíolo, face abaxial dos folíolos, corola, 
ovário e fruto. Os frutos exibem as suturas dos 
artículos bem marcantes e com coloração mais 
clara do que a dos artículos.

Nos comentários de Mimosa apodocarpa, 
Barneby (1991) ressaltou que esta espécie é 
semelhante a M. xavantinae e que difere desta 
apenas por possuir foliólulos menores e cálice 
com maior comprimento. Assim, M. apodocarpa 
apresentaria foliólulos com 3–5 × 0,7–1,2 mm e 
cálice com 0,7–1 mm de comprimento, enquanto 
em M. xavantinae os foliólulos teriam (5.5–)6–10 
× 1.3–3 mm e o cálice seria menor que 0,5 mm. 
No entanto, dentre os espécimes analisados, estes 
intervalos não apresentaram descontinuidade. 
Dessa forma, não existem padrões nas dimensões 
dos foliólulos e do cálice consistentes para 
sustentá-las como duas entidades distintas. 
Sendo assim, propõe-se no presente trabalho 
a sinonimização de M. xavantinae em M. 
apodocarpa.

Acreditamos que a diferença no tamanho 
dos foliólulos, ressaltada por Barneby (1991), 
trata-se de um reflexo da coleta de materiais em 
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 Figura 3 – Mimosa apodocarpa – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe do indumento dos ramos; d. detalhe da estípula; 
e. detalhe do acúleo; f. detalhe da raque foliar mostrando os parafilídios; g. foliólulo, face adaxial; h. foliólulo, face 
abaxial; i. bractéola; j. flor; k. gineceu; l. fruto. (a-k. J.W. Grear et al. 14939; l. A.L.B. Sartori et al. 599).
Figure 3 – Mimosa apodocarpa – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of indumentum of the stems; d. detail of stipule; e. detail of aculei; 
f. detail of leaf rachis, showing paraphyllidia; g. leaflet, adaxial surface; h. leaflet, abaxial surface; i. bract; j. flower; k. gynoecium; l. 
fruit. (a-k. J.W. Grear et al. 14939; l. A.L.B. Sartori et al. 599).
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diferentes estágio de desenvolvimento. De fato, 
o número e tamanho dos foliólulos geralmente 
varia de acordo com a posição das folhas na 
planta. As folhas de ramos jovens e estéreis são 
maiores do que aquelas que se desenvolvem 
associadas com as inflorescências.  

Do grego, apodocarpa (apodo = pé; carpa 
= fruto) foi provavelmente utilizado em alusão 
aos seus frutos que são sésseis. 
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Posse, Rio 
do Prata, 9.IV.1966, fl., H.S. Irwin et al. 14548 (K, 
NY, MBM, MO, SPF, US). MATO GROSSO: Barra 
do Garça, divisa da cidade de Xavante com o Rio das 
Mortes, 26.VIII.1968, fr., G. Eiten & L.T. Eiten 8359 
(US). MATO GROSSO DO SUL: Alcinópolis, 54 Km 
de Alcinópolis, 30.VI.2001, fr., A.L.B. Sartori et al. 
599 (HMS, UEC). TOCANTINS: Arraias, TO 50 em 
direção a Campos Belos, 12.V.2012, fr., J.S. Silva et 
al. 1174 (CEN, HUNEB, UEC); idem, 12.V.2012, fr., 
J.S. Silva et al. 1177 (CEN, HUNEB, UEC); Campos 
Belos, TO 50 em direção a Arraias, 8.V.2012, fr., J.S. 
Silva et al. 1105 (CEN, HUNEB, UEC).

4. Mimosa arenosa (Willd.) Poir., Encycl. Suppl. 
1: 66.1810. Tipo: sob Mimosa arenosa (Willd.) 
Poir. var. arenosa.   Fig. 4

Arbusto a arvoreta 2–12 m alt.. Ramos 
inermes ou aculeados, glabrescentes a tomentosos, 
castanhos a acinzentados. Acúleos internodais, 
retos a ligeiramente incurvados, com base larga. 
Tricomas simples esbranquiçados, às vezes, 
entremeados por esparsos tricomas glandulares 
sésseis a curto-estipitados, alaranjados a 
avermelhados, distribuídos nos ramos, raque 
foliar, eixo das inflorescências e frutos. Estípulas 
2–7 × 0,2–0,6 mm, triangulares, não ciliada-
glandulares. Folhas 4–14 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 0,6–1,5 cm; raque 2,5–8 
cm de compr., interrompida ou não entre cada 
par de folíolo por espícula; segmento da raque 
0,5–1,4 cm compr.; foliólulos 9–42 pares, 
decrescentes proximalmente; ráquila 1,5–6,5 
cm compr., cilíndrica a sulcada; lâmina 3–7 
× 1–2 mm, membranácea, oblonga, base 
oblíqua a arredondada, ápice agudo, margem 
não revoluta, discolor, face adaxial verde-
escuro, pubescente a tomentosa, face abaxial 
verde-oliva, pubescente a tomentosa, sem 
pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
2–3-nervada, apenas uma das nervura atinge 
o ápice. Pedúnculo 0,8–1 cm compr.; brácteas 
ausentes. Espigas 3–7 × 0,3–0,4 cm, congestas, 
solitárias a 2-fasciculadas, reunidas em panículas 
terminais nos ramos desfolhados ou nas axilas de 

folhas totalmente desenvolvidas; inflorescências 
latentes ausentes; bractéolas persistentes, 
menores que o botão floral, 1–7 × 0,2–0,4 
mm, oblanceoladas a elipíticas, não ciliada-
glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 
sésseis ou curto-pediceladas; cálice 0,3–0,5 
mm compr., cupuliforme, ciliado, pubescente; 
corola 1,5–3 mm compr., campanulada, glabra 
a pubescente nas lacínias, lacínias eretas ou 
reflexas; filetes 5–7 mm compr., livres, brancos; 
ovário 0,9–1 mm compr., estipitado, estípite 
ca. 0,2 mm, glabro; estilete 5–6 mm compr.. 
Craspédios 2,5–6 × 0,4–0,6 cm, cartáceos, 
compressos, 5–8-articulados, estipitados, estípite 
6–8 mm, oblongos a lineares, base atenuada, 
ápice mucronulado, glabros a glabrescentes, 
castanhos; artículos quadrangulares; réplum reto, 
ca. 0,5 mm. Sementes 3–4 × 2–3 mm, elipsoides, 
marrons.

Mimosa arenosa apresenta folhas com 4 a 
14 pares de folíolos, face abaxial dos foliólulos 
sem pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
espigas agrupadas em panículas terminais 
desenvolvendo-se em ramos desfolhados ou nas 
axilas de folhas totalmente desenvolvidas, flores 
brancas, políades com oito grãos de pólen e 
frutos estipitados, compressos. Estes caracteres a 
aproxima de M. acutistipula, M. ophthalmocentra 
e M. urandiensis. No entanto, essas espécies 
podem ser diferenciadas, principalmente pelo 
comprimento das folhas, número de folíolos, 
forma do cálice e forma e indumento do ovário.

Com base no formato dos acúleos, presença 
ou ausência de espículas, número de nervuras 
dos folíolos associados à distribuição geográfica, 
Barneby (1991) estabeleceu três variedades para 
M. arenosa, a saber: M. arenosa var. arenosa, 
M. arenosa var. lysalgica Barneby e M. arenosa 
var. leiocarpa (DC.) Barneby. Segundo Barneby 
(1991) a var. lysalgica poderia ser diferenciada 
da variedade típica pelos acúleos antrorsos (vs. 
recurvados), 12 a 15 pares de folíolos (vs. 15–27) 
e corola puberulenta (vs. glabra). No entanto, 
através de um estudo detalhado pôde-se notar 
que as caracterícticas para diferenciação da var. 
lysalgica e var. arenosa não são constantes entre 
as suas populações e apresentam sobreposições, 
sendo observados indivíduos da var. lysalgica 
com acúleos variando de retos a recurvados e com 
nove a dezoito pares de folíolos. Dessa forma, 
não se justifica a manutenção da var. lysalgica 
e por isso está sendo incluída aqui na sinonímia 
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Figura 4 – Mimosa arenosa var. arenosa – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe das estípulas; d. detalhe dos acúleos; 
e. detalhe da raque foliar mostrando a espícula e os parafilídios; f. foliólulo, face adaxial; g. foliólulo, face abaxial; 
h. bractéola; i. flor; j. gineceu; k. fruto. (a-j. R.M. Harley et al. 23006; k. R. Pereira & J. Semir 1129). 
Figure 4 – Mimosa arenosa var. arenosa – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of stipules; d. detail of aculei; e. detail of leaf rachis, 
showing spicule and paraphyllidia; f. leaflet, adaxial surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower; j. gynoecium; k. fruit. (a-j. 
R.M. Harley et al. 23006; k. R. Pereira & J. Semir 1129). 
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da var. arenosa. A ausência de espícula, os 
parafilídos ascendentes e os folíolos 3–4-nervados, 
características não observadas em populações da 
var. arenosa, levou Barneby (1991) a propor a var. 

leiocarpa. Como esses caracteres são constantes 
e descontínuos, permitindo assim o pronto 
reconhecimento dessas variedades, estas estão 
sendo mantidas aqui como variedades válidas.

Chave para Identificação das variedades de Mimosa arenosa (Willd.) Poir.

1. Raque interrompida entre cada par de folíolos por uma espícula; foliólulos 9–18 pares (maior folíolo), 
1–2-nervados, com uma das nervuras atingido o ápice, mas não ramificada; flores predominantemente 
sésseis ........................................................................................................................... 4.1. var. arenosa

1’. Espículas ausentes; foliólulos 25–42 pares (maior folíolo), 3–4-nervados, com uma das nervuras atingido 
o ápice e frequentemente ramificada; flores predominantemente curto-pediceladas (0,2–0,3 mm) .......  
  ............................................................................................................................4.2. var. leiocarpa

4.1 Mimosa arenosa (Willd.) Poir. var. arenosa, 
Encycl. Suppl. 1:66. 1810. Acacia arenosa Willd., 
Sp. Pl. 4: 1600. 1806. Tipo: Habitat ad Caracas 
in ripis arenosis fluviorum. Bredemeyer s.n. 
(Holótipo: B-W 19134-010; Isótipo: W!).
Mimosa malacocentra (Mart.) Benth., Trans. 
Linn. Soc. London 30: 415. 1875. Tipo: In monte 
Corcovado... in sylvis Catingas dictis pronvinciae 
mediterraneae Bahiensis frequens...” (Holótipo: 
Heb. Mart. 143, BR; Isótipos: BM, E, G, K!, M, 
NY!, W).
Acacia malacocentra Mart., Nov. Gen. Sp. Pl. 
106. 1837. 
Mimosa malacocentra var. angustifolia Benth., 
Fl. Bras. 15 (2): 360. 1876. Tipo: prope Rio de 
Janeiro, Burchell 2783 (Lectótipo: K!, designado 
por Barneby [1991: 128]= NY Neg. 11661; 
Isolectótipo: GH), syn. nov.
Mimosa xantholasia Benth., London, J. Bot. 5:88. 
1846. Tipo: Venezuela, Funcke 383 (Holótipo: K!; 
Isótipo: G).
Mimosa fasciculata var. ernestiana Kuntze, Rev. 
gen. Pl. 1: 198. 1891. Tipo: “....von Professor Ernst 
in Caracas als Acacia fasciculata bestimmt... La 
Guayra” (Lectótipo: O. Kuntze 1194, coletado em 
7.V.1874, fl., La Guayara [La Guaira, Venezuela], 
NY!, primeiro passo designado por Barneby 1991: 
129, segundo passo lectótipo designado aqui).
Mimosa arenosa var. lysalgica Barneby, Mem. 
New York Bot. Gard. 65: 125-126. 1991. Tipo: 
Brasil, Minas Gerais, Filixlândia, 30 Km w de 
Curvelo, 750m, 22 Feb 1975, fl., W.R. Anderson 
et al. 11523 (Holótipo: MBM!; Isótipos: K!, NY!, 
R!, US!), syn. nov.

Distribuição geográfica e habitat: ocorre em 
áreas secas do Brasil, Porto Rico, Venezuela, onde 
forma geralmente densas populações. No Brasil é 

encontrada em toda região Nordeste estendendo-
se até o estado de Minas Gerais, sendo cultivada 
ainda em São Paulo (Piracicaba). Mimosa arenosa 
var. arenosa cresce em áreas de floresta seca, sob 
solos arenosos com ou sem afloramentos rochosos, 
em altitudes de até 3000 m. É uma planta que, no 
Brasil, ocorre principalmente como invasora de 
regiões antropizadas, como beira de estradas e 
rodovias, áreas de cultivo abandonadas e próximo 
a habitações. Ocasionalmente é observada em 
regiões sujeitas a inundações periódicas.

Fenologia: Floresce e frutifica praticamente 
o ano inteiro.

Nome popular: angico-vermelho, angico-
verdadeiro, calumbí-branco, calumbi-d’égua, 
calumbí-roxo, calumbí-preto, espinheiro-branco, 
guarucaia, jurema, jurema-branca, paricá, naraulí 
e cují (Venezuela).

Mimosa fasciculata var. ernestiana foi 
descrita por Kuntze (1891), com base em uma 
coleção oriunda de La Guaira (Venezuela). No 
entanto, na obra orignal não consta nenhuma 
informação sobre o espécime tipo (nome do 
coletor, número de coleta e herbário no qual o 
mesmo encontra-se depositado). Barneby (1991) 
cita o espécime O. Kuntze 1194 depositado em 
NY, como sendo o holótipo de M. fasciculata 
var. ernestiana. A partir disso, considera-se 
que a escolha de Barneby é o primeiro passo 
da lectotipificação e o segundo passo é aqui 
designado. 

Outra correção aqui realizada foi do coletor 
do holótipo de Mimosa xantholasia citado por 
Barneby (1991) como sendo Funcke & Schlim 383. 
No entanto, tanto no protólogo como no espécime 
depositado em K a coleta realizada na Venezuela 
é atribuída apenas a Heinrich Funcke. 
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No presente trabalho, Mimosa malacocentra 
var. angustifolia Benth., incluída na sinonímia de 
M. acutistipula por Barneby (1991) é considerada 
um sinônimo taxonômico de M. arenosa, uma vez 
que apresenta o mesmo conjunto de características 
diagnósticas das populações de M. arenosa var. 
arenosa. 
Material selecionado: BRASIL. ALAGOAS: 
Arapiraca, 18.VII.1981, fl., G.L. Esteves & V.F. 
Ferreira 509 (IPA). BAHIA: Aporã, ca. 12 Km de 
Crisópolis na estrada para Acajutiba, 26.VIII.1996, 
fl. e fl., L.P. de Queiroz & N.S. Nascimento 4663 
(HUEFS, K). CEARÁ: General Sampaio, 8.VII.2005, 
fr., J.R. Lemos & R.N.V. Silva 380 (HUEFS). MINAS 
GERAIS: Corinto, Fazenda do Diamante,15.IV.1931, 
fl., Y. Mexia 5624 (K, US). PARAÍBA: Alagoa Grande, 
X.1993, fl., M.F. Angra 1750 (K). PERNAMBUCO: 
Caruaru, s. loc., 28.VI.2011, fl. e fr., J.S. Silva & 
P.P.A. Silva 978 (UEC). RIO DE JANEIRO: Cabo 
Frio, Arraial do Cabo, fl., II.1951, S. Vianna 4049 
(R, US). RIO GRANDE DO NORTE: Mossoró, 
Alagoinha, Fazenda Rafael Fernandes, 13.IX.2006, fr., 
M.L. Silva et al. 154 (PEUFR, HUEFS). SERGIPE: 
Nossa Senhora Aparecida, SE-175, 23.VIII.2005, fl., 
D.S. Carneiros-Torres et al. 465 (HUEFS). PORTO 
RICO. FARJADO: Bo. Quebrada Farjado, 26.I.1996, 
fl., F. Axelrod & L. Pérez 9676 (MO). VENEZUELA. 
ANZOATEGUI: Freites, 10 Km SW of Mundo Nuevo 
along road to El Saman, 4.XII.1981, fr, D. Gerrit & 
G Angel C. 20008 (MO). BOLÍVAR: Carretera Piar-
Pto Osdaz, 8.XI.1963, fl., B. Tiujillo 5970 (MO). 
GUARICO: 23 km NE de Chagauranas, 15.XI.1973, 
fr., G. Davidese 4224 (MO). LARA: Bajo, 6.I.1929, 
fl. fr., H. Pittier 13095 (MO); rodovia Quibor-Sanare, 
5.VIII.1982, fl, T.B. Croat 54670 (MO).

4.2 Mimosa arenosa var. leiocarpa (DC.) 
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 65: 126. 
1991. Mimosa leiocarpa DC., Prodr. 2: 429. 1825. 
Tipo: ad Sancatam-Martham Bertero (Lectótipo: 
Bertero s.n., G, primeiro passo lectótipo designado 
por Barneby 1991: 126 = F Neg. 6983!, segundo 
passo lectótipo designado aqui).
Acacia nutans Spreng., Syst. veg. 3: 141. 1826. 
Tipo: Ad fl. Magdalena [Colombia], Bertero 
s.n. (Holótipo: aparentemente um isótipo de 
Mimosa leiocarpa, mas este não foi localizado 
nos herbários visitados). 
Mimosa caudero Cárdenas, Ernstia 40:15, Figs. 
7,8. 1986. Tipo: Venezuela: Edo Lara: a lo largo 
de la quebrada La Esperanza em Sique-Sique y 
Baraguá, 350 m.s.m., 29 Aug 1981, M. Ponce & 
B. Trujillo 340 (Holótipo: MT).

Distribuição geográfica e habitat: esta 
variedade apresenta um padrão de distribuição 

disjunto entre o norte da Colômbia (Magdalena), 
norte da Venezuela, Nicarágua e México. 
Mimosa arenosa var. leiocarpa cresce em áreas 
de floresta estacional decidual, sobre solos 
arenosos, argilosos e com afloramento rochosos, 
em baixas altitudes (30 a 500 m). Pode também 
ser encontrada próxima a cursos d’água (Oaxaca) 
e em áreas degradadas, como beira de estradas e 
rodovias. 

Fenologia: Flores foram observadas em 
fevereiro, junho a agosto, outubro a dezembro e 
frutos de janeiro a março.

Nome popular: ceiba e tepehuiste
Mimosa  arenosa  va r.  l e iocarpa  é 

predominantemente arvoreta atingindo até 12 
m de altura, com ramos raramente aculeados e 
a ráque e ráquila, em geral, mais delgadas do 
que a variedade típica. Além disso, as bractéolas 
são maiores (4–7 mm compr. vs. 1–4 mm na var. 
arenosa) e as flores são, em sua maioria, curto-
pediceladas.

Mimosa leiocarpa quando descrita por De 
Candolle (1825), foi baseada no espécime “ad 
Sancatam-Martham, Betero”, que é um sintipo, 
pois não foi citado o herbário onde  espécime 
está depositado e, além disso, porque existem 
diversos espécimes coletados por Bertero e sem 
numeração nos diferentes herbários. Assim, 
considera-se aqui que o primeiro passo da 
lectotificação foi inferencialmente realizada por 
Barneby (1991) quando ele cita como holótipo 
o espécime depositado no herbário G e, o termo 
está aqui sendo corrigido para lectótipo em um 
segundo passo.

Vale ressaltar que, infelizmente, não tivemos 
acesso ao holótipo de Mimosa caudero. No 
entanto, analisamos o protólogo e a maioria 
dos parátipos depositados em NY (Cárdenas 
2913, 3010, 2895, 2897, 2913), o que permite 
seguramente manter esta espécie na sinonímia de 
M. arenosa var. leiocarpa.

Do latim, leiocarpa (leio = macio, liso, 
plano; carpa = fruto) refere-se provavelmente aos 
seus frutos compressos.
Material selecionado: COLÔMBIA. LA GUAJIRA: 
Maicao, 19.IV.1981, fl., O. Arboleda et al. 654 (MO). 
MAGDALENA: Santa Marta, Gaira, 30.XI.1966, 
R. Romero-Castañeda 10479 (MO, NY). MÉXICO. 
JALISCO: La Huerta, Rancho Cuixamala, 11.II.1992, 
fr., L. Ricco & S. Vázquez 1058 (K); GUERRERO: 
Petatlan, Cerro Huamilule, 23.VIII.1989, fl., N. Diego 
5394 (K). NICARÁGUA. MANAGUA: Puetas Viejas-
Santa Juana, 8.VI.1983, fl., M. Araquistain 3565 (MO). 
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VENEZUELA. FALCÓN: 37 km n.w. de Churuguava, 
31.I.1985, fl., C.D. Johnson 3873-85 (NY). LARA: 
Carora-Trentino, 16.I.1928, fr., H. Pittier 12615 (MO). 

5. Mimosa caccavariana J. Santos-Silva & A.M.G. 
Azevedo, nom. & stat. nov. 
Mimosa gemmulata var. occidentalis Barneby, 
Mem. New York Bot. Gard. 65: 151. 1991, 
non Rose & Britton, 1928. Tipo: Brasil, Mato 
Grosso, Alto Garça, rod. BR 364, 15 Nov 1973, 
G. Hatschbach & C. Koczicki 33237 (Holótipo: 
NY!).          Fig. 5a-g

Arbusto a subarbusto 1–2,5 m alt.. Ramos 
inermes, puberulentos, castanhos. Tricomas simples 
esbranquiçados, entremeados por glândulas sésseis, 
esféricas, amarelo-translúcidas distribuídos nos ramos, 
raque foliar, face abaxial dos foliólulos, inflorescências, 
bractéolas, flores e frutos. Estípulas 2–4 × 0,2–0,4 
mm, lanceoladas, não ciliada-glandulares. Folhas 
26–37 pares de folíolos ligeiramente crescentes; 
pecíolo 0,6–1 cm compr., sulcado, puberulento; 
raque 13–15 cm compr.; espículas ausentes; 
segmento da raque 0,3–1 cm compr.; foliólulos 
33–54 pares, decrescentes proximalmente; ráquila 
3,5–4,2 cm compr., canaliculada; lâmina 3–4,5 × 
0,7–1 mm, cartácea, oblonga, base arredondada, 
ápice discretamente agudo, margem não revoluta, 
ciliada, discolor, face adaxial verde-escuro, opaca, 
glabra a puberulenta, face abaxial verde-oliva, 
glabra, 1-nervada, nervuras mais evidentes na face 
abaxial e atingindo o ápice. Pedúnculo 1,5–3 cm 
compr.; brácteas ausentes. Espigas 6,5–8 × 0,4 cm, 
congestas, 2-fasciculadas, em ramos contemporâneos, 
desfolhados ou menos frequente nas axilas de folhas 
jovens; inflorescências latentes ausentes; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 0,8–1 × 
0,2–0,3 mm, lanceoladas, não ciliada-glandulares. 
Flores tetrâmeras, bissexuadas, sésseis; cálice 
0,5–0,6 mm compr., cupuliforme, puberulento; 
corola 1,8–2 mm compr., campanulada, glabra, 
lacínias eretas; filetes 5–6 mm compr., livres, róseos; 
ovário ±1 mm compr., séssil, viloso; estilete 4–5 mm 
compr.. Craspédios 3,5–5 × 0,6–0,7 cm, cartáceos, 
6–8-articulados, sésseis, oblongos, base atenuada, 
ápice cuspidado, glabros, densamente revestido 
por glândulas, castanhos; artículos quadrangulares, 
elevados na região das sementes; réplum constricto 
entre os artículos, 0,5–0,6 mm. Sementes 3–3,5 × 
3–3,5 mm, orbiculares, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
caccavariana distribui-se nos estados de Goiás 
e Mato Grosso, em áreas de cerrado e campo-
cerrado. Tanto em Goiás quanto em Mato Grosso, 

as populações da espécie correm grande risco de 
serem localmente extintas devido à destruição 
de seus habitats causada pelo aumento das áreas 
destinadas às plantações de soja e milho.

Fenologia: Flores foram observadas em maio 
e julho e fruto em janeiro e abril.

Nome popular: angiquinho.
Pode ser confundida com M. hebecarpa, no 

entanto, nesta espécie os folíolos variam de 10 a 
21 pares, as espigas desenvolvem-se em ramos 
velhos desfolhados abaixo das folhas e os frutos 
são estipitados e tomentoso-vilosos.

Mimosa caccavariana foi tratada por Barneby 
(1991) como uma das variedades de M. gemmulata: 
M. gemmulata var. occidentalis Barneby. No 
entanto, existe um conjunto de características 
descontínuas que separa estes dois táxons, como o 
número de folíolos (26–37 pares vs. 9–21), tamanho 
da raque (13–15 cm vs. 4–10,5 cm), da lâmina 
(3–4,5 mm vs. 1,2–2 mm) e dos frutos (3,5–5 cm 
vs. 1,7–3 cm). As suas espigas desenvolvem-se em 
geral sobre ramos desfolhados acima da folhagem e 
as suas folhas estão esparsadamente distribuídas ao 
longo dos ramos, enquanto que em M. gemmulata 
as espigas crescem geralmente nas axilas de folhas 
jovens ou totalmente desenvolvidas e as suas folhas 
normalmente estão adensadamente no ápice dos 
ramos. A distribuição de M. gemmulata é mais 
ampla, ocorrendo no Brasil (BA, GO, MG, PE, PI) 
e na Venezuela, enquanto a de M. caccavariana 
foi verificada apenas na região centro-oeste do 
Brasil (GO). 

No presente trabalho estamos, estabelecendo 
um novo nome para este táxon, considerando 
a existência de M. occidentalis Britton & Rose 
(Britton & Rose 1928). O epíteto caccavariana é 
uma homenagem à palinóloga Marta Caccavari, 
em reconhecimento a sua grande contribuição 
ao conhecimento da morfologia polínica de 
Mimosoideae.
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Mineiros. 
9.IV.2011, fl. e fr., J.S. Silva et al. 970 (UEC), idem, 
9.IV.2011, fl. e fr., J.S. Silva et al. 973 (UEC).

6. Mimosa coruscocaesia Barneby, Brittonia 37: 
128, fig. 2a-c, 1985. Tipo: Brasil, Bahia, Caiteté, 
Martius s.n. (Holótipo: M-006177, isótipo G = NY 
Neg. 11832!).  Fig. 5h-p

Arbustos 1–4 m alt.. Ramos inermes, 
tomentosos a híspidos nos ramos jovens, castanhos. 
Tricomas medusiformes 0,8–2 mm compr., 
esparsos a densamente distribuídos, às vezes, 
caducos, ferrugíneos, entremeados por glândulas 



112 Santos-Silva, J.; Simon, M.F. & Tozzi, A.M.G.A.

Rodriguésia 66(1): 095-154. 2015

Figura 5 – a-g. M. caccavariana – a. folha; b. ramo florido; c. foliólulo, face adaxial; d. foliólulo, face abaxial; e. 
bractéola; f. flor. g. fruto. (J.S. Silva et al. 973). h-p. Mimosa coruscocaesia – h. folha; i. ramo florido; j. foliólulo, 
face abaxial; k. foliólulo, face adaxial; l. detalhe do indumento; m. detalhe dos tricomas; n. bractéola; o. flor. p. 
fruto. (a-h. D. Alvarenga 89; i. M.F. Simon 324). q-x. M. gemmulata – q. folha; r. ramo florido; s. foliólulo, face 
adaxial; t. foliólulo, face abaxial; u. bractéola; v. flor; w. gineceu. x. fruto  (q-r, s-w. S.A. Mori & R. Funch 13387; 
x. G. Pereira-Silva et al. 3105).
Figure 5 – a-g. M. caccavariana – a. leaf; b. flowering branch; c. leaflet, adaxial surface; d. leaflet, abaxial surface; e. bract; f. flower; 
g. fruit. (J.S. Silva et al. 973). h-p. Mimosa coruscocaesia – h. leaf; i. flowering branch; j. leaflet, abaxial surface; k. leaflet, adaxial 
surface; l. detail of indumentum; m. detail of trichomes; n. bract; o. flower. p. fruit. (h-i, j-o. D. Alvarenga 89; P. M.F. Simon 324). q-x. 
M. gemmulata – q. leaf; r. flowering branch; s. leaflet, adaxial surface; t. leaflet, abaxial surface; u. bract; v. flower; w. gynoecium; x. 
fruit. (q-r, s-w. S.A. Mori & R. Funch 13387; x. G. Pereira-Silva et al. 3105). 
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sésseis, lentiformes, amarelo-translúcidas a 
acobreadas e por curta camada de tricomas 
simples esbranquiçados, distribuídos nos ramos, 
pecíolos, raque foliar, eixo das inflorescências e 
frutos; tricomas estrelados sésseis no cálice ou 
entremeados por glândulas sésseis, lentiformes, 
amarelo-translúcidas a acobreadas na face abaxial 
dos foliólulos, bractéola e corola. Estípulas 1,3–2 
× 0,5–0,8 mm, lanceoladas a triangulares, não 
ciliada-glandulares. Folhas 8-14 pares de folíolos; 
pecíolo 1,3–1,6 cm compr.; raque (4–)5–10,5 cm 
compr., interrompida entre os pares de folíolos 
distais por espícula; segmento da raque 0,7–1,2 
cm compr.; foliólulos 21–34 pares, decrescentes 
proximalmente; ráquila (4–)5,5–7 cm compr., 
cilíndrica; lâmina 5–8 × 1,8–2 mm, cartácea, 
oblonga a ligeiramente lanceolada, base oblíqua, 
ápice arredondado, margem não revoluta, às vezes, 
com tricomas medusiformes, discolor, face adaxial 
glauca, glabra a vilosa revestida por tricomas 
simples, face abaxial verde-oliva, puberulenta, 
2–4-nervada. Pedúnculo 0,5–1,5 cm compr.; 
brácteas ausentes. Espigas (5–)8,5–10 × 0,4 cm, 
congestas, solitárias, nas axilas de folhas jovens ou 
totalmente desenvolvidas; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que o 
botão floral, 1,4–1,5 × 0,4–0,5 mm, obtruladas, 
não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 1–1,6 mm compr., 
cupuliforme, puberulento; corola 2,3–2,5 mm 
compr., campanulada, puberulenta, lacínias eretas 
a reflexas; filetes 8–9 mm compr., livres, róseos; 
ovário 1–1,2 mm compr., séssil, seríceo; estilete 
8–10 mm compr.. Craspédios 2–5,5 × 0,5–0,8 cm, 
cartáceo-coriáceos, subtúrgidos, 6-9-articulados, 
sésseis, oblongos, base atenuada a arredondada, 
ápice mucronado, puberulentos, vilosos a tomentos, 
marrons a ferrugíneos; artículos quandragulares; 
réplum reto, 0,6–0,7 mm. Sementes 3–4 × 3–4 
mm, ovais, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Esta 
espécie foi verificada na região centro-sul da Bahia 
estendendo-se até o noroeste de Minas Gerais, em 
altitudes que variam de 750 a 1000 m. É frequente 
ao longo do Rio Carinhanha, crescendo em áreas 
de caatinga, campo sujo, cerrado e carrasco, sobre 
solos arenosos quartzosos. 

Fenologia: Flores foram observadas em 
janeiro, fevereiro, março, maio, julho, outubro, 
novembro e frutos em março, maio, junho, julho.

Nome popular: angiquinho
Mimosa coruscocaesia é uma das poucas 

espécies da série Leiocarpae s.l. com tricomas 
medusiformes e estrelados recobrindo as diferentes 
estruturas vegetativas e reprodutivas. Nesta 
espécie, os tricomas medusiformes são ferrugíneos 
e bem maiores do que em M. schomburgkii e M. 
trianae (0,8–2 mm vs. 0,2–0,3 mm). Os foliólulos 
são discolores com a face adaxial glauca e a abaxial 
verde oliva (quando secos). Ressalta-se que os 
tricomas aqui tratados como medusiformes foram 
denominados por Barneby (1991) de “plumulose 
setulae”. No entanto, não adotamos este termo por 
ter sido verificado que as ramificações presentes 
nestes tricomas estão aglomeradas no ápice do 
estípite e não estão distribuídos no seu eixo central. 

A presença de tricomas medusiformes nesta 
espécie conduziu Bentham (1876) a identificá-la 
erroneamente como M. cylindracea Benth. (série 
Lepidotae Benth. = Mimosa sect. Calothamnos), 
que tem flores isostêmones com filetes amarelos. 
Já as flores de Mimosa coruscocaesia são 
diplostêmones e seus filetes são róseos.

Dentre as espécies com filetes róseos, 
M. coruscocaesia é morfologicamente mais 
relacionada a M. gemmulata, todavia esta segunda 
espécie não possui tricomas medusiformes e seus 
foliólulos não apresentam a face adaxial glauca e 
a face abaxial verde oliva. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Baianópolis, 
rodovia BA-242, 15.V.1997, fl. e fr., C.F.R. Cardoso et 
al. 34 (ASE, K, NY, UNB, UFS). MINAS GERAIS: 
Chapada Gaúcha. Parque Nacional Grande Sertão 
Vereda, 25.V.2012, fl. e fr., J.S. Silva & H. Moreira 
1186 (CEN, HUNEB, UEC); idem, 25.V.2012, fl. e fr., 
J.S. Silva & H. Moreira 1187 (CEN, HUNEB, UEC).

7. Mimosa craspedisetosa Fortunato & Palese, 
Candolle 54: 83-87, fig. 1, 1999, emend. J. Santos-
Silva & A.M.G. Azevedo. Tipo: Bolívia. Santa 
Cruz, Cerro San Miguel, 19o18’S, 60o39’W, alt. 
700 m, 9 Mar 1989, L. Ramelle & F. Mereles 2632 
(Holótipo: foto G!; Isótipo: BAB).  
Mimosa ferricola R.R. Silva & A.M.G. Azevedo, 
Hoehnea 38 (1): 143-146. 2011. Tipo: Brasil. Mato 
Grosso do Sul, Ladário, Serra do Rabichão, 26 Fev 
2004, R.R. Silva & M.V. Silva 750 (Holótipo: UEC! 
Isótipos: COR, K), syn. nov. Fig. 2k-s

Arbusto 1–3 m alt.. Ramos aculeados, 
curtamente tomentosos, castanhos. Acúleos 
infranodais, distribuídos aos pares, retos a 
discretamente ascendentes, às vezes, estendendo-se 
para os entrenós. Tricomas simples esbranquiçados, 
entremeados por glândulas sésseis, lentiformes, 
douradas a alaranjadas, translúcidas, distribuídos 
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nos ramos, folhas, face abaxial dos foliólulos, corola, 
ovário e fruto e por tricomas glandular-estipitados 
(0,4–1,5 mm) nos frutos e raramente nos folíolos. 
Estípulas 1–1,3 × 0,2–0,3 mm, lineares, com 
aspecto de espinho, não ciliada-glandulares. Folhas 
6–17 pares de folíolos ligeiramente crescentes; 
pecíolo 0,6–1 cm compr.; raque 5–7,5 cm compr., 
interrompida entre cada par de folíolos por espícula; 
segmento da raque 0,4–0,5 cm compr.; foliólulos 9–33 
pares, decrescentes proximalmente; ráquila 1,8–2 
cm compr., subcilíndrica; lâmina 2–2,5 × 0,5–0,7 
mm, membranácea, oblonga, base arredondada, 
ápice agudo, margem não revoluta, curtamente 
ciliada ou raramente ciliada-glandular, glabra, 
face adaxial resinosa, 1-nervada, nervura de difícil 
visualização. Pedúnculo 0,4–0,5 cm compr.; brácteas 
ausentes. Espigas 3–6 × 0,2 cm, laxifloras, solitárias 
a 2-fasciculadas, nas axilas de folhas jovens ou em 
ramos desfolhados; inflorescências latentes ausentes; 
bractéolas persistentes, menores que o botão floral, 
0,8–1 × 0,2–0,3 mm, lineares, não ciliada-glandulares. 
Flores tetrâmeras, bissexuadas ou raramente 
unisexuadas, sésseis; cálice 0,3–0,4 mm compr., 
cupuliforme, resinoso, pubescente; corola 1–2 mm 
compr., campanulada, tomentosa, lacínias reflexas; 
filetes 6–7 mm compr., livres, róseos; ovário 0,8–1 
mm compr., séssil, viloso com glândulas esparsas ; 
estilete 6–9 mm compr.. Craspédios 2,5–5 × 0,6–0,7 
cm, cartáceos, compressos, 5–6-articulados, sésseis, 
oblongos, base atenuada, ápice mucronado, híspidos 
entremeados por uma fina camada pubescente, 
castanhos; artículos quadrangulares ou retangulares; 
réplum reto ou discretamente constricto entre os 
artículos, ca. 0,5 mm, híspido. Sementes 3–4 × 3–4 
mm, ovais, castanho-escuras a enegrescidas.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
craspedisetosa é conhecida por poucas coletas 
oriundas do estado do Mato Grosso do Sul e do 
departamento de Santa Cruz na Bolívia. No Mato 
Grosso do Sul é encontrada apenas na Serra do 
Rabichão, onde cresce em bancada laterítica e em 
áreas brejosas sobre solos avermelhados ricos em 
minério de ferro, em baixas altitudes (220–230 m). 
Na Bolívia, M. craspedisetosa cresce em bosque 
seco e em áreas de pastagens associada a solos 
avermelhados, entre 400 e 700 m de altitude.  

Fenologia: Flores foram observadas em 
fevereiro e frutos em junho e julho.

Mimosa craspedisetosa pode ser reconhecida 
por ser o único representante de Mimosa ser. 
Leiocarpae com frutos híspidos, cujo indumento é 

formado por tricomas simples e glandulares (sésseis 
e estipitados). Vegetativamente ou até mesmo em 
flores pode ser facilmente confundida com M. 
gemmulata. No entanto, esta espécie possui ramos 
inermes e os seus frutos são glabrescentes a vilosos. 
Além disso, M. gemmulata não possui glândulas 
estipitadas revestindo nenhuma das suas estruturas. 
Outra espécie morfologicamente próxima é M. 
amnis-atri, entretanto nesta os ramos são inermes, 
os folíolos são em maior número (28–41 pares) e os 
frutos são pubescentes.

Mimosa craspedisetosa foi publicada, após a 
revisão de Barneby (1991), por Fortunato & Palese 
(1999) que a incluíram  em Leiocarpae s.l. devido, 
principalmente, à presença de glândulas estipitadas 
no fruto. No protólogo, a sua descrição foi baseada 
em espécimes apenas com frutos. Portanto, neste 
trabalho estamos complementando sua descrição 
original. 

Além disso, propõe-se aqui a sinonimização 
de M. ferricola R.R. Silva & A.M.G. Azevedo em 
M. craspedisetosa, uma vez que através da análise 
da coleção-tipo e de coletas recentes, não restam 
dúvidas de que tratam-se de uma mesma entidade 
taxonômica. Ambos os táxons compartilham os 
ramos armados com acúleos infranodais distribuídos 
aos pares, face abaxial dos foliólulos revestidos 
por glândulas lentiformes, flores reunidas em 
espigas, frutos híspidos, revestido por tricomas 
simples e glandulares (sésseis ou raramente 
estipitados), principais características diagnósticas 
de M. ferricola. É interessante ressaltar que a 
coloração creme dos filetes referida no protólogo 
de M. ferricola, pode ter sido um equívoco dos 
coletores ou os mesmos podem ter visualizado 
flores senescentes. Normalmente, os filetes róseos 
mudam de cor à medida que envelhecem, tornando-
se esbranquiçados ou rosa claro. 
Material examinado: BRASIL. MATO GROSSO DO 
SUL: Ladário, 8.VI.1994, fr., G. Hatschbach et al. 60807 
(MBM). BOLIVIA. SANTA CRUZ: Cordillera, Parque 
Nacional Kaa Iya del Gran Chaco, 7.II.1998, fl., A. Fuentes 
& G. Navarro 2195 (NY, USZ).

8. Mimosa dalyi Barneby, Brittonia 36: 249, fig. 1, 
1984. Tipo: Bolívia, Santa Cruz, prov. Chiquitos, 
Santa Isabel, 20-25 Km SSE of Santiago de 
Chiquitos, 22 July 1983, D.C. Daly et al. 2269 
(Holótipo: NY!; Isótipos: G, K, LPB, US!).   Fig. 6

Arbusto a arvoreta 1,8–5 m alt.. Ramos 
inermes, puberulentos a glabrescentes, castanhos 
a enegrescidos. Tricomas simples esbranquiçados, 
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entremeados por lepidotos, vermelho-amarronzados 
distribuídos nos ramos, folhas, inflorescências, 
flores e frutos. Estípulas 5–10 × 0,2 mm, lineares, 
não ciliada-glandulares. Folhas (16–)17–21 pares de 
folíolos decrescentes proximalmente; pecíolo 1–2 cm 
compr.; raque 11–15 cm compr.; espículas ausentes; 
segmento da raque 0,6–0,7 cm compr.; foliólulos 
(20–)30–47 pares, decrescentes proximalmente; 
ráquila (3,5–)4,0–4,5 cm compr., serreada; lâmina 
1,5–3,5 × 0,5–0,9 mm, cartácea, oblonga, base 
oblíqua, ápice arredondado a discretamente agudo, 
margem não revoluta, ciliada, glabra, face abaxial 
sem pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
3–4-nervada, nervuras mais evidentes na face 
abaxial sendo uma central e mais frequentemente 
duas submarginais todas podendo atingir ou não 
o ápice. Pedúnculo 0,5–1,3 cm compr.; brácteas 
ausentes. Espigas 5,5–12,5 × 0,4 cm, congestas, 
solitárias ou 2–3-fasciculadas, nas axilas de folhas 
jovens ou totalmente desenvolvidas; inflorescências 
latentes ausentes; bractéolas persistentes, menores 
que o botão floral, 0,9–1 × 0,1–0,2 mm, obtruladas 
a oblanceoladas, não ciliada-glandulares. Flores 
tetrâmeras, bissexuadas, sésseis; cálice 0,4–0,5 mm 
compr., cupuliforme, pubescente; corola 1–1,5 mm 
compr., campanulada, pubescente, lacínias eretas; 
filetes 8–10 mm compr., livres, róseos; ovário 
0,9–1 mm compr., séssil, viloso; estilete 9–11 mm 
compr.. Craspédios 3,7–8 × 0,2–0,4 cm, cartáceos, 
lateralmente tetragonais, 5–10-articulados, sésseis, 
lineares, base atenuada, ápice agudo, puberulentos 
a glabrescentes, marrons; artículos quadrangulares 
ou retangulares, elevados na região das sementes; 
réplum convexo, ligeiramente constricto entre os 
artículos dando um aspecto submoniliformes ao 
fruto, 1–2 mm. Sementes 3,5–4 × 2 mm, ovoides, 
marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
dalyi foi citada por Barneby (1991) apenas para a 
Bolívia, mas encontramos uma coleta desta espécie 
oriunda do departamento de Amabay (Paraguai), 
onde cresce no topo da serra Sarambi. Na Bolívia é 
encontrada apenas no departamento de Santa Cruz, 
crescendo em vegetação de cerrado e cerradão 
(bosque baixo esclerofilo pluviestacional), sobre 
solos arenosos, em altitudes que variam de 225 a 
400 m. Barneby (1991) mencionou que esta espécie 
é frequente na Bolívia, especialmente em áreas sob 
a influência dos rios Guaporé e Paraguai.

Fenologia: Flores são observadas em junho 
e novembro e frutos em junho. 

Mimosa dalyi apresenta características 
bastante distintas das demais espécies de M. 
ser. Leiocarpae: tricomas lepidotos vermelho-

amarronzados esparsadamente distribuídos nos 
ramos, folhas, inflorescências, flores e frutos. Nesta 
espécie, as folhas são composta por 17–20 pares 
de folíolos com (20–)30–47 pares de foliólulos por 
folíolo, a ráquila é sulcada e os filetes são róseos. 
Além disso, não possui espículas entre os folíolos 
e os foliólulos não ultrapassam mais que 3,5 mm 
de comprimento.

Mimosa ins ignis  é  a  espécie  mais 
próxima morfologicamente de M. dalyi. Ambas 
compartilham folíolos com mesmo número de 
nervuras (3-nervada), sem glândulas, ráquila 
serreada e frutos similares. No entanto, em M. 
insignis as folhas possuem de 7 a 10 pares de 
folíolos com 68–100 pares de foliólulos em cada 
folíolo, a ráquila é maior (8–10,5 cm), as espículas 
estão presentes entre todas os folíolos, os foliólulos 
são maiores (5–9 mm) e os filetes são brancos. 

O epíteto espécifico foi dado em homenagem 
ao Dr. Douglas Daly, pesquisador do Jardim 
Botânico de Nova York, que coletou o holótipo.
Material examinado: BOLÍVIA. SANTA CRUZ: 
Chiquitos, en la meseta de la Serrania del Mirador, 
8.VI.2009, fl., D. Soto et al. 1119 (HUEFS, USZ); 
Nuflo de Chavez, Estancia San Miguelito, 200 Km NE 
da cidade, 24-26.VI.1995, fr., A. Fuentes 1000 (MO); 
Chiquitos, 2Km W da Águas Calientes, 23.XI.1989, fl., 
M. Nee 37871 (MO, NY). PARAGUAI.  AMAMBAY: 
Cerro Sarambi, 6.V.1989, fl.,  N. Soria 3719 (MO).

9. Mimosa dichroa Barneby ex G.P. Lewis. Legumes 
of Bahia: 133. 1987, emend. J. Santos-Silva & 
A.M.G. Azevedo. Mimosa discolor Benth., J. Bot. 
(Hooker) 4: 391. 1842, nom. Illeg., non Andrew. Tipo: 
Goyaz, Gardner 3707 (Lectótipo: K (hb. Benth.)!, 
primeiro passo lectótipo designado por Barneby 
1991:129 = NY Neg. 1857!, segundo passo lectótipo 
designado aqui; Isolectótipos: BM!, K (hb. Hook.)! = 
NY Neg.11656!, W).  Fig. 2t-c’

Arbusto a arvoreta 1–4 m alt. Ramos 
inermes, puberulentos, castanhos. Tricomas 
simples acinzentados, entremeados por tricomas 
glandulares estipitados, distribuídos nos ramos, 
folhas e eixo da inflorescência. Estípulas 4–5 × 
0,3–0,5 mm, estreitamente triangulares a linear, 
não ciliada-glandulares. Folhas 6–9 pares de 
folíolos crescentes; pecíolo 2–3 cm compr.; raque 
8,5–11,5 cm compr., interrompida entre cada par 
de folíolos por espícula caduca; segmento da 
raque 1,5–2 cm compr.; foliólulos 22–30 pares, 
decrescentes proximalmente; ráquila 6,5–10 cm 
compr., cilíndrica a subcilíndrica; lâmina 7–13 
× 2–4 mm, cartácea, oblonga, base oblíqua a 
ligeiramente truncada, ápice agudo a ligeiramente 
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Figura 6 – Mimosa dalyi – a. ramo florido; b. detalhe das estípulas; c. foliólulo, face adaxial; d. foliólulo, face abaxial; 
e. bractéola; f. flor; g. gineceu; h. fruto; i. detalhe do fruto, vista lateral. (a-g. A.F. Fuentes 449; h-i. A.F. Fuentes 753).
Figure 6 – Mimosa dalyi – a. flowering branch; b. detail of stipules; c. leaflet, adaxial surface; d. leaflet, abaxial surface; e. bract; f. 
flower; g. gynoecium; h. fruit; i. detail of fruit, side view. (a-g. A.F. Fuentes 449; h-i. A.F. Fuentes 753).
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arredondado, margem não revoluta, não ciliada 
ou ciliada, discolor, face adaxial verde-escuro, 
face abaxial verde-oliva, glabra a glabrescente, 
sem pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
2-nervada, apenas a nervura central atingindo o 
ápice. Pedúnculo 1–3,5 cm compr.; brácteas 1–2, 
póximas ao ápice quando em botão. Espigas 2–6 
× 0,4 cm, congestas, solitárias a 2–5-fasciculadas, 
reunidas nos ramos desfolhados terminais; 
inflorescências latentes ausentes; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 0,9–1 
× 0,3–0,4 mm, obtruladas ou oblanceoladas, 
côncavas, não ciliada-glandulares. Flores 
tetrâmeras, bissexuadas, sésseis, pubescentes a 
vilosas; cálice 0,9–1 mm compr., cupuliforme, 
pubescente a viloso; corola 1,5–2 mm compr., 
campanulada, pubescente a vilosa, lacínias 
reflexas; filetes 5–7 mm compr., livres, róseos; 
ovário 0,8–1 mm compr., séssil, viloso; estilete 
6–8 mm compr.. Craspédios 4,5–7 × 0,4–0,6 
cm, cartáceos, 6–9-articulados, sésseis, lineares 
a oblongos, base atenuada, ápice mucronado, 
pubescentes, marrons; artículos  quadrangulares, 
ligeiramente elevados na região das sementes; 
réplum 0,4–0,5 mm, reto a ligeiramente constricto 
entre os artículos. Sementes não observadas.

Distribuição geográfica e habitat: espécie 
pontualmente distribuída nos estados da Bahia 
(Oeste), Goiás e Tocantins, em altitudes que variam 
de 290 a 700m. É encontrada preferencialmente 
em vegetação de cerrado (cerradão e campo sujo), 
sobre solos desde arenosos, argilosos a pedregosos. 
Algumas coletas desta espécie foram realizadas 
em vegetação de caatinga e em áreas de transições 
de mata de galeria e cerrado no estado de Goiás.

Fenologia: Flores foram observadas de 
janeiro a maio e frutos em junho e julho.

Mimosa dichroa pode ser facilmente distinta 
das demais espécies que apresentam filetes 
róseos por possuir ramos inermes, face abaxial 
dos folíolos sem glândulas, folhas com 6–9 pares 
de folíolos e espigas (2–5 por nó) dispostas em 
ramos desfolhados terminais. Além disso, possui 
corola pusbescente a vilosa com tricomas simples 
acinzentados, cuja coloração é perceptível até 
mesmo após a herborização. 

A validade desta espécie e a sua relação 
com M. acutistipula foi trata como incerta por 
Barneby (1991). Para este autor, as diferenças 
observadas entre estes táxons eram frágeis quando 
analisadas isoladamente e era necessário avaliar 
os frutos de M. dichroa, não observados por ele, 

para uma conclusão da validade desta espécie e 
da sua relação com M. acutistipula. Após análise 
cuidadosa dos frutos e das demais estruturas, 
confirmamos neste trabalho a validade de M. 
dichroa e complementamos sua descrição original 
com as informações sobre os frutos. 

Mimosa dichroa difere de M. acutistipula, 
principalmente, por apresentar folhas amplas com 
raque de 8,5 a 11,5 cm de comprimento (vs.1,5–6 
cm), 6 a 9 pares de folíolos (vs. 3–7 pares), filetes 
róseos (vs. brancos), frutos sésseis com valvas 
elevadas na região das sementes, puberulentos 
(vs. frutos compressos, estipitados, com estípite 
variando de 6 a 13 mm, glabros). 

Mimosa dichroa foi um nome dado por 
Barneby (1991) em substituição a Mimosa 
discolor, utilizado por Bentham (1842) para 
nomear esta espécie. Mimosa discolor sensu 
Benth. (1842) é um homônimo posterior, já 
empregado em outras duas espécies deste gênero, 
antes da publicação de Bentham (1842). O epíteto 
“discolor” foi utilizado pela primeira vez em 
1802 por Andrew para designar uma espécie que 
atualmente pertence ao gênero Acacia (Acacia 
discolor (Andrew) Willd. = Acacia terminalis 
(Salisb.) J.F. Macbr.). Em 1810, Poiret usou 
novamente este epíteto específico ao combinar 
Inga discolor Humb. & Bonpl. ex Willd. em 
Mimosa (= Macrosamanea discolor (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose ex Britton & 
Killip.). Lewis (1987), ao listar as espécies de 
Mimosa ocorrentes na Bahia, empregou pela 
primeira vez o nome “dichroa” atribuindo-o 
a Barneby (Mimosa dichroa Barneby inéd., 
Lewis 1987). Apesar deste autor ter reconhecido 
Barneby como criador do nome, o trabalho onde 
foi estabelecida esta mudança foi o livro Legumes 
of Bahia e não a monografia de Barneby (1991) 
como vem sendo amplamente citado. 

Barneby (1991) mencionou a coleta de 
Gardner 3707 como holótipo. No entanto, o 
número de coleta de Gardner informado no 
protólogo (J. Bot. (Hooker) 4: 391. 1842) é 3787 
e não 3707 como citado por este autor. Entretanto, 
como não foi encontrado o material de Gardner 
3787 nos herbários visitados, interpretamos a 
escolha de Barneby como o primeiro passo de uma 
lectotipificação inferencial e o segundo passo é 
aqui designado. 

O epíteto específico “dichroa” (duas cores) 
provavelmente foi utilizado em alusão aos seus 
folíolos discolores.
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Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Espigão Mestre, 
3.III.1972, fl., W.R. Anderson, M. Stleber & J.H. Kirkbridge 
36554 (NY, UB). GOIÁS: Alto Paraíso, depois do Rio 
Paranoá, 117 Km de Alto Paraíso, Km 283, entre Teresina 
de Goiás e Campos Belos, 8.V.2012, fl., J.S. Silva et al. 1104 
(CEN, HUNEB, UEC); Teresina de Goiás, 54.7 Km de Alto 
do Paraíso, entrada cachoeira do Poço encantado, 8.V.2012, 
fl., J.S. Silva & H. Moreira 1098 (CEN, HUNEB, UEC). 
TOCANTINS: Arraias, rodovia TO-50, km 415,10.V.2000, 
fl., G. Hatschbach et al. 70870 (MBM). 

10. Mimosa fiebrigii Hassl., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 9: 9.1910. Tipo: Paraguai, Zwischen 
Rio Apa und Rio Aquidaban, trockener Berg 
Campo 1908/1909, K. Fiebrig 4476 (Lectótipo: G!, 
designado por Barneby [1991: 153], F Neg. 28208!; 
Isolectótipos: BM!, E, K!, L, M!, P, SI!, Z).   
          Fig. 7

Arvoreta 1,5–4 m alt.. Ramos inermes, 
puberulentos, castanhos. Tricomas simples 
esbranquiçados entremeados por glândulas sésseis, 
arredondadas, douradas, distribuídos nos ramos, 
folhas, face abaxial dos foliólulos, pedúnculo, 
bractéolas, cálice e ápice da corola. Estípulas 
1,5–3 × 0,2 mm, estreitamente triangulares, não 
ciliada-glandulares. Folhas 7–16 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 0,5–1 cm compr.; raque 
3,5–6,5 cm compr., interrompida entre cada par 
de foíolos por espícula; segmento da raque 0,2–0,4 
cm compr.; foliólulos 23–34 pares, decrescentes 
proximalmente; ráquila 3–3,5 cm compr., sulcada; 
lâmina 2,5–3 × 0,5 mm, cartácea, oblonga, base 
oblíqua a ligeiramente truncada, ápice agudo, 
margem não revoluta, ciliada, discolor, face adaxial 
verde-escuro, face abaxial verde-oliva, glabra a 
glabrescente, 1-nervada, nervura central atingindo 
o ápice. Pedúnculo 1–3,5 cm compr.; brácteas 
1–2, póximas ao ápice. Espigas 1–1,5 × 0,4 cm, 
congestas, solitárias a 2-fasciculadas, nas axilas 
de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas; 
inflorescências latentes ausentes; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 1–1,2 × 
0,2 mm, estreitamente lanceoladas, não ciliada-
glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas ou 
unissexuadas, sésseis; cálice 0,4–0,6 mm compr., 
cupuliforme, ciliado, glabro com glândulas; corola 
2–3 mm compr., campanulada a tubular, às vezes, 
quadrangular, pilosas, geralmente com tricomas 
mais adensados no ápice, lacínias eretas; filetes 
7–8 mm compr., curtamente unidos na base, róseos; 
ovário 0,9–1 mm compr., curtamente estipitado 
(ca. 0,4 mm compr.), tomentoso; estilete 8–9 mm 
compr.. Craspédios 2,5–5,5 × 0,5–0,6 cm, cartáceos, 

4–10-articulados, curtamente estipitados, estípite 
2–3 mm compr., oblongos, base arredondada, ápice 
agudo a mucronado, tomentosos, marrons; artículos 
quadrangulares ou retangulares, elevados na região 
das sementes; réplum ligeiramente a fortemente 
constricto entre os artículos, 0,3–0,4 mm. Sementes 
5 × 4 mm, elipsoides, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
fiebrigii foi citada por Barneby (1991) apenas 
para o Paraguai, mas encontramos uma população 
desta espécie crescendo também no município 
de Porto Murtinho (MS), tratando-se portanto, 
de uma nova ocorrência. No Brasil é encontrada 
em áreas de chaco e cerrado. No Paraguai ocorre 
nos departamentos de Alto Paraguai, Amambay e 
Concepción em áreas de cerrados e de transição 
cerrado-chaco sobre solos arenosos e pedregosos. 

Fenologia: flores foram observadas em 
março, abril e outubro e frutos em março. 

Mimosa fiebrigii é a única espécie da Mimosa 
ser. Leiocarpae s.l. que apresenta 1–2 brácteas 
próximas ao ápice do pedúnculo e inflorescências 
curtas (1–1,5 cm), cuja proporção comprimento 
inflorescência/pedúnculo geralmente não ultrapassa 
2:1. Nas demais espécies, as inflorescências variam 
de 1,5 a 18 cm com proporção maior que 2:1 e as 
brácteas são encontradas predominantemente na 
base do pedúnculo. 

Barneby (1991) classificou as inflorescências 
de M. fiebrigii como glomérulos elipsoides, 
provavelmente por considerar que as suas flores 
estão adensadas no receptáculo e não inseridas 
esparçadamente ao longo do receptáculo como é 
observado nas espigas curtas. No entanto, ao analisar 
mais material observamos que estas são espigas 
predominantemente cilíndricas ou elipsoides que 
exibem um eixo mais curto do que observado nas 
demais espécies de Mimosa ser. Leiocarpae s.l.

Mimosa fiebrigii foi descrita com base em 
três síntipos (Rojas s.n, Fiebrig 4476 e 4239) 
todos do Paraguai e sem data de coleta. Barneby 
(1991) elegeu a coleta de Fiebrig 4476 como 
lectótipo, transcrevendo as mesmas informações da 
localidade de coleta citada no protólogo (Paraguay: 
In glareosis pr. Yevicá, trockener Berg Campo, flor. 
et fruct., mens. Mart.) e incluindo o ano de 1909 
às informações da coleta. O epíteto espécifico foi 
dado em homenagem ao botânico Karl Fiebrig, um 
dos primeiros coletores desta espécie.
Material selecionado: BRASIL. MATO GROSSO DO 
SUL: Porto Murtinho, 10.III.2011, fl. e fr., J.S. Silva & 
G.H. Shimizu 912 (UEC); idem, 10 III 2011, fl. e fr., 
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J.S. Silva & G.H. Shimizu 913 (UEC). PARAGUAI. 
AMAMBAY: de Bella Vista ad Estancia S. Luis, 
16-17.IV.1980, fl., L. Bernandi 20620 (MO, NY). 
CONCEPCIÓN: s. loc., 16.I.2000, fl., E.M. Zardini & 
L. Guerrero (MO 53959).
 
11. Mimosa gemmulata Barneby, Brittonia 37: 
130. 1985. Tipo: Brasil, Minas Gerais, circa Farada, 
i.e., Vila Fanado [Minas Novas], near 16o35’S, 
42o45’W, anno 1820, J.E. Pohl 1392=3407 
(Holótipo: NY!; Isótipos: B= F Neg. 1361!, F! = 
F Neg 54846!, K!, US!, W).
Mimosa gemmulata var. adamantina Barneby, 
Brittonia 37: 132, fig. 3j-l. 1985. Tipo: Brazil, 
Bahia: Sa. do Acuruá, Blanchet 2850 (Holótipo: G; 
Isótipos: BM; F Neg. 63140!, K!, NY!), syn. nov.
Mimosa pteridifolia Benth. var. nanophylla Rizz., 
Rodriguésia 32 (55): 17.1980. Tipo: Brasil, Minas 
Gerais, Pedra Azul, Colônia Grande, mais de 1km 
de extensão no Agreste entre Itaobim, 11 Nov 
1958, M. Magalhães 15017 (Lectótipo: RB! aqui 
designado).
Mimosa gemmulata var. cristalina Barneby, Mem. 
New York Bot. Gard. 65: 151.1991. Tipo: Brasil, 
Goiás, Sa. dos Cristais, ca. 10 km w. of Cristalina, 4 
Mar 1966, H.S. Irwin et al. 13437 (Holótipo: UB!; 
Isótipos: C, G, K!, LE, NY!, P, R!, S, US!), syn. nov.
Mimosa gemmulata var. segrex Barneby, Mem. 
New York Bot. Gard. 65: 150-151.1991. Tipo: 
Venezuela, Lara, entre Paso Real y Quibor, Distrito 
Menez, 1000 m, 9o 52’ N Lat., 69o37’ O Long., 7 
July 1974, J.A. Steyermark 110258 (Holótipo: F! 
= NY Neg 11897!, Isótipo: VEN), syn. nov.  
          Fig. 5q-x

Arvoreta a subarbusto 1–4 m alt.. Ramos 
inermes, puberulentos, tomentosos a vilosos, 
marrom-escuros. Tricomas simples amarelados, 
entremeados por glândulas sésseis, lentiformes, 
douradas, translúcidas a alaranjadas distribuídos 
nos ramos, estípulas, folhas, face abaxial dos 
foliólulos, pedúnculo, bractéolas, cálice, ápice 
da corola e frutos. Estípulas 0,5–10 × 0,2–0,8 
mm, estreitamente triangulares a ovais, não 
ciliada-glandulares. Folhas 9–21 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 0,4–1,5 cm compr.; raque 
4–10,5 cm compr., interrompida entre cada par 
de folíolos ou apenas nos distais por espícula; 
segmento da raque 0,2–0,7 cm compr.; foliólulos 
18–43 pares, decrescentes proximalmente; ráquila 
1,5–6 cm compr., sulcada a cilíndrica; lâmina 1,2–2 
× 0,5–2 mm, cartácea a cartácea-coriácea, oblonga, 
base oblíqua, ápice arredondado, margem não 
revoluta, ciliada a não ciliada, discolor, face adaxial 

verde-escuro, glabra a puberulenta, face abaxial 
verde-oliva, glabrescente, 1-nervada, nervura 
central atingindo o ápice. Pedúnculo 0,5–2,5 cm 
compr.; brácteas ausentes. Espigas 3,5–13 × 0,3–
0,4 cm, laxifloras, solitárias a 2–3-fasciculadas, nas 
axilas de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas 
ou, menos frequentemente, em ramos desfolhados; 
inflorescências latentes ausentes; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 0,3–1 × 
0,2–0,3 mm, oblanceoladas, ligeiramente côncavas, 
não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 0,4–1 mm compr., 
cupuliforme, glabrescente a pubescente; corola 
1,5–2,3 mm compr., campanulada, glabrescente 
a pubescente, lacínias eretas ou reflexas; filetes 
6–8 mm compr., livres, róseos; ovário 0,9–1 
mm compr., curtamente estipitado (ca. 0,3 mm 
compr.), pubescente a viloso; estilete 5–7 mm 
compr.. Craspédios 1,7–3 × 0,4–0,6 cm, cartáceos, 
3–7-articulados, sésseis a curtamente estipitados, 
estípite 2–3 mm compr., estreitamente oblongos, 
base atenuada a arredondada, ápice agudo, 
mucronado a cuspidado, glabrescentes, castanhos; 
artículos quadrangulares ou menos frequente 
elipsoides, compressos ou elevados na região da 
semente; réplum reto a ligeiramente constricto entre 
os artículos, 0,4–0,9 mm. Sementes 3–4 × 2–2,5 
mm, ovoides a elipsoides, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
gemmulata ocorre no Brasil e no norte da 
Venezuela. No Brasil é encontrada na Bahia, Minas 
Gerais, Goiás, Pernambuco e Piauí, crescendo em 
vegetação de caatinga, cerrado, campo rupestre 
ou em áreas de pastos e beira de estradas, em 
altitudes que variam 320 a 1200 m. Na Venezuela 
foi coletada apenas no estado de Lara, em áreas  
de chaparral, onde está frequentemente associada 
a montanhas rochosas, cuja altitude pode alcançar 
até 1000 m.

Nome popular: jurema
Mimosa gemmulata pode ser reconhecida 

pelo ramos inermes, folhas com 9 a 21 pares 
de folíolos e 18 a 43 foliólulos, glândulas 
sobre o cálice, corola e frutos, bem como pelas 
espigas desenvolvendo-se nas axilas de folhas 
jovens ou, menos frequentemente, em ramos 
desfolhados. Além disso, os filetes róseos e o ovário 
pubescente a viloso também podem auxiliar no seu 
reconhecimento. 

Pode ser confundida com M. amnis-atri, no 
entanto, esta espécie possui um maior número 
de folíolos (28–49 pares vs. 9–21 pares em M. 
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Figura 7 – Mimosa fiebrigii – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe do indumento dos ramos; d. detalhe das estípulas; 
e. detalhe da raque mostrando a espícula e os parafilídios; f. foliólulo, face adaxial; g. foliólulo, face abaxial; h. 
bractéola; i. flor; j. gineceu; k. fruto. (J.S. Silva & G.H. Shimizu 912).
Figure 7 – Mimosa fiebrigii – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of branch indumentum; d. detail of stipules; e. detail of leaf rachis, 
showing spicule and paraphyllidia; f. leaflet, adaxial surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower; j. gynoecium; k. fruit. (J.S. 
Silva & G.H. Shimizu 912).
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gemmulata), sendo todos do mesmo tamanho 
(vs. geralmente crescentes) e frutos lineares (vs. 
estreitamente oblongos). Além disso, os seus ramos 
apresentam folhas densamente distribuídas em 
toda sua extensão (vs. em geral adensadas no ápice 
dos ramos) e as suas inflorescências desenvolvem-
se, em geral, em ramos desfolhados bem acima 
das folhas (vs. frequentemente nas axilas de folhas 
jovens ou totalmente desenvolvidas). 

A esta espécie, Barneby (1991) subordinou 
cinco variedades baseado em características 
relacionadas às folhas e aos frutos como, por 
exemplo, número de folíolos e de foliólulos, 
forma e tamanho da lâmina e número de artículos. 
Nesta classificação, este autor utilizou também 
dados referentes à distribuição das populações. As 
análises dos indivíduos em campo e dos espécimes 
examinados demonstraram que, realmente, existe 
uma variação no número de pares de folíolos e 
foliólulos, tamanho da raque e ráquila e, atrelado 
a isto, uma variação no padrão dos foliólulos 
(crescente, decrescente ou de tamanho igual). 
Entretanto, observamos que esta variação é 
contínua e que vários indivíduos apresentam 
caracteres intermediários entre as variedades. 
Dessa forma, as diferenças observadas são 
entendidas aqui como uma variação inerente a esta 
espécie e, assim sendo, propõe-se a sinonimização 
de M. gemmulata var. adamantina Barneby, M. 
gemmulata var. segrex Barneby, M. gemmulata 
var. cristalina em M. gemmulata. 

Mimosa pteridifolia var. nanophylla foi 
descrita por Rizzini (1980), com base em três 
síntipos, todos procedentes de Minas Gerais: 
Pedra Azul-Itaobim, G.M. Magalhães 15017 
(RB); A. de Saint-Hilaire (P, RB) e Montes Claros, 
F. Markgraf, M. Barreto & A.C. Brade (RB). 
Posteriormente, Barneby (1991) incluiu este táxon 
na circunscrição de M. gemmulata, entretanto 
considerou este nome tecnicamente inválido 
justificando que Rizzini (1980) não nomeou o 
holótipo. Apesar de concordamos com este autor 
a respeito da sinonimização de M. pteridifolia var. 
nanophylla em M. gemmulata, desconsideramos 
sua opinião sobre a validade deste nome. Assim, 
no presente trabalho elege-se como lectótipo de 
M. pteridifolia var. nanophylla o espécime Pedra 
Azul-Itaobim, G.M. Magalhães 15017, depositado 
no RB.

O epíteto “gemmulata” refere-se a semelhança 
das glândulas que revestem as suas estruturas 
vegetativas e reprodutivas com a gema do ovo.

Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Caetité, Serra 
Geral de Caetité, Ca. 5Km S. para Caetité, 9.IV.1980, 
fl., R.M. Harley 21116 (K, RB, US). GOIÁS: Cana 
Brava, 13.VI.1990, fl., R.R. Broks, R.D. Reeves & H.D. 
Fereira 458 (K). MINAS GERAIS: Bocaiúva, BR 367, 
Km 20, 23.X.1999, fl., G. Hatschbach et al. 69557 (K, 
MBM). PERNAMBUCO: Buíque, Serra do Catimbau, 
8.V.1995, fl., A.P.S. Gomes & A. Laurênio 304 (K, 
PEUFR). VENEZUELA: Humocaro, 25.IX.1922, fl., 
A. Jahn 1193 (NY, US).

12. Mimosa glutinosa Malme, Ark. Bot. 23A: 51, fig. 
8 c. 1931. Tipo: [Brasil, Mato Grosso do Sul], Porto 
Murtinho, [25 July 1903], Malme 2785a (Lectótipo: 
S!; designado por Barneby [1991:140]).  
Mimosa millefoliata var. glaberrima Chodat & 
Hassl., Bull. Herb. Biossier II, 4: 554. 1904. Tipo: 
“...in campis siccis region is superior is fluminis 
Apa, Dec.” [Hassler] n. 8299 (Holótipo: G; Isótipos: 
BM!, C, F!, G, GH, K, NY!, P, S!, US!, W).  
 Fig. 8

Árvore 4–7 m alt.. Ramos aculeados, às vezes, 
inermes, puberulentos a glabros, quando jovens 
acinzentados. Acúleos infranodais, distribuídos 
aos pares, discretamente recurvados. Tricomas 
simples esbranquiçados, entremeados por glândulas 
sésseis, lentiformes, amareladas distribuídos nos 
ramos, folhas, face abaxial dos foliólulos, eixo da 
inflorescências, flores e frutos. Estípulas 1,8–2 × 
0,6–0,7 mm, triangulares, não ciliada-glandulares. 
Folhas 12–19 pares de folíolos crescentes; pecíolo 
0,7–2 cm compr.; raque (5,5–)8,5–14 cm compr., 
interrompida entre cada par de folíolos por espícula; 
segmento da raque 0,4–0,8 cm compr.; foliólulos 
(20–)22–40 pares, decrescentes proximalmente; 
ráquila (3–)4,5–5,5 cm compr., caniculada; lâmina 
3–4,7 × 0,7–1 mm, cartácea, oblonga, base oblíqua, 
ápice discretamente agudo, margem não revoluta, 
discretamente ciliada, discolor, face adaxial verde-
escuro, glabra, opaca, face abaxial verde-oliva, 
raramente resinosa, 1-nervada. Pedúnculo 2–4 
mm compr.; brácteas ausentes. Espigas 3–10 × 
0,2–0,4 cm, laxifloras, solitárias, nas axilas de 
folhas jovens ou totalmente desenvolvidas, ou 
menos frequentemente em ramos desfolhados; 
inflorescências latentes ausentes; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 0,3–0,5 
× 0,2–0,3 mm, oblongas, obtruladas a ovais, não 
ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras e pentâmeras 
na mesma inflorescência, bissexuadas, sésseis; 
cálice 0,3–0,5 mm compr., cupuliforme, resinoso, 
glabro a raramente ciliado; corola 2,3–3 mm 
compr., campanulada, resinosa, glabra, lacínias 
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eretas; filetes 5–9 mm compr., livres, brancos; 
ovário 0,7–0,8 mm compr., séssil, seríceo; estilete 
5,5–7 mm compr.. Craspédios 6–11 × 0,7–1,1 cm, 
sublenhosos, 6–11-articulados, sésseis, lineares a 
oblongos, base atenuada, ápice agudo, acuminado 
a cuspidado, glabros, marrom-escuros; artículos 
quadrangulares, lustrosos, resinosos, elevados 
na região das sementes; réplum discretamente 
constricto entre os artículos, ca. 0,5 mm. Sementes 
4–5 × 4–5 mm, ovoides a orbiculares, marrom-
claras.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
glutinosa foi observada ao longo do rio Paraguai 
e seus afluentes no estado de Goiás e Mato Grosso 
do Sul, no Brasil, e no norte do Paraguai, crescendo 
em cerrado, carrasco, mata ciliar e chaco, sobre solo 
areno-argiloso. No Mato Grosso do Sul foi coletada 
em regiões com cotas altitudinais variando de 80 a 
100 m de altitude. Alguns indivíduos verificados 
no Parque Hermógenes de Freitas Leitão Filho 
no município de Campinas (SP), provavelmente, 
foram introduzidos nesta localidade. 

Fenologia: coletada com flores em janeiro, 
fevereiro, março e dezembro e, com frutos janeiro, 
março, abril, agosto e outubro.

Nome popular: angiquinho
Esta espécie pode ser reconhecida pelos 

ramos acinzentados, aculeados, cujos acúleos 
distribuem-se aos pares, folhas 12–19 pares de 
folíolos, flores brancas e frutos sublenhosos com 
artículos elevados na região das sementes. 

Mimosa glutinosa é facilmente confundida 
com M. interrupta, devido à presença de um par de 
acúleos sempre abaixo dos nós, às inflorescências 
laxifloras, à corola e ao cálice resinosos pelo 
adensamento de glândulas, aos filetes brancos e aos 
frutos sublenhosos, resinosos. Mimosa interrupta 
possui foliólulos maiores, 6–10 × 1,2–3 mm (vs. 
3–4,7 × 0,7–1 mm em M. glutinosa) de consistência 
cartáceo-coriáceo, com a face adaxial lustrosa e 
a abaxial resinosa, bem como um maior número 
de nervuras, 2–4 (vs. uma nervura) e craspédios 
compressos (vs. artículos elevados na região das 
sementes). Além disso, estas espécies apresentam 
distribuição geográfica distinta, M. glutinosa ocorre 
espontaneamente em Goiás, Mato Grosso do Sul 
estendendo-se até o norte do Paraguai, enquanto 
M. interrupta é verificada em Goiás, Maranhão e 
Mato Grosso. 

Do latim, glutinosa (gluten = grude ou cola) 
foi utilizado para descrever as folhas ou flores 
pegajosas ao tato.

Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Jussara, 4,5 
Km de cidade, 24.III.2004, fl., A. Pott 14142 (UEC). 
MATO GROSSO DO SUL: Bela Vista, Rod. BA 060, 
Km N, 2.II.1998, fl., O.S. Ribas & L.B.S. Pereira 2420 
(MBM, NY). SÃO PAULO: Campinas, 20.III.2010, 
fr., J.S. Silva et al. 852 (UEC). PARAGUAI. ALTO 
PARAGUAY: 29.III.1980, fr., Bernardi 20407 (MO, 
NY). AMAMBAY: Bella Vista, 25.V.1983, fr., W. Hahn 
et al. 1335 (MO, NY). 

13. Mimosa hapaloclada Malme, Bih. Kongl. 
Svenska Vetensk. – Akad. Handl. 25, Afd. 3 (11): 
40. 1900. Tipo: Matto Grosso, Cuyabá, In cerrado 
denso, 3 Jan 1894, Malme 1308 (Holótipo: S!; 
Isótipos: BM!, F!, SI!, G, US!).          Fig. 9

Arbusto 1,5–3 m alt.. Ramos aculeados, 
puberu len tos  a  tomentosos ,  cas tanhos 
a acinzentados. Acúleos internodais, retos a 
ligeiramente recurvados. Tricomas simples 
esbranquiçados raramente, entremeados por 
tricomas glandulares, curto-estipitados ou sésseis 
distribuídos nos ramos. Estípulas 5–6 × 0,2–0,3 
mm, lineares, não ciliada-glandulares. Folhas 
13–25 pares de folíolos crescentes; pecíolo 0,5–1 
cm compr.; raque 7,5–9 cm compr., interrompida 
entre cada par de folíolos por espícula; segmento 
da raque 0,4–0,7 cm compr.; foliólulos 31–36 
pares, decrescentes proximalmente; ráquila 1,8–3 
cm compr., caniculada; lâmina 2–4 × 0,5–0,6 
mm, membranácea, oblonga, base oblíqua a 
discretamente truncada, ápice agudo, margem não 
revoluta, espasadamente ciliada, discolor, face 
adaxial verde-escuro, face abaxial verde-oliva, 
sem pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
glabra, 1-nervada. Pedúnculo 5–8 mm compr.; 
bráctea 1, póxima ao ápice. Espigas 3–4 × 0,4 cm, 
congestas, solitárias a 2–3- fasciculadas, nas axilas 
de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas; 
inflorescências latentes ausentes; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 0,9–1 
× 0,2–0,3 mm, oblanceoladas, não ciliada-
glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 
sésseis; cálice 0,4–0,5 mm compr., cupuliforme, 
tomentoso; corola 2–3 mm compr., campanulada, 
tomentosa a velutina, lacínias eretas; filetes 6–7 
mm compr., livres, róseos; ovário 0,9–1 mm 
compr., estipitado, estípite ca. 1 mm, viloso a 
lanuginoso; estilete 5–6 mm compr.. Craspédios 
4,5–5 × 0,4–0,5 cm, cartáceos, 5–6-articulados, 
sésseis, lineares, base atenuada formando um curto-
estípite 2–3 mm, ápice acuminado, glabrescente-
puberulentos, marrons; artículos discretamente 
elevados na região das sementes; réplum constricto 
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Figura 8 – Mimosa glutinosa – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe dos acúleos; d. detalhe das estípulas; e. foliólulo, 
face adaxial; f. foliólulo, face abaxial; g. bractéola; h. flor; i. gineceu; j. fruto. (J.S. Silva et al. 852).
Figure 8 – Mimosa glutinosa – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of aculei; d. detail of stipules; e. leaflet, adaxial surface; f. leaflet, 
abaxial surface; g. bract; h. flower; i. gynoecium; j. fruit. (J.S. Silva et al. 852).
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entre os artículos, 0,4–0,5 mm. Sementes imaturas 
1,3–1,5 × 0,8–0,9 mm, ovoides, verdes.

Distribuição geográfica e habitat: espécie 
encontrada em vegetação de cerrado s.s., campo 
sujo ou em áreas antropizadas dos estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Tocantins, geralmente associada a solos arenosos. 
É observada em altitudes que variam de 200 a 
700 m. Uma viagem foi realizada no período de 
floração para município de Três Lagoas (MS) 
para coletar M. hapaloclada, mas infelizmente 
a vegetação da localidade de coleta (Fazenda 
Matão) foi praticamente toda substituída por uma 
plantação de Eucalyptus spp. e não encontramos 
nenhum indivíduo desta espécie portanto, supomos 
que ela esteja localmente extinta. Em Arraias (TO) 
encontramos um único indivíduo crescendo na 
beira da estrada, próximo do Campus da UFT. 

Fenologia: Floresce em fevereiro, março e 
setembro.

Mimosa hapaloclada é caracterizada pelo 
hábito arbustivo, ramos aculeados com acúleos 
diminutos, folhas com 13–25 pares de folíolos, 
ausência de glândulas nos foliólulos, corola 
tomentosa a velutina, filetes róseos e frutos 
estipitados. 

Apesar de alopátricas, M. hapaloclada 
apresenta maiores similaridades morfológicas com 
M. arenosa, mas difere desta por apresentar acúleos 
retos (frequentemente recurvados em M. arenosa), 
folhas com um maior número de folíolos (13–25 vs. 
5–12), corola tomentosa a velutina (vs. comumente 
glabra) e filetes róseos (vs. brancos). 

Malme (1900) quando descreveu M. 
hapaloclada considerou M. apodocarpa como 
a espécie mais afim. No entanto, as espécies 
são bastante distintas morfologicamente: em M. 
hapaloclada, a face abaxial dos foliólulos não 
possui glândulas, os filetes são róseos e os frutos 
estipitados; M. apodocarpa, possui a face adaxial 
dos foliólulos revestida por tricomas glândulares 
sésseis, os filetes são brancos e os frutos sésseis.

Do Grego hapalo, que significa macio, e 
clada, que significa ramo, devido ao indumento 
dos ramos.
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Campos 
Belos, Rio Bezerra, 15.II.1990, fl., G. Hatschbach et al. 
54003 (K, MBM, MO, US). MATO GROSSO: Cuiabá, 
3.I.1894, fl., Gust A. & N. Malme (RB 3336). MATO 
GROSSO DO SUL: Três Lagoas, 4.IX.1984, fl., F.R. 
Martins 16250 (UEC). TOCANTINS: Arraiais, próximo 
ao Campus da UFT, 12.V.2012, fr., J.S. Silva et al. 1175 
(CEN, UEC, HUNEB).

14. Mimosa hebecarpa Benth., J. Bot. (Hooker) 
5: 87.1846. Tipo: Brasil, Rio Pardo, Riedel s.n. 
(Holótipo: Riedel 430, K-000504856 (Heb. 
Benth.)!; Isótipo: LE). Fig. 10 

Arbusto a arvoreta 1–7 m alt.. Ramos 
inermes, puberulentos a tomentosos, castanhos, 
quando jovens ferrugíneos. Tricomas simples 
esbranquiçados a ferrugíneos, entremeados 
por glândulas sésseis, lentiformes ou globosas, 
amarelo-translúcidas a acobreadas distribuídos 
nos ramos, folhas, face abaxial dos foliólulos, 
corola, ovário e frutos. Estípulas 2–3 × 0,3–0,4 
mm, estreitamente triangulares, não ciliada-
glandulares. Folhas 10–21 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 1–3 cm compr.; raque (8–)11–
16 cm compr.; espículas ausentes; segmento da 
raque 0,4–1 cm compr.; foliólulos 28–47 pares, 
ligeiramente crescentes; ráquila 4,5–8 cm compr., 
canaliculada a cilíndrica; lâmina 3,5–6,5 × 0,8–1,8 
mm, cartácea, oblonga a ligeiramente oval, base 
oblíqua, ápice arredondado, margem não revoluta, 
ciliada a não ciliada, discolor, face adaxial verde-
escura, opaca, glabra a pubescente, face abaxial 
verde-oliva, glabra, 1-nervada. Pedúnculo 4–8 
mm compr.; brácteas ausentes. Espigas 6,5–18 × 
0,3–0,5 cm, congestas, solitárias a 2-fasciculadas, 
desenvolvendo-se em ramos velhos desfolhados 
abaixo das folhas; inflorescências latentes ausentes; 
bractéolas persistentes, ligeiramente maiores ou 
iguais ao botão floral, 1–2 × 0,2–0,5 mm, lineares, 
oblanceoladas, truladas a obtruladas, côncavas, não 
ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 
sésseis; cálice 0,6–1,5 mm, cupuliforme, glabro a 
tomentoso; corola 2–3 mm compr., campanulada, 
tomentosa a vilosa, geralmente com tricomas 
mais adensados no ápice, lacínias eretas; filetes 
6–8 mm compr., livres, róseos; ovário 0,6–1 
mm compr., curtamente estipitado (0,3 mm 
compr.), seríceo em toda sua extensão ou apenas 
no ápice; estilete 9–10 mm compr.. Craspédios 
2,3–3,5 × 0,5–0,8 cm, cartáceos, 5–7-articulados, 
sésseis, oblongos a elípticos, base atenuada, ápice 
cuspidado, tomentoso-vilosos, marrons; artículos 
quadrangulares a retangulares, elevados na região 
das sementes; réplum ligeiramente constricto entre 
os artículos, 0,3–0,4 mm. Sementes 3–4 × 3–4 mm, 
orbiculares, marrom-claras.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
hebecarpa distribui-se nos estados de Goiás, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. Alguns indivíduos 
cultivados no Instituto Agronômico de Campinas 



Revisão taxonômica de Mimosa ser. Leiocarpae

Rodriguésia 66(1): 095-154. 2015

125

Figura 9 – Mimosa hapaloclada – a. ramo forido; b. folhas; c. detalhe do acúleo; d. detalhe das estípulas; e. detalhe 
da raque mostrando a espícula e os parafilídios; f. foliólulo, face adaxial; g. foliólulo, face abaxial; h. bractéola; i. 
flor. j. gineceu. (A. Pott 14142).
Figure 9 – Mimosa hapaloclada – a. flowering branch; b. leaves; c. detail of aculei; d. detail of stipules; e. detail of leaf rachis, showing 
spicule and paraphyllidia; f. leaflet, adaxial surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower. j. gynoecium. (A. Pott 14142).
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Figura 10 – Mimosa hebecarpa – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe das estípulas; d. foliólulo, face adaxial; e. 
foliólulo, face abaxial; f. bractéola; g. flor; h. fruto; i. detalhe do artículo. (L.C. Romero et al. 114).
Figure 10 – Mimosa hebecarpa – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of stipules; d. leaflet, adaxial surface; e. leaflet, abaxial surface; 
f. bract; g. flower; h. fruit; i. detail of article.  (L.C. Romero et al. 114).
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(SP), segundo consta na etiqueta, foram coletados 
na Bahia. No entanto, acreditamos que esta 
informação esteja incorreta, haja vista, não ter 
sido observado nenhum registro desta espécie para 
este estado. Desenvolve-se, preferencialmente, em 
áreas de cerrado sobre latossolos em altitudes que 
variam de 300 a 830 m. Entretanto, também pode 
ser observada em beira de estradas e rodovias ou 
ainda em áreas públicas como praças. 

Fenologia: Floresce praticamente o ano todo. 
Frutos foram observados apenas em março, abril, 
junho e dezembro.

Nome popular: angico, angico-do-cerrado ou 
angico-do-campo.

Mimosa hebecarpa é uma das espécies 
mais peculiares de M. ser. Leiocarpae s.l., pelo 
fato das suas inflorescências desenvolverem-se 
em ramos velhos desfolhados produzidos em 
estações anteriores aos das folhas. Os ramos jovens 
ferrugíneos e os folíolos com 28 a 47 pares de 
foliólulos também auxiliam no seu reconhecimento. 

É frequentemente confundida com M. 
gemmula ta ,  podendo  se r  d i f e r enc iada 
principalmente pela coloração dos ramos jovens, 
que é marrom-escuro em M. gemmulata e 
ferrugínea em M. hebecarpa. Além disso, esta 
última espécie possui espigas congestas, corola 
tomentosa a vilosa e frutos tomentoso-vilosos, 
características não observadas em M. gemmulata. 
O epíteto específico “hebecarpa” refere-se ao 
indumento viloso que reveste os frutos.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO: 
Campinas, Instituto Agronômico de Campinas, 
20.V.1968, fl., H.M. de Souza (IAC 20070; LP). GOIÁS: 
Serranópolis, 19.VIII.1998, fl., M.L. Fonseca 1989 
(IBGE, NY). MATO GROSSO: Chapada dos Guimarães, 
13.X.1973, fl., G.T. Prance, E. Lleras & D.F. Coelho 
18925 (K, NY, US). MATO GROSSO DO SUL: Campo 
Grande, 09.IV.2010, fr., J.S. Silva 869 (UEC). 

15. Mimosa insignis (Hassl.) Barneby, Brittonia 
36: 249, fig. 1, 1984. Schranckiastrum insigne 
Hassl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg 16: 152.1919. 
Tipo: Paraguaria septentrionalis, In Silvulis 
montains ardis prope Rio perdido, flor. et fruct. 
Apr 1913, Hassler 11082 (Holótipo: G!; Isótipos: 
BM!, F!, K!, NY!, W). Fig. 11

Arbusto 2–3m alt.. Ramos inermes, glabros, 
amarronzados a vináceos. Estípulas 4–4,5 × 0,9–1 
mm, estreitamente triangulares a lanceoladas, não 
ciliada-glandulares. Folhas (4–)7–10 pares de 
folíolos decrescentes proximalmente; pecíolo 

1,5–2 cm compr.; raque 5,5–12,5 cm compr., 
interrompida entre cada par de folíolos por espícula; 
segmento da raque 1,2–1,5 cm compr.; foliólulos 
68–100 pares, decrescentes proximalmente; ráquila 
8–10,5 cm compr., serreada; lâmina 5–10 × 1 mm, 
cartácea, lanceolada-linear, base oblíqua, ápice 
agudo, margem não revoluta, curtamente ciliada 
a não ciliada, concolor, glabra, face abaxial sem 
pontuações glandulares ou glândulas sésseis, 
3-nervada, nervuras mais evidentes na face abaxial 
sendo uma central e duas submarginais todas 
atingindo o ápice. Pedúnculo 1–1,5 cm compr.; 
brácteas ausentes. Espigas (5–)6,5–10 × 0,5 cm, 
congestas, solitárias a 2-fasciculadas, nas axilas 
de folhas totalmente desenvolvidas ou em ramos 
desfolhados; inflorescências latentes ausentes; 
bractéolas persistentes, menores que o botão floral, 
0,9–1 × 0,2–0,3 mm, oblanceoladas, côncavas, não 
ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 
sésseis; cálice 0,9–1 mm compr., cupuliforme, 
pubescente; corola 2–3 mm compr., campanulada, 
pubescente, lacínias eretas; filetes 8–9 mm 
compr., unidos na base ± 0,5 mm, brancos; ovário 
0,8–1 mm compr., estipitado, estípite 2–6 mm 
compr., pubescente; estilete 7–8 mm compr.. 
Craspédios 6–16 × 0,5 cm, cartáceos, lateralmente 
tetragonais, 8–11-articulados, sésseis, lineares, base 
atenuada, ápice agudo, glabros, marrons; artículos 
quadrangulares, elevados na região das sementes; 
réplum convexo, constricto entre os artículos dando 
um aspecto submoniliforme ao fruto, 1–2 mm. 
Sementes 6–7 × 5 mm, elipsoides, enegrescidas.

Distribuição geográfica e habitat: Esta espécie 
ocorre na região Centro-Oeste do Brasil (Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) estendendo-se 
até ao Paraguai. No território brasileiro cresce em 
áreas degradadas de cerrado e cerradão sobre solos 
argilosos, regossolos com ou sem afloramentos 
rochosos, em altitudes que variam de 180 a 390 m. 
É frequente nas margens de estradas, rodovias e em 
áreas de pastagem. Mimosa insignis é conhecida 
no Paraguai, apenas pela coleção-tipo e não temos 
nenhuma informação adicional sobre o habitat e 
ecologia das populações paraguaias. 

Fenologia: Floresce em março, maio, 
setembro, outubro, novembro e frutifica em março.

Nome popular: angiguinho ou jurema-branca.
Mimosa insignis é caracterizada por possuir 

a ráquila marcadamente serreada, folíolos com 
elevado número de foliólulos lanceolado-lineares 
(68–100 pares), 3-nervados, filetes brancos, 
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craspédio com os artículos lateralmente tetragonais 
com réplum largo (1–2 mm), convexo, constricto 
entre os artículos dando um aspecto submoniliforme 
aos frutos. 

Está espécie compartilha com M. dalyi a 
marcante morfologia dos frutos. No entanto, em M. 
dalyi os foliólulos são menores (2–3,5 mm compr.) 
e em menor quantidade (30–47) e os filetes são 
róseos. Além disso, esta espécie possui tricomas 
lepidotos e folhas com maior número de folíolos 
(10–17).

O basiônimo de M. insignis, Schranckiastrum 
insigne, foi descrito por Hassler (1919) com base 
principalmente no fruto. Este autor considerou o 
réplum e as valvas como sendo uma única estrutura, 
interpretando erroneamente sua verdadeira 
morfologia. O fruto, como descrito por Hassler 
(1919), possuia deiscência elástica com valvas 
persistentes, características não observadas 
em Mimosa. Dessa forma, Hassler considerou 
necessário o estabelecimento de um novo gênero. 
Provavelmente, os frutos observados por ele 
estavam imaturos, o que pode ter dificultado a 
análise das suas estruturas. Posteriormente, 
Barneby (1984) interpretou os frutos de S. 
insigne como sendo um craspédio diferenciado 
por apresentar réplum mais alargado e convexo, 
incluindo Schranckiastrum na sinonímia de 
Mimosa.

O epíteto específico “insignis” (notável, 
distinto) refere-se provavelmente a sua ampla 
folhagem. 
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Matrinchã, 
22.III.2006, fl., A. Pott et al. 14130 (UEC). MATO 
GROSSO: Fazenda Santa Cruz, P 6, 22.X.1980, fl., J.M. 
Pires & P.P. Furtado 17225 (INPA, NY, US, MB). MATO 
GROSSO DO SUL: Bela Vista, BR-262, Km 558 em 
direção para Porto Murtinho, 10.III.2011, fl. e fr., J.S. 
Silva & G. Shimizu 900 (UEC); idem, 10.III.2011, fl. e 
fr., J.S. Silva & G. Shimizu 901 (UEC).

16. Mimosa interrupta Benth. J. Bot. (Hooker) 
4: 392. 1841. Tipo: Brazil, Pohl s.n. (Holótipo: 
K-000504858 (hb. Benth.)! = NY )Neg. 1859!; 
Isótipos: F= F Neg. 54888!; K (Heb. Hook.)!, NY!, 
W). Fig. 12

Arbusto a arvoreta 2–7 m alt.. Ramos 
aculeados ou menos frequente inermes, quando 
jovens resinosos, puberulentos a tomentosos, 
castanhos. Acúleos infranodais distribuídos aos 
pares, discretamente recurvados. Tricomas simples 
esbranquiçados, entremeados por glândulas sésseis, 

lentiformes, acobreadas distribuídos nos ramos, 
estípulas, folhas, face abaxial dos foliólulos, cálice, 
corola e frutos. Estípulas 1–1,3 × 0,2–0,3 mm, 
triangulares, não ciliada-glandulares. Folhas (4) 
7–10 pares de folíolos crescentes; pecíolo 1–1,7 
cm compr.; raque 4,5–10 cm compr., interrompida 
entre cada par de folíolos por espícula; segmento 
da raque 1–1,5 cm compr.; foliólulos (19–)21–26 
pares, decrescentes proximalmente; ráquila 5,5–7 
cm compr., sulcada a caniculada; lâmina 6–10 × 
1,2–3 mm, subcoriácea, oblonga a estreitamente 
elíptica, base oblíqua a ligeiramente arredondada, 
ápice agudo a arredondado, margem não revoluta, 
curtamente ciliada, discolor, face adaxial verde-
escuro, lustrosa com glândulas, sésseis, esparsas, 
face abaxial verde-oliva, resinosa, 2–4-nervada, 
nervuras mais evidentes na face abaxial, duas delas 
podendo atingir o ápice do foliólulo. Pedúnculo 
0,5–0,6 cm compr.; brácteas ausentes. Espigas 
(5–)10,5–12 × 0,4 cm, laxifloras, solitárias a 
2-fasciculadas, nas axilas de folhas jovens ou 
em ramos desfolhados; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que 
o botão floral, 0,5–0,6 × 0,2–0,3 mm, ovais, 
côncavas, resinosas, não ciliada-glandulares. 
Flores tetrâmeras, bissexuadas ou menos frequentes 
unissexuadas, sésseis; cálice 0,5–0,6 mm compr., 
cupuliforme, resinoso, glabro com glândulas 
esparsas; corola 1,5–3 mm compr., campanulada, 
resinosa, glabra, lacínias eretas; filetes 8–9 mm 
compr., livres brancos; ovário 0,8–1 mm compr., 
séssil, glabro; estilete 7–8 mm compr.. Craspédios 
(5) 6–9 × 0,7–1 cm, sublenhosos, 5–11-articulados, 
sésseis ou curtamente estipitados (0,2–0,4 mm 
compr.), oblongos, base atenuada, ápice mucronado 
a cuspidado, resinosos, glabros com glândulas, 
marrom-escuros; artículos quadrangulares ou 
retangulares, compressos; réplum reto ou constricto 
entre os artículos, ca. 0,5 mm. Sementes 5–6 × 4–6 
mm, elípticas a ovais, castanhas.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
interrupta ocorre em Goiás, Maranhão e Mato 
Grosso, crescendo em vegetação de cerrado sobre 
solo pedrogoso, entre 300 a 700 m de altitude. É 
frequente em locais sob a influência da água nas 
margens do Rio Araguaia e Tocantins. É observada 
ainda em vegetação secundária e em áreas de 
pastagem.

Fenologia: flores foram observadas em 
janeiro, março, abril, maio, setembro e dezembro 
e frutos em fevereiro, abril, agosto, setembro e 
dezembro.
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Figura 11 – Mimosa insignis – a. ramo; b. folha; c. detalhe das estípulas; d. detalhe do parafilídio; e. detalhe da 
ráquila; f. foliólulo, face adaxial; g. foliólulo, face abaxial; h. bractéola; i. flor; j. gineceu; k. fruto. (a-j. G. Hatschbach 
et al. 73224; k. A. Pott et al. 10578).
Figure 11 – Mimosa insignis – a. branch; b. leaf; c. detail of stipules; d. detail of paraphyllidia; e. detail of pinna-rachis; f. leaflet, adaxial 
surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower; j. gynoecium; k. fruit. (a-j. G. Hatschbach et al. 73224; k. A. Pott et al. 10578).
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Figura 12 – Mimosa interrupta – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe dos acúleos; d. detalhe das estípulas; e. detalhe 
da raque mostrando a espícula e parafilídios; f. foliólulo, face adaxial; g. foliólulo, face abaxial; h. bractéola; i. flor; 
j. gineceu; k. fruto. (a-j. A. Pott 14130; k. H.S. Irwin et al. 17606).
Figure 12 – Mimosa interrupta – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of aculei; d. detail of stipules; e. detail of leaf rachis, showing 
spicule and paraphyllidia; f. leaflet, adaxial surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower; j. gynoecium; k. fruit. (a-j. A. Pott 
14130; k. H.S. Irwin et al. 17606).
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Nome popular: angiquinho ou espinheiro.
Mimosa interrupta  apresenta como 

característica peculiar os foliólulos subcoriáceos 
com a face adaxial lustrosa e a abaxial resinosa, 
associados aos frutos compressos, resinosos. 

A espécie mais próxima é M. glutinosa, 
porém nesta os foliólulos são cartáceos, com a 
face adaxial opaca e a abaxial não resinosa. Além 
disso, possui frutos com artículos elevados na 
região das sementes. Informações adicionais sobre 
as diferenças destas espécies são encontradas nos 
comentários de M. glutinosa.
Material selecionado: BRASIL. GOIÁS: Niquelândia, 
estrada de chão ca. 500 m abaixo do entroncamento da 
CODEMN, 15.IV.1996, fr., F.C.A. Oliveira et al. 554 
(IBGE, K, NY). MARANHÃO: Carolina, ao longo do 
Rio Tocantins, 16.IV.1933, fr., B.A. Krukoff 2057 (K, 
MO, NY). MATO GROSSO: Barra do Garça, Serra do 
Roncador, 13.XII.1969, fl. e fr., G. Eiten & L.T. Eiten 
9902 (K, NY, SP, US). 

17. Mimosa mensicola Barneby, Brittonia 37: 133, 
1985. Tipo: Bahia, Sa do Tombador, ±5 Km S of 
town of Morro do Chapéu, near base of morro itself 
at ± 1100 m, 19 Feb 1971, fl., H.S. Irwin et al. 
32552 (Holótipo: UB!; Isótipos: G, K!, LE, NY!, 
P, R!, S, US!). Fig. 13 

Arbusto 2–5 m alt.. Ramos aculeados, 
puberulentos a glabrescentes, acinzentados. 
Acúleos internodais, retos ou discretamente 
incurvados, presentes também na raque foliar, 
eixo da inflorescência e ráquila. Tricomas simples 
esbranquiçados, raramente entremeados por 
esparsas glândulas curto-estipitadas distribuídos 
nos ramos, na margem de alguns foliólulos e 
inflorescências. Estípulas 4–6 × 1–1,2 mm, 
lanceoladas, não ciliada-glandulares. Folhas 1–2 
pares de folíolos discretamente crescentes; pecíolo 
0,4–0,7 cm compr.; raque 0,9–1 cm, interrompida 
entre cada par de folíolos por espícula; segmento 
da raque 0,5–1 cm compr.; foliólulos 4–7 pares, 
crescentes; ráquila 2–3 cm compr., sulcada; lâmina 
12–20 × 4–10 mm, cartácea-coriácea, oblonga a 
oboval, base e ápice arredondados, margem não 
revoluta, não ciliada, glabra com glândulas curto-
estipitadas esparsadas ao longo da margem, face 
abaxial sem pontuações glandulares ou glândulas 
sésseis, 4–7-nervada. Pedúnculo 0,2–0,4 cm 
compr.; brácteas ausentes. Espigas 2,5–7 × 0,5–0,7 
cm, congestas, solitárias a 2–4-fasciculadas, nas 
axilas de folhas totalmente desenvolvidas ou 
em ramos desfolhados; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas caducas, menores que o 

botão floral, ±1 × 0,2 mm, ovais a lanceoladas, 
não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 0,8–1 mm compr., 
cupuliforme, puberulento; corola 2,6–3 mm 
compr., campanulada ou cilíndrica, glabra, lacínias 
eretas; filetes 5–6 mm compr., livres, brancos; 
ovário ±1 mm compr., séssil, glabro; estilete 
4–5 mm compr.. Craspédios 5–7 × 0,7–1 cm, 
cartáceo-coriáceos, compressos, 7–8-articulados, 
sésseis, oblongos, base atenuada, ápice agudo, 
glabros com glândulas sésseis avermelhadas, 
vináceos (quando secos amarronzados); artículos 
quadrangulares ou retangulares; réplum reto, 
0,4–0,5 mm, esparsadamente aculeado. Sementes 
não observadas.

Distribuição geográfica e habitat: espécie 
endêmica do município do Morro do Chapéu no 
estado da Bahia, encontrada em campo rupestre, 
cerrado ou, ainda em áreas antropizadas, associada 
à solos arenosos ou pedregosos. Mimosa mensicola 
é uma das espécies que cresce em cotas altitudinais 
mais elevadas, podendo ser observada em altitudes 
que variam de 1000 a 1400 m.

Fenologia: Floresce em março e junho. 
Frutifica em abril, maio, junho. 

Mimosa mensicola é facilmente reconhecida 
por apresentar acúleos retos a discretamente 
incurvados, distribuídos nos ramos, raque foliar, 
eixo principal da panícula e ráquila, folhas com 1–2 
pares de folíolos e 4–7 foliólulos em cada folíolo. 
Além disso, apresenta lâmina cartácea-coriácea, 
com maiores dimensões (12–20 × 4–10 mm) em 
comparação com as demais espécies de M. ser. 
Leiocarpae (1–10 × 0,4–4 mm) e um maior número 
de nervuras (4–7 vs. 1–4). Tricomas glandulares 
curto-estipitados foram observados sobre a margem 
dos foliólulos, o que também pode auxiliar no 
reconhecimento desta espécie.

Mimosa mensicola foi descrita por Barneby 
(1985) que a incluiu em Mimosa sect. Habbasia 
ser. Leptostachyae devido, principalmente, 
a presença de espigas longas, cilíndricas e 
flores tetrâmeras. Posteriormente, Barneby 
(1991) transferiu parte das espécies da série 
Leptostachyae - dentre estas M. mensicola - para 
Mimosa sect. Batocaulon ser. Leiocarpae. Para 
Barneby (1985), esta espécie é mais próxima a 
M. acutistipula e M. ophthalmocentra, mas difere 
principalmente da primeira por apresentar frutos 
sésseis (vs. estipitado) e da segunda pela corola 
campanulada ou cilíndrica (vs. 4-angulada). 
Outras características que também podem auxiliar 
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na diferenciação destas espécies são número de 
folíolos e de foliólulos, forma e tamanho da lâmina, 
as quais foram discutidas nos comentários de M. 
acutistipula e M. ophthalmocentra. Estas espécies 
também apresentam distribuição geográfica 
distinta: M. mensicola ocorre apenas no Morro do 
Chapéu em campo rupestre e cerrado, enquanto 
M. acustistipula e M. ophthalmocentra são 
amplamente distribuídas na região Nordeste, sendo 
mais associadas à vegetação de caatinga. 

O epíteto “mensicola” (mensa= mesa; 
icola=que habita) refere-se ao que habita uma 
montanha em forma de mesa e foi dado em alusão 
ao formato do Morro do Chapéu, local onde esta 
espécie foi coletada pela primeira vez.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Morro 
do Chapéu, 16.VI.2003, fr., F. França et al. 4687 
(HUEFS); Parque Morro do Chapéu, 28.IV.2006, fl., 
J.M. Gonçalves et al. 17 (HUEFS).

18. Mimosa nothopteris Barneby, Brittonia 
37: 133, fig. 2d-e, 1985. Tipo: Bahia, trackway 
from rodovia BR 235 to Curral Novo on route to 
Fundação Ruralista in SE Piauí, 15 Jan 1982, G.P. 
Lewis & H.P.N. Pearson 1074 (Holótipo: CEPEC; 
Isótipos: K!, NY!, RB!). Fig. 14

Arbusto 1,5 m alt.. Ramos aculeados, 
puberulentos, marrons, quando jovens castanhos. 
Acúleos infranodais ou internodais, às vezes 
estendendo-se até a raque foliar, solitários ou 
distribuídos aos pares, retos, com base larga. 
Tricomas simples esbranquiçados, entremeados 
por glândulas sésseis, lentiformes, amarelo-
translúcidas a acobreadas, distribuídas nos ramos, 
estípulas, raque foliar, face abaxial dos foliólulos, 
eixo das inflorescências, bractéolas, corola e 
ovário. Estípulas 2–3 × 0,2 mm, subuladas, não 
ciliada-glandulares. Folhas 4–10 pares de folíolos 

Figura 13 – Mimosa mensicola – a. ramo frutificado; b. acúleo; c. detalhe das estípulas; d. detalhe da raque foliar 
mostrando o acúleo; e. foliólulo, face adaxial; f. foliólulo, face abaxial; g. flor. h. gineceu. (R.M. Harley 22812).
Figure 13 – Mimosa mensicola – a. fruiting branch; b. detail of aculei; c. detail of stipules; d. detail of leaf rachis, showing aculei; e. 
leaflet, adaxial surface; f. leaflet, abaxial surface; g. flower;  h. gynoecium. (R.M. Harley 22812).
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Figura 14 – Mimosa nothopteris – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe estípulas; d. detalhe da raque foliar mostrando 
a espícula e os parafilídios; e. foliólulo, face adaxial; f. foliólulo, face abaxial; g. bractéola; h. flor; i. gineceu. (J. 
Paula-Souza et al. 5204). 
Figure 14 – Mimosa nothopteris – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of stipules; d. detail of leaf rachis, showing spicule and paraphyllidia; 
e. leaflet, adaxial surface; f. leaflet, abaxial surface; g. bract; h. flower; i. gynoecium. (J. Paula-Souza et al. 5204). 
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crescentes; pecíolo 1–1,5 cm compr.; raque 3,5–9 
cm, interrompida entre cada par de folíolos por 
espícula; segmento da raque 0,6–0,7 cm compr.; 
foliólulos 9–23 pares, crescentes; ráquila 1,5–2,6 
cm compr., cilíndrica; lâmina 3–5 × 1–1,4 mm, 
cartácea, oblonga, base oblíqua a arredondada, 
ápice agudo, margem não revoluta, ciliada, face 
adaxial glabra, face abaxial pubescente, 1-nervada, 
nervura atingindo o ápice. Pedúnculo 0,7–0,9 
cm compr.; brácteas ausentes. Espigas 6–9 × 
0,4–0,5 cm, laxifloras a congestas, solitárias a 
2-fasciculadas, nas axilas de folhas jovens ou 
totalmente desenvolvidas; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas caducas, menores que o botão 
floral, 0,5–1 × 0,2 mm, oblanceoladas, não ciliada-
glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas ou 
frequentemente unissexuadas, sésseis; cálice 0,4–
0,8 mm compr., cupuliforme, puberulento; corola 
1,5–2 mm compr., campanulada, puberulenta, 
lacínias eretas; filetes 6–7 mm compr., livres, 
róseos; ovário 0,8–1 mm compr., séssil, glandular-
papilado; estilete 5–6 mm compr.. Craspédios não 
observados. 

Distribuição geográfica e habitats: Espécie 
endêmica da Bahia, com registro apenas para 
os municípios de Dom Basílio, Livramento do 
Brumado e Curral Novo. É encontrada em áreas 
de caatinga degradada, sobre solo alaranjado, em 
até 350 m de altitude. 

Fenologia: coletada com flores em janeiro, 
março e novembro. 

Pode ser reconhecida por ser um arbusto 
com ramos aculeados, cujos acúleos podem ser 
infranodais ou internodais, solitários ou distribuídos 
aos pares, folhas com 4–10 pares de folíolos, face 
abaxial dos foliólulos com glândulas, flores 
frequentemente unissexuais, cálice cupuliforme 
sem dentes aparentes, filetes róseos e ovário 
glandular-papilado. Nenhuma coleção com fruto 
de M. nothopteris pôde ser analisada. 

Mimosa nothopteris pode ser confundida 
com M. gemmulata, com a qual compartillha a 
presença de glândulas na face abaxial dos foliólulos 
e as flores rosadas reunidas em longas espigas. 
No entanto, M. nothopteris pode ser distinta pelos 
ramos aculeados (vs. ramos inermes), menor 
número de folíolos (4–10 pares vs. 9–21), cálice 
sem dentes aparentes (vs. cálice discretamente 
denteado) e ovário glandular-papilado (vs. ovário 
pubescente a viloso).

O epíteto específico “nothopteris” (notho = 
falso e pteris = asa, ala ou pena) provavelmente foi 

usado em alusão ao aspecto de asa que as folhas do 
holótipo apresentam. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Dom Basílio, 
ca. 17 km S de Livramento do Brumado, 29.X.1993, fl., 
L.P. de Queiroz & N.S. Nascimento 3694 (K, HUEFS); 
Livramento do Brumado, 20 km S de Livramento do 
Brumado, 26.III.1991, fl., G.P. Lewis & S.M.M. de 
Andrade 1886 (CEPEC, K, NY, RB).

19. Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth., 
Trans. Linn. Soc. London 30: 415.1875. Tipo: 
Brazil, prov. Bahia, Vila Nova da Rainha, Martius 
414 (Lectótipo: foto M! designado por Barneby 
[1991: 130] = NY Neg. 11511!). Fig. 15a-h 

Arbusto a arvoreta 1,5–6 m alt.. Ramos 
aculeados a inermes, puberulentos, castanhos a 
acinzentados. Acúleos internodais, retos, com base 
larga. Tricomas simples esbranquiçados, às vezes, 
intercalados por tricomas glandulares sésseis a 
curto-estipitados distribuídos nos ramos. Estípulas 
2–7 × 0,5–1 mm, subuladas a estreitamente 
triangulares, não ciliada-glandulares, 3-nervadas. 
Folhas 2–5 pares de folíolos crescentes; pecíolo 
0,4–1,2 cm compr.; raque 1–3 cm, interrompida 
entre cada par de folíolo por espícula; segmento 
da raque 0,4–1 cm compr.; foliólulos 11–24 pares, 
crescentes a decrescentes proximalmente; ráquila 
1,5–4 cm compr., sulcada; lâmina 4,5–9 × 1–1,5 
mm, cartácea, oblonga, base oblíqua a arredondada, 
ápice agudo, margem não revoluta, discretamente 
ciliada, glabra, face abaxial sem pontuações 
glandulares ou glândulas sésseis, 3-nervada, 
nervuras mais evidentes na face abaxial, quando 
em número de duas, uma delas é pouco evidente e 
não atinge o ápice. Pedúnculo 0,4–0,5 cm compr.; 
brácteas ausentes. Espigas 2,5–8 × 0,4–0,5 cm, 
congestas, solitárias a 2-fasciculadas, nas axilas 
de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas e 
em ramos desfolhados; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas caducas, menores que o 
botão floral, 1–1,5 × 0,2 mm, lanceoladas, não 
ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, bissexuadas, 
sésseis; cálice 0,7–1 mm compr., cupuliforme, 
glabro a puberulento; corola 2,8–3 mm compr., 
tubulosa, 4-angulada por nervura proeminente e 
incurvada, glabra, lacínias côncavas; filetes 5–6 
mm compr., livres, brancos; ovário 0,8–1 mm 
compr., séssil, glabro; estilete 5–6 mm compr.. 
Craspédios 3–6 × 0,5–0,8 cm, cartáceo-coriáceos, 
compressos, 4–8-articulados, sésseis, oblongos, 
base atenuada a arredondada, ápice agudo a 
discretamente mucronado, glabros com esparsos 
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tricomas glandulares sésseis, dando aspecto 
resinoso na região onde ocorrem, castanhos a 
vináceos; artículos quadrangulares; réplum reto, 
0,4–0,5 mm. Sementes 2,8–3,8 × 2,6–3 mm, 
orbiculares, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Ocorre 
em áreas de caatinga da Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte, sobre solos 
arenosos, argilosos ou pedregosos, em altitudes que 
variam de 100 a 800 m. Existem ainda registros 
pontuais em Minas Gerais e alguns indivíduos são 
cultivados na Estação Experimental da Biologia – 
UnB, em Brasília, de sementes oriundas do estado 
de Pernambuco. 

Mimosa ophthalmocentra destaca-se por 
ser uma das espécies de Leiocarpae s.l. mais bem 
amostrada nos herbários nacionais e estrangeiros. 
Observamos um número elevado de exsicatas 
oriundas especialmente da região Nordeste, onde 
esta ocorre com maior frequência. 

Fenologia: floresce e frutifica praticamente 
o ano inteiro.

Nome popular: angelim-cheiroso, jurema, 
jurema-branca, jurema-de-imbira, calumbí-
vermelho. 

Mimosa ophthalmocentra é a única espécie 
com estípulas 3-nervadas e corola 4-angulada 
devido a presença de nervuras proeminentes e 
incurvadas, cujas lacínias são côncavas. As folhas 
com dois a cinco pares de folíolos, cada uma com 
11 a 24 pares de foliólulos e os frutos sésseis, 
castanhos a vináceos, com esparsos tricomas 
glandulares sésseis também auxiliam no seu 
reconhecimento.

É  comumente  confundida  com M. 
acutistipula, M. arenosa e M. tenuiflora, espécies 
presentes também na caatinga. Da primeira, 
M. ophthalmocentra  pode ser distinguida 
principalmente pelos frutos sésseis, enquanto M. 
acutistipula apresenta frutos estipitados. De M. 
arenosa se distingue também pelos fruto sésseis 
(vs. estipitados) e pelas folhas com menor número 
de folíolos (2–5 pares em M. ophthalmocentra vs. 
4–14 em M. arenosa). Já de M. tenuiflora pode 
ser diferenciada pelo cálice cupuliforme e pelos 
frutos compressos (vs. cálice tubuloso, 4-angulado 
por nervura proeminente e incurvada e pelo frutos 
inflados na região das sementes).

O espécime citado por Barneby (1991), 
Martius 538 (M!), como provável duplicata do 
material tipo de M. ophthalmocentra, não foi 
considerado no presente trabalho como isolectótipo, 

pois foi coletado em uma outra localidade (Piauhy 
in pascuis). 

A razão do epíteto “ophthalmocentra” é 
desconhecida, no entanto ophthalmo significa olho 
e kentrum espinho. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Anajé, Serra 
do Pombos, 14.V.1983, fl., G. Hatschbach 46347 (BM, K, 
MBM, US). CEARÁ: Quixeré, 17.VI.1997, fl. e fr., E.O. 
Barros, L.M.R. Barros & L.W. Lima-Verde 143 (EAC, 
HUEFS, K). DISTRITO FEDERAL: Brasília, Bacia 
do Rio São Bartolomeu, 18.II.1981, fl., E.P. Heringer 
et al 6265 (IBGE, K, US). MINAS GERAIS: Montes 
Claros, BR 262 em direção a Aracatú, 12.XII.1984, fl., 
G.P. Lewis et al. s.n (K, SPF). PARAÍBA: Campina 
Grande, São José da Mata, 25.VI.1990, fl. e fr., M.F. Agra 
1131 (K, MO). PERNAMBUCO: Mirandiba, Serra das 
Umburanas, 18.IV.2007, fl., J.S. Silva et al. 193 (UFP, 
HUEFS). PIAUÍ: São Raimundo, Fudação Ruralista, 
17.I.1982, fl., G.P. Lewis & H.P.N. Pearson 1101 (K). 
RIO GRANDE DO NORTE: Mossoró-Canto da Vara, 
19.VII.1961, fl. e fr., S. Tavares 675 (HST, US).

20. Mimosa pteridifolia Benth., J. Bot. (Hooker) 
4: 391. 1841. Tipo: ad Fazenda do Cap. Vincente et 
Lavrinhas, Pohl s.n. (Lectótipo: K-000504855 (hb. 
Hook.)! = IPA Neg. 1273, designado por Barneby 
[1991: 144]; Isolectótipos: NY!, W).  
Mimosa pteridifolia var. affinis Rizz., Rodriguésia 
55: 17. 1980. Tipo: Mato Grosso, via Xavantina-
São Félix, 2 Km N. of the base Campo of the 
Expedition, 1 May 1968, R.R. dos Santos et al. 
1227 (Holótipo: RB!; Isótipos: K, NY!). 
Mimosa pteridifolia var. paucipinnata Rizz., 
Rodriguésia 55: 17. 1980. Tipo: Mato Grosso, 270 
Km N. of Xavantina, 29 May 1968, J.A. Ratter et 
al. 1581 (Holótipo: RB!; Isótipo: NY!).
Mimosa adenophylla Taub., Flora 75: 72. 1892. 
Tipo: Brasilia austro-orientali loco non indicato, 
A. Glaziou 12645 (Lectótipo: B = F Neg. 1394, 
designado por Barneby [1991: 146]; Isolectótipos: 
C, F! = F Neg. 54799!, K!), syn. nov.
Mimosa adenophylla var. armandiana (Rizz.) 
Barneby, Brittonia 37: 129. 1985, baseado em M. 
pteridifolia var. armandina Rizz., Rodriguésia 55: 
17, fig. 5, 1980. Tipo: Minas Gerais, Itaobim, Vale 
do Rio Jequinhonha, 2 Abr 1979, A. Mattos Filho & 
C.T. Rizzini s.n. (Holótipo: RB-188974!), syn. nov.
Mimosa adenophylla var. mitis Barneby, Brittonia 
37: 130. 1985. Tipo: Bahia, mun. Sento Sé, Serra 
do Angelim, 10o37’S, 41o28’W, 2 Set 1981, J.D.C. 
Arouck Ferreira 79 (Holótipo: K!; Isótipos: NY, 
RB), syn. nov. Fig. 15i-p

Subarbusto a arvoreta 1,5–4 m alt.. Ramos 
aculeados a inermes, glabrescentes a tomentosos, 
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castanhos, quando jovens ferrugíneos. Acúleos 
internodais, estendendo-se até a raque foliar, retos 
a retrosos. Tricomas simples esbranquiçados a 
amarelados, intercalados por glândulas sésseis, 
esféricas a lentiformes, amarelo-translúcidas a 
acobreadas distribuídos nos ramos, face abaxial 
dos foliólulos, raque foliar, eixo da inflorescência, 
bractéolas, cálice, corola, ovário e frutos. Estípulas 
2–12 × 0,5–3 mm, subuladas a lanceoladas, não 
ciliada-glandulares. Folhas 5–26 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 0,5-1,5 cm compr.; raque 
3,5–15 cm, interrompida ou não entre os pares de 
folíolos distais por espícula; segmento da raque 0,5-
1,5 cm compr.; foliólulos 18–40 pares, decrescentes 
proximalmente; ráquila 3–7 cm compr., sulcada a 
cilíndrica; lâmina 2–7 × 1–3 mm, cartácea, oblonga, 
base truncada, ápice arredondado, margem 
frequentemente revoluta, ciliada a não ciliada, 
discolor, às vezes, discretamente dorso-convexa, 
face adaxial verde-escuro, glabra, pubescente a 
tomentosa, face abaxial verde-oliva, glabrescente 
a pubescente, com tricomas normalmente sobre 
as nervuras, 1–2-nervada, quando em número 
de duas, uma delas é pouco evidente e não 
atinge o ápice. Pedúnculo 0,8–1,5 cm compr.; 
brácteas ausentes. Espigas 3,5–11,5 × 0,2–0,5 cm, 
congestas, solitárias a 2–3-fasciculadas, reunidas 
em panícula terminal, nas axilas de folhas jovens 
ou em ramos desfolhados; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que 
o botão floral, 0,4–1 × 0,3 mm, oblanceoladas a 
ovais, não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 0,5–1 mm compr., 
cupuliforme, glabrescente a pubescente; corola 
2–2,4 mm compr., campanulada, glabra ou 
pubescente-tomentosa, lacínias eretas; filetes 6–8 
mm compr., livres ou raramente unidos (±0,3 
mm), róseos; ovário 0,8–1 mm compr., séssil, 
viloso; estilete 5–8 mm compr.. Craspédios 2–5 
× 0,4–1 cm, cartáceos, 3–7-articulados, sésseis, 
oblongos a lineares, base atenuada a arredondada, 
ápice mucronulado, vilosos a lanosos, castanhos; 
artículos quadrangulares ou elípticos, compressos; 
réplum reto constricto entre os artículos, 0,3–
0,4mm. Sementes 2,8–3,8 × 2,6–3 mm, orbiculares, 
marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
pteridifolia ocorre nos estados da Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pernambuco e Tocantins, em caatinga, cerrado, 
floresta estacional ou em áreas de transição cerrado-
floresta estacional, sobre solos arenosos, argilo-

arenoso ou em afloramento rochoso, em altitudes 
que variam de 550 a 1070 m. É frequentemente 
encontrada em ambientes degradados, como 
margem de estradas e rodoviárias. Barneby (1991), 
citou ainda a ocorrência para Venezuela, no entanto 
não foi analisada nenhuma população deste país. 

Fenologia: Flores são observadas de janeiro 
a agosto e em outubro e dezembro, enquanto frutos 
em junho, julho e setembro.

Nome popular: jurema, jurema-cor-de-rosa, 
malícia.

Mimosa pteridifolia é facilmente reconhecida 
pela semelhança das suas folhas com as das 
pteridófitas, apresentando de 5 a 26 pares de 
folíolos e 18 a 40 pares de foliólulos. Nesta espécie, 
os foliólulos podem apresentar a margem revoluta 
e ser discretamente dorso-convexos. As espigas 
são reunidas, predominantemente, em panícula 
terminal ou em ramos desfolhados, os filetes são 
róseos e os frutos são sésseis e vilosos.

Pode ser confundida com M. gemmulata por 
compartilharem o hábito subarbustivo a arbóreo, 
folhas com mais de nove pares de folíolos, a presença 
de glândulas sobre as estruturas vegetativas e 
reprodutivas e a coloração rosada dos filetes. No 
entanto, diferencia-se por apresentar foliólulos 
maiores (2–7 × 1–3 mm vs. 1,2–2 × 0,5–2 mm) com 
base truncada (vs. oblíqua), espigas frequentemente 
reunidas em panículas (vs. espigas nas axilas de 
folhas jovens ou totalmente desenvolvidas ou, 
menos frequentemente, em ramos desfolhados) e 
frutos vilosos (vs. glabrescentes).

Mimosa pteridifolia foi descrita por Bentham 
(1841) com base em três síntipos: Brazil, Pohl; 
Serra Acurua, Blanchet, n. 2850 e Prov. Goyaz, 
Gardner, n. 4123. Posteriormente, Bentham (1876) 
acrescentou os seguintes dados sobre o local de 
coleta das coleções supracitadas, respectivamente: 
Provinciae Goyaz, in campis arenosis prope 
Capilla de Passé; ad Fazenda do Cap. Vincente et 
Lavrinhas e Provinciae Bahiensis, Serra Açurua. 
Barneby (1991) elegeu a coleta de Pohl 1421 
depositado no Herbário Hookerianum (K) como 
lectótipo. Para este autor, o número de coleta desta 
coleção corresponde a Pohl d. 1421 = 1728. No 
entanto, analisando este material observamos que 
existem dois números distintos de coleta – Pohl 
1392 e Pohl 1421 – escritas a lápis, sendo uma 
na própria exsicata e outra em uma etiqueta à 
parte, respectivamente. Além disso, na provável 
duplicata de Pohl 1421, depositada em NY, existe 
um terceiro número (Pohl 1728), o que coloca em 
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dúvida qual seria realmente a numeração da coleta 
de Pohl realizada na ad Fazenda do Cap. Vincente 
et Lavrinhas (= on Rio das Almas, 15oS, 49o10W 
in centr. Goiás, segundo Barneby (1991). Diante 
disso, concordamos com a lectotificação realizada 
por Barneby (1991), entretanto, achamos pertinente 
não incluir nenhuma numeração à coleta de Pohl 
e citar a informação assim como mencionada no 
protólogo de M. pteridifolia (Pohl s.n).

Mimosa pteridifolia é bastante polimórfica 
com relação ao número de folíolos e foliólulos, 
fato que levou Rizzini (1980) a reconhecer para 
esta espécie quatro variedades: M. pteridifolia var. 
nanophylla, M. pteridifolia var. paucipinnata, M. 
pteridifolia var. armandiana e M. pteridifolia var. 
affinis. Barneby (1991) não reconheceu nenhum 
destes táxons e os incluiu na sinonímia de M. 
adenophylla (M. pteridifolia var. armandiana), 
M. gemmulata (M. pteridifolia var. nanophylla) 
e M. pteridifolia (M. pteridifolia var. affinis e 
M. pteridifolia var. paucipinnata). Além disso, 
considerou M. adenophylla e M. pteridifolia muito 
próximas morfologicamente e as tratou como 
entidades distintas. 

Mimosa adenophylla foi estabelecida por 
Taubert (1892), baseada na coleção de A. Glaziou 
12645. Tanto este autor quanto Barneby (1985; 
1991) consideraram M. pteridifolia como a 
espécie mais relacionada morfologicamente a M. 
adenophylla, podendo esta última ser diferenciada 
especialmente pela presença de acúleos e espículas 
entre alguns pares de folíolos mais distais, menor 
número de folíolos (4–12 vs. 9–26) e foliólulos 
maiores (4–9 mm vs. 3,5–5 mm). Após a análise de 
diversos materiais nos herbários e da observação 
em campo, notou-se que o número de folíolos varia 
em um mesmo indivíduo e que esta variação não é 
descontínua. Além disso, verificou-se sobreposição 
dos valores referentes ao tamanho dos foliólulos, 
os indivíduos podem ser aculeados ou inermes e 
as espículas realmente estão presentes em alguns 
pares de folíolos mais distais, porém existem 
folhas que não possuem tais estruturas e quando 
presentes são de difícil visualização. Pela ausência 
de características morfológicas que sustentem tais 
espécies como táxons distintos, propõe-se neste 
trabalho a sinonimização de M. adenophylla em 
M. pteridifolia.

Barneby (1985) estabeleceu duas variedades 
em Mimosa adenophylla: M. adenophylla var. 
armandiana e M. adenophylha var. mitis, baseado 
na presença de acúleos sobre os ramos (ausentes 

na var. mitis), no indumento dos foliólulos (viloso 
na face adaxial na var. adenophylla vs. glabra nas 
demais) e no número de lacínias da corola (5 na 
var. típica vs. 4 nas demais) e de estames (10 na 
var. típica vs. 8 nas demais). Informações sobre a 
distribuição geográfica também foram utilizadas: 
M. adenophylla var. armandiana ocorre do sul da 
Bahia até o norte de Minas Gerais, M. adenophylla 
var. adenophylla apenas em Minas Gerais e M. 
adenophylha var. mitis em Pernambuco e Ceará. 
No entanto, estas características não se mostraram 
consistentes na análise de maior quantidade de 
material. Por exemplo, flores pentâmeras não 
foram encontradas na variedade típica e a presença 
de acúleos e o indumento dos foliólulos estão 
relacionados com o habitat e fase de crescimento 
dos indivíduos. Em Pernambuco (Buíque), 
observamos no mesmo indivíduo ramos aculeados 
e inteiramente inermes. Acreditamos que em 
M. adenophylla, os acúleos estejam presentes 
apenas nas fases iniciais de crescimento dos seus 
indivíduos e que, à medida que eles crescem em 
altura estas estruturas vão se tornando menores até 
não mais se formarem. Assim, co-identificamos 
estas variedades em M. pteridifolia. 

O epíteto específico “pteridifolia” foi 
empregado em alusão a semelhança das suas folhas 
com as de algumas espécies de pteridófitas.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Formoso do 
Rio Preto, 26.IV.1990, fr., H.P. Bautista 1500 (HUEFS, 
IBGE, RB). DISTRITO FEDERAL: Parque Nacional de 
Brasília, 30.V.1973, fl., E.P. Heringer et al. 12783 (UB, 
RB). GOIÁS: Cabeceira, s. loc., 25.V.2012, fl., J.S. Silva 
& H. Moreira 1178 (CEN, HUNEB, UEC); Planaltina de 
Goiás, estrada São Gabriel, 8.V.2012, fl., J.S. Silva & H. 
Moreira 1196 (CEN, HUNEB, UEC); Ponte Alta do Bom 
Jesus, 70 km de Dianópolis, 12.V.2012, fl., J.S. Silva & 
H. Moreira 1170 (CEN, HUNEB, UEC); Teresina de 
Goiás, depois do Rio Paranoã, Km 177, 8.V.2012, fl., J.S. 
Silva & H. Moreira 1102 (CEN, HUNEB, UEC). MATO 
GROSSO: Rio Turvo, ca. 200 Km N. de Xavantina entre 
a estrada Xavantina-São Felix, 4.VI.1968, fr., R.R. de 
Santos & R. Souza s.n. (RB 165727). MATO GROSSO 
DO SUL: Coxim, 3.V.1995, fl., G. Hatschbach 62158 
(MBM, SPF). MINAS GERAIS: Chapada Gaúcha. 
Parque Nacional Grande Sertão Vereda, 25.V.2012, 
fl. e fr., J.S. Silva & H. Moreira 1188 (CEN, HUNEB, 
UEC). PERNAMBUCO: Buíque, Vale do Catimbau, 
28.VI.2011, fr., J.S. Silva & P.P.A. Silva 988 (UEC). 

21. Mimosa schomburgkii Benth., J. Bot. (Hooker) 
2: 133. 1840. Tipo: Pirara, British Guiana, 
Schomburgk 715 (Holótipo: K (hb. Benth.)! = NY 
Neg. 1854!; Isótipos: G, F (533383; 533122)! = F 
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Figura 15 – a-h. Mimosa ophthalmocentra – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe dos acúleos; d. detalhe das estípulas; 
e. foliólulo, face adaxial; f. foliólulo, face abaxial; g. flor; h. fruto. i-p. M. pteridifolia – i. ramo florido; j. folha; k. 
foliólulo, face adaxial; l. foliólulo, face abaxial; m. bractéola; n. flor; o. gineceu; p. fruto. (i-o. J.H. Kirkhride Jr. 
5234; p. L.P. de Queiroz & N. S. Nascimento 4550). q-y. Mimosa sericantha – q. ramo florido; r. folha; s. foliólulo, 
face adaxial; t. foliólulo, face abaxial; u. bractéola; v. flor; w. detalhe do indumento da flor; x. gineceu; y. fruto. (q-x. 
R.C. Oliveira et al. 1151; y. E. Melo et al. 8303).
Figure 15 – a-h. Mimosa ophthalmocentra – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of aculei; d. detail of stipules; e. leaflet, adaxial 
surface; f. leaflet, abaxial surface; g. flower; h. fruit. i-p. M. pteridifolia – i. flowering branch; j. leaf; k. leaflet, adaxial surface; l. leaflet, 
abaxial surface; m. bract; n. flower; o. gynoecium; p. fruit. (i-o. J.H. Kirkhride Jr. 5234; p. L.P. de Queiroz & N. S. Nascimento 4550). 
q-y. Mimosa sericantha – q. flowering branch; r. leaf; s. leaflet, adaxial surface; t. leaflet, abaxial surface; u. bract; v. flower; w. detail 
of flower indumentum; x. gynoecium; y. fruit. (q-x. R.C. Oliveira et al. 1151; y. E. Melo et al. 8303).
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Neg. 54862!, 54863!, K (hb. Hook)!, US (1673885; 
702858)!; W).
Mimosa artemisiana Heringer & Paula, Anais Soc. 
Bot. Brasil, XXX Congr. Nac. Bot.: 75, Fig. 1. 
1979. Tipo: Brasília, DF, Estação Experimental de 
Biologia da Universidade de Brasília, E.P. Heringer 
et al. 15506 (Holótipo: IBGE!; Isótipos: K!, NY!, 
UB!, US!), syn. nov. Fig. 16

Árvore 8–25 m alt..  Ramos inermes 
a raramente aculeados, velutinos a lanosos, 
castanhos. Acúleos internodais, retos, com base 
larga. Tricomas medusiformes e verruciformes 
ferrugíneos, distribuídos nos ramos, raque foliar e 
eixo principal da panícula e das espigas; estrelados 
sésseis ferrugíneos nas flores e no ovário; 
estrelados sésseis e verruciformes ferrugíneos 
entremeados por glândulas sésseis, lentiformes, 
amareladas a ferrugíneas, na face abaxial dos 
foliólulos, geralmente ao longo das nervuras 
primárias e nos frutos; simples esbranquiçados na 
face adaxial e na margem dos folíolos. Estípulas 
3–15 × 0,4–1 mm, triangulares ou subuladas, não 
ciliada-glandulares. Folhas 6–15 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 1,5–3 cm compr.; raque 6–17,5 
cm; espículas ausentes; segmento da raque 0,7–2 
cm compr.; foliólulos 18–33 pares, decrescentes 
proximalmente; ráquila 4–11,5 cm compr., 
subcilíndrica; lâmina 5–15 × 2–4 mm, cartácea, 
oblonga, base auriculada, ápice arredondado a 
ligeiramente agudo, margem não revoluta, ciliada, 
concolor, verde, face adaxial glabra a pilosa, face 
abaxial com tricomas verruciformes esparsos ao 
longo das nervuras, 2–3-nervada, nervuras mais 
evidentes na face abaxial sendo uma central 
ramificada atingindo o ápice. Pedúnculo 1–2 
cm compr.; brácteas ausentes. Espigas 7–10 × 
0,6–0,8 cm, congestas, 2–4-fasciculadas, reunidas 
em panículas terminais; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que 
o botão floral, 1,5 × 0,5 mm, oblanceoladas 
a obtruladas, não ciliada-glandulares. Flores 
tetrâmeras, bissexuadas ou menos frequentes 
unissexuadas, sésseis, lanosas; cálice 1–1,3 mm 
compr., tubuloso, lanoso; corola 2,8–3 mm compr., 
tubulosa, lanosa, lacínias eretas, convexas; filetes 
7–8 mm compr., livres, brancos; ovário 0,8–1 mm 
compr., séssil, glabro a viloso no ápice; estilete 
7–9 mm compr.. Craspédios 5–7 × 0,8–0,9 cm, 
cartáceos, 4–8-articulados, estipitados, estípite 
2–6 mm compr., oblongos, base atenuada, ápice 
mucronado, tomentosos, castanhos; artículos 
quadrangulares ou retangulares, elevados na região 

das sementes; réplum reto a constricto entre os 
artículos, 0,3–0,5 mm. Sementes 3–5 × 3–5 mm, 
orbiculares, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Espécie 
referida para o Brasil, Guiana, Honduras, Nicarágua 
e Venezuela. No Brasil, ocorre espontaneamente no 
Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e 
Roraima, sendo cultivada ainda no Distrito Federal 
e em Minas Gerais. Mimosa schomburgkii pode ser 
encontrada em matas ciliares, no interior e borda 
de florestas primárias e secundárias, sobre solos 
argilosos e pedregosos, em altitudes que variam 
de 110–250 m.

Fenologia: floresce e frutifica praticamente 
o ano inteiro.

Nome popular: angico-bravo, bracatinga, 
“carbón” e “sirsir” (Honduras), jurema, monjoleiro, 
monjolinho.

Mimosa schomburgkii é umas das poucas 
espécies de porte arbóreo de M. ser. Leiocarpae, 
podendo ser reconhecida pelos ramos velutinos a 
lanosos, cujo indumento é constituído por tricomas 
medusiformes e verruciformes ferrugíneos, folhas 
com 6–15 pares de folíolos, inflorescências 
agrupadas em panículas terminais, flores lanosas e 
filetes brancos. A presença de tricomas estrelados 
revestindo a face adaxial dos folíolos e flores 
também auxilia no reconhecimento desta espécie.

Mimosa schomburgkii  é faci lmente 
confundida com M. trianae. No entanto, esta última 
espécie pode ser diferenciada pelos foliólulos 
falciformes, cartáceos, discolores com face adaxial 
verde-escuro e abaxial esbranquiçada, densamente 
lanosa, recoberta por tricomas estrelados e tricomas 
verruciformes esparsos e margem fortemente 
revoluta. Além disso, esta espécie apresenta 
distribuição geográfica distinta, ocorrendo apenas 
na Colômbia. 

Barneby (1991) considerou M. schomburgkii 
distinta de M. artemisiana. As principais 
características usadas por este autor foram: o 
tamanho da corola (1,7–2,5 mm em M. schomburgkii 
(vs. 2,8–4,1 mm em M. artemisiana) e do lobo 
posterior da base auriculada dos foliólulos (0,4–1,1 
mm vs. 1–1,7 mm). Utilizou também a distribuição 
geográfica para manter ambas como espécies 
distintas: M. artemisiana seria encontrada apenas 
na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, possuindo, 
portanto, uma distribuição mais restrita do que 
M. schomburgkii que ocorreria no Brasil, Guiana, 
Honduras, Nicaragua e Venezuela.
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A análise de aproximadamente 100 
espécimes de ambas espécies e da observação de 
uma população de M. schomburgkii em campo 
demonstrou que a variação no tamanho da corola 
e da base do foliólulos não são descontínuas e 
não existe nenhum padrão nas suas dimensões. 
Além disso, não encontramos nenhum conjunto de 
características que justificasse a separação destas 
espécies.

Mimosa artemisiana foi descrita por Heringer 
& Paula (1979), após a realização de um estudo 
anatômico experimental que visava a busca 
de caracteres anatômicos e morfológicos que 
auxiliassem na distinção de M. schomburgkii e M. 
artemisiana, consideradas muito próximas 
morfologicamente. Os seguintes resultados 
dendrólogicos e anatômicos da madeira foram 
considerados por Heringer & Paula (1979): 
diâmetro dos poros (116mm em M. artemisana 
× 108 mm em M. schomburgkii), frequência dos 
poros (2,4 por mm2, M. artemisana × 3,4 por mm2, 
M. schomburgkii), tipo de placa de perfuração 
(geralmente simples, M. artemisana × geralmente 
multiperfurada, M. schomburgkii), largura dos 
elementos de vasos (57 mm, M. artemisana × 
57 mm, M. schomburgkii) e o padrão das pontuações 
intervasculares (guarnecidas × guarnecidas em 
ambas as espécies). Tais características nem 
sempre foram mutuamente exclusivas e muitas 
delas são discretas. Com base no exposto, estamos 
propondo a sinonimização de M. artemisiana em M. 
schomburgkii.

O epíteto “schomburgkii” foi uma homenagem 
ao botânico Robert Hermann Schomburgk, um dos 
primeiros coletores desta espécie.
Material selecionado:  BRASIL. ACRE: Rio 
Branco, 28.VI.1937, fl., A. Ducke 519 (K, NY, R, 
US). AMAZONAS: Manaus, Fazenda do Igarapé, 
24.XII.1941, fl., A. Ducke 1222 (NY, R, RB, US). 
BAHIA: Vitória da Conquista, BR-263, Vitória da 
Conquista-Itambé, 25.IV.1998, fl., J.G. Jardim & H. 
Lorenzi 1778 (CEPEC, K, MO). DISTRITO FEDERAL: 
Brasília, Estação experimental da Biologia, campus da 
Universidade de Brasília, 30.V.1973, fl., E.P. Heringer et 
al. 12781 (IBGE, MO, RB, UB, US). MINAS GERAIS: 
Itambacuri, 19.V.1964, Z. A. Trinta & E. Fromm 703 
(HB, SPF, NY, RB). PARÁ: Belém, 23.I.1949, fr., J.M. 
Pires 1482 (IAC, NY). PERNAMBUCO: São Lourenço 
da Mata, Estação Ecológica do Tapacurá, K. Almeida 
159 (PEUFR). RIO DE JANEIRO: Jardim Botânico, 
7.IV.1951, fl., J.J. Kubl s.n. (RB 102190). RORAIMA: 
Boa Vista, 20 km da ponte dos Macuxis, 11.II.1977, 
fl., N.A. Rosa & M.R. Cordeiro 1434 (INPA, K, NY). 
GUIANA. Pirara, II.1841, fl., Schomburgk 313 (NY). 

HONDURAS. BONITO ORIENTAL: Cohdefor, 
18.II.1991, fl., J.J. Helljn & C.E. Hughes 15 (K, NY); 
COLON: rd. Bonito Oriental-Limon, 14.II.1991, fl., 
T.D. Pennington & P. House 13413 (K, MO, NY); 
COROCITO: Corocito-Black River, 16.II.1927, fl., S.J. 
Record & R.H. Kuylen 73 (NY); GRAÇAS A DIOS: 
Las Marias: Renare Station, 13.IV.1981, fl., J. Saunders 
1071 (NY); MOSQUITA: Gracios-Dios, Rio Platano, 
23.III.1973, fl. e fr., A. Gentry, A. Crewell & G. Cruz 
7501 (MO). NICARÁGUA. ZELAYA: Rio Lious, 
4.III.1971, fl., E.L. Little Jr. 25056 (MO). VENEZUELA. 
BOLÍVAR: La Paragua, ao longo do Rio Paragua, 
9.IV.1943, fl., E.P. Killip 37265 (K, NY, US). GUÁRICO: 
ao Norte de Espino, 2.IX.1955, fl., F. Tamayo 4156 (US).

22. Mimosa sericantha Benth. J. Bot. (Hooker) 
4: 392. 1841. Tipo: [Brasil], Prov. Pernambuco, 
Sta. Rosa, distr. of Rio Preto, Gardner n. 2833 
(Holótipo: K (hb. Benth.)! = IPA Neg 1278! = NY 
Neg 1858!; Isótipos, K (hb. Hook)! = IPA Neg 
1277!). Fig. 15q-y 

Arbusto a arvoreta 1,5–4 m alt.. Ramos 
inermes, puberulentos, tomentosos a vilosos, 
amarronzados a vináceos. Tricomas simples 
acinzentados, intercalados por glândulas sésseis, 
lentiformes a globosas, amarelo-translúcidas 
ou enegrescidas, distribuídos nos ramos, face 
abaxial dos foliólulos, ovário e frutos. Estípulas 
1–7 × 0,6–1 mm, triangulares a subuladas, não 
ciliada-glandulares. Folhas 2–5 pares de folíolos 
crescentes; pecíolo 0,5–2,5 cm compr.; raque 1–5 
cm, interrompida por uma estrutura semelhante 
a uma ponte; espículas ausentes; segmento da 
raque 0,9–2,3 cm compr.; foliólulos 4–10 pares, 
decrescentes proximalmente; ráquila 2,5–10 cm 
compr., sulcada a cilíndrica; lâmina 15–45 × 10–45 
mm, membranácea a cartácea, oblonga, oboval, 
oval, suborbicular a orbicular, base redonda, ápice 
redondo a emaginado, margem não revoluta, ciliada 
a não ciliada, glabra, puberulenta a tomentosa, 
3–5-nervada, nervuras evidentes em ambas as faces, 
apenas a mais central atinge o ápice. Pedúnculo 
0,7–2 cm compr.; brácteas ausentes. Espigas 6–7 × 
0,4–0,5 cm, congestas, solitárias a 2–4-fasciculadas, 
reunidas em panícula, nas axilas de folhas jovens 
ou totalmente desenvolvidas ou em ramos 
desfolhados; inflorescências latentes ausentes; 
bractéolas persistentes, menores que o botão 
floral, 0,8–1 × 0,3–0,4 mm, rômbicas, oblongas 
a elípticas, côncavas, não ciliada-glandulares. 
Flores tetrâmeras, bissexuadas, sésseis; cálice 
0,9–1 mm compr., tubuloso, tomentoso a seríceo; 
corola 2,5–3 mm compr., campanulada, lacínias 
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Figura 16 – Mimosa schomburkii – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe das estípulas; d. detalhe do indumento; e. 
detalhe da raque mostrando os parafilídios; f. foliólulos, face adaxial; g. foliólulos, face abaxial; h. bractéola; i. flor; 
j. detalhe do indumento da flor; k. gineceu; l. fruto. (a-k. E.P. Heringer 15731; l. M. Santos & J.C.A. Lima 145).
Figure 16 – Mimosa schomburkii – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of stipules; d. detail of indumentum; e. detail of leaf rachis, 
showing paraphyllidia; f. leaflet, adaxial surface; g. leaflet, abaxial surface; h. bract; i. flower; j. detail of flower indumentum; k. 
gynoecium; l. fruit. (a-k. E.P. Heringer 15731; l. M. Santos & J.C.A. Lima 145) 
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eretas; filetes 8–10 mm compr., livres, róseos; 
ovário 0,6–0,9 mm compr., curtamente estipitado 
(0,2–0,3 mm compr.), velutino a piloso; estilete 
6–8 mm compr.. Craspédios 4–6,5 × 0,7–0,9 cm, 
cartáceos, 5–7-articulados, estipitados, estípite 2–8 
mm compr., oblongos, base arredondada, ápice 
agudo a mucronado, glabros, castanhos; artículos 
quadrangulares ou elipsoides, elevados na região 
das sementes; réplum reto a ligeiramente constricto 
entre os artículos, 0,3–0,5 mm. Sementes 2,8–3,8 
× 2,6–3 mm, orbiculares, marrons.

Distribuição geográfica e habitats: Mimosa 
sericantha distribui-se, predominantemente, nos 
estados da Bahia e Tocantins, e, mais raramente, 
em Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Piauí. Esta 
espécie forma densas populações em áreas de 
cerrado, caatinga e de transição caatinga-cerrado, 
sobre solo arenoso ou pedregoso, entre 300 e 950 m 
de altitude. Na região maranhense cresce também 
em borda de mata de galeria. No material tipo é 
citado Pernambuco, Distr. Rio Preto (Gardner 
2833), entretanto, nenhuma outra coleta deste 
táxon,  neste estado, foi registrada. Portanto, 
acreditamos que realmente M. sericantha não 
ocorra neste estado e que essa localidade pertença 
ao atual município de Rio Preto localizado no 
estado de Minas Gerais. 

Fenologia: floresce de abril a setembro e 
frutifica em maio, julho e setembro.

Mimosa sericantha é uma das poucas 
espécies com macrofilídios em M. ser. Leiocarpae, 
podendo ser reconhecida pelas folhas com dois a 
cinco pares de folíolos, com foliólulos oblongos, 
obovais ou ovais, variando de 15–45 × 5–45 mm, 
espigas reunidas geralmente em amplas panículas 
terminais ou em ramos áfilos e pelas flores 
velutinas, vilosas a seríceas, cujo indumento é 
constituídos por tricomas simples acinzentados. 
Os frutos longo estipitados (até 8 mm) é uma outra 
característica bastante útil para sua identificação.

O epí te to  espec í f ico  “ser icantha” 
(serice=sedoso; antha=flor) se refere ao indumento 
sedoso que reveste as flores.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Barreiras, 
BR-020, próximo ao Rio de Ondas, 9.VI.1980, fl., 
C.A. Miranda 325 (RB). GOIÁS: Posse, BR-020, 
15 Km S de Posse, 10.III.1079, fl., G. Hatschbach 
42029 (MBM, US). MARANHÃO: Balsas, Agrovila 
Di Carli, 4.VIII.1998, fl., R.C. Oliveira, G.P. da Silva 
& M.M.R. Cunha 1151 (HUEFS) MINAS GERAIS: 
Formoso, Capela de São Francisco, 8.VIII.2000, fl., 
J.A. Ratter et al. 8300 (K). PIAUÍ: Ribeiro Gonçalves, 
Estação Ecológica de Urucuí-Una, 4.IX.1991, fl., 

A. Fernandes & V. Rodrigues s.n. (EAC 10725, NY 
936049). TOCANTINS: estrada entre Ponte Alta e 
Mateiros, 10.V.2012, fl., J.S. Silva & H. Moreira 1142 
(CEN, UEC); estrada para Dianópolis via Guamambi, 
10.VI.2012, fl., J.S. Silva & H. Moreira 1155 (CEN, 
UEC).

23. Mimosa spixiana Barneby, Mem. New York 
Bot. Gard. 65: 141–142. 1991, emend. J. Santos-
Silva & A.M.G. Azevedo. Tipo: Brasil, Prov. 
Minas Gerais, in campis Chapada do Paranán, 
Sept. [1818], K.F.P. von Martius 1814 (Holótipo: 
M = NY Neg. 11545!). Fig. 17

Subarbusto a arbusto 0,8–2 m alt.. Ramos 
inermes, glabros a puberulentos, castanhos. 
Tricomas simples esbranquiçados, intercalados 
por glândulas sésseis, lentiformes esparsas, 
douradas, distribuídos nos ramos, folhas, face 
abaxial dos foliólulos, eixo das inflorescências e 
flores. Estípulas 2–3,2 × 0,4–0,5 mm, lanceoladas 
a subuladas, não ciliada-glandulares. Folhas 4–9 
pares de folíolos crescentes; pecíolo 0,5–4,5 cm 
compr.; raque 3–5(–21) cm; espículas ausentes; 
segmento da raque 1–2 cm compr.; foliólulos 
9–20(–28) pares, crescentes; ráquila 3–5(–9,5) 
cm compr., subcilíndrica; lâmina 5–10 × 2–5 mm, 
cartácea-coriácea, oblonga, base arredondada a 
discretamente cordada, ápice arredondado, margem 
não revoluta, face adaxial sublustrosa, glabra, face 
abaxial puberulenta, 2–5-nervada, com apenas uma 
nervura atingindo o ápice. Pedúnculo 0,9–1 cm 
compr.; brácteas ausentes. Espigas 5,5–6,5(–12) × 
0,4–0,5 cm, congestas, 2–3-fasciculadas, axilares 
ou reunidas em panículas terminais nos ramos 
desfolhadas; inflorescências latentes ausentes; 
bractéolas persistentes, menores que o botão floral, 
1–1,2 × 0,2–0,3 mm, lanceoladas a obtruladas, 
não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 0,9–1 mm compr., 
tubuloso, tomentoso a seríceo; corola 2–2,5 mm 
compr., campanulada, tomentosa a serícea com 
glândulas esparsas, lacínias eretas; filetes 7–9 mm 
compr., livres, róseos; ovário 0,8–1 mm compr., 
estipitado (2 mm compr.), viloso, com glândulas; 
estilete 8–9 mm compr.. Craspédios 3–5,5 × 0,9–1 
cm, cartáceos, 4–6-articulados, estipitados, estípite 
3–8 mm compr., oblongos, base atenuada, ápice 
ápice agudo, arredondado a aristado, glabros 
com glândulas, castanhos; artículos compressos, 
quadrangulares ou  retangulares; réplum reto a 
ligeiramente constricto entre os artículos, 0,4–0,5 
mm. Sementes 4–5 × 4–5 mm, orbiculares, 
marrons.
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Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
spixiana ocorre no leste de Tocantins, registrada 
somente para os municípios de Mateiros e 
Pindorama. Apesar da coleção-tipo ter sido coletada 
em Minas Gerais, nenhuma coleta recente deste 
táxon para este Estado foi encontrada. Ocorre 
simpatricamente com M. sericantha em áreas 
de campo sujo e cerrado, sobre solo arenoso, em 
altitudes que variam de 430–530 m. 

Fenologia: coletada com flores e frutos em 
maio e junho.

Mimosa spixiana é caracterizada pelos ramos 
inermes, presença de glândulas lentiformes, sésseis 
sobre as estruturas vegetativas e reprodutivas e pelas 
folhas com quatro a nove pares de folíolos e nove 
a 28 pares de foliólulos. Os frutos são estipitados, 
glabros, com glândulas sésseis esparsas.

É comum encontrar espécimes de M. spixiana 
identificados como M. sericantha devido à 
semelhança morfológica compartilhada por 
essas espécies. Ambas possuem ramos inermes, 
espigas reunidas geralmente em amplas panículas 
terminais, flores indumentadas e frutos compressos, 
estipitados. Entretanto, os foliólulos de M. 
sericantha opacos e membranáceos a cartáceos (vs. 
sublustrosos na face adaxial e cartáceo-coriáceos 
em M. spixiana), maiores (15–45 × 10–45 mm 
vs. 5–10 × 2–5 mm) e em menor número por 
folíolo (4–10 pares vs. 9–28 pares). Além disso, 
M. sericantha possui distribuição geográfica mais 
ampla, ocorrendo no estado da Bahia, Goiás, 
Maranhão, Piauí e Tocantins, em áreas de cerrado, 
caatinga e de transição caatinga-cerrado.

A primeira observação sobre a proximidade 
morfológica entre M. spixiana e M. sericantha foi 
feita por Barneby (1991). Para este autor, os frutos 
poderiam fornecer indícios mais fortes sobre essa 
relação. Após análise cuidadosa dos frutos e das 
demais estruturas, em campo e em laboratório, 
confirmamos esta proximidade citada por Barneby 
(1991). Além disso, compartilham o mesmo 
ambiente em Tocantins, muitas vezes crescendo 
lado a lado. Ressaltamos que pela primeira vez 
são registradas informações sobre as características 
morfológicas dos frutos e sementes de M. spixiana.

Dentre os especimens coletados, o de J.S. 
Silva & H. Moreira 1118, proveniente de Mateiros 
no estado de Tocantins, apresenta algumas 
características atípicas, como os ramos jovens 
vináceos (vs. geralmente esverdeados), maior 
número de pares de folíolos (28 vs. 9–20 pares), 
raque e ráquila com maior comprimento (21 cm 

vs. 3–5 cm; 9,5 cm vs. 3–5 cm) e inflorescências 
maiores (12 cm vs. 5,5–6,5 cm). No entanto, as 
demais características são próprias de M. spixiana.

O epíteto específico foi dado em homenagem 
ao zoólogo Johann Baptist von Spix, companheiro 
de K.F.P. von Martius durante a sua estadia no 
Brasil (1817–1820) (Barneby 1991).
Material selecionado: BRASIL. TOCANTINS: 
Mateiros, estrada entre Ponte Alta e Mateiros, idem, 
10.V.2012, fl., J.S. Silva & H. Moreira 1141 (CEN, 
UEC); estrada para Dianópolis via Guamambi, 
10.VI.2012, fl., J.S. Silva & H. Moreira 1154 (CEN, 
UEC); Parque das Dunas, próximo da Serra do Espírito 
Santo, 10.VI.2012, fl. e fr., J.S. Silva & H. Moreira 
1145 (CEN, UEC); Pindorama do Tocantins, estrada em 
direção a Ponte Altas, 9.V.2012, fl. e fr., J.S. Silva & H. 
Moreira 1118 (CEN, UEC). 

24. Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., Encycl. 
Suppl. 1: 82. 1810. Acacia tenuiflora Willd., 
Sp. Pl. 4:1088. 1806. Tipo: Habitat ad Caracas, 
Bredemeyer (Lectótipo: Bredemeyer 20 B-W!, 
primeiro passo lectótipo designado por Barneby 
1991:135, segundo passo lectótipo designado aqui).
Acacia hostilis Mart., Reise 1: 555.1823. Tipo: In 
inundatis Lagadisso ad flumen S. Franciscco inter 
Salgado et Malhada provinciae Minas Gerais et in 
Silvis ad Sincora provinciae Bahiensis, Martius 
s.n. (Holótipo: M-0171190 = F Neg 6185 = IPA 
Neg. 1348!).
Mimosa apodocarpa var. hostilis (Mart.) Hassl., 
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9:1. 1910, baseado 
em Acacia hostilis Mart., Reise 1: 555.1823.
Mimosa cabrera H. Karst., Fl. Columb. 2: 63-64, 
t. 132. 1863. Tipo: Habitat planities calidas siccas 
septentrionales Columbiae, G.C.W.H. Karsten s.n. 
(Holótipo: W-0026603, foto!).
Mimosa limana Rizz., Leandra 4-5: 14. 1974. Tipo: 
Bahia, Vivit in caatinga ad Senhor do Bonfim, 16 
May 1973, D.P. Lima 13147 (Holótipo: RB!).
Mimosa nigra Huner, Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 
1: 303. 1901. Tipo: [Ceará], Dépressions humides 
dans le Sertão, pres Quixadá, Oct 1987, J. Huber 
309 (Holótipo: MG, foto!).  Fig. 18a-k 

Subarbusto a arvoreta 2–8 m alt.. Ramos 
aculeados a raramente inermes, resinosos, glabros a 
puberulentos, quando jovens nigrescentes. Acúleos 
internodais, retos, com base larga. Tricomas simples 
esbranquiçados, intercalados por glândulas sésseis, 
lentiformes, raramente por glândulas estipitadas 
(0,3–0,4 mm compr.), amareladas a acobreadas, 
distribuídos nos ramos, estípulas, pecíolo, raque, 
raque da inflorescência, cálice, lacínias da corola, 
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Figura 17 – Mimosa spixiana – a. ramo florido. b. folha. c. detalhe das estípulas; d. detalhe da raque mostrando os 
parafilídios; e. foliólulo, face adaxial; f. foliólulo, face abaxial. g. bractéola; h. flor; i. gineceu; j. fruto. (A.B. Sampaio 
et al. 551).
Figure 17 – Mimosa spixiana – a. flowering branch; b. leaf. c. detail of stipules; d. detail of leaf rachis, showing paraphyllidia; e. leaflet, 
adaxial surface; f. leaflet, abaxial surface; g. bract; h. flower; i. gynoecium; j. fruit. (A.B. Sampaio et al. 551).
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ovário e frutos. Estípulas 1,2–2,4 × 0,5–1 mm, 
triangulares, não ciliada-glandulares. Folhas 4–10 
pares de folíolos discretamente crescentes; pecíolo 
0,9–1,7 cm compr., resinoso principalmente nas 
folhas jovens; raque 1,8–3,5(–4,5) cm, interrompida 
entre cada par de folíolos por espícula; segmento da 
raque 0,4–0,8 cm compr.; foliólulos 17–25 pares, 
decrescentes proximalmente; ráquila 2,5–4,5(–5) 
cm compr., cilíndrica a subcilíndrica; lâmina 4,5–8 
× 0,6–1,8 mm, cartácea, oblonga, base oblíqua, 
ápice arredondado a mucronulado, margem não 
revoluta, discretamente ciliada a não ciliada, 
glabra a puberulenta, face abaxial com pontuações 
glandulares, 1–2-nervada, nervuras mais evidentes 
na face abaxial, quando em número de duas, 
uma delas pouco evidente e não atinge o ápice. 
Pedúnculo 0,3–0,4 cm compr.; brácteas ausentes. 
Espigas 6,5–10,5 × 0,4–0,5 cm, laxifloras, solitárias 
a 2-fasciculadas, nas axilas de folhas jovens ou 
totalmente desenvolvidas; inflorescências latentes 
simultaneamente com as espigas expandidas 
ou até mesmo com infrutescências; bractéolas 
persistentes, menores que o botão floral, 0,6–1,3 × 
0,4–0,6 mm, oblanceoladas a obtruladas, côncavas, 
não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 0,9–1,2 mm compr., 
tubuloso, 4-angulado por nervura proeminente e 
incurvada, puberulento; corola 2,8–3 mm compr., 
campanulada, glabra, lacínias eretas a ligeiramente 
reflexas; filetes 5–8 mm compr., livres, brancos; 
ovário 0,8–1 mm compr., curtamente estipitado 
(0,2–0,3 mm compr.), viloso com glândulas; estilete 
7–9 mm compr.. Craspédios 3,5–4 × 0,6–0,9 cm, 
cartáceos, 3–5-articulados, estipitados, estípite 
0,2–0,5 mm compr., oblongos, base atenuada, ápice 
mucronado, puberulentos a glabros, castanhos; 
artículos quadrangulares ou retangulares, inflados 
na região das sementes; réplum reto a ligeiramente 
constricto entre os artículos, 0,3–0,4 mm. Sementes 
2,8–3,8 × 2,6–3 mm, orbiculares, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Trata-se 
da espécie mais amplamente distrbuída de M. ser. 
Leiocarpae s.l.. Ocorre frequentemente em regiões 
caracterizadas por secas periódicas distribuindo-
se no Brasil, El Salvador, Honduras, México e 
Venezuela, onde forma densas populações. É citada 
também para a Colômbia (Barneby 1991). No 
Brasil, ocorre em toda região Nordeste estendendo-
se até o estado de Minas Gerais, sendo cultivada 
ainda no Pará.

Fenologia: floresce e frutifica praticamente 
o ano inteiro.

Nome popular: carbón-colorado  (El 
Salvador), carbón (Honduras), jurema, jurema-
preta (Brasil) e tepescohuite (México).

Mimosa tenuiflora distingue-se das demais 
espécies, especialmente, por possuir cálice 
4-angulado e pelas inflorescências latentes 
simultaneamente com as espigas em plena 
floração. As inflorescências latentes provavelmente 
continuam o seu desenvolvimento no início da 
estação chuvosa, o que confere à M. tenuiflora 
uma vantagem reprodutiva em relação as demais 
espécies que ainda precisarão desenvolver as 
suas flores. A morfologia dos seus frutos também 
pode auxiliar na sua identificação, pelos artículos 
inflados na região das sementes, caráter não 
compartilhado por nenhuma outra espécie de 
M. ser. Leiocarpae s.l. Em campo, pode ser 
reconhecida pelos ramos e folhas novas resinosos. 
Nas populações do Nordeste são geralmente 
encontradas galhas distribuídas ao longo dos ramos.

Foram observadas glândulas estipitadas 
revestindo densamente os ramos e folhas de vários 
indivíduos coletados no México e em Honduras. 
No entanto, estas glândulas não estão restritas às 
populações mexicanas e hondurenhas e foram 
constatadas, com uma menor frequência, em 
indivíduos do nordeste brasileiro. Acreditamos que, 
nesta espécie, esta característica seja fortemente 
influenciada pelo habitat e pelas condições de 
crescimento dos indivíduos. 

Mimosa tenuiflora apresenta múltiplas 
utilidades já sendo conhecidas suas potencialidades 
como alucinógena, madeireira, para a produção de 
lenha, carvão e estacas, forrageira, medicinal de 
uso popular e, ainda, tem seu tanino extraído pelas 
indústrias (Carmargo-Ricalde 2000). Do ponto 
de vista ecológico, M. tenuiflora é tipicamente 
oportunista de rápido crescimento, sendo dessa 
forma uma boa candidata para o reflorestamento 
de áreas degradadas.

O basiônimo de Mimosa tenuiflora, Acacia 
tenuiflora, foi descrito por Willdenow (1806) 
baseado no espécime “Habitat ad Caracas, 
Bredemeyer”, que é um sintipo. Assim, considera-
se que o primeiro passo da lectotificação foi feita 
por Barneby (1991:135) quando ele cita como 
holótipo o espécime Bredemeyer 20 depositado 
no herbário B e a mesma coleção citada por 
Barneby é aqui designada como segundo passo da 
lectotipificação.
Material selecionado: BRASIL. ALAGOAS: Pão de 
açúcar, 22.VI.2002, fl., R.P. Lyra-Lemos, S. Souza & 



146 Santos-Silva, J.; Simon, M.F. & Tozzi, A.M.G.A.

Rodriguésia 66(1): 095-154. 2015

J. Sousa 6846 (ESA, HUEFS, MAC). BAHIA: Bom 
Jesus da Lapa, 18.IV.1980, fl., R.M Harley 21519 
(UEC, US). CEARÁ: Aiuaba, Estação Ecológica de 
Aiuaba, 5.IX.1996, fr., M.I. Bezerra-Loiola 218 (EAC, 
HUEFS). MARANHÃO: Lorêto, 7.IV.1992, fl., G. Eiten 
& L.T. Eiten 4138b (SP). MINAS GERAIS: Itaobim, 
BR-116, 25.IX.1999, fl. e fr., S.M. de Faria 1798 
(RB). PARÁ: Belém, sede da EMBRAPA, Horto de 
Plantas Medicinais, 28.V.2007, fl. e fr., L.P. de Queiroz 
et al. 13065 (HUEFS). PARAÍBA: Riacho Gangorra, 
11.X.2005, fr., A.V. Lacerda & F.M. Barbosa 526 (JPB, 
HUEFS). PERNAMBUCO: Petrolina, Sítio Lajedo, 
5.II.2010, fl. e fr., J.S. Silva & J.E.A. Castro 839 (UEC). 
PIAUÍ: Dirceu Arcoverde, ca 3 Km da saída, 4.VII.2000, 
fl., M.M. da Silva et al. 455 (HUEFS). RIO GRANDE 
DO NORTE: Serra Negra do Norte, Estação Ecológica do 
Seridó, 15.VIII.2003, fr., M.F. Simon et al. 543 (HUEFS). 
SERGIPE: Canindé do São Francisco, 27.X.2000, fr., 
D.M. Coelho & R. Cardoso 488 (RB). COLÔMBIA. 
GUAJIRA: 13.7 Km. de Riohacha, rumbo a Manaure, 
13.IV.1962, fl. e fr., C. Saravia T. & D. Jonson 524 (US). 
EL SALVADOR. MORAZAN: desvío a San Carlos, San 
Francisco Gotera, 23.IV.1989, fl. e fr., M.L. Reyna 1434 
(K). MÉXICO. CHIAPAS: 15 Km W of Villa Flores 
on the road towards Santa Isabel, 12.II.1985, fl. e fr., 
C.E. Hughes 522 (K). VENEZUELA. ANZOATEGUI: 
Cantaura, 19.IV.1950, fl. e fr., F.D. Smith 142 (US). 

25. Mimosa trianae Benth., Trans. Linn. Soc. 
London 30: 412. 1875. Tipo: New Granada 
[Colombia], Villavicencio, J. Triana s.n. (Lectótipo: 
K-000532759 [hb. Benth.]!, primeiro passo 
lectótipo designado por Barneby 1991: 159 = NY 
Neg. 1929!, segundo passo lectótipo designado 
aqui; Isolectótipo: P, W, COL [J.J. Triana 6834/6] 
foto!). Fig. 18l-s

Árvore 5–16 m alt.. Ramos inermes, 
tomentoso-lanosos, castanhos. Tricomas simples 
esparsos, tricomas estrelados na face adaxial 
dos foliólulos, medusiformes e verruciformes 
ferrugíneos, distribuídos nos ramos, raque foliar, 
eixo principal da panícula, raque das espigas 
e frutos; estrelados sésseis, esbranquiçados a 
amarelados entremeados por glândulas sésseis, 
pateliformes, douradas na face abaxial dos 
foliólulos; estrelados sésseis no cálice, corola e 
ovário. Estípulas 4–10 × 0,2–0,3 mm, lanceoladas 
a subuladas, não ciliada-glandulares. Folhas 11–17 
pares de folíolos crescentes; pecíolo 1–2,3 cm 
compr.; raque 9,5–13,5 cm; espículas ausentes; 
segmento da raque 0,7–1 cm compr.; foliólulos 
24–40 pares, decrescentes proximalmente; ráquila 
5–13 cm compr., sulcada; lâmina 4–5 × 1–2 mm, 
cartácea-coriácea, oblonga, base truncada, ápice 
agudo, margem fortemente revoluta, não ciliada, 

discolor, face adaxial verde-escuro, puberulenta 
a pilosa, face abaxial esbranquiçada, lanosa, 
2-nervada, sendo uma nervura central ramificada 
atingindo o ápice. Pedúnculo 2–3 mm compr.; 
brácteas ausentes. Espigas 7,5–8,5 × 0,4–0,5 
cm, congestas, solitárias ou 2–3- fasciculadas, 
reunidas em ramos desfolhados; inflorescências 
latentes ausentes; bractéolas persistentes, menores 
que o botão floral, 1,5 × 0,5 mm, oblanceoladas 
a obtruladas, não ciliada-glandulares. Flores 
tetrâmeras, bissexuadas, sésseis; cálice 1–1,3 mm 
compr., tubuloso, lanoso; corola 2–2,3 mm compr., 
tubulosa, lanosa, lacínias eretas, convexas; filetes 
3–4 mm compr., livres, brancos; ovário 0,9–1 
mm compr., séssil, glabro a glabrescente; estilete 
4–5 mm compr.. Craspédios 3–5 × 0,8–0,9 cm, 
cartáceos, 5–6-articulados, sésseis, oblongos, base 
atenuada, ápice agudo a arredondado, tomentosos 
a lanosos, castanhos; artículos  quadrangulares 
ou retangulares, compressos; réplum reto a 
ligeiramente constricto entre os artículos, ca. 0,5 
mm. Sementes não observadas. 

Distribuição geográfica e habitat: espécie 
endêmica da Colômbia, M. trianae ocorre apenas 
nos departamentos de Meta e Cundinamarca, 
localizados na região central, onde cresce em 
altitudes que variam de 600 a 1400 m. 

Fenologia: flores e frutos foram observados 
em janeiro. 

Nome popular: yopo 
Mimosa trianae é facilmente reconhecida 

por ser a única espécie da M. ser. Leiocarpae que 
possui foliólulos cartáceo-coriáceos, discolores, 
com a face adaxial verde-escuro, puberulenta a 
pilosa e abaxial esbranquiçada, lanosa.

A espécie mais próxima morfologicamente 
é M. schomburgkii, com a qual compartilha o 
hábito arbóreo, a presença de tricomas ramificados 
(verruciformes, estrelados e medusiformes) nas 
estruturas vegetativas e reprodutivas, flores com 
cálice e corola lanosas e frutos castanhos. No 
entanto, em M. trianae os foliólulos são oblongos, 
concolores, com a margem não revoluta e a face 
abaxial com tricomas verruciformes esparsos 
ao longo das nervuras. Além disso, em M. 
schomburgkii é possível visualizar a epiderme 
foliar em ambas as faces, enquanto em M. trianae 
isto não é possível devido ao adensamento dos 
tricomas estrelados sobre a face abaxial. 

No protólogo o material tipo foi citado da 
seguinte maneira: New Granada, Villavicencio, J. 
Triana, sem número de coleta e sem informação 
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do herbário em que o holótipo foi depositado, 
sendo este espécime um síntipo. Barneby (1991) 
considerou o espécime depositado em K o possível 
holótipo de M. trianae. Concordamos com ele, pelo 
fato de Bentham ter trabalhado nesta instituição 
e por estar depositada neste herbário a maior 
parte das coleções analisadas por ele. A escolha 
de Barneby é considerada o primeiro passo da 
lectotipificação, enquanto o segundo passo é o 
aqui designado.

O espécime J. Triana 6834, citado por 
Barneby (1991) como provável isótipo, não foi 
aqui considerado como tal, por esta numeração 
estar relacionada a outras oito coleções distintas 
pertencentes aos gêneros Acaciella Britton & 
Rose, Albizia Durazz., Mimosa e Senegalia 
Raf. (E. Forrero com. pess., 2011). No entanto, 
observamos que dentre estes materiais a coleta J. 
Triana 6834-6 corresponde realmente a M. trianae. 
Assim esta coleção está aqui sendo designada como 
isolectótipo. 

O epíteto específico foi dado em homenagem 
ao botânico José Jéronimo Triana, quem coletou 
pela primeira vez esta espécie.
Material examinado: COLÔMBIA. CUNDINAMARCA: 
Quetame, carretera a Villavicencio en Monteredondo, 
25.I.1968, fl., H. García-Barriga, G. Stout & R. Jaramillo 
M. 18938 (COL, K, US). META: vicinity of Villavicencio, 
2.I.1945, fl. e fr., D.O. Allen 3326 (MO, US).

26. Mimosa urandiensis J. Santos-Silva, M.F. 
Simon & A.M.G. Azevedo, Syst. Bot. 38 (1): 
127–131. 2013. Tipo: Bahia, Urandi, rod. BR 122, 
próximo a divisa com Ouro Branco [Pindaí], 4 Abr 
1992, G. Hatschbach 56540 (Holótipo: MBM!; 
Isótipos: CEPEC, F! NY!).

Arvoreta de estatura desconhecida. Ramos 
aculeados, tomentosos, castanhos. Acúleos 
internodais, curvados, com base larga, estendendo-
se ou não para a raque foliar. Tricomas capitado-
glandulares, intercalados por tricomas simples 
esbranquiçados, distribuídos nos ramos, eixo foliar, 
ráquila, eixo da inflorescência, brácteas, bractéolas 
e cálice. Estípulas 3–5 × 0,3–1 mm, lineares a 
lanceoladas, ciliada-glandulares. Folhas 5–9 pares 
de folíolos crescentes; pecíolo 1,5–3,5 cm compr.; 
raque 5–10 cm, interrompida entre cada par de 
folíolos por espícula; segmento da raque 0,9–1 
cm compr.; foliólulos 20–23 pares, decrescentes 
proximadamente; ráquila 3-4 cm compr., cilíndrica; 
lâmina 4–5 × 1–1,8 mm, membranácea, oblonga, 
base oblíqua a ligeiramente truncada, ápice 
agudo, margem não revoluta, ciliada a não ciliada, 

discolor, glabra, face adaxial verde-escuro, face 
abaxial verde-oliva, sem pontuações glandulares 
ou glândulas sésseis, 1–2-nervada, nervuras mais 
evidentes na face abaxial, quando em número de 
dois, uma não atingem o ápice. Pedúnculo 1–1,5 
cm compr.; brácteas ausentes. Espigas 3–3,5 × 
0,4–0,5 cm, congestas, 2–3-fasciculadas, nas axilas 
de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas e 
em ramos desfolhados; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que o 
botão floral, 1,4–2 × 0,3–0,4 mm, oblanceoladas 
ou elípticas, ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 1–1,3 mm compr., 
campanulado, ciliado-glandular, glabro a piloso 
na base; corola 2–3,4 mm compr., campanulada, 
glabra, lacínias eretas; filetes 8–9 mm compr., 
livres, brancos; ovário 0,7–1 mm compr., estipitado, 
estípite 6–8 mm, seríceo; estilete 7–8 mm compr.. 
Craspédios não observados. 

Distribuição geográfica e habitat: Até o 
momento, Mimosa urandiensis é conhecida 
apenas da localidade-tipo, no município de Urandi, 
localizado na divisa entre os estados da Bahia e 
Minas Gerais. A espécie foi coletada em caatinga, 
onde foi encontrada crescendo em áreas pertubadas 
ao longo da margem da rodovia.

Fenologia: Floresce em abril.
Mimosa urandiensis é facilmente reconhecida 

pela presença de tricomas capitado-glandulares, 
que conferem um aspecto viscoso aos seus ramos, 
eixos foliares, raque das inflorescências, ráquila e 
cálice, associada às estípulas e bractéolas ciliada-
glandulares. Outra característica que pode auxiliar 
na identificação desta espécie é o fato dos acúleos, 
presentes nos ramos, poderem ocorrer também 
na eixo foliar e na ráquila, característica pouco 
frequente em M. ser. Leiocarpae.

O espécime G. Hatschbach 56540 (MBM) 
foi identificado por Barneby (in sched.) como M. 
arenosa var. arenosa e a duplicata, depositada 
no F, como M. acutistipula por Fortunato (in 
sched.). Entretanto, uma análise detalhada de 
aproximadamente 200 espécimes de ambos os 
táxons e da observação de suas populações em 
campo permitiu concluir que esta coleção tratava-
se de uma nova espécie (Santos-Silva et al. 2013). 
Mimosa urandiensis difere de M. acutistipula e M. 
arenosa principalmente pelos tricomas capitado-
glandulares densamente distribuídos nas estruturas 
vegetativas e reprodutivas, pela ausência de 
nervuras nas estípulas (vs. comumente 1-nervada), 
pecíolo com 1,5–3,5 cm compr. (vs. 0,6–1,5 cm 
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compr.), bractéolas e estípulas ciliada-glandulares 
(vs. não ciliada-glandulares) e ovário seríceo (vs. 
glabro em M. acutistipula e glabro a puberulento 
em M. arenosa). 

O epíteto específico faz referência ao 
município de Urandi, localidade onde a essa nova 
espécie é endêmica.

27. Mimosa verrucosa Benth., J. Bot. (Hooker) 
4: 390. 1841. Tipo: Oeiras, Prov. Piauhy, Gardner 
2136 (Lectótipo: K!, designado por Barneby [1991: 
153] = IPA Neg. 1270); Isolectótipos: BM!, G, GH, 
foto HUEFS!, NY!, P, US!, W). Fig. 18t-a’

Arbusto 1,5–4 m alt.. Ramos inermes, 
verrucosos, castanhos. Tricomas simples 
esbranquiçados, intercalados por tricomas 
verruciformes, castanhos e glândulas sésseis a 
curto-estipitadas (± 0,2 mm compr.), lentiformes, 
amareladas a acobreadas distribuídos nos ramos, 
pecíolo, raque, face abaxial dos foliólulos, 
geralmente ao longo das nervuras primárias, 
eixo das inflorescências e frutos, tricomas 
estrelados e simples nas flores e ovário. Estípulas 
5–10 × 0,4–1 mm, lanceoladas a subuladas, 
não ciliada-glandulares. Folhas 6–10 pares de 
folíolos crescentes; pecíolo 0,8–3 cm compr.; 
raque 2,5–7 cm, interrompida entre cada par de 
folíolos por espícula; segmento da raque 0,7–1,5 
cm compr.; foliólulos 13–26 pares, decrescentes 
proximalmente; ráquila 1,8–7 cm compr., sulcada; 
lâmina 5–10 × 1,6–5 mm, cartácea, oblonga a 
ligeiramente elíptica, base arredondada, ápice 
arredondado a agudo, margem não revoluta, 
não ciliada, discolor, face adaxial verde-escuro, 
puberulenta a tomentosa, face abaxial verde-
oliva, puberulenta a tomentosa com tricomas 
verruciformes esparsos comumente sobre as 
nervuras e margem, 2–3-nervada, nervuras mais 
evidentes na face abaxial, quando em número de três, 
uma ou duas não atingem o ápice. Pedúnculo 1–2 
cm compr.; brácteas ausentes. Espigas 6–13 × 0,4–
0,5 cm, congestas, solitárias a 3- fasciculadas, nas 
axilas de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas 
e em ramos desfolhados; inflorescências latentes 
ausentes; bractéolas persistentes, menores que o 
botão floral, 0,9–1,3 × 0,2–0,3 mm, oblanceoladas, 
não ciliada-glandulares. Flores tetrâmeras, 
bissexuadas, sésseis; cálice 0,9–1,3 mm compr., 
tubuloso, puberulento; corola 2–3 mm compr., 
tubulosa, lanosa, lacínias eretas; filetes 7–9 mm 
compr., livres, róseos; ovário 0,8–1 mm compr., 
séssil, seríceo comumente no ápice; estilete 7–8 

mm compr.. Craspédios 3,5–6,5 × 0,7–0,8 cm, 
cartáceos, 5–8-articulados, sésseis, oblongos, base 
atenuada, ápice mucronado, revestidos por tricomas 
verruciformes, marrons; artículos quadrangulares 
ou retangulares, compressos; réplum ligeiramente 
a fortemente constricto entre os artículos, 0,3–0,4 
mm. Sementes 4–5 × 4–5 mm, orbiculares a 
ovoides, marrons.

Distribuição geográfica e habitat: Mimosa 
verrucosa é comumente encontrada em vegetação 
de caatinga, cerrado, cerradão e de transição 
caatinga-cerrado, nos estados da Bahia, Ceará, 
Goiás (leste), Maranhão, Pernambuco e Piauí, 
sobre solos arenosos ou argilosos, em altitudes que 
variam de 239 a 820 m, sendo ainda cultivada no 
Rio de Janeiro. Em Goiás é conhecida por apenas 
uma única coleta (G. Davidse & W.G. D’Arcy 
11655 (MO, SP). 

F e n o l o g i a :  f l o r e s c e  e  f r u t i f i c a 
concomitantemente de julho a fervereiro.

Nome popular: jequirí-liso, jurema, jurema-
preta, jureminha.

Esta espécie é caracterizada pela presença de 
tricomas verruciformes, que conferem um aspecto 
verrucoso aos seus ramos, eixos foliares, raque das 
inflorescências, face abaxial dos folíolos e frutos. 
Tricomas estrelados também são observados em M. 
verrucosa e revestem as suas flores. Na corola, estes 
ocorrem do ápice até a altura do cálice. Barneby (1991) 
citou a ocorrência de tricomas estrelados apenas no 
ápice da corola, no entanto esta característica não foi 
observada em nenhum dos materiais examinados. 
Os ramos inermes, a folhagem acinzentada, os 
filetes róseos e o ovário seríceo também auxiliam na 
caracterização desta espécie.

Pode ser confundida com M. schomburgkii 
devido principalmente ao indumento lanoso da 
corola e a presença dos tricomas verruciformes 
sobre os ramos, eixo foliar, raque das espigas e 
frutos. No entanto, diferencia-se por ser um arbusto 
a arvoreta com até 4 m de altura (vs. árvore de até 
25 m em M. schomburgkii), com 6–10 pares folíolos 
(vs. 6–15), espigas desenvolvendo-se nas axilas 
de folhas jovens ou totalmente desenvolvidas e 
em ramos desfolhados (vs. panículas terminais) e 
filetes róseos (vs. brancos). 

Do latim, verrucosa (verruc) refere-se ao 
aspecto verrucoso das estruturas vegetativas 
e reprodutivas devido a presença de tricomas 
verruciformes. 
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Xique-Xique, 
01.VI.1991, fl. e fr., H.S. Brito & T. Pennigton 314 (CEPEC, 
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Figura 18 – a-k. Mimosa tenuiflora – a. ramo florido; b. folha; c. detalhe da estípula e dos acúleos; d. detalhe da 
raque foliar mostrando a espícula e os parafilídios; e. foliólulo, face adaxial; f. foliólulo, face abaxial; g. bractéola; h. 
flor; i. gineceu; j. fruto. k. Detalhe do indumento do fruto. (a-i. R.M. Harley 21416; j-k. R.M. Harley 18971). l-s. M. 
trianae – l. ramo florido; m. folha; n. foliólulo, face adaxial; o. foliólulo, face abaxial; p. bractéola; q. flor; r. fruto; 
s. detalhe do indumento do fruto. (D.O. Allen 3326). t-a’. M. verrucosa – t. ramo florido; u. folha; v. detalhe das 
estípulas; w. foliólulo, face adaxial; x. foliólulo, face abaxial; y. bractéola; z. flor; a’. fruto. (t-z. J.S. Silva & J.E.A. 
Castro 827; a’. N. Roque et al. 540).
Figure 18 – a-k. Mimosa tenuiflora – a. flowering branch; b. leaf; c. detail of stipules and aculei; d. detail of leaf rachis, showing 
spicule and paraphyllidia; e. leaflet, adaxial surface; f. leaflet, abaxial surface; g. bract; h. flower; i. gynoecium; j. fruit. k. detail of fruit 
indumentum. (a-i. R.M. Harley 21416; j-k. R.M. Harley 18971). l-s. M. trianae – l. flowering branch; m. leaf; n. leaflet, adaxial surface; 
o. leaflet, abaxial surface; p. bract; q. flower; r. fruit; s. detail of fruit indumentum. (D.O. Allen 3326). t-a’. M. verrucosa – t. flowering 
branch; u. leaf; v. detail of stipules; w. leaflet, adaxial surface; x. leaflet, abaxial surface; y. bract; z. flower; a’. fruit. (t-z. J.S. Silva & 
J.E.A. Castro 827; a’. N. Roque et al. 540).
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K, NY). CEARÁ: Cratéus, Tucuns, 28.VI.2005, fl., J.R. 
Lemos & A.F.R. Sousa 327 (HUEFS). GOIÁS: 16 Km 
SW de Goiás-Bahia, 8.IV.1976, fl., G. Davidse et al. 12184 
(SP). MARANHÃO: Lorêto, Ilha de Balsas, 7.IV.1962, fl., 
G. Eiten & L.T. Eiten 4138B (K, NY). MINAS GERAIS: 
Belo Oriente, 6.VI.2001, fl., G.E. Valente et al. 841 (UEC). 
PERNAMBUCO: Petrolina, estrada da Tapera, 3.II.2010, 
fl. e fr., J.S. Silva & J.E.A. Castro 827 (UEC). PIAUÍ: 
Castelo do Piauí, 19.IV.1994, fl., M.S. Bona Nascimento 
201 (HUEFS, K, MO). RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro, 
XII.1878, fl., A. Glaziou 9775 (K).

Táxon pouco conhecido
Mimosa puberula Benth., London J. Bot. 5: 88. 
1846. Tipo: México, Zimapan [Zimapán, Hidalgo] 
Coulter s.n. (Holótipo: K-000082488 (hb. Benth.)! 
= K Neg. 16895). 

Mimosa puberula é uma espécie conhecida 
apenas pelo holótipo, que consiste em um pequeno 
fragmento de ramo florido, sem informações sobre a 
localidade e data de coleta. No entanto, Barneby (1991) 
acreditou que Coulter tenha coletado esta espécie no 
Vale Moctezuma (Hidalgo). Segundo Rosaura Grether 
(com. pess., 2011), nenhum novo registro desta espécie 
foi encontrado deste então, mesmo após terem sido 
realizados levantamentos florísticos recentes em 
regiões próximas. Segundo Barneby (1991), Mimosa 
puberula difere de todas as espécies simpátricas com 
espigas, incluindo M. tenuiflora, pela presença de 
glândulas sobre a face abaxial dos folíolos, flores 
tetrâmeras e pentâmeras na mesma inflorescência 
e pelo ovário piloso, cujo indumento é constituído 
apenas por tricomas simples. O posicionamento de M. 
puberula na série Leiocarpae foi considerado duvidoso 
por Barneby (1991), que qualificou como provisória 
a posição de M. puberula, entre as espécies deste 
grupo. Estas características podem ser encontradas 
em outras espécies da série Leiocarpae e dessa forma 
não são suficientes para circunscrever esta espécie. A 
decisão sobre a identidade de M. puberula, se como 
uma espécie distinta ou como um sinônimo de outra, 
ficará pendente até que tenhamos mais subsídios para 
elucidar esta situação.

Do latim, puberula (puber = pêlos que aparecem 
na puberdade; ul = diminutivo) refere-se aos tricomas 
diminutos que revestem as estruturas vegetativas e 
reprodutivas.
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Resumo
Os gêneros Chaetostoma, Lavoisiera, Microlicia, Rhynchanthera e Trembleya são os representantes da tribo 
Microlicieae no estado do Paraná, com nove espécies: C. armatum, L. imbricata, L. pulchella, M. myrtoidea, 
R.  brachyrhyncha, R. cordata, R dichotoma, T. parviflora e T. phlogiformis. Neste trabalho foi elaborado o 
tratamento taxonômico para as espécies de Microlicieae no estado, com chaves de identificação, descrições 
morfológicas, comentários, ilustrações e informações sobre distribuição geográfica das espécies, além da 
lista de materiais examinados.
Palavras-chave: Chaetostoma, Lavoisiera, Microlicia, Rhynchanthera, taxonomia, Trembleya.

Abstract
The genera Chaetostoma, Lavoisiera, Microlicia, Rhynchanthera and Trembleya in the tribe Microlicieae 
occur in the state of Paraná, with nine species: C. armatum, L. imbricata, L. pulchella, M. myrtoidea, R.  
brachyrhyncha, R. cordata, R dichotoma, T. parviflora and T. phlogiformis. We present a taxonomic treat-
ment for the species of Microlicieae for the state, with identification keys, descriptions, comments, drawings, 
information on geographic distribution and specimen lists.
Key words: Chaetostoma, Lavoisiera, Microlicia, Rhynchanthera, taxonomy, Trembleya.

A tribo Microlicieae (Melastomataceae) no estado do Paraná
Tribe Microlicieae (Melastomataceae) in the state of Paraná

Renato Goldenberg1,4, Lucas Freitas Bacci2 & Juliana Wilgozz Moraes3

Rodriguésia 66(1): 155-165. 2015

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

DOI: 10.1590/2175-7860201566108

1 Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Depto. Botânica, sl. 447, C.P. 19031, 81531-970, Curitiba, PR, Brasil.
2 Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Depto. Botânica, C.P. 19031, 81531-970, Curitiba, PR, Brasil.
3 Universidade Federal do Paraná, Centro Politécnico, Curso de Ciências Biológicas, C.P. 19031, 81531-970, Curitiba, PR, Brasil.
4Autor para correspondência: rgolden@ufpr.br

Introdução
A família Melastomataceae Juss. possui 150–

166 gêneros e 4.200–4.500 espécies, distribuídas 
ao longo das regiões tropicais do globo (Renner 
1993; Clausing & Renner 2001), com 66 gêneros e 
1360 espécies no Brasil (Goldenberg et al. 2012a; 
Baumgratz et al. 2014). Microlicieae é uma das 10 
tribos reconhecidas na classificação infrafamilial 
atualmente utilizada (Renner 1993; Penneys et 
al. 2010). Tradicionalmente a tribo vinha sendo 
reconhecida com 15 gêneros (Cogniaux 1883-
1885, 1891) e depois 11 (Renner 1993), dos 
quais vários foram recentemente excluídos por 
não apresentarem relação filogenética com os 
demais, como Bucquetia DC., Cambessedesia 
DC., Castratella Naudin, Eriocnema Naudin 
e Lithobium Bongard (Fritsch et al. 2004; 
Amorim et al. 2009; Michelangeli et al. 2013; 

Goldenberg et al. 2012b). Com a transferência 
destes gêneros para outras tribos, restaram apenas 
seis, que podem ser reconhecidos pelas sementes 
reniformes, elipsoides ou alongadas, com testa 
foveolada ou lacunosa-reticulada (Fritsch et al. 
2004). A maior parte das espécies possui estames 
dimórficos, com conectivo prolongado abaixo das 
anteras, e estas apresentam ápice rostrado, mas 
há exceções, como em Stenodon Naudin. Este 
último gênero é o único da tribo que não ocorre no 
Paraná (Martins & Rodrigues 2014c). Os demais, 
Chaetostoma DC., Lavoisiera DC., Microlicia 
D.Don, Rhynchanthera DC. e Trembleya DC. 
são tratados a seguir. São apresentados chaves de 
identificação, descrições dos gêneros e espécies, 
comentários, distribuição geográfica, listagens de 
materiais examinados e ilustrações para todas as 
espécies destes gêneros no estado.
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Materiais e Métodos
As exsicatas analisadas neste trabalho 

foram provenientes dos herbários EFC, FUEL, 
HUCP, MBM, RB, UPCB (siglas segundo Thiers 
continuously updated). As amostras listadas como 
“material selecionado” ou “material examinado” 
foram exclusivamente provenientes do estado do 
Paraná e serviram de base para as descrições. O 
material foi selecionado quando havia mais de uma 
coleta no município. Neste caso, todas as amostras 
podem ser conferidas na lista de exsicatas, ao final 
do trabalho. As amostras listadas como “material 
adicional examinado” foram provenientes de outros 
estados, quando houve necessidade de mais materiais 
para complementar as descrições. As descrições da 
tribo e dos gêneros foram baseadas nas características 
encontradas para as espécies ocorrentes no Paraná.

Para mais informações sobre os táxons 
tratados aqui, como listagens de sinonímias e 
tipos, ver Renner (1990), Koschnitzke & Martins 
(2006) e Martins (1997). Estes mesmos trabalhos, 
e mais os tratamentos sobre cada gênero na “Flora 
Fanerogâmica de São Paulo” (Martins 2009a) e 
na Lista do Brasil” (Baumgratz et al. 2014) foram 
consultados para informações sobre distribuição 
geográfica. Os dados sobre fenologia foram obtidos 
a partir de exemplares coletados no Paraná e 
depositados em herbários. 

Para dados sobre o ambiente físico e vegetação 
do Paraná ver Maack (1968) e Labiak (2014). Estes 
autores reconhecem cinco regiões ou  paisagens 
naturais: Litoral, Serra do Mar, Primeiro, Segundo 
e Terceiro Planaltos. Ao longo destas regiões 
ocorrem cinco tipos de vegetação: 1. Floresta 
Ombrófila Densa, na Serra do Mar e Litoral, onde 
podem ser reconhecidos quatro subtipos (florestas 
Altomontana, Montana, Submontana  e de Terras 
Baixas) e mais formações associadas (campos 
de altitude, restingas e manguezais); 2. Floresta 
Ombrófila Mista, em áreas mais altas sobre os três 
planaltos; 3. Estepe Ombrófila (Campos Gerais), 
também em áreas mais altas, sobre os planaltos; 
4. Floresta Estacional Semidecidual (nas porções 
norte e oeste do Segundo e Terceiro Planaltos); 5. 
Savana Estacional Subxérica (Cerrado), no centro 
e nordeste do estado.

Resultados e Discussão
As características mais comuns aos gêneros 

de Microlicieae são o hábito geralmente arbustivo, 
folhas frequentemente pequenas, estames com 
pedoconectivos, e sementes ovoides ou oblongas 
com superfície geralmente foveolada (Renner 
1993). A tribo conta com nove espécies no 
Paraná, pertencentes a cinco gêneros. O estado 
é o limite setentrional de quatro destes gêneros: 
Cambessedesia ,  Lavoisiera ,  Microlicia  e 
Trembleya. Apenas Rhynchanthera ocorre mais 
ao sul, em Santa Catarina, com as mesmas três 
espécies que ocorrem no Paraná. Esta diminuição do 
número de espécies de Microlicieae em um sentido 
norte-sul fica mais clara quando se considera que o 
estado exatamente ao norte, São Paulo, apresenta 
23 espécies pertencentes à tribo (Martins 2009a). 
Esta diferença na composição da tribo em São 
Paulo e Paraná se deve, principalmente às nove 
espécies de Microlicia e oito de Rhynchanthera 
encontradas em São Paulo.

Tratamento taxonômico
Microlicieae Naudin, Ann. Sci. Nat. Ser 3. Bot. 
12: 203. 1849.

Arbustos, raro ervas, cespitosos ou eretos, 
com indumento variado. Folhas imbricadas 
ou não, sésseis ou subsésseis a pecioladas, 
planas, acródromas, geralmente sem pontuações 
translúcidas (presentes em Microlicia e algumas 
espécies de Trembleya). Flores 5–6-meras, 
solitárias ou em inflorescências, terminais ou 
laterais. Estames em dois ciclos, estes dimórficos 
ou raramente subisomórficos (Chaetostoma), 
raramente com um ciclo reduzido a estaminódios 
(Rhynchanthera); filete glabro; conectivo 
prolongado abaixo das tecas, com apêndices 
ventrais; antera com ápice rostrado ou não 
(Chaetostoma), com poro ventral. Hipanto sem  ou 
com coroa de tricomas no ápice (Chaetostoma). 
Ovário livre ou parcialmente adnato ao hipanto, 
3–6-locular, placentação axilar, ápice glabro; 
estilete glabro ou com tricomas glandulares 
esparsos. Fruto capsular; sementes numerosas, 
ovoides ou oblongas.

Chave de identificação para as espécies paranaenses da tribo Microlicieae

1. Hipanto com coroa de tricomas no ápice; anteras com o ápice atenuado, não rostrado .........................  
  ..............................................................................................................1.1. Chaetostoma armatum

1’. Hipanto sem coroa de tricomas no ápice; anteras com o ápice rostrado
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1. Chaetostoma DC., Prodr. 3: 112. 1828.
Arbustos cespitosos. Folhas imbricadas, 

sésseis, sem pontuações translúcidas. Flores 
isoladas, 5-meras. Hipanto com coroa de tricomas 
no ápice. Pétalas rosadas ou lilases. Estames 10, 
subisomórficos, estaminódios ausentes; antera com 
ápice subulado. Ovário 3-locular, livre; estilete 
glabro.

Chaetostoma é um gênero exclusivamente 
brasileiro, com 11 espécies. Tem distribuição 
predominante em formações rupestres de Minas 
Gerais, Goiás e Distrito Federal, ocorrendo também 
no Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Paraná. No Paraná é representado por uma espécie 
(Koschnitzke & Martins 2006; Koschnitzke 2009; 
Martins et al. 2014a).

1.1 Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn. in 
Mart., Eichl. & Urban, Fl. bras. 14: 31. 1883. 
 Fig. 1a-c

Arbustos 0,3–0,6 m alt. Ramos jovens 
cilíndricos, glabros ou com tricomas pedunculado-
estrelados. Lâmina foliar 3–7 × 1–2 mm, coriácea, 
triangular-lanceolada, base semiamplexicaule, 
ápice agudo, margem serrilhado-ciliada a inteira, 
5–7 nervuras basais, nervura central calosa; face 
adaxial glabra, face abaxial com tricomas simples 
esparsos sobre a nervura central. Flores terminais. 
Hipanto 3–5 × 2–3 mm, campanulado, glabro mas 
com coroa de tricomas 0.9–1,6 mm compr. no 
ápice. Cálice com lacínias 2,6–4,2 mm compr., 
triangulares, ápice agudo, margem inteira, glabras. 
Pétalas ca. 8 × 5 mm, irregularmente obovadas, 

com apículo terminal, glabras. Estames maiores 
com filete 4,3–6,4 mm compr., conectivo 0,5–0,8 
mm compr., com apêndices 0,2–0,4 mm compr.; 
estames menores com filetes 1,9–3,6 mm compr., 
conectivo 0,4–0,5 mm compr., com apêndices 
ca. 0,1 mm compr. Ovário 3–4 mm compr., ápice 
cônico, lobado; estilete 8–11 mm compr. Cápsula 
ca. 5 × 3 mm; sementes 0,6–0,7 × 0,3 mm.
Material selecionado: Arapoti, 21.III.1968, G. 
Hatschbach 18856 (MBM, UPCB); Jaguaraiva, 
26.IX.2009, M.K. Caddah 671 (UPCB); Piraí do Sul, 
29.IV.2012, R. Goldenberg 1653 (RB, UPCB); Ponta 
Grossa, 20.II.2003, O.S. Ribas 5036 (MBM); Sengés, 
28.II.1972, G. Hatschbach 29249 (MBM); Tibagi, 
27.X.2005, R.Goldenberg 819 (MBM, UPCB); Ventania, 
9.VI.2005, D.A. Estevan 1020 (MBM).

Chaetostoma armatum é encontrada em 
Goiás, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná 
(Koschnitzke & Martins 2006; Martins et al. 
2014a). Ocorre no Segundo Planalto paranaense. 
Geralmente coletada sobre solos arenosos, em 
regiões próximas a afloramentos de arenito. 
Coletada com flores de dezembro a julho; com 
frutos de novembro a junho.

2. Lavoisiera DC., Prodr. 3: 102. 1828.
Arbustos eretos. Folhas imbricadas ou não, 

sésseis, sem pontuações translúcidas. Flores 
isoladas; 5–6-meras. Hipanto sem coroa de 
tricomas no ápice. Pétalas lilases ou magenta. 
Estames 10–12, dimórficos, estaminódios 
ausentes; antera com ápice rostrado. Ovário 
4–6-locular, parcial a totalmente adnato ao 
hipanto; estilete glabro. 

2. Estames 5, com mais 5 estaminódios
3.	 Estames	férteis	subisomórficos	(todos	com	o	mesmo	tamanho) .....................................................  

 ........................................................................................................4.3. Rhynchanthera dichotoma
3’.	 Estames	férteis	dimórficos	(um	estame	distintamente	maior	que	os	demais)

4. Folhas sésseis ou subsésseis (pecíolos com até 4 mm compr.) ...............................................  
 ........................................................................................ 4.1. Rhynchanthera brachyrhyncha

4’. Folhas pecioladas (pecíolos acima de 6mm compr.) .................. 4.2. Rhynchanthera cordata
2’. Estames 10–12, estaminódios ausentes

5. Folhas com pontuações translúcidas; ovário 3-locular .......................... 3.1. Microlicia myrtoidea
5’. Folhas sem pontuações translúcidas; ovário 4–6-locular

6.	 Folhas	5–15	×	3–7	mm;	flores	geralmente	6-meras	(raramente	5-meras);	pétalas	lilases	ou	
magenta
7. Folhas 5–8 × 3–4 mm, margem densamente ciliada .............. 2.1. Lavoisiera imbricata
7’. Folhas 9–15 × 4–7 mm, margem esparsamente ciliada ......... 2.2. Lavoisiera  pulchella

6’.	 Folhas	23–50	×	6–16	mm;	flores	5-meras;	pétalas	brancas	ou	rosadas	
8. Folhas discolores; pétalas brancas ......................................... 5.1. Trembleya parviflora
8’. Folhas concolores; pétalas rosadas .....................................5.2. Trembleya phlogiformis
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Lavoisiera é um gênero exclusivamente 
brasileiro, com 31 espécies. Tem distribuição 
predominante em formações rupestres de  Minas 
Gerais, além de Bahia e Goiás, e mais raramente no 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.  
Neste último é representado por duas espécies. 
(Martins 2009b; Martins & Rodrigues 2014a).

2.1 Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC., Prodr. 3: 
103. 1828.

Arbustos 0,3–1,5 m alt. Ramos jovens 
cilíndricos a obscuramente quadrangulares, tricomas 
simples ou pedunculado-estrelados. Lâmina foliar 
5–8 × 3–4 mm, coriácea, oblongo-lanceolada, 
base semiamplexicaule, ápice cuspidado, margem 
calosa, inteira e densamente ciliada, 3 nervuras 
basais, nervura central calosa; face adaxial glabra, 
face abaxial geralmente glabra ou com tricomas 
simples e glandulares apenas sobre a nervura 
central. Flores terminais, 6-meras. Hipanto 3–4 × 
3–5 mm, campanulado, com tricomas glandulares 
esparsos. Cálice com lacínias 2,7–4,6  mm compr., 
obovadas, ápice mucronado com um tricoma, 
margem serreado-ciliada, glabras. Pétalas 11–15 × 
6–11 mm, obovadas, ápice truncado com apículo 
terminal. Estames 12; estames maiores com filete 
6–7,1 mm compr., conectivo 2,2–3,7 mm compr., 
com apêndices 1,1–1,6 mm compr., antera 2,5–3,1 
mm compr.; estames menores com filetes 4,8–5,9 
mm compr., conectivo 0,7–1,4 mm compr., com 
apêndices 0,4–0,5 mm compr., antera ca. 2,5 mm 
compr. Ovário 2–4 mm compr., 6-locular, 1/2 a 2/3 
adnato ao hipanto, ápice cônico; estilete 4–5 mm 
compr. Cápsula 4–6 × 4–5 mm; sementes 0,6–0,7 
× ca. 0,3 mm.
Material selecionado: Arapoti, 12.I.1973, G. 
Hatschbach 31164 (MBM); Jaguariaíva, 9.II.1997, 
O.S. Ribas 1652 (MBM); Piraí do Sul, 29.V.2012, R. 
Goldenberg 1651 (RB, UPCB); Sengés, 8.IV.1995, A.B. 
Espindola 9 (MBM); Tibagi, 27.X.2005, R. Goldenberg 
820 (MBM, UPCB); Ventania, 22.III.2005, D.A. Estevan 
(UPCB 50642).

Lavoisiera imbricata é encotrada em  Goiás, 
Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (Martins 
2009b; Martins & Rodrigues 2014a). Ocorre no 
Segundo Planalto paranaense. Geralmente coletada 
sobre solos arenosos, em regiões próximas a 
afloramentos de arenito. Coletada com flores 
de janeiro a novembro, com frutos durante 
praticamente todo o ano.

2.2 Lavoisiera pulchella Cham., Linnaea 9: 370. 
1834. Fig. 1d-f

Arbustos 0,2–1,5 m alt. Ramos jovens 
cilíndricos a obscuramente quadrangulares, 
tricomas pedunculados-estrelados. Lâmina foliar 
9–15 × 4–7 mm, coriácea, oblongo-lanceolada, 
base arredondada, ápice agudo, margem levemente 
calosa, inteira e esparsamente ciliada, 3 nervuras 
basais, nervura central calosa; face adaxial 
glabra, face abaxial com tricomas simples e 
glandulares sobre as nervuras central e laterais. 
Flores terminais, (5–)6-meras. Hipanto 4–6 × 3–4 
mm, estreitamente campanulado, com tricomas 
glandulares esparsos. Cálice com lacínias 5,2–9,5 
mm compr., triangular-lanceoladas, ápice agudo e 
apiculado, margem inteira, glabras. Pétalas 11–21 
× 7–10 mm, obovadas, ápice truncado com apículo 
terminal. Estames 10–12; estames maiores com 
filete 5,5–7,1 mm compr., conectivo 3,5–4,8 mm 
compr., com apêndices 1–2,2 mm compr., antera 
3–5 mm compr.; estames menores com filete 
4,6–5,9 mm compr.; conectivo 0,7–1,2 mm compr., 
com apêndices ca. 0,4 mm compr., antera 2,7–3,7 
mm compr. Ovário ca. 5 mm compr., 4–5 locular, 
4/5 a totalmente adnato ao hipanto, ápice cônico; 
estilete 5,5–7,8 mm compr. Cápsula ca. 11 × 6 mm; 
sementes ca. 0,9 × 0,4 mm.
Material selecionado: Arapoti, 27.XI.1959, G. 
Hatschbach 6548 (UPCB); Balsa Nova, 6.XI.2001, R. 
Goldenberg 534 (UPCB); Jaguariaíva, 2.XI.1998, O.S. 
Ribas 2770 (MBM); Lapa, 7.III.2002, O.S. Ribas 4539 
(MBM); Palmeira, 4.II.1999, G. Hatschbach 68961 
(MBM); Piraí do Sul, 24.I.2000, J. Carneiro 869 (MBM); 
Ponta Grossa, 22.V.1990, A.C. Cervi 3101 (MBM, 
UPCB); Porto Amazonas, 7.XII.1950, A. Mattos (UPCB 
1351); São Luis do Purunã, 10.VII.2000, C.F. Alves 5 
(HUCP); Tibagi, 13.VIII.2011, R. Goldenberg 1665 (RB, 
UPCB); Tijucas do Sul, 3.VI.1999, F.A. Cavalcanti 14 
(HUCP).

Lavoisiera pulchella é encontrada em Minas 
Gerais, São Paulo e Paraná (Martins 2009b; 
Martins & Rodrigues 2014a). Ocorre no Primeiro 
e Segundo Planaltos paranaenses. Geralmente 
coletada sobre solos arenosos, em regiões próximas 
a afloramentos de arenito. Coletada com flores e 
frutos de outubro a julho. Nos frutos maduros de L. 
pulchella, o hipanto é íntegro ou rompe-se do ápice 
para a base; neste aspecto, difere do padrão mais 
comum no gênero, onde o fruto todo (incluindo o 
hipanto) rompe-se a partir da base em direção ao 
ápice (Almeda & Martins 2001).
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3. Microlicia D. Don, Mem. Wern. Soc. 4: 301. 
1823.

Arbustos eretos. Folhas não imbricadas, 
sésseis ou subsésseis, com pontuações translúcidas. 
Flores isoladas; 5-meras. Hipanto sem coroa 
de tricomas no ápice. Pétalas lilases. Estames 
10, dimórficos, estaminódios ausentes; anteras 
com o ápice rostrado. Ovário 3-locular, quase 
completamente livre; estilete glabro.

Microlicia é um gênero sul-americano (Brasil, 
Peru, Venezuela e Guiana), com aproximadamente 
130 espécies, das quais 128 ocorrem no Brasil. Tem 
distribuição predominante no Brasil, em formações 
rupestres de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, 
Bahia, e Minas Gerais, além Roraima, Amazonas, 
Pará, Maranhão, Piauí, Rondônia, Mato Grosso 
do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Paraná. No Paraná é representado por 1 espécie. 
(Martins 2009a; Romero & Woodgyer 2014).

3.1 Microlicia myrtoidea Cham., Linnaea 9: 393. 
1834. Fig. 1g-h

Arbustos 0,7–0,8 m alt.. Ramos jovens 
quadrangulares, glabros. Folhas sésseis ou com 
pecíolos até 0,3 mm compr.; lâmina 7–12 × 3–4 
mm, subcoriácea, oblongo-lanceolada, base 
arredondada, ápice agudo e arredondado, margem 
inteira a levemente crenada, 3 nervuras basais, 
ambas as faces glabras. Flores axilares e terminais. 
Hipanto ca. 4 × 2 mm, campanulado, glabro. Cálice 
com lacínias 1,8–2,1 mm compr., triangulares, 
ápice agudo com apículo terminal 0,4–0,7 mm 
compr., margem inteira, glabras. Pétalas ca. 7 × 4 
mm, oblongas, glabras. Estames maiores com filete 
ca. 3 mm compr., conectivo 2,2–3 mm compr., 
com apêndices ca. 1,5 mm. compr., antera ca. 2,7 
mm compr.; estames menores com filete ca. 3 
mm compr., conectivo 0,7–1,3 mm compr., com 
apêndices ca. 0,1 mm compr., antera ca. 2 mm 
compr. Ovário ca. 2 mm compr., ápice cônico; 
estilete ca. 4 mm compr. Cápsula ca. 4 × 3 mm; 
sementes 0,5–0,6 × 0,3 mm.
Material examinado: Sengés, 18.XI.1989, G. 
Hatschbach 53621 (MBM, UPCB).

Microlicia myrtoidea é encontrada apenas 
em São Paulo e Paraná, na região próxima à divisa 
entre os dois estados (Martins 2009a; Romero & 
Woodgyer 2014). Coletada sobre solos arenosos, 
próximas a afloramentos de arenito. Coletada com 
flores e frutos em fevereiro e com botões, flores e 
frutos em junho, novembro e dezembro.

4. Rhynchanthera DC., Prodr. 3: 106. 1828.
Ervas a arbustos eretos. Folhas não 

imbricadas, sésseis ou pecioladas, sem pontuações 
translúcidas. Flores em cimeiras escorpioides; 
5-meras. Hipanto sem coroa de tricomas no ápice. 
Pétalas brancas, lilases, magenta ou roxas. Estames 
férteis 5, dimórficos (1 maior e 4 menores) ou 
isomórficos, estaminódios 5, isomórficos; anteras 
com ápice rostrado. Ovário 3–5 locular, livre a 
curtamente adnato ao hpanto; estilete glabro ou 
com tricomas glandulares esparsos. 

Rhynchanthera  é um gênero com 15 
espécies, que ocorrem desde o México até o 
Paraguai. No Brasil são 11 espécies, ocorrendo 
predominantemente em vegetação campestre em 
locais alagados, em vários estados. No Paraná é 
representado por 3 espécies (Renner 1990; Martins 
2009c; Martins & Rodrigues 2014c). 

4.1 Rhynchanthera brachyrhyncha Cham., 
Linnaea 9: 379. 1834. Fig. 1.k-o

Arbustos 0,3–0,8 m alt.. Ramos jovens 
quadrangulares a subcilíndricos, densa a 
esparsamente recobertos por tricomas simples e/
ou glandulares. Folhas sésseis ou com pecíolos 
até 4 mm compr., lâmina 16–66 × 11–38 mm, 
membranácea, oblongo-lanceolada, cordada 
ou ovalada, base cuneada a cordada, ápice 
agudo, margem serreada, 5–7 nervuras basais, 
ambas as faces glabras ou esparsa a densamente 
recobertas por tricomas simples ou glandulares. 
Inflorescências 4–16 cm compr. Hipanto 3–4 × 
ca. 2 mm, campanulado, glabro ou com tricomas 
glandulares esparsos. Cálice com lacínias ca. 4 mm 
compr., oblongo-subuladas, ápice agudo, margem 
inteira, glabras ou com tricomas glandulares na face 
externa. Pétalas 7–9 × ca. 4 mm, brancas ou rosadas 
a magenta, oblongo-lanceoladas, ápice agudo, com 
apículo terminando em um tricoma, glabras ou com 
alguns tricomas glandulares na margem. Estames 
férteis dimórficos, um deles até 2 vezes maior 
que os demais; estame maior com filete 3,3–5,5 
mm compr., conectivo 0,4–5,8 mm compr., com 
apêndices 0,4–1,6 mm compr., antera com tecas 
1,9–4,7 mm compr., rostro 0,4–1,5 mm compr.; 
estames menores com filete 2,4–3,3 mm compr., 
conectivo 1,3–2,3 mm compr., com apêndices 
0,3–0,7 mm compr., antera com tecas 2,3–2,7 mm 
compr., rostro 0,3–0,6 mm compr.; estaminódios 
5, 2,3–3,8 mm compr.  Ovário 2–3 mm compr., 
3-locular, livre a 1/5 adnato ao hipanto, ápice 
cônico com lobos; estilete 7–10 mm compr., glabro 
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ou recoberto por tricomas glandulares. Cápsula 3–5 
× 3–4 mm; sementes 0,5–0,9 × 0,2–0,3 mm.
Material selecionado: Balsa Nova, 12.III.1999, R. 
Goldenberg 495 (UPCB); Bocaiúva do Sul, 22.II.1962, 
G. Hatschbach 44319 (MBM); Campina Grande do Sul: 
30.XII.1969, G. Hatschbach 23289 (MBM); Castro, 
15.I.1965, G. Hatschbach 12132 (MBM); Curitiba, 
30.I.1974, R. Kummrow 224 (MBM); Guarapuava, 
13.II.1969, G. Hatschbach, 21175 (MBM); Lapa, I.1983, 
R. Campanholo (MBM 267082); Morretes, 29.I.2002, 
O.S. Ribas 4280 (MBM); Palmeira, 16.XI.1977, G. 
Hatschbach 40234 (MBM); Piraquara, 13.XII.1971, G. 
Hatschbach 28487 (MBM); Ponta Grossa, 13.I.1964, E. 
Pereira 8227 (MBM); Porto Amazonas, 11.II.1988, S. 
Ginzbarg 682 (UPCB); Quatro Barras, 15.I.1993, Y.S. 
Kuniyoshi (EFC 7371); São José dos Pinhais, 2.XII.1950, 
Tessmann 303 (MBM); 28.XII.1972, G. Hatschbach 
31072 (MBM); São Mateus do Sul, 8.II.1966, G. 
Hatschbach 13767 (MBM); Tijucas do Sul, 10.I.1992, 
O.S. Ribas 395 (MBM); União da Vitória, 27.XII.1967, 
C. Koczicki 31 (MBM).

Rhynchanthera brachyrhyncha é encontrada 
em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul (Renner 1990; Martins & Rodrigues 
2014b). Esta é a espécie que apresenta distribuição 
mais ampla no estado, sendo encontrada nos três 
planaltos paranaenses e Serra do Mar. Coletada em 
Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 
Mista, encosta de morros, vegetação ruderal, 
campos, brejos e locais úmidos. Coletada com 
botões e flores de janeiro a abril e com botões, 
flores e frutos de novembro a março.

4.2 Rhynchanthera cordata DC., Prodr. 3: 107. 
1828.

Arbustos 0,7–1 m alt.. Ramos quadrangulares 
às vezes sulcados, densa a moderadamente 
recobertos por tricomas simples e/ou glandulares. 
Folhas com pecíolos 8–17 mm compr., lâmina 23–65 
× 15–37 mm, membranácea, oblongo-lanceolada a 
cordada, base cuneada a cordada, ápice acuminado, 
margem irregularmente serrilhada, 5–9 nervuras 
basais; ambas as faces esparsa a moderadamente 
recobertas com tricomas simples, às vezes com 
a face adaxial glabra. Inflorescências 11–29 cm 
compr. Hipanto 5–6 × 3–4 mm, campanulado, 
glabro ou com tricomas simples e glandulares 
esparsos. Cálice com lacínias ca. 2,5 mm compr., 
triangulares, ápice agudo, margem inteira, com 
tricomas glandulares na face externa. Pétalas 
7–17 × 4–7 mm, lilases a magenta, lanceoladas a 
oblongas, ápice agudo com apículo terminando em 
um tricoma, margem glabra. Estames dimórficos, 
um deles mais do que 2 vezes maior do que os 

demais; estame maior com filete 6,8–10,3 mm 
compr., conectivo 10,3–12,8 mm compr., apêndices 
0,3–0,5 mm compr., antera com tecas 5,5–7,6 
mm compr., rostro 0,7–1,3 mm compr.; estames 
menores com filete 3,8–6,4 mm compr., conectivo 
1,9–4,6 mm compr., apêndices 0,3–0,6 mm compr., 
antera com tecas 4,2–5,2 mm compr., rostro 0,6–1,7 
mm compr.; estaminódios 5,  3,7–5,7 mm compr.  
Ovário 2–3 mm compr., 3–4-locular, livre a 1/5 
adnato ao hipanto, ápice cônico, com ou sem lobos; 
estilete 20–27 mm compr. Cápsula ca. 5 × 4 mm; 
sementes ca. 0,8 × 0,3 mm.
Material selecionado: Arapoti, 22.III.1968, G. 
Hatschbach 18898 (MBM); Guaratuba, 27.II.1968, 
G. Hatschbach 18656 (MBM, UPCB); Jaguaraíva, 
4.VI.1980, G. Hatschbach 43018 (MBM); Piraí do 
Sul, 5.III.1966, G. Hatschbach 14021 (MBM); Sengés, 
12.II.1997, O.S. Ribas 1765 (MBM).
Material adicional examinado: BRASIL, Minas 
Gerais: Poços de Caldas, 10.III.1992, R.M. Britez 2183 
(UPCB). Santa Catarina: Florianópolis, 12.IV.1994, D.B. 
Falkenberg 6655 (MBM). 

Rhynchanthera cordata é encontrada em 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina (Renner 1990; Martins & Rodrigues 
2014b). Ocorre no Litoral e Segundo Planalto 
paranaense. Coletada em capoeira, campos, brejos, 
locais úmidos e cerrado. Coletada com botões, 
flores e frutos em fevereiro e março. 

4.3 Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC., Prodr. 
3: 107. 1828.

Arbustos 1–3 m alt. Ramos subcilíndricos 
a quadrangulares, densamente recobertos por 
tricomas simples e glandulares ou somente 
simples. Folhas com pecíolos 6–14 mm compr., 
lâmina 27–61 × 11–30 mm, membranácea, 
oblongo-lanceolada, base cordada, ápice agudo a 
acuminado, margem levemente serrilhada, 7–11 
nervuras basais; ambas as faces moderadamente 
recobertas por tricomas simples. Inflorescências 
13–23 cm compr. Hipanto 4–5 × 2–3 mm, 
campanulado, densamente recoberto por tricomas 
simples e glandulares. Cálice com lacínias 2,6–3,2 
mm compr., subuladas a triangulares, ápice agudo, 
margem inteira a ciliada, glabra ou densamente 
recoberta por tricomas simples e glandulares 
na face externa. Pétalas 8–15 × 6–9 mm, roxas, 
obovadas, ápice agudo com apículo deslocado 
para um dos lados, tricomas esparsos na margem. 
Estames subisomórficos; filete 4,3–6,5 mm compr., 
conectivo 2,2–4,5 mm compr., com apêndices 
0,4–0,5 mm compr., antera com tecas 3,7–4,2 mm 
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Figura 1 – a-o. Microlicieae (Melastomataceae) no Paraná. a-c. Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn. – a. Ramo 
fértil; b. Fruto jovem, mostrando a coroa de tricomas no ápice do hipanto; c. Estame não rostrado (Maia 37). d-f. 
Lavoisiera pulchella Cham. – d. Ramo fértil; e. Estame maior; f. Estame menor (Meyer 599). g-h. Microlicia myrtoidea 
Cham. – g. Ramo fértil; h. Folha com pontuações translúcidas (Hatschbach 5271). i-j. Trembleya parviflora (D.Don) 
Cogn. – i. Ramo fértil; j. Flor (Camargo 110). k-o. Rhynchanthera brachyrhyncha Cham. – k. Ramo fértil; l. Flor; 
m. Estame maior; n. Estame menor; o. Estaminódio (Brotto 103).
Figure 1 – a-o. Microlicieae (Melastomataceae) in Paraná. a-c. Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn. – a. Fertile branch; b. Young 
fruit, with trichomes on the apex of the hypanthium; c. Stamen without a beak (Maia 37). d-f. Lavoisiera pulchella Cham. – d. Fertile 
branch; e. Larger stamen; f. Smaller stamen (Meyer 599). g-h. Microlicia myrtoidea Cham. – g. Fertile branch; h. Leaf with glandular 
dots (Hatschbach 5271). i-j. Trembleya parviflora (D.Don) Cogn. – i. Fertile branch; j. Flower (Camargo 110). k-o. Rhynchanthera 
brachyrhyncha Cham.. – k. Fertile branch; l. Flower; m. Larger stamen; n.  Smaller stamen; o. Staminode (Brotto 103).
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compr., rostro 0,3–0,4 mm compr.; estaminódios 
5, 4,1–4,8 mm compr. Ovário 2–3 mm compr., 
4–5-locular, livre, ápice cônico; estilete 13–17 
mm compr., glabro ou recoberto por tricomas 
glandulares esparsos em sua base. Cápsula ca. 6 × 
5 mm; sementes ca. 0,8 × 0,3 mm,.
Material examinado: Campo Mourão, 12.IV.2005, D. 
Colombara (UPCB 52388).
Material adicional examinado: BRASIL, Minas 
Gerais: Caratinga, 13.XI.2001, M.O.D. Pivari 24 
(UPCB); Santa Bárbara do Monte Verde, 21.V.2004, 
K. Antunes 118 (UPCB). Santa Catarina: Jaguaruna, 
9.III.1984, T.M. Pedersen 13785 (MBM). São Paulo: 
Campinas, 26.III.1993, A.P. Spina 96 (UPCB); Matão, 
14.IV.1994, V.C. Souza 5678 (UPCB).

Rhynchanthera dichotoma é encontrada em 
Roraima, Amazonas e Acre, além de Goiás, Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina (Renner 1990; 
Martins & Rodrigues 2014b). Ocorre no Terceiro 
Planalto paranaense. Coletada em locais úmidos, 
em domínio de cerrado. Coletada com botões, 
flores e frutos em abril. 

5. Trembleya DC., Prodr. 3: 125. 1828.
Ervas a arbustos eretos. Folhas não 

imbricadas, sésseis ou pecioladas, sem pontuações 
translúcidas. Flores em dicásios modificados; 
(4–)5-meras. Pétalas brancas ou rosadas. Estames 
8–10, dimórficos, estaminódios ausentes; anteras 
com ápice rostrado. Ovário 5-locular, livre a 
curtamente adnato ao hipanto; estilete glabro. 

Trembleya é um gênero exclusivamente 
brasileiro, com cerca de 14 espécies. A maioria 
das espécies ocorre em formações rupestres em 
Minas Gerais, e mais raramente em Mato Grosso, 
Goiás, Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. No Paraná 
é representado por duas espécies (Martins 1997; 
Martins 2009b; Martins et al. 2014b). 

5.1 Trembleya parviflora (D. Don) Cogn. in Mart., 
Eichl.& Urban, Fl. bras. 14 (3): 128. 1883. 
 Fig. 1i-j

Arbustos 0,8–2,5 m alt. Ramos jovens 
subcilíndricos a quadrangulares, com tricomas 
simples ou glandulares. Folhas com pecíolos 
2–10 mm compr.; lâmina 23–50 × 6–16 mm, 
discolor, cartácea a subcoriácea, lanceolada, 
base cuneada, ápice agudo, margem inteira 
ou revoluta, 3 nervuras basais, ambas as faces 
moderada a densamente recobertas com tricomas 
simples ou glandulares. Inflorescências laterais. 

Flores (4–)5-meras. Hipanto 3–4 × ca. 2 mm, 
oblongo a campanulado, com tricomas simples 
ou glandulares. Cálice com lacínias 1,3–3 mm 
compr., subuladas a triangulares, ápice agudo, 
margem inteira, com tricomas simples ou 
glandulares. Pétalas 7–11 × 4–7 mm, brancas, 
obovadas, glabras ou com tricomas simples. 
Estames 8–10; estames maiores com filete 3,7–5,3 
mm compr., conectivo 2,3–2,8 mm compr., com 
apêndices 0,5–1,6 mm compr., antera com tecas 
1,1–1,4 mm compr., rostro 0,2–0,4 mm compr.; 
estames maiores com filete 2,7–3,8 mm compr., 
conectivo 0,2–0,8 mm compr., com apêndices 
até 0,2 mm compr., antera com tecas 1–1,5 mm 
compr., rostro 0,2–0,4 mm compr. Ovário 2–3 
mm compr., livre, ápice cônico a arredondado; 
estilete 2–4 mm compr. Cápsula ca. 4 × 3–4 mm; 
sementes ca. 0,5 × 0,3 mm.
Material selecionado: Antonina. 6.I.1992, G. 
Hatschbach 56167 (MBM); Arapoti, 20.III.1980, 
L.T. Dombrowski 11237  (UPCB); Balsa Nova, 
21.IV.1980, G. Hatschbach 42967 (MBM); Bocaiúva 
do Sul, 8.IV.1998, J.M. Silva 2310 (MBM); Imbuial, 
25.IV.1947, G. Hatschbach 44331 (MBM); Jaguaraíva, 
20.IV.1989, G. Hatschbach 52830 (MBM); Palmeira, 
10.III.1989, J.M. Silva 576 (MBM, UPCB); Piraí do 
Sul, 29.V.2012, R. Goldenberg 1652 (RB, UPCB); 
Ponta Grossa, 21.V.2000, D. Liebsch 13 (HUCP); Rio 
Branco do Sul, 27.III.1979, G. Hatschbach 42202 
(MBM, UPCB); Sengés, 25.V.1977, G. Hatschbach 
39594 (MBM); Tibagi, 27.X.2005, R. Goldenberg 824 
(UPCB); Tunas, 18.IV.1995, J.M. Silva 1454 (MBM); 
Ventania, 22.III.2005, D.A. Estevan (FUEL, UPCB 
50657).

Trembleya parviflora é encontrada em 
Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná 
(Martins 2009b; Martins et al. 2014b). Ocorre no 
Litoral, Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos 
paranaenses. Geralmente coletada sobre solos 
arenosos, próximos a afloramentos de arenito, mas 
também  em encostas úmidas, campos de altitude, 
floresta alto-montana, matas ciliares e cerrado. 
Coletada com flores e frutos em janeiro a março 
e com botões, flores e frutos de março e junho.

5.2 Trembleya phlogiformis DC., Prodr. 3: 126. 
1828.

Ervas ou arbustos 0,3–0,5 m alt.. Ramos 
jovens subcilíndricos a quadrangulares, com 
tricomas simples e/ou glandulares. Folhas sésseis 
ou com pecíolos até 2 mm compr.; lâmina 25–48 
× 7–14 mm, concolor, membranácea a cartácea, 
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lanceolada, base cuneada, ápice agudo, margem 
inteira a serreada, 3–5 nervuras basais, ambas as 
faces moderada a esparsamente recobertas por 
tricomas simples e/ou glandulares. Inflorescências 
laterais ou terminais. Flores 5-meras. Hipanto 
3–4 × ca. 2 mm, campanulado, com tricomas 
glandulares. Cálice com lacínias 1,1–3,1 mm 
compr., triangulares a subuladas, ápice agudo, 
terminando em um tricoma, margem inteira, com 
tricomas simples e/ou glandulares. Pétalas 9–10 
× 4–5 mm, rosadas, obovadas, glabras. Estames 
10; estames maiores com filete 3,2–4 mm compr., 
conectivo 1,3–3,4 mm compr., com apêndices 
1–1,2 mm compr., antera com tecas 1,4–1,9 mm 
compr., rostro 0,2–0,5 mm compr.; estames maiores 
com filete 1,9–4 mm compr., conectivo 1,1–1,2 mm 
compr., com apêndices 0,1–0,4 mm compr., antera 
com tecas 1,3–1,6 mm compr., rostro ca. 0,4 mm 
compr. Ovário 2–3 mm compr., ca. 1/3 adnado 
ao hipanto, ápice oval; estilete 4–5 mm compr. 
Cápsula ca. 5 × 3 mm; sementes ca. 0,5 × 0,2 mm.
Material examinado: Bocaiúva do Sul, 18.II.1999, 
J.M. Silva 2875 (MBM); Campina Grande do Sul, 
24.I.1968, G. Hatschbach 18429 (MBM, UPCB); 
Curitiba, 30.I.1974, R. Kummrow 223 (MBM); 
Jaguariaíva, 3.III.1966, G. Hatschbach 13964 (MBM, 
UPCB); Sengés. 28.II.1972, G. Hatschbach 29252 
(MBM); Tibagi, 26.III.2004, M.R.B. do Carmo 863 
(UPCB).
Material adicional examinado: BRASIL, Distrito 
Federal: Brasília, 19.VII.1989, F. França (UPCB 
20225). Minas Gerais: Baependi, 8.III.2003, F.M. 
Ferreira 424 (UPCB); Funil, 11.IV.2004, K. Antunes 
82 (UPCB). São Paulo: Campos do Jordão, 13.II.2004, 
F.A.R.D.P. Arzolla 467 (UPCB).

Trembleya phlogiformis é encontrada no 
Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Paraná (Martins 2009b; Martins et al. 
2014b). Ocorre no Primeiro e Segundo Planaltos 
paranaenses. Geralmente coletada sobre solos 
arenosos, próximos a afloramentos de arenito, e 
em cerrado. Coletada com botões, flores e frutos 
de janeiro a março.
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Resumo 
Este trabalho consiste no tratamento taxonômico das espécies do gênero Myrsine, Primulaceae, que ocorrem 
nas regiões sudeste e sul do Brasil, considerando também todas as espécies descritas em Rapanea, tratado 
aqui como sinônimo. O gênero é representado por arbustos e árvores dióicos com inflorescência umbeliforme 
e frutos globosos, drupáceos. Foram realizadas análises de materiais provenientes de herbários nacionais 
e estrangeiros, e expedições para coleta dos espécimes. Para identificação das 23 espécies de Myrsine são 
apresentados chave analítica, descrições, notas sobre a distribuição geográfica e ilustrações.
Palavras chave: Ericales, Myrsinaceae, Taxonomia.

Abstract 
This work consists of the taxonomic treatment of Myrsine, Primulaceae, from the southeastern and southern 
regions of Brazil. All species described as Rapanea. are treated here as Myrsine. since the former has been 
placed in the synonymy with the latter. The genus is represented by dioecious shrubs and trees, with umbelliform 
inflorescences and globose, drupaceous fruits. Analysis of materials from herbaria and expeditions to collect 
specimens were performed. Analytical key, descriptions, notes on geographic distribution and illustrations 
are presented to identify the twenty three species of Myrsine found in the studied area.
Key words: Ericales, Myrsinaceae, Taxonomy.
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Introdução
Myrsine L. pertence à família Primulaceae, 

subfamília Myrsinoideae, e apresenta cerca de 300 
espécies com distribuição pantropical (Ricketson 
& Pipoly 1997; Ståhl & Anderberg 2004). No 
Brasil, as espécies desse gênero são conhecidas 
popularmente como “caapororoca”, “capororoca” 
e “pororoca”. A madeira é utilizada especialmente 
como combustível, também como matéria para 
extração de tanino e estacas na construção civil 
(Smith & Downs 1957). Lorenzi (1992) mencionou 
o uso da madeira de Myrsine coriacea (Sw.)R. Br. 
ex Roem. & Schult. e M. guianensis (Aubl.) O. 
Kuntze na construção civil e como lenha e carvão, 
e de M. parvifolia A. DC. “para confecção de 
brinquedos, miolo de portas e painéis...”(Lorenzi 
2009). As folhas são utilizadas como tintoriais 

(Siqueira 1987), e os frutos são fonte alimentícia 
para várias espécies de pássaros (Pineschi 1990).

Estudos que se referem às espécies brasileiras 
de Myrsine (ou Rapanea) são os de Edwall (1905), 
Augusto (1946), Smith & Downs (1957), Joly 
& Jung (1978), Jung (1981), Lundell (1984), 
Siqueira (1987,1993), Fonnegra-Gómez & Jung-
Mendaçolli (1985), Jung-Mendaçolli & Bernacci 
(1997a,1997b,1997c, 2000, 2001), Harvey & 
Pipoly (1995), Otegui (1998), Ricketson & Pipoly 
(1999), Jung-Mendaçolli et al. (2005), Jung-
Mendaçolli (2009), Freitas (2003, 2012) e Freitas & 
Carrijo (2008, 2009a, 2009b, 2012, 2014a, 2014b), 
Freitas & Kinoshita (2004, 2005) e Freitas et al. 
(2009, 2010).

O presente trabalho trata do estudo das 
espécies de Myrsine ocorrentes no sudeste e sul 
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do Brasil, considerando-se sua maior diversidade 
nestas regiões. São apresentadas descrições que 
ampliam as informações de espécies só conhecidas 
pelas obras originais e corroboram com a ampla 
circunscrição do gênero Myrsine, que inclui 
Rapanea Aubl. como sinônimo, bem como 
chaves de identificação, ilustrações, comentários 
e sdistribuição geográfica.

Material e métodos
Iniciou-se esse estudo com o levantamento 

dos táxons dos gêneros Myrsine e Rapanea, que 
foram descritos para o Brasil, como base nas 
obras de De Candolle (1834, 1837, 1841a, 1841b, 
1844), Miquel (1856) e Mez (1902). Estas obras 
foram utilizadas para a identificação das espécies 
que foram coletadas na região de estudo ou em 
análises dos espécimes provenientes de coleções 
de herbários brasileiros e internacionais com 
acrônimos citados nos materiais selecionados, 
segundo Thiers (continuously updated). São citados 
os basiônimos e seus respectivos exemplares-tipo 
para cada táxon estudado.

Todo material coletado para este trabalho foi 
depositado nos Herbários da Universidade Estadual 
de Campinas (UEC), do Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro (RB), da Universidade Estadual de 
Londrina (FUEL) e do Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC). O diâmetro dos ramos terminais 
foi medido em ramos secos. A dimensão das folhas 
foi obtida em folhas secas adultas, do terceiro ou 
quarto nós em diante, sendo apresentados os valores 
mínimos e máximos e as variações encontradas. As 
ilustrações foram baseadas em material herborizado 
e as dimensões das partes reprodutivas nas pranchas 
foram ampliadas dez vezes ao seu tamanho original. 

Resultado
Tratamento taxonômico

Myrsine L., Sp. Pl. 1: 196.1753. 
Arbustos ou arvoretas com estruturas 

secretoras internas globóides ou lineares nas folhas, 
flores e frutos; ramos pilosos ou glabros. Folhas 
alternas, pecioladas ou sésseis, com tricomas 
glandulares. Inflorescências umbeliformes ou 
pequenos racemos, dispostas nos ramos terminais, 
pedúnculo com brácteas pilosas; multifloras. 
Flores unissexuadas, pedicelos glabros ou pilosos, 
bractéola única, actinomorfas, diclamídias, 4–5 
(6) lobos obtusos ou arredondados, margem 
pilosa; androceu isostêmone, com estames ou 

estaminódios inseridos na base do tubo da corola 
ou sobre os lacínios, filetes livres ou conatos na 
base formando um pequeno tubo estaminal, este 
tubo com ou sem apêndices alternos aos filetes; 
anteras rimosas; conectivo com ou sem cavidades 
com secreção escura; ovário e pistilódio globosos, 
uniloculares; placentação central, globosa, óvulos 
imersos ou visíveis através de poros na placenta; 
estilete geralmente ausente; estigma cônico, 
3-lobado. Frutos globosos a elípticos, drupáceos 
com o endocarpo esclerificado; semente globosa, 
única, com testa fina, restos da placenta persistentes; 
endosperma ósseo, liso ou ruminado; embrião 
reto com eixo longo, cilíndrico, transversais às 
sementes, e cotilédones foliáceos reduzidos.

Myrsine foi descrito por Linnaeus (1753), 
cuja posição taxonômica oscilou dentro das tribos 
designadas para a família Myrsinaceae, sendo 
atualmente considerado pertencente à subfamília 
Myrsinoideae (Stevens 2001), família Primulaceae. 

Aublet (1775) descreveu o gênero Rapanea, 
que foi sinonimizado em Myrsine L. por De 
Candolle (1834), cujo nome foi aceito por Miquel 
(1856) na Flora Brasiliensis. Mez (1902) revalidou 
Rapanea, diferenciando-o pelo fato dos filetes 
estarem completamente fundidos à corola, ao passo 
que em Myrsine, o tubo estaminal está parcialmente 
livre, de acordo com o conhecimento desta época. 
Mez (1902) também utilizou como critério de 
diferenciação entre estes dois gêneros a presença ou 
ausência de um curto estilete, porém, nas descrições 
das espécies, quando descreveu o gineceu, não 
se referiu a este caráter de forma clara. Durante 
quase todo o século XX, diversos trabalhos foram 
publicados discutindo a revalidação de Rapanea 
(Pipoly 1996). 

No estudo de espécies americanas, como 
os de Lundell (1966,1971), para a Guatemala e 
Panamá, de Burkart (1979) e Macbride (1959) para 
Argentina e Peru, respectivamente, esses autores 
seguiram a obra de Mez (1902). Mais tarde Lundell 
(1981,1984) aceitou Myrsine seguindo Stearn 
(1969), que foi o primero autor, após Mez (1902), a 
considerar este gênero para as espécies americanas.

Smith (1973,1981) justificou o uso de 
Rapanea pelo fato das espécies por ele analisadas 
não apresentarem parte do tubo estaminal livre, 
como em Myrsine africana L. (Mez1902). Sleumer 
(1986) também seguiu este autor ao adotar Rapanea 
na revisão das espécies da Nova Guiné.

Fosberg & Sachet (1975,1980) adotaram o 
conceito de Myrsine, sugerindo que as diferenças 
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encontradas no androceu podem ser apresentadas 
em níveis de seções dentro deste gênero. A 
partir daí, estudos como os de Wagner et al. 
(1990 apud Pipoly 1996), Pipoly (1991, 1992a, 
1992b,1996), Harvey & Pipoly (1995), Otegui 
(1998), Ricketson & Pipoly (1999), Valdés 
(2000, 2002), Jackes (2005) e Ricketson (2013) 
têm considerado as espécies de Rapanea 
como Myrsine. Exceto no Brasil, Jung (1981), 
Siqueira (1987, 1993), Jung-Mendaçolli (2009) 
e Jung-Mendaçolli & Bernacci (1997a 1997b, 
1997c, 2001), Jung-Mendaçolli et al . (2005), 
continuaram adotando Mez  (1902). 

Na Flora Brasiliensis, Miquel (1856) 
redescreveu as espécies de De Candolle (1837, 
1844) e de Martius (1841). Das 13 espécies 

Chave para identificação das espécies de Myrsine do sudeste e sul do Brasil

1. Ramos terminais pilosos, com tricomas em toda a sua extensão .......................................................... 2
1’. Ramos terminais glabros ou com tricomas nas gemas apicais.............................................................. 5

2.	 Árvores	e	arvoretas	de	(2)4–10(20)m	alt,	ramos	e	limbo	foliar	cobertos	por	pelos	ramificados;	
ocorrem em diversos ambientes e localidades, em áreas abertas, orlas de mata e estradas ............  
 .........................................................................................................................5. Myrsine coriacea

2’. Arbustos 1–4 m alt., ramos e limbo foliar cobertos por tricomas não	ramificados;	ocorrem	em	
serras de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo ..................................................................... 3
3.	 Tricomas	afilados,	cobrindo	todo	o	ramo,	limbo	foliar	e	flores ....... 23. Myrsine villosissima
3’	 Tricomas	não	afilados,	cobrindo	a	nervura	principal	e/ou	dispersos	no	limbo	foliar,	e	flores	

somente com tricomas capitados ........................................................................................... 4
4. Ramos terminais 1,5 mm diam., folhas ovadas a obovadas com base ovada o ápice agudo 

a arredondado, 3–5 cm de compr., 2–3 cm larg., pecíolo 2–3mm compr .......................  
 .................................................................................................... 8. Myrsine glazioviana

4’. Ramos terminais 2 mm diam., folhas pequenas, ovadas a elípticas com a base cordada 
e o ápice agudo a arredondado, 1,5–2 cm compr., 1 cm larg.; pecíolo 1 mm compr ......  
 .........................................................................................................4. Myrsine congesta
5ʼ.	 Folhas	jovens	e	adultas	com	o	limbo	sempre	dotado	de	linhas ............................. 6
5. Folhas jovens com linhas raras, dispersas no limbo ou não visíveis................... 18

6. Linhas translúcidas, densas e sempre visíveis em todas folhas jovens e adultas 
 ....................................................................................................................... 7

6ʼ.	 Linhas	translúcidas	ou	escuras,	ou	cavidades	globosas	com	secreção	alaranjada	
ou enegrecida, esparsas e visíveis apenas em folhas jovens ......................... 8
7. Folhas membranáceas a cartáceas com cavidades secretoras oblíquas, 

lanceoladas,	 ápice	 e	 base	 agudos,	 6	 a	 10	 flores	 por	 inflorescência,	
bractéolas 1–1,2 mm compr .....................................14. Myrsine lineata

7’. Folhas coriáceas, obovadas a elípticas, base sempre aguda e ápice agudo-
acuminado	ou	arredondado;	10	a	12	flores	por	inflorescência,	bractéolas	
0,5 mm compr. ..........................................................22. Myrsine venosa
8. Linhas translúcidas na nervura principal de folhas adultas, e no limbo 

de folhas jovens, frutos elípticos de 7–9 mm compr .......................  
 ............................................................... 10. Myrsine hermogenesii

8’. Linhas translúcidas somente no limbo, não visíveis na nervura 
principal de todas as folhas, frutos globosos ou elípticos de 3–7 mm 
compr ............................................................................................. 9

descritas por Miquel (1856), 12 ocorrem 
no sudeste e sul do Brasil, exceto Myrsine 
schomburgkiana Miq. 

Após a obra de Mez (1902), foram descritas 
três novas espécie deste gênero para o Brasil: 
Myrsine altomontana M.F.Freitas & Kin.-Gouv., 
Myrsine rubra M.F.Freitas & Kin.-Gouv., e 
Rapanea hermogenesii Jung-Mendaçolli & 
Bernacci, cujo táxon já foi combinado em Myrsine 
(Freitas & Kinoshita 2005). Até o presente são 
registradas 23 espécies de Myrsine para as regiões 
sudeste e sul e 26 espécies para a Flora Brasileira 
como um todo (Freitas et al. 2014), porém este 
número pode ser elevado após uma ampliação dos 
estudos e coletas nas Regiões Norte e Nordeste 
do Brasil.
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9. Árvores com casca interna vermelha escura, frutos elípticos, pedicelos 0,5–1 mm compr....................  
  ............................................................................................................................19. Myrsine rubra

9’. Arbustos com folhas congestas, ramos contorcidos a árvores com casca interna vermelho claro ou 
amarelada, frutos globosos, pedicelos 1–5 mm compr ....................................................................... 10
10. Plantas robustas, folhas 6–15(30) cm compr., linhas translúcidas nas folhas jovens e adultas, 

cavidades globosas não visíveis ou ausentes .............................................................................. 11
10’. Plantas delgadas, folhas 2–5(9) cm compr., sem linhas translúcidas, cavidades arredondadas com 

conteúdo escuro ou alaranjado nas folhas jovens e adultas ........................................................ 14
11. Ramos terminais com 5–7 mm diam., nervura central na base foliar com 1,5–2 mm larg .....  

 ..............................................................................................................9. Myrsine guianensis
11’. Ramos terminais com 1–4 mm diam., nervura central na base foliar com 1 mm larg ........ 12

12.	 Casca	interna	vermelha,	ramos	terminais	1	mm	diam.,	pecíolos	avermelhados,	flores	
3–4 mm compr ........................................................................... 7 Myrsine gardneriana

12’. Casca interna amarelada, ramos terminais 3-4 mm diam., pecíolos alvo-esverdeados, 
flores	5–7	mm	compr .................................................................................................. 13
13.	 Inflorescências	densas	nos	ramos,	10	a	15	flores,	pedicelos	3–5	mm	compr.,	frutos	

4–5mm compr .....................................................................21. Myrsine umbellata
13’.	 Inflorescências	esparsas	nos	ramos,	5–8	flores,	pedicelos	1,5–2	mm	compr.,	frutos	

3–4 mm compr ...........................................................................13. M. leuconeura
14. Folhas membranáceas a cartáceas, 2–5(9) cm compr., acinzentadas e delicadas 

quando	desidratadas,	inflorescências	esparsas	nos	ramos,	pedicelos	maiores	
que 1 mm ..................................................................................................... 15

14’. Folhas cartáceas a coriáceas, 2,5–4,5 cm compr., congestas no ápice dos ramos, 
inflorescências	densas,	pedicelos	menores	que	1	mm	compr ...................... 16
15.	 Folhas	ovado-lanceoladas,	pecíolos	4–5	mm	compr.,	flores	tetrâmeras,	

pedicelos ca 1,5mm compr ...................................15. Myrsine loefgrenii
15’.	 Folhas	elíptico-lanceoladas,	pecíolos	5–7	mm	compr.,	flores	pentâmeras,	

pedicelos 2,5–4mm compr ......................................18. Myrsine parvula
16. Folhas jovens sem cavidades globosas, com linhas translúcidas, 

ramos terminais 1–2 mm diam ..................1. Myrsine altomontana
16’. Folhas jovens e adultas com cavidades globosas, sem linhas 

translúcidas, ramos terminais 2–4 mm diam ............................... 17
17. Plantas com 1–2 m alt., ramos terminais 2–4 mm diam., 

não contorcidos folhas elípticas a lineares, pecíolo 2–4 mm 
compr.,	inflorescência	séssil,	6–7	flores,	pedicelos	0,6–1	
mm compr ....................................20. Myrsine squarrosa

17’. Plantas com menos de 1 m alt., ramos terminais até 2 mm 
diam., contorcidos; folhas ovadas a elípticas, pecíolo 1 mm 
compr.,	pedúnculo	da	inflorescência	com	1	mm	compr.,	
4–5	flores,	pedicelos	0,3–0,5	mm	compr .........................  
 ........................................................ 3. Myrsine cipoensis
18. Folhas com ápice emarginado ............................. 19
18’. Folhas com ápice agudo a arredondado ............... 20

19. Fo lhas  obovadas ,  2 ,5–5  cm compr. ; 
inflorescências com 5–7 flores; ocorre em 
restinga ......................... 17. Myrsine parvifolia

19ʼ.	 Folhas	 ovadas	 a	 elípticas,	 (2)3–4(6,5)	 cm 
compr.,	inflorescências	com	4–6	flores;	ocorre	
em campos rupestres de Minas Gerais.............  
 ....................................6. Myrsine emarginella
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1. Myrsine altomontana M.F.Freitas & Kin.-
Gouv. Rodriguésia 56(87): 68.2005. Tipo: Brasil, 
Paraná: Quatro Barras, Morro Sete, 1200 m.s.m., 
6.VI.1989, fl., O.S. Ribas et al. 120 (holótipo, 
MBM; isótipo, RB). 

Arbusto (0,6)–2 m alt., ramos terminais 1–2 
mm diâmetro, glabros. Folhas cartáceas a coriáceas, 
congestas no ápice dos ramos, glabras, ovadas a 
elípticas, ápice agudo a acuminado, base aguda, 
2,5–3,5 cm compr., 1–1,5 cm larg., margem inteira, 
levemente revoluta, nervura principal proeminente 
em ambas as faces, na face inferior com 0,8 mm 
largura na base foliar, folhas jovens com linhas 
translúcidas, nervuras secundárias evidentes apenas 
no material seco; pecíolo alvo-esverdeado, (2)3–
5(8) mm compr. Inflorescências com pedúnculo 
curto, 0,5–1 mm compr., 5–8 flores; bractéolas 1 
mm compr., triangulares, tricomas curtos. Flores 
pentâmeras, 3–4 mm compr.; pedicelos 0,8–1 mm 
compr.; sépalas 0,5–1 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, esparsos e raros, cavidades 
secretoras globosas; pétalas 1,8–2 mm compr., 1 
mm larg., cavidades secretoras elípticas e lineares 
em maior densidade que as globosas; estames 1–1,2 
mm compr, estaminódios 0,8–1 mm compr., filetes 
conatos, apêndices do tubo estaminal presentes; 
ovário e pistilódio globosos 1 mm compr. e 1 mm de 
larg.; estigma ca. 0,5 mm. Fruto globoso, 3–4 mm 
compr., 2,5–3 mm larg., pericarpo do fruto imaturo 
verde, denso em cavidades com secreção escura. 

Myrsine altomontana assemelha-se a M. 
squarrosa por apresentar folhas glabras, porém 
suas folhas são ovadas a elípticas, ápice agudo e 
podem apresentar linhas translúcidas nas folhas 
jovens. Ocorre geralmente em florestas de altitude 
do estado do Paraná e Santa Catarina, com uma 

ocorrência registrada para o Pico do Cardoso. 
Ilustração em Freitas & Kinoshita (2005).
Material selecionado: PARANÁ, Guaratuba, Serra de 
Araçatuba, 26.VII.1997, O.S. Ribas et al. 1930 (MBM). 
SANTA CATARINA, Mun. São Joaquim, Serra do 
Oratório, IV.1967, J. Mattos 14574 (HAS, RB, UEC). 
SÃO PAULO, Mun. Cananéia, Ilha do Cardoso, Pico 
do Cardoso, ca. 840msm, 5.XII.1990, F Barros et al.  
2078 (SP, IAC).

2. Myrsine balansae (Mez) Otegui, Candollea 
53: 155.1998. Rapanea balansae Mez in Engl. 
Pflanzenr. 9(IV.236): 391.1902. Tipo: Paraguai, 
Paraguari, 24.IX.1874, Balansa 2379 (holótipo, G)
 Fig. 1a-d

Arvoretas 4–6 m alt., ramos terminais 
ca. 3,5 mm diam., não suberoso, robustos, sem 
fendas, glabros. Folhas membranáceas a cartáceas, 
glabras, lisas, ovadas a elípticas, ápice agudo a 
arredondado, base aguda, revoluta na face abaxial, 
(11)13–14,5(15) cm compr., 3,5–4,5(5) cm larg., 
margem inteira, levemente revoluta, nervura 
principal proeminente em ambas as faces, na face 
inferior com 1mm largura na base foliar, linhas 
translúcidas não visíveis, raro em folhas jovens, 
nervuras secundárias evidentes apenas no material 
desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, (5)7–10(12) 
mm compr. Inflorescências com pedúnculo curto, 
1–2 mm compr.; bractéolas 2–3 mm compr., 
triangulares a lanceoladas, margem ciliada.  Flores 
pentâmeras, 4–5 mm compr.; pedicelos 1–1,5mm 
compr.; sépalas 1 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, raros, quase glabras, cavidades 
secretoras não visíveis; pétalas 3–3,2 mm compr., 
1 mm larg., cavidades secretoras não visíveis, 
estames 2 mm compr., sem secreção, estaminódios 
1 mm compr., filetes conatos, apêndices do tubo 

20.	 Folhas	espatuladas;	pedúnculo	da	inflorescência com 5–10(30) mm compr, formando pequenos racemos; 
ocorre somente na região sul ..............................................................................11. Myrsine laetevirens

20ʼ.	 Folhas	ovadas	a	elípticas;	pedúnculo	da	inflorescência	com	até	5	mm	compr,	umbeliformes,	ocorrem	
no sudeste e sul ................................................................................................................................... 21
21.	 Tronco	e	ramos	com	súber	espesso,	fissurado;	pecíolos	0,3–0,5	cm	compr.,	flores	estaminadas	com	

apêndices alternos aos lobos da corola, ocorre no cerrado e em campos rupestres ........................  
 .....................................................................................................................16. Myrsine monticola

21’.	 Tronco	e	ramos	com	súber	pouco	espesso,	liso;	pecíolos	0,5–1,2	cm	compr.,	flores	sem	apêndices	
alternos aos lobos da corola ........................................................................................................ 22
22. Arvoretas 4–6m alt., ramos 3,5 mm diam., folhas espatuladas a elípticas, linhas não visíveis 

nas	flores	e	frutos,	pedicelos	do	fruto	2–3	mm	compr ............................2. Myrsine balansae
22’. Arvoretas ou arbustos 2–4 m alt., ramos 2,5 mm diam., folhas estreitamente lanceoladas, 

linhas	visíveis	em	flores	e	frutos,	pedicelos	do	fruto 1,5–2 mm compr ..................................
 ..............................................................................................................12. Myrsine lancifolia
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estaminal ausentes; ovário cônico 1–1,2 mm compr 
e 1mm de larg., pistilódio cônico 1–1,4 mm compr.; 
estigma 3 mm. Fruto elipsóide a globoso, 5 mm 
compr., 4 mm larg., pedicelo 2–3 mm, pericarpo 
do fruto imaturo verde, cavidades secretoras pouco 
visíveis. 

Espécie muito semelhante a M. umbellata, 
porém seus ramos terminais são mais robustos. 
Nos materiais analisados as cavidades secretoras 
não foram vistas com frequência no limbo foliar 
e não visualizados nos elementos reprodutivos. 
Por apresentarem ramos terminais mais robustos 
e pedicelos florais mais curtos que os de M. 
umbellata, também assemelha-se a M. guianensis. 
Porém, os frutos são elipsóides e as folhas 
tornam-se avermelhadas ou com nuances róseas 
após dessecação. Esta espécie foi descrita por 
Mez (1902), como Rapanea balansae, tendo 
como localidade típica o Paraguai. Otegui(1998) 
a transferiu para Myrsine mencionando, pela 
primeira vez, sua ocorrência também na Argentina 
e no estado do Paraná. Este trabalho registra sua 
ocorrência em São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Passa Quatro, 
3.V.1948, A.C. Brade et al. 19080 (RB). PARANÁ: 
Londrina, Faz. Sta. Helena, 8.V.1986, L.N. Pizzaia 60 
(FUEL, RB); Mauá da Serra, Sítio Xaxim 2, 15.XII.1999, 
fr., M.F. Freitas 297, 298 (FUEL, UEC). Reserva, estrada 
para Reserva, 26.VIII.1997, M.R.C. Paiva et al. (FUEL 
24545, UEC). RIO DE JANEIRO: Teresópolis, Granja 
Mafra, 28.V.1977, L.F. Carvalho (RB 189138). SÃO 
PAULO: Monte Alegre do Sul, Est. Exp. IAC, 19.V.2000, 
S.L. Jung-Mendaçolli et al.  1074, 1075 (IAC). 

3. Myrsine cipoensis M.F.Freitas & Kin.-Gouv., 
Rodriguésia 56(87): 68.2005. Tipo: Brasil; Minas 
Gerais: Santana do Riacho, Serra do Cipó, km 
125da Rodovia Belo Horizonte – Conceição do 
Mato Dentro, Córrego da Cachoeirinha, ao lado da 
estátua do Velho Juca, 7.XII.1991, fl., J.R. Pirani 
et al. CFSC 12822 (holótipo, SPF; isótipo, RB).

Arbustos 0,70 m alt., ramos terminais ca. 
2 mm diâmetro, glabros, contorcidos. Folhas 
coriáceas, congestas no ápice dos ramos, glabras, 
lisas, ovadas a elípticas, ápice agudo, base 
arredondada, revoluta, 2,5–4,5 cm compr., 1,3–1,5 
cm larg., margem inteira, levemente revoluta, 
nervura principal proeminente em ambas as 
faces, na face inferior com 1 mm largura na base 
foliar, cavidades secretoras com conteúdo escuro, 
evidentes em folhas jovens e adultas, nervuras 
secundárias evidentes no material seco; sésseis. 

Inflorescências com pedúnculo ca. 1 mm compr., 
4–5 flores, bractéolas 1mm compr., triangulares, 
tricomas curtos. Flores pistiladas pentâmeras, 
2,5–3 mm compr.; pedicelos 0,3–0,5 mm compr.; 
sépalas 1 mm compr., triangulares, tricomas curtos, 
esparsos e raros, cavidades secretoras globosas; 
pétalas 1,5–2 mm compr., 1 mm larg., cavidades 
secretoras globosas, numerosas até a base da corola; 
estaminódios 0,8–1 mm compr., filetes conatos, 
apêndices do tubo estaminal ausentes; ovário 
globoso 1 mm compr e 1 mm de larg.; estigma 1 
mm. Flores estaminadas e frutos não vistos.

Myrsine cipoensis caracteriza-se por ser 
um arbusto pequeno, com ramos contorcidos e 
lenhosos, entrenós curtos e  folhas congestas no 
ápice. É conhecida apenas pelo material-tipo, 
considerada uma espécie rara e endêmica da Serra 
do Cipó (Freitas & Carrijo 2009a). Ilustração e 
espécime-tipo em Freitas & Kinoshita (2005).

4. Myrsine congesta (Sw. ex Mez) Pipoly, Novon 
2:407.1992. Rapanea congesta Schwacke ex 
Mez in Engl. Pflanz. 4. 236(9): 383.1902. Tipo: 
Brasil, Est. Minas Gerais: Serra de Ibitipoca, 
Schwacke 12384 (isosintipo, RB); Serra de Ouro 
Preto, Gomes 1273 (sintipo, M); Rio de Janeiro, 
Petrópolis, Morro Carangola, Glaziou 14044 
(sintipo, C; isosíntipos, K, R) Fig. 1e-h

Arbustos (0,5)1–1,5 m alt., ramos terminais 
2 mm diâmetro, pilosos, ferrugíneos. Folhas 
coriáceas, pilosas, lisas, ovadas a elípticas, ápice 
agudo a arredondado, base cordada, 1,5–2 cm 
compr., 1,0 cm larg., margem levemente serreada, 
revoluta, nervura principal proeminente na face 
abaxial, com 0,3 mm largura na base foliar, linhas 
translúcidas não evidentes, nervuras secundárias 
evidentes apenas no material desidratado; pecíolo 1 
mm compr., piloso. Inflorescências com pedúnculo 
curto, 1 mm compr.; bractéolas 1–1,5 mm compr., 
cavidades secretoras triangulares a ovóides, 
tricomas longos. Flores pentâmeras, 3,5–4 mm 
compr.; pedicelos 0,5–1 mm compr.; sépalas 1–2 
mm, ovóides, tricomas longos e densos, cavidades 
secretoras globosas; pétalas 2,5–3 mm compr., 1 
mm larg., cavidades secretoras globosas e elípticas, 
raro lineares; estames e estaminódios 1–1,2 mm 
compr.; filetes conatos, apêndices do tubo estaminal 
ausentes; ovário globoso 1 mm compr e 1 mm 
larg, pistilódio cônico 0,8 mm compr.; estigma 1 
mm. Fruto globoso, 3–4 mm compr., 2-3 mm larg., 
pericarpo do fruto imaturo verde com cavidades 
secretoras pouco visíveis.
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Myrsine congesta pertence ao grupo das 
espécies pilosas. Suas folhas são muito coriáceas, 
de forma e pilosidade bastante variável como em M. 
coriacea. Dentre as espécies arbustivas destaca-se 
pelas folhas com base cordada e ocorre em campos 
rupestres de Minas Gerais. Foram observados 
poucos representantes coletados em campos de 
altitude do Rio de Janeiro.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Ibitipoca, 
Serra de Ibitipoca, VIII.1896, Schwacke 3184 (OUPR); 
13.V.1970, P. L. Krieger (CESJ 8643, RB 345697); 
Santana do Riacho, Serra do Cipó, 15.VIII.1979, 
A. M. Giulietti et al. CFSC 5629 (SPF, RB). RIO 
DE JANEIRO: Santa. Maria Madalena, Pedra do 
Desengano, 1800-1850msm, 28.VI.1989, G. Martinelli 
13352 et al. (RB).

5. Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & 
Schult., Syst. Veg. 4: 511.1819. Samara coriacea 
Sw., Prodr. 1: 32.1788. Tipo: Jamaica, s.local, s.d., 
O. Swartz s.n. (holótipo, BM; isótipo, L, S) 
 Fig. 1i-l

Árvores e arvoretas 4–10(20)m alt., ramos 
terminais 3 mm diâmetro, tricomas ferrugíneos 
e ramificados. Folhas membranáceas a cartáceas, 
pilosas, lisas, ovadas a lanceoladas, ápice agudo 
a acuminado, base aguda, revoluta na face 
abaxial, (3)6–8(10) cm compr., 1,5–2 cm larg., 
margem inteira, levemente revoluta, nervura 
principal proeminente em ambas as faces, na face 
inferior com 1mm largura na base foliar, linhas 
translúcidas pouco evidentes em folhas jovens e 
adultas, nervuras secundárias evidentes apenas 
no material desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 
5–10 mm compr. Inflorescências com pedúnculo 
curto, 1–2 mm compr.; 6–8 flores; bractéolas 0,7–1 
mm compr., triangulares, tricomas curtos. Flores 
pentâmeras, 2–3,5 mm compr.; pedicelos 1–1,5 mm 
compr.; sépalas 0,5–0,8 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, esparsos, quase glabras, cavidades 
secretoras globosas; pétalas (1)2–2,5 mm compr., 1 
mm larg., cavidades secretoras globosas e elípticas; 
estames 1–1,5 mm compr., estaminódios 0,8 mm 
compr.; filetes conatos, apêndices do tubo estaminal 
ausentes; ovário globoso 0,8–1 mm compr, 1 mm 
de larg; pistilódio cônico 1 mm compr.; estigma 1 
mm. Fruto globoso, 3–4 mm compr., 3 mm larg., 
pericarpo do fruto imaturo verde com cavidades 
secretoras visíveis.

Myrsine coriacea é popularmente conhecida 
como “capororoquinha”, apresenta os ramos 
terminais cobertos por tricomas ferrugíneos, 
ramificados, porém a parte do ramo exposta ao 

sol apresenta coloração acinzentada e a inferior 
pode apresentar um tom ferrugíneo. A variação 
na pilosidade das folhas é comumente observada, 
sendo mais intensa em indivíduos que ocupam 
áreas de maiores altitudes. 

Destaca-se das demais espécies de Myrsine 
pela sua ampla distribuição, ocorrendo nas diversas 
formações florestais do Brasil, principalmente 
em áreas abertas, secas e beira de estradas. É 
considerada espécie pioneira por ser dominante 
nas capoeiras e, devido a sua alta densidade 
forma os “Rapanietum” (região com dominância 
desta espécie, denominada por Klein [1980]) em 
certos estágios de sucessão secundária, sendo 
recomendada na recuperação de ambientes 
degradados. Esta terminologia foi atualizada por 
Siminski et al (2004) para “Myrsinietum” devido 
a alteração nomenclatural da espécie. Pode ser 
utilizada para a produção de lenha e carvão, 
alimentação de pássaros e arborização urbana, e 
seus frutos podem ser usados como condimentos 
(Carvalho 1994).
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Ibiraçú, 
Est. Ecol. Morro da Vargen, 27.V.1990, J.M.L. Gomes  
et al. 1149 (MBML, VIES); MINAS GERAIS: Bom 
Jardim de Minas, 29.IX.1989, T.S.M. Grandi et al. 
2609 (BHCB); PARANÁ: Tamarana, Faz. Prata, 
15.XII.1999, M.F. Freitas et al. 300 (UEC, FUEL);RIO 
DE JANEIRO: Itatiaia, Pq. N. Itatiaia, trilha entre os 
abrigos Macieira e Macena, 8.XI.1993, R. Guedes et al. 
2309 (RB); RIO GRANDE DO SUL: Pq. N. Aparatos da 
Serra, 23.VI.1980, J.L. Waechter 1621 (PEL); SANTA 
CATARINA: São José, Serra da Boa Vista, 700msm, 
3.III.1961, Reitz & Klein 10843 (HBR); SÃO PAULO: 
São José do Barreiro, 1900msm, 30.V.2000, L. Freitas 
et al. 868 (UEC);

6. Myrsine emarginella Miq. in Mart. Fl. Bras. 10: 
312.1856. Tipo: Minas Gerais, Serra da Piedade, 
Claussen 146, 150 (síntipos, U) Fig. 1m-p

Arbustos 1 m alt., ramos terminais 2 mm 
diâmetro, glabros. Folhas membranáceas, glabras, 
lisas, ovadas a elípticas, ápice arredondado, 
emarginado, base aguda a arredondada, revoluta 
na face abaxial, (2)3–4(6,5) cm compr., (0,8)1–
1,5(1,8) cm larg., margem inteira, nervura mediana 
proeminente na face abaxial e com 0,5mm largura 
na base foliar, glândulas evidentes e cavidades 
secretoras não visíveis em folhas jovens e adultas, 
nervuras secundárias não evidentes em ambas 
as faces; pecíolo alvo-esverdeado, 1–2(3) mm 
compr. Inflorescências com pedúnculo curto, 
1mm compr.; 4–6 flores, bractéolas 1mm compr., 
triangulares, tricomas curtos, poucos; flores 
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pentâmeras, 2,5–3 mm compr.; pedicelos 0,5–1 
mm compr.; sépalas 1mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, esparsos, cavidades secretoras 
globosas com secreção escura; pétalas 2–2,5 mm 
compr., 1 mm larg., cavidades secretoras elípticas e 
lineares em maior densidade que globosas; estames 
2 mm compr., secreção densa e escura ao longo 
do conectivo, estaminódio 1 mm compr., filetes 
conatos, apêndices do tubo estaminal ausentes; 
ovário e pistilódio globosos 1 mm compr., 1 mm 
larg., estigma 1 mm compr. Fruto globoso, 4 mm 
compr., 3 mm larg., pericarpo do fruto imaturo 
verde, denso em cavidades secretoras com 
conteúdo escuro.

Diferencia-se de M. lancifolia pelas folhas 
menores e mais estreitas, pela ausência de pelos 
nos ramos e nas terminações e, principalmente, pelo 
ápice emarginado. Ocorrência verificada somente 
em campos rupestres do estado de Minas Gerais 
e campos de altitude do estado do Rio de Janeiro.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Congonhas 
do Norte, 20.V.1989, G. Hatschbach 52972 (MBM, 
RB); Diamantina, estrada Diamantina-Mendanha, 
10.XII.1992, H. F. Leitão Filho 27733 et al. (UEC); 
Ouro Preto, Serra do Itacolomi, X.2000, M. F. Freitas 
307 et al. (UEC, RB). RIO DE JANEIRO: Santa Maria 
Madalena, Pedra do Desengano, 1800msm, 30.VI.1989, 
G. Martinelli 13400 et al. (RB).

7. Myrsine gardneriana A. DC., Ann. Sci. Nat. Bot. 
ser. 2, 16: 86.1841. Tipo: Brasil Serra dos Órgãos, 
1838, Gardner 528 (holótipo, G; isótipo, BM) 
 Fig. 2a-d

Árvores e arvoretas (1–)2,5–10(–20) m 
alt., ramos terminais 1,5 mm diâmetro, glabros, 
casca interna avermelhada. Folhas cartáceas a 
coriáceas, glabras, lisas, ovado-lanceoladas, ápice 
agudo a acuminado, base aguda, revoluta na face 
abaxial (4,5)6–10(17,5) cm compr., 1,5–3(5) cm 
larg., margem inteira, levemente revoluta, nervura 
principal proeminente em ambas as faces, na face 
inferior com 1 mm largura na base foliar, linhas 
translúcidas densas em folhas jovens e quando 
visíveis em folhas adultas são esparsas e curtas, 
nervuras secundárias evidentes apenas no material 
desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, geralmente 
avermelhados, 4–8mm compr. Inflorescências com 
pedúnculo curto, 1–3(5) mm compr.; 8–11(13) 
flores, bractéolas 1 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos. Flores pentâmeras, 4–6 mm 
compr.; pedicelos (2)3–4(5) mm compr.; sépalas 1 
mm compr., triangulares, tricomas curtos, esparsos, 
cavidades secretoras globosas com conteúdo 

escuro; pétalas 2–3(3,5) mm compr., 0,8–1 mm 
larg., cavidades secretoras elípticas e lineares em 
maior densidade que globosas; estames 1–1,5 mm 
compr., estaminódios 0,7–1 mm compr.; filetes 
conatos, apêndices do tubo estaminal ausentes; 
ovário globoso 1 mm compr., 1 mm larg., pistilódio 
cônico 1–1,2 mm compr.; estigma 1 mm compr. 
Fruto globoso, 4–5 mm compr., 3,5–4 mm larg., 
pericarpo com cavidades secretoras visíveis.

Myrsine gardneriana é uma espécie bem 
representada nas regiões sudeste e sul do Brasil e 
muito confundida com M. umbellata, que apresenta 
folhas maiores, flores com pedicelos maiores e 
em maior número e pecíolos alvos. Os indivíduos 
apresentam comumente o pecíolo e a casca interna 
avermelhados, e nos campos de altitude toda a 
inflorescência é rosada. Ocorrem comumente 
em formações florestais de todos os estados, 
especialmente em regiões de maiores altitudes e à 
margem de áreas úmidas.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Castelo, 
Forno Grande, 1600msm, 18.V.1949, A.C. Brade 
19867 (RB); MINAS GERAIS: São Roque de Minas, 
Serra da Canastra, 17.IV.1994, J.N. Nakajima 269, 385 
et al. (HUFU); PARANÁ: Rolândia, Faz. Conquista, 
14.XII.1999, M.F. Freitas et al. 293 (FUEL, UEC); 
RIO DE JANEIRO: Itatiaia, estr. próxima a entrada da 
Reserva, 5.X.1991, S.A. Nicolau et al. 233 (SP, RB); RIO 
GRANDE DO SUL: São Francisco de Paula, 18.II.1993, 
R. Wasum et al.  (HUCS 8951); SANTA CATARINA: 
São José, Serra da Boa Vista, 2.II.1953, Reitz 5447 
(HRB, PACA); SÃO PAULO: Lavrinhas, IV.1995, L.S. 
Kinoshita et al. 9514 (UEC);

8. Myrsine glazioviana Warm., Kjoeb. Vidensk. 
Medell. 17.1874. Tipo: Minas Gerais, Serra de 
Capanema, Glaziou 15190 (Lectótipo: C); Entre 
Serrinha e Ibitipoca, Schwacke 12531 (RB); Serra 
dos Órgãos, Rio de Janeiro, Glaziou 3440, 6067, 
17122 (C), 3640 (R); Sem localidade: Sellow 887, 
904, 908 (B) Fig. 2e-h.

Arbustos 3–4 m alt., ramos terminais 
ca.1,5 mm diâmetro, tricomas não ramificados, 
ferrugíneos. Folhas cartáceas, membranáceas, 
pilosas nas nervuras, lisas, ovadas, ápice agudo a 
arredondado, base ovada, revoluta na face abaxial, 
3–5 cm compr., 2–3 cm larg., margem inteira, 
nervura principal proeminente na face abaxial 
e com 1 mm largura na base foliar, cavidades 
secretoras globosas em folhas jovens e adultas, 
nervuras secundárias evidentes apenas no material 
desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 2–3 mm 
compr. Inflorescências com pedúnculo curto, 1–2 
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Figura 1 – a-d. Myrsine balansae. a. ramo com frutos. b. flor estaminada. c. flor pistilada. d. fruto (a. Pizzaia 60. 
b.c. Mendaçolli 1074, 1075, d. Paiva s.n., FUEL 24545). e-h. M. congesta. e. ramo com frutos, f. flor estaminada. g. 
flor pistilada. h. fruto (e,h. Krieger s.n. CESJ 8643, f. Giullieti CFSC 5629, g. Schwacke 3184 ). i-l. M. coriacea. i. 
ramo com flores, j. flor estaminada, k. flor pistilada com fruto em formação, l. frutos e bractéolas. (i, j. Freitas 868, 
k,l. Freitas 300). m-p. M. emarginella. m. ramo com flores, n. flor estaminada, o. flor pistilada, p. fruto. (m, o, p. 
Leitão-Filho 27733, n. Hatschbabh 52972).
Figure 1 – a-d. Myrsine balansae. a. branch with fruits. b. staminate flower. c. pistillate flower. d. fruit (a. Pizzaia 60. b.c. Mendaçolli 
1074, 1075, d. Paiva s.n., FUEL 24545). e-h. M. congesta. e. branch with fruits, f. staminate flower. g. pistillate flower. h. fruit (e,h. 
Krieger s.n. CESJ 8643, f. Giullieti CFSC 5629, g. Schwacke 3184 ). i-l. M. coriacea. i. branch with flowers, j. staminate flower, k. 
pistillate flower with developing fruit, l. fruits and bracteoles. (i, j. Freitas 868, k,l. Freitas 300). m-p. M. emarginella. m. branch with 
flowers, n. staminate flower, o. pistillate flower, p. fruit. (m, o, p. Leitão-Filho 27733, n. Hatschbabh 52972).
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mm compr.; 12–17 flores, bractéolas 1–1,3 mm 
compr., triangulares, tricomas na margem e em 
ambas as faces das bractéolas. Flores pentâmeras, 
3–4 mm compr.; pedicelos 0,5–1 mm compr.; 
sépalas 1mm compr., ovadas, tricomas curtos, 
densos, cavidades secretoras globosas e elípticas 
com conteúdo escuro; pétalas 1 mm compr., 0,8 
mm larg., cavidades secretoras globosas e elípticas, 
poucas, porém em maior densidade que as lineares; 
geralmente uma alongada no centro da pétala; 
estames e estaminódios com 1 mm compr., filetes 
conatos, apêndices do tubo estaminal ausentes; 
ovário globoso e pistilódio 1 mm compr, 1 mm 
larg; estigma 1–2 mm compr. Fruto globoso, 3 
mm compr., 3 mm larg., pericarpo do fruto imaturo 
verde denso cavidades secretoras com conteúdo 
escuro.

Espécie pilosa como M. congesta, mas com 
folhas ovadas, amplas, com potencial ornamental. 
Ocorre em campos rupestres no estado de Minas 
Gerais, muito comum no Parque Estadual de 
Ibitipoca, e conhecida pelo exemplar tipo na Pedra 
do Sino, Rio de Janeiro, sendo recoletada somente 
em 1929.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Lima Duarte, 
Serra de Ibitipoca, III.1999, M.A. Manhães 1 (CESJ); 
3.XI.1973, P.L. Krieger (CESJ 13228). RIO DE 
JANEIRO: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 22.X.1872, 
Glaziou 3640 (R); 19.IX.1887, Glaziou 17122 (C, P)

9. Myrsine guianensis (Aubl.) O. Kuntze, Rev. gen. 
2.402.1891. Rapanea guianensis Aubl., Hist. Pl. 
Gui. Française 1.121.1775. Tipo: Guiana Francesa, 
tab. 46. 1775 (estampa de Aublet?). Fig. 2i-l

Árvores e arvoretas 4–10(20) m alt. ou 
arbustos 1–1,5 m alt., ramos terminais 5–7 mm 
diâmetro, glabros. Folhas cartáceas a coriáceas, 
glabras, lisas, ovadas, elípticas, ápice obtuso 
a arredondado, base aguda, revoluta na face 
abaxial, 10–13,5 cm compr., 4,5–5,5 cm larg., 
margem inteira, levemente revoluta, nervura 
principal proeminente em ambas as faces, na 
face inferior com 1,5–2 mm largura na base 
foliar, linhas translúcidas visíveis raras, nervuras 
secundárias não impressas na face abaxial nem 
evidentes no material desidratado; pecíolo alvo-
esverdeado, 8–15(20) mm compr. Inflorescências 
com pedúnculo curto, 2–4 mm compr.; bractéolas 
1–1,5 mm compr., triangulares, tricomas curtos. 
Flores pentâmeras, 4–6 mm compr.; pedicelos 2–3 
mm compr.; sépalas 1 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, esparsos, cavidades secretoras 

globosas com conteúdo escuro; pétalas 2,5–3 mm 
compr., 1 mm larg., cavidades secretoras elípticas 
e lineares em maior densidade que as globosas; 
estames e estaminódios ca. 1,5 mm compr., filetes 
conatos. apêndices do tubo estaminal ausentes; 
ovário globoso 5 mm compr e 1 mm de larg., 
pistilódio cônico ca. 1,2 mm compr.; estigma 1 
mm compr. Fruto globoso, 5–6 mm compr., 5,5–6 
mm larg., pericarpo do fruto imaturo verde, poucas 
cavidades secretoras com conteúdo escuro.

Myrsine guianensis é uma espécie de hábito 
arbóreo, podendo ser arbustivo em vegetação de 
restinga, de folhas amplas. Os indivíduos de M. 
guianensis que ocorrem no estado do Rio Grande 
do Sul são muito confundidos com M. umbellata e 
M. balansae. Diferenciam-se destas por apresentar 
ramos muito robustos e pedicelo reduzidos. Ocorre 
no Brasil, da região Amazônica ao Rio Grande do 
Sul, não havendo registros para a região central. 
Indivíduos de menor porte ocorrem em áreas de 
restinga. Otegui (1998) cita a ocorrência desta 
espécie no Paraguai.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Mun. 
Conceição da Barra, Itaúnas, 21.IX.1993, O.J. Pereira  
et al. 4887 (VIES); MINAS GERAIS: Mun. Belo 
Horizonte, II.1964, A. Sampaio 6626 (R); PARANÁ: 
Paranaguá, Ilha do Mel, Morro Bento Alves, 26.III.1988, 
S.M. Silva et al. 1473 (FUEL, RB); RIO DE JANEIRO: 
Mun. Macaé, 8.VII.1994, C. Farney et al. 3405 
(GUA, RB); RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre, 
Morro Santana, 18.VI.1987, N. Silveira 4738 (HAS); 
SANTA CATARINA: Florianópolis, 13.VI.1987, D.B. 
Falkenberg 4386 (FLOR); SÃO PAULO: Cananéia, Ilha 
do Cardoso, Morro do Marujá, VII.1989, F. de Barros 
et al. 1683 (SP, IAC); São Vicente, 16.VIII.1947, A.B. 
Joly et al.  (SPF 62842).

10. Myrsine hermogenesii (Jung-Mendaçolli & 
Bernacci) M.F.Freitas & Kin.-Gouv. Bradea 10(1): 
2.2004. Rapanea hermogenesii Jung-Mendaçolli & 
Bernacci, Bol. Bot. Univ. São Paulo 16:31-35.1997. 
Tipo: Brasil, São Paulo, São Paulo, nativa no 
Jardim Botânico, 22.VIII.1948, fl., O. Handro 2 
(holótipo, IAC; isótipo, SP)

Árvores e arvoretas 6–10 m alt., ramos 
terminais 3–4 mm diâmetro, glabros. Folhas 
membranáceas a cartáceas, glabras, lisas, ovado-
lanceoladas a espatuladas, ápice agudo-acuminado, 
base aguda, revoluta na face abaxial, 14–19 cm 
compr., 3–5 cm larg., margem inteira, levemente 
revoluta, nervura principal proeminente em ambas 
as faces, na face inferior com 1mm largura na base 
foliar, linhas translúcidas evidentes na nervura 
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principal da face abaxial de folhas jovens e adultas, 
no limbo são visíveis apenas em folhas jovens; 
nervuras secundárias não impressas na face abaxial, 
pouco evidentes no material desidratado; pecíolo 
alvo-esverdeado a avermelhado, 7–10 mm compr. 
Inflorescências umbeliformes, pedúnculo 1 mm 
compr.; bractéolas 1–1,5 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos. Flores pentâmeras, 5–6 mm 
compr.; pedicelos 1,5–2 mm compr.; sépalas 1 mm 
compr., triangulares, tricomas curtos, esparsos, 
quase glabras, cavidades secretoras globosas; 
pétalas 3,5–4 mm compr., 1 mm larg., cavidades 
secretoras globosas e elípticas; estames 1,5–2 
mm compr., estaminódios 1,5 mm compr., filetes 
conatos, apêndices do tubo estaminal ausentes; 
ovário elíptico-globoso 1,8–2 mm compr e 1mm 
de larg, pistilódio cônico 1,2 mm compr.; estigma 
2–2,5 mm. Fruto elipsóide, (7)8–9 mm compr., 5–8 
mm larg., pericarpo do fruto imaturo verde com 
cavidades secretoras pouco visíveis.

Apresenta os maiores frutos dentre as 
espécies aqui tratadas. As linhas translúcidas na 
nervura principal e as folhas ovado-lanceoladas, 
com ápice agudo-acuminado são as características 
mais importantes que a distingue de M. umbellata 
em estágio vegetativo. Ocorrem em floresta 
atlântica nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo. Ilustração em Freitas & Kinoshita (2004).
Material selecionado: MINAS GERAIS: Caratinga, Est. 
Biológica de Caratinga, Faz. Montes Claros, s.d., L.V. 
Costa 533 (BHCB). PARANÁ: Guaraqueçaba, Morro 
do Quitumbê ou do Costão, 14.XI.1994, S. Athayde  et 
al. 202 (UPCB). RIO DE JANEIRO: Vista Chineza, 
23.VIII.1931, Brade 11009 (RB). RIO GRANDE DO 
SUL: Torres, Perdida, 29.X.1992, J.A. Karenkow & 
R Záchia 2166 (FLOR, PEL); SANTA CATARINA: 
Blumenau, Bom Retiro, mata da Cia. Hering, 250msm, 
15.XII.1959, Klein 2346 (HBR); SÃO PAULO: 
Pindamonhangaba, III.1994, I. Cordeiro et al. 1348 
(ESA, HRCB, IAC, SP).

11. Myrsine laetevirens (Mez) Arechav. Ann. Mus. 
Nac. Montevideo 7: 38.1909. Rapanea laetevirens 
Mez in Engl. Pflanz. 3.395. 1902. Tipo: Paraguai, 
São Bernardino, Hassler 3792 (lectótipo, A) 
 Fig. 2m-p

Árvores e arvoretas 4–8(12) m alt., ramos 
terminais 3–4 mm diâmetro, glabros, não suberosos. 
Folhas cartáceas, glabras, lisas, espatuladas, ápice 
arredondado, base aguda, revoluta na face abaxial, 
7–10 cm compr., 2–3 cm larg., margem inteira, 
levemente revoluta, nervura mediana proeminente 

em ambas as faces, na face inferior com 1 mm 
largura na base foliar, linhas translúcidas raras ou 
não visíveis, nervuras secundárias não impressas 
na face abaxial; pecíolo alvo-esverdeado, 5–7 mm 
compr. Inflorescências umbeliformes a racemosas, 
eixo com 5–10(30) mm compr.; bractéolas ao longo 
do eixo, 1,5 mm compr., triangulares, tricomas 
curtos. Flores pentâmeras, 4–5 mm compr.; 
pedicelos 1,5–2 mm compr.; sépalas 1 mm compr., 
triangulares, tricomas curtos, esparsos, cavidades 
secretoras globosas com conteúdo escuro; pétalas 
3 mm compr., 1 mm larg., cavidades secretoras 
globosas e elípticas em maior densidade que as 
lineares; estames ca. 1,5 mm compr., estaminódios 
ca. 1 mm compr., filetes conatos; apêndices do 
tubo estaminal ausentes; ovário globoso 1–1,5 
mm compr, 1 mm de larg., pistilódio cônico 1 mm 
compr.; estigma 1.mm compr. Fruto globoso, 3 
mm compr., 4 mm larg, pericarpo do fruto imaturo 
desidratado, de coloração acinzentada e esverdeado 
no material vivo, e cavidades secretoras com 
conteúdo escuro.

Esta espécie foi a mais analisada sob diferentes 
aspectos morfológicos e químicos (Madrigal et al. 
1977; Otegui 1994; Otegui & Maldonado 1998; 
Otegui & Cocucci 1998; Otegui et al. 1998a, 
1998b, 1999), sendo geradas informações inéditas 
para o gênero e para a família. Entre elas a de 
que apresenta uma característica peculiar que é a 
inflorescência variando de umbeliforme a pequenos 
racemos, com eixo que pode alcançar até 3 cm de 
compr. No Brasil ocorre nos estados do Paraná ao 
Rio Grande do Sul e, segundo Otegui (1998), ocorre 
também na Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.
Material selecionado: PARANÁ: Sertaneja, Rio 
Congonhas, 2.IV.1998, E.M. Francisco et al. (FUEL 
22061): RIO GRANDE DO SUL: Pelotas,  Horto 
Botânico, 25.I.1956, Sacco 463 (FUEL, HB, HBR, 
MBM, PEL). SANTA CATARINA: Araranguá Meleiro, 
15.X.1943, Pe. R. Reitz c.34 (RB) 

12. Myrsine lancifolia Mart. ex A.DC. in DC. 
Prodr. 8: 100.1844.  Tipo: Brasil, Martius 1193, 
Herb. Fl. Bras. (holótipo, M) Fig. 3a-d

Arvoretas ou arbustos 2–4 m alt., ramos 
terminais ca. 2,5 mm diâmetro, tricomas curtos e 
esparsos no ápice dos ramos terminais, caducos. 
Folhas cartáceas, glabras, lisas, lanceoladas, ápice 
agudo a acuminado, base aguda, não revoluta, 
9–12 cm compr., 2–2,5 cm larg., margem inteira, 
levemente revoluta, nervura mediana proeminente 
em ambas as faces, na face inferior com 1mm 
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Figura 2 – a-d. Myrsine gardneriana. a. ramo com frutos, b. flor estaminada, c. flor pistilada, d. frutos. (a, d. Nicolau 
233, b. Freitas 293, c. Krieger 8489). e-h. M. glazioviana. e. ramo com botões, f. flor estaminada, g. flor pistilada, h. 
ramo com fruto. (e. Glaziou 17122, f. Glaziou 3640, g. Manhães 1, h. Krieger s.n. CESJ 13228). i-l M. guianensis. i. 
ramo com frutos, j. flor estaminada, k. flor pistilada com bractéola, l. fruto (i, l. Silva 1473, j. Barros 1683, k. Joly s.n 
SPF 62842). m-p. M. laetevirens. m. ramo com frutos, n. flor pistilada com fruto em formação, o. ramo com fruto. (m, 
o. Francisco s.n. FUEL 22061, n. Sacco 463).
Figure 2 – a-d. Myrsine gardneriana. a. branch with fruits, b. staminate flower, c. pistillate flower, d. fruits. (a, d. Nicolau 233, b. Freitas 293, 
c. Krieger 8489). e-h. M. glazioviana. e. branch with buds, f. staminate flower, g. pistillate flower, h. branch with fruit. (e. Glaziou 17122, f. 
Glaziou 3640, g. Manhães 1, h. Krieger s.n. CESJ 13228). i-l M. guianensis. i. branch with fruits, j. staminate flower, k. pistillate flower with 
bracteole, l. fruit (i, l. Silva 1473, j. Barros 1683, k. Joly s.n. SPF 62842). m-p. M. laetevirens. m. branch with fruits, n. pistillate flower with 
developing fruit, o. branch with fruit. (m, o. Francisco s.n. FUEL 22061, n. Sacco 463).
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largura na base foliar, linhas translúcidas não 
visíveis em folhas jovens e adultas, nervuras 
secundárias não impressas na face abaxial, 
evidentes apenas no material desidratado; pecíolo 
alvo-rosado, 0,7–1 cm compr. Inflorescências 
com pedúnculo curto, 1 mm compr.; bractéolas 1 
mm compr., triangulares, tricomas curtos; flores 
pentâmeras, 3,5–4 mm compr.; pedicelos 1,5–2 
mm compr.; sépalas 1 mm compr., lanceoladas, 
tricomas curtos, esparsos, cavidades secretoras 
globosas e elípticas com conteúdo escuro; pétalas 
2 mm compr., 1 mm larg., cavidades secretoras 
globosas e elípticas em maior densidade que as 
lineares; estames 1,5mm compr., tecas assimétricas, 
estaminódios 1 mm compr., filetes conatos, 
apêndices do tubo estaminal ausentes; ovário 
globoso 1 mm compr, 1 mm larg.; estigma 1,5 mm 
compr. Fruto globoso, 4 mm compr., 3 mm larg., 
pericarpo do fruto imaturo verde, muitas cavidades 
secretoras com conteúo do hialino, fruto maduro 
róseo a violáceo.

Myrsine lancifolia apresenta folhas 
estreitamente longo-lanceoladas que, somadas às 
características do fruto, a distingue especialmente 
de M. gardneriana. Ocorre nos estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Santa 
Teresa, Est. Bio. Santa Lúcia, 4.V.1993, L.D. Thomaz 
1595 (MBML); MINAS GERAIS: Bonsucesso, 8.I.1950, 
P.L. Krieger (CESJ 18651); Itabirito, 19.XII.1970, P.L. 
Krieger (CESJ 9652, MBM 263719); Ouro Preto, Serra 
de Itacolomi, X.2000, M.F. Freitas et al. 308 (UEC, RB). 
PARANÁ: Ponta Grossa, arredores da lagoa Dourada, 
29.X.1995, F. Chagas e Silva et al. 1851 (FUEL). 
RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 
6.IV.1989, C.M. Vieira et al. 26 (RB, SP). SANTA 
CATARINA: Santa Cecília, 1000m, 20.VII.1978, R.M. 
Klein et al. 12197 (HRB). SÃO PAULO: Campos do 
Jordão, 23.IV.1974, Mattos 15791 (SP).

13. Myrsine leuconeura Mart., Fl. Beibl. ser. 2, 
24: 18.1841. Tipo: Herb. Fl. Bras. 256, São Paulo, 
s.d., Martius obs. 1021(holótipo, M) Fig. 3e-h

Arvoretas 6–8 m alt., ramos terminais 3–4 mm 
diâmetro, glabros, casca interna amarelada. Folhas 
cartáceas, glabras, lisas, elípticas, ápice agudo, base 
aguda a obtusa, revoluta, (8,5)9–12(13) cm compr., 
(3,5)4–5(6) cm larg., margem inteira, levemente 
revoluta, nervura principal proeminente em ambas 
as faces, na face inferior com 1,5 mm largura na 
base foliar, linhas translúcidas evidentes em folhas 
jovens e adultas, nervuras evidentes apenas no 

material desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 
(0,5)0,7–10 mm compr. Inflorescências pouco 
densas, esparsas nos ramos, pedúnculo curto, 1,2 
mm compr.; 5–8 flores; bractéolas 1 mm compr., 
triangulares, tricomas curtos. Flores pentâmeras, 
4,5 mm compr.; pedicelos 1,5–2 mm compr.; 
sépalas 1 mm compr., triangulares, tricomas 
curtos, esparsos, cavidades secretoras globosas 
com conteúdo escuro; pétalas 2–3 mm compr., 1 
mm larg., cavidades secretoras globosas e elípticas 
em maior densidade que as lineares; estames e 
estaminódios com 1,5 mm compr., filetes conatos, 
apêndices do tubo estaminal ausentes; ovário 
globoso 1,2 mm compr, 1 mm de larg., pistilóides 
cônicos 0,5 mm compr., estigma 1,8 mm. Fruto 
globoso, 3–4 mm compr., 3 mm larg., pedicelo 3–4 
mm, pericarpo do fruto imaturo verde, cavidades 
secretoras pouco visíveis com conteúdo escuro.

Espécie vegetativamente muito semelhante 
a M. umbellata, diferenciando-se desta pelas 
folhas menores e elípticas, pedicelos menores 
e inflorescências pouco densas e esparsamente 
distribuídas nos ramos. Ocorre nas áreas de cerrado, 
especialmente ao norte do estado de São Paulo e 
nos estados de Minas Gerais e Distrito Federal.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Betim, 
REPAG, área 5, 29.XI.1995, Pedralli et al. s.n (HXBH 
11900); Januária, Fabião, 24.X.1997, J.A. Lombardi 2039 
(BHCB, RB); Nova Ponte, 26.VI.1996, E. Tameirão 
Neto 2064 (BHCB, RB); Vale do Rio Araguari, capoeira 
José Brás, 30.VII.1993, A.L.P. Mota et al. 1718, 1724 
(VIC, HUFU); SÃO PAULO: Mococa, 7.XI.1994, L.S. 
Kinoshita et al. 94-214 (IAC); Votuporanga, 28.XI.1994, 
L.C. Bernacci et al. 726 (UEC).

14. Myrsine lineata (Mez) Imkhan., Bot. Zhurn. 
81(10): 28.1996. Rapanea lineata Mez in Engl. 
Pflanz. 9(IV.236):385.1902. Tipo: Minas Gerais, 
Itacolomi, Schwacke 11527 (síntipo, RB); Rio 
de Janeiro, Itatiaia, Glaziou 8792 (síntipo, C; 
isosíntipo, LE); Rio de Janeiro, Alto Macaé 
de Nova Friburgo, Glaziou 17690 (foto F); 
Brasil, Tymbopiba, L. Riedel 380 (isosíntipo, 
LE); Brasil, sem localidade, Glaziou 18347 
(isosíntipos, K, LE) Fig. 3i-l

Arvoretas 5–8 m alt. ramos terminais 2 
mm diâmetro, glabros. Folhas membranáceas a 
cartáceas, glabras, lisas, elípticas a lanceoladas, 
ápice agudo a acuminado, base aguda, levemente 
revoluta na face abaxial ou não, (6)8–15(20) 
cm compr., 2,5–3,5 cm larg., margem inteira, 
levemente revoluta, nervura principal proeminente 
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na face abaxial, com 1 mm largura na base foliar, 
linhas translúcidas alongadas, oblíquas, visíveis 
em folhas jovens e adultas, nervuras secundárias 
não impressas na face abaxial, pouco evidentes 
no material desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 
(6)8–12 mm compr. Inflorescências com pedúnculo 
curto, 1–2 mm compr., 6–10 flores; bractéolas 1–1,2 
mm compr., triangulares a lanceoladas, tricomas 
curtos. Flores pentâmeras raro tetrâmeras, 4–5(6) 
mm compr.; pedicelos 1,5–2(4) mm compr.; sépalas 
0,8–1 mm compr., triangulares, tricomas curtos, 
esparsos, cavidades secretoras globosas diminutas 
e esparsas; pétalas 2–2,5 mm compr., 1 mm larg., 
cavidades secretoras globosas e elípticas raras 
e esparsas; estames 1,5–2 mm compr., secreção 
escura ao longo do conectivo, estaminódios 1 mm 
compr., filetes conatos, apêndices do tubo estaminal 
ausentes; ovário globoso e pistilódio cônico 1 mm 
compr.; estigma 1,5 mm. Fruto globoso, 5 mm 
compr., 4 mm larg., pericarpo do fruto imaturo 
verde, cavidades secretoras visíveis.

Esta espécie é caracterizada pelas estruturas 
secretoras dispostas em linhas oblíquas na face 
abaxial da folha, que se confundem com as nervuras 
secundárias. As folhas são membranáceas, agudas 
e odoríferas. O acentuado odor está relacionado 
a óleos essenciais (Gottlieb & Salatino 1987) 
presentes nas cavidades secretoras, identificados 
nesta espécie. 

Ocorre com frequência em altitudes, 
especialmente em ambientes úmidos e pouco 
iluminados (Siqueira 1993). Ocorre de Minas 
Gerais até Santa Catarina.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Serra do 
Caparaó, Cachoeira Bonita, 8.III.1991, M. Brugger et al.  
(CESJ 22921); PARANÁ: Campina Grande do Sul, Rio 
Taquary, 9.XII.1956, G. Hatschbach 3427 (MBM); RIO 
DE JANEIRO: Itatiaia, 17.XI.1994, R. Simão-Branchini 
586 (SP); SANTA CATARINA: Ibirama, Horto Florestal, 
700msm, 15.VI.1956, Klein et al. 2096 (HBR, MBM); 
SÃO PAULO: Capão Bonito, Faz. Intervales, 9.X.1989, 
S.M.R. Alvares 23323 (IUEC), 18.XI.1989, S.M. Alvares 
23336 (UEC); Pindamonhangaba, Ribeirão Grande, Faz. 
São Sebastião, 900msm, 30.III.1994, I. Cordeiro et al. 
1348 (ESA, HRCB, IAC, SP).

15. Myrsine loefgrenii (Mez) Imkhan., Bot. 
Zhurn. 81(10): 28.1996. Rapanea loefgrenii 
Mez in Engl. Pflanz 9 (IV. 236):382.1902. Tipo: 
Brasil, Minas Gerais, Caldas, 1864, Regnell III 
863 (lectótipo, S). Fig. 3m-p 

Arvoretas ou arbustos 2–8 m alt., ramos 
terminais 1 mm diâmetro, glabros. Folhas 
membranáceas, glabras, lisas, ovadas a lanceoladas, 

ápice e base agudas, base geralmente não revoluta 
na face abaxial, (4)5,5–7(9) cm compr., 1,5–2(2,5) 
cm larg., margem inteira, nervura principal 
proeminente na face abaxial e com 0,5 mm largura 
na base foliar, cavidades secretoras globosas em 
folhas jovens e adultas, nervuras secundárias não 
impressas em ambas as faces, evidentes apenas 
no material desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 
4–5 mm compr. Inflorescências com pedúnculo 
curto, esparsas nos ramos,1 mm compr.; 6–7(8) 
flores, bractéolas 0,7 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, poucos. Flores tetrâmeras, 3–4(5) 
mm compr.; pedicelos ca. 1,5 mm compr.; sépalas 
1 mm compr., triangulares, tricomas curtos, 
esparsos, cavidades secretoras globosas com 
conteúdo claro; pétalas 1,5–3 mm compr., 0,7 mm 
larg., cavidades secretoras globosas e elípticas, 
raro lineares; estames 1mm compr., estaminódios 
0,8–1mm compr., filetes conatos, apêndices do tubo 
estaminal presentes; ovário e pistilódio globosos 
1 mm compr., 1mm de larg; estigma 2 mm. Fruto 
globoso, 4 mm compr., 3,5 mm larg., pericarpo do 
fruto imaturo verde, cavidades secretoras pouco 
visíveis.

Myrsine loefgrenii tem as folhas muito estreitas 
e membranáceas. É conhecida popularmente como 
“capororoquinha”, ocorre em São Paulo e na região 
sul do Brasil.

Imkhanitskaya (1996) publicou os tipos 
nomenclaturais de algumas Myrsinaceae 
neotropicais que estão depositados no Herbário 
de Leningrado (LE). Neste trabalho designou uma 
nova combinação para Rapanea loefgrenii Mez. 
Posteriormente, Otegui (1998), sem conhecer o 
trabalho deste autor, publicou novamente uma nova 
combinação para esta espécie. 
Material selecionado: PARANÁ: Cambé, Parque 
Danziger Hoff, 14.XII.1999, M.F. Freitas et al. 295, 
296 (FUEL, UEC); 21.VII.2000, E.M. Francisco (FUEL 
27629, RB 380471); RIO GRANDE DO SUL: Barra do 
Ribeiro Guaíba, 14.XI.1948, B. Rambo (PACA 38013, 
RB 200904). SANTA CATARINA: Concórdia, 4.I.1957, 
L.B. Smith et al. 9921 (R); SÃO PAULO: Jahu, Faz. St. 
Antônio, 6.VII.1988. E.M. Nicolini (HRCB 11926);

16. Myrsine monticola Mart, Flora Beibl. ser. 2, 24: 
18.1841. Tipo: Herb. Fl. Bras. 258. Minas Gerais, 
s.d., Martius (holótipo, M) Fig. 4a-d

Arbustos 1–4 m alt., súber espesso no tronco 
e ramos; fissurados e tortuosos com casca interna 
avermelhada; ramos terminais 4–5 mm diâmetro, 
glabros. Folhas coriáceas, glabras, lisas, ovadas a 
elípticas, ápice obtuso a arredondado, levemente 
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Figura 3 – a-d. Myrsine lancifolia. a. ramo com frutos, b. flor estaminada, c. flor pistilada, d. fruto. (a,d. Freitas 308, 
b. Krieger s.n. CESJ 18651, c. Krieger s.n. CESJ 9652). e-h. M. leuconeura. e. ramo com flores, f. flor estaminada, g. 
flor pistilada, h. fruto. (e, g. Tameirão Neto 2064, f. Pedralli s.n. HBXH 11900, h. Lombardi 2039). i-l. M. lineata. i. 
ramo com flores, j. flor estaminada, k. flor pistilada, l. fruto. (i, j. Cordeiro 1348, k. Alvares 23336, l. Alvares 23323). 
m-p. M. loefgrenii. m. ramo com frutos, n. flor estaminada, o. flor pistilada, p. fruto. (m, p. Freitas 295, n. Nicolini 
s.n. HRCB 11926, o. Francisco s.n. FUEL 27629)
Figure 3 – a-d. Myrsine lancifolia. a. branch with fruits, b. staminate flower, c. pistillate flower, d. fruit. (a,d. Freitas 308, b. Krieger s.n. 
CESJ 18651, c. Krieger s.n. CESJ 9652). e-h. M. leuconeura. e. branch with flowers, f. staminate flower, g. pistillate flower, h. fruit. (e, 
g. Tameirão Neto 2064, f. Pedralli s.n. HBXH 11900, h. Lombardi 2039). i-l. M. lineata. i. branch with flowers, j. staminate flower, k. 
pistillate flower, l. fruit. (i, j. Cordeiro 1348, k. Alvares 23336, l. Alvares 23323). m-p. M. loefgrenii. m. branch with fruits, n. staminate 
flower , o. pistillate flower, p. fruit. (m, p. Freitas 295, n. Nicolini s.n. HRCB 11926, o. Francisco s.n. FUEL 27629)
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emarginado, base aguda a obtusa, revoluta na 
face abaxial, (3)5–7(8) cm compr., (1,5)2–3(5) 
cm larg., margem inteira, levemente revoluta, 
nervura mediana proeminente em ambas as faces, 
na face inferior com 1–1,5(2) mm largura na base 
foliar, linhas translúcidas não visíveis, nervuras 
secundárias não impressas na face abaxial, não 
evidentes no material desidratado; pecíolo alvo-
esverdeado, 3–5 mm compr. Inflorescências com 
eixo longo, 3–5 mm compr., 6–8 flores; bractéolas 
1 mm compr., triangulares, tricomas curtos. Flores 
pentâmeras, 4–5 mm compr.; pedicelos 1–2 
mm compr.; sépalas 1 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos, esparsos, cavidades secretoras 
com conteúdo escuro; pétalas 2 mm compr., 1 mm 
larg., cavidades secretoras globosas e elípticas em 
maior densidade que as lineares; estames 1,5–2 mm 
compr., estaminódios 1 mm compr.; filetes conatos, 
apêndices do tubo estaminal presentes, alternos aos 
lobos da corola; ovário globoso e pistilódio cônico, 
1mm compr.; estigma 1,5–2 mm. Fruto globoso, 
4–5 mm compr., 4–5 mm larg., pericarpo do fruto 
imaturo verde, denso em cavidades secretoras com 
conteúdo escuro.

Planta com folhas coriáceas, tronco e 
ramos suberosos, fissurados e tortuosos, casca 
interna avermelhada. O eixo da inflorescência é 
geralmente longo e persistente no ramo, podendo 
posteriormente dar origem a novo ramo foliar. 
Ocorre em regiões de campos rupestres e cerrado, 
principalmente, nos estados da Bahia, Minas 
Gerais, São Paulo e Brasil central.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Carrancas, 
16.II.2000, L.S. Kinoshita et al. (UEC 135119); Grão 
Mogol, entre Cristália e Mumbucas, 22.VII.1985, G. 
Martinelli et al. 11241 (RB, BHCB); Moeda, Serra da 
Moeda, 18.X.1987, A. Salino 3605 (BHCB); PARANÁ: 
Arapoti, Faz. Chapada Sto. Antônio, 5.XII.1990, 
G. Hatschbach et al. 54878 (MBM). SÃO PAULO: 
Itirapina, 25.I.1999, M.F. Freitas et al. 255 (UEC). 

17. Myrsine parvifolia A. DC., Ann. Sci. Nat. ser. 
2. 16: 87.1841. Tipo: Brasil, Ilha de Santa Catarina, 
1834, Gaudichaud 297 (holótipo, G) Fig. 4e-h

Arbustos (1)1,5–2(3) m alt., ramos terminais 
3 mm diâmetro, glabros. Folhas coriáceas, glabras, 
lisas, obovadas, ápice, emarginado, base aguda, não 
revoluta na face abaxial, (2,5)3,5–5 cm compr., 
1,5–1,8(2) cm larg., margem inteira, levemente 
revoluta, nervura mediana proeminente em 
ambas as faces, na face inferior com 1mm largura 
na base foliar, linhas translúcidas não visíveis, 
nervuras secundárias não evidentes; pecíolo alvo-

esverdeado, 2–3(4) mm compr. Inflorescências 
com pedúnculo curto, 1–2 mm compr., 5–7 flores; 
bractéolas 1 mm compr., triangulares, tricomas 
curtos. Flores pentâmeras, 5–6,5 mm compr.; 
pedicelos (1,5)2,5–3 mm compr.; sépalas 1 mm 
compr., triangulares, tricomas curtos, esparsos, 
cavidades secretoras globosas com conteúdo 
escuro; pétalas 2,5–3 mm compr., 1 mm larg., 
cavidades secretoras globosas e elípticas em 
maior densidade que as lineares; estames 2 mm 
compr., estaminódios 1 mm compr.; filetes conatos, 
apêndices do tubo estaminal ausentes; ovário 
globoso e pistilódio cônico, 1 mm compr e 1mm 
de larg; estigma 1,5 mm. Fruto globoso, (4)5–6 mm 
compr., 3–5 mm larg., pericarpo do fruto imaturo 
verde, cavidades secretoras com conteúdo escuro 
pouco evidentes.

É caracterizada pelas folhas pequenas, 
obovadas e coriáceas. Folhas menores e mais 
estreitas e ramos terminais finos, com 3 mm 
diâmetro, a diferenciam de M. guianensis, que 
também ocorre em restinga, e de M. monticola, que 
ocorre nos campos rupestres da Bahia. Planta muito 
comum em ambientes de restinga do Rio Grande do 
Sul ao Sergipe, e em áreas próximas a manguezais. 
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Guarapari, 
29.IX.1987, O.J. Pereira 1129 (VIES); PARANÁ: 
Paranaguá, Ilha das Cobras, 2.XI.1986, W.S. Souza et 
al. 24994 (UEC); RIO GRANDE DO SUL: São José do 
Norte, 29.X.1980, A.B. Coura Neto 52 (HRB, FLOR); 
RIO DE JANEIRO: Angra dos Reis, Ilha Grande, Res. 
Biol. Praia do Sul, 11.IV.1984, D. Araújo et al. 6182 
(GUA); SANTA CATARINA: Araquari, Barra do Sul, 
29.X.1953, Reitz 5776 (PACA, HBR, MBM). SÃO 
PAULO: Cananéia, Ilha do Cardoso, V.2000, M.F. Freitas 
301, 302 (UEC); 

18. Myrsine parvula (Mez) Otegui, Candollea 53: 
152.1998. Rapanea parvula Mez in Eng. Pflanz. 
9(IV.236):384.1902. Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, 
Glaziou 7739, 12067 (síntipos, P; isosíntipos, BR, 
C, R, S) Fig. 4i-l

Arvoretas 3–5(12) m alt., ramos terminais ca. 
1,6 mm diâmetro, glabros. Folhas membranáceas 
a cartáceas, glabras, lisas, elípticas a lanceoladas, 
ápice agudo a acuminado, base aguda, levemente 
revoluta na face abaxial, 5–8(9) cm compr., 
(1,5)2–2,5(3) cm larg., margem inteira, levemente 
revoluta, nervura mediana proeminente em ambas 
as faces, na face inferior com 0,7–1 mm largura na 
base foliar, linhas translúcidas elípticas densas, com 
conteúdo escuro quando desidratadas, evidentes 
em folhas jovens e adultas, nervuras secundárias 



Myrsine no sudeste e sul do Brasil

Rodriguésia 66(1): 167-189. 2015

183

não impressas na face abaxial, pouco evidentes 
no material desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 
(4)5–7 mm compr. Inflorescências esparsas nos 
ramos, pedúnculo curto, 1–2 mm compr., 5–8 
flores; bractéolas 1 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos. Flores pentâmeras, 6–7 mm 
compr.; pedicelos (2,5)3–4mm compr.; sépalas 1 
mm compr., triangulares, tricomas curtos, esparsos, 
cavidades secretoras globosas ou ausentes; pétalas 
2,5–3 mm compr., 1 mm larg., lanceoladas, 
cavidades secretoras globosas e lineares; estames 
2 mm compr., estaminódios 1 mm compr., filetes 
conatos, apêndices do tubo estaminal ausentes; 
ovário globoso 1 mm compr, 1 mm larg., pistilódio 
cônico 1 mm compr.; estigma 1 mm. Fruto globoso, 
4–6 mm compr., 3 mm larg., pericarpo do fruto 
imaturo verde, poucas cavidades secretoras.

Espécie próxima de M. loefgrenii, porém 
com folhas, pedicelos e frutos maiores. Quando 
desidratada, a face abaxial da folha torna-se 
acinzentada, o que permite notar mais claramente 
as densas cavidades secretoras com conteúdo 
escurecido. Ocorre no nordeste do Paraguai, no 
Uruguai e na Argentina (Otegui 1998) e no Brasil 
do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, com um 
registro no estado do Mato Grosso do Sul.
 Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Domingos 
Martins, 12.V.1993, J.R. Pirani et al. 2819 (RB). 
PARANÁ: Londrina, 14-15.XII.1999, M.F. Freitas et 
al. 299 (FUEL, RB); Mauá da Serra, 22.IX.1998, E.M. 
Francisco et al. (FUEL 23820). RIO DE JANEIRO: 
Santa Maria Madalena, Pedra Dubois, 110msm, 
8.III.1935, S. Lima & Brade 14232 (RB). RIO GRANDE 
DO SUL: Novo Hamburgo, Pq. Municipal, 28.IX.1992, 
R. Wasum et al. (HUCS 8685). SANTA CATARINA: 
Jaraguá do Sul, Serra do Boi, 15.X.1989, C.B. Jaster et 
al. 140 (MBM). SÃO PAULO: Barra do Turvo, BR 116, 
8.II.1995, L. Sakai et al. 32666 (SPF, UEC).

19. Myrsine rubra M.F.Freitas & Kin.-Gouv. 
Rodriguésia 56 (87): 70.2005. Tipo: Brasil. Paraná: 
Paranaguá, Ilha Rasa da Cotia, 3.IV.1987, fr., Y. S. 
Kuniyoshi & Fr. Galvão 5563 (holótipo, MBM).

Árvores e arvoretas 4–10 m alt., casca interna 
vermelha escura, ramos terminais 2 mm diâmetro, 
glabros. Folhas cartáceas, glabras, lisas, ovadas, 
elípticas, ápice agudo a acuminado, base aguda, 
revoluta na face abaxial, 8–10 cm compr., 2–3 cm 
larg., margem inteira, levemente revoluta, nervura 
principal proeminente em ambas as faces, na face 
inferior com 1,5 mm largura na base foliar, linhas 
translúcidas raras e evidentes somente em folhas 
jovens, nervuras secundárias não evidentes; pecíolo 

0,5–0,8 mm compr. Inflorescências com pedúnculo 
curto, 1–2 mm compr., 6–12 flores; bractéolas 0,5 
mm compr., triangulares, tricomas curtos. Flores 
pentâmeras, 3–4 mm compr.; pedicelos 0,5–1 
mm compr.; sépalas 0,8–1 mm compr., ovadas, 
tricomas curtos, esparsos, cavidades secretoras 
globosas; pétalas 2 mm compr., 1 mm larg., 
cavidades secretoras globosas esparsas; estames 
e estaminódios com 1 mm compr., filetes conatos; 
apêndices do tubo estaminal ausentes; ovários 
elipsóides e pistilódios cônicos, com 1 mm compr. 
e 1 mm larg; estigma 1,5 mm. Fruto elipsóide, 6–7 
mm compr., 2,5–3 mm larg.

Myrsine rubra diferencia-se de M. umbellata 
pelas folhas menores e mais estreitas. Os pecíolos 
e pedicelos são menores, e os frutos elipsóides. A 
casca interna tem cor vermelha, que se mantém 
mesmo após a herborização. Ocorre do estado 
do Espírito Santo ao sul do Paraná próximo a 
ambientes alagados de vegetação de restinga. 
Ilustração em Freitas & Kinoshita (2005).
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Linhares, 
estrada da Bomba d’Água, no final da estrada, 
15.VI.1989, D.A. Folli 929 (CVRD, RB); RIO DE 
JANEIRO: Macaé, entre lagoa Comprida e Carapebus, 
18.IX.1986, D. Araújo et al. 7591 (GUA, RB); 
PARANÁ: Paranaguá, Vila Balneária, 24.VII.1947, G. 
Hatschbach 757 (MBM, RB).

20. Myrsine squarrosa (Mez) M.F.Freitas & Kin.-
Gouv. Bradea 10(1): 3.2004. Rapanea squarrosa 
Mez in Engl. Pflanzenreich 9(IV.236):390.1902. 
Tipo: Brasil, Minas Gerais, Caldas, 1845, Regnell 
I 53a, I53. (síntipos, S)

Arbustos 1–2 m alt., ramos terminais 
2–4 mm diâmetro, glabros. Folhas coriáceas, 
congestas no ápice dos ramos, glabras, lisas, 
elípticas a lineares, ápice agudo, base aguda a 
obtusa, revoluta na face abaxial, 2,5–3(5) cm 
compr., 1–1,2 cm larg., margem inteira, levemente 
revoluta, nervura principal proeminente em ambas 
as faces, na face inferior com 0,8 mm largura na 
base foliar, linhas translúcidas não evidentes em 
folhas jovens e adultas, nervuras secundárias não 
impressas na face abaxial, pouco evidentes no 
material desidratado; pecíolo alvo-esverdeado, 
2–4 mm compr. Inflorescências sésseis, 6–7 
flores; bractéolas 0,5–0,7 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos. Flores pentâmeras, 2–2,5(3) mm 
compr.; pedicelos 0,6–1 mm compr.; sépalas 1 mm 
compr., triangulares, tricomas curtos, esparsos, 
cavidades secretoras globosas e elípticas; pétalas 
1,5–2 mm compr., 1 mm larg., cavidades secretoras 
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globosas e elípticas; estames e estaminódios com 
1 mm compr., filetes conatos, apêndices do tubo 
estaminal ausentes; ovário globoso e pistilódio 
cônico 1 mm compr e 1mm de larg; estigma 
1–1,2 mm. Fruto globoso, 4 mm compr., 3 mm 
larg., pericarpo do fruto imaturo verde, denso em 
cavidades secretoras com conteúdo escuro.

Myrsine squarrosa foi sinonimizada por 
Otegui (1998) em M. coriacea, porém a primeira 
é uma espécie glabra, com folhas coriáceas, 
arbustiva, enquanto M. coriacea apresenta folhas 
cartáceas, tricomas ferrugíneos nos ramos terminais 
e porte arbustivo a arbóreo. Esta espécie ocorre em 
campos rupestres do estado de Minas Gerais e nos 
campos de altitude dos estados do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Santa Catarina. Ilustração em Freitas 
& Kinoshita (2004). 
 Material selecionado: MINAS GERAIS: Brumadinho, 
Retiro das Pedras, 1480msm., 28.X.1997, A. Barros et al. 
157, 185 (BHCB, SP). RIO DE JANEIRO: Nova Iguaçú, 
Tinguá, REBIO, Pico do Tinguá, estrada da trilha do 
Rala, Sapé, 1600 m.s.m, 30.I.2002, H.C. de Lima et al. 
5994 (RB). SÃO PAULO: Itararé, Campos de São Pedro, 
10.XII.1966, J. Mattos 15277 (SP). SANTA CATARINA: 
Ilhota, Morro do Baú, 17.VII.1966, D. Hunt 6355 (SP).

21. Myrsine umbellata Mart. Flora Beibl. ser. 
2, 24:18.1841. Tipo: Herb. Fl. Brasil. 876. s.d., 
Martius (holótipo, M; isótipos, BR, WU) 
 Fig. 4m-p

Árvores e arvoretas (3)6–8(16) m alt., ramos 
terminais 3–4 mm diâmetro, glabros. Folhas 
cartáceas, glabras, lisas, ovadas, ápice agudo, base 
aguda a obtusa, revoluta na face abaxial, 5–15(30) 
cm compr., 2–5(8) cm larg.,cm compr., margem 
inteira, levemente revoluta, nervura mediana 
proeminente em ambas as faces, na face inferior 
com 1 mm largura na base foliar, glândulas e linhas 
translúcidas evidentes em folhas jovens e adultas, 
nervuras secundárias não impressas na face abaxial, 
evidentes apenas no material desidratado; pecíolo 
alvo-esverdeado, (0,5)0,8–1,5(2) cm compr. 
Inflorescências com pedúnculo curto, 1–2(4) mm 
compr. 10–15 flores; bractéolas 1 mm compr., 
triangulares, tricomas curtos. Flores pentâmeras 
ou hexâmeras, 5–7 mm compr.; pedicelos 3–5 mm 
compr.; sépalas 1 mm compr., agudas, tricomas 
curtos, esparsos, cavidades secretoras raras, 
globosas e elípticas; pétalas 3–4 mm compr., 1 
mm larg., agudas, cavidades secretoras lineares em 
maior densidade que globosas e elípticas; estames 
2–2,2 mm compr., estaminódios 0,8–1,2 mm 
compr.; filetes conatos, apêndices do tubo estaminal 

ausentes; ovário globoso 1–1,2 mm compr, 1 mm 
larg., pistilódio globoso 1 mm compr.; estigma 
1,5–2 mm. Fruto globoso, 4–5 mm compr., 3–4 
mm larg., pericarpo do fruto imaturo verde, raro 
cavidades secretoras com conteúdo claro ou não 
visíveis.

Myrsine umbellata é uma das espécies de 
distribuição mais ampla, com ocorrência em 
diversos habitats e muito bem representada nos 
herbários brasileiros. É caracterizada por flores 
com longos pedicelos, densamente dispostas nos 
ramos terminais. Ocorre amplamente na região 
de estudo.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Santa 
Teresa, Aparecidinha, 16.VI.1999, L. Kollmann 2599 
(RB). MINAS GERAIS: Diamantina, 6.VI.1985, F. 
Barros 1131 (SP, RB). PARANÁ: Bocaiúva do Sul, 
Sesmaria, 29.I.1969, G. Hatschbach 20924 (MBM). 
RIO DE JANEIRO: Itatiaia, P.N. Itatiaia, 12.IV.1977, 
G. Martinelli et al. 1617 (RB). RIO GRANDE DO 
SUL: Camaquã, Pessegueiro, 12.X.1983, M. Sobral 
2416 (FLOR). SANTA CATARINA: Blumenau, Faz. 
Faxinal, 13.XI.1986, D.B. Falkenberg 3834 (FLOR). 
SÃO PAULO: Águas de Prata, 11.I.1994, V. C. Souza 
et al. 5013 (IAC). 

22. Myrsine venosa A. DC. Ann. Sc. Nat. Ser. 2. 
5(16): 86.1841. Tipo: Brasil, Rio de Janeiro, restinga 
da Tijuca, 1834, M. Lund 219. (holótipo, C)  
 Fig. 5a-d

Árvore e arvoretas 5–8(15)m alt., ou 
arbustos 1,5–3 m alt., ramos terminais 3 mm 
diâmetro, glabros, não suberosos. Folhas coriáceas, 
aromáticas, glabras, lisas, ovadas, elípticas ou 
obovadas, ápice agudo a acuminado, base aguda, 
revoluta na face abaxial, (10)12–16(19) cm 
compr., 7–8(9) cm larg., margem inteira, revoluta, 
nervura mediana proeminente em ambas as faces, 
na face abaxial com 1 mm largura na base foliar, 
linhas translúcidas densas em toda face abaxial 
do limbo, visíveis em folhas jovens e adultas, 
nervuras secundárias não impressas na face abaxial, 
evidentes apenas no material desidratado; pecíolo 
alvo-esverdeado, 1–1,5 mm compr. Inflorescências 
com pedúnculo curto, 2–4 mm compr., 10–12 
flores; bractéolas 0,5 mm compr., triangulares, 
tricomas curtos. Flores pentâmeras, 4–5 mm 
compr.; pedicelos 1–2 mm compr.; sépalas 1–2 
mm compr., triangulares, tricomas curtos, esparsos, 
raras cavidades secretoras globosas ou ausentes; 
pétalas 0,3–0,4 mm compr., 1,5 mm larg., cavidades 
secretoras lineares; estames 2–2,2 mm compr., 
estaminódios 1,1–5mm compr., filetes conatos, 
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Figura 4 – a-d. Myrsine monticola. a. ramo com flores e frutos, b. flor estaminada, c. flor pistilada, d. fruto. (a,d. Salino 3605, 
b. Kinoshita s.n. UEC 135119, c. Freitas 255). e-h. M. parvifolia. e. ramo com frutos, f. flor estaminada em botão, g. flor 
pistilada com fruto em formação, h. fruto. (e, h. Freitas 301, f. Souza 24994, g. Harley 17292). i-l. M. parvula. i. ramo com 
frutos, j. flor estaminada, k. flor pistilada com fruto em formação e bractéola, l. fruto. (i, l. Francisco s.n. FUEL 23820, j. R 
11635, k. Sakai 32666). m-p. M. umbellata. m. ramo com flores, n. flor estaminada, o. flor pistilada, p. frutos e bractéolas. (m. 
Kollmann 2599, n. Barros 1131, o, p. Martinelli 1617)
Figure 4 – a-d. Myrsine monticola. a. branch with flowers and fruits, b. staminate flower, c. pistillate flower, d. fruit. (a,d. Salino 3605, b. Kinoshita 
s.n. UEC 135119, c. Freitas 255). e-h. M. parvifolia. e. branch with fruits, f. staminate bud flower, g. pistillate flower with developing fruit, h. fruit. 
(e, h. Freitas 301, f. Souza 24994, g. Harley 17292). i-l. M. parvula. i. branch with fruits, j. staminate flower, k. pistillate flower with developing 
fruit and bracteole, l. fruit. (i, l. Francisco s.n. FUEL 23820, j. R 11635, k. Sakai 32666). m-p. M. umbellata. m. branch with flowers, n. staminate 
flower, o. pistillate flower, p. fruits and bracteoles. (m. Kollmann 2599, n. Barros 1131, o, p. Martinelli 1617)
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apêndices do tubo estaminal ausentes; ovário 
globoso 1–1,5 mm compr., 1 mm larg., istilódio 
cônico 1–1,5 mm compr.; estigma 1–1,3 mm. Fruto 
globoso, 5–6 mm compr., 5–6 mm larg., pericarpo 
do fruto imaturo verde a castanho esverdeado, 
fruto maduro nigrescente, cavidades secretoras 
pouco visíveis.

Esta espécie é caracterizada por apresentar 
folhas com muitos canais secretores, em forma 
de densas e pequenas linhas translúcidas por todo 
o limbo, poucos frutos em curtos pedicelos. As 
flores são odoríferas e fornecem muito pólen aos 
insetos visitantes. Ocorrem na Bahia, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, 
e Santa Catarina.
Material selecionado: ESPÍRITO SANTO: Reserva 
Biológica Santa Lúcia, 30.IX,1999, V. Demuner 66 et 
al. (MBML, RB); MINAS GERAIS: Caratinga, Est. 
Biol. de Caratinga, 13.IV.1992, L.V. Costa et al.  (BHCB 
22356); PARANÁ: Paranaguá, Ilha do Mel, Praia do 
Farol, 17.IV.1987, S.M. Silva et al. 1320 (FUEL, MBM, 
PKDC, UEC, UPCB); RIO DE JANEIRO: Angra dos 
Reis, Ilha Grande, Res. Biol. Praia do Sul, Praia do 
Sul, 27.IX.1983, D: Araújo et al. 5690 (GUA); SANTA 

CATARINA: Araquari, Barro do sul, restinga, 9.I.1953, 
Reitz et al. 5151 (HBR, MBM, IHN); SÃO PAULO: 
Cananéia, Res. Biol. Ilha do Cardoso, V.2000, M.F. 
Freitas et al. 303, 304 (UEC, RB); 

23. Myrsine villosissima Mart, Fl. Beibl. ser. 2, 
24:18.1841. Tipo: Mart. Herb. Fl. Bras. 258. Brasil, 
São Paulo, XII.1817, Martius (lectótipo, M)  
 Fig. 5e-h

Arbustos 1,–1,5(4) m alt, ramos terminais  
1 mm diâmetro, pilosos, ferrugíneos. Folhas 
membranáceas, pilosas, lisas, ovadas, ápice agudo 
a acuminado, base obtusa, não revoluta na face 
abaxial, (3)4–7 cm compr., (1)1,5–2,5 cm larg., 
margem inteira a levemente crenada, nervura 
mediana proeminente em ambas as faces, na face 
inferior com 1mm largura na base foliar, linhas 
translúcidas não visíveis, nervuras secundárias 
evidentes em ambas as faces; pecíolo alvo-
esverdeado, piloso, 1–2 mm compr. Inflorescências 
com pedúnculo curto, 1 mm compr.;4–5 flores, 
bractéolas 1mm compr., triangulares, tricomas 
longos; Flores pentâmeras, raro tetrâmeras, 4–5 

Figura 5 – a-d. Myrsine venosa. a. ramo com botões, b. flor estaminada, c. flor pistilada com fruto em formação, d. 
fruto. (a. Silva 1320, b. Freitas 304, c, d. Demuner 66). e-h. M. villosissima. e. ramo com frutos, f. flor estaminada 
com bractéola, g. flor pistilada, h. fruto. (e, h. Rossi 1552, f. Freitas 309, g. Leoni 3729). 
Figure 5 – a-d. Myrsine venosa. a. branch with buds, b. staminate flower, c. pistillate flower with developing fruit, d. fruit. (a. Silva 1320, 
b. Freitas 304, c, d. Demuner 66). e-h. M. villosissima. e. branch with fruits, f. staminate flower with bracteole, g. pistillate flower, h. 
fruit. (e, h. Rossi 1552, f. Freitas 309, g. Leoni 3729). 
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mm compr.; pedicelos 1,5–2 mm compr., glabros 
com tricomas somente na base das sépalas; sépalas 
1,5–2 mm compr., ovado-lanceoladas, tricomas 
longos, densos, cavidades secretoras elípticas 
em toda sépala ou apenas na base; pétalas 3–3,5 
mm compr., 1 mm larg., pouco pilosas; cavidades 
secretoras globosas e elípticas pouco visíveis, 
lineares ausentes; estames e estaminódios 1–2 
mm compr.,  filetes conatos, apêndices do tubo 
estaminal presentes; ovário globoso e pistilódio 
cônico 1 mm, 1 mm de larg; estigma 2 mm. Fruto 
globoso, 3–4 mm compr., 2–3 mm larg., pericarpo 
do fruto imaturo verde, cavidades secretoras 
visíveis.

Representada por arbustos ramificados com 
folhas membranáceas, muito pilosas. Os tricomas 
no ápice dos ramos jovens são esverdeados 
passando a ferrugíneos. Ocorrem em Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Ouro Preto, 
Camarinhas, X.2000, M. F. Freitas et al. 309 (UEC, RB); 
Parque Nacional do Caparaó, Alto do Caparó, VIII.1997, 
L. Leoni 3729 (RB). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, Pq. 
Nacional de Itatiaia, km. 13, 1.II.1939, L. Lanstyak 318 
(RB); SÃO PAULO: São Jose do Barreiro, Pq. Nac. 
Serra da Bocaina, trilha para a Cachoeira de Santo Isidro, 
16.VII.1994, L. Rossi et al. 1552 (SP, IAC, UEC).
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Resumo
Como parte da revisão da família Verbenaceae para a Flora do Brasil são apresentados dois sinônimos 
novos, e uma combinação nova no gênero Lantana, bem como um nome novo, dez sinônimos novos e dez 
lectotipificações no gênero Lippia e dois sinônimos novos em Stachytarpheta.
Palavras-chave: Flora do Brasil, Lantana, Lippia, Stachytarpheta,taxonomia.

Abstract
As part of the revision of the family Verbenaceae for the Flora of Brazil, two new synonyms and one new 
combination in the genus Lantana, as well as one new name, ten new synonyms and ten lectotypifications in 
the genus Lippia and two new synonyms in Stachytarpheta are presented.
Key words: Flora of Brazil, Lantana, Lippia, Stachytarpheta, taxonomy.
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Introdução
Verbenaceae (senso Cantino et al.1992) 

reúne cerca de 32 gêneros e 480 espécies, com 
distribuição neotropical (Atkins 2004). O Brasil 
reúne a maior riqueza da família, com 16 gêneros 
e 290 espécies, sendo 191 endêmicas (Salimena 
et al. 2014). Os gêneros mais representativos na 
flora brasileira são Lippia L., com 88 espécies, 
sendo 68 endêmicas (Salimena & Múlgura 2014), e 
Stachytarpheta Vahl, representado por  81 espécies, 
75 endêmicas (Salimena 2014), ambos com maior 
riqueza nos cerrados e campos rupestres do Planalto 
Central e Cadeia do Espinhaço. Lantana L. está 
representado por 22 espécies na flora brasileira, das 
quais 12 são endêmicas (Silva & Salimena 2014). 

Stachytarpheta está incluído na tribo 
Duranteae Benth., que reúne os gêneros com 
inflorescências arranjadas em espigas terminais ou 
racemos compostos, com ramos floríferos terminais 
ou axilares, destacando-se dos demais pela presença 
de dois estames funcionais e dois estaminódios.

 Lantana e Lippia estão incluídos na tribo 
Lantaneae Endl., que representa cerca de 80% 

das espécies de Verbenaceae (Marx et al. 2010). 
Esta tribo reúne os gêneros com cálice persistente 
no fruto, corola 4–5 lobada e ovário unicarpelar, 
que se desenvolve em drupa 2-locular com 
pireno 2-seminado em Lantana ou esquizocarpo, 
separando-se em dois mericarpos uniseminados na 
maturidade, em Lippia (Atkins 2004). A morfologia 
do fruto tem sido o caráter classicamente utilizado na 
delimitação destes gêneros. Apesar da importância 
na taxonomia e delimitação de ambos os gêneros, 
este caráter é omitido na maioria das descrições 
originais das espécies destes gêneros, sendo 
motivo de confusões taxonômicas, necessitando de 
revisão das coleções das espécies, especialmente 
as coleções-tipo, para a correta identificação e 
delimitação de Lantana e Lippia.

Este trabalho é parte de uma ampla revisão e 
atualização da nomenclatura dos gêneros Lantana, 
Lippia e Stachytarpheta para o tratamento da 
família Verbenaceae na Lista de Espécies da Flora 
do Brasil. Tem como objetivo a publicação das 
alterações que já estão sendo utilizadas nesta base 
de dados, e sua correta utilização nas diversas floras 
em elaboração no país.
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Material e Métodos
Para a revisão e atualização taxonômica 

de Verbenaceae para a Flora do Brasil foram 
examinadas as obras prínceps de todas as espécies 
de Lantana, Lippia e Stachytarpheta com registro 
para a flora brasileira, bem como examinadas 
as coleções-tipo destas espécies depositadas nos 
herbários B, BR, G, NY, K, P, SI, TEX/LL e W 
(acrônimos segundo Thiers 2014). Além destas, 
foram examinadas as coleções de Verbenaceae 
dos seguintes herbários brasileiros: BHCB, CEN, 
CESJ, HBRC, HUEFS, MBM, RB, SPF, UB e 
UFG, para complementação dos dados dos táxons.

Resultados
1. Lantana gracilis T. Silva, Darwiniana 40: 59. 
2002. Lippia bahiensis Moldenke, Phytologia 
31(2): 229. 1935, non Lantana bahiensis Turcz., 
Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 36(2): 
206.1863. Tipo: BRASIL. Bahia: 23 km sul de 
Aracatu, entre Vitória da Conquista e Brumado, 
13.I.1974, R.M.Harley, S.A.Renvoize, C.M.Erskine, 
C.A. Brighton & R. Pinheiro 15027 (holótipo, TEX/
LL!; isótipo K!).
Lippia harleyi Moldenke, Phytologia 31(2): 231. 
1975. Tipo. BRASIL. Bahia: Serra do Curral Feio, 
estrada para Minas do Mimoso, 8 km nordeste de 
Lagoinha, 5,5 km sudeste de Delfino, 10°24’S 
041°17’W, 5.III.1974, R.M. Harley, S.A. Renvoize, 
C.M. Erskine, C.A. Brighton & R. Pinheiro 16788 
(holótipo, TEX/LL!; isótipo MO!), syn. nov.

Lantana gracilis foi descrita como Lippia 
bahiensis, sem menção ao fruto, sendo esta 
característica utilizada por Silva & Salimena (2002) 
para a proposição da nova combinação para o 
gênero Lantana. 

O novo sinônimo aqui proposto (Lippia 
harleyi Moldenke), foi descrito como Lippia, mas 
a coleção-tipo e outros materiais desta espécie 
examinados em diferentes coleções de herbários, 
mostraram que o fruto é uma drupa com um pireno. 
Além do que as descrições originais de ambas as 
espécies são praticamente idênticas. Desta forma 
é apresentado um novo sinônimo para Lantana 
gracilis T. Silva, espécie endêmica dos campos 
rupestres do estado da Bahia.

2. Lantana hypoleuca Briq., Bull. Herb. Boissier, 
sér. 2, 4: 1064. 1904. Tipo: PARAGUAI: “In 
regione cursus superioris fluminis Apa”, 1902, 
E. Hassler 7778 (lectótipo, G!, designado por  
T.Silva 2001).

Lippia vinosa  Moldenke, Phytologia 28(3): 303. 
1974. Tipo: BRASIL: Mato Grosso. Terenos 
13.VIII.1970, G. Hatschbach & O. Guimarães 
24621 (holótipo, TEX/LL!; isótipo, MBM!), 
syn. nov.

Lippia  v inosa fo i  descr i ta  sem as 
características do fruto que separam Lantana 
e Lippia. As características morfológicas desta 
espécie são idênticas às descritas para Lantana 
hypoleuca, incluindo a filotaxia ternada, lâmina 
foliar cartácea, discolor, com comprimento de 4–6 
cm, 2 inflorescências por nó, menores que as folhas 
adjacentes, pedúnculos da inflorescência até 2 cm 
compr. e brácteas ovais. O fruto em Lippia vinosa 
é vináceo (in sched.), caráter que provavelmente 
lhe conferiu este nome, com exocarpo estriado, 
idêntico ao apresentado por Lantana hypoleuca. 
Dessa forma, é proposta a nova sinonímia, 
expandindo a distribuição geográfica de Lantana 
hypoleuca, com registros de ocorrência para ao 
Paraguai e Brasil, nos estados de Goiás, Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal 
(Silva & Salimena 2014) incluindo também o 
estado do Mato Grosso.

3. Lantana ramboi (Moldenke) Salimena & 
Múlgura, comb. nov. Lippia ramboi Moldenke, 
Lloydia 13(3): 223. 1950. Tipo: BRASIL. Rio 
Grande do Sul: São Francisco de Paula, 13.III.1950, 
B. Rambo 46306 (holótipo, NY!).

Na descrição original de Lippia ramboi 
não são apresentadas características do fruto. 
Entretanto, a análise de diversos outros materiais 
desta espécie, depositados em diferentes herbários, 
deixa clara a morfologia do fruto, do tipo drupa, 
característica de Lantana, sendo proposta a nova 
combinação. Lantana ramboi é caracterizada 
pelas lâminas foliares obovadas-elípticas e flores 
amarelas, ocorrendo em bordas de florestas na 
região Sul do Brasil.

4. Lippia acutidens Mart. & Schauer in DC., Prodr. 
11: 590. 1847. Tipo: BRASIL. “In campis prov. 
Minarum ad praedium Yha, in confinibus prov. 
Goyacensis”. C.F.V.Martius s.n. (holótipo, M!; 
isótipo, SI!). 
Lippia reticulata Hayek, Repert. Spec. Nov. Regni 
Veg. 19:87.1906. Tipo: BRASIL. Piauí, G. Gardner 
2940 (lectótipo P!, aqui designado; isolectótipos, 
G!, W!). syn.nov.

Lippia reticulata foi descrita baseada em um 
síntipo, formado por duas coleções de Gardner no 
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Brasil, dos estados do Piauí e Pernambuco, ambas 
com o mesmo número de coleta (2940). Estas 
coleções foram examinadas nos herbários G, P e 
W, sendo  indicada para lectotipificar a espécie 
a coleção com procedência do Piauí, depositada 
em P, por reunir ótimas características do táxon e 
apresentar excelente estado de conservação.

A análise das coleções-tipo de L. reticulata 
Hayek deixa evidente a sinonímia sob L. acutidens 
Mart. & Schauer, espécie bastante característica 
pelas lâminas foliares coriáceas, ovais, com 
margem denteada-ciliada. Esta espécie ocorre nos 
estados da Bahia, Goiás, Maranhão e Tocantins 
e a referência para Minas Gerais, na coleção de 
Martius s/n, é duvidosa, uma vez que não foram 
encontrados registros da espécie neste estado. A 
coleção Gardner 2940, do estado de Piauí, deve 
da mesma forma referir-se ao atual estado do 
Maranhão, já que não existe nenhum outro registro 
da espécie para o Piauí.

5. Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P. 
Wilson, Bot. Porto Rico 6: 141.1925. Lantana alba 
J. F. Miller, Gard. Dict. Edit. 8. 1768. Camara alba 
(Mill.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 504. 1891. Tipo: 
México. Campeche, W. Houstoun (holótipo, BM!; 
fotografia, SI).
Zappania odoratissima Scopoli, Deliciae florae 
et faune insubricae 1: 34. 1786. Lectótipo aqui 
designado: Deliciae florae et faune insubricae 1: 
tab. 15. 1786.
Lippia citrata Willd. ex Cham., Linnaea 7: 214. 
1832. Tipo: BRASIL. F.W. Sieber s.n. (lectótipo, 
HAL 106957!, aqui designado; isótipos, BR!, 
HAL!). 
Lippia globiflora var. normalis Kuntze f. lilacina 
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(2): 251. 1898. Tipo: 
BRASIL. Mato Grosso, VII.1892, C.E.O.Kuntze 
s.n. (lectótipo, NY137764!, aqui designado).

Lippia alba é uma espécie de ampla 
distribuição ocorrendo nas Américas, desde o sul 
dos Estados Unidos, México e Índias Ocidentais até 
a Argentina e Uruguai, nos mais variados ambientes, 
ocorrendo em florestas, campos, beira de estradas, 
sendo muito cultivada para uso medicinal. No 
Brasil, é frequente na região Amazônica, onde 
ocorre em bancos de areia ao longo dos rios. Esta 
ampla distribuição geográfica resulta em grande 
plasticidade fenotípica, e na descrição de muitos 
táxons relacionados às variações encontradas nas 
folhas, incluindo principalmente características 
relacionadas à forma da lâmina e indumento.

Zappania odoratissima é um nome validamente 
publicado com uma ilustração e considerada 
sinônimo de L. alba na Flora do Panamá (Moldenke 
1973). Não existem informações sobre coleções de 
I.A. Scopoli, que trabalhou no Horto Botânico de 
Pavia, Itália, sendo, portanto, a ilustração designada 
para tipificar esta espécie.

Lippia globiflora var. normalis Kuntze f. 
lilacina Kuntze está representada na coleção do 
herbário NY por três coleções identificadas como 
“cotipos”, por Moldenke. Para lectotipificar este 
nome foi indicada a coleção NY 137764, que inclui 
três ramos com flores, bem desenvolvidos, que 
melhor representa a espécie. Esta coleção inclui 
uma etiqueta manuscrita com vários sinônimos, 
outras duas etiquetas manuscritas por C.O.Kuntze,  
em que nomeia a nova forma lilacina, e outra com 
os seguintes dados: “Brasilia, 7,1892. Mato Grosso, 
Playa am Rio Paraguay”. A coleção de número 
NY137765 com estes mesmos dados, inclui dois 
ramos, mas não inclui a etiqueta de sinônimos. A 
coleção NY173366 não traz informações sobre 
a data de coleta e indica apenas a localidade 
“Concepción de Paraguay”.

6. Lippia alnifolia Schauer in DC., Prodr. 
11: 588. 1847. Tipo: BRASIL. “Habitat in 
campis graminosis ad Mumbucas, deserti Min. 
Nov. Provinciae M. Geraes” C.F.P.Martius s.n. 
(lectótipo, M!, aqui designado; isótipo, SI!).
Lippia rotundifolia var. bahiensis Moldenke, 
Phytologia 48: 290. 1980. Tipo: BRASIL. Bahia, 
Palmeiras, 31.X. 1979, S .Mori 12919 (holótipo, 
TEX!), syn.nov.

Lippia alnifolia foi descrita baseada na coleção 
de Martius s.n., havendo no protólogo a referência: 
“In campis graminosis Brasiliae, in Prov. Minarum 
et Bahiensis”. Para a lectotipificação desta espécie, 
foi designada a coleção de Martius s.n, depositada 
em M, procedente de Minas Gerais, que apresenta 
todas as caraterísticas da  espécie. Entretanto, a 
procedência desta coleção deve ser considerada para 
os limites geográficos estabelecidos para a época, 
uma vez que não há nenhum registro de L. alnifolia 
até o momento para o estado de Minas Gerais, sendo 
a espécie endêmica do estado da Bahia.

7. Lippia aristata Schauer, in DC Prodr. 11: 581. 
1847. Lantana aristata (Schauer) Briq., Archiv. 
Bot. 2(10): 17. 1904. Tipo: BRASIL. Goiás: 1839, 
G.Gardner 3403 (lectótipo, K!, designado por Silva 
2001; isolectótipos, BM!, K!, SI!).
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Lantana aristata var. hoehnei Moldenke, Phytologia 
3: 112. 1949. Tipo: Brasil. Mato Grosso: Coxipó da 
Ponte, F. C. Hoehne, Com. Rondon 2821(holótipo, 
NY!), syn. nov. 

Lantana aristata var. hoehnei foi descrita 
com base na forma das brácteas, que diferem 
da variedade tipo pelo ápice obtuso. A análise 
do holótipo desta variedade deixa clara sua 
identificação como Lippia com base no tipo de 
fruto, enquanto a morfologia das brácteas não 
apresenta diferenças que sustentem a variedade, 
sendo portanto proposta a sua sinonímia.

8. Lippia felippei Moldenke, Phytologia 10(3): 
171. 1964. Tipo: Brasil. Minas Gerais: Prata, 
20.III.1963, G.M.Felippe 140 (holótipo, US!; 
isótipos, HB!, HUFU!, NY!, RB!, SP!).
Lippia lupulina var. paraguariensis Chodat, Bull. 
Herb. Boissier, ser. 2, 2: 820. 1902. Tipo: Paraguai: 
“In campo Apépu (Tapiraguay)”, VIII, E. Hassler 
4335 (lectótipo NY! designado por Salimena 2002: 
12, isótipo P!), syn. nov.

Lippia felippei é caracterizada pelas lâminas 
foliares cordiformes e reflexas, além de brácteas 
membranáceas róseas. Ocorre no Paraguai e no 
Brasil, na região do cerrado nas divisas dos estados 
de Minas Gerais e São Paulo. 

Lippia lupulina var. paraguariensis Chodat 
foi considerada um sinônimo de Lippia renifolia 
Turcz. (Salimena 2002). Entretanto, após o 
exame das coleções-tipo desses nomes, tornou-se 
evidente que não são sinônimos. As características 
da lâmina foliar cordiforme, com base cordada, 
margem denteada e posição reflexa da folha no 
caule, permitem separar Lippia lupulina var. 
paraguariensis  de Lippia lupulina Cham., sendo 
a variedade proposta por Chodat (1902) claramente 
um sinônimo de L. felippei, que apresenta estas 
mesmas características diagnósticas.

9. Lippia filifolia Mart. & Schauer, in DC. Prodr. 
11: 586. 1847. Tipo: BRASIL. Minas Gerais: Serra 
de Santo Antônio, C.F.P. Martius s.n (lectótipo, M 
110863!, aqui designado)
Lippia linearifolia Moldenke, Phytologia 24: 454. 
1972. Tipo: BRASIL. Minas Gerais: Gouveia, Serra 
do Espinhaço, 12.XI.1971, G. Hatschbach 27812 
(holótipo, TEX!; isótipos, MBM!, MO!), syn. nov.

Lippia l ineari fol ia  apresenta como 
características principais as lâminas muito estreitas, 
filiformes e com indumento glanduloso-viscoso, 
além de flores amarelas. Estas são também as 

características descritas anteriormente para Lippia 
filifolia. A análise das coleções-tipo de ambas as 
espécies, permitiu reconhecer que L. filifolia e L. 
linearifolia correspondem a um único táxon e que 
o primeiro nome tem prioridade, sob o ponto de 
vista nomenclatural, razão pela qual L. linearifolia 
é sinonimizado. Na descrição original de L. filifolia 
são citadas duas coleções de Martius e Riedel para 
Minas Gerais. Foi designada a coleção Martius s.n, 
depositada no herbário M, com registro 110863, 
para lectotipificar L. filifolia por melhor representar 
as características desta espécie.

10. Lippia ganevii Salimena & Múlgura, nom. nov. 
Lantana hatschbachii Moldenke (1977:164), non 
Lippia hatschbachii Moldenke. Tipo: BRASIL: 
Bahia. Morro do Chapéu, 15.I.1977, G. Hatschbach 
39651 (holótipo, TEX!;  isótipo, MBM!).

Lantana hatschbachii foi descrita por 
Moldenke (1977) sem mencionar as características 
do fruto. Como este caráter é a base para delimitação 
dos gêneros Lantana e Lippia, a análise de diversas 
coleções de herbários desta espécie, provenientes 
do estado da Bahia e que se encontravam sem 
identificação, principalmente nos herbários 
HUEFS, K e SPF, mostraram que o fruto é seco 
do tipo esquizocárpico, tratando-se portanto de 
uma espécie de Lippia e desta forma, necessária a 
sua transferência para este gênero. Como o epíteto 
“hatschbachii” encontra-se pré-ocupado em Lippia, 
foi proposto o nome novo Lippia ganevii para 
substituí-lo em homenagem às ricas coleções desta 
espécie feitas por Wilson Ganevi, que serviram de 
base para esta sinonimização.

11. Lippia grandiflora Mart. & Schauer, in DC 
Prodr. 11: 591. 1847. Tipo: BRASIL. Minas Gerais, 
C.F.P.Martius 1571 (holótipo, M!; isótipo TEX/
LL!).
Lantana glaziovii Moldenke, Phytologia 1: 462. 
1940. Tipo: BRASIL. Goiás: Près de Ponta Alta, 
26.VII.1894, A.F.M.Glaziou 21892 (holótipo, G!; 
isótipos B!, NY!, P!, SI!), syn. nov. 

Lippia grandiflora foi descrita com base 
em uma coleção de Martius, procedente de Minas 
Gerais. Moldenke (1965) cita como coleção-
tipo Martius 157, mas o número correto desta 
coleção é Martius 1571. Esta espécie se destaca 
pelo hábito cespitoso e reduzido, ocorrendo em 
áreas campestres no Brasil, Paraguai e nordeste 
da Argentina, especialmente nos cerrados, com 
floração pós-queimadas. Lantana glaziovii 
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Moldenke apresenta as mesmas características 
morfológicas de Lippia grandiflora, incluindo o 
hábito reduzido, sistema subterrâneo desenvolvido, 
e a análise da coleção-tipo indica que o fruto é 
do tipo esquizocárpico, característica ausente em 
ambas as descrições originais, sendo proposta a 
sinonimização de Lantana glaziovii.

12. Lippia lacunosa Mart. & Schauer in DC., 
Prodr. 11: 590. 1847. Tipo: BRASIL. Minas Gerais, 
J.B.E.Pohl 131(lectótipo, K!, aqui designado; 
isolectótipos, M!, P!, SI!, W!).
Lippia rotundifolia var. cordata Moldenke, 
Phytologia 52(6): 414. 1983. Tipo. BRASIL. 
Distrito Federal, Estação Florestal Cabeça de Veado, 
27.VIII.1975, E.P.Heringer 14827 (holótipo, NY!), 
syn.nov.

Lippia rotundifolia var. cordata foi descrita 
por Moldenke (1983), que reconheceu como 
caráter diagnóstico desta variedade a base da 
lâmina foliar cordada. A análise do holótipo desta 
variedade além de diversas coleções procedentes 
do Distrito Federal, indicam que esta variedade é 
um sinônimo de Lippia lacunosa, sendo todas as 
demais características morfológicas idênticas à esta 
espécie, sendo portanto um novo sinônimo.

13. Lippia lasiocalycina Cham., Linnaea 7: 231. 
1832. Tipo: BRASIL: F.Sellow B 1452 (lectótipo, 
K!, aqui designado; foto, Field Museum!, MO!)
Lippia subracemosa Mansf., Notizbl. Bot. Garden 
Berlin 9: 155. 1924. Tipo. BRASIL. Bahia, S. 
Maria, Pao de Moco, 1913, P.V.Luetzelburg 710 
(lectótipo M!, aqui designado; foto K!, foto Field 
Museum 17549!) syn. nov.

O holótipo de Lippia lasiocalycina , 
representado pela coleção Sellow s.n., depositado 
no herbário de Berlim (B), sem localidade e sem 
data, foi destruído durante a Segunda Guerra 
Mundial, sem informações adicionais no protólogo. 
Esta coleção foi fotografada por Macbride sob o 
número 17522, depositada no Field Museum (F). 
A coleção Sellow B 1452, traz o rótulo “Ex Museo 
Botanico Berolinense”, com outra etiqueta gravada 
“Reliquiae d. Sello.”. Entre as coleções de Sellow 
examinadas, de L. lasiocalycina, esta inclui as 
características encontradas na descrição original, 
como as medidas dos internós e inflorescências 
maduras e em frutificação, sendo indicada para 
lectotipificar a espécie. 

O holótipo de L. subracemosa, depositado 
no herbário de Berlim (B), foi destruído durante 

a Segunda Guerra Mundial e um isótipo desta 
coleção Luetzelburg 710, foi encontrado no 
herbário de Munique (M), o qual foi designado 
para lectotipificar a espécie. 

O exame das coleções tipo de Lippia 
lasiocalycina e Lippia subracemosa indicaram 
que em nada diferem, sendo proposto aqui o novo 
sinônimo.

14. Lippia pumila Cham., Linnaea 7: 218. 1832. 
Tipo. BRASIL. F.Sellow s.n .(holótipo, W!; 
isótipos, G!, HAL!, K!, P!, foto Field Museum!). 
Lippia nana Schauer in DC., Prodr. 11: 582. 1847. 
Tipo. BRASIL. Goiás: Serra do Urubu, J.B.E. Pohl 
156 (holótipo, W!;  isótipo K!), syn. nov.

A descrição de Lippia nana se sobrepõe à de 
Lippia pumila. A análise da coleção-tipo desses 
nomes deixa clara a sinonímia aqui proposta, uma 
vez que ambas apresentam xilopódio desenvolvido, 
lâmina foliar oval-lanceolada, inflorescências 
hemisféricas e indumento viscoso em toda a planta, 
além da presença de flores amarelas.

15. Lippia renifolia Turcz., Bull. Soc. Imp. 
Natulralistes Moscou 36(2): 204. 1863. Tipo: 
BRASIL. Goiás: 1841, G.Gardner 4336 (holótipo, 
KW; fotografía, SI!; isótipos, G!, K OXF!, P!, W!). 
Lippia marrubiifolia  Reichardt, Verh. Zool.-Bot. Ges. 
Wien 33: 322. 1884. Tipo: BRASIL. Minas Gerais, 
Paracatu, A. Varnhagen s.n. (holótipo, W!), syn.nov.

O exame dos isótipos de Lippia renifolia 
e da coleção-tipo de L. marrubiifolia indicam a 
proposta de sinonimização destas espécies por se 
tratarem de táxons idênticos, apresentando como 
características as folhas sésseis com lâminas 
reniformes. Lippia renifolia é uma espécie com 
distribuição nos cerrados e campos rupestres de 
Minas Gerais e Goiás, sendo muito característica 
pelas lâminas foliares sésseis, coriáceas, reniformes 
até orbiculares e inflorescências corimbiformes 
com brácteas membranáceas de coloração rosa.

16. Lippia rotundifolia Cham., Linnaea 7: 
230. 1832. Tipo: BRASIL: F.Sellow s.n. B1440 
(lectótipo K!, aqui designado; isolectótipos, NY!, 
VT!, SI!).

A coleção Sellow s.n., depositada em K, com 
a numeração B1440, traz no rótulo a anotação 
de Chamisso ao descrever uma espécie nova e 
foi designada para lectotipificar este epíteto, por 
apresentar todas as características incluídas na 
descrição original.
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17. Stachytarpheta spathulata Moldenke, 
Phytologia 29(2): 76. 1974. Tipo: BRASIL. 
Minas Gerais: Rodovia Diamantina - Curvelo, 
18 km by road southwest of Diamantina, Serra 
do Espinhaço, 10.IV.1973, W. R. Anderson 8515 
(holótipo, TEX!).
Bouchea chascanoides Moldenke, Phytologia 
3(2): 58. 1949. Tipo: BRASIL. Minas Gerais: 
Grão Mogol, Córrego dos Mortos, 11.XI. 1938, 
F. Markgraf, Melo Barreto & A.C.Brade 3399 
(holótipo, NY!; isótipo RB!), syn. nov.
Stachytarpheta spathulata subsp. mogolensis S. 
Atkins, Kew Bull. 60: 195. 2005. Tipo: BRASIL. 
Minas Gerais, Grão Mogol, 21.V.1982, M. C. 
H. Mamede et al. in CFCR 3388 (holótipo, SPF 
23593!, isótipo,  K!), syn. nov.

Moldenke (1949) descreveu Bouchea 
chascanoides com as mesmas características 
morfológicas presentes na descrição de 
Stachytarpheta spathulata, sendo as folhas 
espatuladas, a principal característica para 
reconhecimento desta última espécie. Além 
disso, na descrição original de B. chascanoides 
não há referência ao androceu, característica que 
permite separar Bouchea, que apresenta quatro 
estames perfeitos, de Stachytarpheta, com dois 
estames perfeitos e dois estaminódios. Desde a 
publicação de B. chascanoides, nenhum outro 
material havia sido coletado além da coleção-tipo 
e este táxon está ausente na flora de Verbenaceae 
de Grão Mogol, apesar do intenso trabalho de 
campo para o levantamento florístico na região 
(Salimena & Silva 2009). O exame das coleções-
tipo de B. chascanoides permitiu a identificação 
de dois estames funcionais e dois estaminódios, 
o que deixa clara a identidade desta espécie no 
gênero Stachytarpheta, aliada à presença de uma 
só bráctea floral e cálice não acrescente no fruto, 
características presentes neste gênero e ausentes 
em Bouchea. Com base nessas observações, 
B. chascanoides é aqui sinonimizada sob S. 
spathulata,  pela ausência de caráter distintivo 
entre os dois táxons. Por outro lado, Stachytarpheta 
spathulata subsp. mogolensis, proposta por Atkins 
(2004), não apresenta sustentação taxonômica, 
uma vez que o caráter relacionado à morfologia 
da lâmina foliar, espatulada, descrita para a 
variedade-tipo x flabeliforme, descrita para S. 
spathulata subsp. mogolensis, é altamente variável 
nos espécimes analisados em herbários e em 
populações observadas em campo. Além disso, o 
comprimento da inflorescência, de 1–4 cm descrito 

para S. spathulata subsp. mogolensis está incluído 
nos limites de Stachytarpheta spathulata, como 
observado nas diversas coleções examinadas e 
também em campo. Desta forma, Stachytarpheta 
spathulata subsp. mogolensis é considerada um 
sinônimo de S. spathulata.
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Resumo
As novas ocorrências, Pusillanthus pubescens (Rizzini) Caires para Pernambuco e Struthanthus meridionalis 
Kuijt para o Mato Grosso, são apresentadas, bem como o registro de novas famílias de hospedeiros: Fabaceae, 
Malvaceae, Rutaceae e Solanaceae. Struthanthus polyanthus var. gracilis é proposto como sinônimo 
taxonômico para S. meridionalis. Um isótipo de Struthanthus pubescens, localizado no herbário do Field 
Museum, é escolhido como seu lectótipo.
Palavras-chave: Bolívia, Brasil, erva-de-passarinho, lectotipificação, novos hospedeiros.

Abstract
Two new records, Pusillanthus pubescens (Rizzini) Caires for the state of Pernambuco, and Struthanthus 
meridionalis Kuijt for the state of Mato Grosso, are presented, as well as records of new host families: 
Fabaceae, Malvaceae, Rutaceae and Solanaceae. Struthanthus polyanthus var. gracilis is proposed as a 
taxonomic synonym of S. meridionalis. An isotype of Struthanthus pubescens, located in the Field Museum 
herbarium, is chosen as its lectotype.
Key words: Bolivia, Brazil, mistletoe, lectotypification, new hosts.
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Introdução
A família Loranthaceae é pantropical e 

possui 73 gêneros e ca. de 800 espécies de 
hemiparasitas, conhecidas nacionalmente como 
ervas-de-passarinho (Arruda et al. 2012). No Brasil 
a família é representada por 12 gêneros e ca. de 
131 espécies distribuídas por todos os domínios 
fitogeográficos (Arruda et al. 2012).

O gênero Pusillanthus Kuijt é monotípico e 
foi recentemente descrito (Kuijt 2008) com base 
em Phthirusa trichodes Rizzini, registrada para a 
Venezuela (Rizzini 1975). Após quatro anos Caires 
et al. (2012) propuseram uma nova combinação, 
Pusillanthus pubescens (Rizzini) Caires, tendo 
como basiônimo Struthanthus pubescens Rizzini, 
descrita também para a Venezuela (Rizzini 1950).

O parátipo de S. pubescens (Pittier 13103) 
depositado no herbário do Missouri Botanical 
Garden foi lectotipificado por Caires et al. (2012) 
para representar o binômio da espécie, haja vista 
que o holótipo (Saer 472) depositado no herbário 

venezuelano (ver Rizzini 1950) e seus isótipos não 
foram localizados.

A rara ocorrência de Pusillanthus pubescens 
no Brasil, registrada por Kuijt (2008) e Rizzini 
(1950, 1975), foi alterada com as sinonimizações de 
Phthirusa caatingae Rizzini, Phthirusa trichodes 
Rizzini e Struthanthus pubescens var. bahiensis 
Rizzini propostas por Caires et al. (2012). Tais 
sinônimos e outras amostras oriundas de Alagoas 
e Paraíba ampliaram a ocorrência de Pusillanthus 
pubescens no Brasil (Caires et al. 2012).

Diversas mudanças nomenclaturais, 
resultantes de revisões morfológicas detalhadas, 
estão ocorrendo em Cladocolea Tiegh., Passovia 
Karst., Peristethium Tiegh., Phthirusa Mart. e 
Struthanthus Mart (Kuijt 2011, 2012, 2013).

Dentre estes gêneros, Struthanthus é o mais 
diverso possuindo ca. de 45 espécies (Kuijt 2013), 
e é frequentemente confundido com Passovia, 
sendo distinto deste por apresentar filetes delgados 
e íntegros com anteras dorsifixas (Kuijt 2011), 
evidentes nas flores masculinas.
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Algumas  espéc ies  novas  tem s ido 
descritas em Struthanthus (Kuijt 2003, 2014a) 
e alterações surgem à medida que progridem 
novas investigações bibliográficas acompanhadas 
das análises de espécimes herborizados, como 
observado nos trabalhos de Caires et al. (2014), 
Dettke & Waechter (2012) e Kuijt (2012, 2014b), 
porém a ausência de uma revisão genérica não 
permite estimar corretamente o seu quantitativo 
de espécies.

Os acervos dos herbários ASE*, F, IAN*, 
K, MG*, MO, RB*, UB* e VEN (Thiers 2014), 
foram consultados, sendo aqueles com asterisco 
analisados pessoalmente, cujos exemplares estão 
aqui marcados com o sinal “!”.

O avanço nas digitalizações dos acervos dos 
herbários internacionais e brasileiros, bem como 
a continuidade das visitas técnicas aos herbários 
nacionais e a incansável análise das imagens, 
nos trouxeram novidades sobre Pusillanthus e 
Struthanthus.

Tratamento taxonômico
Pusillanthus pubescens (Rizzini) Caires, Acta 
bot. bras. 26(3): 676, figs. 1-3. 2012.
Struthanthus pubescens Rizzini, Revista Brasil. 
Biol. 10(4): 404. 1950. - Tipo: Venezuela. Lara: 
Sanare, 1300 m, V.1930, fl., J. Saer 472 (holótipo 
VEN, não localizado, lectótipo aqui designado F 
[imagem!]).
Struthanthus pubescens var. bahiensis Rizzini, 
Revista Brasil. Biol. 10(4): 408. 1950. ‒ Tipo: 
Brasil. Bahia: Jiquy, região Serra de Sincorá, 
19.II.1943, fl. e fr., R.L. Froés 20141 (holótipo 
IAN!, isótipos F [imagem!], K [imagem!]).
Phthirusa caatingae Rizzini, Revista Fac. Agron. 
(Maracay) 8(3): 90. 1975. - Tipo: Brasil. Bahia: 
rodovia BR - 4, a 300 km de Salvador para Jequié, 
Caatinga, beira de estrada, 28.I.1965, fl. e fr., R.P. 
Belém & J.M. Mendes 325 (holótipo RB 176228 
[imagem!], isótipos IAN!, UB!, RB 130774!).
Phthirusa trichodes Rizzini, Revista Fac. Agron. 
(Maracay) 8(3): 92. 1975. Pusillanthus trichodes 
(Rizzini) Kuijt, Novon 18(3): 372, figs. 1-2. 2008. 
‒ Tipo: Venezuela. Lara: Distr. Palavecino, bosque 
tropofilo seco enano, laderas pendientes entre 
Terepaima y Cabudare, mirando al noroeste, 500 
- 900 m, 5-10.VIII.1970, fl. e fr., J.A. Steyermark 
et al. 103648 (holótipo RB [imagem!], isótipos 
F [imagem!], MO [imagem!], VEN [imagem!]).

O holótipo J. Saer 472 depositado no 
herbário VEN-800, infelizmente não foi localizado 

pela curadoria do referido herbário. Porém um 
isótipo foi encontrado no acervo do herbário F, 
e segundo o Artigo 9.12 do Código Internacional 
de Nomenclatura Botânica (McNeill et al. 2012), 
este tem prioridade na lectotipificação sobre o 
parátipo. Desta forma estamos aqui propondo a 
lectotipificação deste material.

Além disso, registrou-se novos hospedeiros 
para a espécie, a saber: Malvaceae (Viana 2104), 
Pilocarpus racemosus Vahl (Rutaceae - Pittier 
13102) e Nicotiana glauca Graham (Solanaceae 
- Pickel 3917).

Parátipos: Phthirusa trichodes: Brasil. Paraíba: 
Areia Branca, 14.X.1953, J.C. Moraes 1011 (RB 
[imagem!]). Struthanthus pubescens: Venezuela. 
lara: road El Tocuyo - Humocaro Bajo, on nº 13102, 
06.I.1929, fl. e fr., H.F. Pittier 13103 (F [imagem!], 
MO [imagem!]).
Novos materiais examinados: BRASIL. BAHIA: 
Paulo Afonso, Raso da Catarina, sobre Malvaceae 
(Viana 2104), 18.VI.1988, G. Viana 2116 (ASE!). 
PERNAMBUCO: Araruna, epiphytic upon Nicotiana 
glauca, 29.VI.1935, fl., D.B. Pickel 3917 (F [imagem!]).

Struthanthus meridionalis Kuijt, Bot. J. Linn. Soc. 
142: 469, figs. 1-2. 2003. ‒ Tipo: Bolívia. Tarija. 
Prov. Arce [Aniceto Arce], hillsides vicinity of 
Sidras, (5.5 km N of Emborozú), 22º12’S, 64º32’W, 
950 m, on legume (Solomon 11138), 9-11.X.1983, 
J.C. Solomon 11148 (holótipo MO; isótipos LPB 
[imagem!], MG!, UC).
Struthanthus polyanthus (Mart.) Mart. var. gracilis 
Rizzini, Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro 24: 22, fig. 
2.1. 1980. ‒ Tipo: Brasil. Mato Grosso. Serra do 
Roncador, varzea forest beside Rio Sete Septembro, 
3 km from Garapu, on Moriria, 02.X.1964, fl., 
G.T. Prance et al. 59232 (holótipo RB [imagem!]; 
isótipos MO, UB!), syn. nov.

Analisando o acervo dos herbários MG e UB 
descobriu-se que, apesar de terem sido registradas 
em países diferentes (ca. 1600 km de distância), 
Struthanthus meridionalis Kuijt, recentemente 
descrita para a Bolívia, corresponde a S. polyanthus 
var. gracilis Rizzini, registrada para o Brasil.

De acordo com o Artigo 11.2 do Código 
Internacional de Nomenclatura Botânica (McNeill 
et al. 2012), o princípio da prioridade só é utilizando 
dentro de um mesmo nível de categoria taxonômica 
e, portanto, modificações nomenclaturais não são 
necessárias.

Rizzini (1980) não indicou o herbário onde o 
holótipo de Struthanthus polyanthus (Mart.) Mart. 
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var. gracilis Rizzini está depositado, porém o nome 
foi validamente publicado, pois segundo o Art. 40.7 
do Código Internacional de Nomenclatura (McNeill 
et al. 2012), somente a partir de 1990 a indicação do 
herbário depositário do holótipo seria necessária. 
Como não há anotações do autor nos isótipos 
localizados no MO e no UB, o holótipo, portanto, 
é o material depositado no RB, a instituição na qual 
trabalhava Carlos Toledo Rizzini.

Rizzini (1980) discute a semelhança de 
S. polyanthus var. gracilis com S. angustifolius 
(Griseb.) Hauman, cuja diferença seria ausência 
de estaminódios nas flores pistiladas observadas 
na primeira. Kuijt (2003) relaciona S. meridionalis 
com S. prancei Kuijt, os quais apresentam uma 
diversidade na combinação de mônades, díades 
e tríades em suas inflorescências, incomuns em 
Struthanthus, mas não suficientes para posicioná-
las em outro gênero.

Nas análises, observou-se que a morfologia 
foliar (ápice, textura e venação) juntamente com 
a densa ramificação acompanhada de inúmeras 
inflorescências laxas e delicadas individualizam 
S. meridionalis.

Para essa espécie registramos como 
hospedeiro: Parapiptadenia excelsa (Griseb.) 
Burkart (Solomon 11138 - Fabaceae).

Agradecimentos
Aos digitalizadores dos espécimes, 

especialmente a Erika Medeiros (RB) e Lauren Peters 
(MO). Aos curadores dos herbários, principalmente 
MG, MO, RB e UB, por disponibilizarem os seus 
acervos para o estudo. Ao Prof. Dr. Jefferson Prado, 
as dicas sobre nomenclatura. Esta é a publicação 13 
da série técnica do Parasitic Plants Research Group.

Referências
Arruda, R.; Fadini, R.F.; Carvalho, L.N.; Del-Claro, K.; 

Mourão, F.A.; Jacobi, C.M.; Teodoro, G.S.; van den 
Berg, E.; Caires, C.S. & Dettke, G.A. 2012. Ecology 
of Neotropical mistletoes: an important canopy-
dwelling component of Brazilian ecosystems. Acta 
Botanica Brasilica 26: 264-274.

Caires, C.S.; Gomes-Bezerra, K.M. & Proença, C.E.B. 
2012. Novos sinônimos e uma nova combinação 
em Pusillanthus (Loranthaceae). Acta Botanica 
Brasilica 26: 675-681.

Caires, C.S.; Gomes-Bezerra, K.M. & Proença, 
C.E.B. 2014. A new combination in Peristethium 

(Loranthaceae) expands the genus’ range into the 
Amazon-Cerrado ecotone. Acta Amazonica 44: 
169-173.

Dettke, G.A. & Waechter, J.L. 2012. Struthanthus 
mart ianus ,  a  replacement  name for  the 
illegitimate Struthanthus vulgaris Mart. ex Eichler 
(Loranthaceae). Phytotaxa 57: 6-9.

Kuijt, J. 2003. Two new South American species of 
Struthanthus (Loranthaceae) posing a challenge to 
circumscription of neotropical genera. Botanical 
Journal of the Linnean Society 142: 469-474.

Kuijt, J. 2008. Pusillanthus (Loranthaceae), new 
monotypic genus from Venezuela. Novon 18: 
370-373.

Kuijt, J. 2011. Pulling the skeleton out of the closet: 
resurrection of Phthirusa sensu Martius and 
consequent revival of Passovia (Loranthaceae). 
Plant Diversity and Evolution 129: 159-211.

Kuijt, J. 2012. Reinstatement and expansion of the genus 
Peristethium (Loranthaceae). Annals of the Missouri 
Botanical Garden 98: 542-577.

Kuijt, J. 2013. A brief taxonomic history of neotropical 
mistletoe genera, with a key to the genera. Blumea 
58: 263-266.

Kuijt, J. 2014a. Five new species, one new name, and 
transfers in Neotropical mistletoes (Loranthaceae), 
Miscellaneous Notes, 61-68. Novon 23: 176-186.

Kuijt, J. 2014b. Lectotypification of Loranthus 
thyrsiflorus (Loranthaceae) and its placement in 
Struthanthus. Phytotaxa 181: 120-120.

McNeill, J.; Barrie, F.R.; Buck, W.R.; Demoulin, V.; 
Greuter, W.; Hawksworth, D.L.; Herendeen, P.S.; 
Knapp, S.; Marhold, K.; Prado, J.; Prud’Homme 
van Reine, W.F.; Smith, G.F.; Wiersema, J.H. & 
Turland, N.J. (eds.). 2012. International Code of 
Nomenclature (Melbourne Code) for the algae, 
fungi, and plants: adopted by the Eightheenth 
International Botanical Congress Melbourne, 
Australia, July 2011. Regnum Vegetabile. Vol. 154. 
Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 240p.

Rizzini, C.T. 1950. Struthanthi brasiliae eiusque 
vicinorum. Revista Brasileira de Biologia 10: 
393-408.

Rizzini, C.T. 1975. Loranthaceae novae. Revista de la 
Facultad de Agronomia (Maracay) 8: 83-109.

Rizzini, C.T. 1980. Loranthaceae of the Central Brazil. 
Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
24: 19-50.

Thiers, B. 2014. Index herbariorum: a global directory 
of public herbaria and associated staff. New York 
Botanical Garden’s Virtual Herbarium. Disponível 
em <http://sweetgum.nybg.org/ih/>. Acesso em 11 
julho 2014.

Artigo recebido em 30/07/2014.  Aceito para publicação em 17/11/2014.





Introdução
Amaryllidaceae J. St.-Hil. está dividida 

em três subfamílias: Agapanthoideae, Allioideae 
e Amaryllidoideae (Chase et al. 2009). Os 51 
gêneros da família apresentam distribuição 
cosmopolita, entretanto é predominantemente 
tropical (Meerow et al. 1999 2000). Na Região 
Neotropical, a família está representada por 
cerca de 30 gêneros, ocorrendo no México, 
América Central e América do Sul. Segundo 
Meerow (2004) o Brasil, Chile e os Andes no 
Equador e Peru apresentam áreas de notável 
diversidade, onde Hippeastrum Herb. (50–60 
espécies), Hymenocallis Salisb. e Zephyranthes 
Herb. (ca. 50 espécies cada) e Clinanthus Herb. 
(ca. 30 espécies) são os gêneros com maior 

número de espécies. No Brasil, Amaryllidaceae 
está representada por cerca de 15 gêneros e 150 
espécies, sendo Cearanthes Rav., Griffinia Ker-
Gawler, Tocantinia Rav. e Worsleya (W. Watson 
ex Traub) Traub, gêneros endêmicos (Meerow & 
Snijman 1998)

Há controvérsias entre os autores em 
relação à delimitação dos gêneros na família. 
As classificações para Amaryllidaceae ainda 
não estão perfeitamente estabelecidas, sendo 
frequentemente reestruturadas, de forma que ainda 
não há um modelo estável, limites precisos, bem 
definidos e difundidos no meio científico. Isto 
se reflete também dentro dos gêneros nativos 
brasileiros, para os quais o número total de 
espécies e suas delimitações taxonômicas ainda 
carecem de elucidação.

Resumo
Habranthus é um gênero com forte apelo ornamental e apresenta de 30 a 40 espécies distribuídas desde o 
sudeste dos Estados Unidos, México até a América do Sul. Sua delimitação, bem como das espécies, é confusa 
e a taxonomia é complicada, com vários casos de tipificação necessitando serem esclarecidos. Os objetivos 
deste estudo foram realizar o levantamento das espécies brasileiras de Habranthus do Brasil e apresentação 
de descrições, ilustrações, chave de identificação e comentários para todas as espécies. Foram identificadas 
21 espécies cujas distribuições abrangem os domínios fitogeográficos da Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica 
e Pantanal, ocorrendo em vegetação de caatinga arbustivo-arbórea, campo rupestre, carrasco, mata de galeria, 
campo limpo, cerrado sensu stricto, cerrado de altitude e em locais alagáveis.
Palavras-chave: Habranthus, florística, Brasil, taxonomia, plantas bulbosas ornamentais.

Abstract
Habranthus is an ornamental genus with 30–40 species distributed from the southeastern United States and 
Mexico to South America. Genus and species delimitation are confusing with several situations that need to be 
clarified. The aim of this study was to conduct a survey of the Brazilian species of Habranthus, and contribute 
to the knowledge of these species through descriptions, illustrations, identification key and comments on all 
species. Twenty one species were identified, distributed in Caatinga, Cerrado, Atlantic Forest and Pantanal 
phytogeographic domains, inhabiting cerrado vegetation, rocky fields, gallery forest, grassland, flooded and 
disturbed areas.
Key words: Habranthus, floristic inventories, Brazil, taxonomy, ornamental bulbous plants.
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Habranthus Herb. pertencente à tribo 
Hippeastreae Herb. ex Sweet de Amaryllidoideae, 
apresentando entre 30 e 40 espécies, distribuídas 
desde o sudeste dos Estados Unidos e México 
até a América do Sul (Meerow & Snijman 1998; 
Flagg et al. 2007). Os representantes do gênero são 
caracterizados pela presença de bulbos perenes, 
folhas anuais, brácteas fundidas em tubo, flores 
zigomorfas e estames em quatro comprimentos 
diferentes. As espécies ocorrem em campos, 
matas, cerrados e em locais alagáveis dos domínios 
fitogeográficos da Caatinga, Cerrado, Mata 
Atlântica e Pantanal.

A identificação das espécies brasileiras 
de Habranthus é em geral dificultada, pois 
muitas foram descritas apenas baseadas na parte 
reprodutiva, a partir do material herborizado, muito 
em função de algumas espécies não apresentarem 
folhas durante o período fértil. Além disso, a 
delimitação do gênero é às vezes controversa com 
relação a Zephyranthes. Há uma grande dúvida 
entre os estudiosos da família sobre a separação 
morfológica entre esses dois gêneros devido 
à similaridade na estrutura floral, ocorrência 
simpátrica e falta de caracteres satisfatórios para 
separar os dois gêneros, o que levou a diferentes 
delineamentos genéricos e infragenéricos e 
multiplicidade de transferências de espécies entre 
Habranthus e Zephyranthes. A diferença estaria na 
simetria da flor, sendo Zephyranthes caracterizado 
por apresentar flores actinomorfas, eretas, com 
estames eretos de mesmo comprimento, enquanto 
Habranthus teria flores zigomorfas, declinadas, 
estames declinados e de diferentes comprimentos 
(Dutilh & Assis 2005). Essa foi a delimitação 
adotada nesse trabalho.

A única obra que trata as espécies brasileiras 
de Habranthus de forma geral é o trabalho de 
Seubert (1847) na “Flora Brasiliensis”, onde não 
constam chaves de identificação ou pranchas e 
apresenta caracterizações genéricas e específicas. 
A maioria das espécies brasileiras foi descrita por 
Ravenna (1988, 1999a, 1999b, 2001, 2002) estando 
mal caracterizadas e com problemas de tipificação. 
Por estes motivos, as espécies brasileiras encontram-
se, na grande maioria, mal delimitadas. 

Estudos mais recentes e expressivos são os 
de Arroyo (1990) realizados para a Argentina e 
Uruguai, que incluem espécies que ocorrem no 
Brasil, Oliveira (2006), para a Cadeia do Espinhaço, 
Dutilh & Assis (2005) para a Flora de São Paulo e 
Dutilh & Oliveira (2013) para a Flora do Brasil.

O presente estudo apresenta o levantamento 
das espécies de Habranthus ocorrentes no Brasil 
cujos resultados foram embasados em observações 
de material depositado em herbário, das espécies em 
campo e em casa de vegetação e incluem descrições 
detalhadas, ilustrações, comentários taxonômicos e 
chave de identificação para as espécies.

Materiais e Métodos 
O levantamento bibliográfico reuniu um total 

de 40 protólogos e outros 40 artigos relacionados 
ao gênero. Trinta materiais-tipo foram analisados, 
obtidos por empréstimo de herbários nacionais e 
internacionais, além de outros de outros espécimes, 
cujos acrônimos são citados segundo o Index 
Herbariorum (Thiers, continuamente atualizado), 
BHCB, CEN, CESJ, CH, ESA, FLAS, FTG, HB, 
HUEFS, IBGE, INPA, MBM, MO, NY, PACA, RB, 
SGO, SP, SPF, TEPB, UB, UEC, UFG, US. Para 
as espécies com um número elevado de material 
apenas um espécime de cada localidade foi listado no 
material examinado, e em função disso, foi adotada 
a terminologia “material selecionado”. O estudo foi 
também embasado em trabalho de campo através 
do qual 21 expedições foram realizadas. O material 
fértil foi prensado e as flores tiveram as suas peças 
montadas separadamente em cartão com fita adesiva 
transparente, de forma esquemática, segundo a 
técnica apresentada por Amaral (2007). O material 
coletado foi incorporado ao Herbário CEN. 

Bulbos de espécimes foram coletados, 
mantidos vivos e cultivados em casa de vegetação 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 
em Brasília. Em casa de vegetação puderam ser 
acompanhados o desenvolvimento e as fenofases 
das plantas, e também observadas e anotadas 
as características que se perdem no processo 
de herborização. A coleção viva de espécies de 
Habranthus conta atualmente com 10 espécies, 
representadas por populações distintas.

Resultados e Discussão
Habranthus Herb. Botanical Magazine t. 2464. 1824. 
Espécie-tipo: Habranthus gracilifolius Herb. Bot. 
Mag. t. 2464. 

Bulbos perenes, subterrâneos, ovais ou 
globosos, tunicados, negros ou marrons, às 
vezes continuado em um colo alongado. Folhas 
anuais ou persistentes, dísticas, sésseis, eretas 
ou declinadas, lisas, raramente excedendo ca. 2 
cm larg., lineares, filiformes. Escapo fistuloso, 
cilíndrico; brácteas espatáceas unidas na porção 
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proximal formando um tubo; bractéolas às 
vezes presentes; inflorescências geralmente 
unifloras, raramente 2-flora. Flores amarelas, 
brancas, róseas, lilases ou vermelhas, declinadas 
a sub-eretas, zigomorfas, infundibuliformes a 
campanuladas; pedicelo geralmente presente; 
tubo do hipanto formado pelas tépalas basalmente 
conatas, estas com comprimento diferente, e 
adnatas aos filetes; paraperigônio geralmente 
presente, formado por segmentos em forma de 

Chave artificial de identificação para as espécies de Habranthus ocorrentes no Brasil

1. Flores violetas, roxas, púrpuras ou vermelhas.
2. Flores infundibuliformes; tépalas internas com ápice agudo a cuspidado.

3. Tépalas violetas, roxas ou púrpuras; tubo do hipanto 4–10 mm compr.; anteras 4–5 mm compr., 
reniformes; estigma trilobado.
4. Bractéolas ausentes; brácteas verde-claras a acinzentadas; bulbos globosos; folhas 

presentes durante a floração. Ápice das tépalas internas agudo e das externas com apículo 
conspícuo ................................................................................................. 3. H. bahiensis

4᾽. Bractéolas presentes; brácteas verde-avermelhadas; bulbos ovais; folhas ausentes durante 
a floração. Ápice das tépalas internas cuspidado e das externas acuminado ..................  
 ..................................................................................................................... 20. H. ruber

3᾽. Tépalas vermelhas; tubo do hipanto ca. 23 mm compr.; anteras ca. 6 mm compr., elípticas; 
estigma trífido ............................................................. 6. H. conterminus

2᾽. Flores crateriformes; tépalas internas com ápice acuminado.
5. Folhas ausentes durante a floração. Tubo do hipanto 8,5–9 mm compr.; paraperigônio ausente; 

anteras maiores que 6 mm compr.......................................................................9. H. goianus
5᾽. Folhas presentes durante a floração. Tubo do hipanto 15–20 mm compr.; paraperigônio 

presente; anteras até 5 mm compr. ............................................................... 21. H. sylvaticus
1. Flores amarelas, brancas, rosas ou lilases.

6. Flores amarelas com nervuras ocre, campanuladas; pedicelo até 1 cm cmpr. ................................  
 ............................................................................................................................... 1. H. andersonii

6᾽. Flores brancas, rosas ou lilases, infundibuliformes ou crateriformes; pedicelo maior que 1 cm 
compr.
7. Folhas presentes durante a floração. Tubo do hipanto até 6 mm compr.

8. Folhas filiformes
9. Folhas até 6-nervadas; pedicelos verdes ou verde-claros.

10. Paraperigônio presente; ovário elíptico. Tépalas do verticilo externo com 12–16 
nervuras principais, tépalas do verticilo internocom 9–11 nervuras principais. 
11. Escapo 4,5–15 cm compr.; pedicelo até 3 cm compr.; flores com até 4 

cm compr.; paraperigônio formado por segmentos setiformes; filetes em 
4 comprimentos diferentes.
12. Estigma trilobado; flores crateriformes ..............2. H. araguaiensis
12᾽. Estigma trífido; flores infundibuliformes ...............5. H. concinnus

11. Escapo 20–32 cm compr.; pedicelo maior que 3 cm compr.; flores maiores 
que 4 cm compr.; paraperigônio denteado; filetes em 2 comprimentos 
diferentes ...........................................................................13. H. lacteus

10᾽. Paraperigônio ausente; ovário globoso. Tépalas externas com 9 nervuras 
principais, tépalas internas com5 nervuras principais .....................................
 .....................................................................................................16. H. minor

gancho, denteados, setiformes, fimbriado ou 
por calosidades; filetes filiformes, fasciculados 
a semi-fasciculados, declinados, distalmente 
recurvados, em até 4 comprimentos; anteras linear-
oblongas, geralmente paralelas à linha central da 
flor; ovário ínfero, estilete filiforme; estigma 
trífido ou trilobado, lóbulos lineares. Cápsulas 
loculicidas, 3-locular, depresso-globosas; 
sementes papiráceas, aladas, arredondadas a 
deltóides, marrom-escuras a negras.
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9᾽. Folhas ca. 10-nervadas; pedicelos verde-vináceos...................................... 11. H. irwinianus
8᾽. Folhas lineares

13. Folhas com até 8 cm compr. durante a floração.
14. Filetes em 4 comprimentos diferentes.

15. Brácteas 2,5–3,5 cm compr. Pedicelo 3–5,2 cm compr.; flores 4,7–7 cm compr.; 
paraperigônio formado por franjas de fimbrias digitiformes.
16. Bulbos ovais, ca. 2,5 cm compr. Folhas 9–11-nervadas; tépalas superiores com 

cintura, 4–4,5 cm compr., tépalas internas com 7–9 nervuras principais ........  
 ........................................................................................4. H. botumirimensis

16᾽. Bulbos globosos, 3,5–4 cm compr. Folhas 14-nervadas; tépalas superiores sem 
cintura, ca. 5,2 cm compr., tépalas internas com 10–13 nervuras principais ..  
 ................................................................................................... 7. H. datensis

15᾽. Brácteas 1,8–1,9 cm compr. Pedicelo 1,5–1,8 cm compr.; flores ca. 3,5 cm compr.; 
paraperigônio formado por segmentos setiformes .................17. H. pantanalensis

14᾽. Filetes em 2 comprimentos diferentes.
17. Flores crateriformes; paraperigônio formado por calosidades ................................  

 ....................................................................................................... 12. H. itaobinus
17᾽. Flores infundibuliformes; paraperigônio formado por fímbrias .............................  

 ...........................................................................................................14. H. lucidus
13᾽. Folhas a partir de 11 cm compr. durante a floração.

18. Bulbos globosos; brácteas a partir de 3 cm compr. Flores crateriformes, tépalas externas 
20–24-nervadas; filetes em 4 comprimentos diferentes; estigma trilobado.
19. Colo do bulbo ca. 1,5 cm compr. Folhas 9-nervadas; bractéolas ausentes; 

paraperigônio ausente ou inconspícuo ......................................10. H. gracilifolius
19᾽. Colo do bulbo 2–7 cm compr. Folhas 12–20-nervadas; bractéolas presentes; 

paraperigônio presente, segmentos filiformes .................................19. H. robustus
18᾽. Bulbos ovais; brácteas ca. 2 cm compr. Flores infundibuliformes, tépalas externas 

11–15-nervadas; filetes em 2 comprimentos diferentes; estigma trífido .........................
 ........................................................................................................ 18. H. pedunculosus

7᾽. Folhas ausentes durante a floração. Tubo do hipanto 7–22 mm compr.
20. Bulbos ovais, colo maior que 3,5 cm compr.; lobos das brácteas até 0,8 cm compr. .....................  

 .......................................................................................................................... 8. H. gameleirensis
20᾽. Bulbos globosos, colo até 3 cm compr.; lobos das brácteas maior que 1,2 cm compr. ..................  

 ............................................................................................................................15. H. maranensis

1. Habranthus andersonii Herbert ex Lindl, Bot. 
Reg. 16: t. 1345. 1830. Fig. 1a-c 

Bulbos globosos, 2,3–2,5 × 1,8–2 cm; colo 
0,5–2 cm compr. Folhas verde-claras, lineares, 
ca. 30 × 0,1–0,2 cm, ápice agudo; nervuras 
não observadas. Escapos ca. 28 × 0,4 cm; 
brácteas acobreadas, ca. 2,2 cm compr.; bractéolas 
filiformes; pedicelo verde, ca. 8 mm compr. Flores 
campanuladas, ca. 3,4 cm compr.; tubo do hipanto 
3–4 cm compr.; tépalas amarelas com nervuras 
ocre, obovais a oblanceoladas; verticilo externo 
com ca. 16 nervuras principais, ápice agudo, região 
papilar globosa; tépala superior sem cintura, 2,6–
2,7 × 1,3–1,4 cm, tépalas laterais inferiores 2,8–2,9 
× 1–1,2 cm; verticilo interno com ca. 14 nervuras 
principais, ápice agudo; tépalas laterais superiores 

2,6–2,7 × 0,8 cm, tépala inferior 2,7–3 × 0,9–1,2 
cm; paraperigônio presente formado por segmentos 
filiformes, franjados; filetes em 2 comprimentos 
diferentes, anteras reniformes, 3–4 mm compr.; 
ovário elíptico; estigma trífido. Fruto não visto.
Material examinado: BAHIA: Remanso, Caminho para 
Pau Ferro, 9°37’18”S, 42°19’29”W, 27.II.2000, fl., N.G. 
Jesus et al. 839 (SPF, HUEFS).

Habranthus andersonii é citado pela primeira 
vez para o Brasil, tendo sido anteriormente 
registrada apenas para o Uruguai e Argentina 
(Arroyo 1990). Essa espécie é de fácil identificação 
pelas flores campanuladas, amarelas com nervuras 
ocre, características ausentes em qualquer outra 
espécie ocorrente no Brasil. Dutilh & Oliveira 
(2013) referem H. andersonii na sinonímia de 
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Figura 1 – a-c. Habranthus andersonii Herb. – a. flor em vista lateral; b. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, 
estilete e estigma; c. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos filiformes (Jesus et al. 
839). d-f. Habranthus araguaiensis Ravenna. – d. flor em vista lateral; e. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, 
estilete e estigma; f. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos septiformes (Hatschbach 
& Kummrow 35087). g-i. Habranthus bahiensis Ravenna – g. hábito; h. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, 
estilete e estigma; i. Flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos septiformes (Hatschbach 
39682). j-l. Habranthus concinnus Ravenna – j. flor em vista lateral; k. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames e 
estilete; l. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos septiformes (Hatschbach 19722). m. 
Habranthus conterminus Ravenna, hábito (Hatschbach 44098). n-p. Habranthus datensis Ravenna – n. flor em vista 
lateral; o. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, estilete e estigma; p. flor em corte longitudinal, evidenciando 
paraperigônio com segmentos de fímbrias digitiformes (Amaral& Moreira 51). Ilustração de A. Amaral-Lopes.
Figure 1 – a-c. Habranthus andersonii Herb. – a. flower in lateral view; b. flower, the tepals removed, showing stamens, style and stigma; 
c. flower in longitudinal sectio, showing paraperigônio with filiform segments (Jesus et al. 839). d-f. Habranthus araguaiensis Ravenna – d. 
flower in lateral view; e. flower, the tepals removed, showing stamens, style and stigma; f. flower in longitudinal section, showing paraperigônio 
with setiformes segments (Hatschbach & Kummrow 35087). g-i. Habranthus bahiensis Ravenna – g. habit; h. flower, the tepals removed, 
showing stamens, style and stigma; i. flower in longitudinal section, showing paraperigônio with setiformes segments (Hatschbach 35087). j-l. 
Habranthus concinnus Ravenna – j. flower in lateral view; k. flower, the tepals removed, showing stamens and stylus; l. flower in longitudinal 
section, showing paraperigônio with setiformes segments (Hatschbach 19722). m. Habranthus conterminus Ravenna, habit (Hatschbach 
44098). n-p. Habranthus datensis Ravenna – n. flower in lateral view; o. flower, the tepals removed, showing stamens, style and stigma; p. 
flower in longitudinal section, showing paraperigônio segments with fingerlike fimbriae (Amaral & Moreira 51). Illustration A. Amaral-Lopes.
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Zephyranthes tubisphata Herb. Entretanto, as 
descrições originais e ilustrações de H. andersonii 
e material-tipo de Z. tubisphata foram estudados 
e o presente estudo conclui que a primeira se 
trata de uma espécie diferente. Dutilh & Oliveira 
(2013) ainda consideram cinco variedades de H. 
andersonii, duas também citadas no protólogo. No 
entanto, nenhuma variedade foi observada nesse 
trabalho. Ocorre no estado da Bahia na caatinga 
arbustivo-arbórea, aos 400 m de altitude. Floresce 
em fevereiro.

2. Habranthus araguaiensis Ravenna. Onira 6(5): 
41, 2001.  Fig. 1d-f

Bulbos arredondados 1,2–1,5 × 1,3–1,4 cm, 
colo 1,8–3 cm compr. Folhas verdes, filiformes, ca. 
10 × 0,5 cm, ápice agudo; nervuras 3–4. Escapos 
9–15 × 0,05–0,1 cm; brácteas róseas a acinzentadas, 
1,9–2,5 cm compr.; bractéolas ausentes; pedicelo 
verde, 1,7–2,5 cm compr. Flores crateriformes, 
ca. 3,1–4 cm compr.; tubo do hipanto 1–2 mm 
compr.; tépalas róseo-alva, oblanceoladas; verticilo 
externo ca. 13 nervuras principais, ápice levemente 
cuspidado, região papilar em faixa longitudinal; 
tépala superior sem cintura, ca. 3 × 0,4 cm, tépalas 
laterais inferiores 3–3,1 × 0,4–0,5 cm; verticilo 
interno com 9–10 nervuras principais, ápice agudo; 
tépalas laterais superiores 2,9–3 × 0,3–0,4 mm, 
tépala inferior ca. 3,5 × 0,4 cm; paraperigônio 
presente, formado por segmentos setiformes, 
pareados e flanqueando os filetes na base; filetes 
em 4 comprimentos diferentes; anteras elípticas 
a reniformes, 4–5 mm compr.; ovário elíptico; 
estigma trilobado. Fruto não visto.
Material examinado: GOIÁS: Caiapônia, Serra do 
Caiapó, estrada Caiaponia-Jataí, 17°12’S, 51°47’W, 
X.1964, fl., H.S. Irwin & T.R. Soderstrom 7076 (UB). 
MATO GROSSO: Poconé, Distrito de Pirizal, Baía dos 
Cavalos, 8.XI.2002, fl., P.H.A. Melo & F.A. Carvalho 131 
(BHCB). TOCANTINS: Alto Araguaia, 22.IX.1974, fl., 
G. Hatschbach & R. Kummrow 35087 (MBM, typus).

Habranthus araguaiensis é caracterizada 
pelas folhas filiformes, filetes em 4 comprimentos, 
ovário elíptico e paraperigônio formado por 
segmentos setiformes. No aspecto vegetativo, 
pode ser confundida em material de herbário com 
H. itaobinus. Habranthus itaobinus é diferenciado 
de H. araguaiensis por apresentar bulbos globosos, 
folhas lineares, 8–12-nervadas e paraperigônio 
formado por calosidades opostas à base dos filetes. 
Ocorre no Mato Grosso e Tocantins em áreas 
brejosas e solos pedregosos, aos 150–700 m de 
altitude. Floresce de setembro a novembro.

3. Habranthus bahiensis Ravenna. Onira 1(8): 
53-56, 1988. Fig. 1g-i

Bulbos globosos, 2–4 × 2–3,5 cm, colo 
1,5–2,5 cm compr. Folhas verdes, filiformes, 
ca. 10 × 0,1 cm, ápice agudo; nervuras 6–8. 
Escapos 12–28 × 0,2–0,5 cm; brácteas verde-
claras a acinzentadas, 3–4,5 cm compr.; bractéolas 
ausentes; pedicelo verde-avermelhado, 2–4 cm 
compr. Flores infundibuliformes, 4–7 cm compr.; 
tubo do hipanto 4–5 mm compr.; tépalas violetas 
a púrpuras, oblanceoladas; verticilo externo com 
11–14 nervuras principais, ápice com apículo 
conspícuo, região papilar em faixa longitudinal; 
tépala superior sem cintura, 4,6–6,3 × 0,8–1,2 cm, 
tépalas laterais inferiores 4,5–6,3 × 0,8–1,2 cm, 
verticilo interno com 9–12 nervuras principais, 
ápice agudo; tépalas laterais superiores 4,5–6,5 
× 0,6–1 cm, tépala inferior 4,2–6,3 × 0,8–1,2 cm; 
paraperigônio presente, formado por segmentos 
setiformes recurvados, pareados e flanqueando 
os filetes na base; filetes em 4 comprimentos 
diferentes, anteras reniformes, 4–5 mm compr.; 
ovário oboval; estigma trilobado. Fruto não visto.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Morro do 
Chapéu, 11°35’S, 41°13’W, 28.XI.1992, fl., M.M. Arbo 
et al. 5374 (SPF, UEC); idem, Morrão, 16.I.1977, G. 
Hatschbach 39682 (MBM, Lectótipo; duplicata K); São 
Desidério, Fazenda Palmeiral, 1.III.2003, fl., A. Amaral-
Santos 1780 (CEN); Queimadas, BR 242, 10km antes de 
Queimadas, 12°21’12”S, 42°29’16”W, 7.II.2004, fl.,  C. 
Van den Berg et al. 1159 (HUEFS, UEC).

Habranthus bahiensis é caracterizada pelas 
flores violeta a purpúreas. Difere de outras espécies 
com flores da mesma cor como H. leptandrus 
Ravenna, originária da Bolívia, por esta apresentar 
anteras mais curtas e folhas extremamente finas, 
de H. irwinianus, de Minas Gerais, pela coloração 
verde-clara a acinzentada das brácteas, presença de 
bractéolas, tépalas róseas a lilases e paraperigônio 
presente, formado por segmentos setiformes 
recurvados. Registrada para Bahia em campo 
rupestre, carrasco e raro em áreas alagáveis, aos 
400–580 m de altitude. Floresce nos meses de 
novembro e fevereiro, março.

4. Habranthus botumirimensis R. S. Oliveira. Kew 
Bulletin 64: 537–541, 2009.

Bulbos ovais, ca. 2,5 × 2,3 cm, colo ca. 2,5 
cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 4 × 0,3 cm, 
ápice agudo; nervuras 9–11. Escapos 9,5–15 × 
0,1–0,2 cm; brácteas rosadas, 2,5–2,8 cm compr.; 
bractéolas ausentes; pedicelo verde, 4,5–5,2 cm 
compr. Flores infundibuliformes, 4,7–5,5 cm 
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compr.; tubo do hipanto 2–3 mm compr.; tépalas 
róseas, oblanceoladas; verticilo externo com 
15–19 nervuras principais, ápice mucronado, região 
papilar oval; tépala superior com cintura, 4–4,5 × 
0,8 cm, tépalas laterais inferiores não observadas; 
verticilo interno com 7–9 nervuras principais, ápice 
arredondado, tépalas laterais superiores 3,8–4,4 
× 0,8–1 cm, tépala inferior 3,8–4,4 × 0,8–1 cm; 
paraperigônio presente, formado por franjas de 
fimbrias digitiformes; filetes em 4 comprimentos 
diferentes, anteras oblongas, 4–5 mm compr.; 
ovário oboval; estigma trilobado. Fruto não visto.
Material examinado: MINAS GERAIS: Botumirim, 
Estrada Botumirim-Barrocão, ca. 3 km de Adão Colares, 
30.IX.1997, fl., A. Rapini et al. 364 (SPF, Holotypus).

Habranthus botumirimensis pode ser 
confundida com H. irwinianus quando herborizada 
em função das flores infundibuliformes, róseas. 
Entretanto, H. irwinianus apresenta bulbos 
globosos, folhas filiformes e paraperigônio 
formado por segmentos setiformes eretos. Ocorre 
em Minas Gerais na caatinga, cerrado e campo 
rupestre aos 840–860 m de altitude. Floresce em 
setembro. Classificada como criticamente em 
perigo à nível regional (Oliveira & Sano 2009).

5. Habranthus concinnus Ravenna. Onira 3(17): 
63, 1999 Fig. 1j-l

Bulbos globosos, 0,9–1,4 × 1–1,3 cm, colo 
0,6–4 cm compr. Folhas verdes, filiformes, ca. 
16,5 × 0,05 cm compr., ápice agudo; nervuras 
3–6. Escapos 4,5–14 × 0,05–0,2 cm; brácteas 
castanhas com base vinácea, 1,2–2,8 cm compr.; 
bractéolas ausentes; pedicelo verde, 1,5–2,5 cm 
compr. Flores infundibuliformes, 2,1–3,8 cm 
compr.; tubo do hipanto 1–3 mm compr.; tépalas 
rosas a lilases, oblanceoladas; verticilo externo com 
12–14 nervuras principais, ápice agudo a levemente 
cuspidado, região papilar longitudinalmente 
concentrada no ápice, tépala superior ca. 3,5 × 0,8 
cm, tépalas laterais inferiores 3,4–3,7 × 0,7 cm, 
verticilo interno com ca. 9 nervuras principais, 
ápice agudo; tépalas laterais superiores ca. 3,5 × 0,7 
cm, tépala inferior ca. 3,3 × 0,8 cm; paraperigônio 
presente, formado por segmentos setiformes eretos; 
filetes em 4 comprimentos diferentes, anteras 
reniformes, 3–7 mm compr.; ovário elíptico; 
estigma trífido. Fruto não visto.
Material examinado: PARANÁ: Balsa Nova, Ponte 
dos Arcos, 3.VI.2005, fl. C. Koreza & R. Kersten 
2205 (MBM); Curitiba, próximo ao Capão da Imbuia, 
2.VIII.1962, s.col. 127 (MBM); Lapa, Rio Passa Dois, 
15.IX.1968, fl., G. Hatschbach 19722 (MBM); Ponta 

Grossa, Rio Verde, Capão da Onça, 11.X.1967, fl., G. 
Hatschbach 17417 (MBM); Porto Amazonas, Rod. BR 
277, Rio dos Papagaios, 21.IX.1990, fl., G. Hatschbach 
& P. Ravenna 54460 (MBM, typus); São José dos 
Pinhais, Rio Pequeno, 12.XII.1969, fl., G. Hatschbach 
23195 (MBM).

Habranthus concinnus, pelas tépalas rosas 
a lilases e pelo curto perigônio, é semelhante a H. 
coeruleus, da Argentina e H. irwinianus, de Minas 
Gerais. Diferem principalmente por H. coeruleus 
não apresentar folhas durante a floração, apresentar 
folhas 10-nervadas, bractéolas nas flores e estigma 
trilobado e por H. irwinianus apresentar anteras 
oblongas e estima trilobado. Registrada para o 
Paraná na Floresta Atlântica, em campos, encostas 
e locais úmidos, em solo pedregoso, aos 840–950 m 
de altitude. Floresce em junho, setembro, outubro e 
dezembro. Classificada como em perigo (Fundação 
Biodiversitas 2005).

6. Habranthus conterminus Ravenna. Onira 3(16): 
57, 1999 Fig. 1m

Bulbos globosos, 2–4 × 2–2,5 cm, colo 
2,3–4,5 cm compr. Folhas ausentes durante a 
floração, não observadas. Escapo 14,5–22 × 0,2–
0,5 mm; brácteas castanhas, 3,5–4,5 cm compr.; 
bractéolas ausentes; pedicelo verde-claro, 3,2–5 
cm compr. Flores infundibuliformes, 7,2–10,5 cm 
compr.; tubo do hipanto ca. 2,3 cm compr.; tépalas 
vermelhas com base esverdeada, oblanceoladas; 
verticilo externo com 12–13 nervuras principais, 
ápice agudo, região papilar não observada; tépala 
superior sem cintura, ca. 7,8 × 1,3 cm, tépalas 
laterais inferiores 6,8–7,6 × 1,3 cm; verticilo 
interno com ca. 10 nervuras principais, ápice 
agudo; tépalas laterais superiores ca. 7,5 × 1,1 
cm; tépala inferior ca. 7,4 × 1,1 cm; paraperigônio 
ausente; filetes 4 em comprimentos diferentes, 
anteras elípticas, ca. 6 mm compr.; ovário oboval 
a elítptico; estigma trífido. Fruto não visto.
Material examinado: BAHIA: Barreiras, divisa Bahia/
Goiás, 9.X.1981, fl., G. Hatschbach 44098 (MBM, 
typus). TOCANTINS: Goiatins, Kapey – União das 
Aldeias Krahò, 27.IX.2002, fl., A. Amaral-Santos 1776 
(CEN); Miracema do Tocantins, estrada entre Lageado 
e Miracema do Tocantins, 09°41’34”S, 48°23’39”W, 
25.IX.1998, fl., G.F. Árbocz 6155(UB).

Habranthus conterminus é próxima 
morfologicamente a H. goianus Ravenna. Entre 
as características que diferenciam as duas espécies 
estão as flores crateriformes, tubo do hipanto 
8,5–9 mm compr., perigônio até 7,5 cm compr., 
estigma trilobado em H. goianus e trífido em 
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H. conterminus. A última característica também 
é utilizada para distinguir H. conterminus de H. 
sylvaticus Herb. Dutilh & Oliveira (2013) referem 
H. conterminus na sinonímia de Z. sylvaticus Herb. 
O material-tipo de H. conterminus foi analisado 
e se trata sem dúvida de um exemplar do gênero 
Habranthus e uma espécie diferenciada das demais. 
Ocorre na Bahia e no Tocantins em mata de galeria 
e campo, em solo areno-argiloso, aos 200-240 m de 
altitude. Floresce nos meses de setembro e outubro.

7. Habranthus datensis Ravenna, Onira 3(16): 58, 
1999. Fig. 1n-p

Bulbos globobos, 3,5–4 × 3–5 cm, colo 1,5–
4,5 cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 8 x 4 cm, 
ápice agudo; nervuras ca. 14. Escapos 12–17(–22) × 
0,1–0,4 cm; brácteas esverdeadas com base rosada, 
2,5–3,5 cm compr.; bractéolas ausentes; pedicelo 
ocre, 3–4,5 cm compr. Flores infundibuliformes, 
5,5–7 cm compr., tubo do hipanto 2–5 mm compr.; 
tépalas brancas a rosa-claro, nervuras mais escuras 
no verticilo externo, oblanceoladas; verticilo externo 
com 14–19 nervuras principais, ápice obtuso a 
levemente emarginado, região papilar concentrada 
no ápice, fortemente oboval; tépala superior sem 
cintura, ca. 5,2 × 1,2 cm, tépalas laterais inferiores 
ca. 5,2 × 1,1–1,4 cm; verticilo interno com 10–13 
nervuras principais, ápice arredondado a levemente 
emarginado; tépalas laterais superiores ca. 4,8 × 1 cm, 
tépala inferior ca. 5 × 0,8 cm; paraperigônio presente, 
formado por franjas de fímbrias digitiformes; filetes 
em 4 comprimentos diferentes, anteras oblongas, 
8–12 mm compr.; ovário oboval; estigma trilobado. 
Fruto não visto.
Material selecionado: BAHIA: Rio de Contas, 13°32’S, 
41°54’W, 28.X.1988, fl., R.M. Harley et al. 25712 (SPF); 
Jacobina, Serra de Jacobina, XI.1986, fl., L.P. Queiroz 
et al. 1207 (HUEFS). MINAS GERAIS: Buenópolis, 
17°56’S, 44°09’W, 11.X.1988, fl., R.M. Harley et al. 
24835 (SPF); Januária, 15°00’60”S, 14°57’22”W, 
24.X.1997, fl., J.A.A. Lombardi 2073 (SPF); Paraopeba, 
Horto Florestal de Paraopeba, 30.X.1959, fl., E.P. 
Heringer 7253 (UB). SÃO PAULO: Piracicaba, ESALQ/
USP, ao lado da Avenida Independência, XII.1994, fl., 
P.H. Miyagi & M.Y. Nakagomi 239 (UEC). TOCANTINS: 
Paranã, próximo ao cruzamento, 3.X.2008, fl., A.C. 
Amaral & G. Moreira 51 (CEN); São Salvador, Linha 
de Transmissão, Torre 144, 12°54’41”S, 48°16’08”W, 
12.XI. 2008, fl., B. Walter et al. 5834 (CEN).

Habranthus datensis é muito semelhante a H. 
robustus Herbert e H. botumirensis, principalmente 
em material herborizado. Dentre as características 
que separam estas espécies estão a presença de 
bractéolas, flores crateriformes, colo do bulbo até 7 

cm compr. e folhas com até 20 nervuras principais 
em H. robustus e bulbos ovais, folhas com até 11 
nervuras principais, ápice das tépalas externas 
mucronado e internas com 7–9 nervuras principais, 
em H. botumirimensis. Registrada para Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo e Tocantins na caatinga, 
cerrado sensu stricto, cerrado de altitude e campos, 
em solos arenosos e afloramento de calcário, aos 
500–750 m e 1150 m de altitude. Floresce em 
outubro a dezembro.

8. Habranthus gameleirensis Ravenna, Onira 
3(16): 57-58, 1999. Fig. 2a-c

Bulbos ovais, ca. 3 cm diâm., colo ca. 3,7 
cm compr. Folhas ausentes durante a floração, não 
observadas. Escapos 18–25 × 0,1–0,4 cm; brácteas 
castanho-claras, 2,3–3,5 cm compr., com lobos de 
até ca. 8 mm compr.; bractéolas ausentes; pedicelo 
amarelo a verde-claro, 2,9–4,1 cm compr. Flores 
infundibuliformes, 6–7,2 cm compr.; tubo do hipanto 
7–10 mm compr.; tépalas brancas a róseas, nervuras 
mais escuras no verticilo externo, oblanceoladas; 
verticilo externo com 14–16 nervuras principais, 
ápice levemente acuminado, região papilar em faixa 
longitudinal; tépala superior sem cintura, 5,6–6,6 × 
1,5 cm, tépalas laterais inferiores 5,4–6,6 × 1,3–1,4 
cm; verticilo interno com ca. 11 nervuras principais, 
ápice obtuso a levemente cuspidado; tépalas 
laterais superiores 5,2–6,4 × 1,1 cm, tépala inferior 
5,3–6,4 × 1,2 cm; paraperigônio ausente; filetes em 4 
comprimentos diferentes, anteras oblongas, 2–5 mm 
compr.; ovário levemente oboval; estigma trilobado. 
Fruto não visto.
Material examinado: TOCANTINS: Colinas, rio 
Gameleira, bulbo coletado em Cerrado, próximo a 
Colinas, 25.VII.1978, fl., M.J.P. Pires e M.R. Santos 
16169 (INPA, Holotypus).

Habranthus gameleirensis é apontada por 
Ravenna (1999a) como diferentes das outras 
espécies do gênero, sendo muito difícil compará-la 
principalmente em relação às espécies brasileiras. 
Uma espécie que poderia ser comparada a H. 
gameleirensis seria H. robustus, mas apenas 
em relação ao comprimento da flor, que em H. 
gameleirensis é 6–7,2 cm e em H. robustus é 5,5–8 
cm. Ocorre no Tocantins no cerrado aos 200 m de 
altitude. Floresce em julho. 

9. Habranthus goianus Ravenna, Plant Life 30: 
45, 1974 Fig. 2d

Bulbos ovais, 2,3–3 × 2,1–2,5 cm, colo ca. 
3,5 cm compr. Folhas ausentes durante a floração, 
não observadas. Escapos 13–20 × 0,2–0,4 cm; 
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Figura 2 – a-b. Habranthus gameleirensis Ravenna – a. flor em vista lateral; b. flor, retirada as tépalas, evidenciando 
estames, estilete e estigma. c. flor em corte longitudinal (Pires & Santos 16169). d. Habranthus goianus Ravenna, hábito 
(Prance &Silva 58502). e. Habranthus gracilifolius Herb., flor em vista lateral (Trinta 1237). f-h. Habranthus irwinianus 
Ravenna – f.flor em vista lateral; g. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, estilete e estigma; h. flor em corte 
longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos septiformes (Silva & Ferreira 3158). i-k. Habranthus itaobinus 
Ravenna – i. hábito; j. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, estilete e estigma; k. flor em corte longitudinal, 
evidenciando paraperigônio com calosidades opostas à base dos filetes (Amaral 33). l-n. Habranthus lacteus (S. Moore) 
Ravenna – l. flor em vista lateral; m. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com calosidades opostas à 
base dos filetes; n. paraperigônio em detalhe (Mendonça et al. 2672). Ilustração de A. Amaral-Lopes.
Figure 2 – a-c. Habranthus gameleirensis Ravenna – a. flower in lateral view; b. flower, the tepals removed, showing stamens, style and 
stigma. c. flower in longitudinal section (Pires & Santos 16169). d. Habranthus goianus Ravenna, habit (Prance & Silva 58502). e. Habranthus 
gracilifolius Herb., flower in lateral view (Trinta 1237). f-h. Habranthus irwinianus Ravenna – f. flower in lateral view, g. flower, the tepals 
removed, showing stamens, style and stigma, h. flower in longitudinal section, showing paraperigônio with septiformes segments (Silva & 
Ferreira 3158). i-k. Habranthus itaobinus Ravenna – i. habit; j. flower, the tepals removed, showing stamens, style and stigma; k. flower in 
longitudinal section, showing paraperigônio callus with opposite threads of the base (Amaral 33). l-n. Habranthus lacteus (S. Moore) Ravenna 
– l. flower in lateral view; m. flower in longitudinal section, showing paraperigônio with opposite calluses based fillets; n. paraperigônio in 
detail (Mendonça et al. 2672). Illustration A. Amaral-Lopes.
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brácteas castanho-acinzentadas, 2,5–3,2 cm 
compr.; bractéolas ausentes; pedicelo verde, 
3,3–4,2 cm compr. Flores crateriformes, 5,5–7,5 
cm compr., tubo do hipanto 8,5–9 mm compr., 
tépalas roxas a violetas, oblanceoladas; nervuras do 
verticilo externo não observadas, ápice de apículo 
conspícuo, região papilar em faixa longitudinal; 
tépala superior sem cintura, 4,4–7 cm compr., 
largura não medida, tépalas laterais inferiores 
4,6–7,1 cm compr., largura não medida, nervuras do 
verticilo interno não observadas, ápice acuminado; 
tépalas laterais superiores 4,4–7 cm compr., largura 
não medida; tépala inferior 4,3–6,8 cm compr., 
largura não medida; paraperigônio ausente; filetes 
em 4 comprimentos diferentes, anteras reniformes, 
6-8 mm compr.; ovário levemente oboval; estigma 
trilobado. Fruto não visto.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Nova Colinas, 
Rod. Belém–Brasília highway, 5 km North of Nova 
Colinas, 31.VII.1964, fl., G.T. Prance & T. Silva 58502 
(UB, Holotypus).

Habranthus goianus é caracterizada pelas 
flores crateriformes roxas a violetas, de 5,5–7,5 
cm compr. e pela ausência de folhas na floração. 
É muito semelhante a H. sylvaticus por apresentar 
bulbos globosos, bractéolas ausentes, flores 
crateriformes roxas, filetes em 4 compr. diferentes 
e estigma trilobado. Entretanto, H. sylvaticus difere 
pelas folhas lineares, presentes na floração e pelo 
tubo do perigônio mais longo, de 1–2 cm compr. 
Ocorre em cerrado, aos 200–400 m de altitude. 
Floresce em julho.

10. Habranthus gracilifolius Herbert, Bot. Mag. 
51: t. 2464. 1824 [1 Feb 1824]. Fig. 2e

Bulbos globosos, 1,5–1,7 × 1,5–1,7 cm, colo 
ca. 1,5 cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 14,5 × 
0,3 cm, ápice agudo; nervuras ca. 9. Escapos ca. 20,5 
× 0,15–0,2 cm; brácteas marrom-acinzentadas, 3–3,2 
cm compr.; bractéolas ausentes; pedicelo verde, 
4,5–5 cm compr. Flores crateriformes, 4–6 cm 
compr.; tubo do hipanto 3–4 mm compr.; tépalas rosa 
a lilases, oblanceoladas; verticilo externo com ca. 20 
nervuras principais, ápice com apículo conspícuo, 
região papilar em faixa longitudinal; tépala superior 
com cintura, ca. 3,4 × 0,5–0,6 cm, tépalas laterais 
inferiores 4–5,5 × 0,5–0,7 cm; verticilo interno com 
ca. 8 nervuras principais, ápice acuminado; tépalas 
laterais superiores ca. 3,2 × 0,6–0,7 cm, tépala 
inferior 3,8–5,4 × 0,4 cm; paraperigônio ausente ou 
inconspícuo; filetes em 4 comprimentos diferentes, 
anteras reniformes, 6–9 mm compr.; ovário oboval; 
estigma trilobado. Fruto não visto.

Material examinado: PARANÁ: Palmas, Rodovia BR 
280, 26°55’42”S, 51°94’20”W, X.2008, fl., R.S. Oliveira 
& Peter de Camargo 121 (UEC). RIO GRANDE DO 
SUL: Santanta do Livramento, 28.I.1966, fl., Z.A. Trinta 
1237 (HB).

Habranthus gracilifolius assemelha-se a 
H. irwinianus em função da presença de bulbos 
globosos, folhas presentes na antese, flores róseas 
a lilases com tépalas oblanceoladas, filetes em 
4 comprimentos diferentes e estigma trilobado. 
Folhas filiformes, flores infundibuliformes e 
paraperigônio presente, formado por segmentos 
setiformes eretos são algumas das características 
presentes em H. irwinianus que a separam de H. 
gracilifolius. Para o estado do Paraná, Dutilh & 
Oliveira (2013) citam apenas H. concinnus. No 
entanto, H. gracilifolius também está presente 
neste estado. Dutilh & Oliveira (2013) consideram 
essa espécie como Z. gracilifolia. Entretanto pelo 
estudo do material a espécie é considerada como 
pertencente ao gênero Habranthus. As autoras 
ainda consideram H. gracilifolius var. boothianus, 
além da variedade tipo. No entanto, nenhuma 
variedade foi observada nesse trabalho. Essa 
espécie é semelhante a H. irwinianus, semelhança 
também relatada por Ravenna (1967) e Oliveira 
(2006). Ocorre em locais brejosos, aos 260-1100 m 
de altitude. Floresce nos meses de outubro e janeiro.

11. Habranthus irwinianus Ravenna. Plant Life 
26(1): 97, 1970. Fig. 2f-h

Bulbos globosos, 1,5–2,2 × 1–2,5 cm, colo 
7–25 mm compr. Folhas verdes, com base vinácea, 
filiformes, ca. 15 × 0,1 cm, ápice agudo; nervuras ca. 
10. Escapos (4,5–)6–15(–24) × 0,1–0,3 cm; brácteas 
vináceas, 1,7–3,3 cm compr.; bractéolas quando 
presentes filiformes; pedicelo verde-vináceos, 1,5–
3,5(–5) cm compr. Flores infundibuliformes, 3-5 cm 
compr.; tubo do hipanto 1,5–3(–4) mm compr.; tépalas 
róseas a lilases, oblanceoladas; verticilo externo com 
15–20(–23) nervuras principais, ápice agudo, região 
papilar em faixa longitudinal, distribuindo-se por todo 
o ápice; tépala superior sem cintura, 2,3–3,9(–5,3) × 
0,5–1,2 cm, tépalas laterais inferiores 2,5–4,2(–4,8) × 
(0,5–)0,8–1,5 cm; verticilo interno com 6–13 nervuras 
principais, ápice agudo; tépalas laterais superiores 
2,1–3,6(–5) × 0,3–0,7(–1,4) cm, tépala inferior 
2,1–3,9 (–5,4) × 0,3–0,6(–1) cm; paraperigônio 
presente, formado por segmentos setiformes eretos, 
pareados e flanqueando os filetes na base; filetes em 
4 comprimentos diferentes, anteras oblongas, 2-4 mm 
compr.; ovário fortemente oboval; estigma trilobado. 
Fruto não visto.
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Material selecionado: BAHIA: Correntina, na casa do Sr. 
Zeca, no Bairro Sucuiú, 23.X.1995, fl., M.V. Martins et al. 
267 (CEN). GOIÁS: Alto Paraíso, Vale da Lua, 14°10’98”S, 
47°47’48”W, IX.1995, fl., T.S. Filgueiras & R.C. Oliveira 
3294 (IBGE, US, RB); Guarani, estrada de chão entre 
Guarani e Posse, 13°49’01”S, 46°31’48”W, 19.X.2001, 
fl., R.C. Mendonça et al. 4488 (IBGE, CEN, MO, ESA). 
MINAS GERAIS: Aiuruoca, Matutu, 10.X.2004, fl., R.C. 
Mota et al. 2507 (BHCB); Brumadinho, Serra da Rola 
Moça, 19.IX.1993, fl., E.L. Borba 46 (SPF); Caeté, Serra 
da Piedade, 10.X.2004, fl., R.S. Oliveira et al. 59 (SPF). 
Carmópolis de Minas, Estação Ecológica da Mata do Cedro, 
X.2005, fl., L. Echternacht et al. 1066 (BHCB); Catas 
Altas, Serra da Caraça, 1.XI.1997, fl., M.F. Vasconcelos 
& P.H.C. Corgosinho (SPF); Conceição do Ibitipoca, XII. 
2000, fl., F.R. Salimena (CESJ); Itabirito, Pico do Itabirito, 
20.IX.1993, fl., W.A. Teixeira (SPF); Moeda, Serra da 
Moeda, Marinho da Serra/C1, 20°20’54”S, 43°56’17”W, 
15.IX.2006, fl., F.F. Carmo 165 (BHCB); Lima Duarte, 
Serra do Ibitipoca na baixada do Pião, 19.IX.1940, fl., G. 
Mendes Magalhães 413 (HB); Ouro Branco, Serra do Ouro 
Branco, 14.VII.2002, fl., C.C. Paula et al. 191 (SPF); Ouro 
Preto, Serra de Capanema/C1, 20°12’35”S, 43°34’27”W, 
11.IX.2007, fl., F.F. Carmo 1048 (BHCB); Rio Preto, 
Ribeirão Santana, Usina Hidrelétrica de H. de Melo, 
I.1996, fl., F.R. Salimena et al.  (CESJ);Sacramento, Parque 
Nacional da Serra da Canastra, estrada São Roque de Minas-
Sacramento, a 46km da portaria de São Roque de Minas, 
7.XII.2002, fl., R. Mello-Silva et al. 1962 (UEC); São Roque 
de Minas, Serra da Canastra, 21.II.1994, fl., J.N. Nakajima 
& R. Romero 153 (SPF); Serra do Espinhaço, I.1971, fl., 
H.S. Irwin et al. 28958 (UB). PERNAMBUCO: Cruzeiro 
do Nordeste, II.1997, fl., A.M. Miranda & Gomes 2608 
(HUEFS). SÃO PAULO: Botucatu, ao longo da estrada 
São Manuel-Piracicaba, 22°45’S, 48°25’W, 22.VIII.1974, 
fl., G. Gottsberger & Campos 16-22874 (UB).

 Habranthus irwinianus assemelha-
se a H. gracilifolius pela presença de bulbos 
globosos, folhas presentes na antese, flores róseas 
a lilases com tépalas oblanceoladas, filetes em 
4 comprimentos diferentes e estigma trilobado. 
Folhas lineares, com margens revolutas, flores 
crateriformes e paraperigônio ausente são algumas 
das características presentes em H. gracilifolius 
que a separam de H. irwinianus. Ocorre na Bahia, 
Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo, 
em formações de campo limpo e cerrado rupestre, 
principalmente em solos areno-pedregosos, aos 
500–700 e 1100–1500 m de altitude. Floresce de 
julho a fevereiro. Classificada como vulnerável 
(Livro Vermelho da Flora do Brasil 2013).

12. Habranthus itaobinus Ravenna. Onira 3(16): 
56, 1999. Fig. 2i-k

Bulbos globosos, 1,5–3 × 1,5–2,5 cm, colo 
1,5–3,5 cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 8 × 

0,1 cm, ápice agudo; nervuras 8–12. Escapos 8–23 
× 0,1–0,3–0,6) cm; brácteas rosadas, 2–3 cm compr.; 
bractéolas ausentes; pedicelo verde a marrom, 2–5 
cm compr. Flores crateriformes, 3–5 cm compr.; 
tubo do hipanto 3–6 mm compr.; tépalas brancas a 
róseas com base esverdeada e ápice com coloração 
mais evidente, oblanceoladas; verticilo externo 
com 9–16 nervuras principais, ápice mucronado, 
região papilar oboval; tépala superior sem cintura, 
2,6–3,9 × 0,7–0,8 cm, tépalas laterais inferiores não 
observadas; verticilo interno com 7–12 nervuras 
principais, ápice agudo; tépalas laterais superiores 
2,5–4 × 0,5–0,6 cm, tépala inferior 2,4–3,9 × 0,5–0,6 
cm; paraperigônio presente, formado por calosidades 
opostas à base dos filetes; filetes em 2 comprimentos 
diferentes,anteras oblongas, 3–6 mm compr.; ovário 
oboval; estigma trilobado. Fruto não visto.
Material selecionado: BAHIA: Água Quente, 13°30’S, 
41°59”W, 1.XII.1988, fl., M. Fothergill 58 (SPF); Feira 
de Santana, Campus da HUEFS, 12°15’S, 38°58’W, atrás 
do LABIO, no fundo do LAMOL, 12°15’S, 38°58’W, 
25.XI.2004, fl., M.J.G. Andrade & M. Vanilda 575 
(HUEFS); Itatim, Morro da Tocas, 12°43’S, 39°42’W, 
IX.1996, fl., F. França et al. 1839 (HUEFS); Morro do 
Chapéu, Estrada do Feijão, 28.XII.1980, fl., A. Furlan 
et al. 262 (HUEFS,SPF); Rio de Contas, arredores de 
Marcolino Moura, 13°37’42”S, 41°40’43”W, 1.XI.2004, 
fl., R.M. Harley & A.M. Giullietti 55200 (HUEFS); Urandi, 
25.IX.1997, R. Mello-Silva 1411 (SPF). CEARÁ: Crato, 
Serra de Araripe, 2.I.1982, fl., A.L. Peixoto & O.L. Peixoto 
1652 (UEC). GOIÁS: Campos Belos, Fazenda Mundo 
Novo, próximo ao povoado de Pouso Alto, 12°58’43”S, 
46°29’53”W, 1.XI.2000, fl., M. Aparecida da Silva et al. 
4631 (IBGE, FLAS, SGO, SP, CEN); Flores, Fazenda 
Capim Puba, parte da antiga fazenda Cachoeirama, 
14°16’42”S, 46°59’21”W, X.2004, fl., R.C. Mendonça 
et al. 5783 (IBGE). MATO GROSSO: Cuiabá, 46 Km da 
rodovia BR 158 entre Xavantina e Água Boa, 08.X.1988, 
fl., M.G.L. Wanderley & R. Kral 1242 (CH); Santo 
Antônio de Leverger, estrada da ponta do morro, próximo 
a Fazenda Tapera, 15°45’11”S, 56°04’17”W, X.1978, fl., 
A. Macedo et al. 938 (UEC). MINAS GERAIS: Grão-
Mogol, 11.XI.2003, fl., R.S. Oliveira & E.H.P. Andrade 
47 (SPF); Itaobim, 13.IX.1984, fl., G. Hatschbach 
48134 (MBM, Holotypus); Januária, 15°00’60”S, 
44°24’35”W, 24.X.1994, fl., J.A.A. Lombardi 2071 (SPF); 
Jaiba, 15°12’37”S, 43°51’33”W, 20.X.2001, fl., J.A.A. 
Lombardi et al. 4474 (SPF); Pedra Azul, XI.1958, fl., G.M. 
Magalhães (HB); Salinas, arredores da cidade, na estrada 
norte para Taiobeiras, 16°10’S, 42°18’W, 16.X.1988, 
fl., R.M. Harley et al. 25145 (UEC). PERNAMBUCO: 
Bezerros, Fazenda Antônio Bezerra, 16.III.2006, fl., A. 
Alves-Araújo et al. 71 (HUEFS).

Habranthus itaobinus apresenta ampla 
variação morfológica já relatada por outros 
autores (Ravenna 1999a; Oliveira 2006). Essa 
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variação morfológica parece não estar relacionada 
à fatores ambientais, como já foi relatada para 
Hippeastrum (Dutilh 1996), e sim à plasticidade 
genética dos indivíduos, ou seja, a ocorrência 
de cruzamento de H. itaobinus com indivíduos 
de outras espécies. Oliveira (2006) relata que os 
indivíduos de H. itaobinus, quando herborizados, 
são muito confundidos com Z. cearensis Herb. e 
Z. franciscana Backer principalmente em função 
das suas flores, mas não cita quais as características 
responsáveis pela confusão. Também relata 
que estas espécies apresentam sobreposição 
de distribuição geográfica. Neste caso, seria 
necessária uma maior investigação para o melhor 
esclarecimento e delimitação dessas espécies. 
Ocorre na Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, 
Minas Gerais e Pernambuco, na caatinga, cerrado 
campo rupestre, campos e brejos temporários, em 
solos arenosos, areno-argilosos e afloramento de 
calcário, a 200–1000 m de altitude. Floresce nos 
meses de setembro a janeiro.

13. Habranthus lacteus (S. Moore) Ravenna. Onira 
1(8): 56. 1988. Fig. 2l-n

Bulbos ovais, ca. 1,6 × 1,4 cm, colo ca. 7 
mm compr. Folhas verdes, filiformes, 1,3–1,7 × 
0,1–1,2 cm, ápice agudo; nervuras ca. 5. Escapos 
20–32 × 0,1–0,2 cm; brácteas castanhas, 1,7–2,3 cm 
compr.; bractéolas ausentes; pedicelo verde-claro, 
3–3,5 cm compr. Flores infundibuliformes, 4,5–6 
cm compr.; tubo do hipanto 3–4 cm compr.; tépalas 
róseas a brancas, oblanceoladas; verticilo externo 
com 12–16 nervuras principais, ápice agudo, região 
papilar não observada; tépala superior sem cintura, 
4,2–5,6 × 0,6–1,3 cm, tépalas laterais inferiores 
4,1–5,5 × 0,6–1,3 cm; verticilo interno com 9–11 
nervuras principais, ápice agudo; tépalas laterais 
superiores 3,8–5 x 0,4–0,6 cm, tépala inferior 3,8–
4,8 × 0,4–0,6 cm; paraperigônio presente, formado 
por segmentos denteados, pareados e entre a base 
dos filetes; filetes em 2 comprimentos diferentes, 
anteras reniformes, 2–6 mm compr.; ovário elíptico; 
estigma trilobado. Fruto não visto.
Material examinado: GOIÁS: Alto Paraíso, Parque 
Nacional Chapada dos Veadeiros, 14°09’43”S, 
47°50’02”W, 10.IX.1996, fl., R.C. Mendonça et al. 
2672 (UEC). MINAS GERAIS: Verdelândia, km 86 da 
estrada Jaíba–Verdelândia, 15°25’54”S, 43°37’10”W, 
20.X.2001, fl., J.A.A. Lombardi et al. 4476 (SPF). 

Habranthus lacteus pode ser confundida 
com H. pantanalensis pelas folhas presentes na 
antese, escapo verde-claro, brácteas castanhas, 
flores infundibuliformes, estigma trilobado e 

ovário elíptico. Diferem por H. pantanalensis 
apresentar bulbos subglobosos a globosos, folhas 
lineares com 12 nervuras principais e estames em 
4 comprimentos diferentes. Dutilh & Oliveira 
(2013) referem H. lacteus na sinonímia de Z. 
lactea S. Moore. O material-tipo de H. lacteus 
foi analisado e se trata sem dúvida de uma boa 
espécie do gênero Habranthus. Ocorre em Goiás 
e Minas Gerais, no cerrado, carrasco, em solo 
arenoso e afloramentos de quartzo, aos 490–1200 
m de altitude. Floresce em setembro e outubro.

14. Habranthus lucidus R.S.Oliveira. Kew 
Bulletin 64: 537–541, 2009.

Bulbos globoso, 2,2–3,4 × 1,9–2,2 cm, colo 
1,7–3,1 cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 
6 × 0,3 cm, ápice agudo; nervuras 7–9. Escapos 
11–14 × 0,2–0,4 cm; brácteas rosadas, 2–3 cm 
compr.; bractéolas ausentes; pedicelo verde, 
2,7–3,6 cm compr. Flores infundibuliformes, 
4–5,2 cm compr.; tubo do hipanto 2–5 mm 
compr.; tépalas róseas com base esverdeada, 
nervuras mais escuras, oblanceoladas; verticilo 
externo com 15–19 nervuras principais, ápice 
cuspidado, região papilar oval; tépala superior 
sem cintura, 2,7–4,5 × 0,4–1 cm, tépalas laterais 
inferiores 1,5–2 cm; verticilo interno com 
7–9 nervuras principais, ápice arredondado a 
levemente cuspidado; tépalas laterais superiores 
3,8–4,4 × 0,8–1 cm, tépala inferior 3,8–4,4 × 
0,8–1 cm; paraperigônio presente, formado 
por franjas de fimbrias digitadas; filetes em 2 
comprimentos diferentes, anteras oblongas, 4–5 
mm compr.; ovário oboval; estigma trilobado. 
Fruto não visto.
Material examinado: BAHIA: Jussiape, Fazenda 
Veredas, 13°34’09”S, 41°36’27”W, XI.1996, fl., H.P. 
Bautista et al. 4532 (HUEFS); Rio de Contas, arredores 
da cidade, na estrada para o Pico das Almas, 13°35’S, 
41°48’W, 960 m, 28.X.1988, fl., R.M. Harley et al. 25711 
(SPF, Holotypus).

Habranthus lucidus é muito semelhante a H. 
datensis. Tal semelhança também já foi relatada 
por Oliveira & Sano (2009). Habranthus datensis 
difere de H. lucidus por apresentar folhas com 
ca. de 14 nervuras principais e tépalas internas 
inferiores com 7–9 nervuras principais, ápice das 
tépalas externas obtuso a levemente cuspidado e 
nas internas arredondado a levemente emarginado 
e filetes em 4 comprimentos diferentes. Ocorre 
na Bahia. Floresce em outubro e novembro. 
Foi classificada como criticamente em perigo 
(Oliveira & Sano 2009).
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15. Habranthus maranensis Ravenna, Plant Life 
38: 1982. Fig. 3d-f

Bulbos globosos, 2,3–3,2 × 2–3,5 cm, colo 
1-3 cm compr. Folhas ausentes durante a floração, 
não observadas. Escapos 10–22 × 0,2–0,4 cm; 
brácteas rosadas, base verde, 2,2–3,5 cm compr., 
com lobos ca. 1,2 cm compr.; bractéolas ausentes; 
pedicelo verde-claro, 2,5–6 cm compr. Flores 
infundibuliformes, 5–8,5 cm compr.; tubo do 
hipanto 1–2,2 cm compr.; tépalas rosadas, obovais 
a oblanceoladas; verticilo externo 12–18 nervuras 
principais, ápice acuminado; tépala superior sem 
cintura, 6–7,5 × 1–2 cm, tépalas laterais inferiores 
6–8 × 1–2 cm; verticilo interno 11–13 nervuras 
principais, ápice mucronulado; tépalas laterais 
superiores 5,6–7,7 × 1–1,5 cm, tépala inferior 
5,5–7,8 × 1–1,3 cm; paraperigônio ausente; filetes 
em 4 comprimentos diferentes, anteras elípticas, 
3–10 mm compr.; ovário oboval a elíptico; estigma 
trilobado. Fruto não visto.
Material examinado: MARANHÃO: Carolina, estrada 
Carolina–balsa Babaçulândia km 11, marcados a partir 
da Igreja São Francisco de Assis, bairro Brejinho, 
07°15’14”S, 47°32’04”W, 6.IX.2008, fl., G. Pereira-
Silva et al. 13775 (CEN); Caxias, aproximadamente 40 
km de Caxias, BR 135, km 512, 20.X.1980, fl., D.C. 
Daly D-695 (INPA, NY, isotypus).

Habranthus maranensis caracteriza-se 
pelas flores infundibuliformes, tépalas rosadas, 
paraperigônio ausente e estigma trilobado. É 
morfologicamente semelhante a H. sylvaticus, 
que se distingue de H. maranensis pela presença 
de folhas durante a floração, flores crateriformes, 
púrpuras, paraperigônio presente, formado por 
segmentos em forma de gancho. É também 
próxima a H. goianus, que pode ser distinguida de 
H. maranensis pelas flores crateriformes, tubo do 
perigônio de 8,5–9 mm e tépalas oblanceoladas. 
A lista de espécies da Flora do Brasil cita H. 
maranensis, presente no estado do Maranhão, 
na sinonímia de Z. sylvatica (Mart.) Baker. O 
material-tipo de H. maranensis foi analisado e 
constatado que se trata de uma espécie do gênero 
Habranthus. Ocorre em cerrado, principalmente 
em áreas de campo e solo arenoso, aos 180 m de 
altitude. Floresce nos meses de setembro e outubro.

16. Habranthus minor Ravenna, Onira 9(2): 13. 
2003.

Bulbos globosos, 1,7 × 1,8 cm, colo 1,2–1,5 
cm compr. Folhas verdes, filiformes, ca. 11 × 
0,1 cm, ápice fortemente agudo; nervuras ca. 6. 
Escapos 7–8,5 × 0,1–0,2 cm; brácteas verdes 

com ápice vináceo, 1,7–1,9 cm compr.; bractéolas 
ausentes; pedicelo verde-claro, 1,8–2,5 cm 
compr. Flores infundibuliformes, 2,5–3,2 cm 
compr.; tubo do hipanto ca. 3 mm compr.; tépalas 
lilases, oblanceoladas; verticilo externo com ca. 9 
nervuras principais, ápice agudo, região papilar não 
observada; tépala superior sem cintura, ca. 2,9 × 
0,4 cm, tépalas laterais inferiores ca. 2,8–2,9 x 0,3 
cm; verticilo interno com ca. 5 nervuras principais, 
ápice agudo; tépalas laterais superiores ca. 2,7 × 0,2 
cm, tépala inferior ca. 2,8 × 0,2 cm; paraperigônio 
ausente; filetes em 4 comprimentos diferentes, 
anteras elípticas, 3–4 mm compr.; ovário globoso; 
estigma trilobado. Fruto não visto.
Material examinado: TOCANTINS: Paranã, rio Lajes, 
12°36’58”, 47°53’01”, 12.XI.1991, fl., G. Hatschbach 
et al. 56089 (MBM, typus).

Habranthus minor é a espécie que apresenta 
os menores indivíduos do gênero. Ravenna (2003) 
compara a espécie com H. coeruleus, H. concinnus, 
H. tubispathus e H. variabilis por também serem 
consideradas espécies de hábito reduzido. Essas 
espécies diferem de H. minor por apresentar 
flores lilases em H. concinnus, flores roxas em H. 
coeruleus, amplo perigônio infundibiliforme em H. 
variabilis e perigônio amarelo ou rosa, com tépalas 
mais largas em H. tubispathus. Habranthus minor 
pode ainda ser confundida com H. itaobinus. Entre 
as características que diferem as duas espécies estão 
as folhas lineares com 8–12 nervuras principais, 
escapo de até 23 cm compr., flores crateriformes, 
paraperigônio presente, formado por calosidades 
opostas a base dos filetes, presentes em H. 
itaobinus. Ocorre no Tocantins em cerrado, aos 
270 m de altitude. Floresce no mês de novembro.

17. Habranthus pantanalensis Ravenna, Onira 
3(16): 59, 1999. Fig. 3g-j

Bulbos subglobosos a globosos, 1,5–2 × 
1,8–2,2 cm, colo 1–3 cm compr. Folhas verdes, 
lineares, ca. 3 × 0,3 cm compr., ápice agudo; 
nervuras ca. 12. Escapos 6–13,5 × 0,3–0,4 cm; 
brácteas castanhas, 1,8–1,9 cm compr.; bractéolas 
não observadas; pedicelo verde-escuro, 1,5–1,8 
cm compr. Flores infundibuliformes, ca. 3,5 cm 
compr.; tubo do hipanto 3–4 cm compr.; tépalas 
brancas a róseas, oblanceoladas; verticilo externo 
10–11 nervuras principais, ápice acuminado, 
região papilar não observada; tépala superior 
sem cintura, 4,5–6,5 × 2–2,2 cm, tépalas laterais 
inferiores 4,3–6,5 × 2–2,3 cm; verticilo interno 
com 7–8 nervuras principais, ápice acuminado; 
tépalas laterais superiores 4,2–6,5 × 2–2,2 cm, 
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Figura 3 – a-c. Habranthus maranensis Ravenna – a. hábito; b. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, estilete e 
estigma; c. flor em corte longitudinal (Pereira-Silva 13775). d-f. Habranthus minor Ravenna – d. hábito; e. flor, retirada as 
tépalas, evidenciando estames, estilete e estigma; f. flor em corte longitudinal (Hatschbach et al. 56089). g-j. Habranthus 
pantanalensis Ravenna – g. hábito; h. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, estilete e estigma; i. flor em corte 
longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos septiformes; j. paraperigônio em detalhe (Ramos et al. 08). 
k-m. Habranthus pedunculosus Herb. – k. flor em vista lateral; l. flor, retirada as tépalas, evidenciando estames, estilete 
e estigma; m. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos em forma de ganchos (Pabst & 
Pereira 6611/6785). n-p. Habranthus robustus Herb. – n. flor em vista lateral; o. flor em corte longitudinal, evidenciando 
paraperigônio com segmentos filiformes; p. paraperigônio em detalhe (Guarino 1034). q-r. Habranthus ruber Ravenna – q. 
flor em vista lateral; r. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio com segmentos septiformes (Pabst7294). s-t. 
Habranthus sylvaticus (Martius ex Schultes) Herb. – s. Hábito; t. flor em corte longitudinal, evidenciando paraperigônio 
com segmentos em forma de ganchos (Cavalcanti 3361). Ilustração de A. Amaral-Lopes.
Figure 3 – a-c. Habranthus maranensis Ravenna – a. habit; b. flower, the tepals removed, showing stamens, style and stigma; c. Flower 
in longitudinal section (Pereira-Smith 13775). d-f. Habranthus minor Ravenna – d. habit; e. flower, the tepals removed, showing stamens, 
style and stigma; f. Flower in longitudinal section (Hatschbach et al. 56089). g-j. Habranthus pantanalensis Ravenna – g. habit; h. flower, 
the tepals removed, showing stamens, style and stigma; i. flower in longitudinal section, showing paraperigônio with septiformes segments; 
j. paraperigônio in detail (Ramos et al. 08). k-m. Habranthus pedunculosus Herb. – k. flower in lateral view; l. flower, the tepals removed, 
showing stamens, style and stigma; m. Flower in longitudinal section, showing paraperigônio with hooks shaped segments (Pereira & Pabst 
6611/6785). n-p. Habranthus robustus Herb. – n. flower in lateral view; o. flower in longitudinal section, showing paraperigônio with filiform 
segments; p. paraperigônio in detail (Guarino 1034). q-r. Habranthus ruber Ravenna – q. flower in lateral view; r. flower in longitudinal 
section, showing paraperigônio with septiformes segments (Pabst7294). s-t. Habranthus sylvaticus Herb. – s. habit; t. flower in longitudinal 
section, showing paraperigônio with hooks shaped segments (Cavalcanti 3361). Illustration A. Amaral-Lopes.
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tépala inferior 4,2–6,5 × 1,8–2,2 cm; paraperigônio 
presente, formado por segmentos setiformes, 
pareados e flanqueando os filetes na base; filetes 
em 4 comprimentos diferentes, anteras reniformes, 
5–6 mm compr.; ovário elíptico; estigma trilobado. 
Fruto não visto.
Material selecionado: MATO GROSSO: Praia Grande, 
Várzea Grande, IX.1993, fl., A. Macedo et al. 3376 (UB). 
MATO GROSSO DO SUL: Corumbá, Nabileque, Faz. 
Acurí-ZAL, 19.X.1987, fl., A. Pott et al. 3633 (MBM, 
typus).

Habranthus pantanalensis pode ser 
confundida com H. lacteus em função da presença 
de flores infundibuliformes, róseas a alvas, 3–4 cm 
compr., tépalas oblanceoladas, estigma trilobado e 
ovário elíptico. Diferem por H. lacteus apresentar 
bulbos ovais, folhas filiformes, com cerca de 5 
nervuras principais e estames em 2 comprimentos 
diferentes. Registrada para Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul em locais pouco alagáveis, em solo 
calcimórfico, aos 90 m de altitude. Floresce nos 
meses de setembro e outubro.

18.  Habranthus pedunculosus  Herbert , 
Amaryllidaceae 161. t. 26. f. 3. 1837. Fig. 3k-m 

Bulbos ovais, 1,5–2 × 1,3–1,5 cm, colo 
1,3–6,5 cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 11 
× 0,1 cm, ápice agudo; nervuras ca. 7. Escapos 
ca. 34,5 × 0,1 cm; brácteas castanho-rosadas, ca. 2 
cm compr.; bractéolas filiformes; pedicelo verde-
claro, 2–7 cm compr. Flores infundibuliformes, 
ca. 5–6,5 cm compr.; tubo do hipanto ca. 5 mm 
compr.; tépalas brancas, oblanceoladas; verticilo 
externo com 11–15 nervuras principais, ápice 
atenuado, região papilar em faixa longitudinal; 
tépala superior sem cintura, ca. 4,5 × 0,3 cm, tépalas 
laterais inferiores 4,2–4,3 × 0,3 cm compr.; verticilo 
interno com 9–10 nervuras principais,ápice agudo; 
tépalas laterais superiores 4,2–4,4 × 0,3 cm, tépala 
inferior ca. 4 × 3 mm; paraperigônio presente, 
formado por segmentos em forma de ganchos, 
pareados e flanqueando os filetes na base; filetes 
em 2 comprimentos diferentes, anteras oblongas, 
7–8 mm compr; ovário oblongo a elíptico; estigma 
trífido. Fruto não visto.
Material examinado: RIO GRANDE DO SUL: Passo 
do Ricardo, 4.XI.1961, fl., G. Pabst 6611 & Pereira 6785 
(HB); Osório, Fazenda do Arroio, I.1958, fl., Rambo 
63639 (PACA).

Habranthus pedunculosus é caracterizado por 
flores infundibuliformes, alvas, 5–6,5 cm compr., 
paraperigônio formado por segmentos em forma 
de ganchos e estigma trífido. Em alguns casos, os 

espécimes de H. pedunculosus podem apresentar 
inflorescências com até quatro flores. Assemelha-se 
a H. estensis, espécie citada para o Uruguai, pelas 
folhas lineares, pelas inflorescências com até duas 
flores e ovários obovais. Habranthus estensis difere 
por apresentar bulbos subglobosos, ausência de 
folhas durante a floração e escapos com até 20 cm 
compr. Ocorre no Rio Grande do Sul, nos Pampas, 
em solos arenosos, aos 20 m de altitude. Floresce 
no mês de novembro e janeiro.

19. Habranthus robustus Herbert, Amaryllidaceae 
166, 1837. Fig. 3n-p 

Bulbos globosos, 1,5–4,5 × 1–3 cm, colo 
2–7 cm compr. Folhas verdes, lineares ,levemente 
canaliculadas, ca. 20 × 0,4–0,5 cm, ápice agudo; 
nervuras 12–20. Escapos (11,5–)16–19(–27) × 
0,3–0,6 cm; brácteas rosadas, 3–4 cm compr.; 
bractéolas filiformes; pedicelo verde-claro, 2,5–4,5 
cm compr. Flores crateriformes, 5,5–8 cm compr.; 
tubo do hipanto, 4-5 mm compr.; tépalas lilases, 
base esverdeada, obovais a oblanceoladas; verticilo 
externo com ca. 24-nervuras principais, ápice 
com apículo conspícuo, região papilar em faixa 
longitudinal com base em forma de semicírculo; 
tépala superior sem cintura, 5,2–7,2 × 1,2–1,4 cm, 
tépalas laterais inferiores 6,2–7,5 × 1,5–1,7 cm; 
verticilo interno com ca. 13 nervuras principais, 
ápice levemente apiculado; tépalas laterais 
superiores 6,5–7,2 × 1,7–2,5 cm, tépala inferior 
5,2–7,2 × 1,1–1,8 cm; paraperigônio presente, 
formado por segmentos filiformes, flanqueando 
os filetes na base; filetes em 4 comprimentos 
diferentes, anteras reniformes, 3–6 mm compr.; 
ovário oblongo a elíptico; estigma trilobado. Fruto 
não visto.
Material examinado: RIO GRANDE DO SUL: 
Caçapava do Sul, Pedra do Segredo, XII.1994, fl., J.R. 
Stehmann et al. 1590 (UEC); Torres, XII.1993, fl., J.R. 
Stehmann et al. (UEC) . SANTA CATARINA: Celso 
Ramos, cerca de 3 km de Celso Ramos, 27o41’41’’S, 
51o09’09’’O, 18.IV.2006, fl., E.S.G. Guarino et al. 
1034 (CEN); Florianópolis, 6.II.1964, fl., J.C. Sacco 
1826 (HB); São Bento do Sul, margem da estrada do 
fundão, fl., 5.XII.2000, E. Gonçalves & H. Lorenzi 625 
(UB). SÃO PAULO: São Paulo, Cidade Universitária, 
Jardim do Departamento de Botânica, 30.XI.2005, fl., 
R.S. Oliveira 104 (SPF); Itapecerica, Paiol do Meio, 
19.IX.1940, fl., A. Gerht (SPF).

Habranthus robustus é caracterizada por 
flores crateriformes, tépalas lilases, paraperigônio 
formado por segmentos filiformes, filetes em 4 
comprimentos diferentes e estigma trilobado. 
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Habranthus robustus está presente nos estados de 
São Paulo, Santa Catarina e Goiás. É frequentemente 
confundida por não estudiosos da família com 
espécies de Hippeastrum, em função da presença 
das longas flores, medindo 5–8 cm compr. Dutilh 
& Oliveira (2013) referem H. robustus na sinonímia 
de Z. robusta Baker. O material-tipo de H. robustus 
foi analisado e foi constatado que se trata de 
um exemplar de Habranthus. Ocorre em áreas 
antropizadas, aos 20–850 m de altitude. Floresce 
em fevereiro, abril, novembro e dezembro.

20. Habranthus ruber Ravenna, Plant Life 26(1): 
94, fig. 24, 1970. Fig. 3q-r

Bulbos ovais, 2–3 × 1,5–2 cm, colo 2,5–7,5 
cm compr. Folhas ausentes durante a floração. 
Escapos ca. 3,9 × 0,4 cm; brácteas verde-
avermelhadas, 2,8–3,3 cm compr.; bractéolas 
filiformes; pedicelo verde, 3,2–6,2 cm compr. 
Flores infundibuliformes, 7–7,5 cm compr.; 
tubo do hipanto 4–10 mm compr.; tépalas 
púrpuras,oblanceoladas; verticilo externo com 
14–16 nervuras principais, ápice acuminado,região 
papilar em faixa longitudinal; tépala superior 
sem cintura, 3,5–5 × 1–1,2 cm, tépalas laterais 
inferiores 3,7–5,4 × 1 cm; verticilo interno com 
10–12 nervuras principais,ápice cuspidado; tépalas 
laterais superiores 3,6–5,3 × 0,8–1,4 cm, tépala 
inferior 3,5–5 × 0,8–1 cm; paraperigônio presente, 
formado por segmentos setiformes, pareados 
e flanqueando os filetes na base; filetes em 4 
comprimentos diferentes, anteras reniformes, ca. 
5 mm compr.; ovário oboval; estigma trilobado. 
Fruto não visto.
Material examinado: RIO GRANDE DO SUL: Canela, 
Caracol, II.1948, fl., K. Emrich 37193 (PACA); Porto 
Alegre, Serraria, província Ponte Grossa, 3.II.1963, fl., 
G.Pabst 7294 (HB).

Habranthus ruber é caracterizada pelas 
flores vermelho-intenso. Pode também apresentar 
espécimes com inflorescências bifloras. É 
facilmente confundida com H. gracilifolius, 
principalmente em relação às folhas. Entretanto, 
H. ruber apresenta folhas mais largas que H. 
gracilifolius além desta última apresentar flores 
róseas a lilases. Morfologicamente, aproxima-se 
também de H. sylvaticus, em função da coloração 
púrpura e flores de 5,5–8,5 cm compr. e tépalas 
de 3,5–7 cm larg. Habranthus sylvaticus difere de 
H. ruber por apresentar bulbos globosos, folhas 
presentes durante a antese, bractéolas ausentes e 
flores crateriformes. Ocorre no Rio Grande do Sul, 
nos Pampas. Floresce no mês de fevereiro.

21. Habranthus sylvaticus Herbert, Amaryllidaceae. 
166, 1837. Fig. 3s-t

Bulbos globosos, 2,5–4,5 × 2,5–3,5 cm, colo 
2,5–4 cm compr. Folhas verdes, lineares, ca. 12 × 
3–5 cm, ápice agudo; nervuras 12–13. Escapos 
10–20(–23) × 0,2–0,4 cm; brácteas marrom-
acinzentadas, 2,7–4,7 cm compr.; bractéolas 
ausentes; pedicelo verde-claro, 2,3–4,5 cm 
compr. Flores crateriformes, 5,5–8,5(–10,5) cm 
compr.; tubo do hipanto 1,5–2 cm compr.; tépalas 
roxas a violetas com base esverdeada, obovais 
a oblanceoladas; verticilo externo com 15–21 
nervuras principais, ápice com apículo conspícuo, 
região papilar em faixa longitudinal; tépala superior 
sem cintura, (4,5–)6,3–6,8(–9,2) × 0,9–1,8 cm, 
tépalas laterais inferiores (4,7–)6,5–7(–9) × 
0,7–1,6 cm; verticilo interno com 11–14 nervuras 
principais, ápice acuminado; tépalas laterais 
superiores 6,8-7 × 0,1–0,2 cm, tépala inferior 
(4,2–)6,5–6,8(9,6) × 0,7–1,6 cm; paraperigônio 
presente, formado por segmentos em forma de 
ganchos, pareados e flanqueando os filetes na 
base; filetes em 4 comprimentos diferentes, anteras 
reniformes, 3–5 mm compr.; ovário oboval; estigma 
trilobado. Fruto não visto.
Material selecionado: BRASIL. BAHIA: Alagoado, 
estrada Casa Nova–Remanso, 41°20’S, 09°50’W, 
18.X.1990, fl., A. Freire-Ferro et al. 1993b (SPF, 
HUEFS); Andorinha, estrada Sítio do Açude–Santa 
Rosa, 10°08’50”S, 39°54’18”W, 30.II.2006, fl., F. 
França et al. 5498 (HUEFS); Canudos, cerca de 2 km 
NW na estrada para a Estação Biológica de Canudos, 
10°01’58”S, 39°09’00”W, 29.X.2001, fl., L.P. Queiroz et 
al. 7046 (HUEFS); Feira de Santana, Campus da UEFS, 
Bosque do Pau Brasil, 12°15’S, 38°58’W, 12.II.1987, fl., 
L.P.Queiroz 1419A (TEPB, CESJ); Morro do Chapéu, 
estrada nova do Parque Estadual do Morro do Chapéu, 
11°14’32”S, 41°15’48”W, 14.X.2006, fl., E. Melo et 
al. 4551 (HUEFS); Paulo Afonso, Estação Ecológica 
do Raso da Catarina, 09°40’36”S, 38°25’19”W, 
30.XI.2005, fl., F. França et al. 5293 (HUEFS); 
Queimadas, Município de Queimadas, 10°59’S, 
39°38’W, 1.XII.1992, fl., M.M. Arbo et al. 5489 (SPF). 
GOIÁS: Cocos, Fazenda Trijunção, próximo a sede, 
14°53’S, 45°52’W, 28.IX.2001, fl., T.S. Filgueiras & D. 
Alvarenga 3645 (IBGE, SGO, FLAS, CEN, RB, FTG); 
Flores, Fazenda Cachoeirama, Lagoa 1, 14°17’53”S, 
46°59’24”W, X.2004, fl., R.C. Mendonça et al. 5807 
(IBGE, RB); Posse, cerrado próximo ao aeroporto 
de Posse, 14°06’58”S, 46°20’48”W, 16.X.2001, fl., 
R.C. Mendonça et al. 4444 (IBGE). MARANHÃO: 
Santa Quitéria, Fazenda Marflora, I.1993, fl., Pereira 
& Paula 2345 (IBGE, RB, UB); Timon, 05°05’12”S, 
42°59’46”W, 12.XII.2002, fl., C.G. Lopes et al. 247 
(SPF). MINAS GERAIS: Diamantina, Estrada para São 
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João da Chapada, XI.1985, fl., J.R. Pirani et al. 40287 
(HUEFS). PERNAMBUCO: Buíque, Parque Nacional de 
Catimbau, Trilha dos Canyons e das Conchas, V.2004, fl., 
A. Alves-Araújo & Martins 6 (UEC). PIAUÍ: Boa Hora, 
estrada de Caríba, XI.1999, fl., F. França et al.  (UEC), 
Oeiras, Malhada da Onça, 07°00’69”S, 42°04’13”W, 
I.2008, fl., F.C.S.  Oliveira & Santana 254 (TEPB); São 
José do Piauí, estrada São José-Inhuma, 28.X.1999, 
fl., M.R.A. Mendes et al. 143 (UEC); Teresina, Parque 
Ambiental de Teresina, fl., 4.XII.2002, M.C. Abreu & 
C.G. Lopes 10 (SPF). RIO GRANDE DO NORTE: 
Santana, Sítio do Sr. Otílio, I.1968, fl., N. Lima 29 (UB).

Habranthus sylvaticus, juntamente com H. 
bahiensis, H. conterminus, H. goianus e H. ruber 
são as únicas espécies brasileiras que possuem flores 
vermelho-intenso. Além disso, apresentam filetes em 
4 comprimentos diferentes. Habranthus goianus e 
H. sylvaticus apresentam flores crateriformes e H. 
bahiensis, H. conterminus e H. ruber apresentam 
flores infundibuliformes. Habranthus goianus se 
diferencia de H. sylvaticus pela ausência de folhas 
durante a floração, tubo do perigônio 8,5–9 mm e 
tépalas oblanceoladas. Já H. bahiensis apresenta 
folhas filiformes, com 6–8 nervuras principais e tubo 
do perigônio 4–5 mm. H. conterminus apresenta 
tépalas oblanceoladas, as externas com 12–13 
nervuras principais, anteras elípticas e estigma 
trífido. Deferencia-se de H. ruber, entre outras 
características, pelos bulbos ovais, escapo até 34,5 
cm compr. e presença de bractéolas, presentes nessa. 
Registrada para Bahia, Goiás, Maranhão, minas 
Gerais, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, 
na caatinga e cerrado, em solo arenoso e latossolo 
vermelho-amarelo, aos 500-1.000 m de altitude. 
Floresce em maio e de setembro a fevereiro.
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Resumo
Galeandra possui 18 espécies terrícolas e epífitas com distribuição neotropical, sendo reconhecidas 
principalmente pelas flores com labelo em forma de funil e calcar na base. O objetivo deste trabalho foi 
realizar o estudo taxonômico de Galeandra no estado do Paraná, apresentando descrições, ilustrações, mapa 
de distribuição, chave de identificação, status de conservação e comentários para cada espécie. O gênero 
está presente nas cinco unidades fitogeográficas do estado, ocorrendo em Floresta Estacional Semidecidual 
(G. beyrichii e G, styllomisantha), nas Florestas Ombrófilas Mista e Densa (G. beyrichii) em vegetações 
de campo e áreas relictuais de Cerrado (G. beyrichii, G. montana e G. paraguayensis, sendo G. montana 
o primeiro registro para o estado). De acordo com os critérios da IUCN, G. beyrichii apresenta baixo risco 
(LC) de extinção, G. paraguayensis pode ser considerada em perigo (EN) e G. montana e G. styllomisantha 
como criticamente em perigo (CR) sendo a última possivelmente extinta no estado.
Palavras-chave: Biodiversidade, Flora do Paraná, IUCN, Floresta Atlântica.

Abstract
Galeandra has 18 species with Neotropical distribution. Consisting of terrestrial and epiphytic species, the 
genus is recognized by flowers with funnel-shaped lip and spur at the base. The aim of this study was to 
do a taxonomic treatment of Galeandra in Paraná state, with descriptions, illustrations, distribution maps, 
identification key, conservation status and comments on each species. The genus is present in the five 
phytogeographic regions of the Paraná. In Semideciduous Forest there are two species (G. beyrichii and 
Galeandra styllomisantha), in Atlantic rainforest and Araucaria forest one species (G. beyrichii), and in steppe 
vegetation and in relictual areas of savanna three species (G. beyrichii, G. montana and G. paraguayensis), with 
G. montana being the first record for the state. According to IUCN criteria, G. beyrichii has low extinction risk 
(LC), G. paraguayensis is endangered (EN), and G. montana and G. styllomisantha are critically endangered 
(CR).  In fact, G. styllomisantha is possibly extinct locally.
Key words: Biodiversity, Paraná flora, IUCN, Atlantic rainforest.
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Introdução
Galeandra Lindl., um dos gêneros da 

família Orchidaceae, subfamília Epidendroideae, 
é composto por 18 espécies terrícolas e epífitas, 
sendo reconhecidas principalmente pelas flores 
com labelo em forma de funil e calcar na base 
(Monteiro et al. 2010). Este gênero possui 
distribuição neotropical, sendo que 14 espécies 
ocorrem no Brasil (Dressler 1993; Pridgeon et al., 
2009; Monteiro et al. 2010). 

Entre os principais estudos de Galeandra 
podem ser citados Barbosa-Rodrigues (1882) que 
propôs a primeira classificação infragenérica, 
Cogniaux (1895) na Flora Brasiliensis revisou as 
espécies brasileiras conhecidas e Pabst & Dungs 
(1975) que listaram 15 espécies em Orchidaceae 
Brasiliensis. Monteiro (2007) realizou a revisão 
para o gênero e recentemente Monteiro et al. (2009; 
2010) realizaram a revisão das espécies para a 
Amazônia e a filogenia do gênero.
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A Região Sul do Brasil pode ser considerada 
limítrofe para o gênero, com ocorrência apenas 
de G. beyrichii Rchb. f. para os estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina (Barros et al. 
2014). No Paraná estão presentes, G. beyrichii, 
G. paraguayensis Cogn. e G. styllomisantha 
(Vell.) Hoehne (Ziller & Hatschbach, 1995; 
Barros et al. 2014), todas de hábito terrícola.

O objetivo deste trabalho foi apresentar 
o primeiro estudo taxonômico de Galeandra 
para o estado, através de chave de identificação, 
descrições, mapa de distribuição, ilustrações, 
status de conservação e comentários para as 
espécies, contribuindo para o projeto Flora do 
Paraná.

Material e Métodos
Foram estudadas as coleções dos herbários 

AMES, EFC, HBR, HUEPG, IBT, MBM, NY, P, 
R, RB, SP, SPF e UPCB (siglas segundo Thiers 
[continuously updated]). O material coletado 
durante as expedições de campo (março de 
2013 a março de 2014) seguiu procedimento 
de herborização de Fidalgo & Bononi (1989) e 
encontram-se depositados no herbário UPCB.

A partir dos dados morfológicos qualitativos 
e quantitativos obtidos, as descrições foram 
elaboradas seguindo a terminologia usual de 
Stearn (2004) e Gonçalves & Lorenzi (2011). 
Os comentários de cada espécie foram baseados 
nas informações das exsicatas analisadas e em 
dados complementares de Monteiro et al. (2009, 
2010). Os sinônimos aceitos neste trabalho 
estão de acordo com Monteiro et al. (2010). A 
distribuição geográfica dos táxons no estado 
do Paraná foi mapeada em imagem delimitada 
por quadrículas de 1° × 1° através do programa 
DIVA-GIS 7.5 (Hijmans et al. 2012). O status 
de conservação das espécies foi inferido para o 
estado do Paraná, seguindo as recomendações do 
sistema IUCN (2014) levando em consideração 
o número de localidades, área, extensão e 
qualidade do habitat, sendo também examinada 
a Lista Vermelha de Plantas Ameaçadas de 
Extinção no Estado do Paraná (Hatschbach & 
Ziller 1995).

A descrição dos habitats ocupados pelas 
espécies foi baseada nas cinco regiões naturais 
reconhecidas para o estado por Maack (1968): 
Litoral, Serra do Mar, Primeiro, Segundo e 
Terceiro Planaltos, apresentando cinco tipos de 
vegetação (Roderjan et al. 2002; IBGE 2012): 
Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila 
Mista; Estepe (campos); Floresta Estacional 
Semidecidual e Savana (Cerrado).

Resultados e Discussão
Foram analisadas 35 exsicatas, referentes 

às coletas realizadas em 19 municípios, sendo 
encontradas quatro espécies terrícolas em todo 
o estado (Fig. 2). Nas vegetações de campo e 
áreas relictuais de Cerrado ocorrem três espécies 
(G. beyrichii, G. montana e G. paraguayensis), 
especialmente na região do Planalto Ponta Grossa, 
limitado pela presença da Escarpa Devoniana. 
Na Floresta Estacional Semidecidual ocorrem 
duas espécies (G. beyrichii e G. styllomisantha), 
nas Florestas Ombrófilas Mista e Densa apenas 
uma (G. beyrichii). O registro de G, junceaoides 
Barb. Rodr. para o Paraná (Barros et al. 2014) é 
um equívoco, pois a coleta em questão trata-se de 
G. styllomisantha, que possui grande semelhança 
morfológica devido ao labelo rômbico e trilobado 
de margem crenulada.

Na lista vermelha de plantas ameaçadas 
de extinção no estado do Paraná (Hatschbach & 
Ziller 1995) G. paraguayensis e G. styllomisantha 
aparecem na categoria em perigo. O presente 
estudo confirma os poucos registros destas 
espécies no Paraná, e inclui G. montana e G. 
styllomisantha como criticamente em perigo, 
segundo os critérios da IUCN (2014).

Galeandra Lindl., Illustr. Orch. Pl. Gen. T. 8. 
1832.0
= Corydandra Rchb. Deut. Bot. Herb.-Buch 53. 
1841.

Ervas terrícolas. Raízes cilíndricas, 
fasciculadas. Pseudobulbos subterrâneos, 
alvacentos, ovoides, recobertos por bainhas 
foliares. Bainhas foliares persistentes, imbricadas 
sobre o pseudobulbo. Folhas laterais, dísticas, 
coriáceas, lineares, glabras com ápice agudo, 
raro ausentes (plantas áfilas). Inflorescência 
em racemo simples ou composto, ereta, pauci à 
pluriflora; pedúnculo cilíndrico, recoberto por 
brácteas amplectivas, acuminadas; brácteas florais 
semelhantes às do pedúnculo. Pedicelo, incluindo 
o ovário, ereto, com uma bráctea na base. Flores 
membranáceas; sépalas e pétalas livres, eretas a 
reflexas, agudas, margens inteiras; sépala dorsal, 
oblongo-lanceolada; sépalas laterais levemente 
falcadas; pétalas semelhantes à sépala dorsal, 
ligeiramente mais largas; labelo infundibuliforme, 
trilobado, rômbico ou rômbico-obovado, pubérulo 
a pubescente, ápice retuso à acuminado; disco 
composto por quatro carenas paralelas; calcar 
linear ou obtuso, levemente descendente; coluna 
apiculada, ligeiramente encurvada, glabra ou 
pubérula, cavidade do estigma com alas laterais; 
antera bilocular, cuculada, subarredondada, com 
ápice obtuso; polínias, duas, ovoides, livres. Fruto 
cápsula, oblongo, tricarpelar; sementes numerosas.
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Chave para as espécies de Galeandra (Orchidaceae) ocorrentes no estado do Paraná:

1.	 Folhas	estreitamente	lineares,	2–5	cm	larg.;	calcar	filiforme.
2. Flores com sépalas e pétalas esverdeadas, rajadas de violeta, labelo esverdeado com listras alvo-

rosadas a vináceas nos lobos, margem inteira ou algo crenada, ápice acuminado .........................  
 ............................................................................................................... Galeandra paraguayensis

2’. Flores com sépalas e pétalas lilás-claro, labelo lilás-claro com listras vináceas tênues, margem 
crenulada, ápice emarginado ................................................................. Galeandra styllomisantha

1’. Folhas lineares 6–8 cm larg. ou ausentes; calcar saquiforme. 
3.	 Plantas	 áfilas;	 inflorescência	 em	 racemo	 simples;	 labelo	 inconspicuamente	 trilobado,	branco-

esverdeado com estrias vináceas nos lobos, tricomas pubescentes ................Galeandra beyrichii
3’. Plantas com folhas persistentes; inflorescência em racemo simples ou composto; labelo 

conspicuamente trilobado, branco-amarelado a branco-rosado, lobo mediano vináceo, tricomas 
pubérulos .........................................................................................................Galeandra montana

1. Galeandra beyrichii Rchb. f., Linnaea, 22: 
854. 1849 
= Galeandra viridis Barb. Rodr., Revista Engen. 
3(9): 143. 1881.
= Galeandra coxinnensis Hoehne, Relat. Commiss. 
Linhas. Telegr. Estratég. Mato Grosso Amazonas. 
4: 15, 1951.
= Galeandra fiebrigii Schltr., Repert. Sp. Nov. 
Regni Veg. 10: 47. 1922. 

Fig. 1a-d  
Erva terrícola. Pseudobulbo 1,6–3,4 × 1,1–

2,1 cm. Folhas ausentes. Inflorescência racemosa, 
2–18 flores; pedúnculo 21–85 cm compr.; brácteas 
do pedúnculo 2,9–7,4 cm compr.; bráctea floral 
8–14 mm compr. Flores com calcar 21–38 mm 
compr.; sépalas esverdeadas, reflexas; sépala dorsal 
17–29 × 2–6 mm; sépalas laterais 18–29 × 3–6,6 
mm; pétalas esverdeadas, eretas, 18-28 × 3–6,8 
mm; labelo 16–23 × 18–30 mm, rômbico-obovado, 
inconspicuamente trilobado, alvo com nervuras 
internas esverdeadas e listras vináceas nas margens, 
ápice retuso, margem crenada, pubescente na 
porção central; calcar 5–6 × 1,5–3 mm, saquiforme; 
coluna 6–9 × 1,2–2,6 mm, pubérula; antera ca. 1,8 
× 2,5 mm. Frutos ca. 3 × 1,6 cm.
Material examinado: Campina Grande do Sul: Ribeirão 
Grande, 19.III.1967, fl. e fr., G. Hatschbach 16195 (HB, 
MBM), Ribeirão Grande, 6.II.1968 G. Hatschbach 18544 
(MBM). Carambeí: Catanduva de Fora, 27.XII.2010, 
fl., M.E. Engels 229 (HUPG), Catanduva de Fora, 
8.I.2011, fl., M.E. Engels 232 (HUPG). Cerro Azul: 
Morro Grande, 5.II.1950, fl., G. Hatschbach (MBM 
49645), Morro Grande, 25.I.1974, fl., G. Hatschbach, 
33761 (HB, MBM). Cornélio Procópio: arredores, 
20.III.2009, fl., J.M. Silva & E.M. Cunha 7151 (MBM). 
Curitiba: Ahú, Rua Estados Unidos, s/d, fl., F. Marino 
Neto 26 (MBM). Diamante do Norte: 27.IV.1989, fl., 
Y.S. Kuniyoshi & C.V. Roderjan 5333 (EFC). Foz do 

Iguaçu: Parque Nacional de Foz do Iguaçu, 19.II.1968, 
fl., G. Hatschbach (MBM 49647). Irati: Vila São João, 
31.III.1983, fl., R. Kummrow & L. Bohs 2265 (MBM). 
Jaguariaíva: Casa Nova in silva primaeva, 4.IV.1915, fl., 
Dusen 16999 (AMES). Mandirituba: Quatro Pinheiros, 
25.I.1968, fl., G. Hatschbach 18436 (MBM), Rio do 
Maurício, 18.I.1970, fl., G. Hatschbach 25981 (MBM). 
Ponta Grossa: Fortaleza, 13.XII.1969, fl., G. Hatschbach, 
23222 (MBM). Piraí do Sul: Flona de Piraí do Sul, 
11.I.2011, fl., M.E. Engels 228 (HUPG). Rio Branco do 
Sul: Santa Cruz, 24.III.1971, fl., G. Hatschbach 26588 
(MBM). Santa Maria do Oeste: Rodovia Pitanga-Santa 
Maria do Oeste, próximo do Rio Feio, 19.II.2004, fl., G. 
Hatschbach 76863 (MBM). Siqueira Campos: arredores 
de Siqueira Campos, 29.III.1974, fl., R. Kummrow 483 
(MBM). Tibagi: Fazenda Monte Alegre, Harmonia, 
21.II.1953, fl. e fr., G. Hatschbach (MBM 49646), Parque 
Estadual do Guartelá, 20.I.2004, fl., M.R.B. do Carmo 
658 (HUPG).

Galeandra beyrichii ocorre desde o sul da 
Flórida, México, América Central, Venezuela, 
Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina 
(Govaerts 2014). No Brasil ocorre nos estados 
da BA, DF, ES, GO, MT, MG, SP, RJ, PR, SC e 
RS (Barros et al. 2014). No Paraná está presente 
na vegetação de Florestas Ombrófilas Densa 
e Mista, Estepe, Cerrado e Floresta Estacional 
Semidecidual, em áreas sombreadas de subosque. 
Floresce entre os meses de dezembro a abril.

Galeandra beyrichii distingui-se das demais 
espécies por não possuir folhas, sendo uma espécie 
provavelmente saprófita (Pridgeon et al. 2009). 
Possui inflorescência em racemo simples e labelo 
alvo com nervuras internas esverdeadas e estrias 
vináceas nos lobos. De acordo com os critérios 
da IUCN (2014) enquadra-se na categoria não 
ameaçada (LC), pois a espécie está presente em 
15 municípios do estado, ocorrendo em grande 
número de localidades. 
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Figura 1 – a-d. G. beyrichii – a. Hábito, destacando a disposição das brácteas; b. Flor, vista frontal e lateral; c. Sépalas 
e pétalas; d. Labelo em forma de funil. e-g. G. montana – e. Hábito, destacando disposição das folhas; f. Sépalas e 
pétalas; g. Labelo trilobado. h-i. G. paraguayensis – h. Sépalas e pétalas; i. Labelo trilobado. j-l. G. styllomisantha 
– j. Hábito, destacando disposição das folhas e inflorescência; k. Sépalas e pétalas; l. Labelo trilobado. (a: Silva et 
al. 2873; b, c e d: Engels 229; e, f e g: T. Bochorny & M. Engels 122, Hatschbach 23753; h e i: Cervi et al. 6204; j, 
k e l: Hatschbach 15891).
Figure 1 – a-d. G. beyrichii – a. Habit, emphasizing bracts arrangement; b. Flower, front and lateral view; c. Sepals and petals; d. Funnel-
shaped lip. e-g. G. montana – e. Habit, emphasizing bracts arrangement; f. Sepals and petals; g. Lobed lip. h-i. G. paraguayensis – h. 
Sepals and petals; i. Lobed lip, j-l. G. styllomisantha – j. Habit, emphasizing bracts arrangement and inflorescence; k. Sepals and petals; 
l. Lobed lip. (a: Silva et al. 2873; b, c e d: Engels 229; e, f e g: T. Bochorny & M. Engels 122, Hatschbach 23753; h e i: Cervi et al. 
6204; j, k e l: Hatschbach 15891).
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2. Galeandra montana Barb. Rodr. Revista Engen. 
3(5): 73. 1881. Fig. 1e-g

Pseudobulbo 2,8–4 × 1,9–2,1 cm. Folhas 48–
50 × 6–8 cm, lineares. Inflorescência em racemo 
simples ou composto, 3–5 flores; pedúnculo 
30–69 cm compr.; brácteas do pedúnculo 5,5–12 
cm compr.; bráctea floral ca. 7 mm compr. 
Flores ca. 38 mm compr; sépalas castanho-
avermelhadas ou verde-claras mescladas com 
castanho, eretas ou reflexas; sépala dorsal ca. 22 
× 4 mm; sépalas laterais ca. 21 × 2 mm; pétalas 
ca. 21 × 4 mm, eretas; labelo ca. 14–15 × 21 mm, 
rômbico-obovado, conspicuamente trilobado, 
alvo-amarelado a alvo-rosado, lobos violáceos, 
ápice obtuso, margem crenada, pubérulo na porção 
central; calcar ca. 7 × 0,8–1,6 mm, saquiforme; 
coluna ca. 15 × 3 mm, glabra; antera ca. 2,1 × 2,4 
mm. Fruto ca. 3 × 1,2 cm.
Material examinado: Tibagi: Parque Estadual do 
Guartelá, 6.VII.2013, fr., T. Bochorny & M. Engels 122 
(UPCB). 
Material adicional examinado: MATO GROSSO: 
Aquidauana, Serra Maracaju, 17.II.1970, fl., G. 
Hatschbach 23753 (MBM).

Galeandra montana é endêmica do Brasil e 
ocorre nos estados de RO, PA, TO, RN, SE, MA, 
BA, DF, GO, MT, MS, MG e SP (Barros et al. 
2014). Este estudo apresenta o primeiro registro da 
espécie para o estado do Paraná, na localidade do 
Parque Estadual do Guartelá, ampliando o limite 
de distribuição para o sul do Brasil. Floresce entre 
os meses de dezembro a julho em áreas de campo.

Galeandra montana diferencia-se das demais 
espécies por possuir flores maiores, labelo branco-
amarelado a branco-rosado com lobos vináceos, 
calcar saquiforme e folhas lineares largas e 
persistentes. O espécime foi identificado através 
dos resquícios de perianto presentes no fruto. 
Segundo os critérios da IUCN (2014) enquadra-se 
na categoria criticamente em perigo (CR), pois 
possui apenas um registro em todo o estado do 
Paraná.

3. Galeandra paraguayensis Cogn., Bull. Herb. 
Boissier. ser. 2,3:933. 1903.
= Galeandra paranaensis Schltr., Repert. Sp. Nov. 
Regni Veg. 16: 331. 1920.
 Fig. 1h-i

Pseudobulbo 2–2,1 × 1,5–2,1 cm. Folhas 24–
33 × 2–5 cm, estreitamente lineares. Inflorescência 
racemo simples ou composto, 2–4 flores; pedúnculo 
15–37 cm compr.; brácteas do pedúnculo 3,2–6,5 
cm compr.; bráctea floral 4–12 mm compr. Flores 

com calcar 25–29 mm compr.; sépalas esverdeadas, 
rajadas de violeta, ligeiramente reflexas; sépala 
dorsal 19–25 × 4–7 mm; sépalas laterais 19–23 
× 5–7 mm; pétalas esverdeadas, rajadas de 
violeta, recurvadas no ápice, 18–23 × 5–7 mm; 
labelo 23–31 × 17–22 mm, rômbico, trilobado, 
esverdeado com listras vináceas nos lobos laterais e 
branco-rosado no lobo mediano, ápice longamente 
acuminado, margem inteira ou algo crenada, 
levemente pubescente na porção central; calcar 7–9 
× 0,5–0,6 mm, filiforme; coluna 8–10 × 0,8–1,5 
mm, pubérula; antera 1,6–2 × 1,8–2,2 mm. Frutos 
ausentes.
Material examinado: Balsa Nova: Recanto dos 
Papagaios, 28.X.2006, fl., E. Barbosa & E.M. Cunha 
1792 (MBM). Palmeira: Rio Capivara, 10.XII.1966, 
fl., G. Hatschbach (MBM 49648), Rio dos Papagaios, 
1.XII.1999, fl., E.P. Santos (MBM), Rio dos Papagaios, 
10.VIII.2000, fl., E.P. Santos 852 (IBT, UPCB), km 
60 da rodovia Curitiba-Ponta Grossa, 8.XII.1965, fl., 
Leining 359 (HB). Ponta Grossa: Recanto dos Papagaios, 
20.XI.1996, fl., A.C. Cervi et al. 6204 (MBM).

Galeandra paraguayensis ocorre na Bolívia, 
Paraguai (Govaerts 2014) e no Brasil (MT, GO, DF, 
SP e PR) (Barros et al. 2014). Ocorre no Paraná 
nas vegetações de campo. Floresce entre os meses 
de agosto a dezembro em margens de córregos e 
campos úmidos.

Galeandra paraguayensis assemelha-se 
muito a G. styllomisantha em estado vegetativo 
por possuírem folhas lineares estreitas. Diferencia-
se por apresentar labelo com ápice acuminado, 
sépalas e pétalas esverdeadas rajadas de violeta. 
De acordo com os critérios da IUCN (2014) esta 
espécie enquadra-se na categoria em perigo (EN), 
pois possui registro de ocorrência em apenas três 
localidades do estado do Paraná.

4. Galeandra styllomisantha (Vell.) Hoehne Arq. 
Bot. Estado São Paulo. II: 146. 1952. 
≡	Orchis styllomisantha Vell., Fl. Flum. 9:t. 46. 
189. 1831.
= Galeandra juncea Lindl., Sert. Orchid. Sub. I. 
37. 1840.
 Fig. 1j-l

Pseudobulbo ca. 1,6 × 2,0 cm. Folhas 23–37 
× 2–5 cm, estreitamente lineares. Inflorescência 
racemo simples ou composto, 1–2 flores; pedúnculo 
27–37 cm compr.; brácteas do pedúnculo 6,4–7,1 
cm compr.; bráctea floral 3–7 mm compr. Flores 
com calcar 21–24 mm compr.; sépalas lilás claro, 
ligeiramente reflexas; sépala dorsal 15–17 × 2–3 
mm; sépalas laterais 12–13 × 2–3,2 mm; pétalas 
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lilás-claro, eretas, 14–15 × 2–2,1 mm; labelo 14–15 
× 21 mm, rômbico, trilobado, lilás claro com 
listras vináceas tênues, ápice emarginado, margem 
crenulada, levemente pubescente na porção central; 
calcar ca. 7 × 0,8–1,6 mm, filiforme; coluna ca. 7 
× 1,1 mm, glabra; antera ca. 1,5 × 2,2 mm. Frutos 
ausentes.
Material examinado: Guaíra: Sete Quedas, 13.XI.1963, 
fl., E. Pereira & G. Hatschbach 7871 (NY, HB e MBM), 
24.I.1967, fl., G. Hatschbach 15891 (MBM, UPCB), 
7.IX.1979, fl., Buttura 296 (MBM).

Galeandra styllomisantha ocorre no Panamá, 
Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, Guiana, 
Suriname, Guiana Francesa (Govaerts 2014) 
e Brasil (BA, GO, TO, DF, MT, MS, AP, PA, 
RO, MG, AC, MA, RJ, SP e PR) (Barros et al. 
2014). Ocorre no Paraná na vegetação de Floresta 
Estacional Semidecidual. Floresce entre os meses 
de setembro a janeiro, cresce em locais de campo 
limpo com solo arenoso úmido.

Galeandra styllomisantha assemelha-se 
vegetativamente a G. paraguayensis, porém 
diferencia-se pelas flores com labelo de ápice 
emarginado, e pétalas e sépalas da mesma cor do 
labelo. Segundo os critérios da IUCN (2014), se 
enquadra na categoria criticamente em perigo (CR), 

pois possui registro em apenas uma localidade no 
estado do Paraná, no município de Guaíra. O último 
registro da espécie aconteceu em 1979, há 35 anos, 
na localidade de Sete Quedas (local atualmente 
inundado pela Usina Hidrelétrica de Itaipu) estando 
possivelmente extinta no estado.
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Resumo
É apresentado o tratamento das licófitas do Corredor de Biodiversidade do Norte do Pará, pertencente ao 
Centro de Endemismo Guiana. O artigo é parte do projeto “Diagnóstico da Biodiversidade das Unidades de 
Conservação estaduais do Mosaico Calha Norte, Estado do Pará”. Este tratamento inclui chaves de identifica-
ção, assim como descrições para as espécies. Na área de estudo foram registradas 14 espécies distribuídas em 
quatro gêneros (Palhinhaea, Phlegmariurus, Pseudolycopodiella e Selaginella). O gênero mais representativo 
foi Selaginella com 10 espécies, das quais S. fragilis A. Braun e S. revoluta Baker são novos registros para o 
Estado do Pará e S. gynostachya Valdespino e S. sandwithii Alston são novos registros para a flora brasileira.
Palavras-chave: Amazônia, Centro de Endemismo Guiana, Lycopodiaceae, Selaginella.

Abstract
A treatment of the lycophytes of the Northern Pará Biodiversity Corridor within the Guiana Endemism Center 
is presented. This article is part of the project “Diagnóstico da Biodiversidade das Unidades de Conservação 
estaduais do Mosaico Calha Norte, Estado do Pará”. The treatment includes keys as well as species descriptions. 
In the study area 14 species distributed in four genera (Palhinhaea, Phlegmariurus, Pseudolycopodiella and 
Selaginella) were registered. The most diverse genus was Selaginella with 10 species, of which S. fragilis 
A. Braun and S. revoluta Baker are new records for Pará, and S. gynostachya Valdespino and S. sandwithii 
Alston are reported here as new to the Brazilian flora.
Key words: Amazonia, Guiana Endemism Center, Lycopodiaceae, Selaginella.
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Introdução
As licófitas compõem um grupo monofilético 

(Banks 2009) com cerca de 1.500 espécies 
distribuídas nas famílias Isoetaceae, Lycopodiaceae 
e Selaginellaceae (Jermy 1990; Hickey et al. 
2003; Øllgaard & Windisch 2014). Possui como 
principais características as folhas do tipo microfilo 
e os esporângios com deiscência transversal 
presentes na axila adaxial do esporofilo, geralmente 
formando estróbilos no ápice dos ramos (Tryon & 
Tryon 1982).

O estudo da pteridoflora do Brasil iniciou-
se tardiamente (Øllgaard & Windisch 2014). 
Dentre as diversas publicações abordando as 

espécies brasileiras de licófitas, destacam-se 
os trabalhos pioneiros de Spring (1840) e Fée 
(1869, 1872–1873). Posteriormente, nos séculos 
XX e XXI, foram publicados alguns trabalhos 
abordando exclusivamente os representantes das 
licófitas, dentre estes, os estudos florísticos de 
Nessel (1927, 1955), Alston (1936), Fuchs-Eckert 
(1986), Øllgaard & Windisch (1987), Castellani & 
Freitas (1992), Edwards (1995), Barros & Fonseca 
(1996), Hirai & Prado (2000), Freitas & Windisch 
(2005), Prado & Freitas (2005), Hirai (2007), 
Prado & Hirai (2008), Assis & Labiak (2009) e 
Ramos & Sylvestre (2010). No que diz respeito 
a descrições de espécies novas, têm-se os estudos 
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de Silveira (1898), Bautista (1974a; b), Windisch 
(1991), Hickey et al. (2009) e Pereira et al. (2012). 
Já para as revisões taxonômicas, destacam-se os 
recentes trabalhos de Øllgaard (2012) e Øllgaard 
& Windisch (2014).

No Pará, o estudo das plantas vasculares 
sem sementes obteve um grande avanço a partir 
do ano de 2003 (Góes-Neto & Pietrobom 2012b). 
Dentre os diversos artigos florístico-taxonômicos 
abordando as espécies paraenses, o único que trata 
exclusivamente das licófitas é o de Pietrobom et al. 
(2009), onde os autores registraram quatro espécies 
na Floresta Nacional de Caxiuanã, sendo duas 
espécies pertencentes à família Lycopodiaceae e 
duas pertencentes à família Selaginellaceae.

O Corredor de Biodiversidade do Norte do 
Pará (CBNP) possui algumas das mais importantes 
Unidades de Conservação amazônicas (Pará 2008). 
O CBNP está inserido no Centro de Endemismo 
Guiana, conhecido como o maior dentre os oito 
centros de endemismo da região amazônica, 
possuindo metade de sua superfície em território 
brasileiro (Avila-Pires et al. 2010). A região 

guianense compartilha diversas espécies com 
outras áreas da Amazônia, mas também possui um 
alto índice de endemismo, isto principalmente pela 
sua distinta geografia (Avila-Pires et al. 2010).

Este estudo é parte do projeto “Diagnóstico 
da Biodiversidade das Unidades de Conservação 
Estaduais do Mosaico Calha Norte, Estado do 
Pará” e objetivou inventariar as espécies de 
licófitas e samambaias em cinco Unidades de 
Conservação no Corredor de Biodiversidade do 
Norte do Pará. Neste artigo são apresentadas 
as espécies pertencentes à linhagem das 
licófitas, aumentando o conhecimento sobre tais 
vegetais na Amazônia Brasileira e fornecendo 
informações que subsidiarão outros estudos e 
ações conservacionistas.

Material e Métodos
As informações sobre a localização e 

caracterização geral do CBNP (Fig. 1), estão 
disponíveis em Huber (2006), Rossetti & Toledo 
(2007), Funk et al. (2007), Avila-Pires et al. (2010) 
e Aleixo et al. (2011).

Figura 1 – Corredor de Biodiversidade do Norte do Pará e as cinco Unidades de Conservação inventariadas.
Figure 1 – North Pará Biodiversity Corridor and the five Conservation Units inventoried.

Fonte: Góes-Neto et al. (2014)
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Os locais onde se realizaram as coletas, 
bem como a metodologia utilizada na coleta e 
herborização dos espécimes estão descritas em 
Góes-Neto & Pietrobom (2012a,b). O material 
coletado encontra-se depositado no herbário MG 
com duplicadas doadas para os herbários ICN e 
PMA. Além do material coletado, foram analisadas 
exsicatas dos herbários MG e IAN. Os acrônimos 
dos herbários seguem Thiers (continuously 
updated).

As descrições e as chaves de identificação 
foram elaboradas apenas com base no material 
analisado. As terminologias utilizadas nas 
descrições estão de acordo com Lellinger (2002).

A família Selaginellaceae está classificada de 
acordo com Jermy (1990) e a família Lycopodiaceae 
está classificada de acordo com Øllgaard (2012). 
As abreviações dos nomes dos autores dos táxons 
seguem Pichi Sermolli (1996).

A distribuição geográfica dos táxons no país 
está baseada na Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (Windisch et al. (2014) para Lycopodiaceae 
e Hirai (2014) para Selaginellaceae), por vezes 
complementada por outra bibliografia indicada 
no texto.

Devido à distinta morfologia de Selaginella, 
o uso dos termos “adaxial” e “abaxial” pode causar 

Chave de identificação para as espécies de Lycopodiaceae do CBNP

1.	 Porção	 aérea	 do	 caule	 dicotomicamente	 ramificada,	 sem	um	 eixo	 principal	 definido;	 esporofilos	
semelhantes	aos	microfilos	estéreis,	não	agrupados	em	estróbilos .........................................................
  ..........................................................................................................3. Phlegmariurus dichotomus

1’.	 Porção	aérea	do	caule	não	 ramificada	ou	 lateralmente	 ramificada,	com	um	eixo	principal	definido;	
esporofilos	diferentes	dos	microfilos	estéreis,	agrupados	em	estróbilos	terminais.

uma má interpretação. Neste gênero, a face superior 
dos microfilos laterais e axilares corresponde à 
face adaxial, porém, nos microfilos dorsais, a face 
superior corresponde à face abaxial (Valdespino 
1995). Desta forma, seguiu-se Mital (1969) e 
Valdespino (1995) onde a face superior representa 
a superfície oposta ao solo, onde estão inseridos 
os microfilos dorsais e a face inferior representa a 
superfície voltada para o solo, onde estão inseridos 
os microfilos laterais e axilares.

São apresentadas ilustrações apenas das 
espécies de Selaginella, uma vez que estas estão 
menos representadas na literatura e carecem desta 
informação.

Resultados e Discussão
Foram registradas no CBNP 14 espécies 

pertencentes a quatro gêneros (Pseudolycopodiella 
Holub, Palhinhaea Vasc. & Franco, Phlegmariurus 
(Herter) Holub e Selaginella P. Beauv.) e duas 
famílias (Lycopodiaceae Mirb. e Selaginellaceae 
Willk.). O gênero mais representativo foi 
Selaginella com 10 espécies. Dentre estas, duas são 
novos registros para o Estado do Pará (S. fragilis 
A. Braun e S. revoluta Baker) e duas são novos 
registros para o Brasil (S. gynostachya Valdespino 
e S. sandwithii Alston).

Chave de identificação para as famílias de licófitas do CBNP

1. Plantas homosporadas; esporângios ao longo da porção distal do ramo, não formando estróbilos ou 
esporângios	formando	estróbilos	cilíndricos	na	extremidade	dos	ramos;	microfilos	estéreis	dispostos	
em espiral ........................................................................................................................ Lycopodiaceae

1’. Plantas heterosporadas; esporângios sempre em estróbilos achatados ou quadrangulares na extremidade 
dos	ramos;	microfilos	estéreis	dispostos	em	fileiras ...................................................... Selaginellaceae

Lycopodiaceae Mirb. in Lam. & Mirb., 
Hist. Nat. Veg. 4: 293. 1802.

Família formada por 16 gêneros cosmopolitas 
(Øllgaard 2012) com aproximadamente 400 
espécies, cerca de metade destas neotropicais 

(Øllgaard & Windisch 2014).  No Brasi l 
são conhecidos nove gêneros e 61 espécies 
(Windisch et al. 2014). Na área estudada foram 
registradas quatro espécies distribuídas em três 
gêneros.
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1. Palhinhaea camporum (B. Øllg. & P.G. 
Windisch) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 26: 
93. 1991.

Caule ereto, com aparência cilíndrica. 
Microfilos estéreis isófilos, lineares, esverdeados, 
arqueados em direção ao ápice, densamente 
agregados, dispostos em espiral. Ramos laterais 
ascendentes, dicotomicamente ramificados, com 
tricomas curtos e eretos em suas bifurcações, 
ramos de 2ª ordem suberetos, rígidos e ascendentes. 
Esporofilos ovados com as margens erodidas. 
Esporângios sésseis, axilares, agrupados em 
numerosos estróbilos pendentes, sésseis e terminais.

Distribui-se na Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Peru, Bolívia 
(Øllgaard 1995a) e Brasil, onde está registrada 
em todos os estados da Região Norte, na Bahia, 
Pernambuco, Piauí, em todo o Centro-Oeste, em 
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 
P. camporum assemelha-se à P. cernua (L.) 
Vasc. & Franco na maioria dos detalhes, porém 
esta última possui os ramos estéreis flexíveis, 
patentes e arqueados com os microfilos espaçados, 
enquanto que P. camporum possui os ramos 
estéreis mais densamente folhosos, rigidamente 
ascendentes e não recurvados. A espécie ocorre 
preferencialmente em ambientes abertos, em 
solo arenoso periodicamente alagado. Espécime 
coletado em campo pedregoso.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Trombetas, 
Taboleta, Campo do Ariramba, 30.V.1957, P. Cavalcante 
147 (MG).

2. Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco, Bol. 
Soc. Brot., sér. 2, 41: 25. 1967.

Caule ereto, com aparência cilíndrica. 
Microfilos estéreis isófilos, lineares, esverdeados, 
arqueados em direção ao ápice, espaçados, 
dispostos em espiral. Ramos laterais patentes, 
pinadamente ramificados, sem tricomas em 
suas bifurcações, ramos de 2ª ordem arqueados, 

flexíveis e pendentes. Esporofilos sub-deltóides 
com as margens ciliadas. Esporângios sésseis, 
axilares, agrupados em numerosos estróbilos 
pendentes, sésseis e terminais.

A espécie distribui-se nos Paleotrópicos, 
EUA, do México ao Paraguai (Øllgaard 1995b; 
Mickel & Smith 2004) e no Brasil, onde possui 
registros em todos os estados, com exceção do 
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Comumente 
observada como pioneira em ambiente antropizado. 
Espécime coletado como terrícola em borda de 
mata, próximo a um curso d’água. Floresta de terra 
firme, ca. 76 m de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Almeirim, 
Distrito de Monte Dourado, área de manejo da Orsa 
Florestal, 01º09’48”S-52º37’35”W, 31.V.2010, E.S. Leal 
& R.C. Forzza 172 (MG).

3. Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. 
Wagner, Novon 3(3): 305. 1993.

Caule ereto, com aparência cilíndrica. 
Microfilos estéreis isófilos, lanceolados, paleáceos 
a esverdeados. Ramos aéreos dicotomicamente 
ramificados, sem um eixo principal distinto. 
Esporofilos semelhantes aos microfilos estéreis. 
Esporângios sésseis, axilares, não formando 
estróbilos.

Distribui-se dos EUA ao Paraguai (Øllgaard 
1995a; Mickel & Smith 2004) e Brasil, onde 
possui registros nos estados do Acre, Amapá, 
Pará, Rondônia, Roraima, Ceará, Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e Paraná (Nessel 1955; Øllgaard 
& Windisch 1987; Edwards 1998). Alguns 
exemplares apresentaram grande variação no seu 
grau de compactação, assim como constatado por 
Øllgaard (1992). Coletada como epífita sobre 
tronco em decomposição, em área aberta, próximo 
a um igapó. Floresta ombrófila aberta, ca. 230 m 
de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Almeirim, 
Reserva Biológica do Maicuru, 00º48’44,8”S–
53º56’55,7”W, 26.X.2008, S. Maciel 1416 (MG, ICN).

2.	 Caule	longo-reptante,	com	aparência	achatada;	ramo	aéreo	não	ramificado;	microfilos	estéreis	anisófilos;	
estróbilos eretos, pedunculados e solitários ................................... 4. Pseudolycopodiella meridionalis

2’.	 Caule	ereto,	com	aparência	cilíndrica;	ramo	aéreo	ramificado;	microfilos	estéreis	isófilos;	estróbilos	
pendentes, sésseis e numerosos.
3.	 Ramos	 laterais	 ascendentes;	 ramos	 de	 2ª	 ordem	 suberetos,	 rígidos	 e	 ascendentes;	microfilos	

densamente agregados; tricomas presentes em cada bifurcação dos ramos laterais .......................
 .................................................................................................................1. Palhinhaea camporum

3’.	 Ramos	laterais	patentes;	ramos	de	2ª	ordem	arqueados,	flexíveis	e	pendentes;	microfilos	espaçados;	
tricomas ausentes nas bifurcações dos ramos laterais ...................................2. Palhinhaea cernua
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4. Pseudolycopodiella meridionalis (Underw. & 
F.E. Lloyd) Holub, Folia Geobot. Phytotax. 18: 
442. 1983.

Caule longo-reptante, com aparência 
achatada. Microfilos estéreis anisófilos, microfilos 
laterais deltado-ovados, levemente falcados, 
ápice agudo a acuminado, microfilos dorsais 
lanceolados a deltado-lanceolados, ápice agudo 
a acuminado. Porção aérea ereta, não ramificada, 
com um eixo principal definido, microfilos linear-
lanceolados, dispostos em espiral. Esporofilos 
ovado-cuspidados a deltado-acuminados, com as 
margens denticuladas a curtamente fimbriadas. 
Esporângios sésseis, axilares, agrupados em um 
único estróbilo ereto, pedunculado e terminal.

Distribui-se na Ásia, África tropical, do 
México ao Peru (Øllgaard 1995a; Mickel & Smith 
2004) e Brasil, onde possui registros nos estados 
do Amazonas, Amapá, Roraima, Pará, Bahia, 
Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo e em todos os estados da Região 
Sul (Costa & Pietrobom 2007). P. meridionalis 
difere das demais espécies registradas na área pelo 
ramo aéreo ereto, não ramificado, com estróbilo 
apical solitário e microfilos estéreis anisófilos. 
Coletada em campo alagado.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Trombetas, 
Ariramba, Taboleta 30.V.1957, W.A. Egler 419 (MG).

Selaginellaceae Willk., Anleit. Stud. Bot. 2: 163. 
1854.

Família monogenérica (Selaginella P. 
Beauv.) com cerca de 750 espécies (Jermy 1990) 
distribuídas principalmente nas zonas tropicais do 
mundo, algumas destas colonizando as zonas ártico-
alpinas em ambos os hemisférios (Jermy 1990; 
Mickel et al. 2004). No Brasil são conhecidas 55 
espécies (Hirai 2014), destas, três são introduzidas. 
Na área estudada foram registradas 10 espécies.

Chave de identificação para as espécies de Selaginella do CBNP

1. Caule articulado.
2.	 Microfilos	curto-ciliados .............................................................................10. Selaginella sulcata
2’.	 Microfilos	denticulados.

3.	 Rizóforos	distribuídos	por	toda	a	planta;	caule	comumente	com	ápice	flageliforme .............  
 ...............................................................................................................3. Selaginella fragilis

3’.	 Rizóforos	restritos	à	base	do	caule;	caule	sem	ápice	flageliforme.
4.	 Microfilo	lateral	com	a	aurícula	acroscópica	menos	desenvolvida	que	a	basioscópica;	

microfilo	axilar	geralmente	sem	aurícula	ou	com	duas	aurículas	curtas	e	inconspícuas  
 ...................................................................................................... 5. Selaginella parkeri

4’.	 Microfilo	lateral	com	a	aurícula	acroscópica	do	mesmo	tamanho	ou	mais	desenvolvida	
que	a	basioscópica;	microfilo	axilar	com	duas	longas	aurículas .....................................  
 ............................................................................................. 1. Selaginella conduplicata

1’. Caule não articulado.
5.	 Base	do	microfilo	lateral	longo-ciliada.

6.	 Rizóforos	restritos	à	base	do	caule;	base	do	microfilo	axilar	arredondada;	porção	basioscópica	
do	microfilo	lateral	plana;	caule	2–3-pinado ........................................ 7. Selaginella radiata

6’.	 Rizóforos	distribuídos	por	 toda	a	planta;	base	do	microfilo	axilar	sub-cordiforme;	porção	
basioscópica	do	microfilo	lateral	geralmente	revoluta;	caule	1–2-pinado ..............................
 .............................................................................................................8. Selaginella revoluta

5’.	 Base	do	microfilo	lateral	denticulada	a	eventualmente	curto-ciliada.
7.	 Caule	comumente	com	ápice	flageliforme,	3–4-pinado ....................2. Selaginella flagellata
7’.	 Caule	sem	ápice	flageliforme,	2–3-pinado.

8.	 Microfilo	dorsal	com	ápice	aristado;	microfilo	lateral	com	tricomas	curtos	na	face	superior,	
principalmente próximo às margens ....................................... 9. Selaginella sandwithii

8’.	 Microfilo	dorsal	com	ápice	agudo	a	acuminado;	microfilo	lateral	sem	tricomas	na	face	
superior.
9.	 Microfilo	 dorsal	 ovado-elíptico,	 com	uma	pequena	 aurícula	 na	 porção	 externa;	

rizóforos restritos à metade basal da planta; caule 2–3-pinado ...............................
 ...................................................................................... 4. Selaginella gynostachya

9’.	 Microfilo	dorsal	ovado,	sem	aurícula;	rizóforos	distribuídos	por	toda	a	planta;	caule	
2-pinado ..............................................................................6. Selaginella producta
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1. Selaginella conduplicata Spring in Mart., Fl. 
Bras. 1(2): 129, no.19. 1840. Fig. 2a-c

Caule articulado, paleáceo, não flageliforme, 
2–3-pinado. Rizóforos restritos à porção basal do 
caule. Microfilos laterais lanceolados, ápice agudo, 
base com duas aurículas denticuladas, assimétricas, 
face superior glabra, margem acroscópica 
esbranquiçada e denticulada. Microfilos dorsais 
ovado-lanceolados com ápice acuminado a 
longamente agudo, base com apenas uma aurícula 
no lado externo, margens denticuladas. Microfilos 
axilares lanceolados, ápice agudo, base com duas 
longas aurículas, margens denticuladas, dentículos 
maiores e mais abundantes sobre as aurículas. 
Estróbilo quadrangular. Esporofilos monomorfos. 
Esporofilo dorsal verde, ascendente; esporofilo 
ventral verde, ascendente.

Distribui-se na Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Colômbia, Peru e no Brasil (Smith 1995), 
onde é conhecida nos estados do Amazonas e Pará. 
S. conduplicata distingue-se das demais espécies 
da área pelo microfilo axilar com duas aurículas 
conspícuas e microfilo lateral com duas aurículas 
assimétricas (raramente semelhantes). Alguns 
exemplares analisados apresentaram as aurículas 
do microfilo lateral bastante semelhantes no 
tamanho e forma, porém, a maioria dos espécimes 
apresentou a aurícula acroscópica muito mais longa 
que a basioscópica. Coletada como terrícola às 
margens da trilha. Floresta de terra firme em área 
de campinarana alta, ca. 60 m de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Faro, Floresta 
Estadual de Faro, margem esquerda do Rio Nhamundá, 
1º41’23”S-57º15’09,5”W, 26.I.2008, M.R. Pietrobom & 
G. Teixeira 7525 (MG, PMA).

2. Selaginella flagellata Spring, Bull. Acad. Roy. 
Sci. Bruxelles 10: 228, no 119. 1843. Fig. 2d-f

Caule não articulado, paleáceo a verde-
claro, quase sempre flageliforme, 3–4-pinado. 
Rizóforos restritos à base do caule. Microfilos 
laterais oblongos, ápice agudo, base assimétrica 
com a porção acroscópica sobrepondo o caule, 
sem aurículas, face superior glabra, margem 
acroscópica denticulada. Microfilos dorsais 
ovados, ápice aristado, base assimétrica com 
a porção externa um pouco maior, porém, 
sem formar aurícula, margens denticuladas. 
Microfilos axilares oblongos, ápice agudo, base 
sem aurículas, margens denticuladas. Estróbilo 
achatado dorsiventralmente. Esporofilos dimorfos. 
Esporofilo dorsal verde, patente; esporofilo 
ventral hialino a verde claro, ascendente.

Distribui-se do México à Bolívia e no Brasil 
(Mickel et al. 2004), onde possui registros nos 
estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, 
Tocantins, Goiás e Mato Grosso (Valdespino 1995). 
S. flagellata pode ser reconhecida pelo caule com 
ápice flageliforme, microfilos delicados, verde 
claros, microfilos dorsais longo-aristados, estróbilos 
achatados dorsiventralmente e micrósporos com 
papilas alongadas (Alston et al. 1981; Mickel et 
al. 2004). Dentre as espécies da região guianense, 
S. flagellata assemelha-se às espécies S. tenella (P. 
Beauv.) Spring, diferenciando-se por esta última 
possuir microfilos dorsais amplamente ovados com 
ápice agudo e base oblíqua a cordada; S. muscosa 
Spring, diferenciando-se por esta possuir estróbilos 
tetragonais, hábito prostrado e caule sem ápice 
flageliforme; S. pearcei Baker, diferenciando-
se por esta possuir coloração verde escuro com 
os microfilos dorsais curtamente aristados e S. 
sandwithii Alston, diferenciando-se por esta ser mais 
ereta, possuir caule sem ápice flageliforme, possuir 
curtos tricomas na face superior dos esporofilos 
laterais e micrósporos verrucosos. Coletada como 
epífita sobre tronco em decomposição. Floresta de 
terra firme.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: margem oeste 
do Rio Maicuru, 00º55’S-54º26’W, 29.VII.1981, J.J. 
Strudwick et al. 3696 (MG).

3. Selaginella fragilis A. Braun, Ann. Sci. Nat., 
Bot., sér. 5, 3: 305. 1865. Fig. 3a-c

Caule articulado, paleáceo, comumente 
flageliforme, 2–3–(4)-pinado. Rizóforos distribuídos 
por toda a planta. Microfilos laterais lanceolados, 
ápice agudo, base com uma aurícula (por vezes 
inconspícua) na porção basioscópica, face superior 
glabra, margem acroscópica e aurícula denticuladas. 
Microfilos dorsais ovados, ápice acuminado, base 
com apenas uma aurícula no lado externo, margens 
e aurícula denticulados. Microfilos axilares com 
ápice agudo, base truncada sem aurículas, margens 
denticuladas. Estróbilo quadrangular. Esporofilos 
monomorfos. Esporofilo dorsal verde, ascendente; 
esporofilo ventral verde, ascendente.

Distribui-se na Colômbia, Venezuela e Brasil, 
onde era conhecida apenas no estado do Amazonas 
(Smith 1995) e agora está sendo registrada no Pará. 
A distinção entre alguns espécimes de S. fragilis 
e S. parkeri (Hook & Grev.) Spring. muitas vezes 
é difícil, já que estas duas espécies são muito 
semelhantes e S. parkeri apresenta uma ampla 
variabilidade morfológica. Apesar de reconhecerem 
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Figura 2 – a-c. Selaginella conduplicata (M.R. Pietrobom & G. Teixeira 7525). a. microfilos dorsais. b. microfilos 
laterais. c. microfilo axilar. d-f. Selaginella flagellata (J.J. Strudwick et al. 3696). d. microfilos dorsais. e. microfilos 
laterais. f. microfilo axilar.
Figure 2 – a-c. Selaginella conduplicata (M.R. Pietrobom & G. Teixeira 7525). a. median microphylls. b. lateral microphylls. c. axillary 
microphyll. d-f. Selaginella flagellata (J.J. Strudwick et al. 3696). d. median microphylls. e. lateral microphylls. f. axillary microphyll. 

ambas as espécies, Alston et al. (1981) comentam 
que S. fragilis talvez não seja realmente distinta de 
S. parkeri, pois, segundo eles, estas diferenciam-se 
apenas por S. fragilis possuir ramos com crescimento 
indeterminado, com rizóforos distribuídos por toda 
a planta, enquanto que S. parkeri não possui ápice 
flageliforme e possui os rizóforos restritos à base do 
caule. Estudos palinológicos em ambas as espécies 
podem ajudar a elucidar este problema. Coletada 
como terrícola às margens da trilha, em barranco na 
encosta e próximo a um igarapé. Floresta ombrófila 
aberta de terra firme e floresta submontana aberta, 
entre 60–570 m de altitude.
Material selecionado: BRASIL. PARÁ: Almeirim, 
00º49’51,9”N–53º57’19,6”W, 27.X.2008, S. Maciel 623 
(MG, PMA); Oriximiná, 01º16’16,8”N–58º48’0,6”W, 

04.IX.2008, M.R. Pietrobom & S. Maciel 8043 (MG, 
PMA); idem, 01º16’00,3”N–58º41’45,5”W, 29.VIII.2008, 
S. Maciel & M.R. Pietrobom 834 (MG, PMA); idem, 
01º16’00,3”N–58º41’45,5”W, 29.VIII.2008, S. Maciel & 
M.R. Pietrobom 926 (MG, PMA); Faro, margem esquerda 
do Rio Nhamundá, 1º42’23,3”S–57º12’10,1”W, 17.I.2008, 
M.R. Pietrobom & G. Teixeira 7286 (MG, PMA).

4. Selaginella gynostachya Valdespino, Fern. Gaz. 
18(2): 42. 2007.  Fig. 3d-f

Caule não articulado, paleáceo, não 
flageliforme, 2–3-pinado. Rizóforos restritos 
à metade basal do caule. Microfilos laterais 
oblongos, ápice obtuso a agudo, base assimétrica 
com a porção acroscópica sobrepondo o caule, 
sem aurículas, face superior glabra, margem 
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acroscópica curtamente denticulada. Microfilos 
dorsais ovado-elípticos, ápice agudo a acuminado, 
base com uma pequena aurícula no lado externo, 
margens denticuladas. Microfilos axilares ovados 
a oblongo-ovados, ápice obtuso a agudo, base 
arredondada, sem aurícula, margens denticuladas. 
Estróbilo achatado dorsiventralmente. Esporofilos 
dimorfos. Esporofilo dorsal verde, patente; 
esporofilo ventral hialino a verde claro, ascendente.

A espécie distribui-se na Venezuela, Guiana 
e Guiana Francesa (Valdespino 1995), sendo este 
o primeiro registro no Brasil. S. gynostachya 
assemelha-se à S. karowtipuensis Valdespino 
(espécie que ocorre na região guianense), diferindo 
por esta última possuir microfilos dorsais com a 
base sub-cordada a redonda, idioblastos na face 

superior dos microfilos laterais e microfilo dorsal 
longo-acuminado a curto-aristado, enquanto que S. 
gynostachya possui a base dos microfilos dorsais 
sub-truncada a redonda, não possui idioblastos 
na face superior dos microfilos laterais, possui 
microfilos dorsais elípticos a ovado-elípticos ou 
amplamente ovados, microfilo dorsal com ápice 
agudo a curto-acuminado e megásporos amarelo-
claros (Valdespino 1995). Coletada como terrícola 
no interior da parcela e como rupícola em grota. 
Floresta ombrófila aberta, ca. 600 m de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Oriximiná, 
01º96’32,1”N-58º41’29,2”W, 27.VIII.2008, S. Maciel & 
M.R. Pietrobom 800 (MG, PMA); idem, 01º16’39,6”N-
58º40’16,1”W, 01.IX.2008, S. Maciel & M.R. Pietrobom 
1032 (MG, PMA).

Figura 3 – a-c. Selaginella fragilis (S. Maciel & M.R. Pietrobom 834). a. microfilos dorsais. b. microfilos laterais. c. 
microfilo axilar. d-f. Selaginella gynostachya (S. Maciel & M.R. Pietrobom 800). d. microfilos dorsais. e. microfilos 
laterais. f. microfilo axilar.
Figure 3 – a-c. Selaginella fragilis (S. Maciel & M.R. Pietrobom 834). a. median microphylls. b. lateral microphylls. c. axillary microphyll. 
d-f. Selaginella gynostachya (S. Maciel & M.R. Pietrobom 800). d. median microphylls. e. lateral microphylls. f. axillary microphyll.
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5. Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring, 
Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 10: 146. 1843. 
 Fig. 4a-c

Caule articulado, paleáceo, não flageliforme, 
3–4-pinado. Rizóforos restritos à base do caule. 
Microfilos laterais lanceolados, ápice agudo, 
base com duas aurículas (a acroscópica menor 
e às vezes inconspícua), face superior glabra, 
margem acroscópica e aurículas denticuladas. 
Microfilos dorsais ovado-lanceolados, ápice 
longamente agudo, base com apenas uma aurícula 
do lado externo, margens e aurícula denticulados. 
Microfilos axilares lanceolados, ápice agudo, 
base geralmente sem aurícula ou com duas curtas 
aurículas inconspícuas, margens e aurículas 
denticuladas. Estróbilo quadrangular. Esporofilos 
monomorfos. Esporofilo dorsal verde, ascendente; 
esporofilo ventral verde, ascendente.

Distribui-se na Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Suriname, Guiana Francesa e Brasil, (Smith 1995) 
onde está registrada apenas no bioma amazônico, 
nos estados do Acre, Amazonas e Pará. Os 
espécimes examinados de S. parkeri apresentaram 
uma grande variabilidade morfológica quanto à 
dissecção da lâmina, presença/ausência e tamanho 
das aurículas no microfilo axilar, bem como na 
forma e tamanho dos tricomas. De acordo com 
Alston et al. (1981) a espécie caracteriza-se por 
possuir 2–3-estróbilos no ápice de cada ramo. 
Além da característica citada, as curtas aurículas de 
tamanhos desiguais do microfilo lateral e as curtas 
aurículas do microfilo axilar distinguem S. parkeri 
das demais espécies ocorrentes na área estudada. 
Coletada como terrícola no interior da parcela e às 
margens de um igarapé. Floresta ombrófila aberta, 
entre 230–600 m de altitude.
Material selecionado: BRASIL. PARÁ: Oriximiná, 
01º96’32,1”N–58º41’29,2”W, 27.VIII.2008, S. Maciel & 
M.R. Pietrobom 771 (MG, PMA); idem, 01º16’00,3”N–
58º41’45,5”W, 29.VIII.2008, S. Maciel & M.R. Pietrobom 
826 (MG, PMA); idem, 01º16’39,6”N–58º40’16,1”W, 
01.IX.2008, S. Maciel & M.R. Pietrobom 1030 (MG, 
PMA); Almeirim, 00º48’44,8”S–53º56’55,7”W, 
26.X.2008, S. Maciel 1243 (MG, PMA); idem, 
00º50’42,6”N–53º56’58,2”W, 30.X.2008, S. Maciel & 
M.G.C. Souza 1376 (MG, PMA).

6. Selaginella producta Baker, J. Bot. 21(8): 243. 
1883. Fig. 4d-f

Caule não articulado, paleáceo a verde claro, 
não flageliforme, 2-pinado. Rizóforos distribuídos 
por toda a planta. Microfilos laterais ovado-

lanceolados, ápice obtuso a agudo, base desigual 
com a porção acroscópica muito maior e sobrepondo 
o caule, sem aurículas, face superior glabra, margem 
acroscópica denticulada a ciliada. Microfilos dorsais 
ovados, ápice longamente agudo a acuminado, base 
sem aurículas, margens denticuladas. Microfilos 
axilares ovado-deltados, ápice obtuso, base truncada 
a sub-cordiforme, sem aurículas, com as margens 
denticuladas. Estróbilo quadrangular. Esporofilos 
monomorfos. Esporofilo dorsal verde escuro, 
ascendente; esporofilo ventral verde, levemente 
patente a ascendente.

A espécie distribui-se no Panamá, Trinidad e 
Tobago, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, 
Guiana Francesa, Peru (Smith 1995) e Brasil, onde é 
conhecida nos estados do Amazonas, Pará, Alagoas, 
Bahia, Goiás, Minas Gerais e Paraná (Costa & 
Pietrobom 2010). Na área estudada S. producta 
assemelha-se à S. revoluta Baker, distinguindo-se por 
esta última possuir microfilos laterais frequentemente 
revolutos e com longos cílios, microfilos dorsais 
usualmente menores, mais estreitos e mais agudos, 
enquanto que S. producta possui os microfilos laterais 
planos e denticulados e os microfilos dorsais ovados. 
Além disso, S. producta geralmente possui idioblastos 
conspícuos nos microfilos dorsais. Coletada como 
terrícola ao longo da trilha e como rupícola às margens 
de um igarapé. Floresta Ombrófila aberta e floresta 
submontana aberta com predomínio de Cecropia 
Loefl., entre 300–570 m de altitude.
Material selecionado: BRASIL. PARÁ: Alenquer/
Monte Alegre, 00º58’10,9”S–55º31’0,77”W, 17.IV.2008, 
S. Maciel 444 (MG, PMA); Oriximiná, 01º16’00,3”N–
58º41’45,5”W, 29.VIII.2008, S. Maciel & M.R. 
Pietrobom 932 (MG, PMA); idem, 01º16’52,8”N–
58º41’03,3”W, 07.IX.2008, S. Maciel & M.R. Pietrobom 
1119 (MG, PMA); idem, 1º16’16,8”N–58º48’0,6”W, 
04.IX.2008, M.R. Pietrobom & S. Maciel 8037 (MG, 
PMA); Faro, margem esquerda do Rio Nhamundá, 
1º42’19,8”S–57º11’47,7”W, 24.I.2008, M.R. Pietrobom 
& G. Teixeira 7497 (MG, PMA).

7. Selaginella radiata (Aubl.) Spring, Bull. Acad. 
Roy. Sci. Bruxelles 10: 143, no 54. 1843.  
 Fig. 5a-c

Caule não articulado, paleáceo a verde 
claro, não flageliforme, 2–3-pinado. Rizóforos 
restritos à base do caule. Microfilos laterais ovado-
lanceolados, ápice agudo, base assimétrica com a 
porção acroscópica sobrepondo o caule, longos 
cílios hialinos presentes na base (mais abundantes 
na porção acroscópica). Microfilos dorsais 
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Figura 4 – a-c. Selaginella parkeri (S. Maciel & M.G.C. Souza 1376). a. microfilos dorsais. b. microfilos laterais. c. 
microfilo axilar. d-f. Selaginella producta (S. Maciel & M.R. Pietrobom 1119). d. microfilos dorsais. e. microfilos 
laterais. f. microfilo axilar.
Figure 4 – a-c. Selaginella parkeri (S. Maciel & M.G.C. Souza 1376). a. median microphylls. b. lateral microphylls. c. axillary microphyll. 
d-f. Selaginella producta (S. Maciel & M.R. Pietrobom 1119). d. median microphylls. e. lateral microphylls. f. axillary microphyll.

ovados, ápice aristado, base sem aurícula, margem 
basal longamente ciliada. Microfilos axilares 
lanceolados, ápice agudo, base arredondada, 
sem aurículas e com longos cílios. Estróbilo 
quadrangular. Esporofilos monomorfos. Esporofilo 
dorsal verde, ascendente; esporofilo ventral verde 
claro, levemente patente a ascendente.

Distribui-se na Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Suriname, Guiana Francesa, Equador (Vareschi 
1968; Alston et al. 1981) e Brasil, onde possui 
registros nos estados do Pará, Maranhão e Mato 
Grosso. S. radiata pode ser facilmente distinguida 
das demais espécies ocorrentes na área pelo hábito 
ereto, pela presença de longos cílios hialinos na 
base dos microfilos (nos microfilos laterais são 
mais abundantes na porção acroscópica) e pelos 
microfilos dorsais com ápice aristado. Coletada 
como terrícola às margens da trilha e às margens 
de um igarapé. Floresta ombrófila aberta de terra 
firme, entre 190–600 m de altitude.

Material selecionado: BRASIL. PARÁ: Almeirim, 
00º49’51,9”N–53º57’19,6”W, 27.X.2008, S. Maciel 
624 (MG, PMA); idem, 00º48’44,8”S–53º56’55,7”W, 
26.X.2008, S. Maciel 1245 (MG, PMA); idem, 
00º51’09,5”N–53º57’08”W, 30.X.2008, S. Maciel & 
M.G.C. Souza 1375 (MG, PMA); Alenquer, 11.VI.2008, 
J.M. Costa 636 (MG, PMA); Alenquer/Monte Alegre, 
00º56’08,3”S–55º30’02,9”W, 24.IV.2008, S. Maciel 
648 (MG, PMA).

8. Selaginella revoluta Baker, J. Bot. 21(5): 141, 
no 45. 1883. Fig. 5d-f

Caule não articulado, paleáceo, não 
flageliforme, 1–2-pinado. Rizóforos distribuídos 
por toda a planta. Microfilos laterais oblongo-
lanceolados, ápice obtuso, base assimétrica com a 
porção acroscópica ciliada e sobrepondo o caule, 
face superior glabra ou com curtos tricomas, 
principalmente próximo à margem, margem 
basioscópica geralmente revoluta. Microfilos 
dorsais ovados, ápice aristado, base levemente 
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Figura 5 – a-c. Selaginella radiata (S. Maciel 1245). a. microfilos dorsais. b. microfilos laterais. c. microfilo axilar. 
d-f. Selaginella revoluta (S. Maciel 647). d. microfilos dorsais. e. microfilos laterais. f. microfilo axilar.
Figure 5 – a-c. Selaginella radiata (S. Maciel 1245). a. median microphylls. b. lateral microphylls. c. axillary microphyll. d-f. Selaginella 
revoluta (S. Maciel 647). d. median microphylls. e. lateral microphylls. f. axillary microphyll.

assimétrica com a porção externa um pouco maior, 
porém sem formar aurícula, margem denticulada a 
curto-ciliada. Microfilos axilares oblongo-deltados, 
ápice obtuso a agudo, base sub-cordiforme com 
dois pequenos lobos ciliados, porém sem formar 
aurículas. Estróbilo quadrangular. Esporofilos 
monomorfos. Esporofilo dorsal verde escuro, 
ascendente; esporofilo ventral verde, levemente 
patente a ascendente.

A espécie distribui-se em Trinidad e Tobago, 
Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Peru e Brasil, onde era conhecida apenas 
nos estados do Amazonas e Amapá (Smith 1995), 
sendo agora registrada no Pará. S. revoluta difere 
das demais espécies registradas na área pela base 
dos microfilos ciliada, margem basioscópica do 
microfilo lateral revoluta e microfilo dorsal com 

o ápice aristado. Esta espécie pode apresentar 
pubescência próximo à margem superior do 
microfilo lateral, porém, esta característica 
raramente foi observada. Coletada como epífita 
sobre raízes de cactácea. Floresta submontana 
densa com predomínio de grotas, igarapés e cipós, 
ca. 600 m de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Alenquer/Monte 
Alegre, Floresta Estadual do Trombetas, 00º56’08,3”S–
55º30’02,9”W, 24.IV.2008, S. Maciel 647 (MG, PMA).

9. Selaginella sandwithii Alston, Bull. Brit. Mus. 
(Nat. Hist.), Bot. 9(4): 289. 1981. Fig. 6a-d

Caule não articulado, paleáceo a verde claro, 
não flageliforme, 2–3-pinado. Rizóforos presentes 
apenas nos 2/3 basais. Microfilos laterais ovado-
deltados, ápice agudo, base assimétrica com a porção 
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acroscópica sobrepondo o caule, face superior 
com curtos tricomas principalmente próximo à 
margem, margem acroscópica denticulada a curto-
ciliada. Microfilos dorsais ovados, ápice aristado, 
base sem aurículas, margens denteadas a curto-
ciliadas com uma faixa conspícua de células mais 
claras. Microfilos axilares ovado-deltados, ápice 
acuminado, base curtamente cuneada, margens 
denticuladas a curto-ciliadas com uma faixa 
conspícua de células mais claras, sem aurículas. 
Estróbilo quadrangular. Esporofilos monomorfos. 
Esporofilo dorsal verde, ascendente; esporofilo 
ventral verde, levemente ascendente.

Distribui-se na Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa (Alston et al. 1981; Funk et al. 2007), 
sendo este o primeiro registro no Brasil. S. 
sandwithii é caracterizada pelo hábito ascendente 
a ereto, caule sem ápice flageliforme (raramente 
com os ramos laterais flageliformes), microfilos 
laterais denticulados com curtos tricomas sobre a 
face superior, principalmente próximo às margens 
e micrósporos verrucosos. Dentre as espécies que 
ocorrem na Região Norte do Brasil, S. sandwithii 
pode ser confundida com S. flagellata, diferindo 
por esta última apresentar caule com ápice 
flageliforme e micrósporos com papilas alongadas 
(Alston et al. 1981), com S. muscosa Spring, 
diferindo principalmente por esta possuir hábito 
prostrado e com S. brevifolia Baker, diferindo por 
esta possuir microfilos laterais ciliados.

A presença de tricomas nos microfilos de 
Selaginella é incomum (Crabbe & Jermy 1973). 
Contudo, Valdespino (1992) comenta que espécies 
sul-americanas como S. hirsuta Alston ex Crabbe 
& Jermy, S. pubens A.R. Sm., S. smithiorum 
Valdespino, S. tyleri A.C. Sm. e S. terezoana Bautista 
possuem tricomas em uma ou ambas as superfícies 
dos microfilos. Posteriormente, esse caráter foi 
reportado para espécies da América Central como 
S. correae Valdespino (i.e. Valdespino 1993) e 
S. hirtifolia Valdespino (i.e. Mickel et al. 2004) 
e para outras espécies centro e sul-americanas 
pertencentes à Selaginella subg. Heterostachys (i.e. 
Valdespino 1995). Mais recentemente, este mesmo 
caráter foi observado em outras cinco espécies 
caribenhas (i.e. Caluff & Shelton 2009).

Na descrição original de S. sandwithii 
(i.e. Alston et al. 1981), os autores informam a 
presença de papilas unicelulares na face superior 
dos microfilos laterais. De acordo com Metcalfe 
& Chalk (1979) não existe uma clara distinção 
entre tricomas unicelulares e papilas. Payne (1978) 
define papila como uma projeção originada de uma 

única célula epidérmica e define tricoma como 
qualquer excrescência epidérmica que impeça 
classificar a superfície do vegetal como glabra. 
Desta forma, de acordo com o que se observa na 
micrografia apresentada pelos autores (i.e. Alston 
et al. 1981 p. 291 fig. 13d) bem como em nossas 
observações, achamos mais coerente tratar tal 
estrutura como tricoma. Coletada como terrícola 
ao longo da trilha e como rupícola às margens 
de um igarapé e em paredão rochoso no topo da 
serra. Floresta ombrófila aberta, entre 450–800 m 
de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Oriximiná, 
01º16’28,8”N–58º39’41,9”W, 01.IX.2008, S. Maciel & 
M.R. Pietrobom 1013 (MG, PMA); idem, 01º16’28,8”N–
58º39’41,9”W, 01.IX.2008, S. Maciel & M.R. Pietrobom 
1015 (MG, PMA); idem, 01º16’52,8”N–58º41’03,1”W, 
07.IX.2008, M.R. Pietrobom & S. Maciel 8081 (MG, 
PMA).

10. Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex 
Mart., Flora 2: 126. 1837. Fig. 6e-g

Caule articulado, paleáceo a verde claro, não 
flageliforme, 2–3-pinado. Rizóforos distribuídos 
por toda a planta. Microfilos laterais lanceolados, 
ápice agudo, base com duas aurículas curto-ciliadas 
aproximadamente iguais, face superior glabra. 
Microfilos dorsais ovados, ápice aristado, base com 
uma aurícula curto-ciliada, margens denticuladas. 
Microfilos axilares lanceolados, ápice obtuso a 
agudo, base com duas aurículas curto-ciliadas, 
margens denticuladas. Estróbilo quadrangular. 
Esporofilos monomorfos. Esporofilo dorsal verde, 
ascendente; esporofilo ventral verde, ascendente.

A espécie distribui-se no Suriname, Guiana 
Francesa, Bolívia, Paraguai e Argentina (Alston et 
al. 1981). No Brasil está amplamente distribuída, 
possuindo registros nos estados do Acre, Amazonas, 
Pará, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul e em todos os 
estados das Regiões Sudeste e Sul. S. sulcata 
distingue-se das demais espécies registradas na 
área pelo caule articulado, rizóforos distribuídos 
por toda a planta e pelas aurículas curtamente 
ciliadas nos microfilos axilares e laterais. Durante 
a observação do material notou-se que a presença/
ausência, bem como a abundância de tricomas 
nas margens dos microfilos provavelmente está 
relacionada à exposição à luz solar. As plantas 
de ambientes abertos e ensolarados geralmente 
possuem tricomas maiores e mais densos do que 
as que habitam ambientes sombreados, as quais, 
por vezes são glabras. Coletada como rupícola em 
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Figura 6 – a-d. Selaginella sandwithii (M.R. Pietrobom & S. Maciel 8081). a. microfilos dorsais. b. face inferior dos 
microfilos laterais. c. face superior do microfilo lateral. d. microfilo axilar. e-g. Selaginella sulcata (S. Maciel 674). 
e. microfilos dorsais. f. microfilos laterais. g. microfilo axilar.
Figure 6 – a-d. Selaginella sandwithii (M.R. Pietrobom & S. Maciel 8081). a. median microphylls. b. lower surface of lateral microphylls. 
c. upper surface of lateral microphylls. d. axillary microphyll. e-g. Selaginella sulcata (S. Maciel 674). e. median microphylls. f. lateral 
microphylls. g. axillary microphyll.

afloramento rochoso às margens da trilha e sobre 
rochas dentro de um igarapé. Floresta submontana 
densa com predomínio de grotas, igarapés e cipós, 
entre 500–600 m de altitude.
Material examinado: BRASIL. PARÁ: Alenquer/Monte 
Alegre, 22.IV.2008, S. Maciel 674 (MG, PMA); idem, 
22.IV.2008, S. Maciel 682 (MG, PMA); Oriximiná, 
01º15’51,5”N-58º40’47,7”W, 03.IX.2008, S. Maciel & 
M.R. Pietrobom 1094 (MG, PMA).
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Resumo
O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) constitui uma importante área de preservação do Espírito Santo 
e mesmo sendo a região litorânea melhor estudada no Estado, trabalhos taxonômicos ainda apresentam-se 
escassos. Este trabalho consiste no levantamento florístico e estudo taxonômico de Mimosoideae do PEPCV. 
Foram realizadas coletas quinzenais, entre agosto/2008 a junho/2009, percorrendo trilhas pré-existentes no 
interior do Parque, além de caminhadas aleatórias de forma a contemplar todas as fitofisionomias. Mimosoideae 
está representada por 10 táxons, reunidos em cinco gêneros: Albizia, Inga, Mimosa, Piptadenia e Senegalia. 
O gênero mais representativo em número de espécies é Mimosa (4 spp.), seguido por Inga (3 spp.). Os demais 
gêneros apresentam uma espécie cada. Mimosa elliptica e Mimosa sensitiva var. sensitiva são novas citações 
para o estado do Espírito Santo e Inga subnuda subsp. subnuda, Mimosa candollei, Mimosa pudica var. 
hispida, Piptadenia adiantoides e Senegalia lacerans são novas citações para o PEPCV. O trabalho inclui 
chave de identificação dos táxons, descrições, ilustrações, dados sobre distribuição geográfica, preferência 
de habitat e fenológicos, além de comentários taxonômicos.
Palavras-chave: Fabaceae, flora, restinga, taxonomia.

Abstract
Paulo Cesar Vinha State Park (PEPCV) is an important preservation area in the State of Espírito Santo, and 
although it is the best studied coastal region in the state, taxonomic studies on the flora are still scarce. This 
study is a floristic and taxonomic survey of the Mimosoideae of the PEPCV. Fortnightly collections were 
carried out from August/2008 to June/2009, on pre-existing trails within the park, as well as random walks to 
survey all phytophysiognomies. Mimosoideae is represented by 10 taxa in five genera: Albizia, Inga, Mimosa, 
Piptadenia and Senegalia. The most representative genus in species number is Mimosa (4 spp.), followed by 
Inga (3 spp.). The other genera have one species each. Mimosa elliptica and Mimosa sensitiva var. sensitiva 
are new records for the state of Espírito Santo, and Inga subnuda subsp. subnuda, Mimosa candollei, Mimosa 
pudica var. hispida, Piptadenia adiantoides and Senegalia lacerans are new records for the PEPCV. This 
study includes identification of key taxa, descriptions, illustrations, data on geographical distribution, habitat 
preference, phenologyl and taxonomy.
Key words: Fabaceae, flora, sandy coastal plains, taxonomy.
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Introdução
Leguminosae é a terceira maior família 

de angiospermas em número de espécies, com 
aproximadamente 19.325 espécies compreendidas 
em 727 gêneros (Lewis et al. 2005). Cosmopolita 

em distribuição, ocorre especialmente nas regiões 
tropicais e subtropicais (Joly 1987; Lewis 1987), 
sendo o elemento principal de muitos tipos 
vegetacionais em várias regiões do mundo 
(Lewis 1987). Subdivide-se em três subfamílias: 
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Mimosoideae, Papilionoideae e Caesalpinioideae 
(Lewis et al. 2005) e seu monofiletismo tem sido 
sustentado por diversos estudos filogenéticos (p.e. 
Wojciechowski et al. 2004; Lewis et al. 2005).

No Brasil, a família está representada por 
2.754 espécies, reunidas em 213 gêneros, e 
distribuídas em todos os biomas brasileiros (Lima 
et al. 2014). Para o Espírito Santo são citadas 316 
espécies e 102 gêneros, sendo considerada a segunda 
maior família, em número de espécies, da flora do 
Estado (Fraga et al. 2007; Lima et al. 2014) e uma 
das mais representativas de suas restingas (Fabris 
1995; Pereira & Gomes 1994; Pereira & Assis 2000; 
Pereira & Araújo 2000; Assis et al. 2004b). 

Mimosoideae é a segunda subfamília 
mais diversa em número de espécies dentre as 
Leguminosae. Inclui cerca de 3.270 espécies, 
agrupadas em 82 gêneros, distribuídas nas regiões 
tropicais, subtropicais e temperadas do mundo (Lewis 
et al. 2005). Para o Brasil são citadas 819 espécies 
agrupadas em 35 gêneros (Lima et al. 2014). 

Nos últimos 26 anos, foram descritos para 
o Espírito Santo um gênero e 10 espécies de 
Leguminosae (Germano Filho et al. 2000; Iganci & 
Morim 2009; Filardi & Lima 2014) e embora tenha 
sido realizado um importante estudo taxonômico 
referente à subfamília Papilionoideae (Weiler 
Júnior 1998), a maior parte das informações 
está concentrada em trabalhos de levantamento 
florístico ou fitossociológico, havendo carência 
em estudos taxonômicos.

A Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Setiba, no município de Guarapari, que inclui o 
Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV), 
constitui uma importante Unidade de Conservação 
no Estado e uma área prioritária para a conservação 
da biodiversidade, por apresentar expressiva 
importância biológica e um alto nível de pressão 
antrópica (MMA 2000). Apresenta características 
florísticas próprias, diversas espécies da flora 
ameaçadas de extinção e endêmicas ao Espírito 
Santo, além de outras de ocorrência restrita à 
restinga de Setiba (Assis et al. 2004a).

Em função da elevada degradação dos 
ecossistemas capixabas e da escassez de trabalhos 
taxonômicos e com o intuito de se conhecer a 
biodiversidade desse trecho de restinga, este 
trabalho tem como objetivo os estudos florístico e 
taxonômico de Mimosoideae no Parque Estadual 
Paulo César Vinha, fornecendo chave para a 
identificação dos táxons, descrições, ilustrações, 
comentários sobre a distribuição geográfica, 

preferência por hábitats, e taxonomia e dados 
fenológicos dos mesmos.

Material e Métodos
Área de estudo
O PEPCV situa-se no litoral sul do Espírito 

Santo, no nordeste do município de Guarapari, 
ao longo da margem esquerda da Rodovia do Sol 
(ES-060) no sentido Norte/Sul (Gomes 1999), 
entre as coordenadas 20°33’–20°38’S e 40°23’–
40°26’W. Compreende cerca de 1.500 ha, abrangendo 
aproximadamente 12 km de litoral na restinga de 
Setiba. O clima da região, segundo a classificação 
de Koppen, é do tipo Aw tropical, com verão quente 
e chuvoso e inverno seco; a temperatura média anual 
é de 23,3ºC, a precipitação média anual é de 1.307 
mm e a umidade relativa média anual é de 80% 
(Fabris 1995).

A vegetação é de restinga e para o 
reconhecimento das fitofisionomias do PEPCV, 
utilizou-se a classificação de Pereira (2003), que 
considera dez formações vegetais: Herbácea Não 
Inundável, Herbácea Inundável, Herbácea Inundada, 
Arbustiva Fechada Não Inundável, Arbustiva 
Fechada Inundável, Arbustiva Aberta Não Inundável, 
Arbustiva Aberta Inundável, Florestal Não Inundável, 
Florestal Inundável e Florestal Inundada.

Coleta de material e tratamento 
taxonômico
As coletas do material botânico foram 

realizadas em excursões quinzenais durante o 
período de agosto/2008 a junho/2009, ao longo 
de todas as trilhas pré-existentes no interior do 
Parque, além de caminhadas, sem orientação 
pré-estabelecida, de forma a contemplar todas 
as fitofisionomias. O material foi coletado e 
herborizado de acordo com técnicas usuais (Fidalgo 
& Bononi 1989), e depositado no Herbário VIES, 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

A identificação dos espécimes foi realizada 
mediante bibliografia especializada, revisões e/
ou estudos disponíveis na literatura, consultas a 
especialistas e comparações com o acervo dos 
Herbários RB e VIES.

A terminologia adotada para a descrição das 
estruturas vegetativas e reprodutivas seguiu Hickey 
(1973), Barroso et al. (1999), Pennington (1997) e 
Gonçalves & Lorenzi (2007). 

Para cada táxon são apresentados: descrições, 
comentários sobre caracteres diagnósticos, 
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preferência por hábitat, períodos de floração e 
frutificação, nome popular e distribuição geográfica. 

As ilustrações foram confeccionadas 
originalmente em nanquim sobre papel vegetal, 
incluindo o aspecto geral do ramo e partes 
reprodutivas importantes para o reconhecimento 
do táxon, utilizando-se material herborizado e/ou 
conservado em álcool etílico 70%, e fotografias.

Resultados e Discussão
Mimosoideae está representada no PEPCV 

por 10 espécies e cinco gêneros. O gênero 
mais representativo em número de espécies é 
Mimosa (4 spp.), seguido por Inga (3 spp.), e os 
demais gêneros, Albizia, Piptadenia e Senegalia, 
apresentam apenas uma espécie cada.

Chave de identificação para os táxons de Mimosoideae no Parque Estadual Paulo César Vinha

1. Folhas pinadas
2. Raque foliar não alada; nectários foliares pateliformes .........................................2. Inga capitata
2ʼ.	 Raque	foliar	alada	ou	marginada;	nectários	foliares	cupuliformes

3.	 Raque	foliar	marginada;	folíolos	(1–)2(–3)	pares,	glabros;	inflorescências	com	22–75	flores ..  
 ...............................................................................................................................3. Inga laurina

3ʼ.	 Raque	foliar	alada;	folíolos	3–5(–6)	pares,	pubescentes;	inflorescências	com	3–17	flores ....  
 ..............................................................................................4. Inga subnuda subsp. subnuda

1ʼ.	 Folhas	bipinadas
4. Nectários foliares ausentes

5. Pinas 1 par; foliólulos 2 pares; ovário curtamente estipitado .................................................  
 ........................................................................................... 8. Mimosa sensitiva var. sensitiva 

5ʼ.	 Pinas	(1–)2–8	pares;	foliólulos	8–28	pares;	ovário	séssil	
6. Ramos angulosos; craspédios tetragonais ...................................... 5. Mimosa candollei
6ʼ.	 Ramos	cilíndricos;	craspédios	plano-compressos

7. Ramos vilosos; foliólulos basais 4,7–9,4 × 0,8–2,5 mm; craspédios glabros .........  
 .................................................................................7. Mimosa pudica var. hispida

7ʼ.	 Ramos	pilosos;	foliólulos	basais	1,4–3	×	0,5–0,7	mm;	craspédios	estrigosos ........  
 .................................................................................................. 6. Mimosa elliptica

4ʼ.	 Nectários	foliares	presentes
8. Árvores ............................................................................................................... 1. Albizia sp.
8ʼ.	 Arbustos	escandentes

9. Pinas 3–5 pares; foliólulos 2–5 pares .....................................9. Piptadenia adiantoides
9ʼ.	 Pinas	8–18	pares;	foliólulos	22–44	pares ....................................10. Senegalia lacerans

1.  Albizia sp.                                                                                                                  
 Fig. 1a

Árvore 2,5–9 m alt.; ramos cilíndricos, 
inermes, glabros, lenticelados; estípulas não 
observadas. Folhas bipinadas; pecíolos 3,9–6,5 cm 
compr., cilíndricos, canaliculados adaxialmente, 
inermes, canalículo pubescente; raque foliar 
4,2–11,2 cm compr., cilíndrica, canaliculada 
adaxialmente, inerme; pinas 4–5 pares, 4,6–13,9 
cm compr.; peciólulos canaliculados; raquíola 
canaliculada; foliólulos 10–20 pares, os basais 
6–17 × 1,6-5,4 mm, os apicais 7–16,5 × 2,6–
6,5 mm, cartáceos, oblongos a ovados, base 
assimétrica, ápice cuspidado a cuneado, margem 
inteira, ciliada, face adaxial glabra, face abaxial 
glabrescente; nectários foliares ocasionais, sésseis, 

circulares, cupuliformes quando na base do pecíolo, 
pateliformes quando abaixo do último par de 
foliólulos. Flores e frutos não observados.
Material examinado: Formação Florestal Inundável, 
21.I.2009, est., P.L. Peterle et al. 22, 23 (VIES); 
11.VI.2009, est., P.L. Peterle et al. 60 (VIES).

No PEPCV, ocorre na borda da Formação 
Florestal Inundável próxima à rodovia em uma 
área sujeita à inundação. Não foi possível sua 
identificação a nível específico, uma vez que só 
foram coletados indivíduos estéreis durante a 
realização da pesquisa. No entanto, pelas folhas 
bipinadas com nectários e hábito arbóreo parece 
tratar-se de um táxon novo de Albizia, que está 
sendo descrito pelo Dr. Haroldo Cavalcante de 
Lima e colaboradores.
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2. Inga capitata Desv., J. Bot. Agric. 3: 71. 1814.                     
 Fig. 1b.

Árvore 3–9 m alt.; ramos cilíndricos, inermes, 
glabros, densamente lenticelados; estípulas 1,5–7 
× 0,5 mm, lenhosas, lineares, glabras, persistentes. 
Folhas pinadas; pecíolos 0,5–4,8 cm compr., 
cilíndricos, não alados, inermes, glabros; raque 
foliar 0,7–9,5 cm compr., cilíndrica, não alada, 
inerme, glabra; folíolos 2–3 pares, os basais 
30,7–132,4 × 10,3–68,5 mm, os apicais 41,5–182,5 
× 15,5–83,3 mm, cartáceos a coriáceos, elípticos, 
raro obovados, base cuneada, raro obtusa, ápice 
acuminado, raro arredondado, margem inteira, não 
ciliada, glabros em ambas as faces; nectários foliares 
entre todos os pares de folíolos, sésseis, circulares, 
pateliformes. Inflorescências capituliformes, 
adensadas, axilares, 1–3 por axila, homomórficas; 
pedúnculos 12–78,3 mm compr., pilosos; raque 
floral 3,6–6 mm compr., glabra; brácteas diminutas, 
oblanceoladas, glabras adaxialmente, estrigosas 
abaxialmente, caducas; bractéolas não observadas. 
Flores 5-meras, sésseis, ca. 66 por inflorescência; 
cálice 4–4,5 mm compr., tubular, glabro, lacínias 
irregularmente triangulares, com tricomas no 
ápice; corola 6,3–6,7 mm compr., tubular, glabra, 
lacínias regularmente triangulares, com tricomas no 
ápice; 31–34 estames, 15–17 mm compr., brancos, 
homodínamos; tubo estaminal exserto, glabro; 
ovário 1,5–1,6 mm compr., séssil, glabro; estilete 
12,8–13,5 mm compr., filiforme, glabro; estigma 
cupuliforme. Legumes 9,8–18,6 × 2,5–3,4 cm, retos 
a curvos, planos a convexos, lineares, margens 
lineares a levemente constrictas entre as sementes, 
valvas lenhosas, glabras, marrons quando maduras; 
sementes não observadas.
Material examinado: Lagoa do Milho, 29.VII.1988, fl., 
O.J. Pereira 1692 (VIES); Lagoa Vermelha, 4.VIII.1988, 
fl., O.J. Pereira 1712 (VIES); Formação Florestal 
Inundável, 30.VIII.2008, est., P.L. Peterle et al. 01 
(VIES); 23.XII.2008, fr., P.L. Peterle et al. 17 (VIES); 
11.IV.2009, fr., P.L. Peterle et al. 45 (VIES); 9.V.2009, 
est., P.L. Peterle et al. 55 (VIES).

Nome vulgar: ingá-feijão.
Inga capitata ocorre na Costa Rica e na 

América do Sul nas regiões norte, noroeste e 
oeste até a Bolívia. No Brasil, ocorre em toda a 
Região Sudeste e nos estados de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Bahia (Pennington 
1997; Garcia 1998; Garcia & Fernandes 2012). 
É encontrada em Floresta Ombrófila Aberta 
Submontana da Amazônia, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas, geralmente no interior de florestas 
não perturbadas, em áreas não inundadas (Garcia 
1998). Também é registrada para restingas, 
pastagens, margens de estradas, vegetação 
secundária de regiões úmidas ou sazonais e 
florestas periodicamente inundadas (Pennington 
1997; Garcia 1998). No PEPCV, foi coletada na 
Formação Florestal Não Inundável, no interior 
da Florestal Inundável e na borda da Formação 
Arbustiva Aberta Não Inundável próxima à rodovia. 
A ocorrência desta espécie já havia sido citada 
apenas para a Formação Florestal Não Inundável 
por Fabris (1995) e Assis et al. (2004b). Diferencia-
se de Inga laurina por apresentar nectários foliares 
pateliformes, ausência de alas no pecíolo e na 
raque foliar, inflorescência capituliforme e frutos 
maduros marrons, lenhosos. Floresce nos meses de 
julho e agosto e frutifica nos meses de abril, agosto, 
setembro e dezembro.

3. Inga laurina (Sw.) Willd., Sp. Pl. Editio quarta 
4(2): 1018. 1806. Fig. 1c

Árvore 3–12 m alt.; ramos cilíndricos, 
inermes, glabros, esparsamente lenticelados; 
estípulas 2,9–7,7 × 1–3,8 mm, membranáceas, 
lineares a elípticas, pilosas, persistentes. Folhas 
pinadas; pecíolos 0,3–1,7 cm compr., cilíndricos, 
ocasionalmente marginados, inermes, pilosos; 
raque foliar 0,2–2,9 cm compr., cilíndrica, 
marginada, inerme, pilosa; folíolos (1–)2(–3) 
pares, os basais 11,8–74,9 × 5–43,3 mm, os 
apicais 21–122 × 10,7–57,8 mm, cartáceos, 
elípticos a obovados, base obtusa a arredondada, 
ápice agudo a acuminado, margem inteira, não 
ciliada, glabros em ambas as faces; nectários 
foliares entre todos os pares de folíolos, sésseis 
a curto-estipitados, circulares, cupuliformes. 
Inflorescências espiciformes, adensadas, axilares, 
1–3 por axila, homomórficas; pedúnculos 4–26,1 
mm compr., pilosos; raque floral 21–94,3 mm 
compr., glabra; brácteas não observadas; bractéolas 
diminutas, lanceoladas, glabras adaxialmente, 
esparso-pilosas abaxialmente, caducas. Flores 
5-meras, sésseis, 22–75 por inflorescência; cálice 
1,1–2,3 mm compr., tubular, tomentoso, lacínias 
regularmente triangulares, glabras; corola 4,8–5,4 
mm compr., infundibuliforme, glabra, lacínias 
regularmente triangulares, pilosas; ca. 31 estames, 
12,2–15,9 mm compr., brancos, homodínamos, 
tubo estaminal exserto, glabro; ovário 0,5–0,7 
mm compr., séssil, glabro; estilete 14,8–15,1 mm 
compr., filiforme, glabro; estigma punctiforme. 
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Legumes 3,2–6,7 × 1,6–2 cm, retos a levemente 
curvados, cilíndricos, oblongos, margens estreitas, 
às vezes, constrictas entre as sementes, valvas 
cartáceas, glabras, amarelo-esverdeadas quando 
maduras; 3–5 sementes, 8–9 × 4–5 mm, ovadas.
Material examinado: Formação Florestal Não 
Inundável, 5.XII.1994, fl., M. Simonelli 137 (VIES); 
Florestal Inundável, 11.X.2008, fl., P.L. Peterle et al. 08 
(VIES); 15.XI.2008, fr., P.L. Peterle et al. 13, 14 (VIES); 
23.XII.2008, fr., P.L. Peterle et al. 20 (VIES); 14.II.2008, 
fl. e fr., P.L. Peterle  et al. 28 (VIES); 14.II.2008, fl., P.L. 
Peterle et al. 36 (VIES); Herbácea Inundável, 14.II.2008, 
fl., P.L. Peterle et al. 26, 27 (VIES); 14.II.2008, fl. e fr., 
P.L. Peterle et al. 29 (VIES); 28.III.2009, fl., P.L. Peterle 
et al. 42 (VIES).

Nome vulgar: ingá-mirim.
Trata-se da espécie com a mais ampla 

distribuição dentro do gênero Inga, ocorrendo 
desde o noroeste do México até o Paraguai 
e norte da Argentina, e também nas Antilhas 
(Pennington 1997). No Brasil, ocorre na Região 
Sudeste e nos estados do Pará, Amazonas, Acre, 
Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul 
(Garcia & Fernandes 2012). É encontrada em 
matas de restinga, entretanto, não está confinada 
a áreas secas, estendendo-se por toda a planície 
costeira, desde Florestas Ombrófilas Densas até 
Florestas Estacionais Semideciduais Aluviais e 
de Terras Baixas. Também ocorre em altitudes de 
até 1.500 m, nas regiões montanhosas da Costa 
Rica, Panamá e América do Sul (Pennington 
1997; Garcia 1998). No PEPCV foi coletada 
no interior e na borda das formações Herbácea 
Inundável, Florestal Inundável, Florestal Inundada 
e Arbustiva Aberta Não Inundável, sendo a espécie 
de Mimosoideae que ocorre no maior número 
de formações do Parque. No entanto, não foi 
encontrada referência alguma na bibliografia 
consultada sobre a ocorrência dessa espécie na área, 
embora o espécime coletado por A.M. Assis 871 
(VIES) tenha sido coletado em Formação Florestal 
Não Inundável. Ocorre com maior frequência 
nas formações Florestal Inundável e Herbácea 
Inundável, geralmente associada à borda. Difere, 
na fase vegetativa, de Inga capitata por apresentar 
nectários foliares sésseis ou curto-estipitados, 
cupuliformes e por possuir a raque foliar, e menos 
frequentemente o pecíolo, marginados; quando 
fértil, distingue-se facilmente pela presença de 
inflorescências espiciformes e frutos cartáceos, 
amarelo-esverdeados. Floresce de outubro a março 
e frutifica de novembro a abril.

4. Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. subnuda, 
London J. Bot. 4: 613. 1845.          Fig. 1d

Árvore 3–12 m alt.; ramos cilíndricos, 
inermes, tomentosos quando jovens, tornando-se 
glabros quando adultos, esparsamente lenticelados; 
estípulas 3–4,3 × 0,6–1 mm, cartáceas, lanceoladas, 
tomentosas, caducas. Folhas pinadas; pecíolos 
0,4–3,5 cm compr., cilíndricos, inermes, tomentosos; 
raque foliar 2,9–12,6 cm compr., cilíndrica, 
alada, inerme, tomentosa; alas distais 2,4–20,4 
mm larg., elípticas ou obovadas a cuneadas; 
folíolos 3–5(–6) pares, os basais 13,7–89,3 × 
11–40 mm, os apicais 54,2–146 × 18,6–78,2 mm, 
membranáceos a cartáceos, elípticos a lanceolados, 
base obtusa, ocasionalmente assimétrica, ápice 
acuminado ou agudo a obtuso, margem repanda, 
não-ciliada, face adaxial levemente pubescente, 
face abaxial pubescente; nectários foliares entre 
todos os pares de folíolos, sésseis, circulares, 
triangulares a comprimidos transversalmente, 
cupuliformes. Inflorescências espiciformes a 
capituliformes, adensadas ou não, axilares, 1–3 
por axila, homomórficas; pedúnculos 6,4–40 mm 
compr., velutinos; raque floral 5–29,4 mm compr., 
velutina; brácteas e bractéolas não observadas. Flores 
5-meras, sésseis, 3–17 por inflorescência; cálice 3,5–
12,5 mm compr., tubular a campanulado, tomentoso, 
lacínias regularmente triangulares, tomentosas; 
corola 14,3–18,6 mm compr., infundibuliforme a 
tubular, densamente serícea, lacínias regularmente 
triangulares, seríceas; 36–42 estames, 57,5–63,5 mm 
compr., amarronzados quando secos, homodínamos, 
tubo estaminal exserto, glabro; ovário 0,9-3,5 mm 
compr., séssil, glabro; estilete 29,3–46,9 mm compr., 
filiforme, glabro; estigma punctiforme. Legumes 
6,4–16,9 × 1,8–2,5 cm, retos a curvos, planos quando 
imaturos, cilíndricos quando maduros, lineares, 
margens expandidas, estriadas, às vezes constrictas 
entre as sementes, valvas coriáceas a lenhosas, 
verdes e tomentosas quando imaturas, marrons e 
glabras quando maduras; 4–12 sementes, 12,8–14,2 
× 9,5–10,8 mm, obovadas.
Material examinado: Formação Florestal Inundável, 
15.XI.2008, fr., P.L. Peterle et al. 09 (VIES); 15.XI.2008, 
est., P.L. Peterle et al. 10 (VIES); 23.XII.2008, fl. e fr., 
P.L. Peterle et al. 18 (VIES); Florestal Não Inundável, 
23.XII.2008, bot. e fr., P.L. Peterle et al. 16 (VIES); 
Florestal Inundável, 28.II.2009, fr., P.L. Peterle et al. 37, 
38 (VIES); Arbustiva Fechada Não Inundável, 28.II.2009, 
fr., P.L. Peterle et al. 39 (VIES); Florestal Não Inundável, 
29.IV.2009, fr., P.L. Peterle et al. 53 (VIES).
Material adicional: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Itapemirim, Itaoca, 10.V.1990, fl., P.C. Vinha 899 (VIES).
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Figura 1 – a. Albizia sp. (Peterle 23) – ramo com folhas. b. Inga capitata (Pereira 1692) – ramo com folhas e 
inflorescências capituliformes. c. I. laurina (Peterle 26) – ramo com folhas e inflorescências espiciformes. d. I. 
subnuda subsp. subnuda (Peterle 18) – ramo com folhas e inflorescência espiciforme.
Figure 1 – a. Albizia sp. (Peterle 23) – branch with leaves. b. Inga capitata (Pereira 1692) – branch with leaves and capituliform 
inflorescences. c. I. laurina (Peterle 26) – branch with leaves and spiciform inflorescences. d. I. subnuda subsp. subnuda (Peterle 18) 
– branch with leaves and spiciform inflorescence.
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Nome vulgar: ingá, ingaçú.
Espécie endêmica do Brasil e citada por 

Garcia & Fernandes (2012) para os estados 
do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, sendo este o seu 
primeiro registro para o Espírito Santo. Ocorre 
desde a Floresta Ombrófila Densa de Terras 
Baixas até a Submontana, sendo frequente na 
restinga (Pennington 1997; Garcia 1998). No 
PEPCV, foi coletada nas formações Florestal 
Não Inundável, Florestal Inundável, Florestal 
Inundada e Arbustiva Fechada Não Inundável. 
Difere das outras espécies de Inga presentes no 
PEPCV por apresentar maior número de pares de 
folíolos (em geral 3 a 5), folíolos pubescentes em 
ambas as faces, inflorescências espiciformes e 
flores com corolas densamente seríceas. Floração 
observada em dezembro e frutificação observada 
de novembro a abril.

5. Mimosa candollei R.Grether, Novon 10(1): 33. 
2000.                                                  Fig. 2a

Erva, decumbente, às vezes escandente; 
ramos angulosos, aculeados, pilosos; acúleos 
retrorsos, seriados; estípulas 1,5–4,8 × 0,5 mm, 
lenhosas, aciculares, pilosas, persistentes. Folhas 
bipinadas; pecíolos 0,8–7,4 cm compr., angulosos, 
aculeados, pilosos; raque foliar 0,3–4,4 cm 
compr., cilíndrica, aculeada, pilosa; pinas 2–3 
pares, 0,4–5,3 cm compr.; peciólulos cilíndricos, 
aculeados, pilosos; raquíola cilíndrica, aculeada, 
pilosa; foliólulos 10–22 pares, os basais 2,9–4,9 
× 0,9–1,5 mm, os apicais 4,9–7,4 × 1,4–3 mm, 
membranáceos, oblongo-lanceolados, base obtusa, 
ápice mucronado, margem inteira, ciliada, face 
adaxial glabra, face abaxial estrigosa no primeiro 
par de foliólulos, glabrescente em direção ao 
ápice; nectários foliares ausentes. Inflorescências 
capituliformes, globosas, adensadas, axilares, 1–2 
por axila, homomórficas; pedúnculos 3–14,2 mm 
compr., pilosos; raque floral 2,4–2,9 mm compr., 
glabra; brácteas não observadas; bractéolas 
diminutas, lanceoladas, glabras, persistentes. Flores 
4–5-meras, sésseis, ca. 15 por inflorescência; 
cálice 0,4–0,6 mm compr., campanulado, glabro, 
lacínias irregulares, glabras; corola 1,6–1,8 mm 
compr., campanulada, glabra, lacínias regularmente 
triangulares, glabras; 10 estames, 3,8–4,5 mm 
compr., lilases, homodínamos; filetes livres, 
exsertos, glabros; ovário 0,1–0,14 mm compr., 
séssil, glabro; estilete 2–2,7 mm compr., filiforme, 
glabro; estigma punctiforme. Craspédios tetragonais 

5,3–11,5 × 0,2–0,4 cm, não articulados, retos, 
cilíndricos, lineares, valvas coriáceas, estriadas, 
aculeadas, glabrescentes, pardas quando maduras; 
ca. 24 sementes, 3,5–3,8 × 1,9–2 mm, oblongas.
Material examinado: Formação Herbácea Inundável, 
30.VIII.2008, fl. e fr., P.L. Peterle et al. 03 (VIES); 
Arbustiva Aberta Não Inundável, 14.III.2009, fr., P.L. 
Peterle et al. 40 (VIES); 28.III.2009, fl. e fr., P.L. Peterle 
et al. 41 (VIES); Herbácea Inundável, 25.IV.2009, fl., 
P.L. Peterle et al. 51 (VIES); 6.VI.2009, fl., P.L. Peterle 
et al. 57 (VIES).

Nome vulgar: dormideira, arranha-gato.
Ocorre no sul do México, Belize, Panamá, 

norte da Colômbia, Venezuela, nordeste do Peru, 
da Bolívia e da Argentina, Paraguai e no Brasil em 
todos os estados do Nordeste, em Roraima, Pará, 
Amazonas, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Paraná (Dutra & Morim 2012). 
Em geral, é encontrada em altitudes inferiores a 
300 m, mas na Bahia e em Minas Gerais pode 
ocorrer até a 1.000 m de altitude, principalmente 
na borda das florestas e nas capoeiras, situadas 
em solos muito úmidos, em campos arenosos e 
cerrados, áreas perturbadas, ao longo de rodovias 
e em pastos abandonados (Burkart 1979; Lewis 
1987; Barneby 1991). No PEPCV foi coletada 
na borda e no interior da Formação Herbácea 
Inundável e nas bordas das formações Arbustiva 
Aberta Não Inundável e da Florestal Inundável. 
Foi observada também em áreas degradadas dentro 
das formações acima citadas. Trata-se de uma 
espécie heliófita e seletiva higrófita, corroborando 
observações feitas por Burkart (1979). Não 
existe, na literatura consultada, referência alguma 
para esta espécie no PEPCV. Caracteriza-se por 
ser uma planta herbácea decumbente, às vezes, 
escandente, com ramos aculeados e capítulos 
pequenos, quando comparada às demais espécies 
de Mimosa presentes no Parque. Além disso, 
apresenta como característica significativa para sua 
diferenciação o fruto do tipo craspédio tetragonal e 
não articulado, uma característica das espécies do 
gênero Schrankia Willd., que foram transferidas 
para o gênero Mimosa, por Barneby (1991), como 
Mimosa quadrivalvis L. Floresce e frutifica durante 
todo o ano.

6. Mimosa elliptica Benth., J. Bot. (Hooker) 4(32): 
400-401. 1842.                                Fig. 2b

Erva, decumbente; ramos cilíndricos, inermes 
a aculeados, pilosos; acúleos retrorsos, distribuídos 
esparsamente nos ramos; estípulas 1,3–4,3 × 0,5–2 
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mm, cartáceas, triangulares, híspidas, ciliadas, 
persistentes. Folhas bipinadas; pecíolos 0,1–2,3 
cm compr., cilíndricos, aculeados, pilosos; raque 
foliar 1,5–7 cm compr., cilíndrica, aculeada, pilosa; 
acúleos retrorsos, normalmente distribuídos entre 
os pares de folíolos; pinas 2–8 pares, 0,4–3,4 cm 
compr.; peciólulos cilíndricos, pilosos; raquíola 
cilíndrica, pilosa; foliólulos 17–28 pares, os basais 
1,4–3 × 0,5–0,7 mm, os apicais 1,9–2,8 × 0,3–0,8 
mm, membranáceos, oblongo-lanceolados, base 
obtusa, ápice obtuso a mucronado, margem inteira, 
ciliada, face adaxial parcialmente glabra com a 
ocorrência ocasional de tricomas estrigosos na base 
dos foliólulos, face abaxial estrigosa no primeiro 
par de foliólulos, glabrescente em direção ao 
ápice; nectários foliares ausentes. Inflorescências 
capituliformes, elipsoides, adensadas, axilares, 
1–3 por axila, heteromórficas, estaminadas na 
periferia, hermafroditas no centro da inflorescência; 
pedúnculos 11,4–37 mm compr., pilosos; raque 
floral 8,4–10,1 mm compr., pilosa; brácteas não 
observadas; bractéolas 0,6–0,7 × ca. 0,5 mm 
compr., elípticas, pilosas, persistentes. Flores 
4-meras, sésseis, ca. 100 por inflorescência; 
cálice 0,5–0,7 mm compr., tubuloso, glabro, 
lacínias irregulares, com tricomas no ápice; corola 
2,5–2,9 mm compr., campanulada, glabra, lacínias 
regularmente triangulares, glabras; 8 estames, 
2,9–7,7 mm compr., lilases, heterodínamos; filetes 
livres, exsertos, glabros; ovário 0,6–0,7 mm 
compr., séssil, seríceo; estilete 2,1-4 mm compr., 
filiforme, glabro; estigma punctiforme. Craspédios 
1,7–4 × 0,8–1,1 cm, 3–10-articulados, retos, 
plano-compressos, oblongos, margens lineares, 
aculeadas, valvas coriáceas, estrigosas, marrons 
quando maduras; 3–10 sementes, 2,7–4,7 × 1,9–5 
mm, ovadas.
Material examinado: Formação Herbácea Inundável, 
30.VIII.2008, fr., P.L. Peterle et al. 04, 05 (VIES); 
11.X.2008, fl. e fr., P.L. Peterle et al. 07 (VIES); 
Afloramento Rochoso, 15.XI.2008, fl., P.L. Peterle et 
al. 12 (VIES); Herbácea Inundável, 14.II.2009, fr., P.L. 
Peterle et al. 30, 31, 33, 34, 35 (VIES); 14.II.2009, 
fl., P.L. Peterle et al. 32 (VIES); 28.III.2009, fl., P.L. 
Peterle et al. 43 (VIES); 29.IV.2009, fr., P.L. Peterle et 
al. 52 (VIES).

Nome vulgar: dormideira.
Ocorre no litoral brasileiro, nos estados da 

Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro (Barneby 1991; 
Dutra & Morim 2012), sendo este o seu primeiro 
registro para o Espírito Santo. Ocupa diferentes 
hábitats, mas é encontrada preferencialmente em 
solos arenosos, nas restingas, ao longo da costa e 

da planície costeira do sudeste do Brasil (Barneby 
1991). No PEPCV, ocorre com frequência no 
interior e na borda das formações Herbácea 
Inundável e Herbácea Inundada, bem como na 
borda da Florestal Inundável. Coletada também em 
afloramento rochoso próximo a Lagoa de Caraís. 
Difere das outras espécies de Mimosa do Parque por 
apresentar um número maior de pares de pinas (2–
8), intercalados por acúleos retrorsos, e craspédios 
3–10 articulados. É comumente identificada 
erroneamente como M. pigra L., que não ocorre 
no PEPCV, podendo ser diferenciada pelos ramos 
pilosos (vs. estrigosos) e pelos craspédios com 
margens aculeadas (vs. estrigosos) e número menor 
de sementes (3–10 vs. 10–22). Floresce e frutifica 
durante todo o ano. 

7. Mimosa pudica L.var. hispida Brenan, Kew 
Bull. 10(2): 186-187. 1955.                    Fig. 2c

Erva, decumbente; ramos cilíndricos, 
aculeados, vilosos; acúleos retrorsos, distribuídos 
esparsamente nos ramos; estípulas 3,8–12,6 × 
0,8–2,9 mm, membranáceas, triangulares a ovado-
acuminadas, adaxialmente vilosas, abaxialmente 
glabras, ciliadas, persistentes. Folhas bipinadas; 
pecíolos 0,5–6 cm compr., cilíndricos, inermes, 
vilosos; raque foliar 0,1–0,3 cm compr., cilíndrica, 
inerme, vilosa; pinas (1–)2 pares, 1,6–7,6 cm 
compr.; peciólulos cilíndricos, vilosos; raquíola 
cilíndrica, vilosa; foliólulos 8–28 pares, os 
basais 4,7–9,4 × 0,8–2,5 mm, os apicais 3–8,8 
× 0,9–2,9 mm, membranáceos, oblongos, base 
arredondada, ápice mucronado a acuminado, 
margem inteira, ciliada, face adaxial glabra, face 
abaxial estrigosa no primeiro par de foliólulos, 
glabrescente em direção ao ápice; nectários foliares 
ausentes. Inflorescências capituliformes, globosas, 
adensadas, axilares, 1–3 por axila, homomórficas; 
pedúnculos 10,6–31,4 mm compr., pilosos; 
raque floral 3,1–7,4 mm compr., pilosa; brácteas 
não observadas; bractéolas 1,5–2 mm compr., 
linear-lanceoladas, glabras, margens estrigosas, 
persistentes. Flores 4-meras, sésseis, ca. 100 
por inflorescência; cálice 0,1–0,2 mm compr., 
campanulado, glabro, lacínias regularmente 
triangulares, glabras; corola 1–1,3 mm compr., 
campanulada, glabra, lacínias regularmente 
triangulares, com tricomas no ápice; 4 estames, 
5–7,4 mm compr., lilases, homodínamos; filetes 
livres, exsertos, glabros; ovário 0,3–0,4 mm 
compr., séssil, glabro; estilete 5,7–6 mm compr., 
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filiforme, glabro; estigma punctiforme. Craspédios 
1,5–1,9 × 0,3–0,4 cm, 3–4-articulados, retos, 
plano-compressos, oblongos, margens aculeadas, 
constrictas entre as sementes, valvas coriáceas, 
glabras, marrons quando maduras; 3–4 sementes, 
2,4–2,9 × 1,9–2,7 mm, oblongo-elípticas.
Material examinado: Formação Herbácea Inundável, 
30.VIII.2008, fr., P.L. Peterle et al. 02 (VIES); 
11.X.2008, fr., P.L. Peterle et al. 06 (VIES); Florestal 
Inundável, 23.XII.2008, fr., P.L. Peterle et al. 19 (VIES); 
Herbácea Inundável, 14.II.2009, fl., P.L. Peterle et al. 24 
(VIES); 14.II.2009, fl. e fr., P.L. Peterle et al. 25 (VIES); 
11.IV.2009, fl. e fr., P.L. Peterle et al. 46, 47 (VIES).

Nome vulgar: dormideira, sensitiva.
Ocorre nas Américas (México, Costa Rica, 

Cuba, Jamaica, Amazônia peruana e Brasil), 
África equatorial, Índia, Filipinas, Bornéo e Java 
(Barneby 1991). No Brasil, é encontrada nas 
Regiões Sudeste e Sul, no Distrito Federal e no 
estado do Pará (Dutra & Morim 2012). Distribui-se 
em hábitats de vegetação secundária ou cultivada, 
em campo rupestre, restinga e áreas perturbadas 
como margens de estrada e pastos, em altitudes 
entre 10–1.500 m (Barneby 1991; Dutra & Garcia 
2014). No PEPCV, ocorre na borda das formações 
Herbácea Inundável, Florestal Inundável e Florestal 
Inundada, demonstrando assim, maior preferência 
por hábitats úmidos. Foi coletada também em 
áreas degradadas dentro das formações acima 
citadas. Não existe, na literatura consultada, 
referência alguma para a ocorrência desta espécie 
no PEPCV. Distingue-se das outras espécies de 
Mimosa do parque por apresentar normalmente dois 
pares, raro um, de pinas e pecíolo não aculeado. 
Mimosa pudica var. hispida distingue-se das 
outras variedades de M. pudica principalmente por 
apresentar tricomas híspidos ao longo dos ramos 
(Barneby 1991). Floresce e frutifica durante todo 
o ano. 

8. Mimosa sensitiva L. var. sensitiva, Sp. Pl. 1: 
518. 1753. Fig. 2d

Erva, decumbente, às vezes escandente; 
ramos cilíndricos, aculeados, pilosos; acúleos 
retrorsos, seriados; estípulas 1,6–4,6 × 0,5–1,5 
mm, cartáceas, elípticas a lanceoladas, pilosas, 
ciliadas, persistentes. Folhas bipinadas; pecíolos 
1,1–6,1 cm compr., cilíndricos, aculeados, 
pilosos; raque foliar ausente; pinas 1 par; 1,9–7 
cm compr.; peciólulos cilíndricos, pilosos; 
raquíola cilíndrica, pilosa; foliólulos 2 pares, 

os internos atrofiados, os basais 10,5–51,3 × 
3–15,9 mm, os apicais 17,8–57,4 × 4,9–19,2 
mm, membranáceos, falcados, base assimétrica, 
ápice agudo, margem inteira, ciliada, face adaxial 
glabrescente ou glabra, estrigosa na base do 
foliólulo, face abaxial estrigosa; nectários foliares 
ausentes. Inflorescências capituliformes, globosas, 
adensadas, axilares, 1–2 por axila, heteromórficas, 
estaminadas na periferia da inflorescência e 
hermafroditas no centro; pedúnculos 20,3–36 
mm compr., aculeados, pilosos; raque floral 
5,8–6 mm compr., glabra; brácteas não observadas; 
bractéolas 2,7–3 × 0,5 mm, lanceoladas, glabras, 
margens estrigosas, persistentes. Flores 4-meras, 
sésseis, ca. 100 por inflorescência; cálice 0,7–1 
mm compr., campanulado, glabro, lacínias 
regularmente triangular-lanceoladas, glabras; 
corola 1,1–2 mm compr., tubulosa, glabra, lacínias 
regularmente triangulares, glabras; 4 estames, 
5,8–6,6 mm compr., lilases, homodínamos; filetes 
livres, exsertos, glabros; ovário 0,3–0,6 mm 
compr., curtamente estipitado, glabro; estilete 
8,5–9,7 mm compr., filiforme, glabro; estigma 
punctiforme. Craspédios 0,9–2,3 × 0,4–0,6 
cm, 2–5-articulados, retos, plano-compressos, 
oblongos, margens aculeadas, pubescentes, valvas 
coriáceas, aculeadas, pubescentes, marrons quando 
maduras; 2–5 sementes, 2,9–3,5 × 2–2,5 mm, 
pardas.
Material examinado: Formação Arbustiva Aberta Não 
Inundável, 25.IV.2009, fl. e fr., P.L. Peterle et al. 48, 49 
(VIES); 25.IV.2009, fl., P.L. Peterle et al. 50 (VIES); 
11.VI.2009, fr., P.L. Peterle et al. 58 (VIES).

Nome vulgar: dormideira.
Mimosa sensitiva var. sensitiva é exclusiva 

da América do Sul, ocorrendo na Venezuela e no 
Brasil, nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, 
Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, desde o 
nível do mar até altitudes de 1.000 m, na Chapada 
Diamantina (Bahia), em florestas sazonalmente 
secas, áreas de cerrado, restingas, capoeiras e ao 
longo de estradas (Barneby 1991; Dutra & Morim 
2012). Este é o primeiro registro da espécie para o 
Espírito Santo. No PEPCV, foi coletada na borda 
da Formação Arbustiva Aberta Não Inundável, 
em área degradada. Apresenta hábito herbáceo 
decumbente, às vezes escandente. Caracteriza-se 
pela ausência de raque foliar, por ter apenas um 
par de pinas e dois pares de foliólulos falcados, 
sendo os mais internos atrofiados. Assemelha-se 
vegetativamente à Mimosa velloziana Mart. com a 
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qual tem sido constantemente confundida, embora 
possa ser diferenciada, principalmente, quanto ao 
tamanho do cálice, diminuto em M. velloziana 
(Barneby 1991). Distingue-se de M. sensitiva var. 
malitiosa (Mart.) Barneby por apresentar bractéolas 
e capítulos maiores (Barneby 1991). Floresce e 
frutifica de abril a junho.

9. Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F.Macbr., 
Contr. Gray Herb. 59: 17. 1919.          Fig. 2e

Arbusto 5–10 m alt., escandente; ramos 
cilíndricos, inermes, pilosos, lenticelados; estípulas 
2,5–3,8 × 0,5 mm compr., cartáceas, aciculares, 
pilosas, caducas. Folhas bipinadas; pecíolos 1,8–
4,3 cm compr., cilíndricos, aculeados abaxialmente, 
pilosos; raque foliar 1,7–6,7 cm compr., cilíndrica, 
aculeada, pilosa; pinas 3–5 pares; peciólulos 
cilíndricos, pilosos; raquíola cilíndrica, pilosa; 
foliólulos 2–5 pares, os basais 6,6–18,3 × 3–10,8 
mm, os apicais 13,4–24,8 × 6,5–15,6 mm, cartáceos, 
obovados, base assimétrica, ápice arredondado, 
margem inteira, glabra, face adaxial pilosa, face 
abaxial glabrescente; nectários foliares sésseis, 
verrucosos quando na base do pecíolo, ocasionais 
e pateliformes quando entre os pares de foliólulos. 
Inflorescências espiciformes, adensadas, axilares, 
1–4 por axila, homomórficas; pedúnculos 8,3–12,5 
mm compr., pilosos; raque floral 39,9–54,8 mm 
compr., pilosa; brácteas 1,8–1,9 mm compr., 
aciculares, pilosas, caducas; bractéolas diminutas, 
elípticas, pilosas abaxialmente, persistentes. Flores 
5-meras, sésseis, ca. 300 por inflorescência; cálice 
1–1,5 mm compr., tubuloso, glabrescente, lacínias 
irregularmente triangulares, com tricomas no ápice; 
corola 5,3–5,7 mm compr., campanulada, glabra, 
lacínias cuneadas, reflexas, glabras; 10 estames, 
2,5–2,9 mm compr., brancos, homodínamos, tubo 
estaminal incluso, glabro; ovário menor que 0,5 
mm compr., estipitado, seríceo; estípite menor 
que 0,5 mm compr., glabro; estilete curto, glabro; 
estigma capitado. Legumes 6,8–8,9 × 1,6–2,1 
cm, retos, plano-compressos, estreito-elípticos, 
margens lineares a levemente constrictas entre as 
sementes, valvas membranáceas, glabras, marrons 
quando maduras; 8–9 sementes, 5,1–5,4 × 3,3–3,5 
mm, obovadas.
Material examinado: Formação Florestal Inundável, 
21.I.2009, fr., P.L. Peterle et al. 21 (VIES); 9.V.2009, 
fl., P.L. Peterle et al. 54 (VIES); 11.VI.2009, fl., P.L. 
Peterle et al. 59 (VIES).

Nome vulgar: arranha-gato.
Ocorre no Peru e amplamente no Brasil, 

nos estados do Pará, Pernambuco, Paraíba, Bahia, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
Paulo (Lewis 1987; Tamashiro 1989; Morim 2012). 
Habita as florestas da costa brasileira, restingas, 
plantações de cacau e áreas com vegetação 
graminoide (Lewis 1987). Foi coletada no PEPCV 
na borda da Formação Florestal Inundável próxima 
à rodovia. Não existe, na literatura consultada, 
referência alguma para esta espécie no PEPCV. 
Piptadenia adiantoides é reconhecida na área por 
ser um arbusto escandente heliófito, apresentar 
pecíolo e raque foliar aculeados, peciólulo e 
raquíola inermes, inflorescência espiciforme e 
frutos do tipo legume, marrons quando maduros. 
Floresce nos meses de maio e junho e foi coletada 
com frutos nos meses de janeiro, março e junho.

10. Senegalia lacerans (Benth.) Seigler & Ebinger, 
Phytologia 88(1): 55. 2006. Fig. 2f

Arbusto 2–3 m alt., escandente; ramos 
cilíndricos, aculeados, pilosos, lenticelados; acúleos 
retrorsos; estípulas 1,4–2 × 0,3–0,5 mm, cartáceas, 
triangulares a ovado-acuminadas, glabrescentes, 
persistentes. Folhas bipinadas; pecíolos 0,7–1,1 cm 
compr., cilíndricos, canaliculados adaxialmentes, 
aculeados, pilosos; raque foliar 4,3–12,8 cm compr., 
cilíndrica, canaliculada adaxialmente, aculeada, 
pubescente; pinas 8–18 pares, 1,2–3,5 cm compr.; 
peciólulos cilíndircos, pubescentes; raquíola 
angulosa, pubescente; foliólulos 22–44 pares, os 
basais 1,4–1,6 × ca. 0,5 mm compr., os apicais 
0,5–1,8 × ca. 0,5 mm compr., cartáceos, linear-
elípticos, base truncada, ápice cuneado, margem 
inteira, ciliada, ambas as faces glabras; nectários 
foliares sésseis, comprimidos longitudinalmentes, 
cupuliformes, na base do pecíolo e ocasionais 
entre os pares de foliólulos. Inflorescências 
capituliformes, elipsoides, adensadas, axilares, 1–2 
por axila, heteromórficas; pedúnculos 3,5–15,3 
mm compr., pilosos; raque floral 6,2–9,5 mm 
compr., pilosa; brácteas não observadas; bractéolas 
diminutas, triangular-lanceoladas, glabras, caducas. 
Flores 5-meras, sésseis, 23–32 por inflorescência; 
cálice 1,3–1,6 mm compr., campanulado, glabro, 
lacínias regularmente triangulares, glabras; corola 
1,7–2,7 mm compr., tubulosa, glabra, lacínias 
regularmente triangulares, glabras; 98–99 estames, 
4,7–5,4 mm compr., brancos, heterodínamos, 
tubo estaminal incluso, glabro; ovário 0,8–1 mm 
compr., seríceo, estipitado, estípite 1,5–1,6 mm 
compr., filiforme, glabro; estilete 2–2,4 mm compr., 
filiforme, glabro; estigma punctiforme. Legumes 
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Figura 2 – a. Mimosa candollei (Peterle 51) – ramo com folhas e inflorescências capituliformes. b. M. elliptica (Peterle 07) – ramo 
com folhas e inflorescências capituliformes. c. M. pudica var. hispida (Peterle 46) – ramo com folhas e inflorescências capituliformes. 
d. M. sensitiva var. sensitiva (Peterle 49) – ramo com folhas e inflorescências capituliformes. e. Piptadenia adiantoides (Peterle 54) – 
ramo com folhas e inflorescências espiciformes. f. Senegalia lacerans (Peterle 15) – ramo com folhas e inflorescências espiciformes.
Figure 2 – a. Mimosa candollei (Peterle 51) – branch with leaves and capituliform inflorescences. b. M. elliptica (Peterle 07) – branch with leaves and 
capituliform inflorescences. c. M. pudica var. hispida (Peterle 46) – branch with leaves and capituliform inflorescences. d. M. sensitiva var. sensitiva 
(Peterle 49) – branch with leaves and capituliform inflorescences. e. Piptadenia adiantoides (Peterle 54) – branch with leaves and spiciform inflorescences. 
f. Senegalia lacerans (Peterle 15) – branch with leaves and spiciform inflorescences.
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8,3–15,6 × 4,1–5,8 cm, retos, plano-compressos, 
elípticos a estreito-elípticos, margens lineares a 
levemente constrictas entre as sementes, valvas 
lenhosas, glabras, marrons quando maduras; 8–9 
sementes, 9,9–16,3 × 6,3–7,9 mm, ovadas.
Material examinado: Formação Florestal Não 
Inundável, 15.XI.2008, fl., P.L. Peterle et al. 11 (VIES); 
Arbustiva Fechada Não Inundável, 6.XII.2008, fl., P.L. 
Peterle et al. 15 (VIES); 28.III.2009, fl., P.L. Peterle et al. 
44 (VIES); 6.VI.2009, fr., P.L. Peterle et al. 56 (VIES).

Nome vulgar: arranha-gato.
Ocorre na costa do Brasil, da Bahia à Santa 

Catarina (Morim & Barros 2012). É típica da 
Floresta Pluvial Atlântica, ocorrendo principalmente 
nas formações secundárias e em plantações de 
cacau (Lewis 1987; Lima et al. 1994). No PEPCV, 
ocorre no interior e na borda das formações 
Arbustiva Fechada Não Inundável e Florestal Não 
Inundável. Não existe, na literatura consultada, 
referência alguma para a ocorrência desta espécie 
no PEPCV. Senegalia lacerans é um arbusto 
escandente heliófito, facilmente identificada no 
Parque pela presença de ramos, pecíolos e raques 
foliares aculeados e inflorescências elipsoides. Foi 
coletada com flores nos meses de março, novembro 
e dezembro e com frutos no mês de junho. 
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Resumo
As palmeiras são um dos elementos típicos das florestas tropicais. No Paraná, Arecaceae está representada por 23 
espécies, distribuídas por todas as formações vegetais. Este estudo objetiva o levantamento das palmeiras nativas do 
município de Campo Mourão, Paraná, promovendo mais informações sobre a biologia das espécies confirmadas. O 
estudo foi realizado em áreas de Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista e remanescentes de 
Cerrado, além da consulta dos acervos dos herbários FUEL, HCF, MBM e SP. Foram confirmadas sete espécies: 
Acrocomia hassleri; Allagoptera campestris; Butia microspadix, B. paraguayensis; Euterpe edulis; Geonoma schottiana 
e Syagrus romanzoffiana. O elevado número de representantes das Arecaceae encontrados deve-se à diversidade 
florística proporcionada pelas três diferentes tipologias de vegetação do município. Tendo em vista o alto grau de 
destruição do Cerrado em Campo Mourão, alerta-se sobre o risco de extinção de A. hassleri e B. paraguayensis no 
Paraná. Butia microspadix não foi reencontrada nos remanescentes, estando provavelmente extinta no município. 
Acrocomia emensis, não teve sua ocorrência confirmada para o Paraná. Dentre as espécies florestais, E. edulis e 
G. schottiana também apresentam número reduzido de populações e necessitam ações que garantam sua proteção.
Palavras-chave: Arecaceae, Cerrado, conservação, extinção, floresta tropical.

Abstract
Palms a typical element of tropical forests. In Paraná state, Arecaceae is represented by 23 species, distributed in all 
vegetation types. This study aimed to survey the native palms in Campo Mourão, Paraná, and provide more information 
on the biology of confirmed species. The study was conducted in areas of Subtropical Seasonal Forest, Subtropical 
Mixed Forest (with Araucaria) and Tropical Savanna remnants (Cerrado), as well as collections from the herbaria 
FUEL, HCF, MBM and SP. Seven species were confirmed: Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W.J. Hahn; Allagoptera 
campestris (Mart.) Kuntze; Butia microspadix Burret, B. paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey; Euterpe edulis Mart.; 
Geonoma schottiana Mart. and Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman. The three different vegetation types found 
in Campo Mourão are the source of the high number of Arecaceae species found. Due to the great degree of destruction 
of the Cerrado in Campo Mourão, A. hassleri and B. paraguayensis are at risk of extinction. Butia microspadix was 
not found in the remnants and was considered extinct in the municipality. One species, Acrocomia emensis (Toledo) 
Lorenzi, was not been confirmed for Paraná state. Among the forest species, E. edulis and G. schottiana also have a 
small number of populations and require action to ensure protection.
Key words: Arecaceae, Cerrado, conservation, extinction, tropical forest.
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Introdução
Arecaceae é representada por cerca de 2600 

espécies distribuídas em mais de 240 gêneros 
(Lorenzi et al. 2004). No Brasil estão presentes 
cerca de 270 espécies e 38 gêneros nativos 
(Leitman et al. 2014). São monocotiledôneas 

consideradas características da flora tropical e 
comuns nas formações florestais Ásia, Indonésia, 
Ilhas do Pacífico e Américas (Lorenzi et al. 2004). 

Na maioria das florestas neotropicais, as 
palmeiras destacam-se pela abundância e riqueza de 
espécies, tanto no sub-bosque quanto nos estratos 
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superiores. A presença de diversos micro-habitats em 
sua arquitetura possibilita a sua utilização por vários 
grupos de animais e são consideradas espécies-chave 
em vários ecossistemas (Bates 1988; Alonso et al. 
2001; Santos et al. 2003).

Em algumas formações vegetacionais as 
palmeiras são responsáveis pela caracterização do 
ambiente, vivendo em densas populações como os 
buritizais (Mauritia flexuosa L.f) no Brasil central, 
carnaubais (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. 
Moore) no nordeste brasileiro, e babaçuais (Attalea 
speciosa Mart. ex Spreng.), ocorrendo nestes dois 
ambientes. No Sul do Brasil, ocorrem algumas 
áreas contínuas ou relictuais de butiazais como, 
por exemplo, no Rio Grande do Sul as espécies de 
Butia catarinensis Noblick & Lorenzi (butiazais de 
Torres), B. odorata (Barb. Rodr.) Noblick (butiazais 
de Tapes) e B. yatay (Mart.) Becc. (butiazais de 
Coatepe) (Soares et al. 2014). Já em outros locais, 
onde não são tão abundantes, como na Floresta 
Ombrófila Mista do Sul do país, aparecem em 
lugares de forte insolação, ao longo do limite da 
floresta ou no interior da Floresta Ombrófila Densa 
e Floresta Estacional (Romariz 1996).

As palmeiras possuem representantes dióicos 
ou monóicos; as raízes podem ser subterrâneas 
ou aéreas; e os estipes podem ser solitários, 
cespitosos ou raramente escandentes, aéreos ou 
subterrâneos, lisos ou densamente cobertos por 
espinhos; as folhas encontram-se agrupadas no 
ápice do estipe, são simples, pinatipartidas ou 
flabeliformes, palminérveas ou com segmentos 
foliares paralelinérveos, com bainhas abertas 
ou fechadas e pecíolos curtos ou longos; as 
inflorescências, interfoliares ou infrafoliares 
apresentam-se em forma de espiga, racemos ou 
panículas; as flores são geralmente trímeras e sésseis; 
os frutos apresentam pericarpo liso ou espinescente, 
carnoso e/ou fibroso, o endocarpo geralmente é duro 
e contém, no seu interior, uma ou mais sementes 
(Miranda et al. 2001; Gonçalves & Lorenzi 2007; 
Lorenzi et al. 2010).

Para o Paraná são relatadas 23 espécies de 
Arecaceae (Leitman et al. 2014), das quais três 
figuram na Lista Vermelha Estadual de Espécies 
da Flora Ameaçadas de Extinção (Hatschbach 
& Ziller 1995), na categoria: em perigo Butia 
paraguayensis (Barb. Rodr.) Bailey, rara: Syagrus 
hatschbachii Glassman (= Butia microspadix 
Burret) e vulnerável: Trithrinax brasiliensis (Burm.) 
Drude & Griseb.; e quatro no Livro Vermelho da 
Flora do Brasil (Leitman et al. 2013), categoria 
vulnerável: Acrocomia emensis (Toledo) Lorenzi, 

Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc., Butia 
microspadix Burret e Euterpe edulis Mart. 

No município de Campo Mourão as principais 
formações vegetacionais encontradas são Floresta 
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Mista 
e Cerrado. No estado do Paraná, as regiões norte e 
oeste e os vales dos rios formadores da bacia do Rio 
Paraná, abaixo dos 800 metros de altitude, definem 
a região com Floresta Estacional Semidecidual. Na 
porção oeste da Serra do Mar, ocupando as áreas 
planálticas do Estado, localiza-se a região com 
Floresta Ombrófila Mista, ocorrendo entre 800 e 
1200 metros de altitude. Na região oeste do Paraná, 
a Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional 
Semidecidual podem ser encontradas na forma de 
um ecótono, caracterizado como a interpenetração 
de espécies características das duas grandes unidades 
geográficas existentes (Roderjan et al. 2002). O 
Cerrado ocorre no estado na forma de fragmentos 
relictuais, incorporados às formações florestais 
e representam o limite austral desta vegetação 
na América, apresentando fisionomia e florística 
similar àquelas dos planaltos do Brasil central 
(Roderjan et al. 2002). As maiores áreas se situam 
no Primeiro e Segundo Planaltos Paranaenses e no 
Terceiro Planalto são encontrados apenas pequenos 
fragmentos nos municípios de Astorga, Campo 
Mourão, Cianorte e Cruzeiro do Oeste, cuja área 
total original somava menos de 150 km2 (Hatschbach 
et al. 2005). Atualmente esta área está bastante 
reduzida devido ao avanço das áreas urbanas e das 
monoculturas.

Tendo em vista a importância ecológica 
dessa família dentro dos ecossistemas, este estudo 
teve como objetivo realizar um levantamento das 
Arecaceae nativas no município de Campo Mourão, 
Paraná, e para as espécies confirmadas elaborar 
uma chave de identificação, apresentar descrições, 
dados ecológicos e informar a atual situação de 
conservação das populações.

Material e Métodos
O estudo foi realizado no município de 

Campo Mourão (Fig. 1), com sede localizada 
nas coordenadas 24°02’S/52°22’W, na porção 
Centro Ocidental do Paraná, geomorfologicamente 
denominada como Terceiro Planalto Paranaense 
(IBGE 1997). O clima, de acordo com a classificação 
climática de Köppen, é Cfa: clima subtropical 
úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas 
pouco freqüentes, com tendência de concentração 
das chuvas nos meses de verão, sem estação 
seca definida, com as seguintes médias anuais: 
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temperatura dos meses mais quentes superior a 22°C 
e dos meses mais frios inferior a 18°C; temperatura 
média de aproximadamente 20°C; chuvas variando 
entre 1.300 e 1.600 mm; umidade relativa do ar 75%; 
índice hídrico entre os níveis 20 e 60 e ausência de 
deficiência hídrica. Os ventos predominantes na 
região são os de quadrante nordeste, apresentando 
probabilidade de geadas nos meses de inverno, 
quando sopram de sul e sudoeste (Maack 1981). Os 
solos da região são desenvolvidos a partir de rochas 
eruptivas básicas, considerados de grande aptidão 
agrícola. As classes mais comumente encontradas 
são os Latossolos Vermelhos, Nitossolos Vermelhos, 

Cambissolos, e Neossolos Litólicos e Regolíticos 
(EMBRAPA 1999).

As três formações vegetacionais encontradas 
no município de Campo Mourão, o Cerrado, a 
Floresta Ombrófila Mista e a Floresta Estacional 
Semidecidual, formam áreas de ecótono entre elas. 
A vegetação de Cerrado originalmente foi a mais 
abundante no município, com cerca de 102 km2 
(Maack 1981). O perímetro urbano situa-se em 
meio a um divisor de águas no qual a vegetação 
desenvolvia-se na forma de Cerrado stricto sensu, e 
em áreas adjacentes a esse local na forma de cerradões, 
como vegetação ripária e composição mista, ao norte 

Figura 1 – Localização do município de Campo Mourão, Paraná, Brasil e áreas de coletas. À direita imagens de 
satélite de Google Earth®.
Figure 1 – Localization of Campo Mourão, Paraná, Brazil and collection areas. Satellite images from Google Earth®.
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com a Floresta Estacional Semidecidual e ao sul com 
a Floresta Ombrófila Mista (Guerreiro et al. 2011). 
Atualmente, devido à expansão da área urbana restam 
pequenos fragmentos bordeando as rodovias ou lotes 
abandonados, onde ainda podem ser encontradas 
espécies típicas do Cerrado. Destes apenas 13.318 m2 
são preservados por lei (Decreto Municipal 596/93) 
na Estação Ecológica do Cerrado de Campo Mourão 
e outra área, denominada Lote 7-H, com 13.300 m2, 
encontra-se em processo de desapropriação (Lei 
Municipal 1769/03). As fisionomias florestais do 
município foram continuamente substituídas por 
monoculturas de soja, milho, aveia ou eucalipto 
e, atualmente, se encontram margeando os rios ou 
em pequenos fragmentos, alguns instituídos como 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). O 
Parque Estadual Lago Azul, cuja principal área situa-
se em Campo Mourão, incorpora principalmente 
áreas de Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Ombrófila Mista, além de pequenos enclaves 
marginais de Cerrados já bastante descaracterizados.

O levantamento foi conduzido através de 
observações em campo e coletas de material 
botânico entre os anos de 2003 e 2013, além da 
consulta aos acervoa dos herbários FUEL, HCF, 
MBM e SP. O material coletado foi depositado no 
Herbário da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná, Campus Campo Mourão (HCF).

Além de coletas esporádicas em toda a área 
do município, foram visitadas intensivamente áreas 
remanescentes de Cerrado – 1) Estação Ecológica 
do Cerrado Profa. Diva Aparecida Camargo (13.318 

Chave de identificação das espécies de palmeiras nativas do município de Campo Mourão, Paraná, Brasil

1. Bainha das folhas fechadas, envolvendo totalmente a região apical do caule (palmito) ........................  
  ...........................................................................................................................4.1. Euterpe edulis

1ʼ.	 Bainha	das	folhas	abertas
2.	 Bráctea	da	inflorescência	com	espinhos .................................................... 1.1. Acrocomia hassleri
2ʼ.	 Bráctea	da	inflorescência	sem	espinhos

3.	 Inflorescência	não	ramificada,	espiga ........................................ 2.1. Allagoptera campestris
3ʼ.	 Inflorescência	ramificada,	racemos	ou	panículas

4. Caule revestido pelas bainhas das folhas deiscentes
5.	 Planta	até	0,3	m	de	altura;	inflorescência	entre	25–40	cm	compr ...........................  

 .............................................................................................3.1. Butia microspadix
5ʼ.	 Planta	até	2	m	de	altura;	inflorescências	entre	45–60	cm	compr ............................  

 ......................................................................................... 3.2. Butia paraguayensis 
4ʼ.	 Caule	liso,	apresentando	somente	as	cicatrizes	foliares

6. Caule até 3 cm diâm.; folhas 1,3–1,75 m compr.; frutos purpúreos ou negros quando 
maduros ...........................................................................5.1. Geonoma schottiana

6ʼ.	 Caule	30–40	cm	diâm.;	folhas	2,7–4,7	m	compr.;	frutos	amarelos	ou	alaranjados	
quando maduros .......................................................... 6.1. Syagrus romanzoffiana

m2, 24°01’S/52°21’W); 2) Lote 7-H, Cerrado Valtra 
(13.300 m2, 24°00’S/52°21’W), 3) Lote particular, 
Cerrado dos Perdoncini (6,4 ha, 24°00’S/52°21’W) 
e área remanescente de vegetação florestal – 4) 
Parque Estadual do Lago Azul (1.749 ha, destes 
1.263,5 ha correspondem a área de lâmina d’água, 
24°06’S/52°18’W) (Fig. 1).

A descrição das espécies seguiu Lorenzi et 
al. (2010). Dados sobre o período de floração e 
frutificação foram obtidos através de bibliografias 
especializadas (Lorenzi et al. 2004; 2006; 2010) e 
informações presentes nas fichas das exsicatas de 
coletas realizadas no Paraná.

Resultados e Discussão
No município de Campo Mourão foram 

encontradas sete espécies de Arecaceae (Figs. 2 e 3), 
pertencentes a seis gêneros: Acrocomia, Allagoptera, 
Butia, Euterpe, Geonoma e Syagrus. O gênero Butia 
apresentou duas espécies e os demais uma espécie cada.

A Figura 4 apresenta os períodos de floração 
e frutificação dos táxons. A maioria das palmeiras 
estudadas apresenta inflorescências no inverno e 
primavera, nos meses de julho a dezembro, sendo que 
apenas Geonoma schottiana apresenta flores em época 
diferente das demais, nos meses de março a junho. 
Sobre a oferta de recursos à fauna, o maior tempo de 
disponibilidade de frutos nos cachos é de Geonoma 
schottiana, Euterpe edulis e Syagrus romanzoffiana. As 
demais possuem um período mais curto de frutificação, 
sendo a maioria no verão e Allagoptera campestris 
verão e outono.
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Figura 2 – a-b. Acrocomia hassleri – a. hábito; b. detalhe da bráctea peduncular aculeada e inflorescência. c-d. 
Allagoptera campestris – c. hábito; d. detalhe da inflorescência. e-f. Butia paraguayensis – e. hábito; f. detalhe das 
flores estaminadas. (Fotos: Acervo HCF).
Figure 2 – a-b. Acrocomia hassleri – a. habit; b. detail of aculeate peduncular bract and inflorescence. c-d. Allagoptera campestris – c. 
habit; d. detail of inflorescence. e-f. Butia paraguayensis – e. habit; f. detail of female flowers. (Photos: HCF photo collection).
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1. Acrocomia Mart., Palm. Fam. 22. 1824.
1.1 Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) W.J. Hahn, 
Principes, 35(3): 170, 1991.

Planta 40–80 cm alt.; armada. Caule 
subterrâneo, 30–100 cm compr., 2 cm diâm., 
solitário. Folhas pinatipartidas, 31–38 cm compr., 
emergindo na altura do solo; pecíolo 6–8 cm 
compr., tomentoso; bainhas não desenvolvidas; 
raque 25–30 cm compr., espinhos ao longo da 
raque, mais abundantes na base, 0,5–3 cm compr.; 
segmentos foliares 12–18 pares, dispostos em dois 
planos, lanceolados, segmentos medianos 35–50 
× 0,4–0,8 cm. Inflorescência interfoliar, 6–8 cm 
compr., dispostas ao nível do solo, ramificada até 
primeira ordem; bráctea peduncular 8–9 cm compr., 
persistente, revestimento tomentoso castanho, 
espinhos presentes na porção mediana e/ou apical, 
0,4–2,5 cm compr.; ramos florais 7–8, eretos, 5–7 
cm compr. Flores sésseis, pistiladas e estaminadas 
na mesma inflorescência, as estaminadas no ápice, 
5–6 mm compr., pistiladas na base, 5–7 mm compr. 
Fruto não visto.

Nomes populares: coquinho-do-campo, 
tucum-anão (Lorenzi et al. 2010).
Material examinado: Cerrado, 10.IX.2005, fl., V.M. 
Corneli 1 (HCF).

Acrocomia hassleri ocorre no Brasil e 
Paraguai (Jiménez & Knapp 1998). No Brasil 
ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e 
São Paulo (Leitman et al. 2014). São plantas 
espinescentes, com caule subterrâneo, que formam 
pequenas populações, associadas geralmente 
a áreas de cerrado, de solos bem drenados. No 
Paraná, é citada por Jiménez & Knapp (1998) 
e por Leitman et al. (2014), sem especificação 
de local de coleta. Para o estado, encontramos 
somente a coleta apresentada neste estudo para o 
município de Campo Mourão. Foram localizados 
quatro indivíduos, um em remanescente de Cerrado 
(Lote 7-H) e três em lotes da área urbana que foram 
transplantados para o arboreto da UTFPR-Campus 
Campo Mourão.

Espécie caracterizada pelo caule subterrâneo e 
bráctea peduncular curta, tomentosa, com espinhos 
esparsos na região mediana e/ou apical. Pode ser 
confundida com A. emensis (Toledo) Lorenzi, que 
apresenta maior porte, bráctea peduncular maior 
que 15 cm compr., toda recoberta por espinhos 
(Lorenzi et al. 2010). No Livro Vermelho da 
Flora do Brasil, Leitman et al. (2013) mapeiam 
a ocorrência de A. emensis (categoria de ameaça 

vulnerável) para a região de Campo Mourão, porém 
não foi encontrado nenhum material da espécie para 
o município ou para o estado, que comprovem a 
sua ocorrência. 

2. Allagoptera Nees, Flora 4: 296. 1821.
2.1 Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze, Rev. 
Gen. Pl. 2: 726. 1891.

Planta 70–80 cm alt.; inerme. Caule 
subterrâneo, aprox. 5 cm compr., 3 cm diâm., 
solitário ou cespitoso. Folhas pinatipartidas, 65–88 
cm compr., emergindo na altura do solo; bainha não 
desenvolvida; pecíolo 5–8 cm compr., levemente 
coberto por escamas; raque 60–80 cm compr.; 
segmentos foliares 42–46 pares, dispostas em dois 
planos, lanceolados, segmentos medianos 20–30 × 
0,9–1,2 cm. Inflorescência interfoliar, 50–65 cm 
compr., raro ramificada; 2 brácteas pedunculares, 
30–45 cm compr., persistentes, a externa com 2–2,5 
cm larg., a interna com 4,5–5,5 cm larg., glabras; 
ramo floral ereto, 40–55 cm compr. Flores sésseis, 
pistiladas e estaminadas na mesma inflorescência, 
estaminadas no ápice, 1–1,2 cm compr.; pistiladas 
0,8–1cm compr. Fruto 1,5–2 × 1 cm, obovoide, 
verde-amarelado quando maduro; mesocarpo 
carnoso, endocarpo duro, 1 semente.

Nomes populares: buri, imburi, pissandó, 
ariri, palmeirinha-anã, buti-do-campo, coco-de-
vassoura (Lorenzi et al. 2010).
Material examinado: ao lado do aeroporto, vegetação de 
cerrado, 16.VII.1962, M.S. Labouriau 87 (SP); Estação 
Ecológica do Cerrado, 15.XII.2004, fl., fr.im., M.G. 
Caxambu 739 (HCF).

Allagoptera campestris ocorre na Argentina, 
Brasil e Paraguai (Moraes 1996). No Brasil a 
espécie é registrada para a Bahia, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São 
Paulo, onde ocorre em áreas de cerrado, campos 
sujos e rupestres, bem como em áreas de transição 
(Moraes 1996; Leitman et al. 2014). No estado 
do Paraná, A. campestris é encontrada nas regiões 
remanescentes de cerrado e campos gerais, acima 
de 600m de altitude.

Espécie facilmente distinta das demais que 
ocorrem no município pelo porte herbáceo, sem 
espinhos e pela inflorescência não ramificada 
(espigada). De acordo com Lorenzi et al. (2010) 
é uma espécie resistente ao fogo, sendo possível 
encontrá-la até mesmo em Cerrado com grau 
elevado de degradação. Atualmente é conhecida 
apenas uma população no município de Campo 
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Mourão, formando uma população com 25–30 
indivíduos na Estação Ecológica do Cerrado; no 
local foram observados frutos sendo consumidos 
por Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 (graxaim).

3. Butia (Becc.) Becc., l’Agric. Colon. 10: 489. 
1916.
3.1 Butia microspadix Burret, Notizbl. Königl. 
Bot. Gart. Berlin, 10: 1050, 1930.

Planta ca. 30 cm alt.; inerme. Caule ca. 5 
cm compr., ca. 3 cm diâm., solitário, revestido 
pelas bases dos pecíolos das folhas deiscentes. 
Folhas pinatipartidas, 68–81 cm compr.; bainha 
desenvolvida, aberta, ca. 6 cm compr.; pecíolo 12–
15 cm compr.; raque 50–60 cm compr.; segmentos 
foliares 20–24 pares, dispostos em dois planos, 
formando “V”, lanceolados, segmentos medianos 
18–30 × 0,5–1 cm. Inflorescência interfoliar, 
25–40 cm compr., ramificada até primeira 
ordem; bráctea peduncular 20–30 cm compr., 
4–5 cm larg., persistente, denso revestimento 
tomentoso lanoso castanho; ramos florais 12–18, 
semi-pêndulos, 20–40 cm compr. Flores sésseis, 
pistiladas e estaminadas na mesma inflorescência, 
dispersas aleatoriamente, estaminadas 5–7 mm 
compr.; pistiladas 4–5 mm compr. Fruto ca. 2 cm 
diâm., ovado, verde-amarelado quando maduro; 
mesocarpo fibroso-carnoso, endocarpo duro, 1 
semente.

Nomes populares: butiazinho (Lorenzi et 
al. 2010).
Material examinado: aeroporto, 20.X.1973, fl., fr.im., 
G. Hatschbach 23943 (MBM).
Material adicional examinado: PARANÁ: Palmeira, 
Rio dos Papagaios, 7.XI.2004, fl., M.G. Caxambu 721 
(HCF); Ponta Grossa, Buraco do Padre, 16.X.2009, fl., 
fr.im., M.G. Caxambu & E.L. Siqueira 2724 (HCF).

Butia microspadix é endêmica do Brasil, 
de rara ocorrência nos estados de São Paulo e 
Paraná (Lorenzi et al. 2010; Leitman et al. 2014; 
Soares et al. 2014). No Paraná ocorre na vegetação 
remanescente de Cerrado da região de Jaguariaíva 
e Campo Mourão e Campos Gerais da região de 
Ponta Grossa.

É caracterizada pelo hábito herbáceo e pela 
bráctea da inflorescência revestida por denso 
indumento lanoso. Esta espécie foi coletada em 
Campo Mourão na década de 1970 (Hatschbach 
et al. 2005), e desde então não há mais registros 
de sua ocorrência, mesmo após várias excursões 
de campo nos remanescentes de vegetação 
campestres do município. Provavelmente a espécie 

está localmente extinta, pela perda de espaço do 
cerrado para os limites urbanos. A espécie também 
consta na Lista de Espécies Ameaçadas do Estado 
do Paraná, na categoria rara (Hatschbach & Ziller 
1995) e no Livro Vermelho da Flora do Brasil, na 
categoria vulnerável (Leitman et al. 2013).

Na região dos campos gerais do Paraná, 
observamos que seus frutos são consumidos por 
Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 (graxaim).

3.2 Butia paraguayensis (Barb. Rodr.) L.H. Bailey, 
Gentes Herb. 4: 47. 1936.

Planta 0,5–2 m alt.; inerme. Estipe 35–50 cm 
diâm., solitário, revestido pelas bases das bainhas 
das folhas deiscentes. Folhas pinatipartidas, 
115–135 cm compr.; bainha desenvolvida, aberta, 
ca. 20 cm compr., pecíolo ca. 15 cm compr., 
glabro, margem com projeções lenhosas afiladas; 
raque 80–100 cm compr.; segmentos foliares 
30–50 pares, dispostos em dois planos, formando 
“V”, lanceolados, segmentos medianos 30–40 × 
0,7–1,4 cm. Inflorescência interfoliar, 45–60 cm 
compr., ramificada até primeira ordem; bráctea 
peduncular 50–60 × 10–14 cm, persistente, lenhosa, 
estriada, revestida por tomento castanho; ramos 
florais 35–60, semi-pêndulos, 35–50 cm compr. 
Flores sésseis, pistiladas e estaminadas na mesma 
inflorescência, estaminadas no ápice, 6–7 mm 
compr.; pistiladas na base, ca. 10 mm compr. Fruto 
ca. 2 cm diâm., ovado, verde-amarelados quando 
maduro; mesocarpo fibroso-carnoso, endocarpo 
duro, 1 semente.

Nomes populares: butiá, butiá-do-cerrado, 
butiazeiro-do-cerrado, coco-amargoso, coco-
vassoura (Lorenzi et al. 2010).
Material examinado: 13.X.1965, G. Hatschbach 12954 
(MBM); 9.V.1988, S. Goetzke 314 (MBM); cerrado, 
20.XI.2003, fl., fr.im., M.G. Caxambu 203 (HCF); 
cerrado, 2.VIII.2004, fl., M.G. Caxambu 528 (HCF, 
MBM); Parque Estadual Lago Azul, 28.VIII.2009, fr.im., 
M.G. Caxambu 2688 (HCF).

Butia paraguayensis ocorre na Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai (Soares et al. 2014). No 
Brasil, ocorre nos estados do Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São 
Paulo, associada aos cerrados de solos arenosos 
(Lorenzi et al. 2010; Soares et al. 2014). No 
Paraná, é registrada somente para os remanescentes 
de Cerrado do município de Campo Mourão 
(Hatschbach et al. 2005).

É caracterizada pelo caule espesso, todo 
recoberto pelos remanescentes das bainhas das 
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Figura 3 – a-b. Euterpe edulis – a. hábito; b. detalhe da inflorescência. c-d. Geonoma schottiana – c. hábito; d. 
detalhe da inflorescência. e-f. Syagrus romanzoffiana – e. detalhe da inflorescência; f. detalhe dos frutos imaturos. 
(Fotos: Acervo HCF).
Figure 3 – a-b. Euterpe edulis – a. habit; b. detail of inflorescence. c-d. Geonoma schottiana – c. habit; d. detail of inflorescence. e-f. 
Syagrus romanzoffiana – e. detail of inflorescence; f. detail of immature fruits. (Photos: HCF photo collection).
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folhas deiscentes e bráctea da inflorescência 
estriada. Atualmente ocorre em Campo Mourão 
no Cerrado e junto às áreas de Floresta Estacional 
do Parque Estadual Lago Azul, em pequenas 
populações de 10–15 indivíduos adultos, com 
alguns juvenis. Nestes locais foi constatado o 
consumo de seus frutos por Didelphis aurita 
Wied-Neuwied, 1826 (gambá-de-orelha-preta) e 
Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 (graxaim).

Butia paraguayensis consta na categoria em 
perigo da Lista de Espécies Ameaçadas do Estado 
do Paraná (Hatschbach & Ziller 1995).

4. Euterpe Mart., Hist. Nat. Palm. 2: 28. 1823, 
nom.cons.
4.1 Euterpe edulis Mart., Hist. Nat. Palm. 2(2): 
33–34, fig. 32. 1824.

Planta até 13 m alt.; inerme. Estipe 15–20 
cm diâm., solitário. Folhas pinatipartidas, 1,9–3,5 
m compr.; bainha desenvolvida, aberta, 1–1,5 m 
compr., fechada, verde ou amarelada, lenhosa, 
glabra; raque 0,9–2 m compr.; segmentos foliares 
50–70 pares, dispostos em um único plano, 
lanceolados, horizontais ou pêndulos; segmentos 
medianos 50–60 × 1,5–2 cm. Inflorescência 
infrafoliar, 50–65 cm compr., ramificada até 
primeira ordem; bráctea peduncular 45–70 cm 
compr., deiscente; ramos florais 45–100, eretos 
ou pêndulos, 45–60 cm compr. Flores sésseis, 
pistiladas e estaminadas na mesma inflorescência, 
distribuídas ao longo de todo o ramo floral, 
estaminadas 4–5 mm compr.; pistiladas 4–5 mm 
compr. Fruto 1–1,5 cm diâm., globoso, negro a 
purpúreo quando maduro; mesocarpo fibroso-
carnoso, endocarpo duro, 1 semente.

Nomes populares: içara, palmito-doce, 
palmito-juçara, juçara, palmiteiro, ensarova, ripeira 
(Lorenzi et al. 2010).
Material examinado: Parque Estadual Lago Azul, 
16.XII.2008, fl., M.G. Caxambu 2498 (HCF).

Euterpe edulis ocorre na Argentina, Brasil e 
Paraguai (Lorenzi et al. 2010). No Brasil, é espécie 
típica da Floresta Ombrófila Densa das regiões Sul 
e Sudeste, estendendo-se também para os estados 
da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso 
do Sul (Lorenzi et al. 2010; Soares et al. 2014). 
No Paraná, a espécie é mais frequente na região 
da Serra do Mar e estende-se para o interior do 
estado, acompanhando as matas ciliares dos rios 
Ivaí, Iguaçu e Paraná. Em Campo Mourão ocorre 
nas áreas de transição da Floresta Ombrófila Mista 
e Floresta Estacional Semidecidual, em interior 

de mata. Atualmente ocorre de forma dispersa nos 
poucos remanescentes que restam destas formações 
vegetais, como o Parque Estadual Lago Azul.

Euterpe edulis é facilmente reconhecida pela 
presença de bainhas fechadas e lenhosas no ápice 
do estipe e inflorescências infrafoliares. É uma 
espécie de crescimento lento, sem capacidade de 
rebrota e dependente de florestas bem conservadas 
(Leitman et al. 2013), pois seu desenvolvimento se 
dá nos estratos inferiores das formações florestais 
(Klein 1979). Em toda a sua área de ocorrência tem 
sido submetida à intensa exploração para a extração 
do palmito, que exige o corte dos indivíduos adultos 
e retirada do meristema apical. A espécie é listada 
no Livro Vermelho da Flora do Brasil, na categoria 
vulnerável (Leitman et al. 2013).

Em campo foi observado o consumo de 
seus frutos por Turdus leucomelas Vieillot, 1818 
(sabiá-barranco) e Penelope obscura Temminck, 
1815 (jacú).

5. Geonoma Willd., Sp. Pl. 4(1): 174, 593. 1805.
5.1 Geonoma schottiana Mart., Hist. Nat. Palm. 
2: 143, fig. 11a. 1826.

Planta 1,5–2 m alt. Estipe 2–3 cm diâm., 
solitário, liso, apresentando somente as cicatrizes 
foliares. Folhas pinatipartidas, 130–175 cm 
compr.; bainha ca. 20 cm compr., aberta; pecíolo 
50–65 cm compr. Raque 50–90 cm compr.; 
segmentos foliares 30–40 pares, dispostos em um 
único plano, lanceolados, horizontais; segmentos 
medianos 20–40 × 2–2,5 cm, cada segmento 
apresentando uma nervura central e duas laterais. 
Inflorescência interfoliar ou infrafoliar, 50–65 cm 
compr., ramificada até segunda ordem; bráctea 
peduncular 25 × 2,5 cm, deiscente; ramos florais 
20–30, pêndulos, 45–60 cm compr. Flores sésseis, 
pistiladas e estaminadas na mesma inflorescência, 
distribuídas ao longo de todo o ramo floral, 
estaminadas ca. 3 mm compr.; pistiladas ca. 3 mm 
compr. Fruto 0,8–1,2 cm diâm., globoso, negro 
a purpúreo quando maduro; mesocarpo fibroso-
carnoso, endocarpo duro, 1 semente.

Nomes populares: aricanga-do-brejo, 
aricanga-do-capão, aricanga-de-folha-miúda, 
ouricana, guaricana (Lorenzi et al. 2010).
Material examinado: Parque Estadual Lago Azul, 
5.III.2007, fl., fr.im., M.G. Caxambu 1398 (HCF, FUEL).

Geonoma schottiana é endêmica do Brasil 
e ocorre em todos os estados das regiões Sudeste 
e Sul, acompanhando a distribuição da Floresta 
Ombrófila Densa, desde o nível do mar até 1600 
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m de altitude (Lorenzi et al. 2010; Henderson 
2011; Leitman et al. 2014). No Paraná, embora seja 
frequente na Floresta Ombrófila Densa, também se 
estende pela Floresta Ombrófila Mista, onde atinge 
seu limite oeste de distribuição na região de Campo 
Mourão e Tuneiras do Oeste.

Entre as espécies estudadas, é caracterizada 
pelo caule pouco espesso e liso, apresentando 
somente cicatrizes foliares, e pelos segmentos 
foliares com uma nervura central e duas laterais. 
Ocorre no sub-bosque, onde pode ser a espécie 
dominante e, ocasionalmente, em áreas abertas 
ou restingas, em locais periodicamente alagáveis 
(Lorenzi et al. 2004; Reis 2006). Em Campo Mourão 
ocorre de forma ocasional em áreas de contato da 
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional 
Semidecidual, sempre no interior da mata.

6. Syagrus Mart., Palm. Fam. 18. 1824.
6.1 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, 
Fieldiana, Bot. 31: 382, 1968.

Planta 5–14 m alt. Estipe 30–40 cm diâm., 
solitário, liso, apresentando somente as cicatrizes 
foliares. Folhas pinatipartidas, 2,7–4,7 m compr.; 
bainha desenvolvida, aberta, ca. 20 cm compr., aberta; 
pecíolo 1–1,5 m compr.; raque 1,5–3 m compr.; 
segmentos foliares 50–100 pares, dispostos em grupos 
de 3–5, em vários planos, lanceolados; segmentos 
medianos 60–80 × 1–2,5 cm. Inflorescência interfoliar, 
70–90 cm compr., ramificada até primeira ordem; 
bráctea peduncular ca. 150 × 20 cm, deiscente; 
ramos florais 50–150, pêndulos, 60–80 cm compr. 
Flores sésseis, pistiladas e estaminadas na mesma 
inflorescência, distribuídas ao longo de todo o ramo 
floral, estaminadas 1–1,3 mm compr.; pistiladas 5–6 
mm compr. Fruto 1,5–2 cm diâm., globoso, amarelo 
ou alaranjado quando maduro; mesocarpo fibroso-
carnoso, endocarpo duro, 1 semente.

Nomes populares: jerivá, gerivá, coqueiro-
jerivá, jeribá, coqueiro, coco-de-catarro, coco-
babão, baba-de-boi, coco-de-cachorro (Lorenzi 
et al. 2010).
Material examinado: Capela do Calvário, 10.IX.2005, 
fl., fr., H.C.L. Geraldino 95 (HCF); Parque Estadual 
Lago Azul, 16.II.2007, fl., M.G. Caxambu 1376 (HCF).

Syagrus romanzoffiana ocorre na Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai (Lorenzi et al. 2010). 
No Brasil, distribui-se por todos os estados do 
Sudeste e Sul, estendendo-se até o sul da Bahia, 
Goiás e Mato Grosso do Sul (Lorenzi et al. 2010; 
Leitman et al. 2014), onde ocorre em Florestas 
Ombrófilas, Estacionais e Cerrado. No Paraná, é 

Figura 4 – Floração e frutificação das espécies nativas 
de Arecaceae encontradas em Campo Mourão, Paraná, 
Brasil. As inflorescências estão representadas por (◊) 
e as infrutescências por (●).
Figure 4 – Flowering and fruiting period of native species of 
Arecaceae in Campo Mourão, Paraná, Brazil. Inflorescences are 
represented by (◊) and infrutescence by (●).

encontrada em todo o território, sendo mais comum 
na Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Ombrófila Mista.

Syagrus romanzoffiana é uma palmeira 
alta, que normalmente se destaca na paisagem, 
caracteriza-se pelo estipe espesso e liso, somente 
com as cicatrizes foliares, pelas folhas com 
segmentos dispostos em vários planos na raque 
e pela inflorescência longa, com muitos ramos 
florais. Cresce no interior das matas, mas pode 
comportar-se como planta pioneira (Reitz & 
Klein 1974) em capões ou, ocasionalmente nos 
afloramentos de rocha. 

Em Campo Mourão é a espécie de palmeira 
que outrora foi a mais abundante e, apesar da 
intensa alteração na paisagem, é ainda encontrada 
com maior frequência nos remanescentes do 
município. Em campo, foi observado o consumo 
dos frutos por Tapirus terrestris Linnaeus, 1758 
(anta), Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 (graxaim), 
Sapajus nigritus Goldfuss, 1809 (macaco-prego), 
Tayassu pecari Link, 1795 (queixada) e Penelope 
obscura Temminck, 1815 (jacú).

Considerações finais
A maioria das espécies confirmadas para 

Campo Mourão são características de áreas 
de Cerrado e Campo: Acrocomia hassleri, 
Allagoptera campestris, Butia microspadix e Butia 
paraguayensis. A maior degradação desta formação 
vegetal no município também resultou no quase 
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extermínio das populações. Acrocomia hassleri e 
B. paraguayensis, que no Paraná são registradas 
exclusivamente em Campo Mourão, são somente 
conhecidas por poucos exemplares e correm o risco 
de desaparecer, caso constatado para a espécie B. 
microspadix. Recomendam-se medidas urgentes no 
que diz respeito à proteção das áreas remanescentes 
de Cerrado do município, como forma de manter 
estas espécies no Paraná, além de iniciativas que 
visem à produção de mudas para o plantio em áreas 
degradadas de Cerrado ou em arboretos, como 
medida de conservação adicional.

As demais espécies estão relacionadas 
às formações florestais da Floresta Ombrófila 
Mista (Geonoma schottiana) e da Floresta 
Estacional Semidecidual (Euterpe edulis e Syagrus 
romanzoffiana). Exceto S. romanzoffiana, que é 
relativamente abundante na região, as outras duas 
espécies também apresentam rara ocorrência e 
necessitam de medidas que garantam a manutenção 
de suas populações.

A ocorrência de Acrocomia emensis não foi 
confirmada para o Paraná.
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Resumo
Este trabalho consiste no estudo taxonômico da família Passifloraceae para o Estado da Paraíba, Brasil. Foram 
registradas 11 espécies, todas pertencentes ao gênero Passiflora: P. alata, P. capsularis, P. cincinnata, P. 
edulis, P. foetida, P. glandulosa, P. misera, P. mucronata, P. silvestris, P. suberosa e P. watsoniana. Destas 
espécies, P. cincinnata e P. foetida são as mais amplamente distribuídas na Paraíba e P. capsularis foi referida 
pela primeira vez para a flora do Estado. São apresentadas descrições, chave para identificação, ilustrações, 
bem como comentários sobre período de floração e/ou frutificação, habitats e mapa de distribuição geográfica.
Palavras-chave: Eudicotiledôneas, flora, taxonomia.

Abstract
This paper consists of the taxonomic study of the family Passifloraceae in the Paraíba state, Brazil. Eleven 
species were recorded, all belonging to the genus Passiflora: P. alata, P. capsularis, P. cincinnata, P. edulis, 
P. foetida, P. glandulosa, P. misera, P. mucronata, P. silvestris, P. suberosa and P. watsoniana. Of these 
species, P. cincinnata and P. foetida are the most widely distributed in Paraíba and P. capsularis is a new 
record for the flora of Paraíba state. We present descriptions, identification key, and illustrations, in addition 
to data on flowering and/or fruiting, habitats, and geographic distribution maps. 
Key words: Eudicots, flora, taxonomy. 
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Introdução
P a s s i f l o r a c e a e  é  u m a  f a m í l i a 

predominantemente tropical e subtropical, 
apresentando cerca de 650 espécies e 20 gêneros 
(Nunes & Queiroz 2001, 2006). No Brasil, ocorrem 
quatro gêneros, Ancisthrothyrsus Harms, Dilkea 
Mast., Mitostemma Mast. e Passiflora L., com 
144 espécies entre nativas e cultivadas (Nunes & 
Queiroz 2006; Souza & Lorenzi 2008; Bernacci 
et al. 2014). Segundo MacDougal & Feuillet 
(2004), o gênero Passiflora reúne aproximadamente 
525 espécies, destas apenas 22 espécies são 
nativas do sudeste da Ásia, Austrália e ilhas do 
Pacífico, apresentando-se como o mais diversificado 
taxonomicamente, inclusive na América do Sul. 
Passiflora destaca-se por possuir uma grande 
variedade de formas foliares, bem como uma 

considerável diversificação nos tipos de nectários 
extraflorais encontrados geralmente no caule, 
brácteas ou pecíolo (Krosnick & Freudenstein 2005). 

As obras mais relevantes sobre Passifloraceae 
datam desde o século XVIII, quando Linnaeus 
(1753), no Species Plantarum, reconhece 24 espécies 
para o gênero Passiflora. Posteriormente, Masters 
(1871, 1872) publica duas obras consecutivas 
ressaltando os aspectos históricos e a morfologia 
detalhada da família. De Candolle (1891) reconhece 
126 espécies para o gênero Passiflora, alocando-as 
em secções. Outras importantes contribuições para 
a taxonomia de Passifloraceae foram oferecidas 
por Killip (1938), considerada uma das obras mais 
completas dentre as já publicadas para a família, 
seguida de Escobar (1988) e Cervi (1997), todas 
de fundamental importância para o entendimento 
sobre a taxonomia da família. 
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As espécies de Passiflora são popularmente 
conhecidas como maracujá e este gênero é bastante 
representado economicamente, estendendo-se 
por todos os Estados brasileiros. Algumas de 
suas espécies são utilizadas para fins medicinais 
e comercializadas devido às suas propriedades 
calmantes, antiespasmódicas, anti-helmínticas 
e até mesmo como reguladores de transtornos 
menstruais (Killip 1938; Chitty 2006), além 
de serem cultivadas para fins ornamentais por 
apresentarem flores coloridas e perfumadas 
(Bernacci et al. 2003).

Apesar da sua expressiva representatividade 
na flora do Brasil, esta família é ainda pouco 
estudada do ponto de vista taxonômico no país, 
principalmente na região Nordeste. O presente 
trabalho teve por objetivo principal executar o 
estudo taxonômico da família Passifloraceae sensu 
stricto no estado da Paraíba visando conhecer a 
riqueza e a distribuição da família na flora deste 
Estado. 

Material e Métodos
O estado da Paraíba é um dos menores do 

Nordeste do Brasil, possuindo uma extensão 
territorial de 56.469 km² e 223 municípios 
(Moreira et al. 1985). Segundo o mesmo autor, 
o estado apresenta uma notável variação da 
paisagem natural, onde áreas úmidas contrapõem-
se às semiáridas, alguns rios secam durante 
longos períodos de estiagem enquanto outros 
são perenes, permanecendo cheios durante todo 
ano. A vegetação da Paraíba reflete condições 
ambientais diferenciadas em seus diversos 
compartimentos geomorfológicos, apresentando 
diferentes formações vegetacionais, das quais 
se podem destacar: campos e matas de restinga, 
as quais se desenvolvem especialmente em solo 
arenoso e profundo, apresentando espécimes 
com hábito arbustivo de densidade variável; mata 
úmida, com os tipos Floresta Perenifólia Costeira, 
comumente denominada como Mata Atlântica, e 
Floresta Perenifólia de altitude ou mata do brejo 
(Moreira et al. 1985); e agreste, caracterizado 
por ser uma área de transição climática, onde os 
ventos aquecidos na zona de depressão elevam-se 
e resfriam-se dando origem às chuvas (Rodriguez 
2000), e formada por Florestas Subcaducifólia 
e Caducifólia (Beltrão et al. 2005). Ainda nesse 
cenário, destaca-se a caatinga, por apresentar 
vegetação adaptada ao déficit hídrico, tornando-

se frequente a ocorrência de plantas suculentas 
e florestas arbóreas ou arbustivas, com muitas 
espécies apresentando espinhos e microfilia, dentre 
outras características xerofíticas (Prado 2003).

Esse estudo foi baseado na análise de 
espécimes depositados nos herbários EAN, 
HST (não indexado), IPA, JPB e PEUFR e 
complementado com trabalhos de campo 
realizados em 19 municípios do estado. O 
material coletado foi processado de acordo 
com as técnicas usuais em taxonomia vegetal 
propostas por Judd et al. (2009). Flores e frutos 
foram fixados em álcool 70% e observados 
no Laboratório de Botânica da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB, Campus I, Campina 
Grande), com o auxílio de estereomicroscópio. 
Após o processo de herborização, os exemplares 
foram depositados no Herbário Manuel de Arruda 
Câmara (ACAM, não indexado), da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB).

Com base nos espécimes analisados, foram 
elaboradas descrições e uma chave de identificação 
para as espécies, além de ilustrações contendo os 
caracteres relevantes das mesmas. Também são 
apresentados dados de distribuição geográfica, 
habitat e período de floração e/ou frutificação 
das espécies. Para a confecção das descrições 
utilizaram-se as terminologias sugeridas por 
Radford et al. (1974) e Harris & Harris (2001). A 
descrição de estruturas reprodutivas das espécies P. 
capsularis L., P. glandulosa Cav., P. misera Kunth, 
P. mucronata Lam., P. silvestris Vell., P. suberosa 
L. e P. watsoniana Mast. foi complementada com 
base em literatura especializada (Cervi 1997; 
Cervi & Dunaiski-Junior 2004; Nunes & Queiroz 
2006). As identificações foram baseadas em obras 
clássicas e atuais de Passifloraceae (Linnaeus 
1753; Masters 1871, 1872; De Candolle 1891; 
Killip 1938; Escobar 1988; Cervi 1997; Nunes & 
Queiroz 2006).

Os nomes vulgares citados no trabalho 
procedem das exsicatas consultadas e foram 
também fornecidos por moradores que residem 
nas proximidades das áreas coletadas durante a 
realização dos trabalhos de campo.

Resultados e Discussão
Passiflora L., Sp. Pl. 2: 955. 1753.
Trepadeiras inermes, herbáceas, raramente 

lenhosas, com gavinhas; caule cilíndrico ou 
quadrangular, glabro ou às vezes hirsuto. Estípulas 
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lineares, foliáceas ou setáceas, persistentes, 
ocasionalmente caducas. Pecíolo geralmente 
provido de glândulas sésseis ou pedunculadas; 
lâminas alternas, pecioladas, simples, inteiras ou 
lobadas, margem inteira, denteada ou serrilhada, 
algumas vezes com glândulas nos sinus. Pedúnculo 
único, isolado, inserido na axila foliar; brácteas-3, 
foliáceas ou membranáceas, verticiladas, 
involucrais ou alternas, margem inteira ou 
pinatissecta, algumas vezes hirsutas, persistentes 
ou caducas. Flores axilares, pareadas ou isoladas, 
eretas ou pêndulas raramente em inflorescência; 
hipanto cilíndrico ou campanulado; sépalas-5, 
carnosas ou membranáceas, corniculadas 
dorsalmente próximo ao ápice, oblongas, 
espatuladas ou ovadas, margem inteira; pétalas-5, 
alternas às sépalas, membranáceas, algumas vezes 
ausentes; filamentos da corona com uma a várias 
séries, filiformes, ocasionalmente tubulares, 
raramente unidos, ápices eretos ou frisados; 
opérculo localizado na base do androginóforo, 

membranáceo, margem inteira ou plicada, inteiro, 
raramente ausente; disco nectarífero próximo ao 
opérculo, algumas vezes ausente; límen anular ou 
cupuliforme envolvendo a base do androginóforo; 
filetes glabros, verdes ou amarelados, estames-5, 
livres entre si; anteras-5, rimosas, dorsifixas. 
Ovário súpero, globoso, ovoide ou fusiforme, 
glabro ou velutino, 3-carpelar, pluriovulado, 
placentação parietal, estiletes-3. Fruto baga, 
costado ou liso, raramente cápsula, indeiscente, 
apresentando polpa mucilaginosa, superfície 
opaca ou lustrosa. Sementes numerosas, levemente 
comprimidas, reticuladas, foveoladas, envoltas por 
um arilo mucilaginoso.

No Brasil ocorrem quatro gêneros e 
144 espécies de Passifloraceae, das quais 136 
pertencem ao gênero Passiflora L. (Bernacci 
et al. 2014). Na Paraíba, foram registradas 11 
espécies, todas pertencentes ao gênero Passiflora 
e, distribuídas em todas as mesorregiões do estado 
(Fig. 1).

Chave de identificação para as espécies de Passiflora do Estado da Paraíba 

1. Fruto cápsula ..................................................................................................... 2. Passiflora capsularis
1’. Fruto baga

2. Lâmina foliar inteira, nunca lobada
3. Estípulas lineares, linear-subuladas ou setáceas

4. Caule quadrangular; glândulas 2, sésseis, no ápice do pecíolo ..........1. Passiflora alata
4’. Caule cilíndrico ou subanguloso; glândulas 2, sésseis, na porção mediana do pecíolo ..  

 .................................................................................................. 6. Passiflora glandulosa
3’. Estípulas foliáceas

5. Lâmina foliar oblongo-lanceolada, ápice obtuso e base arredondada a cordada; pecíolo 
com glândulas estipitadas na porção mediana .............................9. Passiflora silvestris

5’. Lâmina foliar ovada, ápice emarginado e base cordada; pecíolo com glândulas sésseis 
na porção mediana .....................................................................8. Passiflora mucronata

2’. Lâmina foliar 2–5- lobada
6. Estipulas foliáceas, reniformes.......................................................11. Passiflora watsoniana
6’. Estípulas lineares

7. Lâmina foliar palmada, 5-lobada ..............................................3. Passiflora cincinnata
7’. Lâmina foliar 2–3-lobada ou com lobos reduzidos, ou ausentes na folha jovem

8. Lâmina foliar com manchas ocelares nas porções mediana e basal ........................  
 .................................................................................................7. Passiflora misera

8’. Lâmina foliar sem manchas ocelares
9. Caule pubescente; lâmina foliar com tricomas glandulares na face abaxial; 

estípulas pinatissectas ......................................................5. Passiflora foetida
9’. Caule esparsamente viloso ou glabro; lâmina desprovida de tricomas 

glandulares na face abaxial; estípulas inteiras
10. Caule glabro; lâmina foliar desprovida de glândulas nos sinus ..............  

 ............................................................................10. Passiflora suberosa
10’. Caule esparsamente viloso; lâmina foliar portando glândulas sésseis nos 

sinus .......................................................................... 4. Passiflora edulis
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1. Passiflora alata Curtis, Bot. Mag. 1: pl 66. 
1781.  Figs. 1; 2a-b; 4a-b

Trepadeira inerme; caule quadrangular, 
ângulos alados, estrias longitudinais, glabros, 
gavinhas; presentes. Estípulas ca. 8 × 3–8 mm, 
persistentes, lineares, inteiras, ápice agudo, base 
simétrica, margem inteira. Pecíolo 1–2,5 cm 
compr., glabro, glândulas 2, sésseis, globosas, 
alaranjadas, situadas no ápice do pecíolo; lâmina 
6–14,5 × 3,5–10 cm, inteira, ovada, coriácea, 
ápice agudo, base cordada, margem inteira, 
peninérvea, nervuras secundárias reticuladas, 
glândulas ausentes, manchas ocelares ausentes. 
Pedúnculo 2–3 cm compr., glabro, não articulado; 
brácteas 3–4 × 2–2,5 cm, persistentes, verdes 
em ambas as faces, verticiladas, membranáceas, 
oblongo–ovadas, ápice obtuso, margem com 4–7 
glândulas sésseis por bráctea. Flores 8,5–9,5 cm 
diâm., pêndulas, solitárias; hipanto 1–1,5 cm 
compr., campanulado, verde; sépalas 3,5–4 × 
1,5–2 cm, carnosas, robustas, oblongas, glabras, 
face externa corniculada e verde, face interna 
magenta, ápice obtuso, margem inteira; pétalas 
3–4,5 × 1–1,5 cm, carnosas, vináceas, oblongas, 
ápice obtuso, margem inteira; filamentos da corona 
em 4 séries, 2 séries externas com filamentos 4–5 
cm compr., subulados bandeados de cor branca, 
roxa e violáceo nas extremidades, 2 séries internas 
com filamentos 0,3–0,4 cm compr., tuberculados, 
rosados; opérculo membranoso, ca. 1 mm alt., 
circundando a base do androginóforo, margem 
denteada; límen anular, ca. 3 mm alt., carnoso, 
disco nectarífero presente; androginóforo 2–4 
cm alt.; estiletes 3, verde-claro; filetes 3; ovário 
oblongo ou obovado, glabro. Baga imatura 
subglobosa, 7–9,5 × 4–5 cm, glabra, verde; 
sementes não observadas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Areia, 
11.XI.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 10 (ACAM).

Passiflora alata é popularmente conhecida 
como maracujá-doce, sendo uma espécie nativa 
da América do Sul, cuja distribuição se estende do 
leste do Brasil até Nordeste do Peru (Killip 1938). 
No Brasil, apresenta ampla distribuição, ocorrendo 
de norte a sul e englobando quase todos os estados 
brasileiros (Bernacci et al. 2014). Passiflora alata é 
frequentemente cultivada (Nunes & Queiroz 2001) 
e, no estado da Paraíba, foi coletada no município 
de Areia (Fig. 1), ocorrendo espontaneamente 
em área de mata Atlântica. O fruto é de consumo 
caseiro e não comercial. Encontrada com flores e 
frutos no mês de novembro.

Passiflora alata pode ser facilmente 
reconhecida por apresentar caule quadrangular, 
lâmina foliar alongada e ovada, flores exuberantes, 
pêndulas, com filamentos subulados bandeados de 
branco e roxo-violáceo nas extremidades e pelo 
fruto subgloboso, glabro, verde quando imaturo.

2. Passiflora capsularis L., Sp. Pl. 2: 957. 1753.   
 Figs. 1; 3a-d

Trepadeira inerme; caule cilíndrico 3-estriado, 
pubescente, gavinhas presentes. Estípulas 3-5 × ca. 
1 mm, persistentes, lineares, inteiras, ápice agudo, 
margem inteira. Pecíolo 1,5–3,2 cm compr., glabro, 
glândulas peciolares presentes; lâmina 4–8,7 × 
3,5–8 cm, 2–3-lobada; cordada, membranácea, 
ápice mucronado, base simétrica, margem inteira, 
lobo central geralmente reduzido; lobos laterais 
4–6 × 1,5–2,5 cm, lobos centrais quando presentes 
4,5–7,5 × 1,8–2,5 cm, 3-nervada, manchas ocelares 
ausentes. Pedúnculo 2,5–3 cm compr., pubescente, 
não articulado; brácteas caducas. Flores ca. 1,5 cm 
diâm., eretas, solitárias, brancas, hipanto 0,4–0,6 
cm compr., tubular, verde; sépalas ca. 1 × 0,3 cm, 
carnosas, pubescentes na face externa, oblongas, 
aristadas, corniculadas, brancas na face externa, 
verdes na face interna, margem inteira; pétalas 
1,9–2,5 × 0,5–1 cm, membranáceas, brancas, 
margem inteira, oblongas, ápice agudo; filamentos 
da corona em 2 séries, séries 0,5–1 cm compr., 
filiformes, brancas; opérculo membranoso, ca. 
1 mm alt., plicado, margem denticulada; límen 
disciforme, ca. 1 mm alt., obstruindo a passagem 
do hipanto na altura do opérculo, disco nectarífero 
presente; androginóforo ca. 1 cm alt.; estiletes 
3, esverdeados, ápice amarelo; filetes 3; ovário 
elipsoide, pubescente. Cápsula elipsoide, 2,5–3,5 
× 1–1,7 cm, deiscência longitudinal, avermelhada 
quando imatura, 6-costada, vilosa; sementes 
0,3–0,5 cm compr., alongadas, reticuladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Areia, 
17.III.1992, fr., L.P. Felix 4758 (EAN); 06.XI.1994, fl. 
e fr., R. Vieira-Neto 24 (EAN).
Material adicional examinado: BRASIL. Bahia: Área 
do CEPEC, Km-22, Rodovia Ilhéus/Itabuna (BR-415), 
50 m.s.n.m., 05.V.1981, fl. e fr., J.K. Hage et al. 645 
(CEPEC, HRB, HUEFS).

Passiflora capsularis pode ser encontrada 
desde as Antilhas e Guatemala até Costa Rica, 
Colômbia, Brasil e Paraguai (Killip 1938). No 
Brasil, distribui-se nos estados do Pará, Piauí, 
Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Bernacci et al. 
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Figura 1– Distribuição geográfica das espécies de Passifloraceae do Estado da Paraíba.
Figure 1 – Geographical distribution of Passifloraceae species in Paraíba state.

2014). Na área de estudo, foi encontrada na Reserva 
Ecológica Mata do Pau Ferro, em Areia, no brejo 
Paraibano (Fig. 1), representando, nesse trabalho, o 
primeiro registro da espécie para o estado. Floresce 
e frutifica nos meses de março e novembro.

Dentre as demais espécies registradas para 
a Paraíba, caracteriza-se por apresentar o fruto 
com abertura longitudinal. Outras características 
como fruto viloso, costado, e folhas com lâminas 
2–3-lobadas, com o lobo central geralmente 
atrofiado ou inconspícuo, também permitem o 
pronto reconhecimento da espécie. 

3. Passiflora cincinnata Mast., Gard. Chron. 37: 
966. 1868.  Figs. 1; 2c-d; 4e

Trepadeira inerme; caule cilíndrico, glabro, 
estriado, gavinhas presentes. Estípulas 7–12 
× ca. 1 mm, persistentes, lineares, inteiras, 
ápice agudo, margem levemente serrilhada. 
Pecíolo 2–5 cm compr., pubescente, glândulas 2, 
sésseis, orbiculares, verdes, situadas na base do 
pecíolo; lâmina 6,5–11,5 × 5–7,5 cm, palmada, 

5-lobada, membranácea, ápice agudo, base aguda, 
margem levemente serrilhada, 1–2 glândulas 
sésseis nos sinus, 5-nervada, manchas ocelares 
ausentes. Pedúnculo 0,5–1 cm compr., glabro, 
não articulado; brácteas 4–4,3 × 2,5–3 cm, 
persistentes, externamente verdes, internamente 
brancas, verticiladas, membranáceas, oblongas, 
margem inteira, 3–6–glândulas sésseis ou 
pedunculadas na base, ápice agudo. Flores 
10,5–11 cm diâm., eretas, solitárias; hipanto 0,5–1 
cm compr., campanulado, verde; sépalas 2–5,2 
× 1,5–1,7 cm, oblongas, glabras, corniculadas, 
corno velutino, ápice agudo, margem inteira; 
pétalas 4,5–5 × 1–1,2 cm, membranáceas, 
violáceas, margem inteira, oblongas, ápice obtuso; 
filamentos da corona dispostos em várias séries, 
frisados no ápice, séries externas de 3–5,2 cm 
compr., séries internas entre 1–1,2 cm compr., 
opérculo membranoso, ca. 10 mm alt., fundido 
na base dos filamentos internos; límen ca. 4 mm 
alt., carnoso, margem inteira, envolto na base 
do androginóforo, este ca. 1 cm compr., ereto, 
carnoso, disco nectarífero presente; estiletes 3, 
esverdeados, filetes 3; ovário globoso, glabro. 
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Figura 2 – a-b. Passiflora alata – a. ramo reprodutivo; b. flor em vista frontal (E.C.S. Costa 10). c-d. Passiflora 
cincinnata – c. ramo reprodutivo; d. flor em vista lateral (E.C.S. Costa 05). e-f. Passiflora edulis – e. ramo reprodutivo; 
f. flor em vista lateral (E.C.S. Costa 03).
Figure 2 – Passiflora alata – a. reproductive branch; b. flower in frontal view (E.C.S. Costa 10). c-d. Passiflora cincinnata – c. 
reproductive branch; d. flower in lateral view (E.C.S. Costa 05). e-f. Passiflora edulis – e. reproductive branch; f. flower in lateral view 
(E.C.S. Costa 03).

Baga imatura globosa, 17–17,5 cm diâm., glabra, 
verde-escuro; sementes ca. 0,5 cm compr., ovadas, 
levemente achatadas, alveoladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Alagoa Nova, 
09.XI.1951, fl., L.P. Xavier (JPB 1816); Alagoinha, 
12.X.1942, fl., L.P. Xavier (JPB 1016); Araruna, 16.II.2004, 
fl., M.R. Barbosa et al. 2852 (JPB); Barra de Santa Rosa, 
11.III.1988, fl., L.P. Felix 12129 (EAN); Caldas Brandão, 
18.III.1980, fl., M.F. Agra 240 (JPB); Fagundes, 18.III.2012, 
fl. e fr., E.C.S. Costa 22 (ACAM); João Pessoa, 04.IX.1941, 
fl., L.P. Xavier (JPB 249); 02.V.1991, fl., O.T. Moura 615 
(JPB); 10.X.1997, fl., A.C. Portela 02 (JPB); Lagoa Seca, 
06.I.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 12 (ACAM); Matinhas, 

17.IV.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 02 (ACAM); Maturéia, 
20.XI.1997, fl., M.F. Agra & K.N. Silva 4388 (JPB); 
21.I.1998, fl., M.F. Agra et al. 4692 (JPB); 23.IV.1998, fl., 
M.F. Agra et al. 5221 (JPB); Monteiro, 22.V.2008, fl. e fr., 
P.C. Gadelha-Neto & M.C. Pessoa 2291 (JPB); Olivedos, 
12.XI.2011, fr., E.C.S. Costa 11 (ACAM); Puxinanã, 
27.V.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 05 (ACAM); Riacho 
de Santo Antônio, 27.VII.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 06 
(ACAM); São Sebastião de Lagoa de Roça, 17.IV.2011, 
fl. e fr., E.C.S. Costa 01 (ACAM); Sousa, 1931-1938, fl., 
P. Luetzelburg 26409 (IPA); Teixeira, 27.II.1994, fr., M.F. 
Agra et al. 2649 (JPB); Umbuzeiro, 24.VIII.1952, fl., L.P. 
Xavier (JPB 1688).

a
7 cm

b

c

d
e

f

3 cm

5 cm

4 cm 3 cm

6 
cm



Passifloraceae da Paraíba, Brasil

Rodriguésia 66(1): 271-284. 2015

277

Espécie amplamente distribuída na América 
do Sul, alcançando o Brasil, Paraguai, Argentina, 
Bolívia, Venezuela e Colômbia (Killip 1938). No 
Brasil, ocorre nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-
Oeste e Sudeste (Bernacci et al. 2014), em áreas 
de caatinga, cerrado, mata estacional e em campos 
rupestres (Nunes & Queiroz 2006). Na Paraíba, 
foi encontrada em áreas de caatinga, geralmente 
próxima a inselbergs ou em margens de estradas 
(Fig. 1). Encontrada com flores de janeiro a outubro 
e frutificada de janeiro a novembro.

Esta espécie pode ser facilmente reconhecida 
pela lâmina foliar palmada, 5-lobada, apresentando 
glândulas sésseis nos sinus, flores vistosas, de 
corola arroxeada, com filamentos frisados no ápice 
e filetes e anteras verdes com máculas vináceas.

4. Passiflora edulis Sims, Bot. Mag. 45: 1989. 
1818.  Figs. 1; 2e-f; 4f

Trepadeira inerme; caule cilíndrico, estriado, 
esparsamente viloso, gavinhas presentes. Estípulas 
ca. 5 × 1mm compr., persistentes, lineares, inteiras, 
ápice mucronado, margem inteira. Pecíolo 1,7–2 
cm compr., glabro, glândulas 2, sésseis, orbiculares, 
verde escuro, situadas no ápice do pecíolo; lâmina 
5,5–11 × 5–13 cm, 3-lobada, membranácea quando 
jovem, subcoriácea quando adulta; lobo central 
6,5–10,5 × 3,5–6 cm, lobos laterais 6–9,5 × 2,5–5 
cm, ápice agudo, base cordada, margem serreado-
denteada, glândulas sésseis nos sinus, tricomas 
glandulares ausentes na face abaxial, manchas 
ocelares ausentes. Pedúnculo 2–4,5 cm compr., 
glabro, não articulado; brácteas 2–2,5 × 2,5–3 cm, 
persistentes, verdes, verticiladas, glabras, foliáceas, 
margem serreada, glândulas ausentes, ápice agudo. 
Flores 7,5–9 cm diâm., axilares, cíclicas, eretas,; 
hipanto 1 cm compr., campanulado, verde; sépalas 
4–4,5 × 1,3–1,5 cm, robustas, oblongas, glabras, 
verdes, ápice corniculado, cornos 0,5–0,7 cm 
compr., margem inteira, glândulas 2, sésseis, 
dispostas lateralmente; pétalas 3,5–4 × 0,5–1 
cm, membranáceas, brancas, oblongas, margem 
inteira, ápice obtuso; filamentos da corona 4–5 
séries, duas externas filiformes, 2 cm, duas a três 
séries internas com tamanhos reduzidos seguido 
de um progresso dentiforme, variando desde roxo 
no centro até branco no ápice; opérculo ca. 0,5 cm 
compr., membranoso, envolvendo toda a extensão 
do hipanto, margem levemente ondulada; límen 1 
cm compr., cupuliforme, disco nectarífero presente; 
androginóforo ca. 1 cm compr., ereto; estiletes 
3, esverdeados, filetes 3; ovário elíptico–ovoide, 

velutino. Baga globosa, 10–22,5 × 11,5–19,5 cm, 
verde quando imatura e amarela quando madura, 
superfície lustrosa com manchas ocelares brancas; 
sementes 0,5–0,7 × 0,3–0,4 cm, ovadas, reticuladas 
ou foveoladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Bananeiras, 
16.I.2012, fr., E.C.S. Costa 17 (ACAM); João Pessoa, 
24.X.1978, fl., M.F. Agra 81 (JPB); 01.IX.1981, fl., 
E.S. Santana & N.F. Montenegro 01 (JPB); Lagoa Seca, 
06.I.2012, fr., E.C.S. Costa 13 (ACAM); São Sebastião 
de Lagoa de Roça, 17.IV.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 
03 (ACAM); Teixeira, 18.V.2002, fl., M.F. Agra et al. 
5873 (JPB).

Passiflora edulis é uma espécie nativa da 
América do Sul, ocorrendo entre o Paraguai 
e nordeste da Argentina (Killip 1938; Nunes 
& Queiroz 2006). No Brasil, é encontrada 
espontaneamente ou em plantações comerciais em 
todo o país. Na Paraíba, é amplamente cultivada 
em pequenas propriedades da zona rural, mas 
pode ocorrer espontaneamente próximo a zonas 
urbanas (Fig. 1). Floresce e frutifica praticamente 
o ano todo.

Esta espécie é a mais usada no âmbito 
comercial; a polpa é consumida fresca ou utilizada 
para produção de sucos e sobremesas (Chitty 
2006). Como característica morfológica distintiva 
apresenta caule cilíndrico estriado. Segundo 
Escobar (1988), as lâminas apresentam o fenômeno 
de heteroblastia, onde as folhas na fase jovem 
possuem forma diferente da fase adulta. As flores 
por sua vez são adaptadas à polinização de abelhas 
de grande porte, isto por que a distância entre a 
face deiscente das anteras e a corola permite uma 
acomodação precisa de polinizadores maiores 
realizando com sucesso a fecundação da flor 
(Siqueira et al. 2009).

5. Passiflora foetida L., Sp. Pl.: 959. 1753.  
 Figs. 1; 3e-g; 4c-d

Trepadeira inerme; caule cilíndrico, não 
alado, levemente estriado, pubescente, gavinhas 
presentes. Estípulas 4–10 × 13–15 mm compr., 
persistentes, lineares, tomentosas, pinatissectas, 
ápice agudo, margem laciniada. Pecíolo 0,5–
1 cm compr., densamente piloso, glândulas 
ausentes; lâmina 2,7–4 × 3,5–5 cm, oboval, 
membranácea, densamente velutina, tricomas 
glandulares na face abaxial, 3-lobada, lobo central 
1,0–2 × 1,8–2,5 cm, lobos laterais 1,4–2,2 × 
0,8–1,5 cm, glândulas pedunculadas, ápice agudo, 
mucronado, base cordada, margem serreada, 3- 
nervada, manchas ocelares ausentes. Pedúnculo 
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2–3,5 cm compr., pubescente, não articulado; 
brácteas 2,5–3,5 × 1–1,3 cm, persistentes, verdes, 
pinatissectas, verticiladas, com tricomas tectores 
e glandulares. Flores ca. 5 cm diâm., axilares, 
cíclicas, solitárias; hipanto ca. 0,4 cm compr., 
campanulado, tomentoso, verde; sépalas 2–2,5 × 
0,6–1 cm, membranáceas, oblongas, face externa 
verde, face interna branca, levemente pilosa, ápice 
corniculado, margem inteira; pétalas 1,5 × 0,5 cm, 
membranáceas, brancas, margem inteira, oblongas, 
ápice arredondado; filamentos da corona em 5 
séries, 2 séries externas com filamentos de 1,5–2 
cm compr., 3 séries internas ca. 0,3 cm compr., 
base dos filamentos roxa a azulada, extremidades 
brancas, ápice frisado; opérculo membranoso, ca. 3 
mm alt., envolvendo toda a base do androginóforo, 
margem denteada; límen membranoso, ca. 2 mm 
alt., margem inteira, disco nectarífero presente; 
androginóforo ca. 0,8 cm alt., ereto, glabro; 
estiletes 3, verdes, filetes 3; ovário globoso, glabro. 
Baga globosa, 4–6 × 2,3–3 cm, glabra, verde; 
sementes 0,5–0,7 × ca. 0,3 cm, ovadas a oblongas, 
parcialmente achatadas, alveoladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Alagoinha, 
X.1941, fl., J.M. Joffily (JPB 405); Bananeiras, 
16.I.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 15 (ACAM); 
16.I.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 16 (ACAM); Boa 
Vista, 21.X.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 08 (ACAM); 
Boqueirão, BR-101, 22.IX.1970, T.J. Soares 76 
(PEUFR); 01.VIII.1993, fl., M.F. Agra et al. 2235 
(JPB); Cabaceiras, 30.IV.2011, fl., fr., E.C.S. Costa 
04 (ACAM); Cajazeiras, 11.V.1982, fl. e fr., C.A.B. 
Miranda & O.T. Moura 19 (JPB); Campina Grande, 
18.III.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 18 (ACAM); 
18.III.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 19 (ACAM); Catolé 
do Rocha, 26.II.1980, fl., M.F. Agra 225 (JPB); 
Conceição, 03.VII.2008, fr., P.C. Gadelha-Neto 2455 
(JPB); Conde, 12.I.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 14 
(ACAM); Cuité, 11.III.2008, fl. e fr., L.P. Felix 12134 
(EAN); Fagundes, 18.III.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 
20 (ACAM); 18.III.2012, fl. e fr., E.C.S. Costa 21 
(ACAM); Itaporanga, 10.I.1994, fl. e fr., M.F. Agra 
2471 (JPB); Pombal, 24.IV.1953, fl. e fr., F. Carneiro 
(JPB 2978); Puxinanã, 29.X.2011, fr., E.C.S. Costa 
09 (ACAM); Santa Terezinha, 04.III.2006, fl. e fr., 
M.F. Agra et al. 6580 (JPB); São João do Cariri, 
17.VII.2011, fl. e fr., E.C.S. Costa 07 (ACAM); ); São 
João do Rio do Peixe, 24.IV.1982, fr., M.A. Sousa et al. 
1227 (JPB); São Mamede, 13.VII.2007, fl., M.F. Agra 
et al. 6950 (JPB); Seridó, 15.VIII.1979, fl., C.A.B. 
Miranda (JPB 4423); 15.IX.2005, fl. e fr., M.F. Agra 
6538 (JPB); Serraria, 12.I.1942, fr., M.C. Espínola 
(JPB 584); Sousa, 13.X.1995, fl., P. Gadelha-Neto 
267 (JPB); 22.VI.1999, fl., O.T. Moura (JPB 24895); 
19.I.2000, fl., P.C. Gadelha-Neto et al. 520 (JPB).

Passiflora foetida é amplamente distribuída na 
América do Sul, ocorrendo também em Porto Rico, 
Jamaica e nas pequenas Antilhas (Killip 1938). No 
Brasil, ocorre praticamente em todos os Estados, 
associada a todos os tipos vegetacionais, sendo 
caracterizada como invasora, principalmente em áreas 
degradadas (Nunes & Queiroz 2006). Na Paraíba, a 
espécie encontra-se amplamente distribuída (Fig. 1), 
ocorrendo principalmente em margens de estradas, 
próxima a áreas antropizadas. Esta espécie também 
é utilizada para fins medicinais, especialmente 
no combate a febres altas e como reguladora de 
transtornos menstruais (Chitty 2006). Floresce e 
frutifica entre os meses de janeiro a novembro.

Facilmente reconhecível por apresentar 
indumento densamente piloso no pecíolo e velutino 
na lâmina foliar, tricomas glandulares na face abaxial 
da lâmina foliar, corola vistosa com pétalas brancas e 
filamentos de ápice agudo, brancos na base e lilases 
nas extremidades, associados às lâminas foliares 
3-lobadas, densamente velutinas.

6. Passiflora glandulosa Cav., Diss. 10: 453. Pl. 
281. 1790.  Fig. 1

Trepadeira inerme; caule cilíndrico ou 
subanguloso, glabro ou glabrescente, gavinhas 
presentes. Estípulas caducas, lineares, ca. 3×1 mm.  
Pecíolo 0,5–1,3 cm compr., glabro, glândulas 2, 
sésseis na porção mediana; lâmina 7,3–10 × 3,2–4,5 
cm, inteira, oblongo-lanceolada, coriácea, glabra em 
ambas as superfícies, ápice agudo ou acuminado, 
base cordada ou arredondada, margem inteira 
ou ligeiramente ondulada, nervuras peninérveas. 
Pedúnculo 3–6 cm compr., não articulado; brácteas 
0,4–0,5 cm, verdes, linear-lanceoladas, margem 
inteira com glândulas nas margens, ápice agudo. 
Flores 2,3–2,5 diâm., eretas, solitárias, vermelhas 
ou escarlates; hipanto 0,4 cm alt., cilíndrico; 
sépalas 2–3 × 0,3–0,5 cm, carnosas, oblongas ou 
linear-oblongas, corniculadas, vermelhas; pétalas 
2–2,5 × 0,5–0,7 cm, membranáceas, vermelhas ou 
escarlate, margem inteira, oblongas, ápice agudo; 
filamentos da corona em 2 séries, série externa ca. 
1 cm de compr., série interna 0,2–0,5 cm compr., 
livres na base, alvos ou levemente rosáceos; 
opérculo ca. 3 cm compr.,membranoso, margem 
recurvada, ápice filamentoso, límen membranáceo, 
ca. 2 mm alt., cupuliforme, ereto envolvendo a base 
do androginóforo; androginóforo ca. 2 cm compr., 
ereto, glabro; estiletes 3, verdes, filetes 3; ovário 
elipsoidal, glabro ou às vezes puberulento. Baga 
ovoide, 3,5–5 × 1,3–2 cm, pericarpo coriáceo; 
sementes não observadas.
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Figura 3 – a-d. Passiflora capsularis – a. ramo reprodutivo; b. flor em vista frontal; c. fruto; d. fruto evidenciando 
abertura longitudinal (R. Vieira-Neto 24).  e-g. Passiflora foetida – e. ramo reprodutivo; f. flor em vista frontal; g. 
bráctea com tricomas glandulares (E.C.S. Costa 15).
Figure 3 – a-d. Passiflora capsularis – a. reproductive branch; b. flower in frontal view; c. fruit; d. fruit showing the longitudinal 
opening (R. Vieira-Neto 24). e-g. Passiflora foetida – e.  reproductive branch; f. flower in frontal view; g. bract with glandular trichomes 
(E.C.S. Costa 15).

Material examinado: BRASIL. Paraíba: João Pessoa, 
20.III.1984, fl. e fr., O.T. Moura 178 (JPB).
Material adicional examinado: BRASIL. Maranhão: 
Peritoró, 26.IX.1983, fl. e fr., M.A. Sousa et al. 1089 
(JPB).

Ocorre desde as Guianas passando pelo 
Norte, Nordeste até o Centro-Oeste do Brasil 
(Killip 1938; Bernacci et al. 2014), com exceção 
do Rio de Janeiro onde é cultivada (Cervi & 
Dunaiski–Junior 2004). Passiflora glandulosa 

é frequentemente encontrada na orla e clareiras 
de floresta (Cervi & Dunaiski-Junior 2004). Na 
Paraíba, foi coletada em área de restinga (Fig. 1) 
com flores e frutos nos meses de março a setembro.

Em campo, pode ser reconhecida pelas 
folhas simples, inteiras, e lustrosas, bem como 
por apresentar duas glândulas sésseis na porção 
mediana do pecíolo e brácteas linear-lanceoladas 
portando glândulas. Suas flores são vistosas, 
vermelhas, e o fruto apresenta pericarpo coriáceo.
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7. Passiflora misera Kunth, Nov. Gen. & Sp. 2: 
136. 1817.  Fig. 1

Trepadeira inerme; caule anguloso, glabro ou 
esparsamente pubescente, com estrias longitudinais, 
gavinhas presentes. Estípulas 0,4–0,5 cm, caducas, 
lineares, inteiras, ápice agudo, margem inteira. 
Pecíolo 1,3–2 cm compr., glabro, glândulas 
ausentes; lâmina 1,2–3 × 6,5–12 cm, membranácea, 
pubescente em ambas as faces, 2–3-lobada por 
atrofia do lobo central, 3-nervada, ápice acuminado, 
base truncada, margem inteira, levemente revoluta; 
lobos laterais agudos, raramente arredondados no 
ápice, oblongos, 2 máculas ocelares localizadas 
na base da lâmina, próximo à inserção do pecíolo, 
4 máculas ocelares presentes na região mediana 
da lâmina foliar. Pedúnculo 3,2–4,5 cm compr., 
pubescente; isolado, não articulado; brácteas 
caducas. Flores 1,5–3 cm diâm., eretas, solitárias, 
verde-clara, hipanto campanulado, 0,4–,6 cm 
compr., verde; sépalas 1–1,3 × ca. 0,4 cm, carnosas, 
pubescentes, oblongo-lanceoladas, verde-claras, 
ápice agudo, corniculadas, margem inteira; pétalas 
1–1,2 × ca. 0,3 cm, membranáceas, linear-oblongas, 
ápice agudo; filamentos da corona em 2 séries, 
série externa ca. 1 cm de comprimento, série 
interna ca. 0,3 cm compr.; opérculo membranoso, 
plicado, límen ausente; disco nectarífero presente; 
androginóforo 0,7–1 cm compr., ereto; estiletes 3, 
esverdeados, filetes 3; ovário oblongo a elíptico, 
glabro. Baga ovada a elipsoide, 1,5–2 × 1,5–2 cm, 
violáceo-escura, glabra; sementes ca. 0,4 × 0,2 cm, 
ovadas, transversalmente sulcadas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Areia, 
20.IV.1945, fl., J.C. Morais (EAN 402); Conde, 
11.VII.2008, fr., R. Lima et al. 2471 (JPB); João Pessoa, 
01.VIII.1994, fl., O.T. Moura (JPB 24058).
Material adicional: BRASIL. Bahia: Canavieiras, 
Ramal a direita depois da ponte, na estrada Una/
Canavieiras, restinga arbórea, 32 m.s.n.m., 07.I.2002, 
T.S. Nunes et al. 750 (HUEFS).

Distribuição desde o Panamá, alcançando o 
nordeste e leste da América do Sul até o nordeste da 
Argentina, preferencialmente em áreas com baixas 
altitudes (Killip 1938). No Brasil, foi registrada 
em todas as regiões, no entanto, na região Norte, 
foi encontrada apenas em Tocantins e Acre. Na 
Paraíba, foi encontrada em áreas de capoeira, 
menos frequente em áreas de caatinga e matas 
estacionais (Fig. 1). Coletada com flores de abril 
a agosto e com frutos em julho.

Passiflora misera é prontamente reconhecida 
por apresentar caule pubescente, anguloso, e as 
glândulas peciolares, comumente encontradas nas 

espécies do gênero, encontram-se ausentes nesta 
espécie. A lâmina foliar também se diferencia 
das demais espécies registradas na Paraíba, por 
geralmente apresentar o lobo central atrofiado, 
e manchas ocelares são encontradas na porção 
mediana e no ápice da segunda nervura foliar.

8. Passiflora mucronata Lam., Encycl. 3: 33. 
1789.  Fig. 1

Trepadeira inerme; caule cilíndrico, 
levemente estriado, flexível, glabro, gavinhas 
presentes. Estípulas 1–1,5 × 0,5–1 cm, persistentes, 
oval-lanceoladas, foliáceas, inteiras, ápice agudo, 
mucronado, margem inteira. Pecíolo ca. 0,5 cm 
compr., glândulas 2, sésseis, situadas na porção 
mediana do pecíolo; lâmina 2–3 × 1,7–2,5 cm, 
inteira, ovada, cartácea, ápice emarginado, base 
cordada, margem levemente crenada. Pedúnculo 
ca. 6 cm compr., glabro, isolado, não articulado; 
brácteas ca. 2,5 × 1,5 cm, persistentes, oblongo-
lanceoladas, mucronado, margem inteira, glândulas 
ausentes, ápice agudo. Flores 4–4,5 cm diâm., 
eretas, solitárias, brancas, axilares; hipanto ca. 
0,3–0,6 cm, campanulado, verde; sépalas ca. 5,5 
× 1 cm, corniculadas, glândulas ausentes, ápice 
obtuso, margem inteira; pétalas ca. 2 × 0,4 cm, 
membranáceas, lineares a oblongas, ápice obtuso, 
margem inteira; filamentos da corona em 2 
séries, série externa ca. 1 cm compr., série interna 
0,2–0,4 cm; opérculo ca. 0,2 cm compr., margem 
filamentosa, límen cupuliforme, carnoso, disco 
nectarífero presente; androginóforo ca. 2 cm alt.; 
estiletes 3, verdes, filetes 3; ovário ovoide, glabro. 
Baga globosa, 4–5 × ca. 2,5 cm diâm., ovoide ou 
elíptico-fusiforme, 6-costada; sementes ca. 0,5 × 
0,3 cm, ovadas, oblongo-obcordadas, achatadas, 
foveoladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Barra de 
Mamanguape, Rio Tinto, 02.II.1989, fl., L.P. Felix 
(EAN 6317).
Material adicional examinado: BRASIL. Bahia: Ilha 
da Atalaia, ca. 2 km da rótula na praia principal, restinga, 
24 m.s.n.m., 07.I.2002, fl. e fr., T.S. Nunes et al. 767 
(HUEFS).

Endêmica do Brasil, P. mucronata ocorre 
na porção leste do país; desde a Paraíba até São 
Paulo (Bernacci et al. 2014). Na área de estudo, foi 
encontrada em ambiente de restinga (Fig. 1). Do 
ponto de vista reprodutivo, esta espécie difere das 
demais espécies congêneres por apresentar antese 
noturna e a polinização realizada por quirópteros 
dos gêneros Glassophaga e Carollia (Cervi 1997). 
Coletada com flores em fevereiro.
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Pode ser reconhecida em campo por 
apresentar caule cilíndrico, glabro, estípulas 
foliáceas mucronadas e flores brancas, com sépalas 
corniculadas. Segundo Nunes & Queiroz (2001), 
P. mucronata é frequentemente confundida com 
P. silvestris, diferenciando-se desta apenas pelo 
número de nervuras e formato das folhas; em 
P. mucronata as nervuras variam entre 3–5 e a 
lâmina foliar é cordado-reniforme, enquanto que 
P. silvestris apresenta apenas uma nervura primária 
e a lâmina foliar é oblongo-lanceolada.

9. Passiflora silvestris Vell., Fl. Flumin. Icon. 9: 
tab. 74. 1831 (‘1827’); Arch. Mus. Nac. Rio de 
Janeiro 5: 377. 1881. Fig. 1

Trepadeira inerme; caule cilíndrico, glabro, 
estriado; gavinhas presentes. Estípulas 1–1,5 × 
0,4–1,3 cm, membranáceas, persistentes, foliáceas, 
ovado-lanceoladas, ápice agudo, mucronado, 
base oblíqua, margem inteira. Pecíolo ca. 1–1,5 
cm compr., glabro, glândulas 2–4, estipitadas, 
situadas na porção mediana do pecíolo; lâmina 
5,2–7,8 × 3–4 cm, inteira, oblongo-lanceolada, 
membranácea a coriácea, face adaxial lustrosa, 
face abaxial opaca, ápice obtuso, mucronado, 
base arredondada a cordada, margem crenada, 
nervação reticulada. Pedúnculo 4–6,5 cm compr., 
glabro, articulado ca. 1,2 cm da base floral; 
brácteas 3, 1–2 × 0,4–0,6 cm, membranáceas, 
persistentes, verde-claras, verticiladas, foliáceas, 
oblongo-lanceoladas a oval-lanceoladas, ápice 
agudo, mucronado, margem inteira. Flores 6–8 
cm diâm., eretas, solitárias, brancas; hipanto 
0,7–1 cm alt., cilíndrico-campanulado, verde-
vináceo, nervuras longitudinais presentes; 
sépalas 3–4 × 0,7–0,9 cm, carnosas, brancas, 
oblongas, carenadas, corniculadas; pétalas 3–4 × 
0,7–0,9 cm, membranáceas, brancas, oblongas; 
filamentos da corona em 2 séries externas ca. 
1 cm compr., séries internas ca. 0,3 cm compr., 
filiformes, brancos; opérculo filamentoso no 
meio do hipanto, límen cupuliforme, ca. 5 mm 
alt., disco nectarífero presente; androginóforo 
3–5 cm alt.; estiletes 3, verdes, filetes 3; ovário 
elipsoide, glabro, verde-escuro; estiletes verdes 
com manchas vináceas; estigmas verde-escuros. 
Baga obovoide a elipsoide, ca. 2,5 × 1 cm, glabra, 
6-costada; sementes ca. 0,3 × 0,4 cm, oblongo-
ovadas, reticuladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Areia, 
10.XI.1953, fr., J.C. Morais (944 EAN); BR-101, 
22.VII.1970, fl., T.J. Soares 70 (PEUFR); Caaporã, 

26.V.1992, fl. e fr., A.S. Luz (HST 6166, PEUFR 12350); 
Esperança, 01.X.1993, fl., L.P. Felix 6169 (EAN); 
Mamanguape, 29.XI.2006, fl., L.P. Felix & M.F. Mata 
11359 (EAN); 06.VII.2008, fl., S. Satyro & M.S. Pereira 
67 (JPB); Maturéia, 21.I.1998, fl., M.F. Agra et al. 4620 
(JPB); 15.V.1998, fr., M.F. Agra et al. 5310 (JPB).
Material adicional examinado: BRASIL. Pernambuco: 
Buíque, 06.V.1995, fl., A. Laurênio et al. 38 (PEUFR). 
Bahia: Itapebi, 4,6 Km de Itapebi para Belmonte, mata 
de restinga, 139 m.s.n.m., 08.I.2002, fl. e fr., T.S. Nunes 
et al. 769 (HUEFS); 64 Km de Itapebi, mata de restinga, 
88 m.s.n.m., 08.I.2002, fl. e fr., T.S. Nunes et al. 809 
(HUEFS).

Esta espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo 
nas Regiões Nordeste e Sudeste (Cervi 1997). 
Segundo Nunes & Queiroz (2006), ocorre em 
áreas de campo rupestre, mata atlântica, restinga e 
cerrado. Na Paraíba, foi encontrada em ambientes 
de matas estacionais, capoeiras e restinga (Fig. 
1). Encontrada florida de janeiro a novembro e 
frutificada de maio a novembro.

Passiflora silvestris pode ser reconhecida em 
campo por apresentar caule cilíndrico, estriado, 
estípulas foliáceas, ovado-lanceoladas, lâmina 
foliar inteira, coriácea, sépalas e pétalas alvas, 
corola vistosa, filamentos curtos e fruto glabro, 
6-costado. 

10. Passiflora suberosa L., Sp. Pl. 2: 958. 1753.   
 Fig. 1

Trepadeira inerme; caule cilíndrico a 
achatado, estriado, glabro, gavinhas presentes. 
Estípulas 0,5–0,7 cm, persistentes, lineares, 
inteiras, ápice agudo, margem inteira. Pecíolo 
1,5–2 cm compr., pubescente; glândulas-2, 
estipitadas, verde-escuras, situadas na região distal 
do pecíolo; lâmina 7,3–9 × 5–6 cm, 3-lobada e 
inteira, membranácea, pubescente nas nervuras, 
base cuneada a cordada, margem inteira, lobo 
central 7,5–8,3 × 2,2–3 cm, acuminado, lobos 
laterais 4–4,2 × 1–1,2 cm, agudos; quando inteiras 
5–7 × 1,5–2,5 cm, oval-lanceoladas, glândulas 
nos sinus ausentes. Pedúnculo 1,5–1,7 cm compr., 
pubescente, não articulado; brácteas ca. 1,2 × 0,4 
cm compr., caducas, verdes, inteiras, pubescentes, 
ápice agudo, margem inteira. Flores 0,5–3 cm 
diâm., eretas, raramente solitárias, amarelo-
esverdeadas, hipanto 0,2–0,4 cm compr., curto-
campanulado, pubescente; sépalas 0,06–0,1 × ca. 
0,2 cm, carnosas, pubescentes na face externa, 
glabras na face interna, amarelo-esverdeadas, 
ovado-lanceoladas, cornos ausentes, ápice agudo, 
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Figura 4 – a-b. Passiflora alata – a. flor; b. fruto imaturo (E.C.S. Costa 10). c-d. Passiflora foetida – c. flor; d. fruto 
(E.C.S. Costa 08).  e. Passiflora cincinnata Mast. – flor (E.C.S. Costa 22). f. Passiflora edulis – flor (E.C.S. Costa 03).
Figure 4 – a-b. Passiflora alata – a. flower; b. unripe fruit (E.C.S. Costa 10). c-d. Passiflora foetida – c. flower; d. fruit (E.C.S. Costa 
08). e. Passiflora cincinnata – flower (E.C.S. Costa 22).  f. Passiflora edulis – flower (E.C.S. Costa 03).

a b
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e f



Passifloraceae da Paraíba, Brasil

Rodriguésia 66(1): 271-284. 2015

283

margem inteira; pétalas ausentes; filamentos da 
corona em 2 séries, arroxeados; série externa ca. 
5 mm compr., filiforme, verde-amarelada; série 
interna ca. 1 cm compr., verde-vináceo; opérculo 
membranáceo, ca. 2 mm alt., plicado, branco com 
listras magento-vináceas, límen anular, disco 
nectarífero presente; androginóforo 0,8–1 cm alt.; 
estiletes 3, verdes, filetes 3; ovário subgloboso ou 
ovoide, glabro. Baga globosa ou ovoide, ca. 1,3 × 1 
cm, verde-escuro a púrpura quando madura, glabra; 
sementes ca. 0,4 × 0,2 cm, achatadas, acuminadas 
no ápice, reticuladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: Areia, 
31.X.1995, fr., J.E.G. Lima (HST 8117).
Material adicional examinado: BRASIL. Bahia: 
Estrada para o Capão do Correio, 1.264 m.s.n.m., 
15.II.2002, fl. e fr., T.S. Nunes et al. 853 (HUEFS); 
Jacobina, Serra do Ouro, ca. 5 Km do Hotel Serra do 
Ouro, próximo ao córrego, 515 m.s.n.m., 06.VI.2001, 
fl. e fr., T.S. Nunes et al. 340 (HUEFS); Pernambuco: 
Maraial, 20.IV.1994, fr., A.M. Miranda 1618 & L.P. Félix 
(HST); Triunfo, 10.III.1995, fr., A.M. Miranda 2129 
& M.F.O. Pires (HST); 23.V.1995, fr., L.P. Félix 7155 
& M.F.O. Pires (HST); 20.X.1997, fr., A.M. Miranda 
2387 (HST). 

Está distribuída por toda América tropical, 
exceto nas Guianas, onde é desconhecida ou pelo 
menos rara (Killip 1938). No Brasil, ocorre em 
praticamente todo o país, sendo que na Região 
Norte a espécie ocorre apenas no estado de 
Roraima (Bernacci et al. 2014). Encontrada em 
área de Mata Atlântica, no município de Areia brejo 
Paraibano, próxima a bordos de estrada (Fig. 1). 
Seu uso comercial ainda é desconhecido, contudo, 
por apresentar um sabor agradável, os frutos são 
consumidos in natura por agricultores (Nunes & 
Queiroz 2006). Encontrada com frutos de março 
a outubro.

Em campo, é prontamente reconhecida por 
apresentar caule cilíndrico levemente achatado, 
lâmina foliar 3-lobada, com nervuras pubescentes 
e ápice do lobo central acuminado, flores pequenas 
verde-claras, pétalas ausentes e fruto também 
pequeno, verde quando imaturo e verde-escuro a 
púrpura quando maduro.

11. Passiflora watsoniana Mast., Gard. Chron. n. 
ser. 26: 648, fig. 127. 1886.  Fig. 1

Trepadeira inerme; caule cilíndrico, 
estriado, glabro, gavinhas presentes. Estípulas 
ca. 0,8–1,2 × 0,5–1 cm, persistentes, foliáceas, 
inteiras, reniformes, ovaladas, ápice arredondado, 

mucronado, base assimétrica, margem serreada. 
Pecíolo 1,5–4 cm compr., glabro, glândulas-2–3, 
pedunculadas, verdes, situadas na porção mediana 
do pecíolo; lâmina 6–7 × 4,4–5 cm, 3-lobada, 
oboval, membranácea, face adaxial verde-escura, 
face abaxial violácea, 3-nervada, ápice obtuso, 
base subpeltada, margem revoluta, glândulas-4 
nos sinus; lobo central 3–5 × 1,2–2,5 cm, ápice 
obtuso; lobos laterais 3,5–4 × 1,5–2,5 cm, ápice 
obtuso. Pedúnculo 4–6 cm compr., glabro, 
isolado, não articulado; brácteas ca. 3 × 1 mm, 
caducas, verdes, alternas, lineares, margem 
inteira, ápice agudo, glabras. Flores ca. 5 cm 
diâm., eretas, solitárias; hipanto ca. 1 cm compr., 
campanulado, verde; sépalas 1,8–2,2 × ca. 0,5 
cm, externamente verdes, internamente róseas, 
oblongas, corniculadas, ápice agudo, margem 
inteira, glândulas ausentes; pétalas 1,5–2 × ca. 
0,5 cm, rosas, oblongas, ápice agudo; filamentos 
da corona em 5 séries, 2 séries externas ca. 2 cm 
compr., filiformes, roxo-esbranquiçados, 3 séries 
internas 0,4–0,8 cm compr., vináceos, filiformes; 
opérculo liso, ca. 6 mm alt., margem filamentosa, 
límen cupuliforme, adnado ao androginóforo, 
membranáceo ou membranoso, margem inteira, 
disco nectarífero presente; androginóforo 1,5–2 
cm alt.; estiletes 3, verdes, filetes 3; ovário 
ovoide, circular. Baga globosa, ca. 8 cm diâm., 
glabra, verde; sementes ca. 0,3 × 0,5 cm, ovadas, 
foveoladas.
Material examinado: BRASIL. Paraíba: João Pessoa, 
21.III.2012, fr., E.C.S. Costa 23 (ACAM).
Material adicional examinado: BRASIL. Bahia: 
Miguel Calmon, Serra das Sete Passagens, Parque 
Estadual das Sete Passagens, 820 m.s.n.m., 05.IV.2001, 
fl. e fr., H.P. Bautista et al. 3022 (HRB, HUEFS); Santa 
Terezinha, Topo da Serra da Jibóia, Mata Higrófila, 
02.III.2001, fl. e fr., L.P. Queiroz et al. 6462 (HUEFS).

Espécie endêmica do Brasil, com distribuição 
concentrada nas Regiões Nordeste e Sudeste 
e abrangendo a Mata Atlântica e a Caatinga 
(Bernacci et al. 2014). Na Paraíba, ocorre 
frequentemente em áreas de Mata Atlântica, 
localizadas no litoral do Estado (Fig. 1). Coletada 
com frutos no mês de março.

Em campo pode ser prontamente reconhecida 
pelo caule cilíndrico, glabro, pecíolo com 2–3 
glândulas pedunculadas e lâmina foliar 3-lobada, 
com glândulas nos sinus e face abaxial de 
coloração violácea, bem como pelas flores eretas, 
com pétalas rosa.
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Introdução

Erythroxylaceae compreende cerca de 240 
espécies divididas em quatro gêneros, sendo apenas 
Erythroxylum amplamente distribuído e presente 
no continente americano e os demais restritos a 

áreas tropicas do continente africano (Plowman & 
Hensold 2004).

Posicionada em Malpighiales (APG III 
2009), Erythroxylaceae apresenta grande afinidade 
com Rhizophoraceae, como evidenciado em alguns 
estudos (Savolainen et al. 2000; Judd & Olmstaed 

Resumo
Erythroxylaceae tem distribuição pantropical e apresenta cerca de 240 espécies circunscritas a quatro gêneros. 
Apenas Erythroxylum ocorre na região Neotropical e no Brasil são registradas 123 espécies, com maior diver-
sidade na Mata Atlântica, especialmente no Nordeste. A Mata Atlântica do Nordeste do Brasil, considerada a 
porção mais ameaçada do bioma, é a área com maior diversidade de espécies de Erythroxylum e, embora diversa, 
a região ainda apresenta deficiência quanto a estudos florísticos e taxonômicos. Desse modo, este estudo objetivou 
inventariar as espécies de Erythroxylaceae que ocorrem nos fragmentos florestais da Usina São José (Igarassu, 
Pernambuco), e faz parte do levantamento da flora da área. Este estudo foi baseado na análise morfológica de 
espécimes coletados na referida área e de espécimes das coleções dos principais herbários do país. Foram regis-
tradas oito espécies: Erythroxylum citrifolium, E. mikanii, E. mucronatum, E. nitidum, E. rhodappendiculatum, E. 
rimosum, E. squamatum e E. subrotundum. Dentre estas, três espécies são registradas aqui pela primeira vez no 
estado de Pernambuco. Chave para identificação, descrições, ilustrações e comentários sobre hábitat e distribuição 
geográfica dos táxons são apresentados.
Palavras-chave: Erythroxylum, Floresta Atlântica, florística, Nordeste do Brasil, novos registros.

Abstract
Erythroxylaceae has a pantropical distribution and presents about 240 species in four genera. Erythroxylum is the 
only genus in the Neotropics and in Brazil 123 species are recorded, with the highest diversity in the Atlantic Forest, 
especially in the Northeastern region of the country. The Atlantic Forest of Northeastern Brazil is considered the 
most threatened part of the biome, however this is the area with the highest diversity of species of Erythroxylum, 
although, the region still requires floristic and taxonomic studies. Thus, this study aimed to inventory the species 
of Erythroxylaceae from forest fragments at Usina São José (Igarassu, state of Pernambuco), and it is part of the 
survey of the flora of this area. The study was based on morphological analysis of specimen deposited the collec-
tions of the main Brazilian herbaria and also in the analysis of specimen collected in the field. Eight species were 
recorded: Erythroxylum citrifolium, E. mikanii, E. mucronatum, E. nitidum, E. rhodappendiculatum, E. rimosum, 
E. squamatum, and E. subrotundum. Among them, three species are first recorded to the state. An identification 
key, descriptions, illustrations, and comments on habitat, and geographic distribution of the taxa are presented.
Key words: Erythroxylum, Brazilian Atlantic Forest, floristic inventories, Northeastern Brazil, new records.
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2004), que consideram-nas tanto como famílias 
independentes como em uma única. Mas devido 
às diferenças morfológicas, o presente estudo trata 
Erythroxylaceae como família distinta.

No Brasil são registradas 123 espécies 
de Erythroxylaceae, com cerca de 55% delas 
encontradas no domínio da Floresta Atlântica, das 
quais 45 espécies são restritas às suas formações 
vegetacionais (Loiola & Costa-Lima 2014). Na 
Floresta Atlântica do Nordeste do Brasil, que 
segundo Ranta et al. (1998) é a porção do bioma 
que se encontra em situação mais crítica, são 
registradas 46 espécies, sendo a maioria restrita 
ao estado da Bahia (Loiola & Costa-Lima 2014). 
Segundo Loiola et al. (2013), das dez espécies 
de Erythroxylum referidas como ameaçadas, sete 
ocorrem na Floresta Atlântica.

Tratamentos taxonômicos importantes para 
as Erythroxylaceae foram elaborados por Martius 
(1843), Peyritsch (1878) e por Schulz (1907), 
principalmente tratando de espécies brasileiras. 
No Brasil a diversidade do grupo, especialmente 
na Floresta Atlântica, pode ser evidenciada em 
algumas floras locais (e.g., Amaral Jr. 1980; Sobral 
1987; Amaral Jr. 1996; Mendonça et al. 1998; 
Mendonça & Amaral Jr. 2002; Loiola et al. 2007; 
Costa-Lima et al. 2013; 2014; Araújo et al. 2014) 
e na descrição de novas espécies (e.g., Plowman 
1986; 1987; Amaral Jr. 1990; Costa-Lima & Alves 
2013; 2015).

Embora Erythroxylum apresente notável 
diversidade na Floresta Atlântica do Nordeste, o 
conhecimento taxonômico do grupo na área ainda 
é limitado. Desse modo, este estudo objetivou 
inventariar as espécies de Erythroxylaceae nos 
fragmentos de Floresta Atlântica da Usina São 
José, em Igarassu, Pernambuco, de modo a ampliar 
o entendimento da diversidade e distribuição das 
espécies de Erythroxylum, bem como contribuir ao 
melhor conhecimento da flora da Floresta Atlântica 
do Nordeste do Brasil.

Material e Métodos
A Usina São José (USJ), situada no município 

de Igarassu, localiza-se na Zona da Mata norte do 
estado de Pernambuco, entre as coordenadas 
7º40’21,25”–7º55’50,92”S e 34º54’14,25”–
35º05’21,08”W (Trindade et al. 2008). É uma área 
de floresta estacional semidecídua de terras baixas 
(com menos de 100 m de altitude) e compreende 
mais de 100 fragmentos florestais, dos quais alguns 
de maior extensão (e.g., Mata de Piedade, Mata 

dos Macacos, Mata do Pezinho e Mata da Chave) 
foram selecionados para realização de coletas 
adicionais.

A aquisição de material botânico ocorreu, 
prioritariamente, no período 2012–2013 por meio 
de coletas em alguns dos fragmentos da área, 
seguindo metodologia usual em taxonomia vegetal 
(Mori et al. 1989), com posterior inclusão no 
acervo do Herbário UFP e duplicatas distribuídas 
a herbários nacionais e estrangeiros. Além da 
coleção da “Flora da Usina São José”, depositada 
nos acervos dos herbários IPA, PEUFR, UFP e 
“Sérgio Tavares”, da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, foram analisados espécimes 
provenientes dos seguintes herbários: ALCB, ASE, 
BAH, CEPEC, CESJ, EAC, EAN, FLOR, HB, 
Herbário da Universidade Católica de Pernambuco, 
Herbário da Universidade Estadual do Maranhão, 
Herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, HRB, HUEFS, HUVA, HVASF, IAN, INPA, 
JOI, JPB, MAC, MBM, MOSS, R, RB, SP, TEPB, 
UB, UEC, UFRN, UPCB, VIC e VIES (acrônimos 
de acordo com Thiers [continuamente atualizado]).

A identificação dos táxons foi realizada 
por meio de análise comparativa com descrições 
originais (e.g., Martius 1843; Peyritsch 1878; 
Schulz 1907) e a abreviação dos nomes dos autores 
das espécies no texto segue Brummit & Powell 
(1992). A análise morfológica para descrição do 
material foi baseada em Stearn (1992) e Harris & 
Harris (2001) e ilustrações elaboradas a partir de 
material fixado em álcool a 70%, bem como de 
amostras herborizadas.

A categorização do status de conservação das 
espécies foi realizada considerando a amplitude 
de distribuição total dos táxons com baseada nos 
critérios da União Internacional para Conservação 
da Natureza (IUCN 2001) e os dados fenológicos e 
ambientes preferenciais das espécies foram obtidos 
a partir das observações descritas nos rótulos das 
exsicatas ou observações de campo.

Resultados e Discussão
Na USJ foram registradas oito espécies, 

a saber: Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil., E. 
mikanii Peyr., E. mucronatum Benth., E. nitidum 
Spreng., E. rhodappendiculatum Costa-Lima, 
E. rimosum O.E.Schulz, E. squamatum Sw. 
e E. subrotundum A.St.-Hil. Dentre as quais 
Erythroxylum mikanii, E. nitidum e E. rimosum 
têm aqui sua ocorrência citada pela primeira vez 
no estado de Pernambuco.
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Com exceção de Erythroxylum mikanii, E. 
nitidum e Erythroxylum rhodappendiculatum, 
com distribuição nas formações do domínio 
da Mata Atlântica, todas as demais espécies 
ocorrem amplamente  em dois  ou mais 
domínios fitogeográficos. Apenas Erythroxylum 
rhodappendiculatum se enquadra nas categorias 
de ameaçada segundo os critérios da IUCN (2001), 
sendo considerada como “Em Perigo” (EN), já as 
demais são tidas como “Não ameaçadas de Extinção” 
(LC), principalmente devido à distribuição ampla.

Tratamento Taxonômico
Erythroxylum P. Browne

Arbustos ou árvores, córtex em geral 
estriado, raro suberoso, escasso a densamente 
lenticelado. Estípulas intrapeciolares, estriadas 
longitudinalmente ou não, 2–3–setulosas no 
ápice ou sétulas ausentes, coleteres presentes; 
catafilos persistentes, dísticos ou imbricados, 
frequentemente semelhantes às estípulas, em geral 
congestos formando ramos curtos (braquiblastos). 

Folhas alternas, glabras, simples. Inflorescências 
fasciculadas, unifloras ou cimas reduzidas, na 
axila das folhas e/ou catafilos; bractéolas 2–4 
ou numerosas. Flores pentâmeras, andróginas, 
heterostílicas; cálice com prefloração contorcida ou 
valvar; pétalas com apêndice ligulado internamente, 
com 1–2 pares de aurículas; estames 10, em uma ou 
duas séries, filetes unidos na base; ovário súpero, 
3–carpelar, 3–locular, 1–óvulo desenvolvido; 
estiletes 3, livres ou parcialmente concrescidos. 
Drupa carnosa, epicarpo vermelho, purpúreo ou 
enegrecido; pirênio 1, cilíndrico, trígono ou sulcado 
em secção transversal.

Erythroxylum compreende cerca 230 espécies 
com distribuição pantropical, porém com maior 
diversidade na região Neotropical com 187 
espécies. No Brasil são registradas 122 espécies, 
que ocorrem desde as florestas úmidas, como na 
Floresta Atlântica e Amazônia, até ambientes mais 
secos, como Caatingas e Cerrados (Plowman & 
Berry 1999; Plowman & Hensold 2004; Loiola & 
Costa-Lima 2014).

Chave para identificação das espécies de Erythroxylum da Usina São José

1. Estípulas não-estriadas.
2. Ramos com ritidoma em lâminas papiráceas, comprimidos em seção transversal, lenticelas ausentes; 

estípulas ≥ 4 mm compr.; lâmina foliar cartácea a coriácea; tubo estaminal maior que os lobos do 
cálice .......................................................................................................................... 4. E. nitidum

2’. Ramos com ritidoma liso, cilíndricos em seção transversal, lenticelas presentes; estípulas ≤ 3,5 
mm compr.; lâmina foliar membranácea; tubo estaminal menor que os lobos do cálice.
3. Estípulas 3–setulosas no ápice, sétulas ≤ 0,5 mm compr., coleteres inconspícuos; lâmina foliar 

com ápice acuminado a levemente cuspidado; flores com pétalas ocre-alaranjadas e apêndices 
róseos; estiletes conados de ⅓ a ½ do comprimento; pirênio cilíndrico em seção transversal  
 ...................................................................................................... 5. E.  rhodappendiculatum

3’. Estípulas 2–(3)–setulosas no ápice, sétulas ≥ 1 mm compr., coleteres conspícuos e vilosos nas 
margens e sétulas; lâmina foliar com ápice obtuso a agudo; flores com pétalas e apêndices 
alvos; estiletes livres; pirênio 6–sulcado longitudinalmente em seção transversal.................  
 ....................................................................................................................8. E. subrotundum

1’. Estípulas estriadas longitudinalmente.
4. Ramos com ritidoma em lâminas papiráceas; lâmina foliar com margem revoluta; cálice com 

prefloração contorcida, lobos oblongos, ápice cuspidado, coleteres conspícuos e densamente 
papilosos na margem e face interna dos lobos ..........................................................6. E. rimosum

4’. Ramos com ritidoma liso; lâmina foliar com margem plana; cálice com prefloração valvar, lobos 
triangulares a estreito-triangulares, ápice acuminado a agudo, coleteres inconspícuos.
5. Ramos com lenticelas ausentes; catafilos congestos formando braquiblastos; folhas 

concentradas no ápice dos braquiblastos; lâmina foliar com ápice cuspidado; pirênio 6–sulcado 
longitudinalmente em seção transversal....................................................... 7. E. squamatum

5’. Ramos com lenticelas presentes; catafilos laxamente distribuídos ao longo dos ramos; folhas 
distribuídas ao longo dos ramos; lâmina foliar com ápice acuminado, obtuso ou retuso; pirênio 
cilíndrico em seção transversal.
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1. Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil., Fl. Bras. 
Merid. 2: 94. 1829. Fig. 1a-b

Arbustos a árvores, 1,5–6 m alt.; ramos com 
ritidoma liso, cilíndricos em seção transversal, 
lenticelas presentes. Estípulas 3,8–7,6 mm compr., 
membranáceas, estriadas longitudinalmente, 
estreito-triangulares, 3–setulosas, sétulas 0,5–2,4 
mm compr., coleteres inconspícuos; catafilos laxos 
ou congestos nos ramos curtos. Folhas em geral 
distribuídas ao longo dos ramos; pecíolos 2,2–4 
mm compr.; lâmina foliar 6,2–13 × 1,6–4,5 cm, 
membranácea a cartácea, elíptica a estreito-elíptica, 
base aguda, margem plana, ápice acuminado; 
venação secundária 10–14 pares, marcadamente 
impressa na face adaxial. Fascículos 1–8 flores; 
pedicelos 2–5,5 mm compr.; cálice com prefloração 
valvar, lobos 1,2–1,6 × 0,7–1 mm, triangulares, 
ápice acuminado, coleteres inconspícuos; corola 
alva, pétala 2,5–3,8 mm compr.; tubo estaminal 
0,6–1 mm compr.; filetes 0,5–2 mm compr.; 
estiletes 0,8–3,6 mm compr., livres; ovário 1,2–1,4 
× 0,8–1 mm, obovóide. Drupa 7,3–10 × 4–6,2 mm, 
elipsoide a obovoide; pirênio cilíndrico em seção 
transversal.
Material examinado selecionado: Córrego do Urubu, 
17.IV.2008, fl. e fr., L.M. Nascimento & G. Batista 678 
(ASE, HVASF, INPA, MAC, UFP); Engenho Cruzinha, 
19.VII.2008, fl., A.C.B. Lins et al. 356 (JPB, UFP, 
UPCB); Mata dos Macacos, 08.I.2013, fr., J.L. Costa-
Lima 848 (CEPEC, NY, RB, UFP).

Amplamente  d is t r ibuída  na  região 
Neotropical, do México ao sudeste do Brasil. 
(Plowman & Hensold 2004; Loiola & Costa-
Lima 2014). Ocorre principalmente em ambientes 
florestais da Amazônia e Floresta Atlântica, 
podendo penetrar no domínio do Cerrado, através 
das florestas de galeria. Na USJ é comum nos 
fragmentos florestais, onde pode ser encontrada 
tanto na borda quanto no interior das matas. 
Floresce ao longo do ano.

É morfologicamente  re lacionada a 
Erythroxylum mucronatum, espécie simpátrida 

com a qual compartilha caracteres vegetativos 
e reprodutivos que em muito se sobrepõem. 
Podem ser diferenciadas pelas lenticelas nos 
ramos e pela morfologia das estípulas e lâmina 
foliar. Em E. citrifolium os ramos são densamente 
lenticelados, ao passo que em E. mucronatum as 
lenticelas são ausentes a pouco visíveis. Nesta 
primeira espécie, as estípulas são membranáceas e 
estreitas, em geral caducas e desprendendo-se dos 
ramos na base permanecendo, portanto, íntegras; 
já em E. mucronatum as estípulas são maiores 
e mais robustas, envolvendo a maior parte do 
ramo,  paleáceas e se rompem longitudinalmente 
quando maduras. Além disso, a lâmina foliar de 
E. citrifolium apresenta mais pares de nervuras 
secundárias que as de E. mucronatum (10–14 vs. 
8–10 pares) e são marcadamente impressas na 
face adaxial (vs. proeminentes). As dimensões 
das estruturas reprodutivas podem se sobrepor em 
alguns espécimes, mas em regra, as flores de E. 
citrifolium são em menor número nos fascículos, 
mais delicadas e com pedicelo mais longo e as 
drupas em geral menores que 10 mm compr.; 
enquanto as flores de E. mucronatum são mais 
numerosas nos fascículos, comparativamente mais 
robustas e com pedicelo mais curto e as drupas, em 
geral, maiores que 10 mm compr.

2. Erythroxylum mikanii Peyr. in Mart., Fl. bras. 
12(1): 138. 1878. Fig. 1c-d

Arbustos, 1–1,5 m alt.; ramos com ritidoma 
liso, cilíndricos em seção transversal, lenticelas 
presentes. Estípulas 2,4–4,5 mm compr., 
membranáceas, estriadas longitudinalmente, 
estreito-triangulares, curtamente 3–setulosas, 
sétulas 0,3–0,5 mm compr., coleteres densamente 
fimbriolados; catafilos laxos. Folhas em geral 
distribuídas ao longo dos ramos; pecíolo 1,8–4 
mm compr.; lâmina foliar 3,5–5,5 × 1,4–2,7 cm, 
membranácea a cartácea, obovada, base atenuada, 
margem plana, ápice obtuso a retuso; venação 

6. Estípulas com coleteres conspícuos e densamente fimbriolados na margem; lâmina foliar obovada, 
ápice obtuso a retuso; inflorescências unifloras ..................................................................2. E. mikanii

6’.  Estípulas com coleteres inconspícuos; lâmina foliar elíptica a estreito-elíptica, ápice acuminado; 
inflorescências em fascículos com 1–14 flores.
7. Ramos lenticelados; estípulas membranáceas; lâmina foliar com venação secundária 10–14 pares, 

marcadamente impressa na face adaxial; drupa ≤ 10 mm compr...........................1. E. citrifolium
7’. Ramos com lenticelas ausentes a pouco visíveis; estípulas paleáceas; lâmina foliar com venação 

secundária 8–10 pares, proeminente na face adaxial; drupa ≥ 10 mm compr.................................  
 .............................................................................................................................3. E. mucronatum
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Figura 1 – a-b: Erythroxylum citrifolium: a. aspecto geral do ramo com frutos imaturos; b. estípula, vista abaxial. (a-b: J.L. 
Costa-Lima 848). c-d: E. mikanii: c. aspecto geral do ramo; d. estípula, vista abaxial (c-d: J.L. Costa-Lima et al. 975). e. E. 
mucronatum: e. aspecto geral do ramo com frutos (e: D. Cavalcanti et al. 647). f-i: Erythroxylum nitidum: f. aspecto geral do 
ramo com frutos imaturos; g. ramo em secção transversal; h. estípula, vista abaxial; i. flor brevistila, com a corola removida 
(f-i: J.L. Costa-Lima & B.S. Amorim 930).
Figure 1 – a-b: Erythroxylum citrifolium: a. general view of the branches with immature drupes; b. stipule, ventral view (a-b: J.L. Costa-Lima 848). 
c-d: E. mikanii: c. general view of the branches; d. stipule, ventral view (c-d: J.L. Costa-Lima et al. 975). e. E. mucronatum: e. general view of the 
branches with drupes (e: D. Cavalcanti et al. 647). f-i: Erythroxylum nitidum: f. general view of the branches with immature drupes; g. branche in 
cross section; h. stipule, ventral view; i. brevistylous flower with the petals removed (f-i: J.L. Costa-Lima & B.S. Amorim 930).
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secundária 10–12 pares, levemente impressa na 
face adaxial. Inflorescência uniflora, na axila dos 
catafilos; pedicelo 2,5–3,0 mm compr.; cálice 
com prefloração valvar, lobos 1,2–1,6 × 1–1,5 
mm, triangulares, ápice acuminado, coleteres 
inconspícuos; corola alva, pétala 1,8–3,2 mm 
compr.; tubo estaminal 0,8–1,2 mm compr.; filetes 
0,8–3 mm compr.; estiletes 1–4 mm compr., livres; 
ovário 1,2–2 × 0,8–1,2 mm, elipsoide. Drupa 7–8,5 
× 4,8–5 mm, ovoide; pirênio cilíndrico em seção 
transversal.
Material examinado: Mata de Piedade, 02.III.2007, fl., 
A. Melo et al. 15 (UFP); 02.VIII.2013, fl., J.L. Costa-
Lima et al. 975 (CEPEC, EAC, RB, UFP, UFRN).
Material examinado adicional: BRASIL. BAHIA: 
Ilhéus, 27.II.1985, fl. e fr., T. Plowman et al. 13959 
(CEPEC, IPA, RB). SERGIPE: Santa Luzia do Itanhy, 
27.XI.1993, fl. e fr., A.M.A. Amorim et al. 1462 (CEPEC, 
RB, UFRN).

Ocorre na Floresta Atlântica nos estados do 
Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe (Loiola & Costa-
Lima 2014), em restingas e florestas estacionais 
semidecíduas, sendo aqui referida pela primeira vez 
em Pernambuco. Na USJ foi encontrada habitando 
o subosque dos fragmentos florestais, com flores 
em março e agosto.

Pode ser confundida com Erythroxylum 
subrotundum, especialmente por serem encontradas 
no sobosque das matas e pela semelhança no aspecto 
geral dos ramos e na forma e dimensão das folhas, 
porém as estípulas estriadas longitudinalmente com 
ápice 3–setuloso a diferencia prontamente dessa.

3. Erythroxylum mucronatum Benth., London J. 
Bot. 2: 372. 1843.             Fig. 1e

Árvores, 3–7 m alt.; ramos com ritidoma 
liso, cilíndricos em seção transversal, lenticelas 
ausentes a pouco visíveis. Estípulas 8–20 mm 
compr., paleáceas, estriadas longitudinalmente, 
triangulares, 3–setulosas, sétulas 1–3 mm compr., 
coleteres inconspícuos; catafilos laxos. Folhas em 
geral distribuídas ao longo dos ramos; pecíolo 
2–4 mm compr.; lâmina foliar 5,4–16,2 × 1,8–6 
cm, cartácea, elíptica, base aguda, margem plana, 
ápice acuminado; venação secundária 8–10 
pares, proeminente na face adaxial. Fascículos 
com 1–14 flores; pedicelo 2,6–5 mm compr.; 
cálice com prefloração valvar, lobos 1–1,5 × 
0,5–1 mm, triangulares, ápice acuminado, coleteres 
inconspícuos; corola alva, pétala 2,2–3 mm compr.; 
tubo estaminal 1,2–1,4 mm compr.; filetes 0,8–2,5 
mm compr.; estiletes 0,8–2,5 mm compr., livres; 
ovário 1,6–2 × 1–1,2 mm, obovoide. Drupa 10–13 

× 5–6,6 mm, elipsoide; pirênio cilíndrico em seção 
transversal.
Material examinado selecionado: Engenho D’Água, 
12.III.2003, fr., A. Melquíades & G.J. Bezerra 91 
(PEUFR, UFP); Mata dos Macacos, 07.III.2003, fl., 
A.G. Silva & A. Anderson 616 (NY, PEUFR, RB, UFP); 
23.XII.2011, fl. e fr., D. Cavalcanti et al. 647 (JPB, UFP).

Amplamente distribuída na América do Sul 
e no Brasil (Plowman & Hensold 2004; Loiola 
& Costa-Lima 2014). Assim como Erythroxylum 
citrifolium, ocorre nas matas úmidas da Amazônia 
e Floresta Atlântica e penetra no domínio do 
Cerrado por meio das florestas de galeria. Na USJ 
é uma espécie comum e encontrada em diversos 
fragmentos florestais na borda ou mais comumente 
no interior das matas. Pode ser encontrada com 
flores e frutos ao longo de todo o ano.

Espécie morfologicamente similar a 
Erythroxylum citrifolium, com a qual é confundida, 
mas os caracteres para diferenciação destas são 
apontados nos comentários da última.

4. Erythroxylum nitidum Spreng., Syst. Veg. 2: 
390. 1825. Fig. 1f-i

Árvores, 5–13 m alt.; ramos com ritidoma 
em lâminas papiráceas, comprimidos em seção 
transversal, lenticelas ausentes. Estípulas 4,2–7,6 
mm compr., membranáceas, não-estriadas, 
estreito-triangulares, 3–setulosas, sétulas 0,2–1 
mm compr., coleteres inconspícuos ou curtamente 
filamentosos nas sétulas; catafilos laxos. Folhas 
em geral distribuídas ao longo dos ramos; pecíolo 
2,5–8 mm compr.; lâmina foliar 6,6–15 × 2–6,8 
cm, cartácea a coriácea, obovada a largo-elíptica, 
às vezes ovada, base aguda, margem plana, ápice 
obtuso a agudo; venação secundária 8–10 pares, 
levemente impressa na face adaxial. Fascículos 
3–12 flores; pedicelo 3,2–4,8 mm compr.; 
cálice com prefloração valvar, lobos 0,5–0,9 × 
0,6–0,8 mm, triangulares, ápice agudo, coleteres 
inconspícuos; corola alva, pétala 3,4–4,2 mm 
compr.; tubo estaminal 1–1,6 mm compr.; filetes 
3,8–5,4 mm compr.; estiletes 1–1,4 mm compr., 
livres; ovário 1,5–2,2 × 0,6–0,9 mm, oblongoide 
a obovoide. Drupa imatura 10–14 × 4–6 mm, 
elipsoide; pirênio 6–sulcado longitudinalmente em 
seção transversal.
Material examinado: Mata da Chave, 30.IV.2013, 
bot., J.L. Costa-Lima 929 (EAC, NY, RB, SP, UFP); 
14.V.2013, fl. e fr., J.L. Costa-Lima & B.S. Amorim 930 
(CEPEC, EAC, F, INPA, K, MBM, MO, NY, RB, SP, UB, 
UFP); 24.V.2013, fr., J.L. Costa-Lima & B.S. Amorim 
941 (CEPEC, EAC, F, INPA, K, NY, RB, UFP, UFRN).
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Material examinado adicional: BRAZIL. BAHIA: 
[Villa do Nazaré, de acordo com os materiais em 
K; provavelmente Salvador], s.d., F. Sellow 53 (B, 
destruído = F negativo 12631; BM 000624883, 
BR 0000006997984, CGE, K [K 000407492 e K 
000407493], LE, NY 00399907, P, W 0018400).

Erythroxylum nitidum era conhecida até então 
apenas do material tipo proveniente do estado da 
Bahia, em área de Mata Atlântica (Plowman & 
Hensold 2004; Loiola & Costa-Lima 2014), e sem 
data de coleta. Desde a publicação da espécie, em 
1825, são pelo menos 190 anos desde sua última 
coleta e, além disso, agora representa um novo 
registro no estado de Pernambuco. Na USJ foi 
encontrada apenas em um fragmento, onde ocorre 
na borda e no interior da mata. Em estádio fértil nos 
meses de maio e junho.

É distinta das demais espécies da área de 
estudo e pode ser reconhecida e diferenciada pelos 
ramos comprimidos em seção transversal, sem 
lenticelas, estípulas grandes ( > 4 mm compr.) e 
não-estriadas e pelo tubo estaminal maior que os 
lobos do cálice.

5. Erythroxylum rhodappendiculatum Costa-Lima, 
Phytotaxa 192(2): 98. 2015. Fig. 2a-c

Arbustos, 2–4 m alt.; ramos com ritidoma liso, 
cilíndricos em seção transversal, lenticelas presentes. 
Estípulas 1,6–2,2 mm compr., membranáceas, não-
estriadas, triangulares, 3–setulosas, sétulas 0,3–0,5 
mm compr., coleteres inconspícuos; catafilos laxos, 
menos frequentemente formando braquiblastos. 
Folhas em geral distribuídas ao longo dos ramos; 
pecíolo 1,6–2,8 mm compr.; lâmina foliar 4,6–11 
× 2,3–3,6 cm, membranácea, elíptica a estreito-
elíptica, base aguda, margem plana, ápice acuminado 
a levemente cuspidado; venação secundária 10–12 
pares, marcadamente impressa na face adaxial. 
Fascículos com 1–3 flores; pedicelo 2,2–3,4 mm 
compr.; cálice com prefloração valvar, lobos 0,8–1,2 
× 0,5–0,6 mm, triangulares, ápice apiculado a 
acuminado, coleteres inconspícuos; corola ocre-
alaranjada com apêndices róseos, pétala 2,2–3,4 mm 
compr.; tubo estaminal 1–1,2 mm compr.; filetes 
0,4–2,4 mm compr.; estiletes 0,8–2 mm compr., 
conados de ⅓ a ½ do comprimento; ovário 1,2–1,6 
× 0,6–0,8 mm, obovoide. Drupa 9–12 × 5,5–6,5 mm, 
elipsoide; pirênio cilíndrico em seção transversal.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
25.IV.2004, fr., I.M.M. Sá e Silva et al. 296 (PEUFR, RB, 
UFP); 12.IX.2013, fl., J.L. Costa-Lima & M.A. Chagas 
1019 (CEPEC, EAC, F, INPA, NY, RB, SP, UFP); Mata 
dos Macacos, 14.IX.2011, fl., B.S. Amorim et al. 1028 
(JPB, UFP).

Erythroxylum rhodappendiculatum é 
conhecida apenas da Floresta Atlântica no estado 
de Pernambuco, em áreas de florestas estacionais 
semidecíduas de terras baixas e altas (Costa-Lima 
& Alves 2015). Na USJ é encontrada no interior dos 
fragmentos florestais, frequentemente associada a 
cursos d’água. Em estágio fértil de maio a setembro.

É reconhecida e diferenciada das demais 
espécies da USJ pelas estípulas não-estriadas e 
pequenas (≤ 2,2 mm compr.), curtamente 3–setulosas 
no ápice; estiletes conados de ⅓ a ½ do comprimento 
e pirênio cilíndrico. Além disso, é a única espécie 
da área de estudo que apresenta flores com pétalas 
de coloração ocre-alaranjada e apêndices rosados, 
as demais espécies têm corola alva.

6. Erythroxylum rimosum O.E.Schulz, in Engler, 
Pflanzenr. 4(134): 53. 1907. Fig. 2d–g

Subarbustos a arbustos, 0,5–2 m alt.; ramos 
com ritidoma em lâminas papiráceas, cilíndricos 
em seção transversal, lenticelas presentes. Estípulas 
1,8–3,4 mm compr., membranáceas, estriadas 
longitudinalmente, triangulares, curtamente 3–
setulosas, sétulas 0,2–0,5 mm compr., coleteres 
inconspícuos; catafilos laxos, raro congestos. 
Folhas em geral distribuídas ao longo dos ramos; 
pecíolo 1,2–2,8 mm compr.; lâmina foliar 3,2–8,5 × 
2–5,2 cm, coriácea, oblonga a obovada, base obtusa, 
margem revoluta, ápice obtuso a retuso; venação 
secundária 8–10 pares, levemente impressa na face 
adaxial. Fascículos 1–5 flores; pedicelo 4–6,5 mm 
compr.; cálice com prefloração contorcida, lobos 
1,5–3,2 × 1,6–2 mm, oblongos, ápice cuspidado, 
coleteres densamente papilosos na margem e face 
interna dos lobos; corola alva, pétala 2,2–3,5 mm 
compr.; tubo estaminal 1–1,2 mm compr.; filetes 
2,4–3,8 mm compr.; estiletes 1,6–2,2 mm compr., 
livres; ovário 1,2–2 × 1–1,5 mm, obovoide. Drupa 
8,4–12 × 5,4–6,0 mm, ovoide; pirênio cilíndrico 
em seção transversal.
Material examinado: Mata de Macacos, 21.III.2013, fl. 
e fr., J.L. Costa-Lima et al. 899 (CEPEC, FR, NY, UFP).
Mater ia l  examinado  adic ional :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Goiana, Pontal da Barra de Catuama, 
08.VI.2013, fr., J.L. Costa-Lima 953 (CEPEC, EAC, F, 
HUEFS, JPB, K, NY, RB, UFP, UFRN).

Registrada nos estados do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte e Sergipe (Loiola & Costa-Lima 
2014), em áreas savânicas, como em cerrado 
s.l., “carrasco” e restinga (tabuleiros litorâneos), 
é registrada pela primeira vez no estado de 
Pernambuco. Na USJ foi encontrada em uma área 
aberta de aceiro. Com flores e frutos em março.
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Figura 2 – a-c. Erythroxylum rhodappendiculatum: a. estípula, vista abaxial; b. drupa; c. drupa em secção transversal (a-c: 
I.M.M. Sá e Silva et al. 296). d-g E. rimosum: d. aspecto geral do ramo com flores; e. detalhe do ritidoma; f. flor brevistila, com 
a corola removida; g. detalhe do lobo do cálice, evidenciando coleteres na margem e face interna (d-g: J.L. Costa-Lima et al. 
899). h. E. squamatum: h. aspecto geral do ramo com frutos imaturos (h: A.C.B. Lins & M. Chagas 336). i-k. E. subrotundum: 
i. aspecto geral do ramo com frutos imaturos; j. estípula, vista abaxial; k. drupa em secção transversal (i-k: A. Melo et al. 14).
Figure 2 – a-c. Erythroxylum rhodappendiculatum: a. stipule, ventral view; b. drupe; c. drupe in cross section (a-c: I.M.M. Sá e Silva et al. 296). 
d-g. E. rimosum: d. general view of the branches with flowers; e. rhytidome detail; f. brevistylous flower with the petals removed;  g. calyx lobes 
detail, showing coleters on the margin and on the inner face (d-g: J.L. Costa-Lima et al. 899). h. E. squamatum: h. general view of the branches 
with immature drupes (h: A.C.B. Lins & M. Chagas 336). i-k. E. subrotundum: i. general view of the branches with immature drupes; j. stipule, 
ventral view; k.  drupe in cross section (i-k: A. Melo et al. 14).
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É distinta das demais espécies da área de 
estudo pelo porte subarbustivo, ramos com ritidoma 
em lâminas papiráceas, lâmina foliar com margem 
revoluta e cálice com prefloração contorcida e lobos 
oblongos com ápice cuspidado e com coleteres 
densamente papilosos na margem e face interna.

7. Erythroxylum squamatum Sw., Prod. 75. 
1788.                                                 Fig. 2h

Arbustos a árvores, 2–6 m alt.; ramos com 
ritidoma liso, cilíndricos em seção transversal, 
lenticelas ausentes. Estípulas 1,4–2 mm compr., 
coriáceas, estriadas longitudinalmente (mais evidente 
nas estípulas juvenis), triangulares, curtamente 
3–setulosas, sétulas 0,2–0,4 mm compr., coleteres 
inconspícuos; catafilos congestos formando 
braquiblastos. Folhas concentradas no ápice dos 
braquiblastos; pecíolo 3–7,5 mm compr.; lâmina foliar 
6,5–15 × 2,4–5,6 cm, cartácea, elíptica, base cuneada, 
margem plana, ápice cuspidado; geralmente com 
folhas venação secundária 10–12 pares, levemente 
impressa na face adaxial. Fascículos com 1–3 flores; 
pedicelo 6,4–8,2 mm compr.; cálice com prefloração 
valvar, lobos 1,2–2 × 0,8–1,2 mm, triangulares a 
estreito-triangulares, ápice agudo a acuminado, 
coleteres inconspícuos; corola alva, pétala 3,2–4,5 
mm compr.; tubo estaminal 0,8–1,2 mm compr.; 
filetes 1–1,5 mm compr.; estiletes 2–3,8 mm compr., 
livres; ovário 1,4–1,8 × 0,6–0,8 mm, ovoide. Drupa 
13–18 × 5,8–7,2 mm, elipsoide; pirênio 6–sulcado 
longitudinalmente em seção transversal.
Material examinado selecionado: Mata dos Macacos, 
24.IV.2003, fr., A.G. Silva et al. 632 (HVASF, PEUFR, 
RB, UFP); Mata da Piedade, 14.V.2008, fr., A.C.B. Lins 
& M. Chagas 336 (HUEFS, IPA, JPB, UFP); 20.II.2009, 
fl., A. Alves-Araújo et al. 1329 (UFP).
Mater ia l  examinado  adic iona l :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Goiana, 27.XII.1967, fl., D. Andrade-
Lima 67-5171 (IPA).

Ocorre desde as Antilhas à América do Sul 
e no Brasil apresenta distribuição semelhante à de 
Erythroxylum citrifolium e E. mucronatum (Plowman 
& Hensold 2004; Loiola & Costa-Lima 2014). Esta 
espécie é comum no interior dos fragmentos da área 
de estudo.  Em estágio fértil ao longo de todo o ano.

Pode ser reconhecida pelas folhas com ápice 
cuspidado e catafilos congestos formando braquiblastos 
com folhas congestas no ápice desses ramos.

8. Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil., Pl. 
usuel. bras. 3: t. 69. 1828. Fig. 2i–k

Arbustos a arvoretas, 2–5 m alt.; ramos 
com rit idoma liso,  cil índricos em seção 

transversal, lenticelas presentes. Estípulas 1,2–
3,4 mm compr., membranáceas, não-estriadas, 
triangulares, 2–(3)–setulosas, sétulas 1–3 mm 
compr., coleteres densamente vilosos; catafilos 
em geral laxamente distribuídos nos ramos. 
Folhas em geral distribuídas ao longo dos ramos; 
pecíolo 1–2,2 mm compr.; lâmina foliar 2,5–6,4 
× 1,5–3 cm, membranácea, obovada a elíptica, 
base atenuada, margem plana, ápice obtuso a 
agudo, mucronulado; venação secundária 6–8 
pares, levemente impressa na face adaxial. 
Fascículos com 1–3 flores; pedicelo 3–4,2 mm 
compr.; cálice com prefloração valvar, lobos 
1–1,5 × 0,6–0,7 mm, estreito-triangulares, ápice 
acuminado, coleteres inconspícuos; corola alva, 
pétala 2,2–3 mm compr.; tubo estaminal 1,2–1,8 
mm compr.; filetes 2,5–3,5 mm compr.; estiletes 
1,8–2,2 mm compr., livres; ovário 1,2–1,6 × 
1–1,2 mm, obovoide. Drupa 8–9,6 × 4–5,2 mm, 
elipsoide; pirênio 6–sulcado longitudinalmente 
em seção transversal.
Material examinado: Mata da Piedade, 02.III.2007, fr., 
A. Melo et al. 14 (UFP); 10.I.2008, fr., A. Alves-Araújo 
et al. 786 (UFP); 07.III.2009, fr., E. Pessoa et al. 75 
(MAC, UFP).
Mater ia l  examinado  adic iona l :  BRASIL. 
PERNAMBUCO: Bezerros, Parque Municipal de 
Serra Negra, 09.VI.2012, fl., J.L. Costa-Lima et al. 710 
(CEPEC, EAC, NY, RB, UFP, UFRN).

Ocorre na Bolívia e Brasil, do Ceará ao Rio 
de Janeiro e no Distrito Federal e Goiás, em vários 
tipos de hábitat, especialmente em áreas florestais 
(Plowman & Hensold 2004; Loiola & Costa-Lima 
2014). É comum no subosque dos fragmentos 
florestais estudados. Encontrada fértil de janeiro 
a março.

Pode ser confundida com Erythroxylum 
mikanii, que também ocorre no subosque das 
matas e apresenta folhas com lâmina obovada, 
porém diferenciada desta pelas estípulas não-
estriadas e em geral 2–setulosas no ápice (a 
sétula central é muito delicada e caduca quando 
maduras e herborizadas) e pirênio 6–sulcado 
longitudinalmente em seção transversal.
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