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Editorial

The first volume of Rodriguésia was published during the Winter of 1935, supported by the 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Fig. 1). This year our journal celebrates 
80 years of existence as the oldest Brazilian journal to publish articles exclusively in Plant Biology. 
Since its inception, over 1000 manuscripts have been published, authored by researchers from diverse 
Brazilian states and many countries in South and Central America, North America, Europe and Asia.

Articles are reviewed by an editorial board composed of proeminent international researchers, some of 
them from American and European institutions. According to the base SCImago, the h index of Rodriguésia, 
an indicator of periodic citation, estimated in a period between 2011 and 2014, is seven. According 
to Scholar Google, the h5 (the h index calculated using only articles published in the past 5 years) has 
reached  8 while the h5 median (which is the average number of articles included in h5) is now at 16.

Between 2011 and 2014, a considerable increase was recorded in relation to various ratings obtained 
by the journal, as seen in Table 1. This improvement reflects the position of Rodriguésia that allies its 
strong tradition to a continuously evolving attitude looking towards the future. Strong assets that contribute 
to this journal’s posture are free access to all papers and the fact that this journal does not belong to any 
society, requiring no annual fee or any other type of membership or payment from publishing authors.

Recently its website has been moved to a new electronic submission platform using the ScholarOne 
system by Thomson Reuters. The entire contents of the journal, from 1935 onwards, were digitalised, 
stored and made available on its website. Since 2012 Rodriguésia has been indexed in Scielo and 
SCImago bases, ensuring more visibility for the journal, with increasing number of article citations. 
Another important achievement is the availability of the entire digitised collection via the JSTOR base.  
Future aims include an increase on the number or articles submitted for publication, as well as of the 
articles in English, the reduction of the time elapsed between submission and acceptance of papers, 
and finally to index Rodriguésia in the Core Collection of the Web of Science, by Thomson Reuters, 
in order to receive a JCR index, a measure widely used to evaluate journals in the scientific arena.

The journal has a policy of not restricting the number of pages in order to encourage valuable 
floristic studies or taxonomic revisions that are often denied space in many  modernized journals.

Rodriguésia has welcomed the publication of special volumes with themed articles to increase visibility of 
publications. Starting in 2005, a special issue dedicated to the Araceae family with the contribution of Brazilian 
and foreign scientists. During the same year the journal celebrated its 70th anniversary with a special volume 
dedicated to contributions towards the Flora of the Reserva Ducke, the first flora of the Brazilian Amazon 
Rainforest to be published after the Flora brasilliensis (1840–1906). The Flora of the Reserva Ducke 
continued to be published in two subsequent  volumes in 2006 and 2007. A special volume on Fabaceae was 
published in 2007 and the overwhelming response from scientists meant that a second volume dedicated to this 
plant family had to be prepared in 2008. A special volume dedicated the centre of diversity of Cabo Frio in Rio 
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de Janeiro followed and, in 2010, two volumes covered relevant updates for the Flora of Brazil to accompany 
taxonomic decisions prompted by the Brazilian Plant and Fungi List. A volume on aquatic plants was organized 
in 2011. In 2012 papers in taxonomy were organized aroudn a tribute to the birth centenary of Dr Graziela 
Maciel Barroso, a leading researcher at the Rio de Janeiro Botanical Garden of international renown for her 
contribution to the study of Botany. Collections of articles addressing the diversity of the Northeastern Brazil flora, 
focusing on the flora of Ceará and of some localities of Pernambuco were published in 2013, 2014 and 2015.

The second volume of 2015 was dedicated to Dr Ana Maria Giulietti-Harley, a leading botanical 
researcher in Brazilian Monocotyledoneae who supervised many of Brazil’s active taxonomists. Most 
of the articles in this volume were published in English and feature authors from all over the world. 

The third volume of 2015 that I present here comprises 21 regular flow articles featuring contributions 
encompassing new species, regional floras, vegetation classification, palinology and reproductive studies, effects of 
mining on plant diversity and studies of the diversity of the Colombian Chocó, a peculiar region with high diversity.

The last volume of 2015 commemorates 80 years of Rodriguésia and will be dedicated to the 
World Flora online project, including current data on the progress of this important and audacious 
project. We will have insights on different countries and regions floristic diversity, with contributions 
from Bolivia, Cameroon, Malaysia, Southern Cone and North America, collected as a framework to 
present the advancement of the knowledge five years after the publication of the Brazilian List of Plant 
and Fungi (Forzza et al. 2010). It is expected that all this effort will ensure a very positive balance 
for the year of 2015 taking into account the high quality and the breadth these articles content.

Recent changes in the context and availability of specialized journals, together with increasing pressure 
to publish with higher impact levels has given the lead to journals printed by renowned publishers and whose 
content is available only upon payment. As a consequence,  many scientific journals have joined powerful 
publishing houses, ensuring that their indexes, such as Journal Citation Reports (JCR) have increased steadily. 
Rodriguésia is of the principle that free access to its 
contents is the politically correct way to disseminate 
science that is largely, and especially in Brazil, carried 
out using public funds. Unfortunately CAPES, the 
Brazilian Education Ministry agency that evaluates 
our Post-graduate Programmes (from here onwards 
PGPs), evaluates journals using the metric system that 
favours journals from large publishing houses. A large 
proportion of Brazil’s publication output are generated 
by students from the various PGPs that need to produce 
publications of higher impact in order to obtain jobs in 
the future, therefore their papers are submitted to paid, 
non open-access journals. The devaluation of free-
access journals reaches extremes where the SciELO 
platform is compared to a publication slum, or ‘favela’ 
(see http://scholarlyoa.com/2015/07/30/is-scielo-
a-publication-favela/), furthering the deterioriation 
of the situation on the eyes of the evaluators of our 
PGPs, who systematically devalue publications made 
outside the scheme of the large publishing houses. 

On the other hand, growing reach of visibility 
provided by the internet, partnered with the quality and 
usefulness of our publications is helping our journal to 
overtake the obstacles imposed by a system that appears to 

Figure 1 – Cover of the first volume of Rodriguesia 
published during the Winter of 1935.

be fostering the control of scientific dissemination through 
financial means. Rodriguésia has as its main objectives 
to expand its capacity to disseminate scientific research 
and to contribute to the development of Plant Sciences 
in Brazil and globally through free access of its contents. 



Indicators 2012 2013 2014
SJR* 0,182 0,312 0,364
Total Documents 81 64 67
Total Docs. (3years) 66 147 211
Total References 3.707 2.569 2.657
Total Cites (3years) 31 92 151
Self Cites (3years) 11 31 44
Citable Docs. (3years) 65 145 209
Cites / Doc. (4years) 0,48 0,63 0,72
Cites / Doc. (3years) 0,48 0,63 0,72
Cites / Doc. (2years)** 0,48 0,63 0,67
References / Doc. 45,77 40,14 39,66
Cited Docs. 18 57 88
Uncited Docs. 48 90 123
% International Collaboration 7,41 9,38 16,42

Table 1 – Indicators of the journal Rodriguésia, ISSN: 03706583, 21757860 in the area of Agricultural and Biological 
Sciences.

* SJR measures the influence of the average article in a journal. It shows how central to the global scientific discussion an average 
article of the journal is. **Cites per Document (2y), and so on, show the impact of an average article published in the journal calculated 
using the same formula of journal impact factor. The definitions are based on SCImago information found at http://www.scimagojr.
com/journalsearch.php?q=21757860&tip=iss&exact=yes%3E.
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Resumen
Con el objetivo de determinar los patrones de distribución de lianas y bejucos en el Chocó biogeográfico colom-
biano, se construyó una base en datos de presencia de las especies de lianas y bejucos reportadas a diciembre de 
2012, a partir de bases de datos digitales, registros en literatura científica e inspección directa de especímenes del 
herbario teniendo en cuenta los tipos de ecosistemas (ambientes), a partir de la cual, se determinó la composición y 
riqueza para cada tipo de ambiente. Para evaluar la afinidad en términos de composición de familias entre tipos de 
ambientes, se elaboró un análisis de agrupamiento jerárquico, utilizando el coeficiente de similaridad de Jaccard. 
Se registraron  41 familias, distribuidas en 198 géneros y 700 especies de lianas y bejucos para el Chocó Biogeo-
gráfico. Las familias mejor representadas en cuanto a número de especies y géneros fueron Bignoniaceae (75/34), 
Fabaceae (74/19), Sapindaceae (59/4) y Rubiaceae (40/14). Existe una similaridad del 72% en la composición de 
lianas y bejucos respecto a los tipos de ambiente del Chocó Biogeográfico colombiano.
Palabras clave: Presencia-ausencia, similaridad, Bignoniaceae, trepadoras, diversidad.

Abstract
In order to determine the distribution patterns of lianas and vines in the Colombian Chocó biogeographic, we 
constructed a data base of presence of species of lianas and vines reported to December 2012, from digital da-
tabases, records scientific literature and direct inspection of herbarium specimens considering ecosystem types 
(environments), from which, the composition and richness to any environment was determined. To evaluate the 
affinity in terms of family composition between types of environments, hierarchical clustering analysis, “Clus-
ter” was developed using the Jaccard similarity coefficient. 41 families, 198 genera distributed in 700 species 
of lianas and vines for Chocó were recorded. The families better represented as for number of species and kinds 
were Bignoniaceae (75/34), Fabaceae (74/19), Sapindaceae (59/4) and Rubiaceae (40/14). There is a similarity 
of 72% in the composition of lianas and vines on the types of Colombian Chocó Biogeographic environment. 
Key words: Presence-absence, similarity, Bignoniaceae, climbing, diversity.
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Introducción
La distribución de los organismos es reflejo 

del efecto de factores históricos y ecológicos 
actuales como el clima, la topografía y las 
características químicas y físicas del suelo, entre 
otros (Ricklefs 1990); de allí que el análisis de 
los patrones de distribución de las especies es un 
tema central de la teoría ecológica y constituye una 
herramienta práctica para la conservación,  permite 
conocer la diversidad biológica de determinado 
territorio, hipotetizar sobre cuáles son sus centros 
de diversificación, la evolución y dispersión de 
los taxa, así como sus características corológicas, 

de acuerdo con la heterogeneidad de sus hábitats 
(Challenger 1998).

Las lianas y bejucos son plantas trepadoras 
fijadas al suelo que son incapaces de mantenerse 
erguidas por sí mismas y necesitan soporte de 
los árboles para alcanzar el dosel, utilizando 
diferentes mecanismos como espinas, sarcillos, 
raíces adventicias (León 2009);  inician su ciclo de 
vida en el suelo y jamás pierden conexión con este 
(Gentry 1985).  Las lianas alcanzan un crecimiento 
secundario llegando a tener, excepcionalmente, más 
de 20 cm de diámetro y 200 m de longitud (Putz 
1984; Gentry 1985). 
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En los bosques tropicales, aproximadamente, 
entre el 10 y 45% de los individuos de plantas son 
lianas y/o bejucos, pudiendo alcanzar el segundo 
lugar en biomasa después de los árboles (Burhnam 
2002, 2004; De Walt & Chave 2004; Schnitzer 
2005; Addo-Fordjour et al. 2008; Van der Heijden 
& Phillips 2008), y representan cerca del 20–25% 
de la diversidad florística total (Gentry 1982; 
Schnitzer & Bongers 2002; Addo-Fordjour et al. 
2008; Carrasco-Urra & Gianoli 2009). Sin lianas el 
suelo de un bosque tropical perdería hasta un 40% 
de hojarasca (Hegarty 1990) y muchos animales 
sufrirían al escasear la comida y los refugios 
(Montgomery & Sunquist 1978; Emmons & Gentry 
1983; Galetti & Pedroni 1994 citado por Morellato 
& Leitão-Filho 1996). Estructuralmente, las lianas 
constituyen una red natural de fibras tramadas entre 
los árboles que proveen estabilidad arquitectural 
al bosque (Putz 1984), aunque su presencia 
paradójicamente representa un fuerte perjuicio 
para la salud del árbol huésped (Putz 1984; Stevens 
1987; Clark & Clark 1990; Dillenburg et al. 1993).

La distribución y abundancia de las lianas 
varía con la ubicación geográfica de los bosques 
(Balfour & Bond 1993; Burnham 2002, 2004; 
Parthasarathy et al. 2004), la precipitación 
promedio anual (Gentry 1991; Schnitzer 2005; Van 
der Heijden & Phillips 2008) y la altura sobre el 
nivel del mar (Parthasarathy et al. 2004; Homeier 
et al. 2010), entre otros.

El Chocó biogeográfico es considerado 
un ecosistema único en el mundo (Mittermeier 
1997, 1998), debido a su alta complejidad (Gentry 
1988; He et al. 1996; Condit et al. 2000; Poveda 
et al. 2004; Rangel et al. 2004). Su historia 
geológica ha determinado patrones complejos 
de colonización. Al estar adyacente al Istmo de 
Panamá, se considera ruta de dispersión obligada 
y epicentro del intercambio de fauna y flora entre 
Norte y Suramérica en el Terciario (Hershkovitz 
1972). Así mismo, corresponde a la zona de mayor 
representación del corredor de conservación 
Chocó-Manabí, la zona más importante en términos 
de biodiversidad del hot-spot o Ecorregión Terrestre 
Prioritaria (ETP) de Tumbes-Chocó-Magdalena 
(CEPF 2002), donde además se destacan su alto 
grado de endemismo de plantas (Gentry 1982) y su 
inusual diversidad biológica (Gentry 1978, 1982), 
presumiblemente relacionada con una marcada 
heterogeneidad ambiental y ecosistémica. 

Según Rangel-Ch. (2004), aproximadamente 
40% de los bosques naturales del Chocó 

Biogeográfico, han sido deforestados principalmente 
por fragmentación del hábitat, explotación excesiva 
y sin planeación de especies maderables, la 
expansión de la frontera agrícola, la explotación de 
metales preciosos y la contaminación de las aguas y 
de los suelos por vertimiento de productos tóxicos 
o extraños al sistema natural.

A pesar de los diferentes estudios realizados 
sobre las lianas y del papel que cumplen en los 
bosques y su importancia para los animales, es poca 
la atención que se le presta a este grupo florístico. 
Linares (2001), afirma que el conocimiento sobre 
las lianas y bejucos en Colombia es bastante pobre 
debido a que la mayoría de los estudios florísticos 
se enfocan hacia la vegetación arbórea, además 
del hecho de que los métodos de investigación 
vegetales en campo no incluyen los relacionados 
con este grupo florístico. 

En este trabajo se hizo una revisión de las 
bases de datos de diferentes herbarios colombianos 
y una revisión de artículos de revistas indexadas 
con el objetivo de determinar la composición a 
nivel de familia de lianas y bejucos en el Chocó 
biogeográfico.

Materiales y Métodos
Área de estudio: El Chocó Biogeográfico 

colombiano es una porción del territorio americano 
que representa solo un 2% de la superficie terrestre 
(175.000 Km2), sin embargo alberga cerca del 10% 
de la biodiversidad del planeta (Diaz & Gast 2009); 
corresponde a la zona de mayor representatividad 
del corredor de conservación Chocó-Manabí, la 
zona más importante en términos de biodiversidad 
de la Ecorregión Terrestre Prioritaria (ETP), del 
Tumbes-Chocó-Magdalena (CEPF 2002).

Varios intentos se han realizado para 
establecer un límite para el Chocó Biogeográfico 
colombiano, no obstante, a pesar de que sus 
contribuciones han diferido considerablemente, 
dependiendo principalmente del enfoque de estudio 
y del hecho que han considerado solo el fenómeno 
cultural (West 1957), el gradiente latitudinal 
(Hernández & Sánchez 1992; Rodríguez-B. et al 
1993; Rangel-Ch. et al 1995) o la división político-
administrativa (IGAC 1999), terminan siendo 
complementarios entre si.

El Chocó biogeográfico colombiano 
está localizado entre el Océano Pacifico y la 
cordillera occidental, tomando la costa como eje 
de la limitación geográfica, entre los 8°30’ de 
latitud norte y 1° de latitud norte (Rangel-Ch & 
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Arellano-P 2004), comprende geopolíticamente los 
departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño y Antioquia (Fig. 1). 

Abarca paisajes desde las tierras bajas con 
suelos aluviales a los lados de grandes ríos hasta 
colinas y serranías, con pendientes fuertes en la 
cabecera de los ríos y formadas por rocas ígneas 
con incidencia de basaltos diabasas y andesitas  
(Martínez 1993).

 Existe una zonificación climática que 
considera tres subregiones: Norte (8°30’ – 6°30’), 
centro (<6°30’ a 3°30’), sur (>3°30’ a 1°) con 
precipitación promedio anual de 2.526,9; 5.938,8 
y 4.015,4 mm respectivamente. En cuanto a la 
humedad la zona centro presenta 87,71% de 
promedio anual de humedad relativa, la zona sur 
87,65% y la zona norte 81,25%. La temperatura 
media anual es mayor en el sector norte y 
corresponde a 27,42°C y disminuye hacia el centro 
y sur (Rangel-Ch & Arellano-P 2004).

Colección: La especies de lianas y bejucos 
reportadas a diciembre de 2012, a partir de bases 
de datos digitales: Trópicos of Missouri Botanical 
Garden (MO), Field Museum of Natural History 
(F), New York Botanical Garden (NY), Smithsonian 
Institution (US), Herbario Nacional Colombiano 
(COL); literatura científica e inspección directa 
de especímenes del Herbario de la Universidad 
Tecnológica del Chocó (CHOCO) y del Herbario 
Universidad de Antioquia (HUA), se construyó una 
base de datos de registros de presencia ausencia 
de las especies de lianas y bejucos reportadas a 
diciembre del 2012, teniendo en cuenta los tipos 
de ecosistemas (ambientes), descritos por Rangel-
Ch. (2004), (Estuarino, Fluvio Lacustre, Llanura 
aluvial, Terrazas bajas, Colinas bajas, Colinas 
medias, Colinas altas, Subandino). 

Cada registro de la base de datos fue  geo-
referenciado de acuerdo con la información 
disponible en los especímenes. En caso de que esta 
información no estuviera en los especímenes se 
utilizaron gaceteros digitales, Geonames, Global 
Gazetteer Version 2.3, Google Earth y datos 
bibliográficos.

Riqueza y composición familias de 
lianas y bejucos entre los tipos de 
ecosistema (Ambientes)
A pesar de que existen varias propuestas de 

subdivisión del Chocó biogeográfico, para este 
estudio, se acogió la clasificación de tipos de 
ecosistemas propuestos por Rangel-Ch. (2004), 

por presentar un enfoque integrador con base 
en componentes geográficos, que incluyen la 
fisiografía, influencia de los factores hídricos, 
topográficos, y bióticos como asociaciones 
vegetales que reflejan las influencia de las 
condiciones medioambientales, como sigue: 
Estuarios (0–10 m). Zona con influencia del agua 
del mar y de la desembocadura de los ríos. Fluvio 
lacustre (0–10 m). Zonas influenciadas por los 
caudales del río, quebradas u otro tipo de corrientes. 
Llanura aluvial (entre 10–50 m). Comprende las 
áreas sometidas  a la inundación por acción de 
los ríos. Terrazas bajas (>50–100 m); Colinas 
bajas (>100–250 m); Colinas medias (>250–500 
m); Colinas altas (serranías >500–1.000 m) y 
Subandino cordillerano (Premontano o Subandino 
>1.000–2.300 m).

Para evaluar la afinidad en términos de 
composición de familias entre tipos de ambientes, 
se elaboró un análisis de agrupamiento jerárquico, 
utilizando el coeficiente de similaridad de Jaccard. 
Para este análisis solo se tuvieron en cuenta 
aquellas familias presentes en cuatro o más tipos 
de ambiente, para evitar el efecto de datos raros 
(familias con solo uno, dos o tres registros); Este 
análisis se realizó con  el paquete estadístico PAST 
(Versión 2.17). Se corrió  una regresión de Poisson 
en Statgrafics para determinar si existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el número 
de familias con respecto a los ambientes como 
variables independientes; este modelo permite 
estimar el número de especies por ambientes que se 
encontraran multiplicadas. Adicional a lo anterior 
se corrieron modelos lineales generalizados para 
ver si conjuntamente número de especies, géneros y 
familias dependían de los ambientes. Para detectar 
si existe autocorrelación entre los residuales del 
modelo se calculó en estadístico Durbin-Watson, 
se estimaron los intervalos de confianza para las 
medias de número de especies en cada familia.

Resultados 
Riqueza y composición de familias de 
lianas y bejucos
Se registró un total de 2824 individuos de 

lianas y bejucos distribuidos en, 41 familias, 198 
géneros y 700 especies para el Chocó Biogeográfico 
(Material Suplementario). 

Las familias mejor representadas fueron 
Bignoniaceae (con 75 especies), Fabaceae (74), 
Sapindaceae (59), Rubiaceae (40), Passifloraceae  
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Figura 1 – Ubicación geográfica del Chocó Biogeográfico Colombiano.
Figure 1 – Geographical location of Chocó Biogeographic Colombiano.

(40). El patrón de riqueza demuestra que en las 15 
familias mejor representadas de lianas y bejucos se 
concentra el 79% de las especies y el 78% de los 
géneros de este grupo florístico. (Tab.1)

Se registraron 198 géneros entre los cuales 
sobresalen por ser los más abundantes Passiflora 
(con 157 especies), Paullinia (124), Anemopaegma 

(120), Schlegelia (100). La Figura 2 muestra las 
especies más abundantes.

A nivel de especies, Tanaecium pyramidatum, 
Passiflora vitifolia, Sabicea panamensis, Sabicea 
villosa y Schlegelia parviflora estuvieron presente 
en todos los ambientes descritos para el Chocó 
Biogeográfico Colombiano (Fig. 3). 
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Distribución de la Riqueza de familias 
de lianas y bejucos entre los tipos de 
ecosistema (Ambientes)
El análisis de la distribución de lianas y 

bejucos en el Chocó biogeográfico colombiano 
muestra los valores más altos de riqueza de lianas 
y bejucos se presentan a nivel de familias en los 
ambientes de Colinas medias (38), Colinas bajas 
(37), Llanura aluvial (37) y Terrazas bajas (34). Sin 
embargo, a nivel de especies y géneros se destacan 
Llanura aluvial (294/134), Colinas bajas (291/143), 
Terrazas bajas (229/117) (Fig. 4).

Quince familias están presentes en los ocho 
tipos de ecosistemas del Chocó biogeográfico, 
destacándose Bignoniaceae,  Fabaceae y 
Sapindaceae con 75/34, 74/19 y 59/4 especies 

y géneros respectivamente. Amaranthaceae fue 
exclusiva del ambiente de colinas medias.

Geopolíticamente la región del Chocó 
biogeográfico colombiano está integrada por 
territorios de los departamentos del Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, Rangel (2004). 
Se, registraron 41 familias, las cuales se encuentran 
distribuidas en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, 
Risaralda y Valle del Cauca. El departamento 
donde estuvieron presentes todas las familias fue 
el departamento del Chocó, mientras que Risaralda 
solo registro dos familias. Antioquia se registraron 
23, Cauca 25, Nariño 26 y Valle del Cauca 29. 
Las familias; Amaranthaceae, Combretaceae, 
Gnetaceae, Rhamnaceae, Trigoniaceae, Ulmaceae, 
Violaceae, Icacinaceae fueron exclusivas del 
departamento del Chocó.

Tabla 1 – Distribución de la riqueza de familias de lianas y bejucos por ambientes en el Chocó biogeográfico Co-
lombiano. Sp: especie, G: genero
Table 1 – Distribution of wealth family’s lianas and vines for environments in Chocó biogeographic Colombiano. Sp: species, G: gender

 
Colinas 

Altas
Co l inas 

Bajas
C o l i n a s 

Medias
Estuarino

F l u v i o 
Lacustre

L l a n u r a 
Aluvial

Subandino
Terrazas 

Bajas

Familia Sp-G Sp-G Sp-G Sp-G Sp-G Sp-G Sp-G Sp-G

Acanthaceae  1–1 1–1  2–1 2–1   

Amaranthaceae   1–1      

Apocynaceae 9–7 16–12 9–6 9–8 8–7 18–10 3–1 15–9

Arecaceae  1–1    1–1   

Aristolochiaceae 3–1 8–1 4–1 5–1 3–1 6–1 6–1 7–1

Asclepiadaceae 3–3 7–6 2–2 3–2 1–1 6–4 10–6 3–3

Asteraceae 15–8 5–4 5–2 4–1 3–2 9–4 6–3 8–5

Bignoniaceae 30–20 44–26 27–19 17–13 23–16 43–22 27–17 23–16

Boraginaceae 5–1 2–1 2–1 2–1 1–1 4–1 1–1 3–1

Campanulaceae 1–1  2–1   1–1 1–1  

Combretaceae  2–2   1–1 1–1  1–1

Commelinaceae 2–1 4–1 2–1 1–1  3–1 1–1 1–1

Connaraceae  2–2 2–2 1–1 3–2 4–4  3–1

Convolvulaceae 6–5 14–7 4–2 9–2 7–3 6–2  9–5

Cucurbitaceae 14–9 18–11 14–8 3–3 5–4 15–10 2–1 16–9

Cyperaceae 2–1 4–1 2–1 2–1 3–1 6–1  3–1

Dichapetalaceae  2–1 2–1  1–1 4–1  1–1

Dilleniaceae 2–2 7–4 3–3 4–3 4–2 6–3  8–3

Dioscoriaceae  2–1 3–1 2–1  2–1 2–1 1–1

Euphorbiaceae 2–1 7–3 3–3 2–2 1–1 5–4  4–3
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El departamento que más individuos de 
lianas y bejucos registro fue el departamento del 
Chocó, con 1.897 individuos, seguido del Valle 
del Cauca con 449, Antioquia 194, Nariño 159, 
Cauca 121; el departamento con menos individuos 
fue Risaralda, con tres individuos registrados a 
través de esta investigación.

En cuanto a géneros, el departamento del 
Chocó registró (189 géneros), Valle (90), Nariño 
(57), Antioquia (56), Cauca (47) y Risaralda (3). 
20 géneros son exclusivos para el departamento 
del Chocó.El agrupamiento jerárquico, mostró una 
alta similaridad entre los tipos de ambientes (72%) 
en los arreglos espaciales de familias de lianas y 
bejucos, lo que permite reconocer con claridad un 
grupo conformado por los ambientes de colinas 
bajas y terrazas bajas con un poco más de 90% 
de similaridad, que a su vez, se relaciona en un 
80% con el ambiente de llanura aluvial (Fig. 5).

El estadístico R-Cuadrada indica que el 
modelo, explica 78.7138% de la variabilidad 
en nues, mientras que para número de géneros, 
R-Cuadrada ajustada explica el 85.2285%. El 
estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los 
residuos para determinar si hay alguna correlación 
significativa con base en el orden en el que se 
presentaron en el archivo de datos. Puesto que el 
valor-P es menor que 0,05 hay indicación de una 
posible correlación serial.  

El análisis de ANOVA multivariado 
(MANOVA) se usa para determinar si un efecto 
en particular tiene una relación significativa con 
el grupo de variables dependientes que está siendo 
modelado. Valores-P menor de 0,05 indican que 
hay un efecto estadísticamente significativo al 
nivel de confianza del 95,0%. En este caso, el 
factor más importante (de acuerdo con la lambda 
de Wilks) es familia. 

 
Colinas 

Altas
Co l inas 

Bajas
C o l i n a s 

Medias
Estuarino

F l u v i o 
Lacustre

L l a n u r a 
Aluvial

Subandino
Terrazas 

Bajas
Fabaceae 25–9 20–12 15–9 13–6 17–10 27–15 1–2 29–12

Gnetaceae 1–1  1–1   1–1   

Hippocrateaceae 2–2 9–6 2–2 2–2 1–1 1–1  4–2

Icacinaceae   1–1   1–1   

Loganiaceae  7–1 5–1 6–1 3–1 8–1 1–1 4–1

Malpighiaceae 3–2 6–5 9–6 8–4 7–4 20–6 3–3 11–5

Melastomataceae 3–2 1–1 3–2  3–2 4–2 1–1 2–2

Menispermaceae 3–3 10–7 5–4 4–3 2–3 11–7  3–3

Olacaceae 2–1 4–1 2–1 1–1 1–1 3–1  3–1

Passifloraceae 11–1 20–2 13–1 6–1 13–1 16–2 6–1 17–2

Polygalaceae  1–1 1–1 1–1     

Polygonaceae 3–1 3–1 5–1 3–1 1–1 2–1  3–2

Rhamnaceae 1–1 1–1 2–1  2–1 2–1  1–1

Rubiaceae 7–5 18–8 8–7 6–5 5–3 18–7 6–4 15–9

Sapindaceae 16–3 19–3 10–3 9–1 11–2 19–3 20–4 8–2

Smilacaceae 4–1 3–1 2–1 1–1 1–1 6–1 7–1 2–1

Trigoniaceae  1–1    1–1  1–1

Ulmaceae  1–1 1–1     1–1

Verbenaceae 8–1 7–2 5–2 2–1 2–2 5–1 2–1 4–1

Violaceae  1–1 1–1 1–1    1–1

Vitaceae 5–2 6–2 2–1 4–1 2–1 8–2 1–1 6–2

Total general 188–95 284–142 181–103 131–70 137–78 295–127 107–52 221–110
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Discusión 
Linares (2001), reportó para Colombia 70 

familias de bejucos; mientras que Rangel-Ch. & 
Rivera (2004)  registraron un total de 170 familias 
de espermatofitos para el Chocó biogeográfico. 
Teniendo en cuenta nuestros resultados; el 21% 
de las familias de espermatofitos del Chocó 
Biogeográfico son lianas y bejucos o incluyen 
generos y/o especies de este grupo. Esta alta 
representatividad ha sido documentada por 

muchos autores en los bosques tropicales (Gentry 
1982; Schnitzer & Bongers 2002; Burhnam 2002, 
2004; De Walt & Chave 2004; Schnitzer 2005; 
Addo-Fordjour et al. 2008; Van der Heijden & 
Phillips 2008; Carrasco-Urra & Gianoli 2009; 
entre otros).

Schnitzer et al (2012), en un estudio 
realizado en la isla de Barro Colorado en Panamá 
sobre abundancia, diversidad y distribución de 
lianas,  encontaron que las familias más diversas 
fueron Sapindaceae, Fabaceae, Apocynaceae, 
Bignoniaceae y Malpighiaceae;  En otro estudio de 
lianas en la estación ecológica Noroeste de Paulista, 
Brasil, Rezende & Ranga (2005) reportaron las 
mismas familias como las más diversas. 

La distribución a nivel de familias de 
lianas y bejucos en el Chocó biogeográfico 
posiblemente está relacionada con el hecho 
de que estos ambientes tipifican de alguna 
manera la zona denominada depresión pacifica 
o anden pacifico (Rangel-Ch. & Rivera 2004). 
No obstante, esta aseveración debe ser tomada 
con cierto grado de reserva, debido a la poca 
disponibilidad de información sobre este grupo de 
plantas en el Chocó biogeográfico, pues es mucho 
más probable encontrar registros de especies 
arbóreas, ya que en su gran mayoría los estudios 
florísticos han estado focalizados hacia este hábito 
(especialmente >10cm) y a la poca atención que se 
ha dado a las lianas y bejucos, a pesar de su gran 
importancia en la dinámica y el gran aporte que se 
ha manifestado realizan a la diversidad florística 
en los bosques tropicales. 

Figura 2 – Especies de lianas y bejucos más abundantes 
en el Chocó Biogeográfico Colombiano
Figure 2 – Species of lianas and vines more abundant in the 
Colombian Chocó

Figura 3 – Especies de lianas y bejucos presentes en todos los ambientes del Chocó Biogeográfico colombiano
Figure 3 – Species of lianas and vines present in all environments Colombian Chocó Biogeographic
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Figura 4 – Abundancia de especies de lianas y bejucos 
por ambiente en el Chocó Biogeográfico Colombiano.
Figure 4 – Abundance of species of lianas and vines 
by environment in Colombian Chocó.

Figura 5 – Similaridad entre los tipos de ambientes a 
nivel de familias en el Chocó Biogeográfico Colombiano.
Figure 5 – Similarity between level environments types of 
families in the Colombian Chocó.

Por lo tanto, estos resultados deben ser 
interpretados como preliminares, pues, para poder 
realizar aseveraciones contundentes se requiere 
de más información tanto a nivel de registros de 
especímenes como de las variables ambientales y 
su influencia sobre la distribución de la riqueza y 
diversidad de especies.     

Conclusiones
Con 41 familias, 198 géneros y 700 especies 

de lianas y bejucos, el Chocó Biogeográfico 
Colombiano se podría identificar como una 
región potencialmente  diversa para este grupo de 

plantas, ya que con tan solo el 7,50% del territorio 
colombiano, alberga el 58,5% de la diversidad de 
familias para este grupo en el país.

Para el Chocó Biogeográfico Colombiano, las 
familias Bignoniaceae, Fabaceae, y Sapindaceae 
con 75, 74 y 59 especies respectivamente, agrupan 
208 de las 700 especies registradas, son las que 
más aportan a la diversidad de lianas y bejucos 
de la región.

Igualmente se destaca el hecho de que los 
ambientes que concentran la mayor cantidad de 
familias son Colinas medias (38), Llanura aluvial 
(37) y Colinas bajas (37); mientras que para géneros 
y especies Llanura aluvial (134/294), Colinas bajas 
(143/291) y Terrazas bajas (117/229) son los más 
importantes. Las lianas y bejucos presentan una 
alta similaridad entre los tipos de ambientes 72% 
a nivel de familias. Sin embargo, las familias 
Acanthaceae, Apocynaceae, Bignoniaceae, 
Boraginaceae, Campanulaceae, Combretaceae, 
Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, 
Hippocrateaceae, Passifloraceae, Polygonaceae, 
Rhamnaceae, Sapindaceae, marcan una diferencia 
importante en cuanto a su distribución en los tipos 
de ambiente del Chocó Biogeográfico colombiano; 
mientras que, los  tipos de ambiente, Colinas bajas, 
Subandino y Colinas altas, son  muy diferentes.
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Resumo
Campos rupestres constituem uma vegetação típica de montanhas da Cadeia do Espinhaço e com elevado grau de 
endemismo de plantas, contendo algumas áreas com histórico de perturbações por garimpo e pisoteio. O presente 
estudo foca em duas perguntas principais: 1) Campos rupestres que foram perturbados pelo garimpo há cerca de 15 
anos atrás possuem composição florística e estrutura similares a áreas sem perturbação? 2) A riqueza e abundância 
de espécies exóticas invasoras e de espécies nativas de ampla distribuição tendem a ser mais elevadas nessas áreas 
garimpadas ou pisoteadas? Quatro campos rupestres foram amostrados em Igatu, Andaraí, Chapada Diamantina, 
Bahia, Brasil: dois onde a atividade de garimpo cessou há 15 anos, um sob perturbação atual por pisoteio, mas sem 
histórico de garimpo e outro em uma área conservada (vegetação amostrada por 16 parcelas de 10x10 m, quatro em 
cada área). A distribuição geográfica das espécies foram determinadas com base na literatura e análises de classificação 
e ordenação foram feitas. A composição florística dos campos rupestres foi afetada pelas perturbações, mas apenas 
a perturbação por garimpo teve efeito marcante sobre a estrutura da vegetação. Espécies de ampla distribuição mais 
generalistas e a espécie invasora Melinis minutiflora P.Beauv. foram restritas às áreas perturbadas, mostrando a ne-
cessidade de monitoramento de espécies invasoras nas áreas garimpadas do Parque Nacional da Chapada Diamantina.
Palavras-chave: Chapada Diamantina; conservação da biodiversidade; espécie ruderal; perturbação; regeneração 
vegetal

Abstract
The rupestrian grasslands vegetation occurs at the mountaintops of the Espinhaço Range harboring high number of 
endemic plant species. Despite its importance, some areas of rupestrian grasslands are under anthropogenic disturbance 
due to mining and trampling. The present study had two main questions: 1) Are the floristic composition and structure 
of rupestrian grasslands in areas impacted by mining similar to areas not subjected to mining? Are there tendencies 
to increase the abundances of exotic invasive and wild widespread plant species in areas impacted by mining or 
trampling? To evaluate our questions we sampled four rocky grasslands in Igatu, Andaraí, Chapada Diamantina, 
Bahia, Brazil: two areas where the mining activities stopped 15 years ago, one area under current disturbance due 
to trampling, but without mining historic, and a fourth area which is well conserved. The vegetation was sampled in 
16 10x10 m plots, four in each site. The geographic distribution of each species was defined based in the literature. 
Cluster and ordination analysis were performed. We conclude that the floristic composition of the sites was affected 
by previous and current disturbances, but only the mining disturbance had strong effect in vegetation structure, with 
the conserved area harboring a great part of the Brazilian endemic species. The exotic and invasive plant Melinis 
minutiflora P.Beauv. occurred only at the disturbed sites, mainly in the mined sites, stressing that rupestrian grassland 
sites subjected to mining in the past should be monitored against invasive species.
Key words: Chapada Diamantina; biodiversity conservation; ruderal species; disturbance; vegetation regeneration.
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Introdução
Os campos rupestres são associados aos 

substratos de quartzito e hematita encontrados 
em montanhas, principalmente na Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais e Bahia. Nestas áreas, 
ocorre um mosaico de comunidades vegetais, 
compostas predominantemente por espécies 
perenes herbáceas a arbustivas ocorrentes em 
solos arenosos, pedregosos ou sobre afloramentos 
rochosos. Os campos rupestres são especialmente 
importantes para conservação da biodiversidade, 
já que possuem elevada riqueza em espécies e alto 
grau de endemismos (Harley 1995; Giulietti et 
al. 1997; Conceição & Giulietti 2002; Conceição 
& Pirani 2005, 2007; Conceição et al. 2007a,b; 
Jacobi et al. 2007; Messias et al. 2011). 

Apesar dos campos rupestres abrigarem 
número elevado de espécies endêmicas, eles estão 
e estiveram historicamente sujeitos a degradações 
derivadas da ação humana, como queimadas 
para renovação de pastagens, coleta de plantas 
com valor econômico e atividade garimpeira 
(Harley 1995; Giuletti et al. 1997; Jacobi et 
al. 2007; Santos et al. 2010). Usualmente, as 
perturbações favorecem o estabelecimento de 
plantas generalistas e/ou invasoras, com elevada 
habilidade competitiva, representando uma 
ameaça às espécies nativas endêmicas (Pivello 
et al. 1999; Meirelles et al. 1999; Lorenzi 2000; 
Porembski 2000; Hoffmann et al. 2004; Barbosa et 
al. 2010). Nos campos rupestres, a vulnerabilidade 
da vegetação nativa é acentuada, já que os solos 
formam bancos de sementes com baixo potencial 
regenerativo (Medina & Fernandes 2007).

Em Igatu, na Chapada Diamantina, houve 
um período de intensa exploração de diamantes, o 
que ocasionou profundas modificações ambientais, 
como alterações de drenagens e a retirada da 
vegetação, inicialmente realizada manualmente 
e depois por meio de queimadas, como parte 
da atividade garimpeira instalada na região por 
volta de 1850 (Santos et al. 2010). Apesar dos 
impactos negativos causados pelo garimpo em 
Igatu (Santos et al. 2010), estudos na Chapada 
Diamantina demonstram que os campos rupestres 
são resilientes à perturbação decorrente deste 
tipo de atividade (Neves & Conceição 2007) e ao 
distúrbio por incêndios (Neves & Conceição 2010). 

O presente estudo foi desenvolvido com 
base na hipótese de que a vegetação de campos 
rupestres estabelecida em áreas garimpadas no 
passado e em repouso há cerca de 15 anos deve 

apresentar estrutura similar à de áreas de campos 
rupestres não perturbadas pelo garimpo, porém 
possuindo diferenciação florística relacionada 
à maior proporção de espécies nativas de ampla 
distribuição e de espécies invasoras em detrimento 
de espécies endêmicas.

A partir dessa hipótese foram formuladas 
duas perguntas para serem respondidas no presente 
estudo: 1) Os campos rupestres perturbados pelo 
garimpo há 15 anos possuem composição e 
estrutura similares aos campos rupestres sem 
perturbação pelo garimpo? 2) O número de 
espécies e a abundância de espécies invasoras e 
de espécies nativas ruderais tendem a ser mais 
elevados nessas áreas garimpadas?

Material e Métodos
As áreas de estudo situam-se na vila de Igatu, 

município de Andaraí, Chapada Diamantina, 
Bahia, Brasil, localizada em uma importante área 
de exploração de diamantes no século XIX, cujo 
apogeu foi entre 1900 e 1920, quando possuía 
cerca de 30 mil habitantes. Entre 1996 e 1998, 
o garimpo na região foi banido e atualmente a 
vila de Igatu possui cerca de 400 habitantes e é 
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, com o garimpo quase 
totalmente substituído pelo turismo (Nolasco 2000 
apud Santos et al. 2010).

Igatu localiza-se no interior do Parque 
Nacional da Chapada Diamantina, nas coordenadas 
12o48’27”S e 41o19’53”O, a 756 m de altitude, em 
uma região com serras de superfícies irregulares, 
refletindo antigos dobramentos, sendo encontradas 
áreas planas com afloramentos rochosos ou 
neossolos arenosos. O clima na região varia de 
úmido a subúmido, a depender da localização 
topográfica, com estação chuvosa geralmente 
de outubro a março e seca de abril a setembro. A 
precipitação média anual típica varia entre 1200 
a 1400 mm, com temperaturas extremas de 0oC 
entre junho a agosto e 30o C de novembro a janeiro 
(Nolasco 2000 apud Santos et al. 2010).

A amostragem da vegetação foi estratificada 
em três áreas perturbadas, sendo duas delas 
por possuírem histórico de garimpo: o garimpo 
antes do rio (GA) (12o53’0,72”S 41o19’10,18”O; 
730 m de altitude) e o garimpo depois do rio 
(GD) (12o52’45,08”S 41o19’8,46”O; 710 m de 
altitude); e uma área perturbada não garimpada 
(PNG) (12o53’40,63”S 41o19’9,41”O; 740 m 
altitude), mas degradada por pisoteio e descarte 
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de lixo, situada na vila e conhecida como Morro 
do Celular, frequentemente acessado pelos 
moradores e turistas para efetuar ligações de 
celular. Uma quarta área em local conservado (C) 
foi amostrada no local conhecido como Pedra do 
Descanso (12o53’41,59”S–41o19’31,00”O; 900 m 
altitude). Nas duas áreas que foram garimpadas 
há 15 anos (GA e GD), a vegetação anterior 
à mineração é desconhecida, mas atualmente 
classificada como campo rupestre, onde há sinais 
de remoção de sedimento e rochas. Nas demais 
áreas predomina o hábitat de afloramento rochoso, 
assim como em outras áreas típicas de campos 
rupestres (Conceição & Pirani 2005; Conceição 
et al. 2007a,b).

A vegetação foi amostrada por 16 parcelas 
10x10 m em junho de 2012, quatro parcelas em 
cada área. Foi realizado o censo das espécies 
ocorrentes nas parcelas, constituindo os dados 
de composição florística (qualitativo). Em cada 
parcela de 10×10 m foram sorteadas cinco 
subparcelas de 2×2 m, a partir das quais foram 
obtidos os dados de porcentagem de cobertura das 
espécies (Conceição & Pirani 2005).

Os dados de composição de espécies 
levantados nas 16 parcelas de 10×10 m foram 
incluídos na matriz de presença e ausência 
utilizada para análise da similaridade florística 
entre as parcelas utilizando o método de 
agrupamento Unweighted Pair Group Method 
with Arithmetic Mean (UPGMA) e coeficiente de 
Jaccard (Material suplementar 1). As porcentagens 
de cobertura levantadas nas cinco subparcelas 
de cada parcela de 10x10 m foram somadas e 
arranjadas na matriz com os dados quantitativos 
por parcelas de 10×10 m (Material suplementar 
2), utilizados para análise de correspondência 
retificada (DCA) (Ter Braak 1995). Ambas as 
análises incluíram apenas as espécies ocorrentes 
em mais de uma parcela (Ter Braak 1995; McCune 
& Grace 2002) e foram processadas com uso do 
programa PAST 3.03, com produção dos gráficos 
cluster e biplot (DCA) (Hammer et al. 2001). 
A matriz incluindo todas as espécies também é 
disponibilizada (Material suplementar 3).

As espécies foram classificadas em famílias 
segundo o sistema do Angiosperm Phylogeny 
Group III (APG III 2009). A distribuição geográfica 
das espécies, assim como a caracterização quanto 
à ocorrência preferencial de algumas nativas em 
áreas antropizadas, foram definidas a partir da 
Lista de Espécies da Flora do Brasil. Espécies 

de plantas nativas ou exóticas que crescem 
preferencialmente em habitats submetidos a 
distúrbios humanos foram consideradas como 
ruderais e identificadas segundo Lorenzi (2000). 
O número de espécies ruderais ocorrentes 
nas subparcelas de 2×2 m, assim como suas 
porcentagens de cobertura, foram comparados 
entre as quatro áreas (GA, GD, PNG, C) por 
análise de variância (ANOVA), calculada com 
uso do programa PAST (Hammer et al. 2001). 

Resultados
No total, foram amostradas 54 espécies 

nas 16 parcelas de 10×10 m, sendo 31 em GA, 
37 em GD, 30 em PNG e 25 em C (Tab. 1). Oito 
espécies ocorreram apenas no levantamento 
florístico feito nas parcelas de 10×10 m, mas 
não no levantamento fitossociológico feito nas 
subparcelas de 2×2 m. Destas oito espécies, quatro 
foram amostradas em C, três em PNG e uma em 
GA e em GD (Tab. 1).

Ocorreram cinco espécies ruderais, 
nenhuma delas endêmica do Brasil. Essas cinco 
espécies foram restritas às áreas perturbadas, 
predominantemente nas duas áreas garimpadas 
(95% da cobertura de ruderais) (Tab. 2). Dessas, a 
exótica invasora Melinis minutiflora foi a espécie 
mais abundante, ocorrendo em todas as áreas 
perturbadas (GA, GD e PNG), mas não na área 
conservada.

Houve predomínio de espécies endêmicas do 
Brasil na riqueza total de todas as áreas, variando 
entre 17 a 22 espécies endêmicas por área (Tab. 
3). As espécies endêmicas corresponderam a cerca 
de três quartos da porcentagem de cobertura de 
cada uma das áreas amostradas. Salienta-se a 
elevada abundância das espécies endêmicas da 
Bahia, principalmente em C e GA, onde essas 
endêmicas do estado representam mais da metade 
da cobertura vegetal.

Em C, ocorreu o menor número de espécies 
referidas para áreas antropizadas (2) e a maior 
cobertura delas (14,9%), enquanto que nas áreas 
garimpadas ocorreu o maior número de espécies 
(6 a 8) e a menor cobertura em GA (4,03%) 
(Tabela 3). O número de espécies referidas para 
áreas antropizadas foi distinto apenas entre GD e 
C (F(3, 12) = 3,638, p = 0,0450), sendo menor em 
C (p = 0,033). Não houve diferença significativa 
entre nenhuma das áreas quando consideradas 
as porcentagens de cobertura (F(3, 12) = 0,594, p 
= 0,864).
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Áreas
Perturbadas

Área não 
perturbada

Distribuição geográfica GA GD PNG C
Spp CR Spp CR Spp CR Spp CR

Endêmica da Bahia 8 54,97 12 49,80 7 34,64 12 57,61
Endêmica de dois estados 6 9,56 5 7,51 6 39,45 4 21,26
Demais endêmicas Brasil 5 29,55 5 18,32 4 8,56 3 2,94
Não end. Brasil e A.Antrop. 6 4,03 8 10,25 4 8,2 2 14,86
Demais não end. Brasil 4 1,72 4 6,05 1 2,61 2 3,02
Espécie exótica invasora 1 1,72 1 8,01 1 0,36 0 0
Indeterminada 2 0,00 1 0,06 7 6,18 2 0,31
Total 31 100 37 100 30 100 25 100

Espécies ruderais (Lorenzi 2000) Perturbadas NP

GA GD PNG C
*Melinis minutiflora P.Beauv. 1,7 8,0 0,4 0,0
Andropogon leucostachyus Kunth 0,0 3,4 0,0 0,0
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke 1,6 0,1 0,0 0,0
Stylosanthes viscosa Sw. 0,4 0,1 0,4 0,0

Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel 0,3 0,0 0,0 0,0
Total 4,0 11,6 0,8 0,0

Tabela 2 – Cobertura relativa (%) das espécies ruderais (Lorenzi 2000) amostradas em áreas perturbadas e não 
perturbadas (NP) em Igatu, Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. GA: garimpo antes do rio; GD: 
garimpo depois do rio; PNG: perturbada não garimpada; C: conservada. * Refere-se à única espécie exótica invasora.
Table 2 – Relative cover (%) of ruderal species (Lorenzi 2000) sampled in disturbed and not disturbed (NP) areas in Igatu, Chapada 
Diamantina National Park, Bahia, Brazil. GA: mining before the river; GD: mining after the river; PNG: disturbed not mining; C: 
conserved. * Indicates the single invasive exotic species.

Tabela 3 – Número de espécies (Spp) e coberturas relativas (CR) por distribuição geográfica conforme a Lista de 
Espécies da Flora do Brasil. GA: garimpo antes do rio; GD: garimpo depois do rio; PNG: perturbada não garimpada; 
C: conservada. End.: endêmica. A.Antrop.: áreas antropizadas. Campos rupestres em Igatu, Parque Nacional da 
Chapada Diamantina, Bahia, Brasil.
Table 3 – Species number (Spp) and relative covers (CR) per geographic distribution according the Brazilian Flora Checklist. GA: 
mining before the river; GD: mining after the river; PNG: disturbed not mining; C: conserved. End.: endemic. A.Antrop.: anthropic 
areas. Rupestrian grasslands in Igatu, Chapada Diamantina National Park, Bahia, Brazil. 

O dendrograma de similaridade de Jaccard (Fig. 
1) revelou 21% de similaridade florística entre as 16 
parcelas e discerniu as parcelas em área conservada 
(C) das parcelas em áreas perturbadas (GA, GD e 
PNG). O grupo das parcelas em C apresenta 37% 
de similaridade, enquanto o das parcelas em áreas 
perturbadas apresenta 24% de similaridade. As 
parcelas mais similares entre si foram em PNG, 
formando pares 56% e 66% similares.

As parcelas das áreas perturbadas (G e 
PNG) não ficaram completamente separadas 
das parcelas da área conservada, como pode ser 
observado na Figura 2, embora haja tendência 
na formação de grupos. Com exceção de GD2, 
o eixo 1 separa as parcelas das áreas garimpadas 
das demais. As parcelas GD2 e PNG1 misturam-
se às parcelas da área C. As parcelas em PNG são 
distinguidas pelo eixo 2 da Figura 2. 
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Discussão
A vegetação da área conservada possui uma 

flora diferenciada, tanto das áreas perturbadas pelo 
garimpo (GA e GD) como das áreas afetadas pelo 
pisoteio humano (PNG). Essa distinção deve ser 
consequência das perturbações, com eliminação 
de algumas espécies mais sensíveis e introdução de 
espécies ruderais e da exótica Melinis minutifolia, 
que foram exclusivas das áreas perturbadas. 

Ao contrário do esperado, as espécies 
referidas para áreas antropizadas tenderam a 
apresentar coberturas relativas maiores nos campos 
rupestres da área conservada, embora representadas 
por apenas duas espécies de Bromeliaceae 
(Tillandsia recurvata e Tillandsia loliaceae). 
Na verdade, essa abundância elevada deve-se 
apenas a T. recurvata (99,7% da cobertura de 
espécies referidas para áreas antropizadas na área 
conservada - 14,8% da cobertura total desta área), 
que é um componente usual em campos rupestres 
sem perturbação (Conceição & Pirani 2005; Jacobi 
& Carmo 2011), não sendo ruderal por não ter 
ocorrência preferencial em habitats submetidos a 
distúrbios humanos.

Apesar das distinções reveladas pelo 
dendrograma, a análise de correspondência não 
revelou grupos exclusivos em C, já que a parcela 
GD2 é mais similar às parcelas em C (Fig. 2). Isso 
revela que mesmo em áreas garimpadas há parte 
da vegetação estruturalmente similar à vegetação 
em áreas conservadas (Fig. 2), como é o caso da 
vegetação na parcela GD2, composta por 100% 
de espécies endêmicas. Por outro lado, as demais 
parcelas nas áreas garimpadas formam um grupo e 
são evidências de que a perturbação pelo garimpo 
afeta a estrutura da vegetação, já que ainda são 
distintas das parcelas sob perturbação, mas sem 
garimpo. 

O comprimento dos eixos do DCA revela 
que há um forte gradiente entre as parcelas 
analisadas. O eixo 1 pode ser interpretado como 
um gradiente de perturbação pelo garimpo, sendo 
polarizado por GD1, uma parcela altamente 
impactada, que possui quase metade da cobertura 
vegetal composta pela exótica invasora M. 
minutiflora (45%), que juntamente com outras duas 
espécies ruderais (Andropogon leucosthachyus e 
Bulbostyllis capillaris), compreendem 65% da 
vegetação nessa parcela. Na outra extremidade do 
eixo está a parcela C2, com 100% da vegetação 
endêmica da Bahia e Minas Gerais, sendo 78% 
delas endêmicas da Bahia.

Figura 1 – Dendrograma de similaridade de Jaccard 
e UPGMA agrupando as 16 parcelas de 10x10 m em 
campos rupestres de Igatu, Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, Bahia, Brasil. Correlação cofenética = 0,7. 
GA: garimpo antes do rio; GD: garimpo depois do rio; 
PNG: perturbada não garimpada; C: conservada.
Figure 1 – Cluster of 16 10x10 m plots using Jaccard’s 
similarities and UPGMA. Cophenetic correlation = 0.7. GA: 
mining before the river; GD: mining after the river; PNG: 
disturbed not mining; C: conserved. Rupestrian grasslands in 
Igatu, Chapada Diamantina National Park, Bahia, Brazil.

Figura 2 – Análise de correspondência retificada com 
base na matriz de áreas de coberturas das espécies nas 
16 parcelas de 10 ×10 m nos campos rupestres em Igatu, 
Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. 
Autovalor do eixo 1 = 0,73 e do eixo 2 = 0,45. GA: 
garimpo antes do rio; GD: garimpo depois do rio; PNG: 
perturbada não garimpada; C: conservada.
Figure 2 – Dentrended Correspondence Analysis based in a 
matrix with species cover areas in 16 10 × 10 m plots in the 
rupestrian grasslands in Igatu, Chapada Diamantina National 
Park, Bahia, Brazil. Axis 1 eigenvalues = 0.73 and axis 2 = 0.45. 
GA: mining before the river; GD: mining after the river; PNG: 
disturbed not mining; C: conserved.
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Melinis minutiflora (capim-gordura) foi 
uma espécie exótica invasora presente nas áreas 
impactadas e é uma ameaça à biodiversidade nas 
savanas e campos, principalmente nas áreas com 
elevada luminosidade (Pivello et al. 1999; Hoffmann 
et al. 2004), assim como nos afloramentos rochosos, 
aumentando o risco de incêndios no período seco 
(Meirelles et al. 1999; Porembski 2000; Hoffmann 
et al. 2004), motivo pelo qual é especialmente 
indesejável nas estradas de ferro (Lorenzi 2000). 
Apesar dessa espécie ser uma exótica invasora, ela 
não estava presente em diversas comunidades de 
campos rupestres estudadas (Conceição & Giulietti 
2002; Conceição & Pirani 2005; Conceição et al. 
2007; Jacobi et al. 2008; Vincent & Meguro 2008; 
Ataíde et al. 2011; Borges et al. 2011; Messias et 
al. 2011), mas estava presente em áreas afetadas 
por garimpo, tanto em Igatu (presente estudo) 
como em outros campos rupestres da Bahia (Neves 
& Conceição 2007) e Minas Gerais (Jacobi et al. 
2007), assim como em áreas próximas a rodovias 
(Barbosa et al. 2010), ameaçando a biodiversidade 
desse ecossistema. Eventualmente, M. minutiflora 
ocorre em campos rupestres sem garimpo, como 
nas cangas da Serra da Calçada, em Minas Gerais, 
mas com abundância marcante apenas nas áreas 
antropizadas (Viana & Lombardi 2007).

A ausência de M. minutiflora em áreas afetadas 
por incêndios (Neves & Conceição 2010) é uma 
evidência do fogo como fator natural dos campos 
rupestres e salienta as diferenças dos campos 
rupestres estabelecidos em áreas garimpadas. Não 
é possível saber se essa espécie está em processo de 
expansão nos campos rupestres de Igatu, ameaçando 
essa vegetação na região, ou se M. minutiflora está 
sendo gradativamente excluída nessas áreas em 
regeneração há 15 anos da interrupção do garimpo. 
Ao considerar as alterações no substrato e redução 
da cobertura vegetal nas áreas garimpadas (Santos 
et al. 2010), o restabelecimento de uma vegetação 
endêmica em 15 anos salienta o elevado potencial 
de regeneração natural dos campos rupestres 
(autóctone).

Em síntese, conclui-se que a composição 
florística foi afetada pelas perturbações, sejam as 
decorrentes do garimpo, sejam as resultantes do 
pisoteio de turistas e moradores. No entanto, apenas 
a perturbação por garimpo teve efeito mensurável 
marcante sobre a estrutura da vegetação. A maior 
parte da vegetação é composta por espécies 
endêmicas do Brasil, sempre com elevada proporção 
de espécies restritas à Bahia. 

As ausências de espécies ruderais e da exótica 
M. minutiflora nos campos rupestres em áreas 
conservadas, ao contrário do que ocorre nas áreas 
perturbadas, são evidências de que os impactos 
antrópicos aumentam a susceptibilidade da vegetação 
à ocorrência de espécies ruderais e invasoras. Desse 
modo, as áreas garimpadas no Parque Nacional da 
Chapada Diamantina merecem atenção especial 
para conservação da biodiversidade, justificando um 
monitoramento de espécies invasoras nessas áreas.

Material suplementar
Arquivos suplementares a este artigo estão 

disponíveis. S1 corresponde à matriz de presença-
ausência utilizada na análise de agrupamento da 
Figura 1, onde apenas espécies presentes em duas ou 
mais parcelas estão representadas e S3 corresponde 
à mesma matriz com todas as espécies coletadas 
(incluindo as espécies coletadas em apenas uma 
parcela). S2 corresponde à matriz com a cobertura de 
cada espécie amostrada nas parcelas fitossociológicas, 
utilizadas para criar o gráfico de ordenação da Figura 
2. O último arquivo suplementar é a Tabela 1 deste 
artigo em formato de texto para download. 
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Resumo
A vegetação de caatinga do nordeste brasileiro ocorre principalmente sobre dois tipos de substrato 
principais: sobre solos derivados do embasamento cristalino pré-cambriano e sobre a cobertura arenosa 
das bacias sedimentares. Evidências recentes têm demonstrado variações na dinâmica, estrutura e com-
posição florística da caatinga desses dois macroambientes, o que fundamenta a necessidade de estudos 
com enfoque nas diferenças florísticas entre esses diferentes substratos. O presente estudo florístico das 
ecorregiões de caatinga, Depressão Sertaneja Meridional e Raso da Catarina, no município de Tucano, 
Bahia, é de especial interesse porque neste município ocorrem esses dois substratos em escala geográfica 
local, permitindo ampliar o conhecimento sobre a heterogeneidade do Domínio da Caatinga. Neste tra-
balho é apresentado um inventário florístico de 14 localidades nestas duas ecorregiões da Caatinga. Em 
conjunto, as caatingas amostradas apresentaram uma alta riqueza florística em comparação com outras 
áreas no nordeste do Brasil. Foram coletadas 450 espécies, 288 gêneros e 82 famílias. A maior riqueza 
em espécies foi das Leguminosae, seguida por Euphorbiaceae. Nas localidades sobre substrato derivado 
do embasamento cristalino ocorreram 226 espécies, enquanto nas de substrato arenoso ocorreram 284 
espécies. A proporção de espécies em comum entre esses dois tipos de substrato foi de apenas 13%. 
Diferenças em composição florística reforçam a hipótese de duas biotas distintas associadas aos dois 
principais tipos de substrato, que compõem a vegetação da caatinga.
Palavras-chave: floresta sazonalmente seca, Depressão Sertaneja Meridional, Raso da Catarina, se-
miárido brasileiro.

Abstract
The caatinga vegetation of northeastern Brazil occurs mainly in Pre-Cambrian, crystalline-derived 
soils and also on sedimentary-basin-derived sandy soils. Recent evidence has shown variations in the 
dynamics, structure and floristic composition of the caatinga over these two different edaphic mac-
ro-environments, which justifies the need for studies focusing on different substrates. A floristic study 
of the caatinga ecoregions Depressão Sertaneja Meridional and Raso da Catarina in the municipality 
of Tucano, Bahia, Brazil, is of special interest because both substrates occur in a local scale, allowing 
the opportunity to broaden our knowledge on ecological heterogeneity within the Caatinga biome. In 
the current study we carried out a floristic survey of 14 sites distributed throughout the ecoregions of 
caatinga in Tucano. We found high species diversity in the caatingas of Tucano when compared to other 
areas in northeastern Brazil. A total of 450 species, 288 genera, and 82 families were collected. The 
most species rich families are Leguminosae and Euphorbiaceae. There occur 226 species in the sites 
on crystalline basement, whereas 284 species were collected in the sandy areas. The ecoregions were 
only 13% similar in floristic composition. We found strong differences between the ecoregions with 
respect to floristic composition and predominant plant habit as proxy for phytophysiognomy. Overall, 
our results reinforce the hypothesis of two distinct biotas that assembly the caatinga dry woodlands.
Key words: Brazilian semiarid, Depressão Sertaneja Meridional, Raso da Catarina, seasonally dry forest.
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Introdução
A vegetação de caatinga é o maior e um 

dos mais diversos núcleos das florestas tropicais 
sazonalmente secas (FTSS), que compõem um 
bioma neotropical com distribuição disjunta e 
fortemente marcado pela sazonalidade climática, 
precipitação anual abaixo de 1200 mm, estrato 
herbáceo efêmero e alta diversidade e endemismo 
de Leguminosae (Pennington et al. 2000; Queiroz 
2006; Linares-Palomino et al. 2010; Särkinen et 
al. 2011; Oliveira-Filho et al. 2013). Ocupando 
uma área de cerca de 850.000 km2, a Caatinga 
estende-se desde ca. 02º50’S em seu limite norte, 
nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, até 
ca. 17º20’S em seu limite sul, no norte do estado 
de Minas Gerais, o que corresponde à maior parte 
da região semiárida do Nordeste e quase 10% do 
território brasileiro (Ab’Saber 1974).

Dentre as mais de 30 mil espécies de 
angiospermas listadas na flora do Brasil (Forzza 
et al. 2010), aproximadamente 4500 ocorrem no 
Domínio da Caatinga. Embora isso represente 
15% das espécies do Brasil, apenas cerca de 1% 
da sua vegetação está protegida em unidades de 
conservação (Leal et al. 2005; Queiroz 2006). 
Além disso, a conservação da biodiversidade da 
Caatinga carece de informações básicas, já que 
aproximadamente 50% do seu território não têm 
sido incluídos em programas de inventário de 
biodiversidade (Santos et al. 2011). Considerando 
apenas as diversas fitofisionomias da vegetação 
de caatinga (por exemplo, excluindo os campos 
rupestres da Chapada Diamantina na Bahia), há 
pelo menos 318 espécies endêmicas (Giulietti et 
al. 2002). Apesar de sua importância florística 
e biogeográfica, a caatinga está entre os tipos 
de vegetação deciduais mais ameaçados da 
região Neotropical, sendo alvo de destruição de 
grandes áreas naturais, o que tem resultado em 
um crescente processo de fragmentação (Queiroz 
2006; Santos et al. 2011; Albuquerque et al. 2012). 

As  caa t ingas  gera lmente  têm s ido 
consideradas como uma unidade vegetacional 
homogênea em estudos que anal isam a 
sua composição florística para inferências 
biogeográficas e/ou ecológicas em escalas amplas 
(Pennington et al. 2000; Oliveira-Filho et al. 
2006). Entretanto, estudos mostram que há uma 
forte relação entre o substrato e a variação na 
vegetação, tanto do ponto de vista fisionômico, 
quanto florístico e de aspectos morfofuncionais 
(Queiroz 2006).

A diversidade florística e fitofisionômica 
da Caatinga (Andrade-Lima 1981; Sampaio et al. 
2002; Prado 2003; Queiroz et al. 2006; Santos et 
al. 2012) corrobora, portanto, ao reconhecimento 
de diferentes ecorregiões, onde cada uma abriga 
uma assembleia única de espécies e alto endemismo 
(Velloso et al. 2002; Queiroz 2006). Provavelmente, 
essa diversidade de tipos de vegetação responde 
primariamente às grandes unidades geomorfológicas 
e, secundariamente, à variação na intensidade do 
déficit hídrico (Queiroz 2006).

O tipo de solo também pode influenciar na 
estrutura e dinâmica da vegetação das caatingas e, 
consequentemente, na sua composição florística 
(Rodal 1992). Análises de padrões de diversidade, 
distribuição e endemismos das Leguminosae em 
áreas de caatingas com fisionomias aparentemente 
homogêneas têm demonstrado que, sob a 
denominação de caatinga, provavelmente existam 
duas biotas historicamente distintas (Queiroz 
2006; Cardoso & Queiroz 2007). Estes autores 
argumentam que as ecorregiões da Caatinga 
poderiam ser subdivididas em uma biota associada 
às superfícies sedimentares arenosas, enquanto a 
outra associada aos solos geralmente pedregosos 
derivados de rochas cristalinas pré-cambrianas 
(Queiroz 2006; Cardoso & Queiroz 2007; Araújo 
et al. 2011). De fato, além de apresentar maior 
densidade de indivíduos por espécie (Andrade-
Lima 1981; Lyra 1982; Rodal 1992; Rocha et al. 
2004), a caatinga associada às bacias sedimentares é 
também mais rica em espécies e endemismos do que 
a caatinga sobre solos derivados do embasamento 
cristalino (Queiroz 2006). Características ecológicas 
marcantes da vegetação de caatinga sobre substrato 
arenoso incluem, por exemplo, baixa taxa de 
deciduidade foliar durante a estação seca e muitas 
espécies com síndromes de dispersão zoocórica 
(Rodal & Sampaio 2002; Rocha et al. 2004).

A hipótese de duas biotas distintas relacionadas 
ao substrato compondo as caatingas foi indicada 
principalmente a partir de estudos sobre a repartição 
da flora (Gomes et al. 2006), especialmente, do 
componente lenhoso (Araújo et al., 2005; Santos et 
al. 2012), e confirmada por padrões biogeográficos 
de Leguminosae em diferentes escalas (Queiroz 
2006; Cardoso & Queiroz 2007) e pela distribuição 
e diversificação do gênero Croton (Euphorbiaceae; 
Carneiro-Torres 2009). Embora estas sejam as 
famílias mais diversas e abundantes na caatinga 
(Queiroz et al. 2006), ainda seria necessário um 
estudo fitogeográfico mais amplo. 
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O objetivo do presente trabalho foi avaliar 
se a bacia sedimentar e o embasamento cristalino 
são importantes para distinção da composição e 
riqueza florísticas na caatinga em escala local. Para 
isso, foi investigada a composição florística em 
duas ecorregiões de caatinga (Depressão Sertaneja 
Meridional e Raso da Catarina) sobre substratos 
geomorfologicamente distintos foi investigada.

Material e Métodos
Área de estudo. O município de Tucano 

(10º55’S 39º04’W e 12º01’S 38º38’W) está localizado 
na microrregião de Euclides da Cunha ao nordeste do 
estado da Bahia. O clima da região é do tipo árido a 
semiárido, com temperatura média 20,7 a 27,1ºC, 
precipitação anual de 300 a 800 mm, sem uma estação 
chuvosa definida, apesar da tendência desta ocorrer 
entre primavera-verão (SEI 2009). A caatinga é o 
tipo de vegetação exclusivo no município, embora 
ela se apresente em diferentes fisionomias e com 
heterogeneidade florística, a depender das condições 
locais de solo (Cardoso & Queiroz 2007). A vegetação 
sobre solos derivados de rochas cristalinas do pré-
Cambriano distribui-se principalmente na parte oeste 
do município (Fig. 1) e está inserida na ecorregião 
Depressão Sertaneja Meridional (DS) (Velloso et 
al. 2002). É nessa área que ocorrem algumas serras 
com afloramentos graníticos que chegam a alcançar 
650 m de altitude e a fisionomia da vegetação 
pode variar desde arbustais com abundância de 
Cactaceae [especialmente Pilosocereus gounellei 
(F.A.C. Weber ex K. Schum.) Byles & G.D.Rowley] 
e Bromeliaceae (Encholirium spectabile Mart. ex 
Schult.f.), até uma formação arbórea densa, com 
diversidade e abundância de lianas e até mesmo 
epífitas. A ecorregião Raso da Catarina (RC) (Velloso 
et al. 2002) ocorre a leste do município (Fig. 1) e está 
inserida na bacia do Recôncavo-Tucano-Jatobá, onde 
são encontradas formações de arenito, com solo em 
geral menos fértil e clima um pouco mais úmido, com 
precipitação anual de 800 a 1100 mm (SEI 2009). A 
caatinga nesta região ocorre principalmente sobre 
a cobertura arenosa da sub-bacia de Tucano, com 
formações mais arbustivas.

Levantamento florístico
Foi realizado a partir de visitas periódicas, 

entre 2007 e 2013, em 14 fragmentos de caatinga 
nas duas ecorregiões (Fig. 1), alguns fragmentos 
foram visitados com maior frequência. Plantas 
vasculares coletadas previamente nas caatingas em 
Tucano e depositadas no Herbário da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (HUEFS) também 
foram incluídas na listagem florística, desde que 
providas de informações precisas sobre a localidade 
de coleta. As espécies foram identificadas a partir 
de literatura especializada, consulta a taxonomistas 
e comparação por material depositado em herbário. 
A classificação e nomenclatura das famílias de 
angiospermas seguiu o APG III (2009), com 
exceção de Fabaceae, que é referida como 
Leguminosae, segundo sugestão de Lewis et al. 
(2005). As plantas coletadas foram depositadas nos 
herbários HUEFS e HURB (Herbário do Recôncavo 
da Bahia). As espécies foram classificadas como 
ameaçadas de extinção segundo MMA (2008) e 
acerca do seu endemismo na caatinga (Giulietti et 
al. 2002; Forzza et al. 2010).

A similaridade entre as duas ecorregiões 
foi determinada através do índice de Sørensen 
(Magurran 2013) tanto para a composição florística 
como para os hábitos (ervas, arbustos, árvores e 
trepadeiras). Para determinação dos agrupamentos 
entre os fragmentos amostrados dentro de cada 
ecorregião, foi utilizada a análise multivariada 
NMDS (Escalonamento multidimensional não 
métrico) utilizando o Bray-Curtis como medida 
de similaridade, processada com uso do programa 
PAST (Hammer et al. 2001).

Resultados
Nas duas ecorregiões do município de Tucano 

foram registradas 450 espécies (448 angiospermas 
e três pteridófitas), distribuídas em 288 gêneros 
e 82 famílias (Tab. 1). A família mais rica em 
espécies foi Leguminosae (97 spp.), seguida 
por Euphorbiaceae (30), Malpighiaceae (20), 
Asteraceae (17), Rubiaceae (17), Apocynaceae (16) 
e Myrtaceae (11). Os gêneros mais diversos foram 
Croton, Mimosa e Senna (9 spp.), Chamaecrista 
(8) e Solanum (7). A proporção de hábitos em cada 
ecorregião, bem como em conjunto, é apresentada 
na Figura 2. Dentre as espécies coletadas, 
há o primeiro registro de Pelexia sceptrum 
(Orchidaceae) na região semiárida do Nordeste 
do Brasil (C.O.Azevedo & E.Smidt, comunicação 
pessoal), além das espécies recém-descritas: 
Senna bracteosa (Leguminosae-Caesalpinioideae) 
(Cardoso & Queiroz 2008), Pseudobombax 
parvi fol ium (Malvaceae-Bombacoideae) 
(Carvalho-Sobrinho & Queiroz 2010), Justicia 
angustissima (Acanthaceae) (Côrtes & Rapini 
2011) e Tibouchina caatingae (Melastomataceae) 
(Freitas et al. 2013).



688 Costa, G.M. da et al. 

Rodriguésia 66(3): 685-709. 2015

Figura 1 – Pontos de coleta em 14 localidades com fragmentos de caatinga sobre o embasamento cristalino derivado 
de rochas cristalinas pré-cambrianas e o substrato arenoso originado de bacias sedimentares, município de Tucano, 
Bahia, Brasil. 
Figure 1 – The 14 sampling sites bearing remnants of caatinga on pre-Cambrian crystalline basement and sandy soil from sedimentary 
basin, municipality of Tucano, Bahia, Brazil.
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Tabela 1 – Lista de espécies ocorrentes em 14 localidades de caatinga sobre bacia sedimentar arenosa (S) e 
embasamento cristalino (C) no município de Tucano, nordeste da Bahia, Brasil. Siglas para as iniciais dos coletores, 
hábitos, observações: AMC = A.M. de Carvalho; DC = D.Cardoso; GC = G. Costa; LCLL = L.C.L.Lima; LPQ = 
L.P.de Queiroz; HM = H.Maia; MCM = M.C.Machado; MTOM = M.T.O. Menezes; RPO = R.P. Oliveira; arb = 
arbusto; arv = árvore; epi = epífita; erv = erva; hem = hemiparasita; trep = trepadeira; end = endêmica; rl = Red List; 
ex = exótica. Essa tabela pode ser baixada em formato eletrônico em http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1333709.
Table 1– List of species occurring in 14 locations of caatinga on sandy sedimentary basin (S) and crystalline basement (C) in the 
municipality of Tucano, northeastern Bahia, Brazil. Acronym for the initials of collectors, habits, observations: AMC = A.M. de 
Carvalho; DC = D.Cardoso; GC = G. Costa; LCLL = L.C.L.Lima; LPQ = L.P. de Queiroz; HM = H.Maia; MCM = M.C.Machado; 
MTOM = M.T.O. Menezes; RPO = R.P. Oliveira; arb = shrub; arv = tree; epi = epiphyte; erv = herb; hem = mistletoe; trep = vine; end 
= endemic; rl = Red List; ex = exotic. This table is available in electronic format at: http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1333709.

Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Acanthaceae Harpochilus neesianus Mart. ex Nees DC 1196 x arb

Justicia aequilabris (Nees) Lindau DC969, 526 x x erv
Justicia angustissima A.L.A.Côrtes & Rapini GC 397 x erv end
Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard DC 477 x erv
Ruellia asperula (Mart. ex Ness) Lindau RPO 1432 x erv
Thyrsacanthus ramosissimus Moric. DC 143 x erv

Alstroemeriaceae Bomarea sp. DC 531 x erv
Amaranthaceae Alternanthera ramosissima (Mart.) Chodat DC 211 x erv

Alternanthera tenella Colla DC 472 x erv
Gomphrena demissa Mart. DC 883, AMC 3883 x x erv

Amaryllidaceae Amaryllidaceae sp. DC 465 x erv
Anacardiaceae Anacardium occidentale L. LPQ 3715 x arv

Astronium fraxinifolium Schott DC 940 x arv
Astronium graveolens Jacq. DC 205 x arv
Cyrtocarpa caatingae Mitchell & Daly DC 525 x arv rl
Schinopsis brasiliensis Engl. DC 140, 1183 x x arv rl
Schinus terebinthifolius Raddi DC 55 x arv
Spondias bahiensis P.Carvalho, van den Berg 
& M.Machado

MCM1477 x arv

Spondias tuberosa Arruda DC 2234, 876 x x arv end
Annonaceae Annona vepretorum Mart. DC 923 x arv end

Oxandra reticulata Maas GC 469 x arv
Apocynaceae Allamanda blanchetii A.DC. DC 36 x arb end

Aspidosperma pyrifolium Mart. GC 362, DC 43 x x arv
Blepharodon manicatum (Decne.) Fontella GC 357 x trep rl
Ditassa arianeae Fontella & E.A.Schwarz DC 125 x trep rl
Ditassa capillaris E.Fourn. DC 895 x trep
Ditassa dardanoi T.U.P.Konno & Wand. LPQ 9009 x trep
Ditassa hastata Decne. DC 228 x trep
Ditassa sp. DC 3019 x trep
Hancornia speciosa Gomez DC 948 x arb
Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel DC 217 x arb
Mandevilla funiformis (Vell.) K.Schum. DC 50 x trep



690 Costa, G.M. da et al. 

Rodriguésia 66(3): 685-709. 2015

Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Mandevilla microphylla (Stadelm.) M.F.Sales 
& Kin.-Gouv.

DC 974 x trep

Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand DC 878 x arb
Matelea harleyi Fontella DC 535 x trep
Matelea maritima (Jacq.) Woodson DC 1323 x trep
Matelea nigra (Decne.) Morillo & Fontella DC 113 x trep

Araceae Anthurium affine Schott GC 380 x erv
Philodendron leal-costae Mayo & G.M.Barroso DC 28 x erv

Arecaceae Arecaceae sp. GC 873 x arb
Syagrus coronata (Mart.) Becc. - x arv

Aristolochiaceae Aristolochia birostris Duchtr. DC 950 x trep
Asteraceae Aspilia sp. DC 490 x erv

Baccharis cinerea DC. DC 1339 x arb
Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M.King 
& H.Rob.

GC 334 x erv

Cosmos caudatus Kuntze DC 154 x erv
Delilia biflora (L.) Kuntze DC 1349 x erv
Moquiniastrum oligocephalum (Gardner) G. 
Sancho

GC 458 x arb

Lepidaploa cotoneaster (Willd.ex Spreng.) 
H.Rob.

GC 378, AMC3924 x x arb

Lepidaploa fruticosa (L.) H.Rob. DC 155 x erv
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. DC 64 x erv
Sonchus oleraceus L. DC 1348 x erv
Tilesia baccata (L.f.) Pruski DC 145, AMC3920 x x arb
Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex 
Baker

DC 13, 147 x x erv

Verbesina macrophylla (Cass.) S.F.Blake DC 1330 x arb
Wedelia hookeriana Gardner GC 468, 367 x x arb
Asteraceae1 GC 366 x erv
Asteraceae2 DC 512 x arv
Asteraceae3 DC 85 x erv

Begoniaceae Begonia saxicola A.DC. DC 1305 x erv
Bignoniaceae Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. DC 124 x x trep

Anemopaegma laeve  DC. DC 882 x trep

Cuspidaria sp. GC 408 x trep
Fridericia parviflora (Mart.  ex DC.) 
L.G.Lohmann

DC 1184 x trep

Fridericia erubescens (DC.) L.G.Lohmann GC 467 x trep
Handroanthus selachidentatus (A.H.Gentry) 
S.O.Grose

DC 2236 x arv rl

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos

GC 381 x arv
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Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith DC 927 x arb
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers GC 394 x trep

Boraginaceae Cordia glabrata (Mart.) A.DC. DC 104, 3032 x x arv
Cordia rufescens A.DC. DC 190 x arb
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. DC 3021 x arv
Heliotropium angiospermum Murray GC 373 x erv
Tournefortia floribunda Kunth GC 449 x arb
Tournefortia rubicunda Salzm. ex A.DC. DC 899, 552 x x arb
Tournefortia salicifolia A.DC. DC 984 x arb
Varronia globosa Jacq. LPQ 9013, GC 452 x x arb
Varronia leucocephala (Moric.) J.S.Mill. DC 77 x arb end

Bromeliaceae Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f. x erv
Cryptanthus bahianus L.B.Sm. DC 544 x erv
Encholirium spectabile Mart. ex Schult. & 
Schult.f.

- x erv

Hohenbergia catingae Ule GC 379 x erv
Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez DC 481 x erv end
Tillandsia polystachia (L.) L. DC 3035 x epi

Burseraceae Commiphora  leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett DC 2226, 528 x x arv
Cactaceae Arrojadoa rhodantha (Gürke) Britton & Rose DC 47 x arb end

Cereus jamacaru DC. - x x arv
Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose - x arb end
Melocactus zehntneri (Britton & Rose) 
Luetzelb.

DC 2224 x arb

Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & 
Rowley

DC 976 x arb

Pilosocereus tuberculatus (Werderm.) Byles 
& Rowley

DC 981 x arv end

Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles 
& Rowley

DC 62 x arb

Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & 
Stuppy

DC 890 x arb

Tacinga subcylindrica M.Machado & 
N.P.Taylor stat. nov. ined.

MTOM 329 x erv

Tacinga palmadora (Britton & Rose) 
N.P.Taylor & Stuppy

GC 386 x arb end

Cannaceae Canna indica L. DC 87 x erv
Capparaceae Colicodendron yco Mart. GC 872, DC 115 x x arb end

Crataeva tapia L. - x arv
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl. DC 171, 105 x x arb
Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo 
& Iltis

DC 7, 114 x x arb

Caricaceae Jacaratia corumbensis Kuntze DC 884, 2349 x arb
Celastraceae Maytenus patens Reissek GC 383 x arv
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Maytenus obtusifolia Mart. DC 215 x arv
Maytenus rigida Mart. GC 433, 455 x x arv

Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. DC 183 x arb
Cleomaceae Cleome sp. DC 506 x erv
Combretaceae Combretum monetaria Mart. LQ 9021 x arv end

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz DC 2060 x arv
Commelinaceae Callisia repens (Jacq.) L. GC 346 x erv

Commelina sp. DC 1307 x erv
Convolvulaceae Evolvulus elegans Moric. AMC 3908 x erv

Evolvulus frankenioides Moric. DC 222 x erv
Ipomoea incarnata (Vahl) Choisy DC 163 x trep
Ipomoea nil (L.) Roth DC 67 x trep
Jacquemontia heterantha (Nees & Mart.) 
Hallier f.

DC 70 x trep

Jacquemontia nodiflora (Desr.) G.Don DC 1317 x trep
Merremia aegyptia (L.) Urb. DC 103 x trep
Operculina macrocarpa (L.) Urb. DC 1355 x trep

Cucurbitaceae Apodanthera congestiflora Cogn. DC 470 x trep end
Apodanthera glaziovii Cogn. DC 142 x trep end
Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. DC 1314 x trep

Cyperaceae Bulbostylis lagoensis (Boeckeler) Prata & 
M.G.López

GC 411b x erv

Bulbostylis sp. GC 391 x erv
Cyperus amabilis Vahl GC 411a x erv
Cyperus sp. GC 395 x erv
Fimbristylis cymosa (Lam.) R.Br. AMC 3876 x erv

Dilleniaceae Curatella americana L. DC 187 x erv
Dioscoriaceae Dioscorea dodecaneura Vell. DC 1313 x trep

Dioscorea ovata Vell. DC 1304 x trep
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex 
Willd.

GC 331 x trep

Dioscorea sp. DC 3024 x trep
Eriocaulaceae Paepalanthus myocephalus Mart. DC 2708 x erv
Erythroxylaceae Erythroxylum caatingae Plowman GC 412, DC 1192 x x arv

Erythroxylum maracasense Plowman DC 968 x arv
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. AMC 3922, DC 181 x x arv

Euphorbiaceae Acalypha brasiliensis Mull.Arg. DC 915, GC 393 x x arb
Cnidoscolus adenochlamys Fern.Casas DC 156 x arb
Cnidoscolus pubescens Pohl DC 2250, 164 x x arb
Cnidoscolus quercifolius Pohl DC 886, AMC 3856 x x arb
Cnidoscolus urens (L.) Arthur DC 112, GC 871 x x arb
Croton argyrophyllus Kunth GC 459 x arb
Croton heliotropiifolius Kunth DC 119 x arb
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Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Croton adamantinus Müll.Arg. DC 2245 x arb
Croton echioides Baill. DC 929 x arb
Croton grewioides Baill. DC 906, 545 x x artb
Croton rudolphianus Müll.Arg. DC 902 x arb
Croton tetradenius Baill. GC 430 x arb
Croton urticifolius Lam. DC 498 x arb
Croton virgultosus Müll.Arg. DC 1194 x arb
Dalechampia brasiliensis Lam. DC 901 x trep
Ditaxis desertorum (Müll.Arg.) Pax & 
K.Hoffm.

DC 494 x erv end

Euphorbia insulana Vell. DC 931 x erv
Euphorbia phosphorea Mart. DC 885 x erv
Euphorbia prostrata Aiton DC 911 x arb
Jatropha martiusii Baill. DC 879 x arb
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. GC 358, DC 919 x x arb
Jatropha mutabilis (Pohl) Baill. GC 869 x arb end
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. DC 135 x arb
Manihot allemi P.Carvalho & M.Martins sp. 
nov. ined.

GC 852 x arb end

Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll.Arg. AMC 3935 x arv
Manihot elongata P.Carvalho & M.Martins 
sp. nov. ined.

GC 870 x arb

Maprounea guianensis Aubl. DC 1301 x arv
Sapium glandulosum (L.) Morong DC 503, 1193 x x arb
Sebastiania sp. LQ 9028 x arb
Tragia sp. DC 541 x trep

Gesneriaceae Sinningia nordestina Chautems, Baracho & 
J.A.Siqueira

DC 2704 x erv

Krameriaceae Krameria tomentosa A.St.-Hil. DC 192 x arb
Lamiaceae Eplingiella fruticosa (Salzm. ex Benth.) Harley 

& J.F.B.Pastore
DC 2712 x arb

Eriope tumidicaulis Harley DC 159 x erv
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. DC 1342 x arb ex
Medusantha martiusii (Benth.) Harley & 
J.F.B.Pastore

GC 403 x arb

Mesosphaerum sidifolium (L’Hérit.) Harley & 
J.F.B.Pastore

DC 27, GC 369 x x erv

Ocimum campechianum Mill. LPQ 9027 x erv
Rhaphiodon echinus Schauer DC 35 x erv

Leguminosae Aeschynomene martii Benth. DC 2242 x arb end
Aeschynomene mollicula Kunth DC 466, 91 x erv
Aeschynomene viscidula Michx. DC 223 x arb
Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. DC 2056 x arv
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Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan GC 359 x arv
Ancistrotropis peduncularis (Fawcett & 
Rendle) A.Delgado

DC 89 x trep

Andira humilis Mart.ex Benth. DC 985 x erv
Bauhinia aculeata L. DC 485 x arb
Bauhinia coriifolia L.P.Queiroz sp. nov. ined. DC 219 x arb
Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. GC 363 x arb
Bauhinia dumosa Benth. GC 418 x arb
Bauhinia subclavata Benth. GC 460, DC 158 x x arb
Bowdichia virgilioides Kunth LQ 3711 x arv
Calliandra aeschynomenoides Benth. DC 966, 959 x arb end
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. DC 116 x trep
Centrosema arenarium Benth. DC 930 x trep
Centrosema pubescens Benth. DC 896 x trep
Centrosema virginianum (L.) Benth. GC 370 x trep
Chaetocalyx scandens (L.) Urb. DC 11, LPQ 9005 x x trep
Chaetocalyx blanchetiana (Benth.) Rudd DC 53 x trep
Chamaecrista repens (Vogel) H.S.Irwin & 
Barneby

DC 889 x erv

Chamaecrista amiciella (H.S.Irwin & Barneby) 
H.S.Irwin & Barneby

DC 209 x erv

Chamaecrista barbata (Nees & Mart.) 
H.S.Irwin & Barneby

DC 951 x arb

Chamaecrista belemii (H.S.Irwin & Barneby) 
H.S.Irwin & Barneby

DC 141, 2248 x x arb end/rl

Chamaecrista brevicalyx (Benth.) H.S.Irwin 
& Barneby

DC 1189 x arb

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene DC 1347 x erv
Chamaecrista serpens (L.) Greene DC 909 x erv
Chamaecrista swainsonii (Benth.) H.S.Irwin 
& Barneby

DC 206 x x erv

Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P.Lewis GC 355 x arv
Copaifera arenicola (Ducke) J.A.S.Costa & 
L.P.Queiroz

LPQ 13677, DC 26 x arv

Copaifera duckei Dwyer DC 982 x arv
Crotalaria holosericea Nees & Mart. GC 352 x arb end
Dahlstedtia araripensis (Benth.) M.J. Silva & 
A.M.G.Azevedo

DC 188 x arv

Dalbergia cearensis Ducke GC 410 x arv
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. DC 71 x erv
Desmodium incanum DC. LPQ 9031 x erv
Dioclea grandiflora Mart. ex Benth. DC 1, 492 x x trep
Erythrina velutina Willd. DC 881 x arv
Galactia remansoana Harms DC 964 x erv
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Geoffroea spinosa Jacq. LPQ 9000 x arv
Goniorrhachis marginata Taub. DC 510, 26 x x arv
Hymenaea martiana Hayne DC 922 x arv
Indigofera microcarpa Desv. AMC 3881 x erv
Indigofera suffruticosa Mill. GC 398 x arb
Inga laurina (Sw.) Willd. DC 933 x arv
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz GC 361 x arv
Lonchocarpus sericeus (Poir) Kunth ex DC. DC 2058 x arv
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. GC 335 x trep
Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. DC 157 x arb
Mimosa arenosa (Willd.) Poir. DC 128 x arb
Mimosa brevipinna Benth. DC 194 x erv end
Mimosa lewisii Barneby GC 457 x arb
Mimosa misera Benth. DC 2723 x erv
Mimosa ophthalmocentra Mart. ex Benth. AMC 3923 x arv end
Mimosa quadrivalvis L. LCLL 182 x erv
Mimosa sensitiva L. DC 130 x erv
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. GC360 x arb
Parapiptadenia zehntneri (Harms) M.P.Lima 
& H.C.Lima

DC 3011 x arv

Parkia platycephala Benth. DC 560 x arv
Parkinsonia aculeata L. DC 82 x arb
Peltogyne pauciflora Benth. DC 3038, GC 429 x x arv
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. DC 184, GC 868 x arb
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke LPQ 3115 x arb
Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. DC 550 x arv
Pithecellobium diversifolium Benth. AMC 3882 x arb
Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & 
R.W.Jobson

GC 450 x arb

Platymiscium floribundum Vogel DC 3022 x arv
Poecilanthe ulei (Harms) Arroyo & Rudd DC 478, DC 891 x x arv
Poeppigia procera C.Presl HM 19, GC 461 x arv
Poincianella microphylla (Mart.ex G.Don) 
L.P.Queiroz

GC 447 x arb end

Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz GC 407, DC 107 x x arb
Poiretia punctata (Willd.) Desv. GC 377 x trep
Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC. GC 375 x erv
Senegalia piauhiensis (Benth.) Seigler & 
Ebinger

LPQ 13675 x arb

Senegalia bahiensis (Benth.) Seigler & Ebinger GC 400 x x arv
Senegalia langsdorffii (Benth.) Seigler & 
Ebinger

DC 550 x arb
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Senna acuruensis (Benth.) H.S.Irwin & 
Barneby

DC 120,DC 949 x x arb end

Senna alata (L.) Roxb. DC 979 x arb
Senna bracteosa  D.B.O.S.Cardoso & 
L.P.Queiroz

GC 339 x arb end

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin 
& Barneby

DC 72 x arb

Senna occidentalis (L.) Link AMC 3869 x erv
Senna pendula (Willd.) H.S.Irwin & Barneby GC 389 x arb
Senna splendida (Vogel) H.S.Irwin & Barneby DC 32 x arb
Senna rizzinii H.S.Irwin & Barneby GC 446, DC 118 x x arb
Senna uniflora (Mill.) H.S.Irwin & Barneby DC 61 x erv
Sesbania exasperata Kunth DC 2059 x arb
Stylosanthes pilosa M.B.Ferreira & Sousa 
Costa

DC 197 x erv

Stylosanthes scabra Vogel DC 83 x erv
Stylosanthes viscosa (L.) Sw. DC 912 x erv
Swartzia apetala Raddi DC 989 x erv
Tephrosia purpurea (L.) Pers. DC 965 x erv
Trischidium molle (Benth.) H.E.Ireland GC 419,454 x arb
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. AMC 3857 x arv
Zornia brasiliensis Vogel. DC 2240 x erv
Zornia echinocarpa (Moric.ex Meisn.) Benth. DC 962 x arb end
Zornia myriadena Benth. DC 534 x erv
Zornia reticulata Sm. DC 94 x erv

Loasaceae Aosa rupestris (Gardner) Weigend DC 58 x erv
Loranthaceae Struthanthus syringifolius (Mart.) Mart. LPQ 3706 x hem
Lythraceae Cuphea brachiata Koehne DC 947 x erv

Cuphea pulchra Moric. DC 954 x eer
Lafoensia glyptocarpa Koehne GC 427 x arv
Pleurophora anomala A.St.-Hil. GC 417 x erv

Malpighiaceae Amorimia rigida (A.Juss.) W.R.Anderson DC 40 x trep
Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates DC 3037 x arb
Byrsonima gardnerana A.Juss. DC 920 x arb
Byrsonima coccolobifolia Kunth GC 462 x arb
Byrsonima dealbata Griseb. DC 182 x arb
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. LPQ 3713 x arb
Carolus chasei (W.R.Anderson) W.R.Anderson GC 422 x trep
Galphimia brasiliensis (L.) A.Juss. DC 916, 349 x x arb
Heteropterys grandiflora A.Juss. LPQ 13680 x trep
Heteropterys trigoniifolia A.Juss. DC 3034 x trep
Janusia schwannioides W.R.Anderson LPQ 13673 x trep rl
Mcvaughia bahiana W.R.Anderson GC 341, DC 958 x x arb end
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Peixotoa sp. DC 937 x arb
Ptilochaeta sp. DC 2230 x trep
Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A.Juss. GC 428 x trep
Stigmaphyllon paralias A.Juss. DC 943 x erv
Stigmaphyllon salzmannii A.Juss. GC 333 x trep
Tetrapterys paludosa A.Juss. DC 963 x trep
Thryallis brachystachys Lindl. DC 505 x trep
Thryallis longifolia Mart. DC 48 x trep

Malvaceae Ceiba glaziovii (Kuntze) K.Schum. DC 106 x arv
Helicteres velutina K.Schum. GC 448 x arb
Helicteres vuarame Mart. DC 894, GC 330 x x arb
Melochia betonicifolia A.St.-Hil. GC 387 x arb
Pavonia sp. arb
Pavonia blanchetiana Miq. DC 955 x arb end
Pseudobombax parvifolium Carv.-Sobr. & 
L.P.Queiroz

DC 502 x arv

Sida galheirensis Ulbr. GC 405 x arb
Waltheria albicans Turcz. DC 30 x erv
Waltheria brachypetala Turcz. GC 374 x erv
Waltheria rotundifolia Schrank DC 92 x erv

Melastomataceae Mouriri pusa Gardner DC 193 x arv
Tibouchina caatingae J.G.Freitas DC 533 x arb end
Tibouchina paulo-alvinii Vinha DC 935 x arb

Meliaceae Trichilia hirta L. GC 382 x arv
Cedrela odorata L. DC 1329 x arv

Menispermaceae Cissampelos sp. DC 497 x trep
Odontocarya duckei Barneby DC 1303 x trep

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécul DC 18, x arb
Ficus gomelleira Kunth DC 212 x arv
Ficus mexiae Standl. DC 173 x arv

Myrtaceae Campomanesia eugenioides (Cambess.) 
D.Legrand ex Landrum

GC 425 x arv

Eugenia candolleana DC. GC 453 x arv
Eugenia dysenterica DC. DC 2837 x arv
Eugenia ilhensis O.Berg. DC 1316 x arb
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. DC 2720 x arb
Eugenia sp. DC 925 x arv
Myrcia laruotteana Cambess. DC 928 x arb
Myrcia polyantha DC. GC 464 x arb
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg

AMC 3905 x arb

Psidium appendiculatum Kiaersk. GC 336 x arv

Psidium schenckianum Kiaersk. DC16, GC 453 x x arb
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Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Nyctaginaceae Boerhavia difusa L. LPQ 9032 x erv

Guapira tomentosa (Casar) Lundell DC 2238 x arb
Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. DC 202 x arb

Ouratea parvifolia A.St. Hil. AMC 3913 x arb
Schoepfiaceae Schoepfia brasiliensis A.DC. GC 356 x arv
Onagraceae Ludwigia erecta (L.) H.Hara GC 365 x erv

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven DC 76 x erv
Orchidaceae Alatiglossum barbatum (Lindl.) Baptista DC 540 x erv

Campylocentrum crassirhizum Hoehne DC 870 x erv
Catasetum purum Nees & Sinning DC 1325 x erv
Cohniella cebolleta (Jacq.) Christenson DC 934 x erv
Pelexia sceptrum Schltr. DC 3003 x erv
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & 
H.R.Sweet.

GC 396 x erv

Polystachya foliosa (Lindl.) Rchb.f. DC 1328 x erv
Oxalidaceae Oxalis glaucescens Norlind. DC 1203 x erv

Oxalis frutescens L. DC 3027, GC 376 x x erv
Oxalis psoraleoides Kunth LPQ 13666, GC 409 x x erv
Oxalis sp. GC 424 x erv

Passifloraceae Passiflora edmundoi Sacco GC 456 x trep
Passiflora foetida L. DC 102 x trep
Passiflora luetzelburgii Harms DC 191 x trep

Phyllanthaceae Phyllanthus flagelliformis Müll.Arg. DC 953 x erv

Phytolaccaceae Microtea sp. DC 970 x trep
Rivina humilis Lorenzi LQ 9002 x erv

Piperaceae Peperomia blanda (Jacq.) Kunth GC 388 x erv
Plantaginaceae Angelonia arguta Benth. DC 60 x erv

Angelonia campestris Nees & Mart. DC 904 x erv
Plumbaginaceae Plumbago scandens L. GC 867, DC 160 x x arb
Poaceae Paspalum arenarium Schrad. DC 2709 x erv

Chloris barbata Sw. AMC 3873 x erv
Eragrostis maypurensis (Kunth) Steud. DC 2715, GC 413 x x erv
Setaria setosa (Sw.) P.Beauv. GC 375 x erv
Lasiacis sp. GC 332 x erv
Streptostachys sp. DC 2705 x erv
Melinis repens (Willd.) Zizka DC 538 x erv ex
Paspalum ligulare Nees. AMC 3874 x erv
Panicum trichoides Sw. DC 1341 x erv
Panicum venezuelae Hack. DC 1338 x erv

Polygalaceae Acanthocladus albicans A.W.Benn. DC 3014 x arv
Asemeia mollis (Kunth) J.F.B.Pastore & 
J.R.Abbott

DC 93 x erv
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Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Asemeia parietaria (Chodat) J.F.B.Pastore & 
J.R.Abbott

GC 343 x erv

Asemeia  pseudohebec lada  (Chodat ) 
J.F.B.Pastore & J.R.Abbott

DC 1207 x erv

Caamembeca spectabilis (DC.) J.F.B.Pastore DC 532 x erv
Polygala paniculata L. DC 2718, 3023 x x erv
Polygala trichosperma Jacq. DC 2716 x erv

Polygonaceae Coccoloba laevis Casar. DC 93, 960 x arb
Ruprechtia laxiflora Meisn. DC 956 x x arv

Polypodiaceae Pecluma plumula (Willd.) M.G.Price DC 149 x erv
Pleopeltis sp. DC 3023 x erv

Pontederiaceae Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms DC 75 x erv
Portulacaceae Portulaca mucronata Link DC 913 x erv

Portulaca umbraticola Kunth DC 484 x erv
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. DC 161, GC 866 x x erv

Proteaceae Roupala montana Aubl. DC 186 x arb
Rhamnaceae Ziziphus joazeiro Mart. RPO 1429 x arv end

Ziziphus platyphylla Reissek AMC 3853 x arv
Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. GC 338 x arb

Cordiera rigida (K.Schum.) Kuntze DC 198, 178 x arv
Cordiera sp. GC 431 x arv
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. GC 362, 445 x x arv
Diodella gardneri (K.Schum.) Bacigalupo & 
E.L.Cabral

GC 404 x arb

Diodella radula (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Delprete

DC 210 x erv

Guettarda angelica Mart. ex Müll.Arg. DC 893, 471 x x arb
Leptoscela ruellioides Hook.f. GC 348 x erv
Machaonia brasiliensis (Hoffmanns. ex 
Humb.) Cham. & Schltdl.

LPQ 9001 x arb

Manettia cordifolia Mart. DC 548 x trep
Mitracarpus frigidus (Willd.ex Roem.&Schult.) 
K.Schum.

GC 347 x erv

Mitracarpus baturitensis Sucre GC 372 x erv rl
Mitracarpus salzmannianus DC. DC 2710 x erv
Randia armata DC. DC 504 x arb
Staelia virgata (Link ex Roem.& Schult.) 
K.Schum.

AMC 3898 x erv

Staelia sp. DC 2707 x erv
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum.

DC 473, AMC 3894 x x arb

Rutaceae Balfourodendron molle (Miq.) Pirani DC 1209, 469 x x arv end
Zanthoxylum stelligerum Turcz. DC 2722 x arb
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Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul. DC 469 x arv

Santalaceae Phoradendron liga (Gillies ex Hook. & Arn.) 
Eichler

DC 174 x hem

Sapindaceae Allophylus quercifolius (Mart.) Radlk. LPQ 13679 x arv
Averrhoidium gardnerianum Baill. DC 1182 x arb
Cardiospermum oliveirae Ferrucci LPQ 183 x trep
Serjania glabrata Kunth DC 125, 880 x trep
Urvillea andersonii Ferrucci DC 73 x trep
Urvillea stipitata Radlk. DC 126 x trep

Sapotaceae Chrysophyllum rufum Mart. DC 208 x arb
Manilkara rufula (Miq.) H.J.Lam DC 214 x arv
Pouteria gardneriana (A.DC.) Radlk. DC 2057 x arv
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni DC 924 x arv
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 
T.D.Penn.

GC465, 414 x x arv

Schizaeaceae Anemia oblongifolia (Cav.) Sw. GC 390 x erv
Smilacaceae Smilax campestris Griseb. DC 201 x trep
Solanaceae Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don DC 22 x arb

Schwenckia americana L. GC 421 x erv
Solanum sp. 1 GC 345 x erv
Solanum sp. 2 GC 466 x erv
Solanum agrarium Sendtn. DC 162 x erv
Solanum gardneri Sendtn. DC 137 x arb
Solanum megalonyx Sendtn. DC 1336 x arb
Solanum paniculatum L. DC 127 x arb
Solanum stipulaceum Willd. ex Roem. DC 21 x arb

Trigoniaceae Trigonia nivea Cambess. DC 189 x arb
Turneraceae Piriqueta racemosa (Jacq.) Sw. DC 483 x erv

Piriqueta sidifolia (Cambess.) Urb. DC 1190 x erv
Turnera calyptrocarpa Urb. DC 553 x arb
Turnera cearensis Urb. LPQ 13672 x erv
Turnera chamaedrifolia Cambess. GC 353, DC 487 x x erv
Turnera diffusa Willd. ex Schult. D C  11 9 1 ,  L P Q 

13678
x x erv

Urticaceae Laportea aestuans (L.) Chew DC 1335 x erv
Velloziaceae Vellozia plicata Mart. DC 539 x erv
Verbenaceae Lantana canescens Kunth GC 452, LPQ 9010 x x arb

Lantana camara L. DC 1321 x arb
Lippia sidioides Cham. DC 914 x arb
Lippia microphylla Cham. GC 401 x arb
Lippia origanoides Kunth GC 364 x arb
Priva bahiensis A.DC. GC 368 x erv
Stachytarpheta bicolor Hook.f. DC 489 x erv
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Família Espécie Voucher S C Hábito Obs.
Violaceae Hybanthopsis bahiensis Paula-Souza DC 938, 480 x x trep

Hybanthus verrucosus Paula-Souza LPQ 9004 x erv
Vitaceae Cissus bahiensis Lombardi DC 509 x trep

Cissus blanchetiana Planch. DC 1334 x trep
Cissus simsiana Schult. & Schult.f. DC 34, 56 x x trep
Cissus decidua Lombardi DC 1302 x trep

 

Na Depressão Sertaneja Meridional (DS), 
sobre solo derivado do embasamento cristalino, 
foram registradas 284 espécies, distribuídas em 213 
gêneros e 62 famílias (Tab. 1). Leguminosae foi a 
família que apresentou a maior riqueza (58 spp.), 
seguida por Euphorbiaceae (20), Asteraceae (16), 
Rubiaceae (12), Malpighiaceae (8) e Apocynaceae 
(8). Senna foi o gênero mais rico em espécies (8 
spp.), seguido por Chamaecrista, Cnidoscolus, 
Croton, Dioscorea e Jatropha, cada um com quatro 
espécies.

Na caatinga da ecorregião Raso da Catarina 
(RC), sobre o substrato arenoso derivado da 
bacia sedimentar, foram coletadas 226 espécies, 
classificadas em 169 gêneros e 61 famílias (Tab. 
1). Leguminosae também foi a família mais 
rica (51 spp.), seguida por Euphorbiaceae (17), 
Malpighiaceae (14), Myrtaceae (10), Rubiaceae 

(8) e Apocynaceae (7). Croton, Chamaecrista 
e Mimosa foram os gêneros com maior riqueza, 
com seis espécies cada.

A proporção de espécies em comum nas 
duas ecorregiões foi 13% (63/450), enquanto a 
de gêneros 43% (91/213). Mais da metade dos 
gêneros (121/213) ocorrem exclusivamente na 
DS (57%). A distribuição exclusiva de gêneros 
na RC foi de 37% (79/213).

Foram identificadas 32 espécies endêmicas 
do Domínio da Caatinga (Tab. 1), das quais 
15 com distribuição exclusiva na DS (por 
exemplo, Ditaxis desertorum), 11 na RC (por 
exemplo, Annona vepretorum, Calliandra 
aeschynomenoides)  e  seis  em ambas as 
ecorregiões (por exemplo, Colicodendron yco).

Nove espécies ameaçadas de extinção 
foram registradas (Tab. 1), quatro exclusivamente 
associadas ao substrato arenoso (Ditassa arianeae 
Fontella & E.A.Schwarz., Apocynaceae; Janusia 
schwannioides W.R.Anderson., Malpighiaceae; 
Mitracarpus baturitensis Sucre., Rubiaceae; 
E r y t h ro x y l u m  m a r a c a s e n s e  P l o w m a n , 
Erythroxylaceae), três ao cristalino [Cyrtocarpa 
caatingae Mitchell & Daly, Anacardiaceae; 
Blepharodon manicatum (Decne.) Fontella, 
Apocynaceae; Handroanthus selachidentatus 
(A.H.Gentry) S.O.Grose.,  Bignoniaceae] 
e duas em comum [Schinopsis brasiliensis 
Engl., Anacardiaceae; Chamaecrista belemii 
(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby, 
Leguminosae].

A similaridade florística entre as duas 
ecorregiões foi de 25%. Considerando apenas as 
ervas a similaridade foi de somente 7%, enquanto 
trepadeiras 13%, árvores 32% e arbustos 33%. O 
agrupamento encontrado com o NMDS aponta a 
separação das áreas conforme o substrato arenoso e 
do cristalino no Eixo 1 (0,33), no Eixo 2 (0,18) são 
evidenciadas aproximações de áreas de arenoso e 
cristalino, entre si, respectivamente (Fig. 3).

Figura 2 – Porcentagem de hábitos encontrados em 
caatinga sobre o embasamento cristalino derivado de 
rochas cristalinas pré-cambrianas (S) e o substrato 
arenoso (A) originado de bacias sedimentares, 
município de Tucano, Bahia, Brasil. Hábitos: Árvore 
(Ar), Arbustos (Ab), Ervas (E), Trepadeiras (T) e 
outros (O).
Figure 2 – Percentage of habits found in caatinga on sandy 
sedimentary basin (S) and crystalline basement (C) and both 
areas (A) in the municipality of Tucano, northeastern of Bahia, 
Brazil. Habits: Tree (Ar), Shrub (Ab), Herb (E), Climbing (T) 
and Others (O).



702 Costa, G.M. da et al. 

Rodriguésia 66(3): 685-709. 2015

Tabela 2 – Levantamentos florísticos em vegetação de caatinga sobre bacia sedimentar arenosa e embasamento cristalino.
Table 2 – Floristic surveys on caatinga vegetation on sandy soil and crystalline basement.

Nº de  

espécies

N° Espécies de 

Leguminosae

Geologia Fitofisionomia Localidade Referência

136 35 Sedimentar Savana/Caatinga/Carrasco São José do Piauí, PI Mendes & Castro (2010)

210 64 Sedimentar/Cristalino Caatinga arbórea à arbustiva São Raimundo Nonato, PI Lemos (2004)

192 29 Sedimentar Vegetação perenifólia arbustiva Buíque, PE Gomes et al. (2006)

211 18 Cristalino Caatinga com áreas rochosas Agrestina, PE Gomes & Alves (2010)

144 14 Cristalino Caatinga com áreas rochosas Venturosa, PE Gomes et al. (2011)

96 17 Cristalino Vegetação caducifólia 

espinhosa arbórea

Caruaru, PE Alcoforado-Filho et al. (2003)

174 29 Cristalino Floresta hiperxerófila densa Canindé do São Francisco/ 

Poço Redondo, SE

Silva et al. (2013)

133 22 Cristalino Caatinga arbórea/Savana Não Me Deixes, CE Costa et al. (2007)

101 10 Cristalino Caatinga Floresta e Betânia, PE Costa et al. (2009)

184 42 Sedimentar Carrasco Novo Oriente, CE Araújo et al. (1998)

86 24 Sedimentar Caatinga arbustiva Barra, BA Rocha et al.  (2004)

186 32 Cristalino Caatinga arbustiva densa Iguatu, CE Lima (2012)

148 35 Sedimentar Caatinga arbustiva densa Iguatu, CE Lima (2012)

104 20 Sedimentar Floresta estacional decídua Crateús, CE Lima et al. (2009)

284 58 Cristalino Caatinga arbórea à arbustiva Tucano, BA Presente estudo

226 51 Sedimentar Caatinga arbustiva Tucano, BA Presente estudo

450 97 Cristalino/Sedimentar Caatinga arbórea à arbustiva Tucano, BA Presente estudo

Figura 3 – Ordenação baseada em presence e ausência de espécies ocorrendo em 14 fragmentos de caatinga sobre 
o embasamento cristalino derivado de rochas cristalinas pré-cambrianas (C) e o substrato arenoso (S) originado de 
bacias sedimentares, e ambas as áreas (A), município de Tucano, Bahia, Brasil.
Figure 3 – NMDs ordination plot based in presence/absence of species occurring in 14 locations of caatinga on sandy sedimentary basin 
(A) and crystalline basement (C) in the municipality of Tucano, northeastern Bahia, Brazil.
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Discussão
Ainda existe grande deficiência de 

conhecimento florístico da vegetação de caatinga 
quando comparado aos demais biomas, como 
as florestas úmidas (Barbosa et al. 2005). 
Provavelmente, isso se deve em grande parte à 
insuficiência de coletas (Tabarelli & Vicente 2004), 
que devido também à sazonalidade da vegetação, 
necessita ser constantemente inventariada. A lacuna 
de conhecimento especificamente sobre as caatingas 
da Bahia, quando comparada aos demais estados 
do semiárido, incide no fato de existirem poucos 
trabalhos publicados de inventários florísticos e 
fitossociológicos (Moro et al. 2014). Entretanto, 
investimentos em coletas sistemáticas têm de 
fato acontecido nos últimos dez anos no Domínio 
Fitogeográfico das Caatingas (Moro et al. 2015), 
de modo que a elevada riqueza das caatingas da 
Bahia pode ser atestada pela recorrente descoberta 
de espécies novas em diferentes famílias (Cardoso 
& Queiroz 2008; Cardoso et al. 2008; Queiroz 
& Cardoso 2008; Carvalho-Sobrinho & Queiroz 
2008, 2010; Silva & Rapini 2009; Côrtes & Rapini 
2011; Queiroz & Lavin 2011; Roque & Funk 2011; 
Carvalho-Sobrinho et al. 2012, 2014; Machado 
& Queiroz 2012; Freitas et al. 2013; Carvalho 
& Queiroz 2014; Almeida & Amorim 2014), 
incluindo os novos gêneros endêmicos Tabaroa 
L.P.Queiroz, G.P.Lewis & M.F.Wojc. (Leguminosae-
Papilionoideae) (Queiroz et al. 2010) e Keraunea 
Cheek & Simão-Bianchini (Convolvulaceae) 
(Cheek & Simão-Bianchini 2013), e até mesmo o 
novo registro da família Hydnoraceae no estado, 
através da descoberta da nova espécie Prosopanche 
caatingicola R.F.Machado & L.P.Queiroz (Machado 
& Queiroz 2012).

Toda a flora inventariada nas duas ecorregiões 
de Tucano representa cerca de 30% do número 
de espécies apontado nas caatingas (Queiroz et 
al. 2006), fruto de investimento intensivo em 
coleta, onde foi possível explorar mais de uma 
localidade. Estes números representam uma riqueza 
de espécies muito superior aos levantamentos 
florísticos em outras áreas de caatinga do Nordeste, 
tanto os realizados em substrato derivado do 
embasamento cristalino (Costa et al. 2007; Roque 
et al. 2009; Lima 2012; Silva et al. 2013) quanto 
àqueles em substrato arenoso derivado da bacia 
sedimentar (Araújo et al. 1998; Rocha et al. 2004; 
Gomes et al. 2006; Mendes & Castro 2010; Lima 
2012). A riqueza média observada em estudos 
florísticos de vegetação de caatinga é de 106 

espécies (variando de 21 a 250 espécies; Moro et al. 
2015) (Tab. 2). Apenas tomando como comparação 
as Leguminosae, frequentemente a família mais 
representativa em qualquer inventário na caatinga, 
a diversidade de 97 espécies encontrada nas 
caatingas de Tucano é também maior do que em 
muitos levantamentos já realizados no nordeste 
semiárido (Tab. 2). Além disso, as novas espécies 
Senna bracteosa (Cardoso & Queiroz 2008), 
Pseudobombax parvifolium (Carvalho-Sobrinho 
& Queiroz 2010) e Tibouchina caatingae (Freitas 
et al. 2013), descritas recentemente a partir de 
materiais-tipo coletados em Tucano, atestam 
o desconhecimento da flora das caatingas, 
contribuindo para o reconhecimento da elevada 
diversidade florística nas caatingas de Tucano.

 A maior riqueza e elevado endemismo em 
espécies de Leguminosae nas duas ecorregiões 
reforçam a sua condição de principal família 
nas FTSS (Gentry 1995; Schrire et al. 2005; 
Queiroz et al. 2006; Cardoso & Queiroz 2011). 
As leguminosas frequentemente aparecem em 
destaque em inventários de caatingas, seja 
em formações sobre embasamento cristalino 
(Costa et al. 2009; Lima 2012; Machado et 
al. 2012), substrato arenoso derivado da bacia 
sedimentar (Rocha et al. 2004), ou em áreas com 
predominância de afloramento rochoso (Araújo et 
al. 2008; Gomes & Alves 2010), como também em 
levantamentos restritos ao componente arbustivo-
arbóreo (Lemos & Rodal 2002) e nos que incluem 
os demais hábitos (Alcoforado-Filho et al. 2003; 
Costa et al. 2007; Costa et al. 2009; Machado et al. 
2012). Neste trabalho, as coletas resultaram em um 
acréscimo de 25 espécies e 21 gêneros à listagem 
de Leguminosae nas caatingas de Tucano (Cardoso 
& Queiroz 2007).

A riqueza de Euphorbiaceae é também 
relevante na caatinga (Queiroz et al. 2006; 
Carneiro-Torres 2009; Moro et al. 2014), porém sua 
maior expressividade acontece quando considerado 
o estrato arbustivo-arbóreo, tanto em áreas sobre 
substrato arenoso derivado da bacia sedimentar 
(Araújo et al. 1998; Rocha et al. 2004; Gomes 
et al. 2006), quanto àquelas sobre embasamento 
cristalino (Costa et al. 2009; Lima 2012; Machado 
et al. 2012). Entretanto, em outros núcleos de 
florestas secas, a diversidade de Euphorbiaceae 
não é tão expressiva como na caatinga (Gentry 
1995). Enquanto Euphorbiaceae é frequentemente 
referida como a segunda família mais diversa em 
inventários florísticos na Caatinga, geralmente 
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ela é superada por Rubiaceae em florestas secas 
da América Central (Gillespie et al. 2000) e Ásia 
(Krishnamurthy et al. 2010).

A maioria das espécies de Malpighiaceae 
ocorreu na caatinga da RC. Esta família tem sido 
de fato apontada como importante componente da 
flora da caatinga (Queiroz et al. 2006, Oliveira-
Filho et al. 2013). Os dados do presente inventário, 
quando associados a estudos em outras caatingas 
sobre substrato arenoso, sugerem uma predileção 
dessa família por áreas arenosas. Nos levantamentos 
florísticos em caatinga sobre substrato arenoso 
(incluindo a fitofisionomia de carrasco), verifica-se 
a ocorrência frequente de Byrsonima gardneriana 
(Araújo et al. 1998; Lemos & Rodal 2002; Cestaro & 
Soares 2004; Rocha et al. 2004; Gomes et al. 2006).

Myrtaceae também apresentou elevada 
riqueza no presente estudo, apesar de não ser uma 
família bem representada na caatinga (Queiroz 
et al. 2006) e demais florestas secas neotropicais 
(Gentry 1995; Lucas et al. 2012). No entanto, 
as espécies de Myrtaceae têm sido reportadas 
na caatinga preferencialmente em áreas sobre 
substrato arenoso (Lemos & Rodal 2002; Gomes 
et al. 2006). Neste estudo, não pudemos detectar 
espécies que realmente possam ser utilizadas como 
indicadoras exclusivamente de caatinga arenosa. 
Por tratar-se de uma família taxonomicamente 
complexa, não podemos descartar a possibilidade 
de que o pouco conhecimento sobre as espécies de 
Myrtaceae na caatinga pode ser fruto de problemas 
de identificação em nível de espécie na maioria das 
listas florísticas disponíveis (Moro et al. 2014).

Em contraste com Myrtaceae, Asteraceae 
apresentou maior riqueza nas caatingas sobre 
substrato derivado do embasamento cristalino, 
mas igualmente não foram evidenciadas espécies 
com maior predileção por estas áreas. No caso 
das Asteraceae, a falta de espécies indicadoras 
das diferentes fitofisionomias de caatinga 
provavelmente se deve ao fato da família ser 
muito mais representada por espécies de ampla 
distribuição em todo o domínio. No entanto, 
não podemos deixar de destacar que a escassez 
de informações sobre o estrato herbáceo em 
inventários florísticos de caatinga prejudica 
comparações e análises mais abrangentes sobre 
endemismos, diversidade e distribuição em famílias 
notavelmente marcadas por espécies herbáceas, a 
exemplo de Asteraceae e Rubiaceae (Queiroz et al.  
2006; Silva et al. 2013; Moro et al. 2014). Acredita-
se que trabalhos florísticos focados também em 

outros hábitos, e não apenas no componente 
arbustivo-arbóreo como geralmente tem sido feito 
(Rodal & Nascimento 2006), permitirá uma melhor 
caracterização e delimitação biogeográfica das 
diferentes fisionomias de Caatinga, e como estas 
se relacionam com os demais núcleos de FTSS. 
Embora as ervas sejam menos conhecidas na 
caatinga, devido principalmente à dificuldade de 
coletas ocasionada pela efemeridade da maioria das 
espécies (Reis et al. 2006), sínteses ou comparações 
florísticas que tentam incorporar informações sobre 
o estrato herbáceo poderá beneficiar a compreensão 
da fitogeografia da caatinga, uma vez que os 
números recentes mostram que as ervas são de 
fato relativamente bem representadas (Costa et 
al. 2007). Neste estudo, revelou-se a importância 
do estrato herbáceo na composição florística das 
duas ecorregiões de Tucano, ao mostrarmos que 
este estrato ocorre em proporções similares ou 
até mesmo superiores em relação ao componente 
arbustivo-arbóreo. A riqueza total de ervas nas 
caatingas de Tucano corrobora com a elevada 
diversidade de espécies herbáceas na caatinga, 
com riqueza superior até mesmo em comparação 
com outros tipos de vegetação (Santos et al. 2013; 
Silva et al. 2013). Silva et al. (2013) registraram 
elevada similaridade de ervas entre caatingas sobre 
embasamento cristalino (DS) e solo arenoso (RC), 
o que difere consideravelmente do presente estudo, 
no qual a similaridade entre as ervas foi a menor 
entre todos os hábitos considerados.

Os padrões de diversidade de espécies e 
hábitos predominantes nas diferentes famílias, 
discutidos acima em escala local com as ecorregiões 
DS e RC em Tucano, confirmam a hipótese de que 
os tipos de substrato geologicamente diferentes 
no Domínio da Caatinga permitem a divisão de 
duas unidades florísticas formadas por biotas 
historicamente distintas: “caatinga de areia” em 
superfícies sedimentares e “caatinga do cristalino 
representada pela vegetação em superfícies 
expostas do embasamento cristalino” (Araújo et 
al. 2005; Queiroz 2006; Cardoso & Queiroz 2007; 
Santos et al. 2012). A distribuição e endemismo 
em nível genérico têm sido bastante informativos 
na classificação e delimitação fitogeográfica dos 
principais núcleos de florestas secas (Prado 2000; 
López et al. 2006) e destas com florestas úmidas 
(Rodal et al. 2008). 

A similaridade de 25%, ou seja, alta beta-
diversidade entre as floras das ecorregiões DS e RC, 
acrescida da distinção evidenciada pela análise de 
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agrupamento, com maior adensamento em áreas 
com maior esforço de coleta, atestam que nestas 
ecorregiões, embora geograficamente próximas, 
evoluíram biotas modeladas por diferentes fatores 
históricos (Queiroz 2006). Análises espacial e 
multivariada com dados de distribuição de 1332 
espécies arbóreas em 187 áreas de florestas 
secas (Santos et al. 2012) também sugerem que a 
“caatinga arenosa” deveria ser reconhecida como 
uma unidade florística distinta. A existência de 
biotas distintas na caatinga nos leva a questionar, 
portanto, a relação histórica de toda a caatinga 
com os demais núcleos de FTSS. A caatinga 
tem sido rotineiramente discutida na literatura, 
através de padrões de distribuição de espécies 
arbóreas, como uma unidade vegetacional 
com a mesma história biogeográfica das FTSS 
(Sarmiento 1975; Prado & Gibbs 1993; Prado 
2000; Pennington et al. 2000; Oliveira-Filho 
et al. 2006). Muito provavelmente a biota 
da caatinga mais relacionada com as FTSS 
neotropicais é aquela pertencente às áreas sobre 
solos derivados do embasamento cristalino, que 
na região de Tucano corresponde à DS. Esta 
sugestão havia sido detalhadamente investigada 
com base em síndromes de dispersão, padrões 
fenológicos e de diversidade e endemismo na 
vegetação das dunas do vale médio do Rio São 
Francisco (Rocha et al. 2004), bem como a partir 
dos padrões biogeográficos de Leguminosae 
(Queiroz 2006; Cardoso & Queiroz 2007). No 
presente estudo, corrobora-se em escala local 
também a partir da distribuição de outras famílias, 
que não apenas as leguminosas. As espécies 
características das FTSS que ocorrem na região de 
Tucano e que são sempre associadas à DS, são as 
Leguminosae Amburana cearensis, Anadenanthera 
colubrina, Geoffroea spinosa, Mimosa tenuiflora 
e Parkinsonia aculeata, além de Handroanthus 
impetiginosus (Bignoniaceae), Trichilia hirta 
(Meliaceae), Coutarea hexandra (Rubiaceae), 
Pouteria gardneriana, Sideroxylon obtusifolium 
(Sapotaceae), Cordia trichotoma, Varronia globosa, 
V. leucocephala (Boraginaceae) e Ziziphus joazeiro 
(Rhamnaceae). Este número é muito maior do que 
as espécies de ampla distribuição nas FTSS e que 
também se distribuem na caatinga arenosa da RC, 
que contam somente com Astronium fraxinifolium 
(Anacardiaceae), Brosimum gaudichaudii 
(Moraceae), Ruprechtia laxiflora (Polygonaceae) 
e as leguminosas Pithecellobium diversifolium e 
Hymenaea martiana.

Considerações Finais
A importância do substrato na determinação 

da composição florística em caatinga foi aqui 
demonstrada em escala local, assim como tem sido 
apontada em escalas mais amplas (Rodal 1992; 
Araújo et al., 2005, Gomes et al. 2006, Queiroz 
2006; Cardoso & Queiroz 2007; Santos et al. 
2012). Em conjunto, estes resultados reforçam o 
reconhecimento da heterogeneidade florística na 
caatinga associada aos substratos geologicamente 
distintos. Diversos táxons com distribuição 
restrita, diferenças nos hábitos predominantes e 
baixa similaridade têm sido padrões detectados 
na composição de Leguminosae em diferentes 
fitofisionomias de caatinga do Nordeste brasileiro 
(Cardoso & Queiroz 2007) e, no presente estudo, 
ratificados principalmente pelos padrões de 
diversidade e distribuição de Euphorbiaceae, 
Malpighiaceae e Myrtaceae.

A necessidade de conservação da Caatinga 
é notória (Castelletti et al. 2003; Leal et al. 2005; 
Melo et al. 2014), sendo Tucano área prioritária 
para a conservação, já que possui cerca de 
30% das espécies listadas para a vegetação de 
caatinga (Queiroz et al. 2006) e compartilha 
remanescentes de vegetação nativa sobre substratos 
geologicamente distintos.  A alta diversidade 
florística desse município deve-se em grande 
parte pela distribuição diferenciada das espécies 
entre os substratos, com distinção nos hábitos 
predominantes e alta taxa de endemismo.
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Abstract
Extinction risk assessments are important tools for plant conservation. However, misinterpretations can lead 
to negative consequences for survival of species. Inconsistent categorization as extinction, when the species 
is still extant, constitutes a Romeo error, and annuls all and any mechanism of existing legal protection. But 
precisely determining the extinction of a plant species is a challenging task, in that the plants can portray 
characteristics that permit survival in a state of dormancy. To circumvent this problem, specialists frequently 
adopt precaution and a comprehensive approach that consider biological, ecological, and geographical param-
eters as inputs for the assessments. It is also important to include explicit logic arguments, as building-blocks 
of the rational that will support the assessment. Transparent interpretation of the available data can minimize 
inconsistent categorization. In Brazil, 23% of the plant species assessed as Extinct or Extinct in the Wild, 
comprise Romeo errors. The other 77% are cases of Data Deficient. Countries that succeeded in minimiz-
ing problems arising from this error developed specific legislation to protect threatened species, including 
mechanisms to annul an erroneous categorizations. Anyhow, the use of categories Extinct (EX) and Extinct 
in the Wild (EW) according to IUCN definitions should be avoided when no effort has been made to provide 
evidence of extinction in the wild.  
Key words: Romeo error, legal protection; risk assessments.
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Processes of extinction and appearance 
of new species are common and inherent to the 
Earth’s geological and biological evolution. 
Paleontological studies show evidence of the 
occurrence of at least five major natural events 
of extinction (Leinz & Amaral 1978). However, 
the current rates of extinction of species are 
commonly associated with threats arising from 
human activities (Hilton-Taylor 2009), in a large 
part related to the non-sustainable use of natural 
resources which results in the loss and degradation 
of habitats (Foley et al. 2005). The transformation 
of the landscape represents a stress factor in the 
dynamics and structure of populations (Tabarelli & 
Gascon 2005), which can lead to the extinction of 
species. In this context, the monitoring of species 
extinction risk through official red lists allows the 

competent authorities to act in favor of conservation, 
facilitating actions that can ensure greater chances 
of survival for threatened species. Thus, extinction 
risk assessments can be an important conservation 
tool (Moraes & Martinelli 2013). On the other hand, 
unfounded affirmations resulting from erroneous 
or inconsistent interpretations can lead to negative 
consequences, such as the annulment of all legal 
protection when a species is pointed as extinct, 
when still extant.

It is mainly government’s mission to ensure 
the survival of threatened species, with the power to 
forbid or limit the extraction of these species from 
its native range, and to adopt compensating and 
mitigating measures to guarantee their conservation 
in areas where the vegetation is cut back for 
alternative land use (Brasil 2012). In Brazil an act 
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committed against threatened species is considered 
a federal crime and an aggravating circumstance 
in fixing the punishment (Brasil 1998). Beyond 
that, plant species assessed as threatened on the 
last national red list are guaranteed the creation 
and implementation of conservation action plans 
designed for their recovery (MMA 2008) and have 
priority with regard to federal financial support to 
measures such as ex situ conservation (Gonzales 
2010). Endangered species also have priority in 
conservation actions foreseen in protected areas 
management plans (Brasil 2000). 

But to put existent mechanisms of threatened 
species protection of the Brazilian legislation into 
practice, conceptual clarity and methodological 
transparency are needed in relation to the criteria 
employed. The system of categories and criteria 
for extinction risk assessment proposed by IUCN 
(2001), widely adopted around the world, considers 
a species as Extinct (EX) when there is absolutely 
no doubt that the last individual died, and Extinct 
in the Wild (EW), when a taxon is found only 
in cultivation, or as a naturalized population (or 
populations) outside its historic range (IUCN 
2010). However, to determine the extinction of 
a taxon is extremely difficult (Diamond 1987), 
and demands the use of additional criteria, which 
besides taking into account only the collecting 
effort over a period of time, also consider the 
reproductive cycle and the species’ life form, as 
well as their historical and potential distribution 
(IUCN 2010). 

Nonetheless, in practice, it is impossible to be 
certain that the last individual of a plant species died 
- mainly in megadiverse countries such as Brazil, 
where extensive areas are insufficiently inventoried 
and several plant groups are understudied, 
which may lead to inconsistent extinction risk 
assessments. The erroneous classification of an 
organism as extinct is known as a Romeo error 
(Collar 1998). This type of error is especially 
common for flora species. Besides the existing 
knowledge gaps, plants can portray biological and 
ecological characteristics that permit its survival 
for decades in a dormant state, mainly in seed and 
seedling banks.  In Brazil, about 23% (3 in 13) of 
the species assessed as EX or EW in national red 
lists show Romeo errors (Martinelli & Moraes 
2013). Simaba floribunda A.St.-Hil. and Simaba 
suaveolens A.St.-Hil. (Simaroubaceae), were 
considered to be extinct in the second update of the 
national red list (IBAMA 1992). The categorization 

of those species was based on the criteria adopted 
by the Convention on International Commerce 
of Species of Wild Flora and Fauna in Danger of 
Extinction (CITES), which considered as extinct 
“those species not found in nature over the last 50 
years” (IBAMA 1992). In the third update of the 
national red list (MMA 2008), the same species was 
considered Data Deficient, by having insufficient 
data for a consistent assessment. However, 
the increase in taxonomic and biogeographic 
studies revealed that currently S. floribunda has 
a wide geographic distribution, and occurs in 
nine states within the Mata Atlântica (Atlantic 
Forest) biome (Pirani & Thomas 2013), having 
been reassessed as Least Concern (LC).  Simaba 
suaveolens A.St-Hilaire, on the other hand, was 
reassessed as Critically Endangered (CR), as 
well as Actinocephalus cipoensis (Silveira) Sano, 
considered as Extinct in the Minas Gerais state red 
list (Mendonça & Lins 2000) and on the national 
red list (MMA 2008), was rediscovered 99 years 
after its last recorded occurrence (Echternacht et 
al. 2010), and reassessed as Critically Endangered 
(CR) (Martinelli & Moraes 2013). 

The adoption of exclusively temporal criteria 
to determine the extinction of a taxon has already 
been shown to be insufficient, since numerous 
cases of rediscoveries recorded around the world 
show the subjectivity of these quantitative limits 
established arbitrarily (i.e., SANBI 2013; Ang et 
al. 2010; Lok et al. 2010; Lok et al. 2008; Dinter 
& Greuter 2004; Lomelí-Sención & Sahagún-
Godínez 2002). In Colombia, the species Solanum 
humboldtianum Granados-Tochoy & S.Knapp 
(Solanaceae) was re-collected 200 years after 
it was last recorded (Granados-Tochoy et al. 
2007). In India, Begonia tessaricarpa C.B.Clarke 
(Begoniaceae) was collected again a century after 
its last record (Ambrich & Amadudin 2006), while 
in China the species of conifer Thuja sutchuenensis 
Franch, (Cupressaceae) considered Extinct in the 
Wild by IUCN, was rediscovered more than a 
century after its last record (Qiaoping et al. 2002). 

In Brazil some cases of rediscovery of species 
in the wild were also documented. In São Paulo 
five species of the family Poaceae, considered 
as Probably Extinct on the state red list were 
rediscovered recently. The species Paspalum 
falcatum Nees ex Steud., Merostachys neesii Rupr. 
and Leersia ligularis Trin were collected during 
the building of the highway Rodoanel Mario 
Covas, while Gymnopogon burchellii (Munro 
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ex Döll) Ekman and Ichnanthus bambusiflorus 
(Trin.) Döll were collected in floral surveys in 
the Serra da Bocaina (Filgueiras & Shirasuna 
2009). In Minas Gerais five species considered 
Probably Extinct on the state red list (Mendonça 
& Lins 2000) were re-collected in the wild 
after a directed effort in the field. The species 
Phlegmariurus ruber (Cham. & Schltdl.) B.Øllg. 
(Lycopodiaceae), Paepalanthus argenteus var. 
elatus (Bong.) Hensold, P. stuetzelii Hensold, 
Comanthera circinnata (Bong.) L.R.Parra & Giul. 
and Actinocephalus cipoensis (Eriocaulaceae) were 
rediscovered in Cadeia do Espinhaço (Echternacht 
et al. 2010; Vasconcelos et al. 2002), a highly 
visited area by botanists.   

But the large majority (c. 77% - 10 in 
13) of plant species assessed as EX (7) or EW 
(3) in national red lists possess insufficient 
data for a consistent assessments (Martinelli & 
Moraes 2013). Only A. cipoensis, and Nidularium 
utriculosum Ule (Bromeliaceae) have been 
recorded over the last 50 years, while Cryptanthus 
fosterianus L.B.Sm., Neoregelia binotii (Antoine) 
L.B.Sm. (Bromeliaceae), Hindsia violacea Benth. 
(Rubiaceae), Isoetes bradei Herter (Isoetaceae), 
Ruellia chamaedrys (Nees) Angely (Acanthaceae), 
Solanun spissifolium Sendtn. (Solanaceae), 
Symplocos neglecta Brand and Symplocos altissima 
Brand (Symplocaceae) have very old records, 
sometimes represented just by the type collection 
and without a detailed description of the locality. 
Among the 10 species mentioned, efforts were 
made to collect new samples of Asplenium 
beckeri Brade (Aspleniaceae), H. violacea, and 
C. fosterianus. These efforts were unsuccessful 
and they were classified as Extinct in scientific 
publications (Siqueira-Filho & Leme 2006; 
Sylvestre 2001; Di Maio 1996). 

In many cases, the absence of precise 
information on the locality of the collecting areas 
described in herbarium records makes it difficult 
to determine their geographic distribution, as 
well as guiding field campaigns to obtain new 
samples. In other cases, the species are rare in 
the wild, making it difficult to obtain new records 
of occurrence. Such are the cases of S. altissima, 
N. utriculosum and A. cipoensis (Aranha Filho 
et al. 2009; Wanderley et al. 2009; Giulietti et 
al. 2009). The first is difficult to observe in situ 
(Aranha Filho 2006) while the second has type 
material collected in localities totally urbanized 
(Leme 2000), including a collection made in 1985 

and considered doubtful, in the region near to the 
Tinguá Biological Reserve, and another in 1984 for 
the Santa Lúcia Biological Station, in the state of 
Espírito Santo (Martinelli & Moraes 2013).

The low representation of herbarium records 
can also result in an imprecise or doubtful 
taxonomic definition, as observed for the species 
S. spissifolium, S. altissima, N. utriculosum e N. 
binotii, which show an insufficient quantity of 
samples collected to be able to obtain a precise 
taxonomic determination (Aranha Filho et al. 2007; 
Knapp 2002). The correct taxonomic determination 
of a certain species, its synonyms or even its 
hybrids, can generate significant alterations in the 
category of extinction risk in red lists (Kirschner 
& Kaplan 2002). 

Red lists should be supported by documented 
information, as recommended by IUCN (2001), 
so that the risk categories are employed correctly 
and the assessments consistency can be checked. 
Besides, the absence of explicit definitions, 
or the consideration of subjective criteria can 
generate erroneous assessments and/or inconsistent 
interpretation (Grammont & Cuarón 2006). 
Furthermore, the absence of legal instruments to 
annul these erroneous assessments after rediscovers 
or new information leaves us as hostages of the 
slowness of the official national red listing process 
and risk of Romeo type errors. It is therefore 
necessary to review the Brazilian legal framework 
established for the protection of threatened species, 
in order to consider legal mechanisms to annul 
erroneous assessments more efficiently. Another 
desirable measure would be extension of the 
protection given to those in danger of extinction, to 
species assessed at EX or EW. In this way, Romeo 
errors would not imply negative consequences for 
the legal protection of species.                                                                                             

Countries where there is specific environmental 
legislation for the conservation of threatened 
species, such as Canada (Canadian Species at Risk 
Act 2002), South Africa (National Environment 
Management: Biodiversity Act 2004) and Australia 
(Threatened Species Legislation Amendment 
Act 2004) should be taken as models. In these 
countries there are mechanisms to make possible 
the immediate reinsertion of species on the red list 
after rediscovery in the wild, ensuring protection 
of the recently known populations.       

In conclusion, the use of categories EX and 
EW should be avoided in doubtful cases where no 
exhaustive effort was made to find the species in 
the wild. As an alternative, a precautionary rating 
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is recommended, and the category Critically 
Endangered should be used, adding an extra mark 
to the acronym CR (e.g. CR*) to denote that, 
besides being critically endangered, the species 
is probably extinct. This measure assure the 
permanence of species legal protection and the 
development of conservation actions at the same 
time (Martinelli & Moraes 2013). Furthermore, 
applying the extra mark would help to reduce the 
uncertainties associated with the result contained 
on red lists (IUCN 2010; Staden et al. 2009). This 
recommendation was followed by the South African 
National Biodiversity Institute - SANBI), which 
through its program for monitoring endangered 
species of flora (Custodian of Rare and Endangered 
Wildflowers), rediscovered natural populations of 
14 species considered CR*. This measure would 
also be appropriate for Brazil, in view of the recent 
cases of documented rediscoveries.  
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Resumo
Esse artigo apresenta uma revisão dos tipos vegetacionais do estado do Ceará a partir de sua diversidade 
paisagística, centrando-se, notadamente, nas condições climáticas e unidades geomorfológicas. Com base 
em levantamentos de campo, literatura especializada e mapas das unidades fitoecológicas e geomorfológicas, 
pretendemos expor, de forma didática, a caracterização, distribuição e principais ameaças antrópicas 
concernentes a cada vegetação. Por fim, utilizamos métodos de análise multivariada para comparar a 
similaridade de espécies entre os diferentes levantamentos florísticos disponíveis para o estado e discutimos 
os padrões biogeográficos observados.
Palavras-chave: Biogeografia, relevo, geomorfologia, vegetação, Nordeste do Brasil, semiárido.

Abstract
This article presents a review of the vegetation types occurring in Ceará state, Northeastern Brazil. We explain 
how climate and geomorphology have produced the different landscapes in Ceará and aim to characterize the 
main features, distribution and anthropogenic threats for each vegetation type. To achieve this we performed 
fieldwork and evaluated available maps and the literature in order to summarize the main attributes of 
each vegetation type. We also compiled floristic surveys for Ceará state and used multivariate analysis to 
compare the similarity of species composition among the different phytoecological units and to interpret the 
biogeographical patters observed.
Key words: Biogeography, relief, geomorphology, vegetation, Northeastern Region of Brazil, semiarid.
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Introdução
Inspecionando o “Mapa de Biomas do 

Brasil: primeira aproximação” (IBGE 2004; 
Fig. 1), somos levados a pensar, num primeiro 
momento, que o estado do Ceará é totalmente 
coberto pela vegetação de caatinga. Isso de modo 
algum é verdadeiro. A proposição fitogeográfica 
apresentada no mapa do IBGE (2004) divide o 
Brasil em seis biomas, representando de modo 
simplificado os grandes domínios fitogeográficos 

brasileiros. Se por um lado essa divisão simplificada 
facilita o planejamento de políticas públicas para 
o manejo e conservação da biodiversidade em 
nível nacional, por outro obscurece o fato de que 
cada domínio fitogeográfico abrange um espaço 
geográfico heterogêneo, onde ocorrem diferentes 
tipos de vegetação. Isso potencializa problemas 
na tomada de decisões nas escalas estaduais e 
municipais e na execução de ações de conservação 
e manejo na escala local.

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica. Além dos suplementos digitais disponíveis em:
http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1289920 ; http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1289930
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Pretendemos neste trabalho fornecer 
subsídios que contribuam para uma compreensão 
geral do quadro vegetacional do estado do Ceará. 
Para isso utilizamos uma escala mais apropriada 
para o estado do que a escala nacional e abordamos 
cada unidade fitoecológica de maneira integrada, 
a partir de sua interação com os demais elementos 
paisagísticos, dentre os quais destacamos o clima, 
a geologia e o relevo.

O Ceará já é alvo de estudos botânicos há 
cerca de 200 anos (Paiva 2002). Um dos estudos 
pioneiros foi o trabalho realizado pelo naturalista 
João da Silva Feijó (1760-1824). Feijó chegou 
à capitania do Ceará em 1799 e produziu um 
manuscrito intitulado “Collecção Descriptiva 
das Plantas da Capitania do Seará” (Feijó 
1818; Pereira & Santos 2012), mas parte desse 
manuscrito se perdeu e, sem ter sido publicado, 

teve influência limitada sobre os estudos botânicos 
posteriores (Paiva 2002).

Uma expedição mais influente foi a famosa 
“Comissão Científica de Exploração”, liderada 
pelo botânico Francisco Freire Alemão (1797-
1874). Instituída pelo imperador Dom Pedro II, 
a expedição percorreu o território cearense entre 
1859 e 1861 e deixou um conjunto de publicações 
e manuscritos que enriqueceram a compreensão 
fitogeográfica do estado (Paiva 2002; Braga 1962). 
Francisco Freire Alemão e outros naturalistas já 
percebiam, em suas incursões pelo Ceará, a 
heterogeneidade paisagística e vegetacional 
da província, chamando atenção para as claras 
diferenças entre a flora da região costeira, do 
interior semiárido e das serras úmidas (Huber 
1908; Loefgren 1923). O trabalho de Alemão 
forneceu os primeiros esboços da organização 

Figura 1 – Localização geográfica dos domínios fitogeográficos do Brasil (biomas sensu IBGE 2004) e do estado do Ceará. 
Devido à escala do mapa do IBGE (2004), o Ceará aparece completamente circunscrito à Caatinga. Entretanto, o estado 
apresenta um conjunto diversificado de paisagens e vegetações. Elaboração do mapa: M.F. Moro, baseado em IBGE 2004.
Figure 1 – Geographical location of the Brazilian phytogeographical domains and the position of Ceará state, mapped within the Caatinga 
Domain. Due the broad scale used by IBGE (2004), Ceará is shown as containing only caatinga within its borders. But the actual situation is 
that the state has a diversified set of vegetation and landscapes.
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fitogeográfica do território do Ceará, o que acabou 
por influenciar os sistemas atuais de classificação 
fitogeográfica do estado. As categorias de 
ambientes reconhecidos por ele são relativamente 
equivalentes (mesmo com a mudança de nomes) 
ao que usamos hoje em dia.

Também destacamos o t rabalho do 
naturalista sueco Alberto Loefgren (1854-1918), 
que em seu trabalho “Notas Botânicas (Ceará)” 
(Loefgren 1923) percebeu as diferenças florísticas 
entre a região costeira, a caatinga do interior e as 
serras úmidas, chamando-as de “agrupamentos 
florísticos”. Loefgren atentou para processos 
ecológicos da caatinga, como a caducifolia e 
a presença de muitas ervas anuais (terófitas), 
componentes fundamentais da biota do semiárido. 
Entre o século XIX e início do século XX, os 
naturalistas basicamente fizeram levantamentos 
e elaboraram listagens da flora, com descrições 
gerais sobre as diferentes fitofisionomias 
presentes no Ceará. O trabalho desses naturalistas 
forneceu a base para os sistemas fitogeográficos 
propostos para o estado no século XX.

Na década de 1980 a fitogeógrafa Maria 
Angélica Figueiredo (1939-2012), professora e 
pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, 
percorreu amplamente o estado e elaborou um 
mapa, denominado de “Unidades Fitoecológicas”, 
contendo as respectivas descrições das fisionomias 
e principais elementos de cada tipo de vegetação 
do estado, que foi publicado no “Atlas do Ceará” 
(IPLANCE 1997; SUDEC 1986). Para denominar 
as unidades fitoecológicas, Figueiredo (1986, 
1997) baseou-se na classificação proposta no mapa 
de vegetação do Atlas Nacional do Brasil, de 1966. 
Porém, após a publicação pelo IBGE do “Manual 
de vegetação adaptada a um sistema universal” 
(IBGE 2012; Veloso et al. 1991), a nomenclatura 
utilizada no mapa de Unidades Fitoecológicas do 
estado do Ceará ficou desatualizada. Entretanto, 
a proposta cartográfica de Figueiredo (1997) 
para a fitogeografia do Ceará, com pequenas 
modificações feitas posteriormente pelo Instituto 
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 
(IPECE), é atualmente a melhor disponível para 
a escala do Ceará.

Assim, objetivamos atualizar o sistema 
fitogeográfico de Figueiredo a partir de dados 
recentes e traçar uma síntese que permita, 
por meio de explicações e mapas didáticos, a 
compreensão do quadro vegetacional do estado, 
a partir da interação da vegetação com os demais 

elementos físicos que caracterizam a diversidade 
paisagística do território cearense, especialmente 
a geomorfologia. Esse artigo foi escrito em 
uma parceria entre diferentes pesquisadores da 
biologia e da geografia. Ele visa ser um texto 
introdutório e didático sobre a fitogeografia do 
território cearense, de modo a oferecer suporte às 
monografias da Flora do Ceará que estão sendo 
publicadas (Matias & Sousa 2011; Sousa & Matias 
2013; Menezes et al. 2013; Soares Neto et al. 
2014) e a estudos gerais sobre a biota (fauna, flora 
ou fungos) do estado.

Métodos
Apresentamos  aqui  uma descr ição 

sintética dos elementos climáticos, geológicos e 
geomorfológicos com ênfase numa caracterização 
fitogeográfica para o estado do Ceará. Nos 
baseamos em observações de campo e trabalhos 
acadêmicos para atualizar a proposta de 
classificação da vegetação do estado feita no 
Atlas Geográfico do Ceará (Figueiredo 1997; 
IPLANCE 1997). Assim, esse trabalho se 
fundamentou em uma breve revisão histórica das 
publicações fitogeográficas do Ceará somado a 
uma explicação sobre cada vegetação do estado, 
baseado na experiência de campo dos autores e 
na literatura florístico-fitossociológica publicada.

O mapa de vegetação apresentado foi 
modificado a partir do sistema fitogeográfico 
do Ceará de Figueiredo (1997), obtidos junto à 
Fundação Instituto de Pesquisa e Informação do 
Ceará (IPLANCE). Já o mapa geomorfológico 
apresentado aqui foi elaborado a partir do 
Mapa Geológico do Estado do Ceará (CPRM 
[Serviço Geológico do Brasil] 2003) e das Cartas 
Topográficas da SUDENE (1999), além de 
diferentes mapas geomorfológicos e hipsométricos, 
e diversos levantamentos de campo. Também 
produzimos um acervo fotográfico sobre as 
vegetações do estado (<http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.1289920>), a fim de documentar parte 
da diversidade paisagística do Ceará. Os tipos 
de solos citados neste artigo seguem o sistema 
estabelecido pela EMBRAPA (2006).

Para cada habitat e vegetação discutidos 
neste trabalho indicamos algumas espécies 
características. A lista completa das espécies 
características, acompanhadas de seus respectivos 
autores e famílias, está disponível como 
suplemento digital a este artigo (<http://dx.doi.
org/10.6084/m9.figshare.1289930>).
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Ao produzir a discussão aqui proposta, 
buscamos demonstrar os elos existentes entre o 
ambiente físico e a vegetação do Ceará. A vegetação 
não surge ao acaso, mas é fruto da ação do clima, 
dos tipos de solo, do relevo e dos processos 
histórico-biogeográficos atuando conjuntamente. 
Assim, abordaremos as vegetações a partir da 
sua relação com o ambiente, pois esta opção 
torna a análise mais rica, ao evitar a recorrente 
separação observada entre estes temas em diversos 
textos acadêmicos. Partimos da descrição dos 
diversos ambientes físicos que compõem o 
território cearense para, em seguida, relacionar 
estes ambientes às fitofisionomias que lhe são 
correspondentes, fornecendo, dessa maneira, um 
quadro teórico que facilite um reconhecimento 
geral das unidades fitoecológicas do Ceará.

Embora o sistema de Figueiredo (1997) seja 
bastante didático, há alguns pontos problemáticos 
do ponto de vista cartográfico. O mais pungente 
é a subdivisão da vegetação de caatinga da 
Depressão Sertaneja (áreas cristalinas) em várias 
subunidades (caatinga arbórea, caatinga arbustiva 
aberta, caatinga arbustiva densa e mata seca). 
Até que ponto é útil cartograficamente dividir 
a caatinga de áreas cristalinas em unidades 
fitoecológicas diferentes é algo a ser analisado 
com cuidado. De fato encontramos no Ceará 
diferentes portes fisionômicos nas caatingas do 
cristalino, variando de porte arbóreo ao arbustivo 
e de densidade aberta até fechada, mas todas essas 
áreas possuem uma flora típica das superfícies 
cristalinas que as une entre si.

Nossa experiência de campo indica que o 
que Figueiredo (1997) classifica como caatinga 
arbórea, caatinga arbustiva aberta, e caatinga 
arbustiva densa são variações no porte e no estado 
de conservação de uma unidade fitoecológica única, 
possuidora de flora coesa que optamos por chamar 
de caatinga do cristalino. Durante trabalhos de 
campo, por vezes observamos que áreas indicadas 
no mapa de Figueiredo (1997) como caatinga 
arbustiva têm porte arbóreo e vice versa, tornando 
difícil atribuir uma delimitação cartográfica 
separada para cada variação fisionômica da 
caatinga do cristalino. Também é difícil determinar 
quando essas diferenças são devidas a fatores 
naturais (diferenças na profundidade dos solos 
ou na precipitação), ou ao histórico de impactos 
antrópicos de uma dada área.

Em uma comparação fitogeográfica dos 
tipos de caatinga do semiárido brasileiro, Moro 

(2013) mostrou que as formações vegetais que 
ocupam superfícies sedimentares distantes entre 
si (bacias sedimentares da Ibiapaba-Araripe, 
Tucano-Jatobá e Dunas do São Francisco) são 
mais semelhantes floristicamente entre si do que 
com a flora de áreas adjacentes sobre superfícies 
cristalinas. Do mesmo modo, caatingas ocupando 
áreas cristalinas são mais parecidas entre si do 
que com as caatingas de áreas sedimentares 
próximas. Com isso, consideramos que a caatinga 
do cristalino é uma única unidade fitoecológica, ao 
invés de três unidades distintas (caatinga arbórea, 
caatinga arbustiva densa e caatinga arbustiva 
aberta). Essas variações fisionômicas, no entanto, 
são observáveis em campo, como mostramos na 
Prancha 3 do Apêndice 1. Assim, de um ponto de 
vista prático, pesquisadores em campo poderão 
indicar, se desejarem, em qual das variações 
fisionômicas da caatinga do cristalino estão 
trabalhando, embora consideremos aqui que todas 
essas áreas devam ser tratadas como uma única 
unidade fitoecológica para fins de classificação 
geral. As matas secas são áreas de porte florestal 
localizada tanto nas serras de origem cristalina 
quanto sedimentar. Entretanto, é possível que sua 
flora seja mais próxima da flora da caatinga do 
cristalino e da caatinga do sedimentar, a depender 
se a mata seca está em uma superfície de origem 
cristalina ou sedimentar, do que entre matas secas 
sobre diferentes geologias. Até que ponto as matas 
secas formam um grupo florístico particularizado 
no contexto fitogeográfico do Ceará é um assunto 
a ser esclarecido por estudos futuros.

Análises florísticas
Para avaliar a relação entre a geomorfologia 

e as floras dos diferentes tipos de vegetação do 
estado, realizamos uma análise biogeográfica 
utilizando análises multivariadas (Legendre 
& Legendre 2012; McCune & Grace 2002). 
Selecionamos levantamentos florísticos realizados 
no Ceará e criamos uma matriz de presença-
ausência, registrando quais espécies ocorriam 
em cada área (Apêndice 2; Suplemento Digital 
2). A similaridade entre os diferentes ambientes 
foi comparada por distância de Bray-Curtis 
(Sørensen) utilizando uma análise de agrupamento 
(com algoritmo UPGMA) e de ordenação 
(utilizando Ordenação Multidimensional não 
Métrica - NMS - com duas dimensões finais) 
(Legendre & Legendre 2012; McCune & Grace 
2002). Para a análise, espécies sem identificação 
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completa (i.e. espécies reportadas como “sp.”) 
foram excluídas e espécies com identificação 
dúbia (i.e. reportadas como “cf.” e “aff.”) foram 
consideradas como corretamente identificadas. Nas 
comparações, demos preferência a levantamentos 
publicados, mas alguns levantamentos florísticos 
não publicados, disponíveis na forma de trabalhos 
de conclusão de curso ou teses de pós-graduação, 
foram incluídos como complementação das 
análises (Apêndice 2). Nas comparações de flora, 
utilizamos todas as espécies de plantas vasculares 
reportadas nos levantamentos, incluindo plantas 
lenhosas e herbáceas.

Nomenclatura
A nomenclatura associada à vegetação varia 

não só segundo a nomenclatura regional, mas 
também de acordo com as diversas propostas 
formais. Assim, os nomes utilizados por este 
trabalho, pelo Atlas do Ceará (Figueiredo 1997) 
e pelo IBGE (Veloso et al. 1991; IBGE 2012) 
diferem. Para sanar esse problema, o Apêndice 
3 traz uma tabela comparando a nomenclatura 
utilizada nos três contextos. Um organograma 
didático é apresentado no Apêndice 4, mostrando 
a relação entre as unidades de relevo do Ceará e 
os tipos de vegetação que as ocupam.

Resultados e Discussão
Caracterização Ambiental do Ceará
O território do Ceará ocupa uma superfície 

de 148.825,60 km2, é o 4º maior estado da região 
Nordeste do Brasil, sendo limitado ao norte 
pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo estado de 
Pernambuco, ao leste pelo Rio Grande do Norte e 
pela Paraíba, e a oeste pelo Piauí (IPLANCE 1997).

A maior parte do território cearense encontra-
se inserida no contexto semiárido nordestino em 
virtude das condições climáticas dominantes, 
aspecto que corrobora para sua classificação 
como um dos estados mais secos do país (Zanella 
2005). Contudo, em função de fatores geográficos 
locais, tais como a altitude e a proximidade do 
oceano, apresenta áreas úmidas e sub-úmidas 
que condicionam contrastes significativos no 
quadro natural cearense (Silva & Cavalcante 
2004). Em decorrência dessas variações, embora 
o estado esteja majoritariamente sob a influência 
de um macroclima semiárido, os gradientes 
de chuva, temperatura e umidade se alteram 
consideravelmente do litoral para o interior, 
condicionando um gradiente de umidade e 

influindo na diversidade de ambientes que 
caracterizam o mosaico paisagístico cearense. 
A região costeira e as serras, por exemplo, 
recebem uma quantidade bem maior de chuvas 
que a depressão sertaneja (IBGE 2002; Nimer 
1972), configurando encraves paisagísticos 
diferenciados daqueles encontrados no sertão 
seco do interior do estado.

As características climáticas atualmente 
vigentes no Ceará notabilizam-se pelo predomínio 
de temperaturas médias do ar elevadas durante 
a maior parte do ano e uma pequena amplitude 
anual na temperatura média, já que o estado 
é tipicamente quente o ano todo. Já as chuvas 
variam bastante ao longo do ano, com níveis 
de precipitação concentrados no 1º semestre, 
os quais, por sua vez, condicionam a vazão da 
hidrografia regional (Zanella 2005).

De acordo com Nimer (1977), a região 
Nordeste é submetida à forte radiação solar 
devido ao ângulo de inclinação solar, comum 
a todas as regiões intertropicais do planeta. Em 
virtude disso, a quantidade de calorias absorvidas 
pelos níveis inferiores da atmosfera na região é 
intensa e com isso, as médias das temperaturas 
anuais são elevadas, derivando em médias 
térmicas anuais situadas entre 26º e 28ºC (Nimer 
1972, 1977, 1989).

Se em relação à temperatura o Nordeste 
apresenta certa homogeneidade espacial, o 
mesmo não acontece em relação à pluviosidade. 
De maneira geral, os índices pluviométricos se 
distribuem de modo decrescente do litoral para 
o interior, consequência da menor influência dos 
ventos alísios sobre as regiões mais interiores 
(Nimer 1972, 1989), onde as serras elevadas 
constituem verdadeiras ilhas de exceção no 
contexto semiárido.

O quadro delineado para o Nordeste aplica-
se ao estado do Ceará, ou seja, há o predomínio 
de temperaturas médias do ar elevadas durante 
a maior parte do ano, resultando em uma 
pequena amplitude térmica anual, em contraponto 
com níveis de precipitação que podem ser 
compartimentados em duas estações bem 
distintas: uma estação chuvosa, que se inicia em 
dezembro e declina em maio, com a ocorrência 
de precipitações bastante erráticas, e o restante 
do ano, com o predomínio de uma estação seca, 
marcada pela estiagem pluviométrica.

As características climáticas apresentadas 
acima, representadas pela sazonalidade das 
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precipitações, mantêm uma relação direta 
com o comportamento fluvial (Zanella 2005). 
A distribuição espaço-temporal das chuvas, 
associada às características topográficas, 
geomorfológicas e geológicas, condicionam 
uma rede hidrográfica sazonal no estado, onde os 
rios tipicamente secam após a época das chuvas.

Esse quadro hidroclimático é o principal 
responsável pela modelagem das unidades 
geomorfológicas do estado, as quais são 
apresentadas  no Mapa Geomorfológico 
Simplificado do Ceará (Fig. 2) e descritas no 
decorrer deste texto de acordo com CPRM 
[Serviço Geológico do Brasil] (2003), EMBRAPA 
(2006), Pereira & Silva (2005) e Zanella (2005), 
além de análises geomorfológicas.

A formação dos terrenos que hoje compõem 
o território do Ceará é antiga e se deu com 
maior propriedade no Cretáceo (por volta de 
100 milhões de anos antes do presente), em 
virtude de processos de reativação tectônica 

que produziram, em última instância, a ruptura 
dos continentes sul-americano e africano. Isso 
resultou no soerguimento das feições pretéritas 
(Depressão Sertaneja, Serra da Ibiapaba e os 
maciços residuais), originando o eixo estrutural 
Cariri-Potiguar. A formação das respectivas 
bacias e das Chapadas do Araripe e do Apodi 
(130–125 milhões de anos antes do presente) 
deram origem à configuração atual da linha 
de costa cearense (Matos 1992; Matos 2000; 
Peulvast & Claudino-Sales 2004; Peulvast & 
Claudino-Sales 2006).

Ao curso do Terciário e do Quaternário o 
território do Ceará passou por diversas variações 
climáticas e eustáticas, com a deposição da 
Formação Barreiras e a modelagem dos tabuleiros 
costeiros, a macro-configuração da rede de 
drenagem, e a modelagem de formas costeiras, 
tais como praias, estuários, lagoas e dunas (Arai 
2006; Bezerra et al. 2001; Claudino-Sales 2002).

No que diz respeito à geologia, podemos 
considerar que o Ceará possui basicamente dois 
grandes domínios geológicos: um sedimentar e 
outro com predomínio de litologias cristalinas. 
Sobre esses domínios foram modelados diferentes 
tipos de relevo do estado. Em um exercício de 
síntese, poderíamos considerar três grandes 
subdivisões principais do relevo ao tomar o 
estado como um imenso anfiteatro, no qual as 
chapadas interiores circundam a extensão da 
depressão sertaneja, na qual se elevam diversos 
maciços residuais, e que, por sua vez, é bordejada 
pelas feições litorâneas, de origem sedimentar. 

A o  o b s e r v a r m o s  c o m  a t e n ç ã o  a 
compartimentação da geomorfologia cearense 
(Fig. 2), teremos seis unidades de relevo 
modeladas em substrato sedimentar (Planície 
Litorânea, Planícies Fluviais, Tabuleiros 
Costeiros, Chapada do Apodi, Serra da Ibiapaba 
e Chapada do Araripe) e duas unidades modeladas 
em substrato cristalino (Maciços Residuais e 
Depressão Sertaneja).

No decorrer do texto, partiremos da descrição 
dessas unidades de relevo por entender que aos 
diversos ambientes por elas condicionados estão 
associados diferentes tipos de vegetação. A Figura 
2 traz um mapa geomorfológico simplificado 
e a Figura 3 um mapa do sistema de unidades 
fitoecológicas do estado do Ceará. Ambas têm 
o propósito de nortear o entendimento no que 
tange à relação entre as diferentes fitofisionomias 
e as unidades de relevo do território cearense 

Figura 2 – Mapa geomorfológico simplificado do Ceará. 
Fonte: Mapa Geológico do Estado do Ceará (CPRM, 
2003), cartas topográficas (SUDENE 1999), imagem 
SRTM e informações de levantamentos de campo.
Figure 2 – Simplified geomorfological map of Ceará state. 
Sources used to produce the map: geological map of Ceará state 
(CPRM, 2003), topographic charts (SUDENE 1999), SRTM 
images and fieldwork done by the author.
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Unidades 
Geomorfológicas

Unidades de Relevo Tipos de Vegetação Área 
(km2)

Área 
(%)

Modelados 
Sedimentares

Região 
Costeira/
Feições 
litorâneas

Planície Litorânea Campos Praianos

18.636 12,6%

Arbustais Praianos
Vegetação de Dunas 
Semifixas e Móveis
Vegetação de Dunas 
Fixas

Tabuleiros Costeiros Floresta de Tabuleiro
Arbustal de Tabuleiro
Cerrado e Cerradão 
Costeiros

Planície Flúvio-marinha Manguezal 254 0,2%
Planícies 
Fluviais

Matas Ciliares (inclui 
várzeas de rios e 
carnaubais)

3.721 2,5%

Chapadas 
interiores

Serra da Ibiapaba, 
Chapada do Araripe e 
Chapada do Apodi

Mata Úmida do 
Sedimentar

2.713 1,8%

Mata Seca do Sedimentar 5.148 3,5%
Caatinga do Sedimentar 8.817 5,9%
Cerrado e Cerradão 
Interiores

1.067 0,7%

Modelados 
Cristalinos

Depressão 
Sertaneja

 Caatinga do Cristalino 102.102 68,8%

Maciços 
Residuais

Serras de Baturité, 
Maranguape, Aratanha, 
Uruburetama, Meruoca, 
do Pereiro, do Machado, 
das Matas, da Pedra 
Branca, de São Pedro 

Mata Úmida do Cristalino 439 0,3%

Mata Seca do Cristalino 5.542 3,7%

Total do estado do Ceará 148.439* 100%

* A área total obtida pelo somatório da extensão de cada tipo de vegetação não equivale exatamente à área oficial do estado do Ceará 
(148.825,60 km2) devido a imprecisões na extensão geográfica do mapeamento das unidades fitoecológicas feito para o Atlas do Ceará 
nas décadas de 1980 e 1990 (ver Figueiredo 1997). Portanto, a área de cada unidade fitoecólogica calculada aqui deve ser tomada apenas 
como uma aproximação. Devido à escala de mapeamento e a imprecisões cartográficas, a área de vegetações de menor extensão como 
manguezais, matas ciliares e matas secas e úmidas não podem ser tomadas como estimativas precisas.

Tabela 1 – Unidades de relevo e tipos de vegetação do estado do Ceará, com a área aproximada de cada Unidade 
Fitoecológica.
Table 1 – Geomorphological units and vegetation types of Ceará state, northeastern Brazil, showing the approximate area occupied by 
each Phytoecological Unit.

(consultar também a Tabela 1 e o Apêndice 4). No 
Apêndice 1 e no Suplemento Digital 1 (<http://
dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.1289920>) o 
leitor encontrará um pequeno acervo fotográfico 
das vegetações do estado, a fim de complementar 
a compreensão dessa diversidade paisagística.

Tomando como referência os elementos 
climáticos e geomorfológicos aqui elencados, 
propomos a seguir uma caracterização das 
fitofisionomias do estado do Ceará e dos seus 
principais constituintes florísticos a partir de suas 
diversas unidades de relevo.
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Unidades fitoecológicas do Ceará: 
uma caracterização a partir da relação 
vegetação-geomorfologia

1. Região Costeira/Feições Litorâneas
Geograficamente a região costeira do Ceará 

é delimitada pela ocorrência dos afloramentos 
da Formação Barreiras. A Formação Barreiras 
é o substrato geológico de um relevo plano, 
caracterizado amplamente como tendo origem 
sedimentar, formado durante o Terciário-
Quaternário pelos sedimentos derivados da erosão 
do continente. Geralmente é conhecida pela feição 
dos tabuleiros costeiros e se limita com o oceano 
Atlântico ao norte, com a Chapada do Apodi a 
leste, com a Serra da Ibiapaba a sudoeste e com a 
Depressão Sertaneja ao sul.

A região costeira é uma das regiões 
fitoecológicas mais complexas propostas por 
Figueiredo (1997), pois agrega um conjunto 
vegetacional diversificado submetido a condições 
ecológicas bastante diferenciadas: de manguezais a 
matas de tabuleiro, passando por cerrados costeiros 
e campos praianos. A região costeira do Ceará 
tem uma origem geológica recente (Terciário-
Quaternário) e sua flora é constituída tipicamente 
por espécies dos domínios fitogeográficos 
circundantes (Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica), 
somadas a espécies típicas de vegetação praiana 
(restingas).

A mata de tabuleiro (floresta estacional 
semidecídua dos tabuleiros costeiros) e os cerrados 
costeiros, por exemplo, agregam espécies vindas 
dos Domínios do Cerrado e da Caatinga. Por outro 
lado, boa parte das espécies que ocorrem nos 
manguezais (Rhizophora mangle, Laguncularia 
racemosa, etc) e nos campos praianos (Remirea 
maritima, Ipomoea pes-caprae) são específicas 
de ambientes costeiros, e embora tenham ampla 
dispersão nos ambientes costeiros do Brasil, são 
restritas a esse tipo de ambiente.

No macroambiente costeiro, definido como 
aquele sob influência da Formação Barreiras, 
encontramos dois “ambientes edáficos” principais: 
o que se localiza diretamente sobre a Formação 
Barreiras e o que se localiza sobre as areias 
quartzosas, nos campos de dunas e na beira das 
praias (planície de deflação).

Sobre a Formação Barreiras podemos 
encontrar duas vegetações principais: a mata 
de tabuleiro e os cerrados costeiros. A mata de 
tabuleiro é uma floresta estacional semidecídua de 
médio porte (Castro et al. 2012) e é a vegetação 

mais amplamente dispersa sobre a Formação 
Barreiras. Os cerrados costeiros são áreas savânicas 
que ocorrem sobre a Formação Barreiras como 
manchas disjuntas de vegetação e onde há 
uma predominância de espécies do Cerrado na 
comunidade lenhosa (Moro et al. 2011, Fig. 
3). O regime de fogo também parece ser um 
fator importante. Áreas submetidas a incêndios 
frequentes adquirem fisionomia savânica e as 
plantas típicas do bioma Cerrado, mais resistentes 
ao fogo, aumentam suas populações, constituindo 
as áreas de cerrados costeiros (Moro et al. 2011). Já 
nas áreas protegidas do fogo a vegetação se torna 
florestal e as espécies resistentes ao fogo, embora 
presentes na comunidade, reduzem sua densidade. 
Um exemplo é o contraste entre as populações de 
janaguba (Himatanthus drasticus), uma espécie de 
cerrado tolerante ao fogo, entre o cerrado costeiro 
(Moro et al. 2011) e a mata de tabuleiro (Castro 
et al. 2012). Embora presente nas duas áreas, H. 
drasticus e outras espécies tolerantes ao fogo têm 
uma densidade bem menor na mata de tabuleiro 
em relação ao cerrado costeiro. Trata-se de um 
padrão bem conhecido que a estrutura da vegetação 
do Cerrado muda com o aumento dos incêndios, 
tornando-se savânica quando há incêndios 
frequentes e florestal quando há redução do 
regime de fogo (Libano & Felfili 2006; Medeiros 
& Miranda 2008; Pinheiro & Durigan 2009). É 
provável que diferentes tipos de solo da Formação 
Barreiras gerem a diferenciação observada entre 
mata de tabuleiro e os cerrados costeiros, mas 
ainda não há dados consistentes para confirmar 
esta hipótese.

Além de florestas e cerrados, há outra 
formação nos tabuleiros, de distribuição mais 
restrita. Em áreas de falésias, onde a Formação 
Barreiras se aproxima do mar, há um arbustal 
sobre os tabuleiros (ou em inglês scrubland, 
uma vegetação de porte arbustivo) composto por 
espécies típicas de caatinga (como Commiphora 
leptophloeos e Aspidosperma pyrifolium) e 
Cactáceas (especialmente Cereus jamacaru e 
Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis) 
que assumem porte mais baixo e esparso que 
na caatinga. Essa formação não é referida em 
Figueiredo (1997), por ocupar uma área de 
ocorrência menor que a mata de tabuleiro e cerrados 
costeiros, mas é comumente encontrada sobre 
falésias ou eventualmente na planície de deflação 
(feição embutida no contexto da planície litorânea), 
próxima ao mar.
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Sobre as areias quartzosas próximas ao mar 
(beira de praia) ou nos campos de dunas podemos 
encontrar a chamada vegetação psamófila (ou 
“amiga de ambientes arenosos”). Trata-se de uma 
vegetação predominantemente herbácea, com 
espécies resistentes à alta salinidade, escassez de 
nutrientes do solo, altas temperaturas, alta insolação 
e elevada mobilidade da areia. Comumente são 
herbáceas estoloníferas, somadas a algumas poucas 
plantas lenhosas como o guajiru (Chrysobalanus 
icaco). A vegetação pioneira psamófila se 
desenvolve tipicamente sobre a planície de 
deflação (contato externo da faixa de praia) e nas 
dunas móveis. 

Já nos campos de dunas fixas encontramos 
uma vegetação diferente. As areias quartzosas 
são um ambiente difícil de colonizar, mas com o 
passar do tempo algumas plantas mais resistentes 
como o cajueiro (Anacardium occidentale), 
murici (Byrsonima crassifolia) e herbáceas das 
famílias Poaceae, Cyperaceae, Convolvulaceae, 
Boraginaceae e Fabaceae vão tornando a duna 

menos móvel até atingir o estágio de duna semifixa. 
Paulatinamente, com a evolução do processo e o 
início da pedogênese (formação do solo), mais 
espécies colonizam o ecossistema até formar os 
arbustais e florestas de dunas fixas. Nesse ponto, 
as dunas não mais migram e a riqueza em espécies 
aumenta.

Devido à diversidade de formações que co-
ocorrem na região costeira e devido à origem da flora 
(composta por espécies migrantes das vegetações e 
domínios fitogeográficos circundantes), Figueiredo 
(1997) propôs a expressão “Complexo Vegetacional 
da Zona Litorânea” para agregar todos os ambientes 
e todas as fitofisionomias da região costeira (da 
Formação Barreiras até a beira mar). Os principais 
tipos de ambiente do Complexo Vegetacional da 
Zona Litorânea, abreviado aqui para Complexo 
Vegetacional Costeiro, e sua flora são discutidos 
em mais detalhes adiante.

Nas áreas litorâneas, a implantação de 
grandes empreendimentos turísticos e de projetos 
de grande impacto ambiental, como o complexo 

Figura 3 – Mapa de Unidades Fitoecológicas do Ceará. Fonte: Modificado a partir do Mapa de Unidades Fitoecológicas do 
Ceará do IPLANCE (Figueiredo 1997).
Figure 3 – Map showing the phytoecological units of Ceará state. Source: Modified from the Phytoecological Map of Ceará state (Figueiredo 1997).
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industrial do Pecém, além da expansão urbana, 
são as maiores ameaças atualmente. As ações 
orientadas ao planejamento da atividade turística 
desenvolvem a ocupação calculada dos territórios 
costeiros, visando integrá-los aos interesses de 
grandes grupos econômicos e, dessa forma, se 
tornam uma ameaça bastante pungente, já que têm 
promovido a destruição dos ecossistemas costeiros 
e do modo de vida tradicional das populações 
humanas costeiras do estado (Lima & Meireles 
2006; Nascimento 2006; Araújo & Moura 2007).

1.1 Planície Litorânea: Campo Praiano e 
Arbustal Praiano, Vegetação de Dunas Semifixas 
e Móveis, Vegetação de Dunas Fixas 

A planície litorânea (Fig. 2) corresponde a 
uma faixa contínua na orla marítima entre o mar e 
os tabuleiros costeiros, interrompida apenas pelas 
desembocaduras dos rios que chegam ao oceano. 
Embutidas na planície litorânea estão diversas 
feições geomorfologicamente muito dinâmicas e 
instáveis, tais como as praias, as dunas móveis (que 
não apresentam desenvolvimento pedológico), e 
as dunas fixas (situadas nas partes mais internas 
da costa e recobertas por vegetação desenvolvida 
sobre os neossolos quartzarênicos).

É formada pela acumulação recente de 
sedimentos Holocênicos e apresenta uma estrutura 
de baixa inclinação definida pela interação 
dos agentes constituintes do processo. Esta 
interação resulta numa configuração morfológica 
predominantemente plana a suave ondulada, que se 
modifica nas áreas de campos de dunas e planícies 
de deflação, onde o relevo mostra-se mais irregular 
e elevado (Moura-Fé 2008). O conjunto das 
vegetações de dunas (fixas, semifixas e móveis), 
de arbustais e de campos praianos equivale ao 
que no resto do Brasil comumente se chama de 
vegetação de restinga, embora o termo vegetação 
de restinga não seja muito comum na literatura 
botânica cearense.

l Campo Praiano e Arbustal Praiano
Logo após a faixa de marés (praia), a planície 

costeira do Ceará é constituída por areias quartzosas 
que são constantemente retrabalhadas pelo vento e 
pelo mar: a planície de deflação, também referida 
na literatura como pós-praia ou anteduna. Esse 
ambiente, assim como as dunas móveis, é altamente 
limitante para as plantas e ainda apresenta um fator 
extra de estresse: os sprays marinhos e a maresia, 
resultantes das ondas do mar e da ação do vento, 

tornam este ambiente salino. Nesse ambiente 
instável de areias quartzosas se desenvolve o campo 
praiano, com espécies herbáceas especializadas 
como Ipomoea pes-caprae, Remirea maritima 
e Sesuvium portulacastrum, que são espécies 
praticamente restritas a ambientes arenosos e 
salinos da costa. Poucas são as arbustivas, podendo 
ser citadas Scaevola plumieri e Guilandina bonduc. 
As espécies que suportam este ambiente estressante 
têm ampla dispersão nas regiões costeiras do 
Brasil e são tipicamente características dos campos 
praianos. Em alguns locais da costa, há, além do 
campo, um arbustal praiano onde a vegetação 
psamófila atinge porte arbustivo composto por 
espécies lenhosas resistentes ao ambiente arenoso 
e salino.

As ameaças à conservação são especialmente 
o crescimento urbano.

Espécies características: Blutaparon 
portulacoides, Canavalia rosea, Fimbristylis 
cymosa, Guilandina bonduc, Ipomoea pes-caprae, 
Panicum racemosum, Paspalum vaginatum, 
Remirea maritima, Scaevola plumieri, Sesuvium 
portulacastrum, Sporobolus virginicus, Turnera 
melochioides.

l Vegetação de Dunas Semifixas e Móveis
As dunas semifixas e móveis são a geração 

mais recente de dunas, que ainda não foram 
fixadas pela vegetação. Em grande medida são 
desprovidas de cobertura vegetal, embora algumas 
plantas muito resistentes cresçam nas areias 
quartzosas, pobres em nutrientes e altamente 
móveis. Nas dunas semifixas e móveis, o processo 
de pedogênese ainda não se iniciou e, devido 
ao ambiente hostil, poucas espécies conseguem 
se estabelecer. Nas dunas semifixas, moitas de 
Anacardium occidentale e Byrsonima crassifolia 
iniciam o processo de fixação das dunas, embora 
elas ainda sejam, nesse estágio, majoritariamente 
móveis, praticamente descobertas de vegetação 
e ocupadas predominantemente por espécies 
herbáceas (e.g. Stilpnopappus trichospiroides e 
Chamaecrista ramosa) e arbustivas resistentes. 
A espécie invasora Calotropis procera também 
consegue se estabelecer nesse ambiente. 

Tanto a vegetação de dunas móveis e 
semifixas quanto a vegetação de beira de praia 
são denominadas por Figueiredo (1997) como 
Vegetação Pioneira Psamófila, porque o ambiente 
geológico é muito recente e as plantas que aqui 
ocorrem são apenas aquelas capazes de suportar 
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alto grau de irradiação solar e mobilidade dos 
sedimentos (o termo psamófila se refere ao 
ambiente arenoso). Levantamentos publicados 
acerca da vegetação de dunas móveis e semifixas 
estão disponíveis em Matias & Nunes (2001) e 
Castro et al. (2012).

As ameaças à conservação são as mesmas 
apresentadas para o complexo vegetacional 
costeiro, somadas à extração de areia para 
construção civil. Contudo, as ameaças derivadas 
da expansão urbana desordenada, a construção de 
estradas sobre as dunas e a instalação de resorts 
e campos de golfe, são as ameaças mais graves. 

Espécies características: Anacardium 
occidentale, Byrsonima crassifolia, Centrosema 
rotundi fol ium,  Chamaecris ta hispidula, 
Chamaecrista ramosa, Chrysobalanus icaco, 
Cyperus maritimus, Elephantopus hirtiflorus, 
Indigofera microcarpa, Ipomoea asarifolia, 
Macroptilium panduratum, Pombalia calceolaria, 
Stilpnopappus trichospiroides.

l Vegetação de Dunas Fixas
Enquanto os tabuleiros têm um substrato de 

origem Terciária, os campos de dunas são bem 
mais recentes, datando do Quaternário. As dunas do 
Ceará podem ser divididas em diferentes gerações, 
das quais as dunas fixas são as mais antigas, de 
modo que já foram ocupadas pela vegetação. A 
fixação da vegetação acaba por iniciar o processo 
de pedogênese e acumulação de matéria orgânica 
no solo. Faltam estudos florísticos nas dunas 
fixas, mas a flora dessa formação parece ser um 
subconjunto da flora dos tabuleiros (veja a lista 
florística de Castro et al. 2012). Por serem de 
origem geológica recente, as dunas fixas não 
possuem flora endêmica.

Dunas fixas podem apresentar vegetação 
rasteira, constituindo um campo de dunas, ou 
podem ser ocupadas de modo consistente por 
plantas lenhosas, formando um arbustal ou uma 
floresta de pequeno a médio porte, situações em que 
a Vegetação de Dunas Fixas pode ser discriminada 
entre os Campos de Dunas Fixas, Arbustais de 
Dunas Fixas e Florestas de Dunas Fixas. 

As ameaças à conservação são as mesmas 
apresentadas no tópico do complexo vegetacional 
costeiro. Contudo, a expansão urbana desordenada, 
a construção de estradas e o turismo (sobretudo 
com instalação de resorts), são as ameaças mais 
graves (Lima & Meireles 2006). Na região de 
Fortaleza, essa formação é altamente ameaçada 

pela pressão da ocupação imobiliária, uma vez 
que as últimas áreas de dunas fixas do município 
estão na região do Cocó e, portanto, apresentam 
alto valor imobiliário, sendo significativa a pressão 
econômica para que estas áreas sejam desmatadas 
para dar lugar a condomínios urbanos.

Espécies características: Anacardium 
occidentale, Byrsonima crassifolia, Byrsonima 
gardneriana, Chamaecrista ensiformis, Chioccoca 
alba, Chloroleucon acacioides, Chrysophyllum 
arenarium, Copaifera arenicola, Eugenia 
luschnathiana, Guettarda angelica, Maclura 
tinctoria, Senna rizzinii, Strychnos parvifolia, 
Ximenia americana.

1.2  Planície Flúvio-marinha: Manguezal
l Manguezal
Os manguezais são florestas paludosas 

especializadas em um ambiente específico: as 
regiões estuarinas tropicais, mais precisamente nas 
planícies flúvio-marinhas (Figs. 2; 3).

Caracterizadas pela ação conjunta de 
processos continentais e marinhos, as planícies 
flúvio-marinhas são ambientes originados da 
deposição de sedimentos dominantemente argilosos 
e ricos em matéria orgânica, onde se desenvolve 
a vegetação de mangue. São formadas em áreas 
onde se processa a mistura de água doce dos rios e 
lagoas, com a água salgada que penetra o continente 
através das marés (Brandão 1995). O resultado 
desta mistura proporciona a deposição de material 
escuro e argiloso, que aumenta a cada período 
de maré cheia, até gerar o ambiente favorável à 
instalação dos manguezais.

Manguezais são ecossistemas encontrados 
por todos os trópicos na foz dos rios. Um fator 
ecológico fundamental na compreensão dos 
manguezais é que o fluxo das marés gera mudanças 
diárias no nível de água e no nível de salinidade. 
Quando a maré sobe, a água do mar vence a pressão 
feita pelas águas do rio e penetra a região estuarina, 
inundando parte do ambiente e tornando a água 
mais salgada. Quando a maré desce, a água do 
mar recua, expondo ao ar atmosférico áreas antes 
inundadas e permitindo que a água doce do rio 
prevaleça, reduzindo a salinidade da água.

Devido ao ambiente lamoso e solos ricos 
em enxofre (tiomórficos), submetidos ao ciclo 
diário de cheia-vazante-cheia e ao ciclo de 
aumento e redução da salinidade da água resultante 
do movimento das marés, os manguezais são 
ambientes difíceis de serem ocupados pelas 
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plantas. Um grupo de espécies halófilas evoluiu 
para suportar tais condições e se tornou altamente 
especializado nesse ambiente. A flora dos 
manguezais americanos é tipicamente composta 
por árvores e arbustos dos gêneros Rhizophora, 
Laguncularia, Avicennia e Conocarpus, somadas 
a espécies herbáceas especializadas das famílias 
Aizoaceae e Amaranthaceae.

No ecossistema de manguezal há um subtipo 
específico de ambiente chamado “apicum” ou 
salgado. Enquanto o manguezal propriamente 
dito é uma vegetação florestal, os apicuns são 
campos arenosos nos quais predomina uma 
vegetação herbácea adaptada a ambientes salinos. 
Há uma dinâmica de expansão e retração dos 
manguezais e apicuns, de modo que ambos devem 
ser considerados como um macroambiente de 
“manguezal”, contendo os ambientes de apicum 
e floresta de mangue. Um levantamento florístico 
das espécies de apicum e floresta de mangue está 
disponível em Castro et al. (2012).

Embora seja um ambiente limitante para 
muitas espécies de plantas, o manguezal é um 
berçário para a vida animal. As águas eutróficas 
permitem à fauna obter alimentação abundante 
nas regiões estuarinas. Com isso, vários peixes, 
crustáceos e mamíferos aquáticos frequentam 
os estuários para se reproduzir ou se alimentar, 
tornando os manguezais um ecossistema de 
extrema importância para o ambiente marinho.

No Brasil, os Manguezais são protegidos 
por lei, mas com a introdução da aquicultura 
e da carcinicultura no Nordeste a pressão de 
desmatamento para a construção de tanques 
de criação de camarão se tornou muito grande. 
Projetos de desmatamento de manguezais, 
drenagem de partes dos estuários e construção 
de tanques de aquicultura, embora proibidos 
por legislação federal, foram incentivados e 
devidamente licenciados pelos governos estaduais 
(do Ceará inclusive) resultando em graves impactos 
a estes ecossistemas, com apoio do poder público. 
Um problema colateral gerado pela aquicultura é 
que essa atividade, ao descartar a água contaminada 
utilizada nos tanques, libera no ambiente poluentes 
e antibióticos, prejudicando o manguezal, além de 
potencialmente introduzir espécies exóticas que 
podem se tornar invasoras.

Espécies características: Floresta de mangue: 
Acrostichum aureum, Avicennia germinans, 
Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, 
Rhizophora mangle. Apicuns: Ammannia latifolia, 

Bacopa cochlearia, Batis maritima, Blutaparon 
portulacoides, Fimbristylis spadicea, Sesuvium 
portulacastrum, Sporobolus virginicus.

1.3 Tabuleiros Costeiros: Mata de Tabuleiro, 
Arbustal de Tabuleiro e Cerrado Costeiro

Os tabuleiros costeiros (Fig. 2) bordejam 
a faixa costeira cearense. São relevos planos, 
intercalados com trechos suave-ondulados e 
apresentam uma amplitude altimétrica resultante, 
especialmente, da erosão dos rios. Esse ambiente é 
constituído sobretudo pelos sedimentos da Formação 
Barreiras, e apresenta o desenvolvimento dos 
argissolos vermelho-amarelos. Esses solos são os 
mais amplamente distribuídos no Ceará, encontrados 
em áreas de relevo plano a montanhoso.

Modelados no topo dos sedimentos da 
Formação Barreiras, os tabuleiros costeiros são, na 
verdade, formas tabulares estruturais, isto é, relevos 
cujo modelado expressa de forma relativamente 
fiel a estrutura geológica (Moreira & Gatto 1981; 
Claudino-Sales 2002; Claudino-Sales 2005) e a 
forma geral pela qual os pacotes sedimentares foram 
depositados (Moura-Fé 2008).

Em média, os tabuleiros penetram cerca de 40 
km para o interior (Souza 1988), mas podem chegar 
a 90 km em direção ao continente (Claudino-
Sales 1993). Os tabuleiros apresentam níveis 
altimétricos que variam desde 80 a 100 metros 
nas partes mais internas do continente, até o nível 
do mar, mergulhando sempre de maneira suave, 
quase imperceptível, para o litoral, com declives 
inferiores ou iguais a 5º (Souza 1988).

l Mata de Tabuleiro
Sobre os tabuleiros, em áreas não atingidas por 

incêndios frequentes, podemos encontrar uma floresta 
semidecídua de médio porte chamada de mata ou 
floresta de tabuleiro (Fig. 3). Dentre as formações 
costeiras é a mais rica em espécies lenhosas, com 
uma flora que mistura elementos do Cerrado, 
Caatinga, Mata Atlântica e até mesmo Amazônia (e.g. 
Coccoloba latifolia) (Castro et al. 2012).

A mata de tabuleiro do Ceará não é equivalente 
às matas de tabuleiro da Bahia e do Espírito Santo. 
Enquanto nesses estados o tabuleiro recebe alta 
pluviosidade e apresenta vegetação ligada à Mata 
Atlântica, os tabuleiros do Ceará estão em climas 
bem mais secos, variando de subúmidos a semiáridos. 
Aqui predominam espécies capazes de resistir a uma 
sazonalidade mais prolongada que na Mata Atlântica 
e menos prolongada que na Caatinga, o que pode 
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explicar a miscelânea de espécies de outros domínios 
fitogeográficos que ocuparam esse ambiente. 

Devido à sua origem geológica relativamente 
recente (a Formação Barreiras tem idade 
semelhante à do Pantanal), os tabuleiros (assim 
como o Pantanal) não têm, de modo geral, uma 
flora endêmica característica, mas sim, uma flora 
colonizadora oriunda das vegetações adjacentes. De 
fato, encontramos espécies do Domínio do Cerrado 
que colonizaram tanto a bacia sedimentar costeira 
do Ceará quanto a bacia pantaneira e hoje fazem 
parte da flora desses dois ambientes. Exemplos 
são Genipa americana, Tabebuia aurea, Curatella 
americana e Anacardium occidentale, os quais 
são elementos do Domínio do Cerrado presentes 
tanto no Pantanal quanto na mata de tabuleiro 
cearense. Castro et al. (2012) apresentaram um 
levantamento florístico e um piloto de levantamento 
fitossociológico para a mata de tabuleiro cearense.

As ameaças à conservação são as mesmas 
mencionadas no tópico do complexo vegetacional 
costeiro.

Espécies características: Agonandra 
brasiliensis, Anacardium occidentale, Byrsonima 
crassifolia, Byrsonima gardneriana, Chamaecrista 
ensiformis, Curatella americana, Handroanthus 
impetiginosus, Himantanthus drasticus, Hirtella 
ciliata, Hirtella racemosa, Manilkara triflora, 
Mouriri cearensis, Myrcia splendens, Ouratea 
fieldingiana, Pilosocereus catinguicola subsp. 
salvadorensis, Tapirira guianensis, Zanthoxylum 
syncarpum.

l Arbustal de Tabuleiro
É uma vegetação de porte arbustivo que 

ocorrem em alguns trechos dos tabuleiros costeiros, 
especialmente em áreas de falésias, bem próximas 
ao mar. Espécies típicas da caatinga do cristalino e 
algumas Cactáceas co-ocorrem nessas áreas. Matas 
de tabuleiro degradadas antropicamente também 
podem originar arbustais costeiros.

Espécies características: Anacardium 
occidentale, Byrsonima crassifolia, Commiphora 
leptophloeos, Cereus jamacaru, Pilosocereus 
catinguicola subsp. salvadorensis.

l Cerrado Costeiro
Nas áreas dos tabuleiros costeiros sujeitas 

a incêndios mais frequentes, a vegetação assume 
uma fisionomia savânica (Moro et al. 2011). 
Nessas áreas, espécies oriundas do Domínio do 
Cerrado predominam em locais próximos à costa, 

por isso o nome de savanas ou cerrados costeiros 
(Fig. 3). Apesar da predominância de espécies do 
Cerrado, espécies do Domínio da Caatinga, como 
Croton blanchetianus, também ocorrem nestas 
comunidades. O cerrado costeiro não é restrito ao 
Ceará. Manchas dessa formação já foram estudadas 
no Ceará (Moro et al. 2011), Rio Grande do Norte 
(Oliveira et al. 2012) e na Paraíba (Oliveira-Filho 
& Carvalho 1993). Mais informações sobre a 
vegetação de cerrado no Ceará são apresentadas 
mais abaixo, no tópico específico para essa 
formação.

As ameaças à conservação são as mesmas 
apresentadas no tópico sobre o complexo 
vegetacional costeiro. No município de Fortaleza, 
essa formação é altamente ameaçada pela pressão 
de ocupação imobiliária, uma vez que apenas uma 
mancha de cerrado costeiro é conhecida na cidade, 
na região do Cambeba (Moro et al. 2011; Fortaleza 
2003), em um local com sérios riscos à conservação 
devido à pressão de urbanização.

Espécies características: Anacardium 
occidentale, Annona coriacea, Byrsonima 
crassifolia, Curatella americana, Himantanthus 
drasticus, Hirtella ciliata, Hirtella racemosa, 
Leptolobium dasycarpum, Simarouba versicolor, 
Stryphnodendron coriaceum, Tapirira guianensis.

2. Planícies Fluviais: Mata Ciliar / Carnaubal
As Planícies Fluviais são constituídas por 

sedimentos de idade Quaternária e apresentam 
tamanhos e extensões diferenciadas, condicionadas 
pela vazão dos rios associados. No Ceará destacam-
se as planícies dos rios Coreaú, Acaraú, Curu, 
Jaguaribe e Choró. Os solos típicos desses setores, 
ao longo dos grandes rios, são os neossolos 
flúvicos, os quais podem alcançar grandes 
profundidades, permitindo o desenvolvimento de 
matas ciliares associadas à carnaúba (Copernicia 
prunifera), constituindo os carnaubais. 

l Mata Ciliar
Ao longo do curso dos rios do semiárido, 

desenvolvem-se florestas de porte maior que a 
vegetação circundante, as chamadas matas ciliares. 
Essas matas crescem sobre solos mais profundos 
que os terrenos cristalinos da Depressão Sertaneja 
e possuem árvores perenifólias como Ziziphus 
joazeiro, Licania rigida e Vitex gardneriana. 
Às margens dos rios de maior porte formam-se 
planícies fluviais mais extensas, constituindo 
faixas (por vezes com muitas dezenas de metros de 
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largura) de planícies com neossolos flúvicos que 
acompanham o leito dos rios, devido ao depósito 
de sedimentos carreados por esses rios. Nessas 
planícies desenvolve-se uma vegetação ripária 
com marcante presença de carnaúba (Copernicia 
prunifera), constituindo um tipo particular de 
mata ciliar que recebe o nome de mata ciliar com 
carnaúba ou carnaubal, descrito abaixo.

l Carnaubal (mata ciliar com carnaúba)
Figueiredo (1997) considerou os carnaubais 

como uma unidade fitoecológica distinta. Já Andrade-
Lima (1981) considerou os carnaubais um subtipo 
de caatinga. De fato, os carnaubais crescem em um 
ambiente diferente das caatingas típicas, pois se 
desenvolvem nas planícies fluviais que bordejam os 
rios cearenses, possuindo solos diferenciados daquele 
das caatingas típicas.

Os carnaubais constituem a vegetação típica 
que margeia os leitos dos grandes rios do semiárido 
brasileiro, embora possam ocorrer também ao redor 
de outros corpos hídricos como lagoas e lagunas. 
Geralmente crescem sobre os neossolos flúvicos, 
hidromorfos, plásticos, sujeitos a inundações durante 
parte do ano. Os carnaubais ocorrem no Ceará desde 
áreas semiáridas do interior até regiões subúmidas 
costeiras, associados aos leitos de rios, lagoas ou áreas 
periodicamente inundáveis. Na costa, os carnaubais 
podem aparecer tanto como agrupamentos ao redor 
de lagoas e riachos costeiros, quanto como uma 
extensão geográfica dos carnaubais que vêm do 
interior, a exemplo dos carnaubais que acompanham 
os rios Jaguaribe, Acaraú e Coreaú. Em uma síntese 
dos levantamentos florísticos e fitossociológicos 
feita sobre o semiárido brasileiro (Moro et al. 2014a; 
Moro et al. 2015), os carnaubais foram uma das 
unidades menos estudadas do Domínio das Caatingas. 
Com isso, faltam subsídios para compreender 
melhor sua flora. Embora os carnaubais sejam 
uma formação bastante disseminada pelo território 
cearense, praticamente não há estudos florísticos ou 
fitossociológicos consistentes sobre os mesmos. Um 
levantamento florístico em um carnaubal costeiro 
está disponível em Castro et al. (2012). Estudos 
florísticos e fitossociológicos em carnaubais das 
regiões semiáridas típicas são altamente desejáveis.

Devido ao valor econômico da cera extraída 
da folha das carnaúbas, o extrativismo desta planta 
se tornou uma atividade econômica importante no 
Nordeste e, atualmente, a maioria dos carnaubais 
tem seu sobosque cortado e queimado (um processo 
chamado de “limpeza do terreno”), deixando-se 

apenas as carnaúbas para extração futura. Com 
isso, a maioria dos carnaubais do estado passou por 
histórica deterioração antrópica. O desmatamento, 
a ocupação das margens dos rios e o crescimento 
urbano em leitos de inundação dos rios são outras 
ameaças à conservação desses ecossistemas, junto 
com o extrativismo intenso. Na região costeira, a 
implantação de grandes empreendimentos turísticos 
e do complexo industrial do Pecém também 
representam ameaça, já que são empreendimentos 
de alto impacto ambiental, incentivados pelo governo 
do estado.

Espécies características: Combretum laxum, 
Copernicia prunifera, Erythrina velutina, Ficus 
elliotiana, Geoffroea spinosa, Guazuma ulmifolia, 
Licania rigida, Maytenus obtusifolia, Sapindus 
saponaria, Sebastiania macrocarpa, Tarenaya 
spinosa, Ziziphus joazeiro.

3. Depressão Sertaneja: Caatinga do Cristalino
A Depressão Sertaneja é uma superfície cristalina 

bastante erodida, formada predominantemente por 
rochas do Pré-Cambriano - Paleoproterozóico e 
Neoproterozóico. Ocupa quase 70% do território 
cearense e faz contato geográfico com todas 
as demais unidades geomorfológicas do estado 
(Souza 1988). A depressão sertaneja vem sendo 
modelada há muito tempo sobre as litologias 
mais antigas do Ceará, condicionando seus níveis 
altimétricos, majoritariamente inferiores a 400 m, 
embora alguns maciços cristalinos residuais (serras 
cristalinas - ver abaixo) atinjam cotas altimétricas 
maiores. Correspondendo a uma superfície de 
aplainamento, a Depressão Sertaneja é modelada 
sobre as rochas cristalinas, onde o trabalho erosivo 
truncou indistintamente variados tipos litológicos. A 
morfologia da Depressão Sertaneja é representada por 
extensas rampas pedimentadas que se iniciam na base 
dos maciços residuais e se inclinam suavemente em 
direção aos fundos de vales e ao litoral (Souza 1988).

Por conta da deficiência hídrica característica 
da região, a Depressão Sertaneja apresenta classes 
de solos pouco desenvolvidas, isto é, solos rasos, 
a exemplo dos luvissolos, pouco profundos, 
frequentemente contendo pedregosidade superficial 
e comumente recobertos por vegetação de caatinga 
do cristalino.

l Caatinga do Cristalino
A caatinga do cristalino é o tipo de vegetação 

típica da Depressão Sertaneja. É decídua, espinhosa 
e adaptada ao clima semiárido, com apenas 
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poucas espécies perenifólias (e.g. Ziziphus spp., 
Cynophalla spp., Licania rigida, Libidibia ferrea). 
Como a pluviosidade é concentrada em apenas 
alguns meses, durante boa parte do ano as plantas 
não possuem água disponível para seu crescimento. 
Com isso, a maioria das árvores e arbustos evitam 
o estresse hídrico descartando as folhas durante a 
estação seca. Já as ervas são em sua maioria anuais, 
ou seja, possuem forma de vida terofítica.

Além dos fatores climáticos, fatores edáficos 
também determinam a ocorrência da caatinga. 
Estudos biogeográficos (Cardoso & Queiroz 
2007; Gomes et al. 2006; Costa et al. 2007) têm 
demonstrado que o que chamamos de caatinga deve 
ser dividido em dois grandes grupos florísticos: a 
caatinga das áreas sobre o embasamento cristalino 
(caatinga do cristalino, também referida na literatura 
como caatinga sensu stricto) e a caatinga das 
áreas sobre as bacias sedimentares (caatinga do 
sedimentar, também chamadas na literatura de 
caatingas de areia ou carrasco). O que Figueiredo 
(1997) chamou de “caatinga” (dividida em arbórea, 
arbustiva densa e arbustiva aberta) em seu sistema de 
classificação, são as caatingas do cristalino. Esse tipo 
vegetacional é o mais comum no estado do Ceará 
(Fig. 3), ocupando a maior parte de seu território.

Tipicamente, a caatinga do cristalino ocorre 
em solos rasos e pedregosos, com média a boa 
fertilidade que, entretanto, não têm como manter 
água edáfica após as chuvas, devido à sua pouca 
profundidade. Quanto à fisionomia, a caatinga do 
cristalino pode apresentar porte desde arbóreo até 
arbustivo denso ou arbustivo aberto (Veloso et 
al. 1991; Figueiredo 1997). Uma característica 
marcante da caatinga do cristalino é que plantas 
herbáceas representam uma porcentagem alta 
de espécies nas comunidades vegetais (Moro et 
al. 2014a). Na caatinga do cristalino, as plantas 
anuais (terófitas) são a forma de vida mais 
representativa na comunidade (Moro 2013). 
Árvores e arbustos (fanerófitos), entretanto, 
também são um componente fundamental. Isso 
permite definir estruturalmente a caatinga do 
cristalino como uma formação dominada por 
micro e nanofanerófitos (árvores e arbustos) 
no componente lenhoso, em geral decíduos e 
espinhosos, somados a um estrato herbáceo anual 
muito rico em espécies. Após a época de chuvas, as 
plantas lenhosas perdem suas folhas para suportar a 
seca, enquanto as terófitas morrem, permanecendo 
no solo apenas na forma de semente até que a 
próxima estação chuvosa chegue.

Figueiredo (1997) propôs a divisão da 
caatinga do cristalino do Ceará em três unidades 
fitoecológicas: 1. Floresta Caducifólia Espinhosa 
(Caatinga Arbórea); 2. Caatinga Arbustiva Densa; 
3. Caatinga Arbustiva Aberta. Tal proposta se 
baseia no porte da vegetação, mas traz consigo 
algumas dificuldades. Temos observado em campo 
que áreas mapeadas em Figueiredo (1997) como 
caatinga arbustiva tem porte arbóreo e outras 
áreas mapeadas como caatinga arbórea tem porte 
arbustivo. Por outro lado, se considerarmos as 
áreas de caatinga da depressão sertaneja como 
uma única unidade fitoecológica, a caatinga do 
cristalino, teremos uma unidade mais coesa, 
com uma flora característica, condicionantes 
geológicos e ecológicos próprios e mais facilidade 
de mapeamento. Ademais, o porte da caatinga em 
uma área pode estar muito mais ligado ao histórico 
de impactos antrópicos do que a fatores ecológicos. 
Do ponto de vista de um sistema fitogeográfico, 
consideramos que a caatinga que cresce sobre a 
depressão sertaneja deve ser considerada como uma 
única fitounidade: caatinga do cristalino, a qual 
poderá ser descrita em estudos na escala local como 
de porte arbóreo, arbustivo denso ou arbustivo 
aberto. Quais seriam os vínculos florísticos 
entre a caatinga do cristalino e a mata seca do 
cristalino no Ceará é um ponto interessante a ser 
analisado. A publicação de mais estudos florísticos 
e fitossociológicos, com maior esforço amostral, é 
a chave para responder futuramente esta questão.

Embora a caatinga do cristalino seja o tipo 
de vegetação mais comum no estado, ela foi 
curiosamente ignorada pela maioria dos estudos 
florísticos publicados para o Ceará. Ambientes de 
ocorrência mais restrita, como as formações costeiras 
e carrasco (caatingas do sedimentar), e ambientes de 
exceção, como encraves de cerrado e matas úmidas, 
dispõem de mais proteção legal (Menezes et al. 
2010), de mais coletas botânicas (Freitas & Matias 
2010) e de mais dados florísticos do que a caatinga 
do cristalino. Alguns trabalhos importantes nessa 
formação estão publicados em Costa et al. (2007), 
Araújo et al. (2011) e Costa & Araújo (2012).

A caatinga do cristalino do Ceará está 
ameaçada especialmente pelo desmatamento e 
pastoreio excessivo para agricultura e pecuária, 
retirada de lenha, produção de carvão, bem 
como pelo processo de desertificação, em que a 
degradação excessiva do ambiente faz com que 
haja perda de solos e a vegetação não consiga se 
recuperar. 
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Espécies características: Anadenanthera 
colubrina, Cereus jamacaru, Combretum 
leprosum, Commiphora leptophloeos, Cordia 
oncocalyx, Croton blanchetianus, Handroanthus 
impetiginosus, Libidibia ferrea, Luetzelburgia 
auriculata, Mimosa caesalpiniifolia, Mimosa 
tenuiflora, Piptadenia stipulacea, Poincianella 
gardneriana.

4. Maciços Residuais Cristalinos: Mata Úmida 
do Cristalino e Mata Seca do Cristalino; e 
5. Superfícies sedimentares (Serra da Ibiapaba, 
Chapada do Araripe): Mata Úmida do 
Sedimentar, Mata Seca do Sedimentar, Caatinga 
do Sedimentar, Cerrado e Cerradão

Bordejando quase todo o limite ocidental do 
estado por cerca de 380 km, a Serra da Ibiapaba 
caracteriza-se pela vertente íngreme na face 
voltada para o Ceará, a leste (front e topo), que 
apresenta as maiores altitudes (entre 800-900 m), 
e um suave caimento na direção do Piauí, o que 
caracteriza o relevo denominado cuesta, com o 
reverso da cuesta a oeste. A Serra da Ibiapaba 
é, na verdade, a borda da bacia sedimentar do 
Parnaíba (no Piauí e Maranhão), que foi elevada 
em função de processos morfoestruturais. Embora 
o substrato geológico seja o mesmo (Grupo Serra 
Grande), a diferenciação topográfica entre topo 
e reverso proporciona condições de umidade e 
precipitação diferenciadas entre os setores, com o 
topo recebendo mais pluviosidade que o reverso. 
Nos setores mais elevados há solos profundos 
(latossolos, sobretudo) e vegetação de porte 
arbóreo: a mata seca do sedimentar. Já no reverso 
da Ibiapaba ocorrem especialmente neossolos 
quartzarênicos, caracterizados por seu pouco 
desenvolvimento e seu caráter predominantemente 
arenoso e de baixa retenção de água para as 
plantas, com vegetação de caatinga do sedimentar 
(chamada regionalmente de carrasco).

Por sua vez, a Chapada do Araripe se localiza 
no extremo sul do Ceará e constitui-se em um relevo 
tabular de origem sedimentar, à semelhança da 
Serra da Ibiapaba, com comprimento de leste para 
oeste na ordem de 180 km, com altitudes oscilando 
entre 800 e 900 m, modeladas sobre litologias 
da Bacia do Araripe, de idade Cretácea. Assim 
como na cuesta da Ibiapaba, as características 
climáticas locais, sobretudo com maior precipitação 
média anual, permitiram significativos processos 
de pedogênese e o desenvolvimento de solos 
profundos, os latossolos vermelho-amarelos.

Diferentemente da Ibiapaba e do Araripe, 
que estão situadas em terrenos sedimentares, os 
Maciços Residuais localizam-se em substrato 
cristalino e ocupam diversos setores do território 
cearense, dispersos na depressão sertaneja (Fig. 
2). Constituídos pelas rochas mais resistentes do 
embasamento cristalino, os maciços apresentam 
tamanhos diferentes e altitudes variadas, entre 
450 a 700 e 700 a 900 metros e, por vezes, acima 
disso. Os maciços maiores apresentam condições 
morfométricas (vertentes menos íngremes, presença 
de platôs, etc.) para o desenvolvimento pedológico 
(argissolos vermelho-amarelos, principalmente) 
e, por conseguinte, melhores condições para o 
estabelecimento de cobertura vegetal. Os maciços 
de menor porte e que apresentam vertentes mais 
íngremes, por outro lado, são recobertos pelos 
neossolos litólicos.

Figueiredo (1997) considerou em seu sistema 
as categorias floresta subcaducifólia tropical 
pluvial (mata seca) e floresta subperenifólia 
tropical plúvio-nebular (mata úmida) como 
duas unidades fitoecológicas sem subdivisões, 
independente destas estarem localizadas sobre 
superfícies cristalinas ou sedimentares. Entretanto, 
embora as matas secas e as matas úmidas do 
cristalino tenham semelhança fisionômica com 
as matas secas e matas úmidas do sedimentar, 
respectivamente, a flora presente em áreas 
cristalinas e sedimentares é bastante diferenciada 
(ver seção de “comparações biogeográficas” 
adiante), de modo que consideramos que as matas 
úmidas do cristalino, matas úmidas do sedimentar, 
matas secas do cristalino e matas secas do 
sedimentar devem ser tratadas como unidades 
fitoecológicas distintas.

l Mata Úmida do Cristalino e Mata Úmida 
do Sedimentar

As matas úmidas do cristalino ocorrem no 
barlavento dos maciços residuais (serras) mais 
altos do Ceará. São ambientes de exceção na 
paisagem predominantemente semiárida do estado. 
Chamados de “brejos de altitude” na literatura 
botânica regional, as matas úmidas ocorrem no 
Ceará porque as serras mais altas barram o vento 
que vem do mar e forçam as massas de ar a subir. 
Com isso, essas massas de ar se resfriam e sua 
umidade se condensa, fazendo com que a face da 
serra voltada para o mar (barlavento) receba uma 
quantidade de chuvas bem superior a que precipita 
na caatinga ao redor. Esses brejos abrigam uma 



Vegetações do estado do Ceará

Rodriguésia 66(3): 717-743. 2015

733

vegetação bastante diferenciada, com árvores 
muito maiores que as da caatinga típica e muitas 
espécies de epífitas, samambaias e briófitas. As 
matas úmidas (e subúmidas) do Ceará ocorrem 
em várias serras dispersas pelo estado, sendo as 
mais marcantes as serras cristalinas de Baturité, 
Maranguape, Aratanha, Uruburetama e Meruoca. 
Mas matas úmidas e subúmidas também ocorrem 
nos relevos sedimentares da Ibiapaba (por 
exemplo, em Ubajara) e do Araripe. O estudo 
mais aprofundado já realizado sobre a biota 
das matas úmidas cearenses foi direcionado à 
serra de Baturité (Oliveira & Araújo 2007), mas 
definitivamente falta uma síntese biogeográfica 
da flora do conjunto das serras cearenses. 

É possível que áreas como Baturité e 
Maranguape possuam uma influência mais forte 
da Mata Atlântica na sua biota, enquanto Ubajara, 
na Ibiapaba (a mata úmida mais a oeste do Ceará 
e que cresce em terrenos sedimentares) tenha 
uma influência amazônica mais forte. Algumas 
espécies da flora Amazônica co-ocorrem na 
serra da Ibiapaba como Catasetum planiceps 
e Buchenavia grandis, além de elementos 
faunísticos, como o caranguejo amazônico 
Fredius reflexifrons (Magalhães et al. 2005).

É possível que serras cristalinas muito 
interiores, como a serra do Pereiro ou a serra das 
Matas (Fig. 2), tenham tanto maior influência 
da flora atlântica (como em Baturité) ou que, 
por receberem bem menos chuvas que as serras 
próximas do mar, sejam constituídas por caatingas 
e matas secas do cristalino.

Um estudo florístico extenso publicado 
para a mata úmida do cristalino em Baturité está 
disponível em Oliveira & Araújo (2007), enquanto 
que um levantamento florístico da mata úmida 
do sedimentar no Araripe está disponível em 
Ribeiro-Silva et al. (2012). Estudos florísticos 
e comparações biogeográficas em outras matas 
úmidas e subúmidas (Maranguape, Meruoca, 
Ubajara) são altamente desejáveis.

As matas úmidas estão bastante ameaçadas 
pelo desmatamento para produção agrícola 
e  expansão urbana.  Os “bre jos”  foram 
tradicionalmente reconhecidos como ambientes 
de maior vocação agrícola que o semiárido 
circundante e foram desmatados e explorados 
em ciclos agrícolas de produção de café, cana e 
banana (Macêdo 2013; Oliveira & Araújo 2007), 
o que resultou em graves impactos na qualidade 
dos ecossistemas originais e em processos de 

erosão graves, com deslizamentos de terra e 
perda de solos. Ainda hoje as serras úmidas são 
utilizadas para produção de banana, cana e outros 
produtos agrícolas, mas recentemente a expansão 
imobiliária e o turismo resultaram em novas 
ameaças. Tanto pela expansão urbana de cidades 
localizadas nas regiões com matas úmidas (e.g. 
Guaramiranga) quanto pela aquisição de “sítios 
de veraneio” (que acabam sendo desmatados para 
instalar equipamentos humanos), a preservação 
desse conjunto vegetacional está ameaçada.

Algumas espécies só ocorrem nas matas 
úmidas do cristalino como Abarema jupunba e 
Manilkara rufula, enquanto outras só aparecem 
nas matas úmidas do sedimentar como Cordia 
bicolor e Centrolobium microchaete.

Espécies características: Abarema jupunba, 
Apeiba tibourbou, Ateleia guaraya, Centrolobium 
microchaete, Clusia nemorosa, Cordia bicolor, 
Cordia toqueve, Garcinia gardneriana, Guarea 
guidonia, Handroanthus serratifolius, Jacaratia 
spinosa, Manilkara rufula, Stryphnodendron 
guianense, Thyrsodium spruceanum.

l Mata Seca do Cristalino e Mata Seca 
do Sedimentar

Enquanto uma maior quantidade de chuvas 
nas partes altas do barlavento das serras permite 
a ocorrência de matas úmidas, o sotavento das 
mesmas serras e as cotas altitudinais mais baixas 
recebem uma quantidade menor de chuvas. São 
nessas áreas e nas serras mais afastadas do oceano 
que ocorrem as matas secas (Fig. 2; Fig. 3). Nos 
maciços cristalinos, as matas secas se diferenciam 
das caatingas do cristalino pelo porte maior das 
árvores, mas faltam estudos biogeográficos que 
mostrem a natureza florística dessas matas. É 
possível que sejam tanto uma forma de maior porte 
da caatinga do cristalino quanto uma formação 
floristicamente intermediária entre caatinga do 
cristalino e as matas úmidas ou, ainda, que sejam 
realmente um tipo de vegetação floristicamente 
bem definido. 

Em relação às matas secas das áreas 
sedimentares, como as que ocorrem na Ibiapaba 
(Araújo et al.  2011), estas parecem ser, 
floristicamente, apenas um subtipo fisionômico 
de caatinga do sedimentar, pois sua flora é 
bastante relacionada à flora de outras áreas de 
caatinga do sedimentar do Nordeste (ver Moro 
2013). Um levantamento florístico da mata seca de 
Baturité (cristalino) está disponível em Oliveira & 
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Araújo (2007) e sobre as matas secas da Ibiapaba 
(sedimentar) há dados disponíveis em Araújo et al. 
(2011) e Lima et al. (2009, 2011). Levantamentos 
em outras matas secas do Ceará são altamente 
desejáveis.

As matas secas são ameaçadas especialmente 
pelo sistema tradicional de corte e queima para 
agricultura. Uma vez esgotado o solo, o agricultor 
passa para outra área, que também é cortada e 
queimada. Depois de abandonada, eventualmente 
a mesma área é cortada e queimada novamente, 
prejudicando a recuperação da vegetação. A 
produção de granito ornamental ou brita para o 
setor de construção é outra ameaça, uma vez que 
morros inteiros (onde as matas secas ocorrem) são 
implodidos para retirada de granito.

Espécies características: Anadenanthera 
colubrina var. cebil, Aspidosperma multiflorum, 
Aspidosperma ulei, Brosimum gaudichaudii, 
Capparidastrum frondosum, Ceiba glaziovii, 
Chloroleucon dumosum, Combretum duarteanum, 
Cordia glabrata, Cordia trichotoma, Hymenaea 
courbaril, Machaerium acutifolium, Pterocarpus 
zehntner i ,  Spondias  mombin ,  Zeyher ia 
tuberculosa. Algumas espécies só ocorrem nas 
matas secas do cristalino como Cordia glabrata 
e Capparidastrum frondosum, enquanto outras só 
ocorrem nas matas secas do sedimentar, tais como 
Pterocarpus zehntneri e Zeyheria tuberculosa.

l Caatinga do Sedimentar
A caatinga do sedimentar, regionalmente 

chamada de carrasco, é uma vegetação decídua e 
não espinhosa que ocorre nas bacias sedimentares 
do Nordeste. Inicialmente se postulou que o 
carrasco seria um tipo diferenciado de vegetação 
do semiárido brasileiro, devido à sua fisionomia 
particular, dominada por arbustos, arvoretas e 
muitas lianas. Já em locais mais propícios, a 
vegetação de áreas sedimentares pode apresentar 
porte florestal, sendo chamada de mata seca 
do sedimentar (Araújo et al. 2011). Análises 
biogeográficas mostraram que as caatingas do 
sedimentar e as matas secas do sedimentar são 
floristicamente semelhantes entre as grandes 
bacias sedimentares do Nordeste (Queiroz 2006; 
Cardoso & Queiroz 2007; Moro 2013; Gomes et 
al. 2006).

Embora essas áreas sedimentares sejam 
separadas geograficamente (ver Moro 2013 e 
Moro et al. 2014a), sua flora é mais similar entre 
áreas disjuntas e geograficamente distantes do 

que em relação a áreas próximas sobre ambiente 
cristalino. Com base nesses dados, Queiroz (2006, 
2009) e Cardoso & Queiroz (2007) consideraram 
que haveria pelo menos dois tipos distintos de 
caatinga no semiárido brasileiro: um sobre os 
ambientes cristalinos e outro sobre os ambientes 
sedimentares, sendo o carrasco floristicamente 
um tipo de caatinga do sedimentar. 

Queiroz (2006, 2009) chamou atenção para 
o fato de que dentre as leguminosas (a família 
mais rica no semiárido brasileiro) a maioria das 
espécies endêmicas se localiza justamente nas 
áreas sedimentares e esse ambiente também 
apareceu como o mais rico em espécies no 
semiárido (Moro et al. 2014a).

Uma diferença estrutural marcante entre 
as caatingas do sedimentar e do cristalino é que 
nas áreas sedimentares a proporção de espécies 
herbáceas na comunidade é bem menor que nas 
áreas cristalinas (Moro 2013). Uma síntese recente 
demonstrou que, enquanto nas áreas cristalinas os 
terófitos são a forma de vida predominante, nas 
áreas sedimentares os fanerófitos são a forma de 
vida principal, embora também com a presença de 
terófitos (Moro 2013; Moro et al. 2014a).

As caatingas do sedimentar são um dos 
tipos de vegetação melhor caracterizados do 
semiárido brasileiro, com um número razoável 
de bons estudos publicados sobre a sua flora 
(ver compilação dos estudos disponíveis em 
Moro et al. 2015). Levantamentos florísticos e 
fitossociológicos para essa formação no Ceará 
estão disponíveis em Araújo & Martins (1999), 
Araújo et al. (1998a, 1998b, 1999, 2011); Lima 
et al. (2009, 2011); Vasconcelos et al. (2010) 
e Ribeiro-Silva et al. (2012), e em uma região 
de transição sedimentar/cristalino em Lemos & 
Meguro (2010).

As caatingas do sedimentar (carrasco) 
sofrem pressão da agricultura tradicional no 
Ceará, mas no estado do Piauí a implantação de 
grandes monoculturas mecanizadas (como as que 
resultaram na devastação do cerrado em poucas 
décadas) está em expansão e pode eliminar áreas 
consideráveis dessa vegetação em pouco tempo.

Espécies característ icas:  Dalbergia 
decipularis, Eugenia flavescens, Handroanthus 
chrysotrichus, Hymenaea velutina, Lindackeria 
ovata, Mimosa acutistipula, Mimosa verrucosa, 
Pityrocarpa moniliformis, Senegalia langsdorffii, 
Solanum crini tum,  Swartz ia psi lonema, 
Zanthoxylum stelligerum.
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l  Cerrado e cerradão (nas chapadas 
interiores e nos tabuleiros da região costeira)

O Domínio Fitogeográfico do Cerrado 
congrega um conjunto diverso de fitofisionomias 
características do Brasil central: campo limpo, 
campo sujo, cerrado sensu stricto, cerradão, 
florestas de galeria e outros (Ribeiro & Walter 
2008; Coutinho 2002). É considerado um dos 
hotspots de biodiversidade do planeta, ou seja, 
é extremamente diverso e altamente ameaçado 
(Myers et al. 2000). Dentre as vegetações que 
ocorrem no Domínio Fitogeográfico do Cerrado, 
o cerrado sensu stricto (chamado daqui em diante 
apenas de cerrado) e o cerradão se estendem até o 
Ceará (Fig. 3). 

O cerrado é uma vegetação savânica, onde 
há dois componentes fisionômicos principais: o 
lenhoso, composto por árvores e arbustos, em geral 
de pequeno a médio porte, retorcidos e ramificados, 
e o herbáceo, formado por um conjunto diverso 
de espécies pertencentes a várias famílias como 
Poaceae, Cyperaceae, Velloziaceae, Malvaceae, 
dentre outras (Batalha & Martins 2002; Ribeiro 
& Walter 2008; Coutinho 2002). O componente 
herbáceo, no cerrado, forma uma camada contínua 
de revestimento perene do solo, recobrindo os 
espaços entre as árvores e arbustos esparsos (Eiten 
1972; Coutinho 2002). Tanto a vegetação de cerrado 
quanto de caatinga do cristalino têm um estrato 
herbáceo rico em espécies, mas, diferentemente 
da caatinga do cristalino, a cobertura herbácea do 
cerrado é perene, enquanto na caatinga a maioria 
das espécies é terofítica, anual, e morre ao fim da 
estação chuvosa (Moro 2013; Loefgren 1923). 

O cerradão é a fisionomia florestal do cerrado 
sensu lato. Tipicamente, em locais onde incêndios 
são menos frequentes, ou em locais onde por 
ação antrópica os incêndios são combatidos e 
controlados (como nas unidades de conservação), o 
componente lenhoso vai se tornando cada vez mais 
denso. Assim, com o tempo, onde antes havia uma 
fisionomia campestre passa a haver uma savana 
e onde havia savana passa a ocorrer o cerradão 
(Coutinho 2002; Ribeiro & Walter 2008; Pinheiro 
& Durigan 2009). 

A área de ocorrência contínua do Domínio do 
Cerrado se localiza no Brasil Central, estendendo-
se também para o Sudeste, Centro-Oeste e parte do 
Nordeste. No Nordeste, o cerrado é amplamente 
distribuído no oeste da Bahia e em boa parte do 
Piauí e Maranhão (Castro & Martins 1999; IBGE 
2004; Ratter et al. 2003). Além das áreas contínuas, 

manchas disjuntas de cerrado ocorrem em meio à 
Amazônia e no nordeste do Brasil (Ratter et al. 
2003). As manchas disjuntas de cerrado do Ceará 
(Fig. 3) estão ligadas especialmente aos tabuleiros 
costeiros (e.g. Moro et al. 2011), à Chapada do 
Araripe (Costa et al. 2004; Costa & Araújo 2007; 
Ribeiro-Silva et al. 2012), à Serra da Ibiapaba e a 
relevos residuais sedimentares menores, localizados 
no sul do estado (Figueiredo & Fernandes 1987). 

Próximo ao Sertão do Salgado, em municípios 
como Lavras da Mangabeira (o nome do município 
cearense faz referência à mangabeira - Hancornia 
speciosa - uma espécie de cerrado), há manchas de 
cerrado reportadas, ligadas justamente aos relevos 
sedimentares residuais da região (Figueiredo & 
Fernandes 1987). Levantamentos florísticos e 
fitossociológicos no cerrado e cerradão foram 
publicados por Figueiredo & Fernandes (1987), 
Costa et al. (2004), Costa & Araújo (2007), Moro 
et al. (2011) e Ribeiro-Silva et al. (2012).

As espécies lenhosas do cerradão são 
em grande medida semelhantes àquelas do 
cerrado, mas no cerradão o componente herbáceo-
subarbustivo é reduzido. Isso levanta a questão 
sobre como o fogo deve ser manejado em políticas 
de conservação. A eliminação completa dos 
incêndios leva à substituição do cerrado pelo 
cerradão, e o aumento da frequência dos incêndios 
leva à substituição do cerrado pelo campo sujo 
ou até campo limpo. Ainda é controverso o modo 
como o ser humano deve manejar o regime de fogo 
em unidades de conservação do cerrado, pois, caso 
os incêndios sejam rigorosamente impedidos, a 
vegetação torna-se progressivamente mais densa, 
excluindo as espécies que dependem de ambientes 
abertos (Pinheiro & Durigan 2009). Isso tem 
sido observado na Floresta Nacional do Araripe, 
onde o controle de incêndios tem reduzido as 
populações de janaguba (Himatanthus drasticus) 
(C. Baldauf, comunicação pessoal). O mesmo 
efeito foi observado no litoral do Ceará, onde 
áreas suscetíveis ao fogo têm populações densas de 
janaguba (Moro et al. 2011) enquanto em áreas sem 
fogo as janagubas são raras (Castro et al. 2012).

Espécies características: Agonandra 
brasiliensis, Bowdichia virgilioides, Callisthene 
fasciculata, Curatella americana, Hancornia 
speciosa, Himatanthus drasticus, Hirtella ciliata, 
Hymenaea stigonocarpa, Leptolobium dasycarpum, 
Mouriri pusa, Ouratea hexasperma, Psidium 
myrsinites, Salvertia convallariodora, Simarouba 
versicolor, Vatairea macrocarpa.
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6. Ambientes especiais
As unidades fitoecológicas propostas por 

Figueiredo (1997) se referem aos ambientes 
reconhecíveis em mapeamentos de média escala 
(escala estadual), mas alguns ambientes do 
semiárido não aparecem naquela proposta porque 
só são mapeáveis em grande escala1. Dentre esses 
ambientes estão os inselbergs e os pequenos 
corpos aquáticos temporários do Ceará. Mesmo 
com pequena extensão, são ambientes de grande 
importância ecológica pois abrigam uma biota 
particular, adaptada, respectivamente, a ambientes 
rochosos (Bromeliáceas, Cactáceas, Briófitas e 
outras plantas que conseguem viver em locais com 
solo praticamente ausente) e aquáticos.

l Vegetação Rupícola: inselbergs e lajedos
A vegetação rupícola ocorre em ambientes 

rochosos, onde os solos são pouco desenvolvidos 
(neossolos litólicos), seja nos lajedos, seja nos 
inselbergs. Inselberg é um termo alemão (Insel = 
ilha; Berg = montanha) que poderia ser traduzido 
como “ilha-montanha” ou mais claramente como 
“uma montanha que é uma ilha”, e se refere 
aos grandes maciços rochosos que se destacam 
na paisagem relativamente plana da Depressão 
Sertaneja. Nos inselbergs, a rocha se apresenta 
geralmente nua e os solos são ausentes, pouco 
desenvolvidos (neossolos litólicos) ou são restritos 
a rachaduras e concavidades da rocha. A rigor, 
inselbergs não são um tipo específico de vegetação, 
mas sim uma feição geomorfológica que ocorre 
quando rochas mais resistentes à erosão resistem 
na paisagem como blocos rochosos expostos. Por 
extensão, atribui-se o nome inselberg aos ambientes 
rupícolas dos inselbergs e à vegetação que ocorre 
nesses ambientes.

Ambientes rochosos também ocorrem nos 
chamados lajedos, que por sua vez, são terrenos 
planos, e que não se destacam na paisagem 
como os inselbergs, mas que possuem neossolos 
litólicos com biota semelhante aos dos inselbergs 
do cristalino. Além dos ambientes rochosos 
do cristalino (inselbergs formados por rochas 
cristalinas e metamórficas), ambientes rochosos 

também ocorrem em áreas sedimentares, onde a 
vegetação cresce sobre solos pouco desenvolvidos 
ou agarrada à rocha nua. 

Inselbergs e lajedos são ambientes 
estressantes para as plantas, com forte restrição 
hídrica durante a estação seca, já que a ausência de 
solos não propicia o acúmulo de água (Porembski 
2007; Biedinger et al. 2000). Apesar disso, os 
ambientes rupícolas do semiárido possuem número 
elevado de espécies (Moro et al. 2014a). 

De modo geral, os inselbergs podem ser 
considerados ambientes pouco estudados no 
Ceará: o único estudo sobre vegetação rupícola foi 
publicado para um inselberg de Quixadá (Araújo 
et al. 2008), e nenhum estudo florístico sobre os 
ambientes rupícolas de áreas sedimentares foi 
publicado até o momento. Novos estudos em 
áreas rupícolas do cristalino e do sedimentar são 
altamente desejáveis.

A flora rupícola é ameaçada principalmente 
pela mineração, que destrói inselbergs para 
produção de brita ou rochas ornamentais 
(especialmente granitos, no Ceará) para a 
construção civil. Além disso, o pastoreio, 
especialmente de caprinos, é uma fonte extra de 
impactos para a vegetação. A coleta de plantas 
para venda como plantas ornamentais também é 
um impacto potencial.

Espécies características: Aosa rupestris, 
Apodanthera congestiflora, Catasetum planiceps, 
Chresta pacourinoides, Cordia glabrata, 
Crotalaria holosericea, Encholirium spectabile, 
Pilosocereus gounellei, Mandevilla tenuifolia, 
Manihot carthaginensis subsp glaziovii, Marsdenia 
megalantha, Matelea endressiae, Pilosocereus 
chrysostele.

l Vegetação Aquática e Paludosa: rios 
temporários, lagoas temporárias, lagoas 
perenes e reservatórios artificiais

O Ceará está majoritariamente sob a 
influência do clima semiárido. Com isso, a maioria 
dos corpos hídricos são temporários. Contudo, com 
a construção de barragens artificiais, vários dos 
rios sazonais foram artificialmente perenizados. 

1 Cartograficamente, a escala grande é aquela que aborda uma área pequena com muitos detalhes (por exemplo escala 1:1.000), 
ou seja, é aquela de abrangência local. Já a escala pequena é aquela em que uma área grande é representada com poucos detalhes 
(por exemplo, 1:1.000.000), ou seja, de abrangência regional, nacional ou continental. Um mapeamento na escala do Brasil 
possui pequena escala e outro na escala dos inselbergs de Quixadá possui grande escala. No caso, inselbergs e pequenas lagoas 
e rios temporários só aparecem em mapeamentos de grande escala, aqueles em escala local, com grande grau de detalhamento.
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Poucos sistemas hídricos do Ceará, a exemplo 
de algumas grandes lagunas costeiras, como o 
Lagamar do Cauípe, são naturalmente perenes.

O ambiente aquático é radicalmente diferente 
do terrestre em sua ecologia. Dentro da água as plantas 
não precisam de cutículas espessas e mecanismos 
eficientes para evitar a desidratação; o CO2 para a 
fotossíntese está dissolvido; e as plantas se utilizam 
de aerênquimas para que as folhas tenham diferentes 
níveis de flutuabilidade, a depender se a espécie é uma 
planta submersa, emersa ou flutuante. Parte da biota 
vegetal dos corpos hídricos é composta por plantas 
exclusivamente aquáticas, que dependem desse 
ambiente para crescer, e parte são espécies anfíbias, 
que podem crescer tanto em ambientes terrestres 
quanto suportar o encharcamento do solo em parte 
do ano. É comum que a vegetação anfíbia constitua 
campos brejosos, ricos em Poaceae e Cyperaceae, 
além da presença de plantas exclusivamente aquáticas 
em locais inundados por mais tempo, como as das 

famílias Alismataceae e Nymphaeaceae. Por ser um 
ecossistema completamente diferente do terrestre, 
ambientes aquáticos possuem uma flora bastante 
peculiar e muito diferente floristicamente de todas 
as outras comunidades vegetais do semiárido (Moro 
et al. 2014a).

Ao contrário do que se poderia pensar à 
primeira vista, o semiárido brasileiro não é pobre 
em espécies aquáticas e anfíbias. Análogo ao que 
ocorre no Pantanal, o Domínio da Caatinga está 
submetido a um ciclo de alternância entre estações 
secas e chuvosas. Com isso, é possível encontrar no 
Ceará uma flora especializada nos corpos hídricos, a 
exemplo das famílias Alismataceae e Nymphaeaceae 
(Sousa & Matias 2013; Matias & Sousa 2011). 
Levantamentos florísticos e fitossociológicos nos 
ambientes aquáticos do Ceará estão disponíveis em 
Matias et al. (2003), Castro et al. (2012), Tabosa et 
al. (2012) e Moro et al. (2014b).

Os corpos hídricos no Ceará sofrem ameaças 
pela poluição derivada da indústria e da falta de 
saneamento básico; pelo assoreamento generalizado, 
resultante do desmatamento das vegetações ripárias 
que protegem os rios; pela construção excessiva de 
açudes e barragens, os quais alteram a ecologia dos 
rios; e pelo aterramento para expansão urbana. 

Embora seja óbvia a necessidade de cuidar 
da qualidade dos recursos hídricos em uma região 
semiárida, rios e lagoas tiveram e ainda têm sua 
vegetação ripária erradicada por particulares e pelo 
poder público. Dentre os mais ameaçados estão 
os corpos hídricos localizados em áreas urbanas. 
Mesmo protegidos por lei, eles são rotineiramente 
utilizados para depósito de lixo, aterrados ou 
canalizados por particulares e pelo poder público. 
A incapacidade (ou falta de desejo) humana para 
perceber e se inserir de modo adequado em processos 
ecológicos, como nos ritmos de cheia e seca dos 
corpos hídricos, resultou em obras indiscriminadas 
de canalização e aterramento de rios e lagoas (Maia 
Neto 2013). Mesmo hoje, com uma compreensão 
dos processos ecológicos e da importância social 
da água, e apesar da proteção jurídica, os corpos 
hídricos são comumente canalizados e aterrados, 
atendendo a interesses privados e quase sempre com 
suporte do poder público, mesmo que contra a lei. 
Como destaca Maia Neto (2013), as ações humanas 
em relação aos ecossistemas aquáticos do Ceará 
tem sido historicamente a de “controlar o caminho 
das águas”, mas nunca a de respeitar esse caminho.

Também destacamos as ameaças resultantes 
da introdução de peixes exóticos em projetos de 

Figura 4 – Gráfico de ordenação NMS (distância de 
Bray-Curtis) mostrando as afinidades de espécies entre 
a flora geral (incluindo plantas lenhosas e herbáceas) das 
diferentes vegetações do estado do Ceará. Stress final 
para a solução bidimensional: 0.1456576.
Figure 4 – NMS Ordination graph (Bray-Curtis distance used) 
showing the floristic resemblance among the vegetation types in 
Ceará state. Final stress for the bidimentional solution: 0.1456576.
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subsp. fistulosa, Justicia laevilinguis, Ludwigia 
octovalvis, Montrichardia linifera, Neptunia 
oleracea, Nymphaea lasiophylla, Nymphoides 
indica, Pistia stratiotes, Salvinia auriculata.

Comparações biogeográficas
A fim de interpretar as diferenças e semelhanças 

florísticas entre as diferentes vegetações do Ceará, 
utilizamos análises multivariadas de agrupamento 
e ordenação usando dados de presença-ausência de 
espécies reportadas em levantamentos florísticos 
disponíveis para o estado (Apêndice 2).

De todas as vegetações do estado, o manguezal 
e o campo praiano (equivalente ao que se chama de 
vegetação de restinga em outros estados brasileiros) 
foram as vegetações mais diferentes floristicamente 
em nossas análises (Fig. 4; 5). Isso é reflexo do 
ambiente salino e altamente estressante a que as 
plantas dos manguezais e restingas estão expostas, 
ao qual poucas espécies conseguem se adaptar. 
Em seguida, temos o grupo formado por todos os 
outros levantamentos, o qual pode ser subdividido 
nos seguintes subgrupos: 

Subgrupo 1 - levantamentos da mata úmida do 
cristalino (Serra de Baturité), que formou um grupo 
relativamente coeso (Fig. 5), embora levantamentos 
nas outras serras úmidas do cristalino do Ceará não 
estejam publicados para comparação.

Subgrupos 2 e 3 - vegetação das superfícies 
sedimentares interiores, as quais aparecem nas 
análises subdivididas entre os levantamentos 
na Chapada do Araripe e os na Cuesta da Serra 
da Ibiapaba (Fig. 4; 5). Moro (2013) mostrou 
que as matas secas da Ibiapaba eram similares 
floristicamente às caatingas do sedimentar 
(carrasco). Assim, quando Figueiredo (1997, ver 
também Fig. 3) se refere às matas secas, do ponto 
de vista florístico, parece ser mais apropriado 
considerar as matas secas presentes nas áreas 
sedimentares como uma unidade fitoecológica 
distinta das matas secas do cristalino, tal como aqui 
foi adotado. Quando consideramos a flora geral (i.e. 
tanto espécies lenhosas quanto herbáceas), nossos 
dados mostram que as matas secas do sedimentar, o 
carrasco e o cerrado da Ibiapaba-Araripe formaram 
um grupo florístico (Fig. 4). Vale ressaltar que 
as floras lenhosas dos cerrados do Araripe e 
cerrados costeiros têm dominância de elementos 
dos cerrados do Brasil central, muito embora haja 
o ingresso na comunidade de espécies típicas da 
Caatinga (Moro et al. 2011). Essa formação pode, 
portanto, ser reconhecida pela fisionomia savânica 

Figura 5 – Gráfico UPGMA (distância de Bray-Curtis) 
mostrando as afinidades de espécies entre a flora das 
diferentes vegetações do estado do Ceará. 
Figure 5 – UPGMA graph (Bray-Curtis distance used) showing 
the floristic resemblance among the vegetation types in Ceará state.

açudagem, sem que haja nenhuma preocupação 
com os impactos que a fauna invasora trará às 
espécies nativas. Embora o Brasil seja signatário 
da Convenção sobre Diversidade Biológica de 
1992, que prevê o controle de espécies invasoras, 
o poder público tem dado suporte à disseminação 
de organismos invasores nos mais variados 
ecossistemas do Ceará (incluindo os aquáticos).

Espécies características: Acrostichum 
aureum, Alternanthera brasiliana, Alternanthera 
tenella, Echinodorus subalatus, Eichhornia azurea, 
Eichhornia crassipes, Eleocharis interstincta, 
Eleocharis mutata, Hydrocleys nymphoides, 
Hydrocotyle leucocephala, Ipomoea carnea 
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e pela dominância, na comunidade lenhosa, de 
espécies típicas do domínio do Cerrado, mas 
em relação à flora geral, os cerrados costeiros se 
vinculam à flora da região costeira e os cerrados do 
Araripe à flora das bacias sedimentares interiores.

Subgrupo 4 - formado pelo conjunto de 
vegetações costeiras do estado, incluindo as 
matas de tabuleiro, cerrados costeiros, vegetação 
de dunas fixas e vegetação de dunas móveis e 
semifixas, mas excluindo o manguezal e o campo 
praiano. Embora as comunidades lenhosas do 
cerrado costeiro sejam dominadas por plantas 
do Domínio Fitogeográfico do Cerrado, elas 
também contam com elementos de outros domínios 
(Moro et al. 2011). Como o método adotado nas 
comparações levou em conta apenas presença-
ausência, e não abundância, os cerrados costeiros 
se aproximaram das matas de tabuleiro. Ademais, 
conforme destacado por Moro et al. (2011), a 
comunidade de plantas herbáceas dos cerrados 
costeiros conta com diversos elementos típicos 
da flora costeira brasileira, explicando a afinidade 
florística com as demais formações costeiras. 
Como um todo, a região costeira do Ceará, 
caracterizada pelo predomínio dos tabuleiros 
(Formação Barreiras) e dos campos de dunas, 
forma um grupo florístico diferenciado em relação 
à flora de outras regiões do estado, o que já havia 
sido ressaltado pelo naturalista Francisco Freire 
Alemão no século XIX. Conforme destacamos em 
outros trabalhos (Castro et al. 2012; Moro et al. 
2011), a flora costeira do Ceará é uma mistura de 
elementos típicos de áreas costeiras do Brasil com 
elementos dos domínios do Cerrado, da Caatinga 
e até mesmo da Mata Atlântica.

Subgrupo 5 - formado pelas áreas de caatinga 
do cristalino, inselberg e o carnaubal (Fig. 4; Fig. 
5). O inselberg analisado, localizado em meio 
ao semiárido, em Quixadá (Araújo et al. 2008), 
apresentou uma flora semelhante à das caatingas 
do cristalino, embora, dentro deste grupo, seja 
o mais diferente, provavelmente refletindo a 
presença de elementos típicos de áreas rupícolas. 
O carnaubal estudado, mesmo localizado na região 
costeira do estado, também se aproximou da flora 
da caatinga do cristalino (Fig. 4; 5), reforçando a 
ideia de Andrade-Lima (1981) de que os carnaubais 
seriam um dos subtipos de caatinga. Uma única 
área de caatinga do sedimentar se agrupou com as 
caatingas do cristalino. Essa área é localizada na 
Bacia Sedimentar de Iguatu (Lima et al. 2012), a 
qual é uma bacia sedimentar de pequena extensão 

quando comparada às bacias do Araripe e da 
Ibiapaba. O porquê dessa única área sedimentar 
ter se juntado à flora do cristalino ainda não é 
claro, mas podemos lançar três hipóteses. Uma 
é que a bacia, pelo seu pequeno tamanho, esteja 
sendo ocupada pela flora da caatinga do cristalino 
circundante. Outra é que o levantamento tenha sido 
feito em uma área ecotonal entre o sedimentar e 
o cristalino da bacia, daí a presença marcante de 
espécies da caatinga do cristalino. A terceira é que 
a bacia de Iguatu, assim como a do Apodi, tenha 
solos eutróficos, diferentes dos solos pobres em 
nutrientes do Araripe e da Ibiapaba e, devido a 
diferenças edáficas, essa área tenha uma flora 
diferente das outras áreas sedimentares do estado.

Esses resultados permitem uma interpretação 
das semelhanças florísticas entre as diferentes 
vegetações do estado. As afinidades florísticas, 
somadas às diferenças fisionômicas entre cada 
tipo vegetacional e às diferenças de geologia 
entre áreas, são a base para o reconhecimento das 
unidades fitoecológicas aqui adotadas, à partir de 
modificações do sistema de Figueiredo (1997).

Conclusões
Apresentamos aqui uma revisão geral sobre 

a fitogeografia do Ceará. Esse trabalho objetivou 
descrever uma a uma as principais vegetações do 
estado e especialmente mostrar a correlação que há 
entre as unidades morfoestruturais e a vegetação 
e flora cearenses, buscando assim uma síntese 
fitogeográfica para o estado. Usando análises 
multivariadas, verificamos que há uma relação 
considerável entre a vegetação e a flora e cada unidade 
geomorfológica. Esperamos que a descrição de cada 
vegetação e as explicações sobre os condicionantes 
que determinam a distribuição de cada uma amplie 
o entendimento de alunos e pesquisadores sobre a 
biogeografia do estado e estimule novas pesquisas 
sobre a biodiversidade cearense.

Material suplementar
Esse artigo conta com quatro apêndices e dois 

suplementos digitais: o apêndice 1 traz pranchas 
fotográficas com paisagens do Ceará; o apêndice 
2 traz a lista de levantamentos florísticos utilizados 
nas comparações fitogeográficas; o apêndice 3 
traz uma tabela mostrando a correspondência 
entre os termos utilizados neste trabalho e nos 
sistemas de Figueiredo (1997) e de Veloso et 
al. (1991); o apêndice 4 traz um organograma 
mostrando a relação entre os tipos vegetacionais 
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e as unidades de relevo do Ceará; o suplemento 
digital 1 disponível em (<http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.1289920> traz um acervo fotográfico 
do Ceará com fotos representativas das vegetações 
e paisagens do estado; o suplemento digital 
2 disponível em (<http://dx.doi.org/10.6084/
m9.figshare.1289930>) traz os mapas apresentados 
no artigo, um arquivo KML (Keyhole Markup 
Language) para visualizar as vegetações do Ceará 
no programa Google Earth (ou outro software 
SIG de preferência do usuário), um organograma 
mostrando a relação de cada tipo vegetacional 
com as unidades de relevo, uma tabela indicando 
algumas das espécies mais típicas para cada 
vegetação, a matriz de dados utilizada nas análises 
fitogeográficas e as referências bibliográficas dos 
trabalhos usados nas comparações biogeográficas.
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Resumo
Este estudo avaliou a estrutura da comunidade de algas perifíticas em Panicum repens em pontos 
pluriespecíficos de macrófitas em reservatório raso (Lago das Ninféias, São Paulo, Brasil). O objetivo foi 
avaliar as mudanças na biomassa, abundância e composição espécies, bem como identificar as variáveis 
ambientais mais relacionadas à variação dos atributos estruturais da comunidade. Pontos de amostragem 
com a presença de três e quatro espécies de macrófitas (n=3) foram selecionados aleatoriamente (04/2010, 
06/2010, 11/2010, 02/2011). Foram analisadas variáveis climáticas, abióticas da água, cobertura de macrófitas 
e atributos estruturais do perifíton. Bacillariophyceae e Chrysophyceae foram as classes algais mais abundantes 
e Frustulia crassinervia e Chromulina elegans as espécies mais representativas, respectivamente. Os maiores 
valores de biomassa e densidade algal e o menor índice autotrófico foram encontrados no verão, evidenciando 
o maior desenvolvimento da comunidade algal. Os nossos resultados mostraram que as mudanças na estrutura 
do perifíton foram determinadas primariamente pela sazonalidade. Concluiu-se que a abundância, biomassa 
e composição de algas perifíticas mudaram fortemente entre as estações do ano e que, a disponibilidade de 
luz e de nutrientes, particularmente o fósforo, foram as variáveis ambientais mais associadas às mudanças 
estruturais da comunidade durante o período de estudo.
Palavras-chave: biomassa, composição de espécies, densidade de algas, perifíton.

Abstract
This study evaluated the periphytic algal community structure on Panicum repens at macrophytes pluriespecifics 
sites in shallow reservoir (Ninféias Reservoir, São Paulo, Brazil). The aim was to evaluate changes in species 
composition and abundance, as well as identify the environmental factors most related to the variation of the 
periphyton structural attributes. Sampling sites with presence of three and four macrophytes species (n = 3) 
were randomly selected in seasons (04/2010, 06/2010, 11/2010, 02/2011). Climate and water variables, cover 
macrophyte and periphyton structural attributes were analyzed. Bacillariophyceae and Chrysophyceae were 
the most abundant algal class and Frustulia crassinervia and Chromulina elegans were the most representative 
species. The highest biomass and algal density and the lowest autotrophic index were found in summer, showing 
the further development of the algal community. Our results showed that changes in the periphyton structure 
on P. repens were determined primarily by seasonality. We conclude that periphyton abundance, biomass 
and composition changed greatly between the seasons and the light and nutrients availability, particularly 
phosphorus, were the variables most associated with the community structural changes during the study period.
Key words: biomass, periphyton, species composition, algal density, perifíton.
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Introdução
As algas perifíticas têm importante papel 

no funcionamento de lagos e reservatórios 
rasos, pois atuam como importante produtor 

primário e fonte de alimento para os outros níveis 
tróficos (Vadeboncoeur & Steinman 2002). A 
estrutura e o funcionamento do perifíton nos 
ecossistemas aquáticos são influenciados direta 
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ou indiretamente por inúmeros fatores abióticos 
e bióticos (Stevenson 1997). Logo, a estrutura da 
comunidade de algas perifíticas pode mudar em 
função das condições ambientais, principalmente 
em relação à disponibilidade de luz e nutrientes, 
temperatura, turbulência e de substrato para a 
colonização (Liboriussen & Jeppesen 2009; 
Vadeboncoeur & Steinman 2002). Os fatores 
abióticos, principalmente a concentração de 
nutrientes na água, são considerados bons preditores 
da abundância e da composição de espécies de 
algas perifíticas em lagos e reservatórios tropicais 
(Algarte et al. 2006; Vercellino & Bicudo 2006). 
Apesar do aumento dos estudos sobre o perifíton 
nas últimas décadas (Larned et al. 2010), o padrão 
de variação da comunidade perifítica em escala 
espacial e temporal é ainda um desafio para os 
pesquisadores.

Entre os substratos vivos, as macrófitas 
aquáticas são substratos bastante favoráveis para 
o desenvolvimento do perifíton, pois podem 
fornecer ampla área para colonização e, ainda, 
podem disponibilizar nutrientes a partir dos 
processos de excreção, senescência e decomposição 
(Burkholder 1996). Contudo, algumas espécies de 
macrófitas podem atuar negativamente sobre o 
desenvolvimento do perifíton, pois podem liberar 
substâncias alelopáticas (Erhard & Gross 2006) 
e reduzir a disponibilidade de luz por meio de 
sombreamento (Grimshaw et al. 1997). O complexo 
perifíton-macrófita tem grande importância nos 
ecossistemas aquáticos, pois sintetiza grande 
quantidade de matéria orgânica (Wetzel 1990), 
altera a disponibilidade de nutrientes do meio 
(Burkholder & Wetzel 1990) e, ainda, pode 
funcionar como um sistema natural de filtração 
(Kiss et al. 2003). Em nível ecossistêmico, a 
influência das macrófitas aquáticas sobre as 
alterações da qualidade da água é grandemente 
acrescida pelo desenvolvimento do perifíton em 
suas partes submersas (Lalonde & Downing 1991; 
Kiss et al. 2003). Desta forma, a investigação 
sobre o desenvolvimento da comunidade de algas 
perifíticas em macrófitas pode contribuir para o 
maior entendimento da relação perifíton-macrófita 
e, consequentemente, do papel deste complexo no 
ecossistema. 

A macrófita emergente Panicum repens L. 
é uma espécie introduzida que se expande nas 
áreas inundáveis do Pantanal Mato-Grossense e 
reservatórios do rio Paraná, principalmente em 
locais perturbados, substituindo espécies nativas 

(Pott & Pott 2003; Agostinho et al. 2005). Hanlon 
& Langeland (2000) relataram que a invasora P. 
repens (“torpedograss”) substituiu cerca de 6.000 
hectares de espécies nativas dos 40.000 hectares 
da região litorânea do Lago Okeechobee (Flórida). 
Apesar da problemática em relação ao gênero 
Panicum, poucos estudos avaliaram a comunidade 
de algas perifíticas aderidas a esta macrófita, a 
qual visivelmente apresenta grande quantidade 
de biomassa perifítica em suas partes submersas. 
No Brasil, estudos relataram a elevada produção 
primária e a alta diversidade de espécies de algas 
perifíticas em Panicum rivulare Trin. (Bicudo et al. 
1995; Martins & Fernandes 2007) e em espécies 
de gramíneas (Cetto et al. 2004). Por outro lado, 
estudos observacionais e experimentais relataram 
a redução do desenvolvimento do perifíton em 
densos bancos de Panicum repens do Lago 
Okeechobee na Flórida (Grimshaw et al. 1997). 
Recentemente, Rodusky et al. (2013) encontrou 
biomassa perifítica maior em P. repens do que na 
macrófita nativa Eleocharis cellulosa no Lago 
Okeechobee (USA), além da elevada abundância 
de cianobactérias. Apesar dos inúmeros estudos 
sobre o controle e manejo dessa macrófita (Hanlon 
& Langeland 2000; Hanlon & Brady 2005), pouco 
se conhece sobre a relação perifíton-Panicum.

Considerando a importância do conhecimento 
do perifíton e do complexo perifíton-macrófita nos 
ecossistemas aquáticos, o presente estudo avaliou 
a estrutura da comunidade de algas perifíticas em 
Panicum repens em um reservatório raso. Este 
estudo foi realizado em pontos com diferentes 
números de espécies de macrófitas aquáticas, pois 
a riqueza de macrófitas pode influenciar a biomassa 
e o conteúdo de fósforo do perifíton (Engelhardt 
& Ritchie 2001). O principal objetivo foi avaliar 
a variação sazonal da abundância, composição e 
diversidade de espécies de algas perifíticas, bem 
como identificar as variáveis ambientais mais 
relacionadas à variação dos atributos estruturais da 
comunidade durante o período de estudo. De modo 
geral, o presente estudo pretende contribuir para o 
maior entedimento da relação perifíton-macrófitas.

Material e Métodos
Área de estudo
O estudo foi realizado no Lago das Ninféias 

(23°38’S, 46°37’W), o qual está localizado em 
área preservada de remanescente de Mata Atlântica 
dentro da área urbana da cidade de São Paulo, o 
Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI). É 
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um reservatório pequeno, raso e mesotrófico com 
área de 5.433 m2, profundidade máxima de 3,6 
m, média de 1,32 m e tempo de residência de 7,2 
dias e, ainda, caracteriza-se pela elevada cobertura 
de macrófitas aquáticas (Bicudo et al. 2002). A 
amostragem foi realizada na parte mais rasa da 
região litorânea, a qual apresenta profundidade 
média de 0,5 m. A área de estudo é caracterizada 
pela ocorrência de um período climático seco 
(março a agosto) e chuvoso (setembro a fevereiro). 
Durante o período de estudo, os valores médios 
mensais da precipitação pluviométrica acumulada 
e da temperatura foram, respectivamente, os 
seguintes: outono, 180,5 mm e 23,4 ºC (abril); 
inverno, 89,7 mm e 20,1 ºC (julho); primavera, 
69,1 mm e 17,1 ºC (novembro); verão, 208 mm e 
23,9 ºC (janeiro) <http://www.estacao.iag.usp.br/
boletim.php>.

Delineamento amostral e variáveis 
analisadas
A amostragem das variáveis físicas e 

químicas da água e do perifíton em Panicum 
repens foi realizada no outono (27/04/2010), 
inverno (28/07/2010), primavera (04/11/2010) e 
verão (14/02/2011). O estudo apresentou um total 
de 24 unidades amostrais na zona litorânea do Lago 
das Ninféias. O perifíton foi amostrado nas partes 
submersas do colmo de Panicum repens, que é uma 
macrófita emergente introduzida e, popularmente, 
conhecida como capim-furachão.

A amostragem foi realizada em três pontos 
com a presença de Panicum repens (emergente), 
Nymphaea spp. (enraizada de folhas flutuantes) 
e Utricularia foliosa L. (flutuante livre) e em 
dois pontos com a presença de Panicum repens, 
Nymphaea spp., Utricularia foliosa L. e Eleocharis 
acutangula (Roxb.) Schult (emergente). Os pontos 
com a presença de 3 e 4 espécies de macrófitas 
foram designados de 3M e 4M, respectivamente. 

Amostras da subsuperfície da água foram 
coletadas para determinação das variáveis físicas, 
químicas e biológicas. Foram analisadas as seguintes 
variáveis abióticas: temperatura (termômetro), 
transparência da água (profundidade do disco de 
Secchi), radiação subaquática (luxímetro Li-Cor 
LI-250A), condutividade elétrica (condutivímetro 
Digimed), oxigênio dissolvido (Golterman et al. 
1978), alcalinidade (Golterman & Clymo 1971), 
pH (potenciômetro Digimed), formas de carbono 
inorgânico dissolvido (CO2 livre), nitrito e nitrato 
(N-NO2

- e N-NO3
-; Mackeret et al. 1978), amônio 

(N-NH4
+; Solorzano 1969), ortofosfato (P-PO4

-) 
e fósforo total dissolvido (PDT; Strickland & 
Parsons 1960), nitrogênio total (NT) e fósforo 
total (PT) (Valderrama 1981) e sílica solúvel 
reativa (Golterman et al. 1978). O nitrogênio 
inorgânico dissolvido (NID) refere-se à soma das 
concentrações de nitrogênio na forma de amônio, 
nitrito e nitrato.

O material perifítico foi retirado do colmo 
por meio de raspagem com escova de cerdas 
macias e jatos de água destilada. O comprimento 
e a largura de cada parte do colmo foram medidos 
para obtenção da área de colonização. Amostras 
de perifíton foram filtradas em filtro de fibra 
de vidro Whatman GF/F para determinação da 
clorofila-a e da massa seca livre de cinzas. A 
extração da clorofila-a (corrigida da feofitina) 
do perifíton foi feita utilizando etanol (90%), 
segundo Marker et al. (1980) e Sartory & 
Grobblelar (1984). A determinação da massa 
seca (MS) e massa seca livre de cinzas (MSLC) 
foi feita através de método gravimétrico e 
numérico (APHA 2005). A razão entre MSLC e a 
clorofila-a, Índice Autotrófico (IA), foi calculado 
para a avaliação da participação dos componentes 
autotróficos e heterotróficos no perifíton. Este 
índice apresenta limite teórico de 200, assim, 
valores superiores a 200 indicam predominância 
de heterótrofos e valores inferiores de autótrofos 
(APHA 2005).

A análise taxonômica da comunidade de 
algas perifíticas foi realizada em microscópio 
binocular Zeiss Axioplan 2 a partir de amostras 
fixadas com solução de formalina 4%. Lâminas 
permanentes foram feitas para a identificação 
das diatomáceas (Battarbee 1986). Para a 
identificação das espécies utilizou-se literatura 
especializada e local (e.g. Bicudo et al. 2003; 
Bicudo 2004; Araújo & Bicudo 2006). Amostras 
foram fixadas em lugol acético para contagem, a 
qual foi realizada em microscópio invertido Zeiss 
Axiovert (400x). A contagem foi realizada em 
transectos e o limite de contagem foi estabelecido 
de acordo com a curva de rarefação de espécies 
e até atingir 100 indivíduos da espécie mais 
abundante. Considerou-se como dominante 
a espécie com densidade superior a 50% da 
densidade total da amostra. Em cada unidade 
amostral, as espécies com densidade relativa 
igual ou superior a 1% foram consideradas 
descritoras da comunidade de algas perifíticas. 
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Tratamento dos dados
Para análise descritiva dos dados bióticos e 

abióticos utilizou-se medidas de tendência central 
(média aritmética) e de dispersão dos dados, como 
desvio padrão (Dp) e coeficiente de variação (CV). 

Análise de Correspondência Canônica (CCA) 
foi realizada para determinar se a variância nos 
dados da comunidade de algas perifíticas poderia 
ser explicada pelas variáveis ambientais. A 
matriz principal foi composta pelas espécies com 
densidade relativa superior a 1% da densidade total 
de cada amostra e a matriz secundária foi composta 
por 5 variáveis abióticas, que foram selecionadas 
com base na PCA das variáveis limnológicas. 
As variáveis abióticas de maior correlação de 
Pearson com os eixos 1 e 2 foram selecionadas 
para CCA e as variáveis que poderiam causar 
multicolinearidade foram excluídas (Legendre & 
Legendre 2012). A análise foi realizada a partir de 
dados transformados por logaritmo (log x+1) no 
programa PC-ORD 6.0 para Windows (McCune 
& Mefford 2011).

Resultados
A Tabela 1 resume as condições limnológicas 

nos pontos 3M e 4M em cada estação do ano. As 
condições limnológicas nestes dois pontos no 
outono e no inverno caracterizaram-se pela alta 
disponibilidade N, sendo registradas as maiores 
concentrações de NT e nitrato no outono. Por 
sua vez, na primavera e no verão detectou-se os 
maiores valores de PDT e pH. Considerando a 
pequena profundidade dos pontos de amostragem 
(0,4–0,8 m), a disponibilidade de luz foi sempre 
elevada, pois a zona eufótica sempre chegou até o 
fundo do reservatório. Contudo, a transparência e a 
porcentagem de radiação subaquática apresentaram 
os maiores valores na primavera e no verão nos 
pontos 3M e 4M. 

Os maiores valores de cobertura de Panicum 
repens foram encontrados no verão, contribuindo, 
em média, com 23% e 17% para cobertura total 
nos pontos 3M e 4M, respectivamente (Fig. 1). 
A cobertura total de macrófitas apresentou os 
maiores valores na primavera e no verão nos 
pontos 3M e 4M, sendo Nymphaea a macrófita 
de maior representatividade (23,7% a 54,7%). A 
cobertura total apresentou pequena diferença entre 
os pontos 3M e 4M (4–13%). Apenas no verão 
ocorreu elevada abundância de Nymphaea spp e 
Utricularia foliosa (3M: 38% e 35%; 4M: 25 e 
21%, respectivamente). 

Na comunidade de algas perifíticas em 
Panicum repens foram identificados 167 táxons, 
os quais foram distribuídos em nove classes: 
Bacillariophyceae (19 táxons), Chlorophyceae 
(73), Chrysophyceae (5), Cryptophyceae 
(5), Cyanobacteria (10), Dinophyceae (2), 
Euglenophyceae (7), Oedogoniophyceae (2) e 
Zygnemaphyceae (44).

Os atributos estruturais da comunidade de 
algas perifíticas em Panicum repens variaram 
grandemente entre as estações do ano nos pontos 
3M e 4M (Fig. 2a-d). Em ambos os pontos, os 
maiores valores de clorofila-a e densidade total 
foram registrados no verão. Os maiores valores 
de MSLC ocorreram nos pontos 3M e 4M no 
outono e inverno. Nestas estações do ano, o 
IA (MSCL:clorofila-a) revelou predominância 
do componente heterotrófico no perifíton. O 
coeficiente de variação dos dados de clorofila-a 
(3M = 104%; 4M= 64%), densidade total (3M = 
72%; 4M = 12%) e MSLC (3M = 57%; 4M = 30%) 
foi sempre maior nos pontos 3M do que nos 4M. 

E m  t e r m o s  d e  d e n s i d a d e  a l g a l , 
Bacillariophyceae, Chlorophyceae e Chrysophyceae 
apresentaram elevada participação na estrutura do 
perifíton nos pontos 3M e 4M em todas as estações do 
ano (Fig. 3). Nos pontos 3M, o perifíton apresentou 
dominância de diatomáceas no outono e no inverno 
e elevada densidade relativa de Chrysophyceae na 
primavera e no verão. Nos pontos 4M, a densidade 
relativa de Bacillariophyceae e Chrysophyceae 
apresentou pequena flutuação entre as estações 
do ano. O coeficiente de variação da densidade de 
Bacillariophyceae e de Chrysophyceae foi elevado 
entre as estações do ano (CV: 3M = 58–127%; 
4M= 12–52%). 

Considerando a densidade relativa das 
espécies de algas perifíticas mais abundantes 
(>10% da densidade total), verificou-se a presença 
constante de três espécies nos pontos 3M e 4M 
durante o período de estudo, foram elas: Frustulia 
crassinervia (Bréb.) Lange-Bert. & Krammer, 
Gomphonema gracile Ehrenb. (Bacillariophyceae) 
e Chromulina cf. elegans Doflein (Chrysophyceae; 
Fig. 4). Nos pontos 3M, F. crassinervia foi a 
espécie mais abundante no outono e inverno e 
Chromulina cf. elegans na primavera e no verão. 
Diferentemente nos pontos 4M, Chromulina cf. 
elegans foi a espécie mais abundante em todas as 
estações do ano (38,6–39%). Destaca-se o aumento 
da densidade relativa de Gomphonema gracile e 
Navicula cryptotenella (Bacillariophyceae) nos 
pontos 3M e 4M no verão.
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Figura 1 – Variação sazonal da cobertura de espécies de macrófitas (n=3) nos pontos de amostragem nas estações 
do ano (3M, pontos 3 espécies de macrófitas; 4M, pontos 4 espécies).
Figure 1 – Seasonal variation of macrophyte species cover at sampling sites in seasons (3M, sites with 3 macrophytes species; 4M, 
sites with 4 species).

Figura 2 – Biomassa algal (a), massa seca livre de cinzas (MSLC, b), densidade total de algas (c) e Índice Autotrófico (d) 
da comunidade perifítica em Panicum repens nos pontos com presença de 3 e 4 espécies de macrófitas aquáticas nas estações 
do ano (3M: n = 3, ±Dp; 4M: n = 2, ±Dp, respectivamente). 
Figure 2 – Periphytic algal biomass (a), ash free dry mass (AFDM, b), total density (c) and Autotrophic Index (d) on Panicum repens at sites 
with 3 and 4 macrophytes species in seasons (3M: n = 3, ±Dp; 4M: n = 2, ±Dp, respectively).

a b

c d
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Figura 3 – Densidade relativa das classes algais no perifíton em Panicum repens nos pontos com presença de 3 e 4 
espécies de macrófitas aquáticas nas estações do ano (3M: n = 3; 4M: n = 2, respectivamente).
Figure 3 – Relative density of periphytic algal classes on Panicum repens at sites with 3 and 4 macrophytes species in seasons (3M: n 
= 3; 4M: n = 2, respectively).

Figura 4 - Densidade relativa das espécies descritoras (>1% da densidade total) da comunidade de algas perifíticas 
em Panicum repens nos pontos com presença de 3 e 4 espécies de macrófitas nas estações do ano (3M: n = 3; 4M: 
n = 2, respectivamente).
Figure 4 – Relative density of the descriptors species (>1% of total density) of the periphyton community on Panicum repens at sites 
with 3 and 4 macrophytes species in seasons (3M: n = 3; 4M: n = 2, respectively).
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A análise de correspondência canônica 
(CCA) realizada a partir de 33 espécies de algas 
perifíticas e cinco variáveis ambientais resumiu 
20% da variabilidade total dos dados nos dois 
primeiros eixos (Fig. 5, Tab. 2). A correlação 
espécie-ambiente de Pearson para o eixo 1 (r = 
0,889) e 2 (r = 0,790) indicou forte relação entre a 
distribuição das espécies e as variáveis ambientais. 
O teste Monte Carlo de randomização mostrou que 
os eixos 1 e 2 foram passíveis de interpretação (p 
= 0,05). 

O eixo 1 da CCA representou a variação 
sazonal das condições ambientais, ordenando 
pontos da primavera e do verão no lado positivo e 
do outono e inverno no lado negativo. As unidades 
amostrais da primavera e do verão foram mais 
correlacionadas com os altos valores de PDT e 
radiação subaquática (r > 0,6), enquanto as unidades 
do outono e do inverno foram mais correlacionadas 
com altos valores de NID e NT (r >-0,9). Com 
base na propriedade centroide, a ordenação 
indicou a maior associação de Ankistrodesmus 
fusiformis (Chlorophyceae) com os pontos de 
amostragem da primavera e de Encyonema 
mesianum (Bacillariophyceae) com os do verão, 
tendo ambas alta correlação com o eixo 1 (r >-0,6). 
No lado negativo do eixo 1, Frustulia crassinervia 
(Bacillariophyceae), Cosmarium margaritatum 
e Cosmarium bioculatum (Zygnemaphyceae) 
apresentaram a maior correlação com o eixo e, 
ainda, observou-se a maior associação destas 
espécies com alguns pontos de amostragem 
do inverno. Os resultados da CCA indicaram 
que a sazonalidade apresentou forte influência 
sobre a composição das espécies descritoras da 
comunidade de algas perifíticas. 

Discussão
Os resultados do presente estudo mostraram 

que a estrutura da comunidade de algas perifíticas 
em P. repens em pontos com presença de 3 e 4 
espécies de macrófitas variou entre as estações 
do ano. Com base na densidade, biomassa algal 
e IA, evidenciou-se o maior desenvolvimento do 
perifíton no verão. Apesar da elevada cobertura 
de macrófitas nesta estação do ano, os pontos 
de amostragem caracterizaram-se pela maior 
transparência da água, radiação subaquática e 
concentração de fósforo dissolvido (PDT, P-PO4), 
bem como pelo melhor balanço estequiométrico 
entre N e P (em média, N:P = 107). Situação oposta 
foi observada no outono e no inverno, quando se 

detectou a maior participação dos componentes 
heterótrofos no perifíton. Estudos relataram que o 
aumento de transparência da água foi um importante 
fator ambiental para o desenvolvimento do perifíton 
em partes submersas de gramíneas e Panicum 
rivulare (Cetto et al. 2004; Martins & Fernandes 
2007). A maior disponibilidade de P na água foi, 
certamente, outro importante fator ambiental 
para o incremento de biomassa algal no Lago das 
Ninféias. Estudos observacionais e experimentais 
anteriores no reservatório evidenciaram o fósforo 
como fator limitante primário do perifíton e 
fitoplâncton (Fonseca & Bicudo 2011; Fermino et 
al. 2011; Pellegrini & Ferragut 2012). Apesar da 
alta variação sazonal na disponibilidade N na água, 
a concentração de nitrogênio inorgânico dissolvido 
foi sempre elevada (103–1602 µg L-1, em média 
730 µg L-1) e nenhum indício de limitação por N 
foi observado na água durante o período de estudo 
(razão molar N:P >65). Em relação ao número de 
espécies de macrófitas, estudos evidenciaram que 
a riqueza pode influenciar grandemente o acúmulo 
de biomassa e o estoque de fósforo no perifíton, 
afetando o funcionamento das áreas alagáveis 
(Engelhardt & Ritchie 2001; McCormick et al. 
2001). A influência da riqueza e da cobertura de 
macrófitas sobre a estrutura do perifíton foi relatada 
em outros estudos (Pellegrini 2012; Camargo & 
Ferragut 2013). Contudo, os atributos estruturais 
da comunidade em P. repens não apresentaram 
clara relação com a riqueza e a cobertura total de 
macrófitas. A morfologia e a forma emergente de 
crescimento da macrófita podem contribuir para 
acúmulo do perifíton, independente da riqueza de 
macrófitas no ponto de amostragem. 

Estudos relataram a formação de densas 
massas de algas em P. repens, sendo o crescimento 
algal de difícil controle nas áreas alagáveis da 
Flórida (Hanlon & Langeland 2000; Hanlon & 
Brady 2005). No reservatório do presente estudo, o 
pico de biomassa algal em P. repens foi cerca de 6 a 
14 vezes maior do que o registrado em Nymphaea 
sp., Utricularia foliosa e Eleocharis acutangula 
(Pellegrini & Ferragut 2012; Camargo & Ferragut 
2013; Santos et al. 2013). Recentemente, Rodusky 
et al. (2013) relataram, com base em 2 anos de 
estudo, que Panicum, considerada exótica no Lago 
Okeechobee (Flórida), acumulava muito mais 
biomassa perifítica do que a nativa Eleocharis 
celulosa. Assim ao que tudo indica, P. repens 
tem características morfológicas e/ou fisiológicas 
que parecem favorecer o incremento da biomassa 
perifítica. 
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Figura 5 – Odernação pela CCA da densidade das espécies descritoras da comunidade de algas perifíticas em Panicum 
repens nos pontos com 3 e 4 espécies de macrófitas (3M e 4M, respectivamente) nas estações do ano. Abreviações 
das unidades amostrais: primeiro caractere refere-se à estação do ano (O-outono, I-inverno, P-primavera, V-verão) 
e os demais caracteres aos pontos de amostragem (3M e 4M). Abreviações dos vetores: NID nitrogênio inorgânico 
dissolvido, NT nitrogênio total, Rad radiação subaquática, PT fósforo total, PDT fósforo total dissolvido. 
Figure 5 – CCA ordination of the descriptors species density of periphytic algal community on Panicum repens at sites with 3 and 4 
macrophytes species (3M and 4M, respectively) in seasons. Abbreviations of sampling units: first character refers to the season (O-Autumn, 
I-Winter, P- Spring, V-Summer) and the others characters to the sampling sites (3M and 4M). Abbreviations vectors: NID dissolved 
inorganic nitrogen, total nitrogen NT, Rad subaquatic radiation, PT total phosphorus, total phosphorus dissolved PDT.

Apesar da variação da densidade de classes 
algais no perifíton ao longo do período de estudo, 
Bacillariophyceae e Chrysophyceae mantiveram 
a alta participação na estrutura da comunidade. 
Outros estudos também relataram elevada 
participação das diatomáceas no perifíton de 
partes submersas de gramíneas em reservatório 
eutrófico (Cetto et al. 2004) e de Panicum rivulare 
em lagoa impactada (Martins & Fernandes 2007). 
Dentre as diatomáceas identificadas, Frustulia 

crassinervia, Gomphonema gracile e Navicula 
cryptotenella foram consideradas importantes 
descritoras da comunidade durante o período 
de estudo. Da mesma forma que em estudos 
anteriores no Lago das Ninféias (Pellegrini & 
Ferragut 2012), F. crassinervia foi mais associada 
às condições ambientais do período seco. A 
diatomácea pedunculada G. gracile apresentou 
também elevada densidade relativa em todas 
as estações do ano. Esta espécie foi reportada 
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Tabela 2 – Correlação de Pearson (r) entre a densidade das espécies descritoras da comunidade de algas perifíticas 
e os eixos 1 e 2 da CCA. 
Table 2 – Pearson correlation (r) between species descriptors density of periphytic algae community and CCA axes 1 and 2.

Táxons Código Eixo 1 Eixo 2

Ankistrodesmus fusiformis Corda sensu Koršikov Afus 0,563 0,093

Chlamydomonas epibiotica H.Ettl Cepi -0,313 0,284

Chlamydomonas planctogloea Skuja Cpla -0,129 -0,305

Chlamydomonas sagittula Skuja Csag -0,435 -0,295

Chlamydomonas sordida Ettl Csor 0,154 0,098

Chlorococcales Chl -0,366 0,432

Choricystis minor (Skuja) Fott Cmin 0,338 0,278

Chromulina elegans Doflein Cele -0,068 -0,028

Closterium dinae Ehr. ex Ralfs Cdi 0,340 0,084

Cosmarium bioculatum Brébisson ex Ralfs Cbio -0,445 -0,221

Cosmarium blyttii Wille Cbly 0,318 -0,447

Cosmarium contractum Kirchner var. minutum (Delponte) W.West & G.S.West Ccon 0,220 0,318

Cosmarium margaritatum (Lundell) Roy & Bisset Cmar -0,593 -0,083

Gomphonema gracile Ehrenberg Ggr -0,185 0,017

Encyonema mesianum (Cholnoky) D.G.Mann Emes 0,570 -0,106

Frustulia crassinervia (Brébisson) Lange-Bertalot & Krammer Fcra -0,442 -0,175

Geitlerinema unigranulatum (R.N.Singh) J.Komárek & M.T.P.Azevedo Guni -0,027 -0,133

Gomphonema sp. Gom 0,082 0,102

Lagynion ampullaceum (Stokes) Pascher Lamp -0,406 0,531

Monoraphidium minutum (Nägeli) Komárková-Legnerová Mmi -0,047 0,093

Mougeotia sp. Moug -0,279 0,276

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot Ncryp 0,026 0,038

Pinnularia sp. Pinn 0,110 0,141

Pseudanabaena galeata Böcher Pgal -0,312 0,445

Pseudodidymocystis fina (Komárek) E.Hegewald & Deason Pfin -0,358 0,028

Scenedesmus aculeolatus Reinsch Sacul -0,288 -0,363

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat Sacum -0,359 0,109

Scenedesmus acunae Comas Sacu -0,281 -0,018

Scenedesmus acutus Meyen var. acutus f. acutus Aacut -0,270 -0,337

Scenedesmus ecornis (Ehrenberg) Chodat Seco -0,312 0,321

Scenedesmus incrassulatus Bohlin Sinc -0,418 -0,43

Scenedesmus linearis Komárek Slin 0,094 -0,101

Synechocystis aquatilis Sauvageau Saqu 0,157 0,072
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como descritora do perifíton em reservatório 
hipereutrófico (Borduqui & Ferragut 2012) 
e mesotrófico (Pellegrini & Ferragut 2012). 
Conforme a literatura, uma vantagem competitiva 
do Gomphonema é a aderência ao substrato por 
meio de pedúnculos, que permite a obtenção de 
P da água circundante (Burkholder & Wetzel 
1990; Passy 2007). No presente estudo, destaca-
se, também, a elevada participação de Navicula 
cryptotenella no perifíton, principalmente nos 
pontos 4M da primavera e do verão. Esta espécie 
é considerada cosmopolita e de grande amplitude 
ambiental, sendo encontrada de ambientes 
oligotróficos a eutróficos (Salomoni et al. 
2006; Schneck et al. 2008). N. cryptotenella foi 
descritora do perifíton em Nymphaea spp., sendo 
associada ao período de maior disponibilidade de 
nutrientes no reservatório de estudo (Pellegrini 
& Ferragut 2012). Para Lane & Brown (2007) 
as diatomáceas perifíticas em Panicum spp. 
constituem-se em boas indicadoras de impactos 
antrópicos nas áreas alagáveis. 

Chrysophyceae foi, em média, a segunda 
classe de maior representatividade no perifiton em 
P. repens. Chromulina cf. elegans foi a espécie de 
maior densidade e frequência de ocorrência. Esta 
espécie é comumente citada como descritora no 
perifíton nos reservatórios rasos da área de estudo 
(Vercellino & Bicudo 2006; Santos et al. 2013), 
sendo associada a alta disponibilidade de P na 
primavera (Fermino et al. 2011). De modo geral, 
as crisofíceas são excelentes competidoras, pois 
são oportunistas e capazes de alternar processos de 
autotrofia, heterotrofia e fagotrofia em respostas à 
condições ambientais (Sandgreen 1988).

De acordo com a análise de correspondência 
canônica (CCA), a sazonalidade foi grande 
fonte de variabilidade da densidade de espécies 
descritoras da comunidade de algas perifíticas. 
A concentração de nutrientes dissolvidos (NID 
e PDT) e de luz (radiação subaquática) foram 
as variáveis ambientais mais importantes na 
ordenação das unidades amostrais e espécies. 
Algumas espécies apresentaram forte associação 
com as estações do ano, como por exemplo, 
a Ankistrodesmus fusiformis na primavera, 
Encyonema mesianum no verão e algumas 
espécies de Scenedesmus no outono e inverno. 
Contudo, pouca ou nenhuma associação foi 
encontrada entre as espécies e os pontos com 
3 ou 4 espécies de macrófitas. Este resultado 
mostrou que a presença de diferentes espécies não 

apresentou forte influência sobre a composição de 
espécies de algas perifíticas em P. repens. 

As mudanças na estrutura do perifíton em 
P. repens foi determinada primariamente pela 
sazonalidade, tendo o número de espécies de 
macrófitas menor influência sobre a estrutura da 
comunidade no reservatório. Constatou-se que 
as condições ambientais do verão foram mais 
favoraveis ao desenvolvimento do perifíton 
em P. repens. Concluiu-se que a abundância, 
biomassa e composição de algas perifíticas 
mudaram fortemente entre as estações do ano 
e que, a disponibilidade de luz e de nutrientes, 
particularmente o fósforo, foram as variáveis 
ambientais mais associadas às mudanças estruturais 
da comunidade durante o período de estudo.Em 
decorrência do potencial invasor P. repens nos 
ecossistemas aquáticos tropicais (Pott & Pott 
2003; Agostinho et al. 2005), mais estudos serão 
necessários para o melhor o entendimento do 
complexo perifíton-Panicum repens. 
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Resumo
A Cattleya warneri var. concolor (Orchidaceae) é uma planta epífita ameaçada de extinção com potencial econômico 
ornamental. Este trabalho objetivou estudar o crescimento in vitro de plântulas da espécie supracitada em diferentes doses 
de ácidos húmicos (AH) isolados de vermicomposto. A avaliação do crescimento promovido pelos AH foi realizada por 
meio das variáveis número de folhas e raízes, massas frescas e secas das folhas e de raízes e de estimativas da atividade 
da enzima H+-ATPase. Os resultados obtidos indicaram que o material húmico obtido foi capaz de incrementar o 
crescimento da planta estudada e promover estímulos associados à atividade da referida enzima. Estabelece-se assim, 
um bioestimulante eficiente visando a produção de mudas de Cattleya warneri var. concolor.
Palavras-chave: Crescimento vegetal, orquídea, substâncias húmicas.

Abstract
Cattleya warneri var. concolor (Orchidaceae) is an endangered epiphyte plant with ornamental economic potential. 
In this research, we have studied in vitro growth of C. warneri’s seedlings at different doses of humic acids isolated 
from vermicompost. The evaluation on growth promoted by AH was performed using variables number of leaves 
and roots, fresh and dry weight of leaves and roots and estimates of the H+-ATPase enzyme activity. The results 
indicated that the humic material obtained was able to increase the growth of the studied plant and promoting stimuli 
associated with the said enzyme activity. It is thus established, an efficient biostimulant aimed at producing Cattleya 
warneri var. concolor seedlings.
Key words: Plant growth, orchid, humic substances.

Ácidos húmicos de vermicomposto estimulam o crescimento in vitro 
de plântulas de Cattleya warneri (Orchidaceae)
Vermicompost humic acid stimulates in vitro growth of Cattleya warneri (Orchidaceae) seedlings
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Introdução
A família Orchidaceae compreende 

aproximadamente 10% de todas as angiospermas 
existentes e possui distribuição cosmopolita, 
desempenhando um importante papel na 
manutenção da diversidade biológica (Ackerman 
1998; Pinheiro et al. 2004). É considerada 
refletora nas dinâmicas dos processos ecológicos, 
como também, potencialmente bioindicadora na 
avaliação de impactos da poluição atmosférica nos 
ecossistemas, devido a sua capacidade de acumular 
elementos químicos (Elias et al. 2006). 

Por outro lado, além do Brasil possuir 
um rico patrimônio de orquídeas, representado 
por 190 gêneros e 2.300 espécies, existe uma 
ameaça iminente de decrécimo desse número por 
consequência do processo de extinção (Pansarin 
& Pansarin 2011). Vários são os motivos para o 
desaparecimento destas orquídeas do ambiente 
natural, na sua grande maioria relacionados às 
atividades antropogênicas (Pansarin & Pansarin 
2011). As coletas indiscrimidadas ocorrem, 
possívelmente pelo seu elevado valor econômico 
no agronegócio florícola (Zanenga-Godoy & 
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Costa 2003). Segundo o último relatório divulgado 
pelo Ministério do Meio Ambiente (Instrução 
Normativa, no6 de 23 de Setembro de 2008), a 
espécie Cattleya warneri var. concolor, nativa do 
Bioma Mata Atlântica, está entre as 34 orquídeas 
ameaçadas em extinção no Brasil (MMA 2014). 

São escassos na literatura estudos que 
tenham se dirigido à reintrodução de orquídeas 
após bioestimulação húmica in vitro. Sendo assim, 
a utilização de materiais orgânicos visando o 
estímulo ao crescimento de plântulas de orquídeas, 
torna-se uma ferramenta fundamental para sua 
reintrodução, após início de processo de extinção 
(Zeng et al. 2012). A germinação de sementes 
de orquídeas assimbióticamente, com posterior 
propagação in vitro da cultura em meios contendo 
diferentes frações orgânicas torna-se útil para a 
articulação de programas que visem à reintrodução 
de espécies nativas (Martini et al. 2001). Trabalhos 
utilizando-se substâncias húmicas (SH) em 
substratos para o crescimento e desenvolvimento 
de plântulas já mostraram eficiência para o 
gênero botânico Cymbidium pertencente à família 
Orchidaceae (Baldotto et al. 2014), bem como 
para outras espécies vegetais, principalmente 
de interesse agrícola, tais como: milho (Zea 
mays), arabidopsis (Arabdopsis thaliana), tomate 
(Solanum licopersicum) e arroz (Oryza sativa) 
(Canellas et al. 2002; Dobbss et al. 2007; Dobbss 
et al. 2010; Ramos et al. 2015). 

A vermicompostagem é a mudança da 
matéria orgânica, resultado da ação combinada de 
minhocas e dos microrganismos que vivem em seu 
trato digestivo, aumentando assim, a velocidade de 
decomposição dos resíduos orgânicos (Albanell et 
al. 1988). O vermicomposto difere do composto 
convencional, dentre outras características, pela 
maior estabilização dos resíduos orgânicos que, 
através do trato digestivo das minhocas sofre 
reações enzimáticas, convertendo rapidamente 
os resíduos em grande quantidade de substâncias 
húmicas, como humina, ácidos fúlvicos e húmicos 
(Almeida 1991).

As SH são bioestimulantes (Trevisan et 
al. 2010) e se apresentam também como fonte 
de nutrientes para as plantas, disponibilizando 
carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre 
(S). Geralmente as SH são fracionadas em função 
de sua solubilidade. Os ácidos húmicos (AH) 
são particularmente definidos operacionalmente 
como a fração das SH solúveis que precipita 
pela acidificação do extrato alcalino oriundo da 
primeira etapa da extração convencional (Canellas 
& Santos 2005).

Os AH apresentam elevada atividade de 
estimulação no crescimento de plântulas quando 
usados em concentrações relativamente pequenas 
(Nardi et al. 2007; Aguiar et al. 2013). Estas 
substâncias estão naturalmente presentes no 
solo, contribuindo direta ou indiretamente na 
adaptabilidade ambiental e no metabolismo do 
C (Nardi et al. 2007). Além disso, benefícios 
adicionais são relatados, como aumento da 
promoção de crescimento radicular (Nardi et al. 
2002), através da ativação e expressão das H+-
ATPases, e maior transporte (influxo e efluxo) de 
íons (Zandonadi et al. 2013; Ramos et al. 2015), 
apresentando funções similares ao do fitormônio 
auxina (Dobbss et al. 2010).

Desta forma, o objetivo desse trabalho foi 
avaliar o crescimento in vitro de plântulas de 
Cattleya warneri var. concolor em diferentes 
doses de AH isolados de vermicomposto, visando 
posterior viabilidade do repovoamento dessa 
orquídea ao seu hábitat natural e paralelamente 
fornecer plantas com alto vigor vegetativo ao 
mercado de ornamentais reduzindo a procura por 
exemplares provenientes do ambiente natural.

Material e Metodos
Obtenção, isolamento e purificação 
das substâncias húmicas
As substâncias húmicas (SH) foram extraídas 

e purificadas conforme descrito por Stevenson 
(1994) e Canellas et al. (2002). Utilizou-se 
como material orgânico uma amostra de 200 g 
de vermicomposto adquirido comercialmente, 
que foi seca ao ar e peneirada (peneira de 
malha de 2 mm). A extração da SH foi realizada 
utilizando-se extrator NaOH 0,5 mol L-1, na 
razão vermicomposto:solvente de 1:10 (m:v) 
em atmosfera inerte de N2. A separação dos AH 
foi alcançada com a redução do pH da solução 
até 1–1,5 com extrator HCl a 6 mol L-1 seguido 
de centrifugação a 5000 g por 20 minutos. A 
redissolução e precipitação foram repetidas três 
vezes. Em seguida, adicionou-se 200 mL da solução 
de ácido fluorídrico (HF)/clorídrico (HCl) a 0,3 mol 
L-1, submetendo as amostras à agitação durante 8 
horas. Após centrifugação a 5000 g por 15 minutos, 
o precipitado (AH) foi lavado (4 vezes) com água 
deionizada até teste negativo com AgNO3, dialisado 
contra água deionizada, utilizando-se membranas 
com poros de 1000 Da (Thomas Scientific, Inc) e 
secos por liofilização.
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Composição elementar 
A composição elementar dos AH foi obtida 

após análise em analisador elementar automático 
(CHNS - 932, Leco, Alemanha) com amostras de 
4 mg de AH em triplicata. O teor de oxigênio foi 
obtido por diferença [%O = 100 - (%C+%H+%N)] 
e o de cinzas pela incineração de 50 mg dos materiais 
húmicos por 700oC durante 8 horas. Após a obtenção 
dos valores de C, H, N e O (em %) foram calculadas 
as relações atômicas (C/N; H/C e O/C).

Bioatividade dos ácidos húmicos
Ensaio de dose resposta - Crescimento 
in vitro de plântulas de Cattleya 
warneri var. concolor (Orchidaceae) e 
o tratamento com os materiais húmicos
Utilizou-se como fonte de explantes, plântulas 

de orquídea Cattleya warneri var. concolor, 
medindo aproximadamente 1 cm, obtidas por meio 
da germinação assimbiótica in vitro, seguindo a 
metodologia proposta por Dorneles & Trevelin 
(2011). O meio de cultura básico utilizado foi 
constituído pelos sais e vitaminas de Knudson 
C modificado que é usualmente empregado na 
micropropagação de orquídeas (Soares et al. 2009), 
acrescido de carvão ativado (2,5 g L-1), sacarose (20 
g L-1), polpa de banana nanica (Musa paradisiaca) 
(150 g L-1) e ágar-ágar (6 g L-1). Após a mistura de 
todos os nutrientes, o pH foi ajustado para 5,7 ± 0,1 
antes da autoclavagem, que foi realizada a 121ºC e 
1 atm, por 20 minutos.

O cultivo foi realizado em frascos de vidro 
de 250 mL de capacidade contendo 50 mL do meio 
de cultura. Foram acondicionados quatro explantes 
em cada frasco, sendo os tratamentos descritos na 
(Tab. 1). Cada tratamento possuía cinco repetições. 
Utilizou-se o meio de Knudson C modificado, como 
supracitado. A adição das diferentes concentrações de 
AH foi realizada com o auxílio de seringa graduada 
estéril e filtro milipore® (0,45µm, Sartorius).

Em ambos os experimentos (ensaio de doses 
e com a dose ótima), as plântulas foram mantidas 
em sala de crescimento à temperatura de 25 ± 2ºC, 
fotoperíodo de 16 horas e radiação luminosa de 60 
mmol de fótons m-2 s-1. No primeiro experimento 
foi obtida uma curva de resposta para a massa 
fresca e seca das raízes e folhas, utilizando-se as 
concentrações de 0; 0,5; 1; 2; 4 e 8 mM de C do 
AH. A Tabela 1 mostra a descrição dos tratamentos 
desse experimento. Após o procedimento da análise 
de regressão e obtenção da melhor dose de AH um 
novo experimento foi montado desta vez utilizando-
se a dose recomendada.

Após a obtenção da dose ótima recomendada 
através das médias dos pontos de inflexão pela 
derivação das equações de regressão (Tab. 3), foram 
avaliadas as seguintes características: número de 
folhas, número de raízes, massa fresca e massa 
seca das folhas e das raízes sempre realizando-se 
comparações entre o tratamento controle e e a melhor 
dose de AH. A massa seca foi obtida após secagem 
do material em estufa a 60ºC, até massa constante.

Medida de acidez em solução 
possivelmente associada à atividade 
dos AH sobre as H+-ATPases
A estimativa da atividade da H+-ATPase foi 

avaliada pela medição de acidez de soluções de 
cultivo contendo plântulas de Cattleya warneri var. 
concolor tratadas ou não com AH de vermicomposto 
seguindo a metodologia de Aguiar et al. (2013). 
Utilizou-se a melhor dose de AH (4,16 mM de C 
L-1) obtida no ensaio preliminar de dose resposta. 
Nesse experimento, foi utilizado o meio mínimo 
(CaCl2 2 mM) que é extensamente utilizado em 
trabalhos onde se quer testar somente a influência 
de um determinado material húmico (Canellas et 
al. 2002; Dobbss et al. 2010 e Ramos et al. 2015). 
Esse procedimento foi realizado a fim de evitar 

Tabela 1 – Descrição dos tratamentos oferecidos ao meio de cultura contendo plântulas Cattleya warneri var. con-
color crescidas in vitro por 90 dias com adição de diferentes doses de AH.
Table 1 – Description of the treatments offered to the culture medium containing the seedlings Cattleya warneri var. concolor grown 
in vitro for 90 days with the addition of various doses of HA.
T0 - cultivo por 90 dias sem adição de ácidos húmicos
T1 - cultivo por 90 dias com adição de 0,5 mM de C AH aos 15 dias de cultivo
T2 - cultivo por 90 dias com adição de 1,0 mM de C AH aos 15 dias de cultivo
T3 - cultivo por 90 dias com adição de 2,0 mM de C AH aos 15 dias de cultivo
T4 - cultivo por 90 dias com adição de 4,0 mM de C AH aos 15 dias de cultivo
T5 - cultivo por 90 dias com adição de 8,0 mM de C AH aos 15 dias de cultivo
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qualquer influência dos nutrientes, que poderiam 
funcionar de maneira sinergética com as AH, 
estimulando o desenvolvimento radicular e o 
metabolismo das plântulas. Dez plântulas foram 
submetidas ao tratamento com e sem AH em 
beckeres de 100 mL durante 48 horas. Após este 
período, foram transferidas para um recipiente 
com 50 mL de uma solução de CaCl2 2mM a pH 
7 por 140 minutos. 

A medida da acidez (pH) da solução de 
CaCl2 foi medida com auxílio de um pHmetro 
durante o mesmo período (140 minutos). As 
raízes foram então secas em estufa de ar forçado, 
e a quantidade de H+ foi expressa em extrusão de 
H+ por grama de massa seca de raízes, podendo-se 
associar, portanto, ao gradiente de prótons gerado 
pela atividade da H+-ATPase.

Análise Estatística
Para todas as variáveis analisadas foi 

realizada a análise de variância, para verificar 
o efeito do tratamento em relação às respostas. 
Os dados foram analisados utilizando-se o 
delineamento inteiramente casualizado (DIC), 
com 2 tratamentos (controle e a melhor dose de 
ácido húmico), com cinco repetições cada. Cada 
repetição foi composta por cinco frascos, sendo a 
unidade experimental constituída por um frasco 
contendo 4 explantes. 

Com relação ao experimento de dose-
reposta procedeu-se a análise de regressão, e 
os modelos apresentados foram aqueles em que 
melhor se ajustaram. Os dados de regressão 
foram normais e suas significâncias e de seus 
coeficientes foram verificadas pelo teste F 
(p<0,05) e pelo teste t (p<0,05), respectivamente. 
O ajuste de regressão foi efetuado pelo coeficiente 
ajustado (R2). Tanto a obtenção da melhor dose 
de AH quanto as respostas sobre a morfologia 
das plântulas foram avaliadas ao final de 90 dias.

Para a estimativa da atividade da H+-
ATPase, foi utilizado DIC, com dois tratamentos 
(controle e melhor dose de AH) contendo 

dez plantas cada e 3 repetições. Todos os 
dados foram analisados com o emprego do 
programa estatístico SISVAR (Ferreira 2011) e 
as diferenças entre as médias dos tratamentos 
controle e AH foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

Resultados e Discussão
Análise elementar e relações atômicas 
dos ácidos húmicos
A composição elementar e as razões 

atômicas dos AH isolados de vermicomposto 
estão apresentadas na Tabela 2. As características 
elementares são freqüentemente utilizadas 
para relacionar características químicas dos 
AH com a gênese e/ou propriedades da origem 
de extração (Stevenson 1994) e neste trabalho 
foram usadas para obtenção das doses de AH 
(em mM de carbono L-1) que foram utilizadas 
nos experimentos preliminares de dose resposta. 

Stevenson (1994) sugeriu que quando a razão 
C/N está entre 10 e 12, é um indicativo de intensa 
estabilidade biológica. Conforme mostrado na 
Tabela 2 o AH isolado de vermicomposto 
utilizado nesse trabalho está dentro da faixa 
sugerida, indicativo de material húmico estável. 
Com relação a razão atômica H/C, valores 
superiores a 1, indicam maior contribuição 
de componentes alifáticos (alifaticidade) das 
SH (Steelink 1985; Canellas & Santos 2005), 
indicando também a presença de material com 
característica apolar nos AH, típicos de SH 
pouco evoluídas estruturalmente. Neste estudo 
a natureza alifática foi bem evidente, já o AH 
apresentou razão H/C superior a 1 (Tab. 2). Por 
sua vez, valores da relação O/C maiores que 0,5, 
conforme verificado para o AH utilizado nesse 
trabalho, indica presença de maior quantidade 
de grupos funcionais oxigenados como COOH 
e carboidratos (Fontana 2010). Em um trabalho 
realizado por Miranda et al. (2007), foi verificado 
resultados semelhantes ao encontrado no presente 
trabalho quanto às relações H/C e O/C.

Tabela 2. Composição elementar (livre de água e cinzas) e relações atômicas das substâncias húmicas estudadas.
Table 2. Elemental composition (free of water and ash) and atomic ratios of humic acids.

AH
Vermicomposto

C H N O Relações Atômicas
% C/N H/C O/C

44,60 4,51 4,75 46,14 10,95 1,21 0,78
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Atividade Biológica dos Ácidos 
Húmicos
As curvas de regressão quadrática para a 

massa fresca e massa seca das folhas e raízes 
das plântulas de Cattleya warneri var. concolor 
tratadas com diferentes doses dos ácidos húmicos 
se encontram ilustradas na Figura 1. A Tabela 3 
indica o modelo de dose-resposta, mostrando a dose 
ideal do material húmico estudado. Conforme pode 
ser observado na Tabela 3, os valores das médias 
das doses ótimas de AH variaram de 3,98 a 4,25 
mM de C L-1 respectivamente para as massas seca 
e fresca de raízes. No trabalho de Pinheiro et al. 
(2010), para mudas de eucalipto, a melhor dose para 
o estímulo do diâmetro dos caules foi de 4,30 mg 
C L-1 de AH. Já Aguiar et al. (2009) verificaram 
doses em torno de 5 mg C L-1 de AH para o número 
de raízes laterais de Arabidopsis thaliana. Assim, é 
importante destacar que o sucesso da aplicação dos 
ácidos húmicos sobre vegetais, depende de estudos 
preliminares que definam a dose ótima para cada 
espécie (Baldotto & Baldotto 2014).

De acordo com a Figura 2, os AH isolados 
de vermicomposto apresentaram habilidade para 
estimular o crescimento de plântulas de Cattleya 
warneri var. concolor. A adição de AH ao meio de 
cultura proporcionou um incremento de 81 e 159 % 
em relação ao controle (100%), para a massa fresca 
das folhas e das raízes respectivamente (Figura 
2a,b). Resultado semelhante foi encontrado por 
Conceição et al. (2008) onde foi verificado que 
a adição de ácidos húmicos de vermicomposto 
incrementou em 34% a massa da matéria fresca 
das raízes de plantas de milho em relação ao 
tratamento controle. Já Bernardo et al. (2011) 
observou aumentos da massa fresca das raízes de 
tomateiro quando utilizou húmus como substrato 
para o crescimento vegetal. 

O maior efeito em magnitude dos AH sobre 
as plântulas de Cattleya warneri var. concolor foi 
observado na massa fresca das raízes, onde foram 
observados acréscimos de até 159% em relação 
ao controle (Fig. 2b). Esse aumento, segundo 
Vaughan & Malcolm (1985), pode estar relacionado 
ao forte estímulo das substâncias húmicas sobre 

Figura 1 – Curvas de regressão quadrática para a massa fresca das folhas e raízes (a,b) e massa seca das folhas e raízes (c,d).
Figure 1 – Quadratic regression curves for leaves and roots fresh weight mass (a,b) and leaves and roots dry weight (c,d).

a b

c d
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o desenvolvimento radicular (bem mais do que 
na parte aérea) com concentrações relativamente 
pequenas de materiais húmicos em solução.

Foram observados incrementos estatisticamente 
significativos tanto para a massa seca das folhas 
quanto raízes de Cattleya warneri var. concolor, 
promovidos por AH (Fig. 2c,d). Nossos dados 
corroboram com os de Baldotto et al. (2014) 
no qual foi avaliado o crescimento de orquídea 
Cymbidium sp. in vitro em resposta à aplicação 
de AH. No referido estudo os autores revelaram 
aumentos à massa seca da raiz e da parte aérea 
das plântulas de Cymbidium sp. com as aplicações 
das concentrações de 18,75 mmol L-1 de C de AH 
extraídos da compostagem de cama de frango e de 
3,77 mmol L-1 de C de AH extraídos de compostagem 
de esterco bovino, com incrementos em relação ao 
controle de 21 e 28%, respectivamente. Doses essas 
bem maiores do que a utilizada nesse estudo (4,16 
mM de C L-1). Pinheiro et al. (2010) verificaram 
que concentrações baixas de AH promovem raízes 
altamente ramificadas, resultando numa elevada 
área radicular que pode contribuir para uma 
absorção mais eficiente de nutrientes. Vaughan & 
Malcolm (1985), também notaram efeitos positivos 
no crescimento radicular e foliar de trigo cultivado 
em uma solução com a concentração de 50 mg L-1 
de AH.

Conforme observado na Figura 2e, houve 
incremento estatisticamente significativo de 
17% no número de folhas por planta submetidas 
ao tratamento com AH em comparação com as 

plântulas controle (sem adição de AH). Para o 
número de raízes por planta ocorre incremento 
ainda maior, quando adicionado AH ao meio 
de cultura, proporcionando 32% em relação às 
plântulas controle, sendo significativamente 
superior (Fig. 2f). Esses resultados estão de acordo 
com os de outros autores que também observaram 
efeito positivo dos AH no incremento do número de 
folhas e de raízes após a avaliação do crescimento 
(Atiyeh et al. 2002) e nutrição mineral de plântulas 
de tomate (Adani et al. 1998; Türkmen et al. 
2004). Da mesma forma, Nikbakht et al. (2008), 
também observaram aumento dessas variáveis após 
avaliação do crescimento e nutrição de plantas de 
Gerbera jamesonii L. cv. Malibu.

Medida da acidez em solução - 
associado à atividade da H+-ATPase
O aumento da acidez por menores valores de 

pH da solução foi observado nos tratamentos com 
AH (Fig. 3a). Nossos resultados corroboram aos de 
Aguiar et al. (2011), no qual foi observado aumento 
na acidez das soluções contendo plântulas de 
milho que haviam sido tratadas com AH extraídos 
de vermicompostos em diferentes estádios de 
maturação. Conforme pode ser observado na 
Figura 3b foi nítido o aumento da extrusão de 
prótons pelas raízes de plântulas de Cattleya 
warneri var. concolor tratadas por 48 horas com 
AH, reflexo da redução dos valores dos valores 
de pH medidos durante 140 minutos na solução 
de CaCl2 2mM (Fig. 3a). Segundo Aguiar et al. 

Tabela 3 – Modelo de dose-resposta, coeficiente de correlação (R2), desvio-padrão da regressão (DP), número de 
unidades que integram a amostra (n), nível de significância da regressão (valor-p) e ponto de inflexão (dose ótima) 
para a massa fresca das folhas (MFF), massa fresca das raízes (MFR), massa seca das folhas (MSF) e massa seca das 
raízes (MSR) de plântulas de Cattleya warnery var. concolor após 90 dias em tratamento com AH.
Table 3 – Dose-response model, correlation coefficient (R2), standard deviation of regression (SD), number of units included in the 
sample (n) regression significance level (p-value) and inflection point (optimal dose) for leaves fresh weight (LFW), roots fresh weight 
(RFW), leaf dry weight (LDW) and root dry weight (RDW) seedlings of Cattleya Warnery var. concolor after 90 days in HA treatment.
Material
húmico

Equação
(y = b2x2 + b1x + b0)

R2 Desvio 
Padrão

N p
Dose ideal

(dx/dy): b1 + 2(b2)x = 0

MFF y = -0,0091x2 + 0,0768x + 0,1609 0,9500 1,17 20 <0,0001 4,22

MFR y = -0,0205x2 + 0,1741x + 0,1655 0,9386 1,26 20 <0,0001 4,25

MSF y = -0,0026x2 + 0,0217x + 0,0519 0,8981 1,68 20 <0,0001 4,17

MSR y = -0,005x2 + 0,0398x + 0,0639 0,8346 2,84 20 <0,0001 3,98

MÉDIA 4,16
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Figura 2 – Efeito dos ácidos húmicos (4,16 mM C L-1) isolados de vermicomposto sobre a massa fresca das folhas 
(a); massa fresca radicular (b); massa seca das folhas (c); massa seca radicular (d) e número de folhas (e) e raízes 
(f) de plântulas de Cattleya warneri var. concolor. Os valores representam a média de 20 plantas ± desvio padrão e 
foram normalizados em relação ao controle (controle=100%). Médias seguidas de letras diferentes nas colunas são 
estatisticamente diferentes pelo Teste de Tukey (p<0,05).
Figure 2 – Effect of humic acid (4.16 mM C L-1) isolated from vermicompost on the fresh weight of shoots (a); roots (b); dry weight of 
shoots (c) and roots (d) and number of leaves (e) and roots (f) of Cattleya warneri var. concolor seedlings. Values represent the mean 
of 20 plants ± standard deviation and were normalized to the control (control=100%). Means followed by different letters in columns 
are statistically different by the Tukey test (p <0.05).

(2011), o aumento da acidez do meio pode ser 
principalmente associado a dois fatores principais. 
O primeiro diz respeito à produção de CO2 pela 
respiração radicular, ou seja, durante a respiração 
há a produção de CO2 que ao se dissolver no meio 
causa redução do pH e o segundo devido aumento 
da extrusão de H+, possivelmente associado a 
atividade dos AH sobre as H+- ATPases. 

Aguiar et al. (2013) afirmaram que apesar 
da acidez proporcionada pela exposição das 
plântulas aos AH não ser exclusivamente devido 
ao estímulo nas bombas de H+, possivelmente este 
método simplificado pode ser utilizado nos estudos 
de substâncias húmicas fisiologicamente ativas. 
Tais resultados ocorrem devido o mecanismo de 
promoção do crescimento celular ser mediado 

a b

c d

e f
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Figura 3 – a. Medida de pH da solução contendo plântulas de Cattleya warneri var. concolor após tratamento com 
a melhor dose de AH obtida no ensaio preliminar de dose resposta (4,16 mM C). b. Extrusão de H+ pela massa seca 
de raízes de Cattleya warneri var. concolor após tratamento com a melhor dose de AH obtida no ensaio preliminar 
de dose resposta.
Figure 3 – a. Measurement of pH of solution containing seedlings of Cattleya warneri var. concolor after treatment with the best dose of 
HA obtained in the preliminary test dose response (4.16 mM C). b. Extrusion of H+ by dry mass of Cattleya warneri var roots. concolor 
after treatment with the best HA dose obtained in the preliminary dose-response assay.

pelas H+-ATPases num processo conhecido como 
“a teoria do crescimento ácido” (Cordeiro et al. 
2010). O processo de ativação das H+-ATPases que 
culmina com o alongamento celular se inicia com a 
geração do gradiente de H+ e abaixamento do pH, 
proporcionado pelo acúmulo de H+ no lado externo 
à célula (Canellas & Santos 2005). 

Através dos dados obtidos (Fig. 3a,b) pode-
se afirmar, pelo menos em parte, que a medida 
da acidez da solução contendo plantas tratadas 
com AH provavelmente está relacionada com a 
atividade da H+-ATPase (aumento da extrusão de 
H+) de membrana plasmática, uma vez que houve 
uma diminuição expressiva dos valores de pH das 

a

b
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soluções de CaCl2 após o tratamento das plântulas 
de Cattleya warneri com os ácidos húmicos 
oriundos de vermicomposto, culminando com o 
crescimento radicular.

Conclusões
Os AH isolados de vermicomposto 

apresentaram capacidade de estimular o crescimento 
de plântulas de Cattleya warneri var. concolor 
crescidas in vitro e podem ser utilizados como uma 
ferramenta útil para o repovoamento dessa espécie 
em seu hábitat natural além de fornecer plantas 
com alto vigor vegetativo ao mercado mundial. 
Estabelece-se assim, um bioestimulante eficiente 
visando a produção de mudas de Cattleya warneri 
var. concolor. 
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Resumen
Tres nuevas especies son descritas para Colombia, Anthurium combeimense, A. oyuelae y A. sanjorgense, 
plantas endémicas de la región del cañón del río Combeima en el municipio de Ibagué del departamento 
del Tolima. Una especies es un miembro de la sección Pachyneurium, series Pachyneurium caracterizado 
por sus hojas en forma de roseta, internados cortos y raíces compacto. Dos especies son miembros de sect. 
Calomystrium caracterizado por sus catafilos intactos y hojas ovato-sagitata.
Palabras-claves: Araceae, Colombia, nueva species, departamento de Tolima.

Abstract
Three new species are described for Colombia, Anthurium combeimense, A. oyuelae and A. sanjorgense. The 
species are endemic to the valley of the Río Combeima in the municipality of Ibagué in Tolima Department. 
One species is a member of section Pachyneurium, series Pachyneurium, characterized by rosulate leaves, 
short internodes and dense roots. Two species are members of sect. Calomystrium characterized by their 
long-petiolate leaves, persistent intact cataphylls and ovate-sagittate leaf blades.
Key words: Araceae, Colombia, new species, Tolima Department.

Tres nuevas especies de Anthurium, (Araceae), para Colombia, Tolima, 
Ibagué, Cañon del Combeima
Three new species of Anthurium, (Araceae), for Colombia, Tolima, Ibagué, Combeima Canyon
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Introducción
La familia Araceae comprende cerca de 122 

géneros y un estimado 5500 especies herbáceas 
y trepadoras (Boyce & Croat 2011). Las aráceas 
se distribuyen en muchos lugares del mundo en 
especial en zonas con temperaturas altas, para 
América las Araceae se distribuyen desde el norte 
de México y las Antillas mayores a sur de Brasil y 
norte de Argentina y Uruguay, que se producen en 
hábitats abiertos o forestales. Pueden ser terrestres, 
epífitas, hemiepífitas, rupícolas o acuaticas (Croat 
1988(1990); Mayo et al. 1997). En Colombia hay 
muchas zonas que no han sido estudiadas y no 
hay un número exacto de especies de anthurios 
descritas. En Brasil los estudios arrojan, alrededor 
de 130 especies de Anthurium, es un país con gran 
diversidad de este género (Temponi & Coelho 
2011) y es de anotar que hay anthurios que su 
distribución geográfica puede alcanzar dos países, 
como ocurre con muchos anthurios que han sido 

ubicados en Panamá, pero también son encontrados 
en las selvas del Choco, un ejemplo de ello es el 
caso de Anthurium obtusum y A. crystallinum 
Linden & André que por muchos años se creyó que 
era originario de Panamá pero se ha concluido que 
es originario de Colombia.

El género Anthurium ha sido dividido en 18 
secciones (Croat & Sheffer 1983), Tetraspermium 
Schott, Gymnopodium Engl., Porphyrochitonium 
Schott, Digitinervium Sodiro, Pachyneurium 
Schot t ,  ( secc ión  Pachyneur ium ,  se r ies 
Pachyneurum, series, Multinervia), Polyphyllium 
Engl., Leptanthurium Schott, Decurrentia 
Schott, Xialophyllium Schott, Polyneurium 
Engl, Urospadix Engl, Cardiolonchium Schott, 
Chamaerepium Schott, Calomystrium Schott 
corregido Engl., Belolonchium Schott corregido 
Engl., Semaeophyllium Schott, Schizoplacium 
Schott y Dactylophyllium Schott.

La familia Araceae se encuentra distribuida en 
todo Colombia debido a las condiciones climáticas 
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y las condiciones geográficas, la presencia de 
tres cordilleras hacen que la diversidad de ellas 
sea alta y en algunos casos estas se convierten en 
barreras ecológicas, aumentando de esta manera el 
endemismo de las especies. Los andes colombianos 
presentan aráceas desde el nivel del mar hasta 
alturas de los 3800 metros, este aspecto también 
limita la distribución de las especies incluso dentro 
de la misma cordillera, pero de manera sorprendente 
el Jardín Botánico San Jorge ha logrado establecer 
en un rango altitudinal de los 1200 metros una 
colección con 110 géneros de esta familia, que son 
de diferentes grados altitudinales. En Colombia se 
encuentran regiones de alta humedad, y regiones 
con bosques inalterados, convirtiendo a Colombia 
en la zona más rica en aráceas (Croat 1992). La 
diversidad de especies disminuye sustancialmente 
a mayor altitud incluso en bosques muy húmedos, 
pero es moderadamente rica a 1.100 metros como 
mínimo. La Cordillera Central de Colombia es 
sustancialmente más seca, particularmente durante 
parte del año y tiene más generalizadas, menos 
especies (Croat 1990).

Descripcíon del area
El departamento del Tolima se encuentra 

ubicado en centro de Colombia, localizado entre 
los 02º52’59’’ y 05º19’59’’N l, y los 74º24’18’’ y 
76º06’23’’ W. Cuenta con una superficie de 23.582 
km² lo que representa el 2.1 % del territorio nacional. 
En el departamento de Tolima se diferencian cuatro 
áreas climáticas: una semihúmeda localizada en 
la parte alta de la cordillera Central y Oriental, 
que tiene precipitaciones superiores a los 2.000 
mm anuales. De oeste a suroeste se distingue 
una pequeña área catalogada como ligeramente 
húmeda, con un rango de precipitaciones de 
1.500 a 2.000 mm; esta misma unidad se extiende 
longitudinalmente sobre ambos piedemontes. 
Sobre el valle del río Magdalena se tipifica un 
sector subhúmedo, con precipitaciones entre 
1.000 y 1.500 mm y temperaturas medias anuales 
superiores a los 24°C.

Ibagué, capital del Departamento de Tolima, 
se encuentra localizado en las coordenadas 
geográficas: 4° 15’ a 4° 40’N, y 75° 00’ a 75° 30W; 
tiene una extensión de 1.439 km². Es atravesado en 
sus costados oriental, occidental y norte por los ríos 
Combeima, Chípalo y Alvarado, respectivamente. 
El río Combeima nace en las laderas del nevado 
del Tolima, y de los 5200 m de altura descienda a 
1200 metros este descenso es lo que conocemos 

como el cañón del  Combeima en la cordillera 
central, existen algunos poblados ubicados en este 
sector como Juntas, villa Restrepo, Chapetón, y 
la reserva natural Ibanasca muy importante en la 
conservación de la biodiversidad de la zona del 
Combeima, ella consta de 1800 hectáreas de bosque 
alto andino donde fueron encontrados  dos de los 
nuevos anthurios estudiados.

Métodos y Material
Para la realización del siguiente estudio se 

procedió a la recolección de material vivo de campo 
del sector del cañón del Combeima, se llevaron los 
ejemplares vivos a la colección del jardín Botánico 
San Jorge, donde se realizó el seguimiento por 
un periodo de dos años, y también se entregaron 
muestras al herbario de TOLI y JAUM  (herbario 
del Jardín Botánico de Medellín) y en la actualidad 
se tienen muestras vivas en la colección del jardín 
botánico San Jorge de la ciudad de Ibagué.

Anthurium combeimense Croat & Oyuela, sp. nov. 
Tipo: COLOMBIA. TOLIMA: Municipio Ibagué, 
Sector Cañón del Río Combeima, Reserva Natural 
Ibanasca (El Palmar), km 4.6 de Ibague along road 
to Nevada, vic. de Villa Restrepo, 04°32.45’N, 
75°18.684’W, 1,600 m. 15.XI.2008, fl., Croat 
& Oyuela 100536 (holotipo, JAUM!; isotipo, 
TOLI!). Figs. 1a-d, 3a

Anthurium combeimense differs from other 
species described from middle elevations in 
the foothills of the Eastern Andes. Anthurium 
paloraense Croat from 875 m in Morona-Santiago 
Province in the north central part of Ecuador is 
similar in having short, D-shaped petioles and 
in drying moderately dark but differs in having 
proportionately longer blades (5.5 times longer 
than broad versus 3.8 times longer than broad for 
A. paloraense) the primary lateral veins spreading 
at 35–40° angle and drying blackened (versus at 
60–75° angle and brownish for A. paloraense) as 
well as by having a pale creamy yellow spadix.

Habito epífito en arboles (“arracacho”Vochysia 
amegalantha Staff.) de 8–15 metros de altura, pero 
también terrestre en pendientes superiores a 45°, 
en bosque subandinos en la cordillera central de 
Colombia (1600 a 2000 m.s.n.m.); Raíces en forma 
masiva y expuestas, blanquecinas, formando una 
especie de nido de pájaro, tallos con entrenudos 
muy cortos; catafilo ca. 9,5 cm de largo, 4 cm 
de ancho en la base, verde claro, este dura largo 
tiempo y luego se deshace  persistiendo débilmente 
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Figure 1 – New species of Anthurium (Araceae) from Colombia, Tolima, Ibagué, Cañon del Combeima. a-d. 
Anthurium combeimense Croat & Oyeula – a. habit; b. leaf blade, abaxial lower surface; c. inflorescence, close-up; 
d. cataphylls and petiole.

a b

dc
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como fibras de color marrón. Hojas 9–12 por 
planta, 57–113 cm largo hasta 54 cm de ancho, 
acomodadas en roseta densa, saliendo hacia arriba 
y no pendiendo, pecíolos 9–16 cm de largo, 2,5–3 
cm de diámetro, en forma de D, aplanado aguda 
adaxialmente, con una costilla obtuso medial 
abaxialmente y las costillas 1 o 2 romo en la media 
inferior de cada lado, de color verde oscuro, con 
manchas de color café, secado grueso acanalado, 
café intermedio; geniculo ca. 7 cm de largo por 
2.4 cm de diámetro, mostrando una coloración 
verdosa y teñido de café semejando cicatrices  en 
la parte externa conformando un verdadero codo 
que le permite a la hoja quedar parada. Hojas 
lanceoladas a ovadas, acuminadas en el ápice de ca. 
1 mm de apiculado, subcordadas en base con lados 
desiguales, 2.5–2.7 veces más largo que ancho, 4.8–
5.2 veces más largo que el pecíolo, coriáceas, haz 
verde con un lustro muy suave, moderadamente, 
secado semi-brillante, de color amarillo oscuro 
y verde en la superficie superior, el envés verde 
claro o amarillo verdoso, sin lustre; visos ocres 
en la superficie de la hoja cuándo en el sol; nervio 
central aguda ovado anterior, más marcado en las 
dos partes centrales, en la primera y la cuarta parte 
muestra una forma redondeado y más delgado; 
venas laterales primarias 15 pares, derivadas de la 
nervadura central de 60–80° y curvado hacia arriba, 
por poco redondeada y gruesa en ambas superficies, 
secado ligeramente redondeada, del mismo color 
en la superficie superior, de forma visible y 
agudamente planteado en la superficie inferior, el 
nervio colector producido por las venas laterales 
primarias, 2–4 mm desde el margen, el secado y 
discreta del mismo color. Inflorescencia, hasta 
135 cm de largo, tendido y colgante, pedúnculo 
56–78 cm de largo, 0.7–2 cm de diámetro, de 
forma redonda, de color verde oscuro, secado 
medio gris-marrón; espata de textura coriácea, 
hasta 54 cm de larga, 6 cm de ancha; extendiéndose 
débilmente, verde con tintes morados mostrando 
líneas a su largo, la inserción en el pedúnculo lo 
hace de manera decurrente; espádice hasta 54 cm 
de largo, 3 cm de diámetro, cónico, de coloración 
blancuzca al comienzo y verde claro después de 
antesis. Frutos rojo a purpura a medida que se 
maduran y caen de el espádice, ovados alargados, 
una o dos semillas blancas o cremas, envueltas por 
un sustancia gelatinosa y de sabor dulzón.

Anthurium combeimense es endémica de 
Colombia, conocida sólo de la localidad tipo en el 
departamento del Tolima en la Reserva Natural el 

Ibanasca, a lo largo del cañón del río Combeima 
a 1600 m en una zona de vida de bosque húmedo 
pre-montano.

La especie es un miembro de la sección 
Pachyneurium caracteriza por su hábito epífito, 
entrenudos cortos, sistema de raíces masiva, 
catafilos lanceolados que persisten débilmente 
como fibras de color marrón; pecíolos en forma 
de D con una costilla medial obtuso y uno o dos 
costillas contundente en la mitad inferior de cada 
lado, denominados anthurios “nido de aves” para 
Colombia denominados “col de monte” y es un 
grupo natural. La mayoría tienen un corto hábito 
de crecimiento arocetado, hojas generalmente de 
gran tamaño que son más o menos obolanceoladas 
u obovadas (más ancho por encima de la mitad de la 
hoja), sushojas de secado amarillenta marrón claro.

Anthurium combeimense debe distinguirse 
de tres miembros de la sección Pachyneurium que 
también se producen en la misma región de Colombia: 
A. caucavallense Croat, A. glaucospadix Croat y 
A. paloraense Croat. Anthurium caucavallense 
presenta catafilos en forma de gancho, hojas enormes 
100–200 cm de largo y espádices que van de 20–40 
cm de largo, claramente cónica y que son de color 
verde azulado y aparecen glaucos. Anthurium 
glaucospadix Croat, difiere en tener hojas estrechas, 
ovaladas con las bases que son muy largas atenuadas 
en contraste con las bases de la hoja sub-cordadas de 
A. combeimense, también difieren en sus peciolos 
que son más largos y más delgados y también en 
el tamaño de la planta A. glaucospadix es más 
pequeña. Anthurium combeimense también debe ser 
comparada con otra especie descrita de elevaciones 
medias en las estribaciones de los Andes orientales: 
A. paloraense Croat, de 875 m en la provincia 
de Morona-Santiago, en la parte centro-norte de 
Ecuador. Es similar a A. combeimense  en tener  corto 
los pecíolos y en forma de D y hojas lanceoladas con 
venas extendiendo a 60°–75° de ángulo. Anthurium 
paloraense se distingue por las láminas de las hojas 
con bases atenuadas y estas  se vuelven negras 
cuando se secan. La especie lleva el nombre de la 
localidad tipo a lo largo del Rio Combeima, en el 
departamento de Tolima. 

Anthurium oyuelae Croat, sp. nov. Tipo: 
COLOMBIA. TOLIMA: Ibagué, Sector Cañón 
de Río Combeima, Reserva Natural Ibanasca (El 
Palmar), distancia del sitio de colecta al parque  
central de Ibagué, 31 km Ibagué, punto de colecta  
frente a Hotel Iguaima, 04°34′49″N, 75°19′35″W, 
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elev. 2,300 m, 15.XI.2008, fl., Croat & Oyuela 
100540 (holotipo, JAUM!; isotipos, COL!, 
TOLI!).  Fig. 2a-d

The species is best compared to Anthurium 
nymphaeifolium K. Koch & Sello which ranges 
from Venezuela through the Cordillera Oriental and 
reaches the Cordillera Central. That species differs 
in having the epidermis drying moderately smooth 
or minutely granular and a spadix that is cylindroid 
or cylindroid-tapered and typically white or cream 
at anthesis. In contrast A. oyuelae has blades that dry 
markedly areolate-wrinkled on upper surface with the 
pale linear cellular inclusions mostly sunken on the 
upper surface (in contrast to being essentially flat or 
weakly raised on the surface for A. nymphaeifolium).

Plantas epífitas, ubicado a alturas de 2–3 m del 
suelo, o terrestre en laderas con alta inclinación, poco 
expuestas al sol pero no en el interior del bosque; 
raíces gruesas, 0.5–0.7 cm de diámetro, color cafés 
o rojizas y a medida que el tallo se, tallos hasta 1 
metro de largo verdes, siempre con rezagos del 
catafilo, ocres, hojas enteras retorcidas y no en fibras; 
entrenudos cortos, ca. 4 cm por 3–6 cm de diámetro; 
catafilos 15–22 cm de largo, lanceolados, verde 
pálido, secado medio gris-marrón o ocre, persistindo 
intacto, formando una estructura anexa fibrosa.

Hojas 12–14 por planta al final del tallo. Pecíolo 
ca. 85 cm de largo, 6–7 mm de diámetro cuando 
fresco, secado de ca. 5 mm de diámetro a mitad 
de este, cilíndricos, verde medio y semibrillante, 
el secado de manera restrictiva y obtusamente 
sulcados, medio gris-café y mate, ligeramente más 
delgado en la parte adaxial; genículo ca. 4.5 cm 
de largo, ligeramente más oscuro que el pecíolo; 
vaina roja, convoluta, hasta 12 cm de largo; láminas 
ovado-triangulao, de 36–46 cm de largo, 16.5–24.5 
cm de ancho, 1.8–2.2 veces más larga que ancha,  
subcoriáceas, semibrillante verde oscuro por el haz, 
secado medio gris marrón pálido, y verde más claro 
y mate por el envés, secado medio por debajo de 
color amarillo-marrón, lámina con lóbulo anterior 
ca. 46 cm de largo, margen fuertemente convexa; 
lóbulos posteriores 10–12.5 cm de largo, ca. 12 cm 
de ancho, seno obovado, 9–10 cm de profundidad, 
ca. 3 cm de ancho; nervadura central estrechamente 
redondeada que a medida que se aleja de la base se 
torna más delgada, perdiéndose en el ápice; venas 
laterales primarias presentan tres pares, en un ángulo 
de 55–64°, débiles hundidas y del mismo color del 
haz, redondeadas y delgadas por el envés y del mismo 
color de este; venas terciarias estrictamente convexas 
y más oscuras por el envés y por el haz un poco más 

claras; vena colectora son producidos por las venas 
mediales laterales primarias, 8–10 mm desde el 
margen; venas basales de 4 a 5 pares, los 2 primeros 
pares libres a la base, el tercer par fusionado a ca. 
1.5 cm, el 4 y 5 se unen a ca. 2.7 cm, la costilla 
basal a ca. 2.7 cm de largo, desnudo hasta 1.3 cm, 
claramente aguda, verde claro ocasionalmente 
con unos visos rojizos. Inflorescencias erecto-
divergentes; pedúnculo 45–85 cm de largo, 4–6 mm 
de diámetro a medio camino, más delgada cerca 
de el espádice, algo más corto que el pecíolo, de 
manera restrictiva y obtusamente verde sulcados, 
medio y mate cuando está fresco, secado medio y 
marrón más claro y mate, pedúnculo de 3.6 veces 
más largo que la espata; espata reflexa, 10.7–18.5 
cm de largo, 3.6–4 cm de largo, el secado de 1.7–1.9 
cm de ancho cerca de la base, oblongo y caudato-
acuminado este de 1.4 cm de largo, presenta en el 
interior una textura subcoriácea, violeta-púrpura un 
poco brillante, la parte externa verde claro, con líneas 
muy delgadas purpuras y en general sin brillo o mate, 
secado medio marrón rojizo; espádice sésil, 17–21 
cm de largo y 11–15 mm de diámetro en la base y 
medio y diámetro de ca. 7 mm, 1 cm del ápice en 
estado fresco, secado ca. 16.5 cm de largo y 9 mm 
en la base y 8 mm en el centro y 6 mm diámetro, 1 
cm del ápice, cilíndrico, disminuyendo ligeramente 
en el ápice, el ápice redondeado, medio y oscuro 
mate de color púrpura, con pistilos débilmente que 
sobresalen, polen amarillo pálido, flores visible por 
espiral 8–9, 2.6–2.7 mm de largo, 2.2–2.5 mm de 
ancho, tépalos 1.8–2 mm de ancho, margen externo 
de 2 caras, el margen interior derecho; estambres a 
cabo en el nivel de los tépalos, ca. 0.6 mm de largo, 
ca. 0.7 mm de diámetro; tecas ligeramente bifurcado.

Anthurium oyuelae es endémica de Colombia, 
conocida sólo de la localidad tipo en el departamento 
del Tolima a 2300 m de un bosque montano bajo 
húmedo o zonas de vida bosque húmedo montano.

La especie es un miembro de la sección 
Calomystrium caracterizado por su hábito epífito, 
entrenudos cortos, persistentes catafilos intactos, 
laminas estrechamente ovado-sagitadas de color 
marrón-secado las hojas con un seno espatuladas, 
dos pares libres de venas basales, las venas 
colectivos producidos por una de las venas laterales 
primarias, así como por el largo pedunculadas 
inflorescencia con una espata verde reflejos púrpura 
y una espádice cónico débilmente. Especialmente 
característicos son las alineaciones de corto, claro 
que están hundidos en las cavidades de hendidura 
en la superficie superior.
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Figure 2 – New species of Anthurium (Araceae) from Colombia, Tolima, Ibagué, Cañon del Combeima. a-d. Anthurium 
oyuelae Croat – a. habit; b. stems and cataphylls, close-up; c. Inflorescence, close-up; d. leaf blade, adaxial surface 
with inflorescence.

La especie se puede confundir con Anthurium 
nymphaeifolium K. Koch y Sello, que va desde 
Venezuela a través de la Cordillera Oriental y 
llega hasta la Cordillera Central. Esa especie se 
diferencia en tener la epidermis con un secado 
moderadamente suave o granular minuciosamente 
y un espádice que va de cilíndrica a cilíndrica 
afilado y por lo general de color blanco o crema 
en la floración. Por el contrario Anthurium oyuelae 
tiene hojas que se secan marcadamente areoladas-
arrugas en la superficie superior con la pálida 
inclusiones lineales celulares sobre todo hundido 
en la superficie superior (en contraste con ser 
esencialmente planas o ligeramente elevadas en la 
superficie de A. nymphaeifolium. La especie fue 
nombrada en honor al coautor de esta publicación, 
el botánico colombiano, German Orlando  Oyuela 
Torres. German es Director del Jardín Botánico 
San Jorge. German es muy versado de la flora y 
fauna de la Reserva de Ibanasca Natural donde 
realizó estudios durante años. Desarrolló casi solo 

de por sí una de los más interesantes y diversas 
colecciones de plantas vivas vista en América del 
Sur. Su colección de Araceae es excelente y esta 
especie preciosa que lleva su nombre será una 
adición bienvenida.

Anthurium sanjorgense Oyuela &  Croat, sp. nov. 
Tipo: COLOMBIA. TOLIMA: Parque Nacional de 
los Nevados, zona de amortigison, vic. El Silencio, 
at end of road between Ibague and park, along 
trail to La Cabaña, ca. 0.2–5 km N of end of road, 
04°35’59.4”N, 75°19’49.1”W, 2609 m, Croat, G. 
Ferry, D. Scherberich & Oyuela 103882 (holotipo, 
JAUM;isotype:TOLI).  Fig. 3b-d

Anthurium sanjorgense is similar to A. 
oyuelae in terms of size and texture and coloration 
of the leaves but the inflorescence differs in 
coloration of the spathe with A. sanjorgense 
having a bicolorous spathe with the lower half 
violet-purple and the apical half green. Anthurium 
sanjorgense is also confused with A. oxybelium 

a b

c d
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Schott, differing from that species by the texture of 
the leaves and the position of the spathe as well as 
by the prominently exserted stamens in the latter. 
Anthurium variegatum differs by having a purple 
spathe with prominent green veins. In contrast to 
both A. oxybelium and A. variegatum, the spathe of 
A. sanjorgense is decidedly bicolorous.

Planta de corte hemiepifito, sub-rastrero, 
tallos alargados y rastreros que intentan sobresalir 
en busca de la luz, raíces de coloración grisácea, 
saliendo de los entrenudos, redondas, que alcanzan 
los 0.5 cm de diámetro, entrenudos cortos de 2–6 
cm de largo, 2–3 cm de diámetro y, totalmente 
verdes en plantas adultas, pero en plantas 
relativamente jóvenes presentan una coloración 
marrón o verdes con visos vino tintos; catafilos de 
16–20 cm de largos, verde claro, al secado marrón, 
persistentes, envolviendo el tallo sin caerse y no 
se convierten en fibras. Hojas por lo general 4 a 
6, que se acomodan a lo largo del tallo de forma 
alternada; peciolos 78–84 cm de longitud, ca. 0.8 
cm de diámetro, con poca variación en el grosor 
entre la parte basal y la apical, cilíndrico, verde 
claro cuando aún están jóvenes, coloración verde 
con visos marrón cuando maduros, sulcado y de 
coloración marrón mate cuando seco; geniculo 
marcado que alcanza los 3.5 cm de longitud, 
ligeramente más grueso que el peciolo, obtuso y 
redondo, verde claro, café-grisáceo y notoriamente 
sulcado cuando seco; lamina lanceoladas (ovada 
triangular), simples de bordes enteros, con lóbulos 
posteriores que alcanzan cada 8–9 cm de ancho 
por ca. 10 cm de largo, seno que alcanza los 10 
cm de profundo, por 2.5 cm de ancho, verde mate 
sin lustre, un poco más clara en el envés y textura 
simi-coriácea hasta 33 cm de largo por 13 cm de 
ancho, 13–14 nervaduras secundarias por cada 
lado, nervio colector notorio a ca. 0.7 cm del borde 
de la hoja, que sale de la cuarta nervadura basal, 
muestra tres nervaduras basales muy marcadas, 
las nervaduras terciarias forman una red pero 
poco visibles en las hojas vivas  mientras que en 
las hojas secas se notan más, base bilobulada de 
forma espatulada lóbulo alcanza los 10 cm ancho 
y un ápice acuminado. Inflorescencia presenta un 
pedúnculo de 70–74 cm de longitud, mostrando 
al final de la parte apical de este una formación 
a manera de cuello de ganso, verde claro con 
algunos visos vinotintos, no superando 0.8 cm de 
grosor, redondo, liso; la espata y el espádice se 

encuentran ubicados en forma decurrente espata 
vinotinta a rojiza en su parte basal, que alcanza 
a llegar hasta la mitad de esta y el resto es de 
coloración verde claro, la espata hasta 1 cm largo 
por 4 cm de ancho, lanceolada; espádice cilíndrico, 
pedúnculo ca. 3 cm de largo, purpura o vino tinto, 
espádice hasta 7 × 1 cm, cilindroide, stipitata a 
3.2–4 cm, el porción con flores 6–7 cm largo, ca. 
1 cm diámetro, purpureo a purpureo-violeta; flores 
ca. 4 per espiral, ca. 1.4 mm largo y ancho; tepalas 
ca. 0.7 mm de ancho, margen externo de 2 caras, 
el margen interior rodundiado; estambres a cabo 
en el nivel de tepalas, ca. 0.6 mm largo, ca. 0.7 
mm ancho; tecas ellipsoide, ligermente bifurcado.

Anthurium sanjorgense es endémica de 
Colombia, conocida sólo de la localidad tipo en el 
departamento del Tolima en la Reserva Natural el 
Ibanasca, a lo largo del cañón del río Combeima 
a 2600 metros en una zona de vida de bosque 
húmedo pre-montano en el sector del cañón del 
rio Combeima denominado como el rancho vía 
al nevado del Tolima en un bosque alto andino, o 
bosque de niebla. El lugar de su ubicación es muy 
extremo por la baja intensidad lumínica del sector 
y la alta humedad en el ambiente, este lugar está 
muy cerca de la zona demarcada como zona de 
amortiguación del parque los nevados del sector 
del nevado del Tolima. La especie lleva el nombre 
sanjorgense por que  ha sido dedicado al jardín 
botánico San Jorge de la ciudad de Ibagué, fue la 
entidad encargada de hacer los estudios sobre la 
zona donde se encontró y es el único jardín que 
lo tiene en la actualidad en colección.

Anthurium sanjorgense difiere de Anthurium 
oyuelae en el tamaño, textura y coloración  de las 
hojas, la inflorescencia difiere en la coloración de 
la espata ya que en A. sanjorgense presenta dos 
colores y A. oyuelae solo un color, pero podría 
confundirse con A. oxybelium, de este se diferencia 
por la textura de las hojas y definitivamente la 
posición de la espata y su coloración lo hacen 
fácil de distinguirlo, con A. variegatum podría 
tener cierto parecido pero A. variegatum presenta 
una coloración muy purpura con lineas  verdes en 
su espata mientras que A. sanjorgense presenta la 
espata con dos colores.

Anthurium sanjorgense pertenece a la 
sección la Calomystrium, presenta las siguientes 
características las hojas son relativamente coriáceas 
y secan marrón. Pertenece al grupo de los anthurios 
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Figure 3 – New species of Anthurium (Araceae) from Colombia, Tolima, Ibagué, Cañon del Combeima. a. Anthurium 
combeimense Croat & Oyuela – immature infructescence. b-d. Anthurium sanjorgense Oyuela & Croat – b. habit; c. 
leaf blade, adaxial surface; d. inflorescence.

a b

c d
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que se producen en altitudes relativamente altas y 
tienen las espatas greusas y colorada, y catafilos 
persisten intacta (Croat & Sheffer 1983). Estas 
especies se ajustan a la circunscripción original de 
Schott de la sección.
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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo o levantamento florístico e o tratamento taxonômico de Convolvula-
ceae em três remanescentes de Floresta Ombrófila Densa do Estado do Rio de Janeiro: Parque Nacional do 
Itatiaia (PNI), Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) e Reserva Biológica de Poço das Antas (Rebio). 
Foram realizadas consultas a herbários, expedições científicas às áreas de estudo e identificação taxonômica 
dos espécimes coletados. Os resultados obtidos abrangem chave para identificação das espécies, diagnoses, 
comentários, ilustrações, e habitat. Foram registrados cinco gêneros, 33 espécies e uma variedade. Cinco 
espécies são endêmicas da Floresta Atlântica. O número e tipos de estigma, lâmina foliar, fruto e indumento 
foram os principais caracteres diagnósticos para os táxons estudados. Dentre as espécies estudadas 90% são 
herbáceas e 31 (86%) de hábito volúvel, a maioria ascendendo em indivíduos com reduzida circunferência 
(1–10 cm). A maior riqueza de espécies foi observada para o Parnaso (23), seguido do PNI (15) e da Rebio 
(11). A Floresta Montana se mostrou a formação preferencial dos táxons, com a ocorrência de 12 espécies. 
Palavras-chave: Floresta Atlântica, composição florística, trepadeiras, taxonomia, conservação.

Abstract
The present study had the goal of carrying out a floristic inventory and taxonomic treatment of Convolvulaceae 
in three Dense Ombrophilous Forest remnants in the State of Rio de Janeiro: Itatiaia National Park (Parque 
Nacional do Itatiaia–PNI), Serra dos Órgãos National Park (Parque Nacional da Serra dos Órgãos–Parnaso), 
Poço das Antas Biological Reserve (Reserva Biológica de Poço das Antas–Rebio). Herbaria were consulted, 
scientific expeditions to the study area were carried out and the taxonomy of collected species was identified. 
The results were able to cover the identification of species, diagnoses, commentary, illustrations, and habitat. 
The survey found five genera, 33 species and one variety. Five species are endemic to the Brazilian Atlantic 
Rainforest. The number and types of stigma, leaf lamina, fruit and indumentum were the main characteristics 
identified for the studied taxa. Among the studied species, 90% are herbaceous and 31 (86%) have a voluble 
habit, the majority resulting in individuals with a low circumference (1–10 cm). The greatest variety of species 
was observed for Parnaso (23), followed by PNI (15) and finally by Rebio (11). The montane Forest showed 
greater formation of taxa, with the occurrence of 12 species. 
Key words: Atlantic Rainforest, floristic composition, vines, taxonomy, conservation. 
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Introdução 
O estado do Rio de Janeiro abrange cerca 

de 807.000 hectares de Floresta Atlântica, o 
que representa aproximadamente 19,6% de 
sua cobertura florestal original (S.O.S. Mata 
Atlântica/ INPE 2009). Os remanescentes florestais 

fluminenses são representados majoritariamente 
pela Floresta Ombrófila Densa que se concentra, 
principalmente, sobre as duas principais cadeias 
montanhosas do estado, a Serra do Mar e a Serra da 
Mantiqueira. Mesmo drasticamente reduzidos, estes 
remanescentes florestais constituem juntamente 
com as demais áreas remanescentes desta formação, 
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centros de diversidade e endemismo de diversos 
grupos de plantas (Stehmann et al. 2009; Werneck 
et al. 2011).

Ainda que muitos esforços tenham sido 
investidos para se conhecer a flora vascular 
fluminense, análises para espécies de hábito 
trepador ainda são escassas (Vaz & Vieira 1994; 
Lima et al. 1997; Barros et al. 2009). Entretanto, 
este grupo de plantas representa aproximadamente 
22,4% da flora vascular da Floresta Ombrófila 
Densa do Rio de Janeiro, contemplando 53 famílias 
e 169 gêneros (Vaz 1992).  Dentre as famílias que 
compõem a sinúsia de espécies trepadeiras na flora 
vascular fluminense Convolvulaceae destaca-se 
por contemplar um número expressivo de espécies 
volúveis, sendo assinalados sete gêneros (Anisea, 
Bonamia, Dichondra, Evolvulus, Ipomoea, 
Jacquemontia e Merremia) e 43 espécies para o 
estado do Rio de Janeiro (Falcão & Falcão 1979). 

A distribuição de Convolvulaceae é 
principalmente tropical, mas a família também 
ocorre em climas subtropicais e temperados 
(Ribeiro & Bianchini 1999). Segundo Gentry 
(1991) Convolvulaceae constitui uma das famílias 
mais ricas em espécies escaladoras nas Américas, 
onde o Brasil destaca-se pela ocorrência do 
grande número de táxons nos diferentes domínios 
fitogeográficos do país: 22 gêneros e 403 espécies 
das quais 180 são endêmicas da flora brasileira 
(Simão-Bianchini et al. 2015). Para as áreas de 
Floresta Atlântica foram registrados 15 gêneros 
e 150 espécies, sendo 14 espécies citadas como 
endêmicas desta faixa florestal, com ocorrência 
principalmente nas formações de Floresta 
Ombrófila Densa (Simão-Bianchini et al. 2015). 

Considerando a escassez de informações 
sobre a família Convolvulaceae em áreas de 
Floresta Ombrófila Densa, o presente trabalho 
teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre 
a riqueza e diversidade taxonômica da família 
através do levantamento em áreas remanescentes 
desta fitofisionomia no Estado do Rio de Janeiro 
e consequentemente contribuir para o incremento 
de informações sobre a sinúsia de espécies 
trepadeiras que ocorrem nestas áreas.

Material e Métodos
Foram selecionados três remanescentes 

de Floresta Ombrófila Densa (FOD) do Estado 
do Rio de Janeiro, localizados no Corredor 
de Biodiversidade da Serra do Mar: o Parque 

Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos e a Reserva Biológica de Poço das 
Antas (Fig.1). Estes remanescentes se encontram 
em diferentes graus de fragmentação e de 
estágios sucessionais.

Parque Nacional do Itatiaia (PNI)
O Parque Nacional  do I tat iaia está 

localizado na divisa entre os estados do Rio de 
Janeiro e Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. 
Fica a sudoeste do Rio de Janeiro, nos municípios 
de Resende e Itatiaia, e ao sul de Minas Gerais, 
nos municípios de Bocaina de Minas e Itamonte 
(22º19’ e 22º45’ S e 44º15’ e 44º50’ W), 
abrangendo uma área de 28.084,100 hectares 
(ICMBIO 2012). Os aspectos relacionados à 
geomorfologia, hidrografia, clima e vegetação 
da área foram descritos em Morim (2006).

Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
(Parnaso)

O Parnaso ocupa posição central no 
Corredor de Biodiversidade da Serra do 
Mar (Aguiar et al. 2005), e situa-se entre as 
coordenadas geográficas 22°52’ e 22°54’ Sul 
e 42°09’ e 45°06’ Oeste. Abrange uma área de 
10.653 hectares que se insere nos municípios 
de Guapimirim, Magé, Petrópolis e Teresópolis. 
As informações sobre clima, pluviosidade, 
relevo, hidrografia e sobre as faixas altitudinais 
das fitofisionomias da Floresta Atlântica do 
Parnaso foram consultadas, respectivamente, 
em Cronemberger & Castro (2007), Davis & 
Naghettini (2000) e IBDF & FBCN (1980). 

Figura 1 – Localização das áreas de estudo no estado 
do Rio de Janeiro.
Figure 1 – Location of the study areas in the State of Rio de 
Janeiro.
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Reserva Biológica de Poço das Antas (Rebio)
A Rebio localiza-se no município de Silva 

Jardim em extensa planície da região central do 
estado (22°30’e 22°33’S, 42°19’W), com área 
aproximada de 5.000 hectares sob influência direta 
da bacia hidrográfica do rio São João (Lima et al. 
2006). Os aspectos relacionados à geomorfologia, 
hidrografia, clima e vegetação foram descritos em 
Lima et al. (2006). 

Levantamento florístico 
O levantamento florístico baseou-se em 

consultas à bibliografia, às coleções dos herbários 
HB, RB, RBR e SP (segundo Thiers, continuamente 
atualizado) e expedições de campo realizadas no 
período de abril de 2008 a agosto de 2009. 

A coleta de exemplares férteis foi realizada 
adotando-se o método de caminhamento livre 
(Filgueiras et al. 1994), ao longo das estradas e 
trilhas das unidades estudadas, priorizando-se as 
bordas florestais, tendo sido considerado como 
borda apenas a interface entre os ambientes 
florestados e não florestados (Harper et al. 2005). 
Para os espécimes coletados foram registrados 
dados sobre o hábito, fenologia, altitude do sítio 
de coleta e no caso das espécies escandentes 
foram tomados os valores da circunferência a 
altura do peito (CAP) dos forófitos em que os 
espécimes estavam ascendendo. Os exemplares 
foram processados seguindo-se as técnicas de 
herborização (Guedes-Bruni et al. 2002) e foram 
depositados no herbário RB. 

Os valores obtidos para os CAP dos 
forófitos foram agrupados em cinco classes de 
circunferência: 1–10 cm, 11–20 cm, 21–30 cm, 
31–40 cm e > 40 cm. 

O conceito de trepadeira foi adotado de 
Gentry (1991). Quanto à morfologia do caule 
as espécies foram divididas em duas categorias: 
liana - plantas com crescimento secundário 
pronunciado resultando em caules maiores que 
1 cm diâm. e trepadeira herbácea – plantas com 
crescimento secundário incipiente resultando em 
caules menores que 1 cm diâm.

Tratamento taxonômico
A identificação dos exemplares, coletados e 

aqueles indeterminados nas coleções, baseou-se 
em bibliografia especializada (O’Donell 1952; 
Austin 1975; Falcão 1957, 1974, 1977; Falcão 

& Falcão 1979; Austin & Cavalcante 1982; 
Acevedo-Rodrígues 2005), no exame das coleções 
depositadas nos herbários consultados, e posterior 
revisão da Dra. Rosangela Simão-Bianchini, 
especialista do grupo. As descrições das espécies 
priorizaram as características fundamentais para 
o reconhecimento do respectivo táxon nas áreas 
estudadas, considerando-se as peculiaridades de 
cada gênero tratado. A distribuição geográfica dos 
táxons e a ocorrência nos biomas e respectivas 
formações vegetacionais do Brasil foi baseada em 
Simão-Bianchini et al. (2015). As informações 
sobre o habitat na Floresta Atlântica do Estado do 
Rio de Janeiro foram complementadas, quando 
necessário com dados obtidos em bibliografia, nas 
coleções de herbários e das observações de campo.  

Na ausência de exemplares com estruturas 
reprodutivas, provenientes das áreas de estudo, 
as descrições foram baseadas em exemplares 
oriundos de outras áreas, os quais foram citados 
como material adicional.

Resultados e Discussão
As Convolvulaceae estão representadas 

nas três áreas estudadas por cinco gêneros, 33 
espécies e uma variedade (Tab. 1). Em relação às 
áreas estudadas destaca-se o Parnaso como área 
que concentra a maior riqueza de espécies, 23 
táxons que ocorrem desde a floresta Submontana 
até a Montana. Ressalta-se que 11 das espécies 
catalogadas no presente estudo foram registradas 
apenas nesta área (Tab. 1). Para o PNI foram 
registradas 16 espécies (Tab.1), que se distribuem, 
predominantemente, na faixa entre 600 e 800 
m.s.m, dentre estas, quatro apresentaram ocorrência 
exclusiva a esta Unidade de Conservação e 12 
foram comuns às demais áreas de estudo. Na Rebio 
de Poço das Antas foram registradas 11 espécies 
(Tab. 1), cinco de ocorrência exclusiva e seis 
comuns às demais áreas. 

A formação Montana concentrou a maior 
riqueza de táxons (11spp.), seguida da Submontana 
(8 spp). Dentre as formações campestres, destaca-
se a Capoeira Aluvial para a qual foi registrado o 
total de quatro espécies. Os demais valores para 
distribuição das espécies por tipologia vegetacional 
se encontram na Tabela 1.

Veloso et al. (1991) citam que as trepadeiras 
herbáceas são mais abundantes na Floresta 
Ombrófila Densa Submontana do que nas 
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Tabela 1 – Lista florística de Convolvulaceae em remanescentes de Floresta Ombrófila Densa do estado do Rio de Janeiro. 
Table 1 – Floristic checklist of Convolvulaceae in Dense Ombrophilous Forest remnants in the State of Rio de Janeiro.

Espécies Parnaso PNI Rebio Formação vegetacional Hábito1

Convolvulus crenatifolius x FOD montana HERB / VOL

DICHONDRA

Dichondra macrocalyx x FOD montana
H E R B  / 

RAST
Dichondra parvifolia x FOD montana HERB / RAST

Dichondra micrantha x FOD montana/submontana HERB / RAST

Dichondra sericea x FOD montana HERB/ RAST

IPOMOEA

Ipomoea alba x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea aristolochiaefolia x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea batatas x FOD montana RAST / VOL

Ipomoea cairica x x FOD montana/submontana HERB / VOL

Ipomoea cynanchifolia* x Campo antrópico HERB / VOL

Ipomoea daturaefolia x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea grandifolia x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea hederifolia x x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea indica x x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea indivisa x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea phyllomega x x x
FOD submontana/Capoeira 
submontana/Formação pioneira 

com influência fluvial
LENH / VOL

Ipomoea purpurea x x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea ramosíssima* x x FOD montana/submontana HERB / VOL

Ipomoea regnellii* x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea saopaulista x x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea syringaefolia x FOD montana HERB / VOL

Ipomoea tiliaceae   x Capoeira aluvial HERB / VOL

Ipomoea triloba   x Capoeira aluvial HERB / VOL

JACQUEMONTIA

Jacquemontia blanchetii* x FOD montana HERB / VOL

Jacquemontia densiflora x x FOD montana HERB / VOL

Jacquemontia holosericea x x Capoeira aluvial HERB / VOL

Jacquemontia martii x FOD montana HERB / VOL

Jacquemontia velutina x x Capoeira aluvial HERB / VOL
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Espécies Parnaso PNI Rebio Formação vegetacional Hábito1

MERREMIA

Merremia cissoides* x Campo antrópico HERB / VOL

Merremia dissecta x
FOD submontana e

Capoeira submontana
HERB / VOL

Merremia dissecta var. edentata x x x
FOD montana/submontana, 
Capoeira aluvial e formação 
pioneira com influência aluvial

HERB / VOL

Merremia macrocalyx x x FOD montana HERB / VOL

Merremia tuberosa x x FOD submontana LENH / VOL

Merremia umbellata* x x
FOD montana, Capoeira aluvial 

e Capoeira submontana
HERB / VOL

Total de espécies por área 23 16 10

Total de espécies nas áreas estudadas 33
1 HERB= herbácea; LENH= lenhosa; VOL= volúvel; RAST= rastejante; RAST/VOL= erva rasteira com ramos volúveis; *espécies registradas pela primeira vez para 
áreas de estudo.
1 HERB = herbaceous; LENH = ligneous; VOL = twining; RAST = creeper; RAST/VOL = ground herb with twining branches; *species registered for the first time in the study areas.

demais formações. Contudo, os dados obtidos 
para Convolvulaceae sugerem que os avanços 
nos processos de fragmentação, podem estar 
influenciando na composição florística das 
formações florestais em áreas de maior altitude, 
através do aumento de sítios propícios para 
ocorrência de espécies associadas aos ambientes 
perturbados a exemplo da família em questão. 

Muitas espécies desta família são citadas na 
literatura como plantas daninhas ou invasoras de 
culturas (Kissman & Groth 1992; Simão-Bianchini 
1998; Lorenzi 2008), sendo frequentemente 
associadas a ambientes antropizados. Porém, dentro 
de seu ambiente natural, estas espécies podem atuar 
de forma benéfica, contribuindo ecologicamente 
para o processo de sucessão primária em áreas 
degradadas, através da disponibilização de 
nutrientes, proteção do solo contra erosão, além da 
retenção de umidade e redução do aquecimento do 
solo através de sua cobertura morta (Deuber 1992). 
Desta forma a presença deste grupo de plantas 
nos domínios de Unidades de Conservação deve 
ser analisada com cautela considerando a função 
ecológica que as mesmas exercem em ambientes 
nativos. 

Quanto à circunferência dos caules dos 
forófitos foram obtidas as seguintes médias por 
unidade: 11,16 cm de CAP para Rebio Poço das 

Antas, 13,26 cm para o PNI e 21,23 cm para 
o Parnaso. Dentre os 49 espécimes coletados, 
31 (63%) estavam ascendendo em indivíduos 
pertencentes à classe de menor circunferência (1–10 
cm), contrastando com apenas três espécimes que 
ocorreram na classe de maior circunferência (> 40 
cm) (Fig. 2). Estes dados reforçam a teoria de que as 
trepadeiras herbáceas ocorrem, preferencialmente, 
em clareiras e bordas florestais, considerando-se 
que nestes sítios existe maior oferta de suportes 
com baixas circunferências (Gentry 1991; Lima 
et al. 1997; Engel et al. 1998). O forófito com 
maior valor de circunferência atingiu 92 cm, o que 
corrobora os resultados obtidos por Putz (1984), 
onde o autor constatou que plantas com o tipo de 
crescimento volúvel têm sucesso em ascender em 
forófitos com diâmetro até 120 cm. 

 
Tratamento taxonômico
A análise do tratamento taxonômico 

demonstrou que os seguintes caracteres são 
diagnósticos para a circunscrição e reconhecimento 
das espécies: tipo de indumento, composição 
e forma da folha, tipo de inflorescência, forma 
da sépala, forma da corola, forma e número de 
estigmas e tipo e forma de fruto. A distribuição 
dos táxons para o Brasil está disponível em Simão-
Bianchini et al. 2015. 
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Chave para identificação das espécies

1.	 Ervas	prostradas;	folhas	reniformes;	estilete	bífido,	estigmas	capitados;	fruto	esquizocarpáceo,	sementes	2.
2.	 Tricomas	bífidos,	acinzentados.

3. Indumento densamente pubescente em ambas as faces da lâmina foliar; sépala com base 
truncada e ápice agudo; corola alva ............................................... 2. Dichondra macrocalyx 

3ʼ.	 Indumento	seríceo-tomentoso	na	face	abaxial	das	lâminas	foliares	tornando-as	discolores;	
sépala com base atenuada e ápice obtuso a acuminado; corola esverdeada a amarelada .......  
 .......................................................................................................... 3. Dichondra micrantha

2ʼ.	 Tricomas	simples,	dourados.
4. Lâminas com indumento seríceo-tomentoso; sépalas com indumento pubescente em ambas 

as faces ..............................................................................................4. Dichondra parvifolia
4ʼ.	 Lâminas	com	indumento	pubescente	a	glabrescente;	sépalas	com	indumento	piloso	na	face	

externa ................................................................................................... 5. Dichondra sericea
1ʼ.	 Plantas	 volúveis	 ou	 ocasionalmente	 ervas	 rastejantes	 com	as	 porções	 apicais	 volúveis;	 folhas	 não	

reniformes; estilete inteiro, raro bifurcado no ápice (Ipomoea cairica),	estigmas	filiformes,	globosos,	
bilobados ou oval-planos; cápsulas septifraga, sementes 3–4.

5.	 Estigmas	filiformes;	área	mesopétala	prolongada	formando	apículos	no	ápice	da	corola ......  
 ....................................................................................................1. Convolvulus crenatifolius

5ʼ.	 Estigmas	globosos,	bilobados,	ovoides	ou	ovais-planos;	área	mesopétala	não	prolongada	no	
ápice da corola. 
6. Estigmas oval-planos; fruto 8-valvar.

7.	 Inflorescência	em	cimas	densas,	compactas ...............25. Jacquemontia densiflora
7ʼ.	 Inflorescência	em	cimas	laxas.	

8. Plantas com indumento tomentoso a fulvo-velutino.
9. Sépalas nitidamente desiguais, frequentemente uma externa menor, ápice 

arredondado, obtuso ou retuso .................26. Jacquemontia holosericea
9ʼ.	 Sépalas	levemente	desiguais,	ápice	agudo	a	acuminado,	apiculado .......  

 .......................................................................28. Jacquemontia velutina
8ʼ.	 Plantas	com	indumento	pubescente	a	glabrescente.

10. Sépalas com ápice redondo a obtuso, margem ocasionalmente ciliada ..  
 ....................................................................24. Jacquemontia blanchetti

10ʼ.	 Sépalas	de	ápice	agudo	a	acuminado,	margem	não	ciliada .....................  
 ..........................................................................27. Jacquemontia martii 

6ʼ.	 Estigmas	globosos,	bilobados	ou	ovoides;	fruto	4-valvar.
11. Folhas com estrutura estipulácea palmatissectas na base do pecíolo; estigmas 

ovoides ......................................................................................9. Ipomoea cairica
11ʼ.	 Folhas	sem	estrutura	estipulácea;	estigmas	globosos	ou	bilobados.	

12. Estigmas 2.
13. Folhas compostas ou quando simples 5–7 lobadas; cálice acrescente.

14. Folhas compostas, digitadas; cápsulas globosas. 
15. Tricoma glandular presente; lâminas foliares com margem denteada, 

raro sinuada, venação craspedódroma ...................................................  
 ........................................................................29. Merremia cissoides 

15ʼ.	 Tricoma	glandular	ausente;	lâminas	foliares	com	margem	lisa,	
venação broquidódroma .................31. Merremia macrocalyx

14ʼ.	 Folhas	simples,	5–7	lobadas;	cápsulas	ovoides.
16. Trepadeira lenhosa, glabra; corola amarelada; sementes 

pubescentes com tricomas negros ...........................................
 ............................................................ 32. Merremia tuberosa

16ʼ.	 Trepadeira	herbácea,	hisurta;	corola	alva	com	fauce	amarelada;	
sementes glabras .............30. Merremia dissecta var. edentata
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13ʼ.	 Folhas	simples,	em	geral	cordadas	passando	a	hastadas,	sagitadas,	deltoides	ou	3	lobadas;	cálice	
menor que os frutos.
17.  Corola campanulada.

18.	 Inflorescência	em	dicásio.
19. Sépalas com ápice de mucronado a aristado; fruto globoso ....................................  

 ........................................................................................18. Ipomoea ramosissima
19ʼ.	 Sépalas	com	ápice	obtuso	a	levemente	retuso;	fruto	ovoide ...................................  

 ...................................................................................... 10. Ipomoea cynanchifolia
18ʼ.	 Inflorescência	em	cimas.

20. Cimas umbeliformes, frutos ovoides ...................................... Merremia umbellata 
20ʼ.	 Cimas	dicasiais,	frutos	globosos.

21. Corola rosada ou purpurea; ovário hirsuto, semente com a porção médio apical 
glabra ........................................................................ 12. Ipomoea grandifolia

21ʼ.	 Corola	alva	ou	creme	esverdeada;	ovário	glabro,	semente	com	a		porção	médio	
apical com tricomas dourados ...............................21. Ipomoea syringaefolia

17ʼ.	 Corola	infundibuliforme	ou	hipocrateriforme.
22. Caule com emergências escamiformes, corola hipocrateriforme, estames exsertos .......  

 ...............................................................................................................6. Ipomoea alba
22ʼ.	 Caule	sem	emergências	escamiformes,	corola	infundibuliforme,	estames	inclusos.

23. Ervas rastejantes com ramos apicais volúveis, ovário hirsuto ................................  
 .................................................................................................. 8. Ipomoea batatas

23ʼ.	 Plantas	volúveis,	ovário	glabro.
24.	 Inflorescência	em	dicásio;	fruto	ovoide .........................19. Ipomoea regnelli
24ʼ.	 Inflorescência	em	cimas,	fruto	globoso.

25. Sementes hisurtas, com tricomas longos (ca. 1,5 cm compr.) frouxamente 
inseridos na porção dorso-apical da testa ................................................  
 ......................................................................... 16. Ipomoea phyllomega

25ʼ.	 Sementes	pilosas,	com	tricomas	curtos	(<	1,5	cm	compr.)	revestindo	toda	
a superfície da testa ...........................................11. Ipomoea daturiflora

12ʼ.	 Estigma	único.									
26. Estigma globoso.

27. Corola avermelhada, estames exsertos, sementes pubescentes .........13. Ipomoea hederifolia
27ʼ.	 Corola	rósea,	lilás	ou	purpúrea,	estames	inclusos,	sementes	glabras.

28. Corola campanulada, ovário hirsuto ............................................... 23. Ipomoea triloba
28ʼ.	 Corola	infundibuliforme,	ovário	glabro.

29. Sépalas lanceoladas, com indumento adpresso piloso a pubescente, esparso .........  
 .................................................................................................. 14. Ipomoea indica

29ʼ.	 Sépalas	oblongo-lanceoladas,	com	indumento	híspido	adensado	na	porção	basal	da	
face externa ......................................................................... 17. Ipomoea purpurea

26ʼ.	 Estigma	bilobado.										
30.	 Cálice	com	sépalas	do	mesmo	tamanho,	base	dos	filetes	glabra,	ovário	piloso,	fruto	ovoide  

 ..................................................................................................... 7. Ipomoea aristolochifolia
30ʼ.	 Cálice	com	sépalas	de	tamanhos	diferentes,	base	dos	filetes	pubescente,	ovário	glabro,	fruto	

globoso.
31.  Plantas com indumento pubescente ou glabrescente. 

32. Sépalas com rostro subapical ca. 2 cm; fruto glabro ............. 15. Ipomoea indivisa
32ʼ.	 Sépalas	sem	rostro;	fruto	com	tricomas	esparsos	externamente .............................  

 .............................................................................................. 22. Ipomoea tiliaceae
31ʼ.	 Plantas	com	indumento	densamente	tomentoso	na	face	abaxial	das	lâminas	foliares ....  

 ..................................................................................................20. Ipomoea saopaulista
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Figura 2 – Número de indivíduos de Convolvulaceae 
por classe de circunferência dos forófitos. 
Figure 2 – Number of individuals of Convolvulaceae by class 
of the circumference of the phorophytes.

Descrição das espécies
Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. Fl. Peruv. 
2: 10, t. 118, fig. a. 1799.  Figs. 3a-c; 4a-h

Trepadeira herbácea. Lâmina simples 2,5–6,5 
× 1–2,5 cm, ovada, de lanceolada a sagitada, 
base hastata, sagitada ou auriculada, ápice agudo 
a mucronulado, margem inteira a ondulada. 
Inflorescência em dicásio simples. Flores com 
cálice com 2 sépalas, frequentemente maiores e mais 
estreitas, 1–1,2 × 0,1–0,2 cm, pilosas, obovadas a 
lanceoladas e 3 sépalas internas menores, 5–7 × 
2–3 mm pubescentes na face externa, ovadas a 
obovadas; corola alva, 1,3–2,5 cm, campanulada, 
área mesopétala pilosa externamente e prolongada 
em apículos no ápice da corola; ovário súpero, 
estilete inteiro, estigma filiforme. Cápsula septífraga 
5–7 × 6–8 mm, globosa, glabra, cálice acrescente; 
semente 3–4 × 1–2 mm, glabra. 
Material examinado: Petrópolis, 1944, fl., O.C. Góes 
1109 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Carandaí, Crespo, 10.I.1948, fl., Duarte 
1099 (RB); São Paulo: Cantareira, 5.IX.1941, fl. e fr., 
L. Constatino 82 (RB). 

C o n v o l v u l u s  c re n a t i f o l i u s  o c o r r e 
predominantemente em formações de Floresta 
Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta. 

A espécie possui como carater diagnóstico 
a área mesopétala que forma apículos no ápice da 
corola.  As áreas mesopétalas são características 
da família Convolvulaceae, e segundo Staples 
(2012) podem fornecer caracteres de significado 
taxonômico genérico ou específico.

Dichondra J.R. Forst. & G. Forst. Characteres 
Generum Plantarum [second edition] 39, pl. 20. 
1776. Figs. 3d-f; 4i-q

Ervas prostradas, folha simples, inteira, 
membranácea, reniforme, base profundamente cordada 

a auriculada, ápice truncado, margem inteira, venação 
basal. Flores solitárias, pediceladas; cálice com sépalas 
de mesmo tamanho, livres, herbáceas, pubescentes em 
pelo menos uma das faces, acrescentes no fruto; corola 
rotácea, com ápice 5–partido, glabra, recoberta pelo 
cálice; estames iguais, exsertos, glabros; ovário súpero 
hisurto, tricoma simples, estilete bífido, filiformes, 
estigmas 2, capitados, papilosos. Fruto indeiscente, 
esquizocarpáceo, piloso externamente, sementes 2, 
glabras. 

Falcão (1974) citou quatro espécies representantes 
do gênero no Brasil e, recentemente, Simão-Bianchini 
et al. (2015) registraram seis espécies para a flora do 
país. Quatro das espécies mencionadas pelos autores 
ocorrem nas áreas estudadas. 

O gênero Dichondra, no presente estudo, 
abrange quatro espécies: D. macrocalyx e D. micranta 
que apresentam tricomas bífidos e acinzentados e 
D. parvifolia e D. sericea, nas quais os tricomas são 
simples e dourados.

2. Dichondra macrocalyx Meisn., Fl. Bras. 7: 358. 
1869. 

Planta pubescente com tricoma bífido, 
acinzentado. Indumento densamente pubescente em 
ambas as faces da lâmina foliar e cálice. Lâmina 
1–2,3 × 1–2,2 cm. Cálice com sépalas 4–5 × 1–2 mm, 
lanceolada, base truncada, ápice agudo; corola alva, 
ca. 2 mm compr. Fruto 2–3 mm compr.; semente ca. 
2 × 1 mm. 
Material examinado: Petrópolis, 15.VIII.1944, fl. e fr., 
O.C. Góes & Constatino (RB 49776); Guapimirim, Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, 12.VII.2009, fl. e fr., A.L.O. 
Moura 49 & R.S. Nunes (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio de Janeiro, Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, 13.V.1944, fl. e fr., J.G. Kuhlmann (RB 49204).

Dichondra macrocalyx é referida para formações 
de Floresta Ombrófila e Campo Limpo, além de 
áreas antropizadas. O indumento pubescente em 
ambas as faces e a coloração alva da corola são os 
caracteres principais que distinguem D. macrocalyx 
de D.micrantha, na qual as folhas são discolores em 
consequência do indumento seríceo-tomentoso na face 
abaxial e a corola apresenta coloração de esverdeada 
a amarelada. 

 
3. Dichondra micrantha Urb. Symb. Antill. (Urban). 
9(2): 243. 1924. Fig. 4i-k

Planta pubescente a glabrescente com tricomas 
bífidos, acinzentados. Lâmina 1–2,7 × 1–4,3 cm, 
indumento seríceo-tomentoso na face abaxial 
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Figura 3 – a-c. Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. – a. fruto; b. semente; c. embrião. d-f Dichondra parvifolia 
Meisn. – d. fruto; e. semente; f. embrião. g,h. Ipomoea cairica (L.) Sweet. – g. fruto; h. semente. i-k Ipomoea 
cynanchifolia Meisn – i. fruto; j. semente; k. embrião. l. Ipomoea phyllomega (Vell.) House. – semente. m. Ipomoea 
syringifolia Meisn. – semente. n,o. Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f. – n. fruto; o. semente. p. Merremia 
cissoides (Lam.) Hallier f. – semente. q. Merremia dissecta – fruto. r. Merremia tuberosa (L.) Rendle – semente. s. 
Merremia umbellata (L.) Hallier f. – semente. (a, c. Constatino 82; d-f. Brade 20814; g, h. Moura 32; i-k. Moura 
66; l. Moura 51; m. Carauta 2033; n, o. Sucre 2272; p. Moura 56; q. Moura 64; r. Moura et al. 52; s. Trinta 909).
Figure 3 – a-c. Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav.– a. fruit; b. seed; c. embryo. d-f Dichondra parvifolia Meisn.– d. fruit; e. seed; f. 
embryo. g,h. Ipomoea cairica (L.) Sweet. – g. fruit; h. seed. i-k. Ipomoea cynanchifolia Meisn – i. fruit; j. seed; k. embryo. l. Ipomoea 
phyllomega (Vell.) House. – seed. m. Ipomoea syringifolia Meisn. – seed. n,o. Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f. – n. fruit; o. 
seed. p. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. – seed. q. Merremia dissecta – fruit. r. Merremia tuberosa (L.) Rendle – seed. s. Merremia 
umbellata (L.) Hallier f. – seed. (a,c. Constatino 82; d-f. Brade 20814; g,h. Moura 32; i-k. Moura 66; l. Moura 51; m. Carauta 2033; 
n,o. Sucre 2272; p. Moura 56; q. Moura 64; r. Moura et al. 52; s. Trinta 909).
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tornando-a discolor. Cálice com sépala 3–4 × 1 mm, 
pubescente na face externa, lanceolada a obovada, 
base atenuada, ápice obtuso a acuminado; corola 
de esverdeada a amarelada, 2–3 mm compr. Fruto 
3–4 mm compr.; semente ca. 2 × 1mm.
Material examinado: Petrópolis, Maria Comprida, 
1944, fl. e fr., O.C. Góes 344 (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Serra da Bocaina, 11.V.1957, fl. e fr., A.C. 
Brade 20932 (RB). 

Dichondra micrantha é uma espécie cultivada, 
largamente utilizada para fins ornamentais, 
principalmente para formação de tapetes verdes, e em 
menor escala para fins medicinais. Considerando os 
usos atribuídos a D. micrantha, pode-se presumir que 
a presença desta espécie em formações naturais de 
Floresta Ombrófila Densa deve-se, provavelmente, à 
proximidade de áreas residenciais aos remanescentes 
florestais analisados. Austin (1998) menciona 
determinadas atividades antrópicas, dentre elas 
a comercialização de sementes para práticas de 
paisagismo, como um dos principais vetores de 
distribuição de D. micrantha. 

4. Dichondra parvifolia Meisn., Fl. Bras. 7:. 
1869 Fig. 3d-f

Planta com tricomas simples, dourados a 
glabrescente. Lâmina 0,5–0,8 × 0,6–1 cm, com 
indumento seríceo-tomentoso. Cálice com sépala 
3–4 × 1 mm, lanceolada, base atenuada, ápice 
agudo, pubescente em ambas as faces; corola alva, 
2–3 mm compr. Fruto 2–3 mm compr.; semente 
ca. 2 × 1 mm.
Material examinado: Itatiaia, 28.XII.1938, fl., 
Markgraf, 3680 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Pilar, 1960, fl., J.G. Kuhlmann  (RB 22515); 
São Paulo: Serra da Bocaina, 1900 m.s.m, 30.IV.1951, 
fl. e fr., A.C. Brade 20814 (RB).

Dichondra parvifolia é endêmica da Floresta 
Atlântica e ocorre com frequência nas formações 
vegetacionais da Floresta Ombrófila Densa, 
sendo referida para Campos de Altitude e Floresta 
Ombrófila Aberta. Possui afinidades com D. 
sericea, da qual se separa pelo indumento seríceo-
tomentoso das folhas e indumento pubescente nas 
sépalas, enquanto em D. sericea as folhas possuem 
indumento pubescente e as sépalas apresentam 
indumento piloso apenas na face externa.

5. Dichondra sericea Sw. Prodr. 54. 1788.  
 Fig. 4l-q

Planta com tricomas simples, dourados, em 
geral glabrescente. Lâmina 0,5–1,5 × 0,7–2,5 cm, 
pubescente na face abaxial e glabrescente na face 

adaxial. Calice com sépala 3–4 × 1 mm, pilosa na 
face externa, ovoide a lanceolada, base atenuada, 
ápice agudo; corola alva, 2–3 mm compr. Fruto 3–4 
mm compr.; semente ca. 2 × 2 mm.
Material examinado: Itatiaia, 3.III.1937, fl. e fr. A.C. 
Brade 15586 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. PARANÁ: 
Capanema, 13.XI.1973, fl. R. Kumarow 45 (RB); Rio 
Grande do Sul, Jaguarão, 2.XI.1961, fl., E. Pereira 
6718 (RB).

Dichondra sericea é conhecida popularmente 
como orelha-de-rato sendo cultivada em parques e 
jardins por formar gramados em áreas sombreadas. 
Segundo Franco et al. (2009) a espécie é 
cosmopolita e ocorre em regiões quentes e/ou 
temperadas, principalmente nas Américas. Para as 
áreas de Floresta Atlântica a espécie é referida para 
formações de Campos de Altitude.

Ipomoea L. Figs. 3g-m; 5
Trepadeiras herbáceas ou lenhosas, raro 

ervas rastejantes com as porções apicais volúveis.  
Folha simples, margem inteira a levemente 
ondulada, ciliada ou não. Inflorescência cima ou 
dicásio. Flores com sépalas de tamanho iguail ou 
desigual, imbricadas; corola infundibuliforme, 
hipocrateriforme ou campanulada; estames 
desiguais ,  inclusos ou exsertos ,  l ivres , 
frequentemente com indumento na base do filete; 
ovário súpero, glabro, piloso ou pubescente, 
estilete 1 ou 2, inteiro(s) ou raro bifurcado no 
ápice; estigma 1 ou 2, globoso, bilobado ou ovoide, 
papiloso. Fruto cápsula septifraga globosa ou 
ovoide, 4-valvar, cálice persistente, menor que o 
fruto; sementes 4.

Segundo Gentry (1991), Ipomoea é o segundo 
maior gênero em número de espécies trepadeiras, 
depois do gênero Dioscorea (Dioscoriaceae). 
Simão-Bianchini et al. (2015) registraram 146 
espécies para o Brasil, sendo 53 delas endêmicas 
ao território brasileiro. 

6. Ipomoea alba L. Sp. Pl. 1: 161. 1753. 
Trepadeira herbácea, caule com emergências 

escamiformes irregulares. Lâmina 5–13 × 3,5–13 
cm, discolor, ovada, cordada ou cordado-hastada, 
inteira ou 3-lobada, base cordada, auriculada a 
truncada-auriculada, ápice agudo a caudado. Flores 
solitárias ou inflorescência em cimas dicasiais; 
cálice com sépalas desiguais, 1–1,5 × 0,2–0,7 cm, 
lanceoladas a ovadas, base atenuada, ápice obtuso, 
com rostro de coloração mais escura; corola alva 
com a face externa do tubo esverdeada, 11–14 
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cm compr., hipocrateriforme, faixa mesopétala 
esverdeada; estames levemente desiguais, 
exsertos, pubescentes na base dos filetes; ovário 
glabro, estilete único, inteiro, estigmas 2 globosos. 
Fruto ovoide, 2,5–3 cm compr., apiculado; 
semente ca. 1–1,3 × 0,7–0,8 cm.
Material examinado: Guapimirim, Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, 13.VII.2009, fl., A.L.O. Moura 54 & 
R.S. Nunes (RB); Rio de Janeiro, 03.VI.1988, fl. e fr. 
L.C. Giordano et al. 410 (RB); Petrópolis, Cascatinha, 
sem data, fl. O.C. Góes (RB 49777). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Angra dos Reis, Ilha Grande, 6.III.2002, 
fl., C.C. Zysko, L.A. Ribas & S. Scheider 246 (HB); 
Resende, 27.IV.1926, fl. F.C. Hoehne & G. Gehrt (SP 
17598).

Ipomoea alba ocorre em todo território 
brasileiro sendo frequentemente observada em 
áreas úmidas, às margens de cursos d’água. 
Neste estudo, a espécie foi coletada na Floresta 
Ombrófila Densa Montana do Parnaso a cerca de 
753 m.s.m., em um forófito de 88 cm de CAP. Esta 
espécie  é conhecida popularmente como “Dama-
da-noite”, “Boa-noite” ou “Flor-da-noite”, devido 
as suas vistosas flores brancas e perfumadas, que 
se abrem ao entardecer e permanecem abertas 
durante toda noite até as primeiras horas da 
manhã. Além de seu valor ornamental também é 
citada como medicinal no Havaí, onde seu bulbo 
é consumido contra vômitos (Nagata 1971). 
Indivíduos férteis da espécie podem ser facilmente 
reconhecidos pela corola alva, infundibuliforme 
e o rostro de coloração mais escura nas sépalas. 
Além destes caracters, a presença de emergências 
escamiformes no caule e os estames exsertos são 
diagnósticos para distinguir I. alba das demais 
espécies do gênero Ipomoea analisadas no 
presente estudo.

7. Ipomoea aristolochiifolia G. Don., Gen. Hist. 
4: 277. 1838. Fig. 5a

Trepadeira herbácea, com tricomas simples. 
Lâmina simples 1,5–7,2 × 0,8–4,7 cm, pilosa a 
glabrescente na face adaxial, cordiforme, base 
cordada, subcordada a hastada, ápice agudo a 
acuminado. Flores solitárias, em cima ou em 
dicásio simples. Cálice com sépalas iguais, 
cartáceas, glabrescente na face externa, 5–7 × 2–3 
mm, lanceoladas, base atenuada, ápice apiculado; 
corola lilás a rósea, com fauce alvacente, 1,5–2 
cm compr. campanulada; estames desiguais, 
inclusos, base dos filetes glabra; ovário piloso, 
estilete único, inteiro, estigma único, bilobado. 

Fruto ovoide, 0,8–1 cm compr., apiculado; septo 
membranáceo; semente 3–4 × 2–3 mm, pilosa. 
Material examinado: Petrópolis, Corrêas, III.1994, fl. 
e fr. O.C. Góes 167 (RB); Petrópolis, Maria Comprida, 
1944, fl. e fr. O.C. Góes 358 (RB); Petrópolis, Cairú, 
VI.1943, fl. e fr. O.C. Góes 630 (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO 
GRANDE DO SUL: Porto Alegre, Ilha das Flores, 
22.IV.1949, fl. S.J.B. Rambo 41170 (RB).

Ipomoea aristolochifolia é nativa da 
América tropical (Groth 1984), e ocorre como 
invasora de culturas em vários estados brasileiros. 
Neste estudo a espécie foi registrada apenas no 
Parnaso. Distingue-se das demais espécies do 
gênero Ipomoea com estigma bilobado por seu 
cálice com sépalas de dimensões iguais, a base 
dos filetes glabra, o ovário piloso e fruto ovoide.  

8. Ipomoea batatas (L.) Lam., Tabl. Encycl. 1: 
465. 1793. 

Erva rastejante, com os ramos apicais 
volúveis. Caule pubescente a glabrescente, sem 
emergências escamiformes. Lâmina simples 3,5–9 
× 2,8–8,5 cm, pubescente sobre a nervura da face 
abaxial, cordiforme a deltoide, 3–7 lobada, base 
hastada, sagitada, cordada ou auriculada, ápice de 
agudo a acuminado ou obtuso, margem levemente 
ciliada. Inflorescência dicásio ou cimas. Cálice 
com sépalas desiguais, 0,7–1 × 0,3–0,4 cm, 
lanceoladas a ovadas, base atenuada a cuneada, 
ápice caudado a mucronado, margem ciliada; 
corola lilás, 3,5–4,5 cm compr., infundibuliforme; 
estames desiguais, inclusos, pubescentes na base 
dos filetes; ovário hirsuto, estilete único, inteiro, 
estigmas 2, globosos. Fruto globoso, pubescente, 
6–8 mm compr.; semente 2–3 × 2 mm, glabra.
Material examinado: Petrópolis, 6.I.1948, fl., O.C. 
Góes (RB 49782).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Angra dos Reis, Ilha Grande, 12.IV.2003, 
fl., C.C. Zysko 326 (HB). 

Ipomoea  ba ta tas  ap resen ta  ampla 
distribuição em todo o Brasil, ocorrendo tanto 
em áreas de vegetação natural como em áreas 
antropizadas. É popularmente conhecida como 
“batata-doce” e largamente cultivada devido à 
importância alimentícia de suas raízes tuberosas. 
O hábito rastejante com ramos apicais volúveis e 
a presença de ovário hirsuto distinguem I. batatas 
das demais espécies do gênero Ipomoea, tratadas 
no presente trabalho, que possuem folhas simples,  
corola infundibuliforme, dois estigmas  e estames 
inclusos. 
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9. Ipomoea cairica (L.) Sweet., Hort. Brit. 1: 287. 
1827. Figs. 3g,h; 5b

Trepadeira herbácea, glabra. Estrutura 
estipulácea palmatissecta na base do pecíolo; 
lâmina simples 1,8–4 × 2–5,2 cm, palmatissecta, 
5–7 lobada, base sagitada, ápice agudo a 
mucronulado, venação basal. Flores em dicásio 
simples. Cálice com sépalas desiguais, 5–7 × 
3–5 mm, ovadas a obovadas, estriadas na face 
interna, base atenuada a truncada, ápice redondo 
a atenuado, mucronulado; corola lilás, 3,8–5,7 
cm compr., infundibuliforme; estames desiguais, 
inclusos pubescente na base dos filetes; ovário 
glabro,  estilete único, bifurcado no ápice, 
estigmas 2, ovoides. Fruto globoso, 1–1,2 cm 
compr.; semente ca. 4–5 × 5–6 mm, pilosa.
Material examinado: Teresópolis, Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, 21.XI.2008, fl., A.L.O. Moura et al. 
23 (RB); Petrópolis, Vale Bonsucesso, 5.IV.1968, fr., 
D. Sucre 2637 & P.I.J. Braga 478 (RB); Petrópolis, 
19.II.1937, fl., H. Monteiro 1546 (RBR); Itatiaia, 
Parque Nacional de Itatiaia, 22.IV.2009, fl. e fr., A.L.O. 
Moura 32 & R.S. Nunes (RB); Magé, Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos, Santo Aleixo, 11.VI.2009, fl., 
A.L.O. Moura 44 & R. S. Nunes (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Sapucaia, 14.IX.2003, fr., G.V. Somner et 
al. 1120 (RBR); Arraial do Cabo, 20.10.1994, fl., R. 
Paixão et al. 302 (RB 309659; SP 388045); Angra dos 
Reis, Ilha Grande, 12.IV.2003, fl., C.C. Zysko 325 (HB);

Ipomoea cairica tem ampla distribuição 
geográfica e ocorre em formações de Floresta 
Estacional Decidual, Floresta Estacional 
Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa/Aberta, 
Floresta Ombrófila Mista e Restinga. No Parnaso 
ocorre, a 230 m.s.m e a 444 m.s.m. nas formações 
Submontana e Montana, respectivamente, e no 
PNI, a cerca de 500 m.s.m na formação Montana. 
O CAP dos forófitos variou de 5 a 12 cm, sendo o 
menor CAP registrado na Rebio Poço das Antas e 
o maior no Parnaso.

Popularmente conhecida como “corriola” 
ou “corda-de-viola”, seu óleo essencial possui 
propriedades larvicidas contra larvas de Culex 
tritaeniorhynchus, Aedes aegytpi, Anopheles 
stephensi e Culex quinquefasciatus (Thomas et al. 
2004). Uma das características mais marcantes de 
I. cairica, além de suas folhas palmatissectas, é a 
presença de estrutura estipulácea, da mesma forma 
das folhas, localizada na base dos pecíolos. Na 
literatura não são fornecidas informações sobre a 
origem desta estrutura, que é normalmente tratada 
como pseudo-estípula. 

10. Ipomoea cynanchifolia Meisn, in Martius, Fl. 
Bras. 7: 274. 1869. Fig. 3i-k

Trepadeira herbácea ou erva rastejante, 
pubescente a glabrescente, com ramos volúveis. 
Lâmina simples 1,5–3,5 × 0,7–1,5 cm, cordiforme, 
ocasionalmente 3 lobada,  base cordada, 
subcordada, hastada ou sagitada, ápice agudo 
a acuminado, mucronulado, margem ciliada. 
Flores solitárias ou em dicásio simples. Cálice 
com sépalas desiguais, 3–4 × 2–3 mm, cartáceas, 
ovadas a obovadas, base redonda a obtusa, ápice 
obtuso a levemente retuso, ocasionalmente 
mucronado; corola 0,8–1,2 cm compr., lilás, 
campanulada; estames desiguais, inclusos, 
pubescentes na base do filete; estilete único, 
inteiro, estigmas 2, globosos. Fruto ovoide, 6–8 
× 5–6 mm, cálice persistente; semente 3–4 × 2–3 
mm, glabra.
Material examinado: Silva Jardim, Reserva Biológica 
de Poço das Antas, 29.VII.2009, fl. e fr., A.L.O. Moura 
et al. 66 (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Ituiutaba, 20.IV.1944, fl. e fr., A. Macedo 
331 (RB). 

Ipomoea cynanchifolia foi registrada em 
áreas de campo antrópico da Rebio Poço das 
Antas, ocorrendo a 7 m.s.m. A espécie é afim de 
I. ramossisima, porém se diferencia desta, pelas 
sépalas obovadas com ápice obtuso a levemente 
retuso e  pelo  fruto ovoide.

11. Ipomoea daturiflora Meisn.  Fl. Bras. 
(Martius) 7: 273. 1869.  

Trepadeira herbácea, pubescente. Lâmina 
simples 5,2–12,5 × 4,7–11 cm, cordada, base 
cordada a subcordada, ápice agudo. Flores em 
cimas 1-3 floras. Cálice com sépalas desiguais, três 
externas maiores 2–2,7 × 0,6–1 cm, pubescentes 
na face externa e duas internas menores 1–1,2 × 
0,5–0,7 cm, glabras, lanceoladas, base atenuada a 
cuneada, ápice cuspidado a mucronulado; corola 
lilás, 6,2–8 cm compr., infundibuliforme; estames 
desiguais, inclusos; ovário glabro, estiletes 2, 
inteiros, estigmas 2, globosos. Fruto globoso, 
1–1,2 cm compr.; semente ca. 4–5 × 5–6 mm, 
pilosa, tricomas curtos revestindo toda a superfície 
da testa. Sementes pilosas, com tricomas curtos 
(<	 1,5	 cm	 compr.)	 revestindo	 toda	 a	 superfície	
da testa. 
Material examinado: Petrópolis, Vale da Cachoeira, 
Araras. 2.III.1980, fl., V.F. Ferreira 1083 (RB); 
Petrópolis, 22.II.1937, fl., H. Monteiro 1601 (RBR). 
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Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Miguel Pereira, 25.III.1962, fl., G.F.J. 
Pabst 6891 (HB); Base da Serra da Piaba, Vertente 
S. 28.X.1971, fl., D. Sucre 7834 (RB); Nova Friburgo, 
Estrada Friburgo-Vargem Alta, 13.II.1984, fl., E.L. 
Costa 251 (RB); Estr. Olaria–São Lourenço, Vale São 
Lourenço, 29.III.1989, fl., E.L. Jacques 70 (RB). 

Ipomoea daturiflora é endêmica da Floresta 
Atlântica (Simão-Bianchini et al. 2015), referida 
para áreas de capões e matas úmidas das Florestas 
Ombrófila Densa e Aberta. Neste estudo foi 
registrada em áreas do domínio do Parnaso. 

Segundo Giulietti et al. (2009) I. daturiflora 
é uma espécie rara na flora fanerogâmica do 
Brasil e está incluída no anexo I da Lista oficial 
de Espécies ameaçadas de extinção do Ministério 
do Meio Ambiente, na categoria das espécies 
brasileiras com insuficiência de dados (Ministério 
do Meio Ambiente 2008). Apresenta afinidades 
com I. phyllomega, entretanto se distingue desta, 
principalmente, pelo indumento piloso da semente 
e	por	tricomas	mais	curtos	(<	1,5	cm	compr.).	

12. Ipomoea grandifolia (Dammer) O’Donell, Arq. 
Mus. Paraense 9: 222. 1952. 

Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 
glabrescente. Lâmina simples 2,8–7,5 × 1,7–6,2 
cm, cordiforme a 3 lobada, base cordada a 
subcordada, ápice agudo, margem ocasionalmente 
ciliada. Inflorescência em cima dicasial. Cálice 
com sépalas desiguais, glabras, frequentemente 
três externas maiores 0,8–1 × 0,4–0,5 cm, e 
duas internas menores 6–8 × 3–4 mm, obovadas 
a lanceoladas, base atenuada a cuneada, ápice 
mucronado a longamente caudado; corola 1,7–2 cm 
compr., rosada ou purpurea, campanulada; estames 
desiguais, inclusos; ovário hirsuto com tricomas 
dourados, estilete único, inteiro, estigmas 2, 
globosos. Fruto globoso, 5–7 mm compr.; semente 
ca. 3–4 × 2–3 mm, glabra.
Material examinado: Petrópolis, sem data, fl., O.C. 
Góes (RB 49790). 
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Paraíso, Fazenda Fortaleza, sem data, fl. e fr., 
A.C. Brade 17585 (RB). 

Ipomoea grandifolia é considerada uma das 
plantas daninhas mais prejudiciais nas culturas 
anuais e perenes de verão das regiões sudeste e 
sul do país, sendo a planta mais frequente nas 
infestações de culturas de soja e milho (Bianco et 
al. 2007). Nas áreas de Floresta Atlântica é referida 
para as formações de Floresta Ombrófila, incluindo 
áreas de Restinga, além de Áreas Antrópicas. 

No presente estudo foi registrada para a Floresta 
Ombrófila Densa Montana do Parnaso. Ipomoea 
grandifolia é afim de I. triloba, porém se diferencia 
pelo estigma duplo (vs único em I. triloba). 

13. Ipomoea hederifolia L., Syst. Nat. (ed. 10) 925. 
1759.  Fig. 5c

Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 
glabrescente, com caule pubescente apenas nas 
axilas foliares. Lâmina simples 1,7–12 × 1,2–10,3 
cm, cordiforme a 3 lobada, base, cordada, subcordada 
ou hastada, ápice agudo, mucronado. Inflorescência 
em dicásio composto. Cálice com sépalas externas 
3–6 mm, internas 2–3 mm, imbricadas, obovadas a 
lanceoladas, base atenuada à cuneada, ápice rostrado 
com apêndice subapical; corola avermelhada, 2,5–4 
cm compr., hipocrateriforme; estames desiguais, 
exsertos; estilete e estigma únicos, globoso. Fruto 
globoso, 6–7 mm diam.; semente pubescente ca. 
3–4 × 4 mm.
Material examinado: Itatiaia, 1936, fl. e fr., L. Laustiaki 
153 (RB); Petrópolis, Correias, 25.V.1968, fl., D. Sucre 
3104 (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Resende, fl. e fr., F.L. Hoehne & G. Gehrt 
(SP 17597); Espírito Santo: Cachoeira de Itapemirim, 
VII.1950, fl. e fr., J. Nascimento (RB 70729).

Ipomoea  heder i f o l i a  é  conhec ida 
popularmente como “corda-de-viola” sendo 
considerada uma espécie invasora de ampla 
distribuição principalmente, em ambientes 
perturbados ou áreas de cultivo. No presente estudo 
a espécie foi coletada na Floresta Ombrófila Densa 
Montana do PNI e dentre as demais espécies do 
gênero Ipomoea que apresentaram estigma único 
e globoso I. hederifolia pode ser diferenciada pela 
corola avermelhada, estames exsertos e sementes 
pubescentes. 

14. Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. Interpr. Herb. 
Amboin. 445. 1917 [1917]. 

Trepadeira herbácea, indumento de piloso a 
pubescente. Lâmina simples 3–10 × 2–12,7 cm, 
cordiforme, frequentemente 3 lobada, base cordada, 
subcordada ou hastada, ápice agudo, mucronado. 
Inflorescência em dicásio ou cima. Cálice com 
sépalas desiguais, imbricadas, 1,5–2,8 × 0,2–0,3 
cm, membranáceas, lanceoladas, indumento 
adpresso piloso a pubescente, esparso, base 
atenuada a cuneada, ápice caudado; corola 5,5–7,5 
cm compr., lilás a purpúrea, infundibuliforme; 
estames desiguais, inclusos; ovário glabro, 
estilete único, inteiro, estigma único, globoso. 
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Fruto globoso, 5–7 mm diâm., estilete persistente; 
semente ca. 2–3 × 3 mm, glabra.
Material examinado: Petrópolis, Corrêas, X.1943, fl., 
O.C. Góes 662 (RB); Petrópolis, Quitandinha, 1946, fl., 
O.C. Góes 32 (RB); Guapimirim, Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos, 13.VII.2009, fl., A.L.O. Moura 53 & 
R. S. Nunes (RB); Itaiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 
21.IV.2009, fl., A.L.O. Moura et al. 29 (RB); Itatiaia, 
Lago Azul, próximo da estrada, 14.II.1995, fl. e fr. J.M.A 
Braga 1984 (RB); Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 
X.1991, fl., R. Simão-Bianchini 5 (SP).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Itatiaia, 17.XI.1994, fl., R. Simão-Bianchini 
578 (SP); Vassouras, III.1940, fl., H. Monteiro 2302 
(RBR).

Ipomoea indica é amplamente distribuída 
em todo o Brasil e apesar de ocorrer como planta 
invasora de algumas culturas é muito apreciada 
para uso ornamental devido à intensa coloração de 
suas flores. Ocorre desde áreas de baixadas até as de 
altitudes mais elevadas em formações de Floresta 
Ombrófila Densa, Ombrófila Aberta, Ombrófila 
Mista e na Floresta Estacional Semidecidual. Neste 
estudo a espécie foi encontrada na floresta Montana 
do PNI, entre 650 e 812 m.s.m., em forófitos 
variando de 2 a 15 cm de CAP e do Parnaso a 676 
m.s.m. em um forófito de 23 cm de CAP. 

Ipomoea indica e I. purpurea, pertencem 
ao complexo Ipomoea nil (Austin 1986) e são 
consideradas espécies afins. Segundo os conceitos 
de Austin (1980) e Hsu et al. (2006) podem ser 
diferenciadas pelo tipo de indumento das sépalas, 
adpresso piloso ou seríceo na face dorsal em I. 
indica e híspido com tricomas adensados na base 
dorsal das sépalas, em I. purpurea. No material 
estudado as características observadas corroboram 
os conceitos dos autores supracitados. Ipomoea 
indica possui indumento mais esparso, variando 
de adpresso piloso a pubescente, tanto nas sépalas 
como nos ramos em geral e sépalas estreitas 
e alongadas, enquanto que em I. purpurea o 
indumento é híspido, presente por toda a planta, e 
os tricomas são adensados na porção basal da face 
externa das sépalas.

15. Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f. Meded. 
Rijks-Herb. 46: 20. 1922. 

Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 
glabrescente com caule pubescente apenas nas 
axilas foliares. Lâmina simples 2,3–7 × 1,8–3,5 cm, 
cordiforme, base cordada, subcordada ou sagitada, 
ápice agudo, mucronado. Inflorescência em 
dicásio. Cálice com sépalas desiguais, 3–5 × 2–3 

mm, com pontuações na face interna, obovadas a 
ovadas, base atenuada a cuneada, ápice obtuso, com 
rostro subapical, ca. 2 cm; corola 2–2,5 cm compr., 
avermelhada, hipocrateriforme; estames desiguais, 
pubescentes na base dos filetes,  inclusos; ovário 
glabro, estilete, único, inteiro, estigma único, 
bilobado. Fruto globoso, 5–8 mm diam. glabro; 
semente ca. 3–4 × 3 mm, densamente pilosa.
Material examinado: Petrópolis, Itamarati, III.1944, 
fl. e fr., O.C. Góes 260 (RB); Jacó, 29.IV.2008, fl., M. 
Nadruz 2196 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Itapira, 13.V.1927, fr., F.C. Hoehne (RB 
416333).

Ipomoea indivisa ocorre em áreas de Floresta 
Atlântica sendo referida para formações de 
Floresta Ombrófila, incluindo a tipologia Floresta 
Ombrófila Mista e áreas de Restinga, além de 
ocorrer em ambientes antropizados. Neste estudo 
a espécie foi registrada em áreas de Floresta 
Ombrófila Densa Montana do Parnaso. Segundo 
Groth (2001) I. indivisa é muito próxima de  I. 
coccinea L., espécie que entretanto, não ocorre 
no Brasil (Simão-Bianchini & Ferreira 2015).    
Ambas diferenciam-se por características da 
semente ocorrendo para I.coccinea indumento 
tomentoso, uniforme e com tricomas esparsos 
curtos translúcidos e em I. indivisa indumento 
tomentoso com tricomas longos, cobre-translúcidos 
nas margens e áreas dorsal longitudinais e tricoma 
irregular cobre ou translúcido amarelado na face 
e quilha. Entre as espécies estudadas no presente 
trabalho I.indivisa apresenta semelhança com 
I.tiliaceae, distinguindo-se desta pela presença de 
rostro nas sépalas e pelo fruto glabro (vs. sépalas 
sem rostro e fruto com tricomas em I. tiliaceae).

16. Ipomoea phyllomega (Vell.) House, Ann. New 
York Acad. Sci. 18(6): 246. 1908. Fig. 3l

Trepadei ra  lenhosa .  Caule  g labro , 
frequentemente estriado. Lâmina simples 4–17 
× 4,2–16 cm, pubescente a glabrescente na 
face abaxial, principalmente sobre a nervura e 
glabrescente na face adaxial, cordiforme, base 
cordada, subcordada ou auriculada, ápice agudo. 
Inflorescência em cima multiflora. Cálice com 
sépalas desiguais, duas externas maiores 1–1,3 
× 1–1,5 cm e três internas menores 0,8–1 × 
0,7–0,8, membranáceas, orbiculares a obovadas, 
base redonda a obtusa, ápice redondo a obtuso, 
mucronulado, margem ocasionalmente ciliada; 
corola 4,5–5,2 cm compr., lilás, infundibuliforme; 
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estames desiguais, inclusos, pubescentes a 
glabrescentes na base do filete; ovário glabro, 
estilete único, inteiro, estigmas 2 globosos. Fruto 
globoso, 1,2–1,5 × 1–1,2 cm, cálice acrescente; 
sementes ca. 6–7 × 4–5 mm, hisurtas na face 
dorsal-apical, com tricomas longos (ca. 1,5 cm 
compr.), dourados e frouxamente inseridos na 
porção dorso-apical da testa.
Material examinado: Silva Jardim, Rebio Poço das 
Antas, 29.VII.2009, fr., A.L.O. Moura 65, G.V. Somner 
& R.S. Nunes (RB); Silva Jardim, Rebio Poço das Antas, 
7.II.1995, fl. e fr., S.V.A. Pessoa 758 (RB); Guapimirim, 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 12.VII.2009, fr., 
A L.O. Moura 51 & R. S. Nunes (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Paraty, ponta da Trindade, 13.IV.1978, fl. e 
fr., G. Martinelli 4201 (RB); Casimiro de Abreu, Morro 
São João, 3.II.1970, fl. e fr., S.P.S.  (RB 146315); Magé, 
estrada de Magé, 11.XII.1947, fl. e fr., A.P. Duarte, 1012 
(RB); Friburgo, 3.III.1965, fl., E. Pereira 9894 (HB); 
Macaé, 11.I.1985, fl., A. Gentry et al. 49422 (RBR).

Ipomoea phyllomega apresenta ampla 
distribuição sendo registrada em todas as regiões 
do Brasil desde áreas alagadiças de restinga até 
altitudes elevadas nas formações de Floresta 
Ombrófila Densa e Aberta.   

Na região Serrana de Nova Friburgo, RJ, foi 
registrada a ca. 1500 m.s.m. No presente estudo 
a espécie foi registrada na formação Submontana 
do Parnaso a 112 m.s.m em um forófito de 28 cm 
de CAP e na Rebio Poço das Antas em formações 
de capoeiras e formações pioneiras nas áreas de 
influência fluvial. 

Ipomoea  phy l lomega  é  conhec ida 
popularmente como “cipó-batata”; quando estéril, 
pode ser reconhecida pelas folhas discolores com 
face abaxial vinácea. A cápsula, quando madura, 
aparenta possuir tricomas em sua superfície, 
entretanto tais tricomas se localizam na testa 
da semente e estão frouxamente presos a esta, 
na região dorso-apical.  O indumento hirsuto da 
semente e os tricomas longos (ca. 1,5 cm compr.) 
são caracteres que a distinguem da espécie afim 
I. daturiflora.

17. Ipomoea purpurea (L.) Roth, Bot. Abh. 
Beobacht. 27. 1787. 

Trepadeira herbácea. Caule piloso a 
pubescente. Lâmina simples 4–10,2 × 3,8–9,2 
cm, pubescente, cordiforme a três lobada, base 
cordada, subcordada a hastada, ápice agudo a 
acuminado, margem ciliada. Flores solitárias 
ou em dicásio simples. Cálice com sépalas 

desiguais, imbricadas, oblongo-lanceoladas 
1,2–1,7 × 0,3–0,4 cm, cartáceas, base atenuada, 
ápice caudado, indumento híspido adensado na 
porção basal da face externa; corola 4,5–5,5 cm 
compr., lilás a purpúrea, interior do tubo branco, 
faixa mesopétala mais clara na face externa da 
corola, infundibuliforme; estames desiguais, 
inclusos, pubescentes na base do filete; ovário 
glabro, estilete único, inteiro, estigma único, 
globoso. Fruto globoso, 0,6–0,9 × 0,8–1,2 cm; 
semente 4–5 × 2–3 mm, glabra. 
Material examinado: Petrópolis, VI.1943, fl. e fr., 
O.C. Góes (RB 49784); 10.V.1989, fl., L. Mautone 106 
(RB); Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 21.IV.2008, 
fl., A.L.O. Moura 17 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Caxambú, 8.VI.1957, fl. e fr., G.F.J. Pabst 
4037 (HB); Sete Lagoas, 5.IV.1934, fl., I. Barçante 
372 (RBR); São Paulo: São Paulo, 29.III.1955, fl., W. 
Hoehne (RB 344883).

Ipomoea purpurea é nativa da Américas 
(Austin 1975) e nas áreas de Floresta Atlântica 
ocorre nas formações de Floresta Ombrófila 
Aberta ,  Mista  e  na Floresta  Estacional 
Semidecidual, sendo frequentemente avistada 
em áreas de maior altitude. A espécie é afim de 
I. indica e os principais caracteres diagnósticos 
para separação entre ambas foram mencionados 
nos comentários de I. indica.

18. Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy, in DC. 
9: 377. 1845. 

Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 
glabrescente. Lâmina simples 1,7–5,5 × 1,8–
4,5 cm, cordiforme a 3 lobada, base cordada 
a subcordada, ápice agudo a acuminado, 
mucronulado, margem ciliada. Inflorescência 
em dicásio simples. Cálice com sépalas desiguais, 
4–5 × 3–4 mm, cartáceas, oblongas a ovadas, 
base arredondada a obtusa, ápice mucronado a 
aristado, com tricomas mais adensados na porção 
basal da sépala; corola 1,7–3,5 cm compr., lilás 
claro, interior do tubo mais escuro, campanulada; 
estames desiguais, inclusos; ovário glabro, estilete 
único, inteiro, estigmas 2 globosos. Fruto globoso, 
7–8 × 6–7 cm; semente 3–4 × 2–3 cm, glabra.
Material examinado: Teresópolis, Parque Nacional 
da Serra dos Órgãos, 21.XI.2008, fl., A.L.O. Moura 
et al. 24 (RB); Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 
22.IV.2009, fl., A.L.O. Moura et al. 35 (RB); Itatiaia, 
Parque Nacional de Itatiaia, 21.IV.2009, fl. e fr., A.L.O. 
Moura et al. 30 (RB); Magé, Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos, Distrito de Santo Aleixo, 26.IX.2007, fl., 
M. Nadruz 2050 (RB); Magé, Parque Nacional da Serra 
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dos Órgãos, Distrito de Santo Aleixo, 11.VI.2009, fl. e 
fr., A.L.O. Moura & R.S. Nunes 42 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Porciúncula, 26.VII.1966, fl. e fr., C. Martins 
& A. Sobreira (HB 39686); Morro Azul, 14.V.1944, fl. e 
fr., F.S. Vianna 468 (HB); Itaguaí, 1.XII.1988, fl., A.A. 
Gomes 22 (RBR); Barra do Piraí, 13.IV.1956, fl., F.C. 
Hoehne & A. Gehrt. (SP 17317).

Ipomoea ramosissima tem ampla distribuição 
no Brasil, sendo referida para diferentes formações 
florestais e também para áreas antrópicas. A espécie 
foi coletada nas florestas Submontana e Montana 
do Parnaso entre 230 e 614 m.s.m., em forófitos 
variando de 6 a 10 cm de CAP e no PNI na floresta 
ontana a ca. 700 m.s.m. em forófitos de 5 a 7 cm 
de CAP. 

Ipomoea ramosissima  possui grande 
semelhança morfológica com I. cynanchifolia, 
diferenciando-se desta pelo ápice mucronado a 
aristado das sépalas e o fruto globoso.

19. Ipomoea regnellii Meisn., in Martius, Fl. bras. 
7: 266. 1869. Fig. 5d,e,f

Trepadeira lenhosa. Caule hisurto com 
tricomas dourados. Lâmina simples 11–13,5 × 
9–11 cm, pubescente a glabrescente nas folhas 
maduras e velutinas nas folhas jovens, cordiforme, 
base cordada, ápice acuminado, mucronado. 
Inflorescência em dicásio simples. Cálice com 
sépalas desiguais, 0,8–1 × 0,3–0,4 cm, velutinas, 
cartáceas, ovadas a lanceoladas, base cuneada a 
obtusa, ápice obtuso a retuso ou agudo, apiculado; 
corola 5,5–6,5 cm compr., rósea infundibuliforme; 
estames desiguais, inclusos, pubescentes na base 
do filete; ovário glabro, estilete único, inteiro, 
estigmas 2, globosos. Cápsula 1,5–2 × 0,8–1,2 
cm, ovoide; sementes 4–5 × 2–3 mm, pubescentes.
Material examinado: Itatiaia, Parque Nacional de 
Itatiaia, estrada principal, 30.V.2009, fl., A.L.O. Moura 
41 & R.S. Nunes (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Capitólio, 24.VII.1993, fl., R. Simão-Bianchini  
& S. Bianchini 409 (SP); São Paulo: São José do Barreiro, 
04.V.1997, fl. e fr., R. Simão-Bianchini  & S. Bianchini 
1169 (SP).

Ipomoea regnellii foi coletada durante 
as campanhas de campo do presente estudo na 
floresta Montana do PNI a 652 m.s.m., ascendendo 
em um forófito de 10 cm de CAP, sendo este o 
primeiro registro da espécie para o estado do 
Rio de Janeiro. A inflorescência em dicásio e o 
fruto ovoide distinguem I. regnellii das demais 
espécies volúveis, de folhas simples, corola 
infundibuliforme, ovário glabro e  com 2 estígmas.

 

20. Ipomoea saopaulista  O’Donell Lilloa 26. 
392 (1953). 

Trepadeira lenhosa, tomentosa a glabrescente. 
Lâmina simples 3,5–10,5 × 3,8–12,2 cm, com 
indumento densamente tomentoso na face abaxial, 
cordiforme, base cordada a subcordada, ápice 
agudo a acuminado, mucronulado. Inflorescência 
tirso. Cálice com sépalas desiguais, 5–8 × 3–4 
mm, cartáceas, ovadas, base redonda a obtusa, 
ápice arredondado; corola 2,3–2,5 cm compr., 
alva, campanulada; estames desiguais, inclusos, 
base dos filetes pubescentes com tricomas vilosos; 
ovário glabro, estilete único, inteiro, estigma único, 
bilobado. Fruto globoso, 0,8–1,2 × 1–1,3 cm, cálice 
acrescente; sementes 4–5 × 3–4 mm, densamente 
pilosas na face dorsal, com tricomas dourados, ca. 
7 mm compr. 
Material examinado: Itatiaia, proximidades da entrada 
principal do Parque, 13.III.1996, fl. e fr., J.M.A. Braga 
3270 (RB); Petrópolis, 23.III.1968, fl., D. Sucre 2535 
(RB); Petrópolis, 12.IV.1968, fl. e fr., D. Sucre 2703 
(RB); Petrópolis, 3.III.1963, fl., G.F.J. Pabst 7326 (HB); 
Vale das Videiras, 14.III.1976, fl. e fr., G. Martinelli 801 
(RB 193184). 
Material adicional examinado: BRASIL. SÃO 
PAULO: Campinas, 30.III.1977, fl. e fr., J. Semir (RB 
252575).

Ipomoea saopaulista ocorre em diferentes 
biomas do Brasil e em áreas de Floresta Atlântica 
a espécie é referida para formações de Floresta 
Ombrófila, incluindo áreas de Floresta Ombrófila 
Mista, e Floresta Estacional Semidecidual. 
No presente estudo a espécie foi registrada 
nos domínios do PNI e do Parnaso. Uma das 
características mais marcantes de I. saopaulista é 
o indumento densamente tomentoso na face abaxial 
das lâminas foliares.

21. Ipomoea syringifolia Meisn., in Martius. Fl. 
bras. 7: 270. 1869. Fig. 3m

Trepadeira herbácea, freqüentemente glabra. 
Lâmina simples 2,5–6 × 2,3–4 cm, cordiforme, base 
cordada a subcordada, ápice agudo a acuminado, 
mucronulado, margem inteira ou levemente 
ondulada. Inflorescência em cima dicasial. Cálice 
com sépalas desiguais, 0,7–1 × 0,2–0,5 cm, 
membranáceas, ovadas a elípticas, base obtusa a 
atenuada, ápice redondo a abruptamente agudo; 
corola 2,7–5 cm compr., alva ou creme esverdeada, 
fauce arroxeada, campanulada; estames desiguais, 
inclusos, pubescentes na base do filete; ovário 
glabro, estilete único, estigmas 2, globosos. Fruto 
globoso, 1–1,3 × 0,8–1 cm; sementes 4–5 × 2–3 
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Figura 4 – a-h. Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. a. ramo florífero; b. flor; c. estigma; d. infrutescência; e. 
sépala externa; f. sépala interna; g. base da folha auriculada; h. base da folha hastada. i-k. Dichondra micrantha 
Urb. – i. ramo florífero; j. tricoma bífido; k. folha. l-q. Dichondra sericea Sw. l. flor aberta; m. ovário hirsuto; n. 
flor; o. sépala face externa; p. sépala face interna; q. detalhe do indumento piloso no caule. (a-h. Constatino 82; i-k. 
Góes 344; l-q. Brade 15586).
Figure 4 – a-h. Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. a. floriferous stem; b. flower; c. stigma; d. infructescence; e. external sepal; f. 
internal sepal; g. base of the ear-shaped leaf; h. base of the spear-shaped leaf. i-k. Dichondra micrantha Urb. – i. flowering branch; j. 
bifid trichome; k. leaf. l-q. Dichondra sericea Sw. l. open flower; m. hisurte ovary; n. flower; o. outside face of the sepal; p. inside face 
of the sepal; q. detail of the hair covering on the stem. (a-h. Constatino 82; i-k. Góes 344; l-q. Brade 15586).
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Figura 5 – a. Ipomoea aristolochifolia G. Don. – estigma único bilobado; b. Ipomoea cairica (L.) Sweet. – 2 estigmas 
ovoides; c. Ipomoea hederifolia L. – estigma único globoso. d,e,f. Ipomoea regnelli Meisn. – d. ramo florífero; e. 
corte longitudinal da flor; f. 2 estigmas globosos. (a. Góes 167; b. Moura & Nunes 32; c. Laustiaki 153; d,e,f. Moura 
& Nunes 41).
Figure 5 – a. Ipomoea aristolochifolia G. Don. – only bilobate stigma. b. Ipomoea cairica (L.) Sweet. – 2 oval stigmas. c. Ipomoea 
hederifolia L. – only unilobate stigma. d,e,f. Ipomoea regnelli Meisn. – d. flowering branch; e. longitudinal slice of the flower; f. 2 
globe-shaped stigmas. (a. Góes 167; b. Moura & Nunes 32; c. Laustiaki 153; d, e, f. Moura & Nunes 41).
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mm, com a porção média apical da margem 
recoberta por tricomas longos (ca. 1 cm compr,) 
e dourados.
Material examinado: Petrópolis, Maria Comprida, 
III.1944, fl., O.C. Góes & E.D. Constatino (RB 
49791).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Niterói, Itaipuaçú, 9.IX.1982, fl., R. 
Andreata 538 (RB); Rio de Janeiro, Jacarepaguá, 
11.III.1959, fl. e fr., A.P. Duarte 4629 (RB).

Ipomoea syringifolia ocorre nos domínios 
fitogeográficos do Cerrado e da Floresta 
Atlântica, em formações de Floresta Ombrófila. 
No presente estudo a espécie foi registrada 
na Floresta Ombrófila Densa Montana do 
Parnaso.  A presença de tricomas dourados na 
porção médio apical das sementes distingue 
I. syringifolia das demais espécies de folhas 
simples,  inflorescência em cimas, corola 
campanulada e ovário com dois estigmas.

22. Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy, in D. C., 
Prodr. 9: 375. 1845. 

Trepadeira herbácea, pubescentes ou 
glabrescentes. Lâmina simples 4–7,3 × 1,5–7 
cm, pubescente, cordada, sagitada ou hastada, 
base cordada, subcordada, sagitada ou hastada, 
ápice agudo a acuminado, mucronulado, 
margem ciliada. Inflorescência em dicásio 
simples. Cálice com sépalas desiguais, 1–1,2 
× 0,3–0,4 cm, membranáceas, ovadas, elípticas 
ou lanceoladas, base obtusa a atenuada, ápice 
obtuso a abruptamente agudo, apiculado; corola 
4–5,5 cm compr., lilás a rósea, infundibuliforme; 
estames desiguais, inclusos, pubescentes na base 
do filete; ovário glabro, estilete e estigma únicos, 
bilobado. Fruto globoso, 0,7–0,8 × 0,8–1 cm, 
com tricomas esparsos na face externa; semente 
4–5 × 2–3 mm. 
Material examinado: Silva Jardim, Margens do Rio 
São João, 30.XI.1992, fl. e fr., M. Peron 959 (RB; 
SP 405754); área aberta na estrada da barragem, lado 
esquerdo sentido barragem, 2.IV.2009, fl., A.L.O. 
Moura & G.V. Somner 26 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO: Maricá, III.1934, fl., H. Monteiro 
910 (RBR); Parati, Trindade, 14.III.1989, fl., L.C. 
Giordano et al. 583 (RB).

Ipomoea tiliaceae é referida para áreas de 
Floresta Atlântica principalmente em formações 
de Restinga. Foi coletada na Rebio Poço das 
Antas em um trecho de Capoeira Aluvial a 12 
m.s.m., ascendendo em um forófito de 5 cm de 
CAP. A afinidade e caracteres diagnósticos de 

I.tiliaceae com I. indivisa podem ser consultados 
nos comentários de I.indivisa.

23. Ipomoea triloba L. Sp. Pl. 1: 161. 1753. 
Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 

glabrescente. Lâmina simples 1,9–5,5 × 2–4,3 
cm, cordada ou hastada, sagitada a 3-lobada, 
base cordada, subcordada, hastada ou sagitada, 
ápice agudo a acuminado, mucronulado, margem 
ciliada. Inflorescência em dicásio simples 
ou composto. Cálice com sépalas desiguais, 
imbricadas, 0,7–1,2 × 0,2–0,3 cm, membranáceas, 
ovadas a lanceoladas, base atenuada a cuneada, 
ápice acuminado, agudo a abruptamente agudo, 
ocasionalmente mucronado; corola 1,5–2,3 cm 
compr., rósea, lilás ou purpurea, campanulada; 
estames desiguais, inclusos; ovário hirsuto, 
estilete e estigma únicos globoso. Fruto globoso, 
5–7 × 5–6 mm; semente 3–4 × 2–3 mm, glabra.
Material examinado: Silva Jardim, Rebio Poço das 
Antas, 5.VII.1995, fl. e fr., S.V.A. Pessoa 799 (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Campos, 29.X.1980, fl., I.A.A. 32 (RBR), 
São Paulo: Pinhal, 13.11.1947, fl. e fr., E. Kühn & M. 
Kuhlmann 1512 (SP).

Ipomoea triloba é uma espécie naturalizada 
e ocorre em diferentes domínios fitogeográficos 
do Brasil, sendo frequentemente associada a 
vegetação antropizada. Neste estudo a espécie foi 
coletada na Rebio Poço das Antas, em um trecho 
de Capoeira Aluvial. A corola campanulada e 
o ovário hirsuto são alguns dos caracteres que 
tornam I. triloba espécie afim de I. grandifolia 
(para afinidades e caracteres diagnósticos nos 
comentários desta espécie). Entretanto, estes 
mesmos atributos constituem os principais 
caracteres diagnósticos para separar I. triloba das 
demais espécies do gênero com estigma único.  

Jacquemontia Choisy Mem. Soc. Phys. Genève 
6: 476. 1833. Figs. 3n, o; 6

Trepadeiras herbáceas ou lenhosas. 
Indumento variado, com tricoma simples na base 
do filete e estrelado, nas demais estruturas que 
apresentam indumento. Folha simples, margem 
inteira ou raramente repandida (J. densiflora e 
J. blanchetti), venação bronquidódroma. Cálice 
com sépalas de tamanho igual ou desigual, 
imbricadas. Corola campanulada ou rotácea, 
glabra; estames desiguais, inclusos ou exsertos; 
ovário súpero, glabro, estiletes único, estigmas 
dois, ovais-planos, divergentes, papilosos. Fruto 
cápsula septifraga, glabra, ovoide ou globosa, 
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8-valvar, sementes 4, com superfície escabrosa e 
duas alas estreitas laterais. 

Jacquemontia é um dos gêneros de 
Convolvulaceae com maior número de espécies, 
aproximadamente 120 (Simão-Bianchini 1999; 
Pastore 2014), e dentre estas 67 ocorrem no Brasil, 
sendo que 44 são endêmicas (Simão-Bianchini et 
al. 2015). Conforme assinalado por Pastore (2014) 
as sépalas são de grande valor taxonômico para 
as espécies de Jacquemontia e no presente estudo 
as peculiaridades desta estrutura foram caracteres 
diagnósticos para as espécies deste gênero, com 
exceção a J. densiflora que se diferencia das demais 
espécies do grupo por apresentar inflorescência em 
cimas densas, compactas.

 
24. Jacquemontia blanchetti Moric., Pl. Nov. Amer. 
41, t. 27. 1838. Fig. 6a, b

Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 
glabrescente. Lâmina 3–8 × 2–6 cm, cordada a 
deltoide, base cordada, subcordada ou truncada, 
ápice agudo a acuminado, mucronado, margem 
inteira a levemente repandida. Inflorescência cima 
multiflora laxa. Cálice com sépalas desiguais, 4–5 
× 2–3 mm membranáceas, lanceoladas a obovadas, 
base atenuada, ápice redondo a obtuso, apiculado, 
margem esverdeada, ocasionalmente ciliada, glabra; 
corola 1,8–2 cm compr., lilás a azulada. Cápsula 
ovoide, 3–4 × 3–4 mm, semente 2–3 × 2 mm.
Material examinado: Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 
30.V.2009, fl., A.L.O. Moura 40 & R.S. Nunes (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Botumirim, Serra da Canastra, 21.VII.2004, 
fl. e fr., R.C. Forzza 3803 (RB). 

Jacquemontia blanchetti ocorre em formações 
de Floresta Ombrófila Densa e Aberta e na Floresta 
Estacional Semidecidual. No Estado de Minas Gerais 
esta espécie foi coletada em matas perturbadas, com 
elementos de Cerrado, a 1109 m.s.m. Neste estudo 
a espécie foi coletada na Floresta Ombrófila Densa 
Montana do PNI a 657 m.s.m., sobre forófito de 2 
cm de CAP. 

Jacquemontia blanchetti possui afinidades 
com J. martii, entretanto pode ser diferenciada pelo 
ápice das sépalas redondo a obtuso (vs ápice agudo 
a acuminado em J. martii).

25. Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f. Bot. 
Jahrb. Syst. 16: 543. 1893. 
 Figs. 3n, o; 6c-h

Trepadeira herbácea com indumento velutino 
a pubescente presente no caule, folha e face 
externa da sépala. Lâmina 3,5–7,5 × 1,7–4 cm, 

cordiforme, lanceolada ou elíptica, base cordada, 
subcordada ou arredondada, ápice agudo a 
acuminado, freqüentemente apiculado, margem 
inteira a repandida. Inflorescência em cima densa, 
compacta. Cálice com sépalas desiguais, cartáceas, 
ovadas a obovadas, base arredondada a obtusa, 
ápice acuminado, 3–4 × 2–3 mm; corola 1,2–1,5 cm 
compr., lilás a azulada, faixa mesopétala alva na face 
externa da corola. Cápsula globosa, 5–7 × 4–5 mm; 
semente 2–3 × 1–2 mm.
Material examinado: Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia, 
Final da picada Barbosa Rodrigues, 22.IV.2009, fl., A.L.O. 
Moura 37 & G.V. Somner (RB); Petrópolis. Estrada do 
Contorno, 27.I.1968, fl. e fr., D. Sucre 2272 (RB); Itatiaia, 
27.II.1936, fl., A.C. Brade 15131 (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Itaguaí, Ilha da Madeira, 21.VII.1993, fl., 
S.A. Rego 1279, L. Gustavo & N.H. Aquino (RBR); São 
Paulo: Cotia, IV.1941, fl. e fr., D. Constantino 81 (RB).

Jacquemontia densiflora é conhecida 
popularmente como “jitirana” e em áreas de  
Floresta Atlântica ocorre em formações de Floresta 
Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Aberta. Neste 
estudo a espécie foi coletada na Floresta Ombrófila 
Densa Montana do PNI a 665 m.s.m., ascendendo 
em um forófito de 15 cm de CAP. 

Jacquemontia densiflora distingue-se das 
demais espécies deste gênero, abordadas no presente 
trabalho, pela inflorescência em cimas densas e 
compactas, ao contrário das demais que apresentam 
cimas laxas.

26. Jacquemontia holosericea (Weinm.) O’Donell, 
Lilloa 26: 357. 1953. Fig. 6i

Trepadeira lenhosa com indumento tomentoso 
a glabrescente no caule e na lâmina foliar. Lâmina 
3,5–5,5 × 2,3–4,5 cm, cordiforme, ovada ou oblonga, 
base cordada, subcordada ou truncada, ápice obtuso, 
arredondado ou acuminado, mucronado, indumento 
mais adensado na face abaxial. Inflorescência cima 
laxa. Cálice com sépalas desiguais, cartáceas, 
pubescentes a glabrescentes na face externa, ovadas 
a obovadas, base arredondada a obtusa, ápice 
arredondado, obtuso a retuso, esverdeado, margem 
ciliada, uma das sépalas externas frequentemente 
menor que as demais, 4–5 × 3–4 mm, e as maiores 
0,8–1 × 0,5–0,7 cm; corola 2–2,5 cm compr., lilás a 
azulada. Cápsula globosa 5–7 × 6–8 mm; semente 
3–4 × 1–2 mm.
Material examinado: Silva Jardim, Reserva Biológica de 
Poço das Antas, 17.VIII.1995, fl. e fr., J. M.A. Braga et 
al. 2714 (RBR); Reserva Biológica de Poço das Antas, 
caminho para o Rio São João, Km 8, 23.II.1994, fl. e 
fr., A. Piratininga 33 (RB); Estrada para Juturnaiba, 
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17.VIII.1995, fl. e fr., J.M.A. Braga 2714 (RB); Reserva 
Biológica de Poço das Antas, Estrada para barragem, km 8, 
3.IV.2009, fl., A.L.O. Moura et al. 28 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio de Janeiro, Restinga de Jacarepaguá, 
15.V.1969, fl., D. Sucre 5007 (RB).

Jacquemontia holosericea é endêmica da 
Floresta Atlântica, sendo frequentemente observada 
em ambientes de restinga. Além de ocorrer em áreas 
de Floresta Ombrófila Densa também há registros da 
espécie em formações de Floresta Ombrófila Aberta. 
Neste estudo a espécie foi coletada na Rebio Poço das 
Antas em área de Capoeira Submontana a 17 m.s.m., 
ascendo em um forófito de 8 cm de CAP. 

Jacquemontia holosericea, conhecida 
popularmente como “folha de Araruama”, é semelhante 
a J. velutina podendo ser distinguida principalmente 
pelas sépalas de tamanhos marcantemente distintos e 
pelo ápice  da sépala que varia de arredondado a aretuso 
(vs sépalas levemente desiguais com ápice de agudo a 
apiculado, em J.velutina).

27. Jacquemontia martii Choisy Prodr. (DC.) 9: 398. 
1845 [1 Jan 1845]. Fig. 6j

Trepadeira herbácea, pubescente a glabrescente. 
Lâmina 2–7 × 1,5–6,5 cm, cordiforme a ovada, base 
cordada a subcordada, ápice acuminado a apiculado. 
Inflorescência cima multiflora laxa. Cálice com sépalas 
iguais, 4–5 × 2 mm membranáceas, lanceoladas, 
base redonda, ápice agudo a acuminado, esverdeado, 
margem não ciliada, glabra; corola 1,7–2 cm compr., 
azulada. Cápsula ovoide, 6–8 × 5–6 mm; semente 3–4 
× 1–2 mm.
Material examinado: Petrópolis, Bairro Amoedo, XII.1943, 
fr., O.C. Góes 831 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Seropédica, 27.V.1961, fl., H. Monteiro Filho 
3098 (RBR); Serra das Araras, 19.V.1936, fl., A.C. Brade 
15230 (RB); Niterói, 19.I.1985, fl. e fr., A. Gentry & E. 
Zardini 49726 (RBR).

Jacquemontia martii foi registrada no presente 
estudo na Floresta Ombrófila Densa Montana do 
Parnaso, porém, também é referida para formações 
de Floresta Ombrófila Aberta. Sua afinidade com 
J. blanchetti foi descutidada nos comentários desta 
espécie.

28. Jacquemontia velutina Choisy Prodr. 9: 398. 
1845. Fig. 6k

Trepadeira herbácea, tomentosa a fulvo-velutina. 
Lâmina 3–9 × 2–4,5 cm, cordiforme a ovada, base 
cordada a subcordada, ápice agudo a acuminado, 
apiculado. Inflorescência cima multiflora laxa. Cálice 

com sépalas levemente desiguais, 5–8 × 3–4 mm 
membranáceas, tomentosas a pubescentes, lanceoladas 
a ovadas, base redonda, ápice agudo, acuminado 
a apiculado, esverdeado, margem ocasionalmente 
ciliada, indumento frequentemente mais adensado nas 
sépalas externas; corola 1,3–1,8 cm compr., azulada a 
alvecente; Cápsula ovoide, 5–7 × 5–6 mm; semente 
3–4 × 2–3 mm.
Material examinado: Petrópolis, Correias, Serra dos Órgãos, 
22.VII.1970, fl. P. Carauta 1147 (RB); Petrópolis, Serra dos 
Órgãos, caminho para os castelos do Morro Açú, 30.XII.1968, 
fl., J.P.P. Carauta 700 (RB); Magé, Serra dos Órgãos, 
11.VI.2009, fl. A.L.O. Moura 45 & R.S. Nunes (RB); Silva 
Jardim, Reserva Biológica de Poço das Antas, 28.VII.2009, 
fl. e fr., A.L.O. Moura 61, G.V. Somner & R.S. Nunes (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Santa Rita de Jacutinga, 27.VII.1970, fl. e fr., P.L. 
Krieger 8974 (RB); São Paulo: Picinguaba, 2.X.1975, fl., 
D.S.D. Araujo 866 (RB).

Jacquemontia velutina é refererida para áreas de 
Floresta Atlântica em formações de Floresta Ombrófila 
Densa, Aberta e Mista. Neste estudo a espécie foi 
registrada em áreas de floresta Submontana e Montana 
do Parnaso e na Capoeira Aluvial da Rebio Poço das 
Antas.

A presença de indumento fulvo-velutino é 
bastante característica da espécie que também pode ser 
diferenciada de J. holosericea por apresentar sépalas 
levemente desiguais com ápice agudo a acuminado e 
apiculado.

Merremia Dennst. ex Endl. Gen. Pl. 1: 1403.1841.
 Figs. 3p-s; 7

Trepadeiras herbáceas ou lenhosas, ou 
ocasionalmente erva rastejante com as porções 
apicais volúveis. Folha composta, digitada ou 
simples, inteira, cordada, palmada ou palmatissecta. 
Cálice com sépalas de tamanho desigual, imbricadas. 
Corola campanulada, glabra; estames iguais ou 
desiguais, inclusos, pubescentes na base dos filetes, 
antera frequentemente torcida após a antese; ovário 
súpero, glabro, estilete único, estigmas dois, globosos, 
papilosos. Fruto cápsula septifraga, globosa ou ovoide, 
4-valvar, valvas glabras, cálice geralmente acrescente; 
sementes 4, endosperma abundante.

No Brasil ocorrem 17 espécies de Merremia, 
das quais 5 são endêmicas da flora brasileira (Simão-
Bianchini et al. 2015). 

29. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f., Bot. Jahrb. 
Syst. 16: 552. 1893. Figs. 3p; 7a,b

Trepadeira herbácea ou ocasionalmente erva 
rastejante com as porções apicais volúveis, pubescentes 
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no caule, lâmina foliar e sépala (tricomas glandulares) 
e esparso-hirsutos no caule (tricomas simples). 
Tricomas glandulares do caule, densos, com base 
vinácea e os não glandulares, eretos, longos e 
esparsos. Folha composta, digitada; folíolo 0,8–2 
× 0,2–0,6 cm, ovado a lanceolado, base atenuada a 
acuminada, ápice obtuso a acuminado, apiculado, 
margem inteira, denteada, raro sinuada, venação 
craspedódroma. Flores solitárias ou em dicásio 
simples. Cálice com sépala 1,3–1,5 × 0,4–0,6 cm, 
cartácea, ovado-lanceolada, base arredondada a 
obtusa, ápice caudado; corola 1–1,3 cm compr., alva 
com fauce purpúrea; estames desiguais. Cápsula 
globosa, 6–8 × 6–7 mm; semente 2–3 × 2–3 mm, 
com tufos de tricomas não glandulares.
Material examinado: Silva Jardim, Reserva Biológica 
de Poço das Antas, Linha de trem, 29.VII.2009, fr., A.L.O. 
Moura 64, G.V. Somner & R.S. Nunes (RB). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Niterói, Jurujuba, 4.VI.1939, fl. e fr., A.C. 
Brade 16119 (RB).

Merremia cissoides apresenta ampla distribuição 
em todo território brasileiro. Na Floresta Atlântica a 
espécie ocorre em áreas de restinga e nas formações 
de Floresta Ombrófila Densa, Aberta e Mista. Neste 
estudo a espécie foi coletada em área antropizada na 
Rebio de Poço das Antas, a 21 m.s.m., como erva 
rastejante e os ramos com as extremidades volúveis.

Dentre os espécimes observados de M. cissoides, 
a maioria apresentou margem da lâmina foliar denteada 
e o tipo de margem sinuada foi menos frequente. 
O indumento constituído de tricomas simples e 
glandulares distingue M. cissoides das demais espécies 
do gênero Merremia registradas no presente estudo.

30. Merremia dissecta var. edentata (Meisn.) 
O`Donell. Lilloa 6: 505.1941. Fig. 7c-e

Trepadeira herbácea com tricomas dourados.  
Caule com indumento hisurto a glabrescente. 
Folha simples 3,5–9 × 3,5–13,5 cm, pubescente a 
glabrescente, palmatissecta, 5–7 lobada, base hastada, 
ápice agudo a acuminado, mucronado, margem 
inteira, sinuada a denteada, venação basal. Flores 
solitárias ou em dicásios simples. Cálice com sépala 
1,7–2,3 × 0,7–1 cm membranácea, lanceolada a 
ovada, base arredondada, ápice agudo a acuminado, 
apiculado; corola 3,5–4,5 cm compr., alva com a 
fauce amarelada; estames desiguais; estigma alvo. 
Cápsula ovoide, 1,7–2 × 1,2–1,3 cm; semente glabra, 
5–6 × 4–5 mm.
Material examinado: Silva Jardim, Reserva Biológica 
de Poço das Antas, 2.IV.2009, fl. e fr., A.L.O. Moura 
25 & G.V. Somner (RB); Itaiaia, Parque Nacional de 

Itatiaia, 22.IV.2009, fl. e fr., A.L.O. Moura et al. 36 (RB); 
Guapimirim: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
12.VII.2009, fl. e fr., A.L.O. Moura & R.S. Nunes 50 (RB); 
Magé, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Santo Aleixo, 
11.VI.2009, fl. e fr., A.L.O. Moura & R.S. Nunes 43 (RB). 

Merremia dissecta var. edentata é referida 
para áreas de  Floresta Atlântica em formações de 
Floresta Ombrófila. No presente estudo registrou-se 
a ocorrência desta variedade nas três unidades: no 
Parnaso foi coletada na floresta Submontana nas 
altitudes de 110, 162 e 228 m.s.m, ascendendo em 
forófitos de 9, 32 e 15 cm de CAP respectivamente; no 
PNI foi encontrada na floresta Montana nas altitudes 
entre 640 e 800 m.s.m e nesta altitude observou-se 
a variedade ascendendo em forófito com 92 cm. de 
CAP.; na Rebio Poço das Antas ocorre nas formações 
de Capoeira Aluvial a 28 m.s.m e na formação 
pioneira com influência aluvial a 19 m.s.m., em 
forófitos com 34 e 44 cm de CAP, respectivamente. 

Na área da Rebio Poço das Antas, em formações 
de capoeira e na floresta Submontana, foram 
observados indivíduos de M. dissecta (A.L.O. Moura 
et al. 27, 56, 60, RB) que diferem de M. dissecta 
var. edentata pelo seguinte conjunto de caracteres: 
lâmina foliar palmatífida, levemente recortada em 
direção a base da folha, corola inteiramente alva e os 
estames iguais (Fig. 3q; Fig. 7f, g). A variedade típica, 
com ocorrência registrada para Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul (Simão-Bianchini & Ferreira 2015) não 
apresenta o conjunto de caracteres citados. Estudos 
mais detalhados deverão ser realizados para verificar 
a validade de uma nova variedade para a espécie. 

31. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell, 
Lilloa 6. 506 (1941).  Fig. 7h-j

Trepadeira lenhosa, glabra, ramos jovens 
herbáceos, indumento glanduloso ausente. Folha 
composta, digitada, folíolo, 4,5–13,5 × 2,5–4 
cm, membranácea, base atenuada, ápice agudo 
a acuminado, mucronado, margem inteira, lisa, 
venação broquidódroma, nervura da face abaxial 
pubescente. Inflorescência em dicásios compostos. 
Cálice com sépala 1,7–2,5 × 0,4–0,6 cm, cartácea, 
lanceolada, base redonda, ápice obtuso a retuso, 
apiculado; corola 3,8–4,5 cm compr., alva; estames 
desiguais. Cápsula globosa, 7–8 × 8–9 mm; semente 
3–4 × 2–3 mm, pubescente.
Material examinado: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 
04.IV.1953, fl. e fr., E. Pereira 712 (RB); 11.III.2001, 
fl., C.B. Costa et al. 484 (SP); Petrópolis, Estrada do 
Contorno, 23.III.1968, fl. e fr., D. Sucre 2508 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Guanabara, Ilha do Governador, Jardim 
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Figura 6 – a,b. Jacquemontia blanchetti Moric.– a. inflorescência; b. sépala. c-h. Jacquemontia densiflora (Meisn.) 
Hallier f. – c. ramo florífero; d. inflorescência; e. tricoma estrelado; f. corte longitudinal da flor; g. detalhe do estigma 
oval-plano; h. cálice. i. Jacquemontia holosericea (Weinm.) O’Donell–inflorescência. j. Jacquemontia martii Choisy–
inflorescência. k. Jacquemontia velutina Choisy–inflorescência. (a-b. Forzza 3803; c-h. Moura & Nunes 41; i. Braga 
2714; j. Gentry & Zardini 49726; k. Carauta 700).
Figure 6 – a,b. Jacquemontia blanchetti Moric.– a. inflorescence; b. sepal. c-h. Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f.– c. 
flowering branch; d. inflorescence; e. starred trichome; f. longitudinal slice of the flower; g. detail of the flat oval stigma; h. calyx. i. 
Jacquemontia holosericea (Weinm.) O’Donell–inflorescence. j. Jacquemontia martii Choisy–inflorescence. k. Jacquemontia velutina 
Choisy–inflorescence. (a-b Forzza 3803; c-h Moura & Nunes 41; i. Braga 2714; j. Gentry & Zardini 49726; k. Carauta 700).

Guanabara, 4.VI.1961, fl. e fr., G.V.J. Pabst 5630 (HB); 
Piraí, 24.IV.1991, fl. e fr., G.V. Somner & M.V.L. Pereira 
640 (RBR).

Merremia macrocalyx tem ampla distribuição 
ocorrendo em todas as regiões do território 
brasileiro. Na Floresta Atlântica é referida para 
formações de Floresta Ombrófila, incluindo áreas 
de Restinga e capoeiras e de Floresta Estacional 
Semidecidual. No presente estudo foi coletada na 
Floresta Ombrófila Densa Montana do Parnaso. 

A espécie pode ser diferenciada de M. 
cissoides pela ausência de tricoma glandular no 
indumento e por apresentar pelas lâminas foliares 
com margem lisa e venação broquidódroma.

32. Merremia tuberosa (L.) Rendle, Fl. Trop. Afr. 
4(2): 104. 1905. Figs. 3r; 7k

Trepadeira lenhosa, glabra. Folha simples 
4,5–11,5 × 5,5–12 cm, palmatissecta, 5–7 lobada, 
membranácea, base hastada, ápice agudo, apiculado, 
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Figura 7 – a, b. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.–a. folha; b. detalhe dos tricomas glandulosos. c-e Merremia 
dissecta var. edentata (Meisn.) O`Donell.–c. folha; d. detalhe do indumento hisurto; e. pólen; f, g. Merremia dissecta– 
f. ramo florífero; g. folha. h–j. Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell – h. folha; i. antera; j. estigma. k. 
Merremia tuberosa (L.) Rendle–folha. l, m. Merremia umbellata (L.) Hallier f. – l. folha; m. infrutescência. (a, b. 
Moura et al. 64; c-e. Moura 25; f, g. Moura et al. 27; h-j. Costa 484; k. Moura et al. 52; l, m. Moura et al. 63).
Figure 7 – a, b. Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. – a. leaf; b. detail of the glandulous trichomes. c-e. Merremia dissecta var. edentata 
(Meisn.) O`Donell. – c. leaf; d. detail of the hisurte covering; e. polen. f, g. Merremia dissecta – f. flowering branch; g. leaf. h–j. Merremia 
macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell – h. leaf; i. anther; j. stigma. k. Merremia tuberosa (L.) Rendle–leaf. l, m. Merremia umbellata 
(L.) Hallier f. – l. leaf; m. infructescence. (a, b. Moura et al. 64; c, d. Moura et al. 27; e-g. Moura 25; h-j. Costa 484; k. Moura et al. 
52; l, m. Moura et al. 63).

margem repandida, venação basal. Inflorescência 
em dicásios simples. Cálice com sépala 2,3–2,7 
× 0,6–1,2 cm, membranácea, lanceolada a ovada, 
base arredondada, ápice agudo; corola 4–4,5 cm 
compr., amarelada; estames desiguais. Cápsula 
ovoide, 3–3,5 × 2,3–2,5 cm, cálice acrescente e 

enrijecido; semente 1,5–1,8 × 1–1,2 cm, pubescente 
com tricomas negros.
Material examinado: Guapimirim, Espinhaço, 
12.VII.2009, fr., A.L.O. Moura & R.S. Nunes 52 (RB); Silva 
Jardim, Trilha para Fazenda Portuense, 13.VII.1994, fl. e 
fr., H.C. Lima 4939 (RB); Silva Jardim: Estrada para a casa 
do Aristides, 25.I.1995, fl. e fr., J.M.A. Braga 1827 (RB). 
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Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Ilha de Paquetá, 29.VII.1964, fr., F. Torgo 
(HB 32432). 

Merremia tuberosa é uma espécie naturalizada 
referida para áreas de Floresta Atlântica em 
formações de Floresta Ombrófila, estabelecendo-
se também em áreas antropizadas. Neste estudo a 
espécie foi registrada na floresta Submontana do 
Parnaso a 148 m.s.m, ascendendo em um forófito 
de 33 cm de CAP e na Capoeira Submontana na 
Rebio Poço das Antas.

Conhecida popularmente como “flor-de-
pau”, devido à característica do fruto, onde o cálice 
lignificado e acrescente, cerca de 3 cm a mais no 
seu comprimento, lembra uma flor de madeira. 
Outras características marcantes de M. tuberosa 
são a corola amarelada e as sementes pubescentes 
com tricomas negros. 

33. Merremia umbellata (L.) Hallier f., Bot. Jahrb. 
Syst. 16(4–5): 552. 1893. Figs. 3s; 7l,m

Trepadeira  herbácea,  pubescente  a 
glabrecente, com tricomas dourados a alvacentos. 
Folha simples 4,5–9,5 × 4–8 cm, cordada a deltoide, 
base cordada, subcordada, sagitada ou truncada, 
ápice agudo a acuminado, apiculado, margem 
inteira, venação bronquidródoma. Inflorescência 
em cima umbeliforme. Cálice com sépala 0,8–1 × 
0,5–0,8 cm, cartácea, oval, ovada ou oboval, base 
arredondada a obtusa, ápice arredondado, obtuso ou 
retuso; corola 2–2,2 cm compr., amarela; estames 
desiguais; estigmas esverdeados. Cápsula ovoide, 
maior que o cálice, 0,6–0,8 × 1–1,2 cm, semente 
4–5 × 3–4 mm. 
Material examinado: Itatiaia, Parque Nacional 
de Itatiaia, 30.V.2009, fl., A.L.O. Moura 39 (RB); 
Silva Jardim, Reserva Biológica de Poço das Antas, 
28.VII.2009, fl. e fr., A.L.O. Moura, G.V. Somner & R.S. 
Nunes 63 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio Bonito, 26.IX.1964, fr., Z.A. Trinta 909 
& E. Fromm 1985 (HB).  

Merremia umbellata tem ampla distribuição 
no Brasil, ocorrendo desde a região Norte até a 
região Sul, em diferentes formações vegetacionais 
e em áreas antropizadas. No presente estudo a 
espécie foi coletada na floresta Montana do PNI a 
680 m.s.m., ascendendo em um forófito de 5 cm de 
CAP e na Rebio Poço das Antas  nas formações de 
Capoeira Aluvial em altitudes de 8 e 28 m.s.m, em 
forófitos com CAP de 2 e 3 cm, respectivamente, 
e na Capoeira Submontana a 14 e 17 m.s.m, em 
forófitos com CAP de 1,2 e 5 cm respectivamente.

Merremia umbellata é bastante distinta das 
demais espécies do gênero Merremia registrada 
para as áreas de estudo, principalmente por 
apresentar folhas simples e inflorescência em cima 
umbeliforme.
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Resumo 
Hymenophyllaceae (Polypodiopsida) na Mesorregião Metropolitana de Belém, estado do Pará, Brasil. No 
Brasil, bem como na Amazônia brasileira, a maioria das informações referentes a Hymenophyllaceae está 
contida em inventários florísticos, sendo escassos os estudos específicos para esta família. Este trabalho 
apresenta o tratamento florístico de Hymenophyllaceae na Mesorregião Metropolitana de Belém. Foram 
registradas 19 espécies distribuídas entre os gêneros Didymoglossum (6 spp.), Hymenophyllum (3 spp.), 
Polyphlebium (1 sp.) e Trichomanes (9 spp.), o que representa cerca de 60% das himenofiláceas do Pará. As 
espécies Trichomanes crispum e Trichomanes vittaria constituem novos registros para a área de estudo. Os 
municípios de Belém e Santa Barbara do Pará contabilizaram maior riqueza específica, provavelmente em 
decorrência dos parques ecológicos e da concentração de coletas nessas áreas. São apresentadas chaves para 
identificação de gêneros e espécies, bem como descrições, comentários taxonômicos, dados de distribuição 
geográfica, tipo de vegetação, substrato e ilustrações.
Palavras-chave: Amazônia brasileira, samambaias, Didymoglossum, Trichomanes.

Abstract 
Hymenophyllaceae (Polypodiopsida) from the Metropolitan Mesoregion of Belém, State of Pará, Brazil. In 
Brazil as well as in the Brazilian Amazon, most information regarding to Hymenophyllaceae is contained in 
floristic surveys and there are few specific studies to the family. This work presents a floristic treatment of 
filmy ferns from Metropolitan Mesoregion of Belem. We recorded 19 species belonging to the genera Didymo-
glossum (6 spp.), Hymenophyllum (3 spp.), Polyphlebium (1 sp.) and Trichomanes (9 spp.) that correspond to 
about 60% of filmy ferns from Pará. Trichomanes crispum and T. vittaria are new records to the studied area. 
The cities of Belém and Santa Barbara do Pará have greater species richness probably due to the ecological 
parks and to concentrate studies in these areas. Keys to the genera and species as well as descriptions, taxo-
nomic comments, geographic distributions data, types of vegetation, substratum and illustrations are given.
Key words: Brazilian Amazon, ferns, Didymoglossum, Trichomanes.
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Introdução
Hymenophyllaceae está posicionada na 

classe Polypodiopsida, ordem Hymenophyllales e 
compreende nove gêneros e cerca de 600 espécies 
(Smith et al. 2006). É a família mais diversa dentre 
as samambaias leptosporangiadas basais em termos 
de riqueza de espécies, morfologia e ecologia, cujos 
membros são caracterizados pela lâmina em geral 

extremamente fina e desprovida de estruturas que 
regulem a perda de água e são restritos a ambientes 
úmidos (Dubuisson et al. 2011). 

A circunscrição dos gêneros foi por muito 
tempo motivo de debates. Na classificação 
tradicional adotada por Tryon & Tryon (1982), 
a família consistia de apenas dois gêneros: 
Hymenophyllum Sm. e Trichomanes L. Outros 
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sistematas propuseram um maior numero de 
gêneros: Morton (1968) estabeleceu 4 gêneros; 
Iwatsuki (1977), 8 gêneros; Copeland (1938), 34 
gêneros; e Pichi-Sermolli (1977), 47 gêneros. 

Estudos filogenéticos posteriores (Pryer et al. 
2001; Ebihara et al. 2006) indicaram dois amplos 
clados como suporte para o sistema tradicional 
adotado por Tryon & Tryon (1982), mas com 
algumas modificações. O clado himenofilóide 
manteve as espécies no gênero Hymenophyllum, 
incluindo algumas antes pertencentes a 
Trichomanes, e o clado tricomanóide incluiu vários 
grupos monofiléticos, que foram reconhecidos 
como gêneros distintos.

A revisão proposta por Ebihara et al. (2006) 
reorganizou os gêneros de Hymenophyllaceae, 
mantendo as espécies da linhagem himenofilóide 
dentro de Hymenophyllum e subdividindo a 
l inhagem tricomanóide em oito gêneros 
correspondentes aos clados gerados pela 
análise molecular [Crepidomanes (C. Presl) C. 
Presl, Vandenboschia Copel., Didymoglossum 
Desv., Polyphlebium Copel., Callistopteris 
Copel., Trichomanes, Abrodictyum C. Presl e 
Cephalomanes C. Presl]. Esse sistema, baseado 
em dados moleculares e morfológicos, permitiu 
um delineamento mais consistente para a família 
a nível genérico. 

No Brasil, estudos específicos para a família se 
resumem aos de Sehnem (1971) e Windisch (1988, 
1992, 1996), com base no sistema tradicional e os 
mais recentes realizados por Hirai & Prado (2011) 
e Cunha et al. (2014) embasados na classificação de 
Ebihara et al. (2006). Na Amazônia brasileira, onde 
ocorrem 60 das 87 espécies registradas para o Brasil 
(Windisch 2014), há apenas de um estudo realizado 
por Windisch (1988) sobre espécies do complexo 
Trichomanes crispum L. Para o estado do Pará ainda 
não foi desenvolvido um estudo especifico.

No Pará, Hymenophyllaceae está entre as 
famílias mais representativas nos inventários 
realizados (ex. Costa & Pietrobom 2007, 2010) e 
muitos destes contribuíram com novos registros 
para o Estado, para a região Amazônica e para 
o Brasil (Costa et al. 2006; Costa & Pietrobom 
2007, 2010; Goés-Neto & Pietrobom 2012). A 
Mesorregião Metropolitana de Belém (MMB) é 
uma das áreas que concentra a maior parte dos 
estudos florísticos no Estado e que muito contribuiu 
para as novas referencias citadas acima. No entanto, 
ainda existem municípios dentro da MMB que 
representam lacunas ao conhecimento desse grupo.

O objet ivo do presente  es tudo foi 
realizar o tratamento florístico das espécies de 
Hymenophyllaceae ocorrentes na Mesorregião 
Metropolitana de Belém e teve por finalidade gerar 
uma base de consulta mais sólida para identificação 
de espécies de Hymenophyllaceae não só a nível 
local bem como para a região amazônica e fornecer 
subsídios para estudos nas mais diversas áreas. 

Material e Métodos
Localização e caracterização da área 
de estudo
A Mesorregião Metropolitana de Belém 

abrange os municípios de Ananindeua, Barcarena, 
Belém, Benevides, Bujaru, Castanhal, Inhangapi, 
Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do 
Pará e Santo Antônio do Tauá. 

O clima na MMB é equatorial úmido com 
temperatura média de 25–26°C e umidade relativa 
em torno de 85%. O regime pluviométrico varia, 
com média de 2.350–2.500 mm/ano, com chuvas 
intensas no começo do ano. O relevo faz parte 
do Planalto Rebaixado da Amazônia com a 
maioria dos municípios apresentando topografia 
relativamente uniforme e níveis pouco elevados. Os 
solos apresentam elevada acidez e baixa fertilidade 
(IDESP 2013). 

A vegetação é composta principalmente 
por florestas secundárias e/ou capoeiras em 
vários estágios, que substituíram as florestas 
primárias densas dos baixos platôs em razão 
do desmatamento. Porém, ainda podem ser 
encontradas áreas de floresta primária preservada 
em alguns municípios. Nos trechos sob influência 
de inundações são encontradas florestas ciliares, 
de várzea e matas de galeria, ocorrendo também o 
mangue em algumas áreas (IDESP 2013).

Amostragem e tratamento dos dados
O estudo foi baseado em material herborizado 

depositado nas coleções dos herbários do Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MG), da Embrapa 
Amazônia Oriental (IAN), e em material proveniente 
de coletas realizadas nos municípios pertencentes à 
área de estudo. A coleta e herborização do material 
seguiram as técnicas descritas por Bridson & 
Forman (1998) e as amostras foram incorporadas 
ao acervo do herbário MG com envio de duplicatas 
para os herbários HBRA e IAN, siglas segundo o 
Index Herbariorum (Thiers 2012). 

O material botânico foi identificado a partir 
de bibliografia específica para a família e gêneros, 
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e por comparações com exsicatas depositadas nos 
herbários MG e IAN. O sistema de classificação 
adotado foi o proposto por Ebihara et al. (2006). 
Os nomes dos autores dos táxons estão abreviados 
de acordo com o Internacional Plant Name Index 
(IPNI 2014).

Foram elaboradas chaves de identificação 
para gêneros e espécies, além de descrições 
para a família, gêneros e espécies, ilustrações, 
comentários taxonômicos e informações a respeito 
dos substratos e do tipo de vegetação em que as 
espécies ocorrem. Os tipos de formas de vida 
adotados foram os utilizados por Zuquim et al. 
(2008) e o tipo de vegetação está baseado em 
Pires (1973).

Os dados referentes à distribuição das 
espécies foram retirados de Lellinger (1994), 
Pacheco (1995), Smith (1995) e Mickel & Smith 
(2004). A distribuição no Brasil teve como 
referência a Lista de Espécies da Flora do Brasil 
(Windisch 2014), o material testemunho depositado 
nos herbários visitados (BHCB, HB, MG, RB e SP) 
e em dados de levantamentos florísticos (Tryon 
& Conant 1975; Costa et al. 2006; Pietrobom 
& Barros 2006; Costa & Pietrobom 2007, 2010; 
Maciel et al. 2007; Fernandes et al. 2012; Goés-
Neto & Pietrobom 2012).

Resultados e Discussão
Hymenophyllaceae está representada na 

Mesorregião Metropolitana de Belém por 19 
espécies, o que corresponde a cerca de 60% das 
himenofiláceas registradas para o Estado do Pará 
(Windisch 2014). Essas espécies estão distribuídas 
em quatro gêneros, a saber: Trichomanes (9 
spp.), Didymoglossum (6 spp.), Hymenophyllum 
(3 spp.) e Polyphlebium (1 espécie). As espécies 
Trichomanes crispum L. e Trichomanes vittaria 
DC. ex Poir. constituem novos registros para a 
área de estudo.

A maioria das espécies apresenta formas de 
vida epifíticas (13 epífitas e duas hemiepífitas) 
e utilizam como principais substratos troncos 
vivos e em decomposição, sendo que grande 
parte apresenta especificidade por um ou outro 
substrato. As espécies terrestres (5) ocorreram 
sobre barrancos e/ou próximo a cursos de água. De 
uma forma geral, as espécies não foram exclusivas 
quanto ao tipo de vegetação. 

Com relação ao padrão de distribuição 
geográfica, as espécies são neotropicais, exceto 
H. polyanthos (Sw.) Sw., que ocorre também 

em algumas regiões tropicais da África e Ásia 
(Mickel & Smith 2004). A maioria das espécies 
encontradas (10 spp.) se distribui pelos domínios 
brasileiros Amazônia e Floresta Atlântica, quatro 
são encontradas também no Cerrado brasileiro e 
cinco são registradas apenas para Amazônia (D. 
ekmanii, D. pinnatinervium, T. ankersii, T. trollii 
e T. vittaria). 

Os municípios de Belém e Santa Barbara 
do Pará contabilizaram maior riqueza específica 
(16 spp.), provavelmente associada aos parques 
ecológicos presentes nesses municípios como, 
por exemplo, o Parque Ambiental de Belém e 
o Parque Ecológico do Gunma. Esses parques 
são relativamente isolados do centro urbano e 
apresentam vegetação em boas condições de 
conservação em relação às demais áreas verdes 
protegidas dentro da Região Metropolitana de 
Belém (Costa & Pietrobom 2010; Ferreira et 
al. 2012). Além do mais, esses parques fazem 
parte das poucas áreas verdes ainda preservadas 
da MMB, o que por sua vez, também explicaria 
a grande representatividade de espécies nessas 
áreas. Ressalta-se ainda a importância dos mesmos 
pelo registro de espécies escassas nas coleções 
como Didymoglossum ekmanii, Hymenophyllum 
abruptum e Trichomanes crispum.

Hymenophyllaceae 
Plantas epífitas, hemiepífitas e terrestres. 

Caule curto a longo-reptante, decumbente ou 
ascendente, subereto a ereto, com tricomas e 
raízes, ou ainda, raízes verdadeiras ausentes (neste 
caso, densamente coberto por tricomas rizoidais). 
Frondes espaçadas, aproximadas (imbricadas ou 
não) ou fasciculadas, monomorfas, subdimorfas 
ou acentuadamente dimorfas; pecíolo alado ou 
não, glabro ou piloso; lâmina simples, pinatífida, 
pinatissecta, pinado-pinatífida a mais dividida, 
de formato variável, margem inteira, levemente 
crispada a crenada, glabra ou pilosa, superfície 
laminar geralmente glabra; venação furcada, 
flabelada ou pinada, podendo apresentar ou 
não nervura marginal coletora, falsa vênula 
submarginal e falsas vênulas entre as verdadeiras. 
Soros um a vários, no ápice dos segmentos ou 
nas terminações das vênulas laterais, podendo 
estar dispostos somente no lado acroscópico, em 
ambos os lados ou ainda ao longo da margem; 
indúsio bivalvar ou tubular, livre, parcialmente 
ou totalmente imerso no tecido laminar, glabro 
ou piloso. 
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Chave de identificação para os gêneros de Hymenophyllaceae da MMB

1. Venação furcada, ápice dos segmentos emarginado.
2. Indúsio bivalvar; receptáculo geralmente não projetado além das bordas do indúsio ....................  

 ..............................................................................................................................  Hymenophyllum
2’. Indúsio tubular; receptáculo geralmente longamente exserto ...................................Polyphlebium

1’.	 Venação	pinada	ou	flabelada;	ápice	dos	segmentos	não	emarginado.	
3. Raízes ausentes; frondes até 2,5 cm compr. aproximadamente; falsas vênulas presentes e paralelas 

às vênulas verdadeiras (exceto em D. pinnatinervium) .......................................Didymoglosssum
3’. Raízes presentes e robustas; frondes usualmente maiores que 5 cm compr.; falsas vênulas ausentes, 

ou, se presentes, perpendiculares às vênulas verdadeiras .......................................... Trichomanes

Chave de identificação para as espécies de Didymoglossum da MMB

1. Margem da lâmina glabra; falsa vênula submarginal presente. 
2. Falsa vênula submarginal contínua ......................................................2. Didymoglossum ekmanii
2. Falsa vênula submarginal interrompida ..................................... 3. Didymoglossum kapplerianum

1’. Margem da lâmina pilosa; falsa vênula submarginal ausente.
3.	 Margem	da	lâmina	apenas	com	tricomas	simples	e/ou	bífidos,	nunca	estrelados;	lábios	do	indúsio	

sem	fileiras	de	células	marginais	escurecidas ..........................5. Didymoglossum pinnatinervium
3’.	 Margem	da	lâmina	com	tricomas	estrelados	(podendo	ainda	ocorrer	tricomas	simples	e	bífidos);	

lábios	do	indúsio	com	uma	ou	mais	fileiras	de	células	marginais	escurecidas.	
4.	 Lâmina	1–2-pinatífida;	margem	com	tricomas	bífidos,	simples	e	estrelados;	falsas	vênulas	

próximas a margem da lâmina ...................................................... 4. Didymoglossum krausii
4’. Lâmina simples; margem apenas com tricomas estrelados; falsas vênulas ao longo da lâmina. 

5. Venação pinada; vena principal evidente, percorrente até o ápice da lâmina; lábios do 
indúsio	com	1	fileira	de	células	marginais	escurecidas ...................................................  
 ...................................................................................... 1. Didymoglossum angustifrons

5’. Venação flabelada; vena principal não evidente ou não se estendendo além da 
porção	mediana	da	lâmina;	lábios	do	indúsio	com	várias	fileiras	de	células	marginais	
escurecidas ...................................................................... 6. Didymoglossum punctatum

Didymoglossum Desv., Mém. Soc. Linn. Paris 
6: 330. 1827.

Plantas epífitas. Caule longo-reptante, 
filiforme, densamente coberto por tricomas 
rizoidais, raízes ausentes. Frondes espaçadas 
ou imbricadas, monomorfas ou subdimorfas; 
pecíolo alado ou não, com tricomas rizoidais; 
lâmina simples a 1–2-pinatífida, de formato 
variável, margem inteira a crenada, glabra 
ou pilosa, superfície laminar glabra ou com 
tricomas somente na base; venação pinada ou 
flabelada, falsas vênulas geralmente presentes 
entre as verdadeiras, presença ou não de uma 
falsa vênula submarginal, sem vênula marginal 
coletora. Soros no ápice da lâmina; indúsio 

tubular, campanulado, livre ou imerso no tecido 
laminar, bilabiado ou não, lábios apresentando 
ou não fileiras de células marginais escurecidas; 
receptáculo exserto.

Gênero pantropical com dois subgêneros 
e cerca de 30 espécies (Ebihara et al. 2006). No 
Brasil ocorrem 13 espécies e no estado do Pará 
se tem registro de oito espécies (Windisch 2014). 
Na área de estudo foram registradas seis espécies.

Didymoglossum  é  representado por 
plantas epífitas com caule filiforme sem raízes 
verdadeiras, sendo fortemente aderido ao forófito 
por meio de tricomas rizoidais. A lâmina é 
diminuta e geralmente inteira com muitas falsas 
vênulas longitudinais (Boer 1962). 

1. Didymoglossum angustifrons Fee, Mém. Foug. 
11: 113, t. 28, f. 5. 1866. Fig. 1a-c

Frondes 0,4–1,5 cm compr. × 0,2–0,4 cm 
larg., espaçadas ou imbricadas, monomorfas 

ou subdimorfas; pecíolo 0,1–0,4 cm compr., 
alado, com tricomas rizoidais no eixo e tricomas 
estrelados na ala; lâmina simples, ovada, linear a 
linear-oblonga, podendo ser pinatilobada no ápice, 
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ou ainda orbicular, a maioria em frondes estéreis, 
margem inteira com tricomas estrelados, superfície 
laminar glabra; venação pinada, vena principal 
evidente, percorrente até o ápice da lâmina, falsas 
vênulas presentes, paralelas às verdadeiras, falsa 
vênula submarginal ausente. Soros até 5 por 
fronde, apicais nos lobos; indúsio imerso no tecido 
laminar até os lábios, ápice expandido, bilabiado, 
glabro, lábios com uma fileira de células marginais 
escurecidas.
Material selecionado: Belém, Ilha de Mosqueiro, 
18.V.2005, J.M. Costa & M.R. Pietrobom 166 (MG); 
Bujaru, Vila Ponta de Terra, 14.VIII.2012, G. Teixeira & 
M.R. Pietrobom 200 (MG); Castanhal, estrada para o rio 
Apeú, 20.VIII.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 216 
(MG); Inhangapi, Vila Jundiaí, Balneário Água Preta, 
09.II.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 179 (MG); 
Santa Barbara do Pará, Parque Ecológico do Gunma, 
13.V.2005, M.R. Pietrobom 5950 (MG); Santa Izabel 
do Pará, Vila Caraparu, 07.II. 2012, G. Teixeira & M.R. 
Pietrobom 163 (MG).

Didymoglossum angustifrons se assemelha à 
forma pinada de D. ovale E. Fourn., uma espécie 
também registrada no Pará, mas distingue-se por 
apresentar indúsio imerso no tecido laminar até os 
lábios e apenas uma fileira de células escurecidas 
no bordo do indúsio, enquanto D. ovale apresenta 
indúsio parcialmente imerso e com duas ou mais 
fileiras de células marginais escurecidas (Boer 
1962).

Espécie neotropical com ocorrência no 
México, Guatemala, Costa Rica, Grandes Antilhas, 
Trinidad, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e 
Paraguai. No Brasil ocorre nos domínios Amazônia 
e Floresta Atlântica (RR, AP, AM, PA, RO, MT, 
CE, PE, BA, RJ, SP, PR, SC e RS). Na MMB foi 
registrada sobre troncos vivos (preferencialmente) 
ou em decomposição em matas de terra firme, 
igapó e várzea.

2. Didymoglossum ekmanii (Wess. Boer) Ebihara 
& Dubuisson, Blumea 51(2): 236. 2006.                                                                                                               
 Fig. 1d-e

Frondes 0,9–2,2 cm compr.× 0,4–0,8 cm 
larg., espaçadas ou imbricadas, monomorfas 
ou subdimorfas; pecíolo 0,2–0,4 cm compr., 
estreitamente alado ou não, com tricomas rizoidais; 
lâmina simples, geralmente a estéril ovada ou 
obovada, a fértil ovada a oblonga, margem inteira, 
glabra, superfície laminar glabra; venação pinada, 
flabelada nas estéreis, vena principal percorrente 
até o ápice da lâmina ou não, às vezes se divide 

na parte superior da lâmina para formar duas ou 
mais vênulas, falsas vênulas presentes, paralelas 
às verdadeiras, falsa vênula submarginal presente 
e contínua. Soros 1–4 por fronde, apicais; indúsio 
totalmente imerso no tecido laminar, ápice 
expandido, não bilabiado, glabro, sem fileiras de 
células marginais escurecidas. 
Material examinado: Santa Barbara do Pará, Parque 
Ecológico do Gunma, 09.VII.2008, M.R. Pietrobom et 
al. 7731 (MG).
Material adicional: BRASIL. AMAZONAS: estrada 
Manaus-Caracarai, 27.IX.1973, C.C. Berg et al. 18149 
(HB); BRASIL. PARÁ: Alenquer, Floresta Estadual do 
Paru, 11.XII.2008, S. Maciel 1536 (MG); COLÔMBIA. 
CHOCÓ: Cabita Bay, 13.II.1934, W.R. Taylor 1267 (RB).

Didymoglossum ekmanii é morfologicamente 
muito semelhante a D. kapplerianum, sendo 
facilmente confundidas. Boer (1962) descreveu 
pela primeira vez D. ekmanii e a distinguiu de 
D. kapplerianum por apresentar falsa vênula 
submarginal contínua e pelo formato cúbico das 
células externas a essa falsa vênula. Segundo esse 
autor, em D. kapplerianum a falsa vênula não 
é contínua (apresenta interrupções ao longo da 
lâmina) e as células externas são alongadas. Porém, 
no material em análise, o formato das células 
externas variou entre os espécimes e mesmo ao 
longo de uma mesma lamina foliar, sendo possível 
distingui-las apenas pela falsa vênula submarginal. 

Espécie neotropical ocorrendo no México, 
Belize, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, 
Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. No Brasil, a 
espécie é restrita à Amazônia, ocorrendo no AM, 
PA, AC e RO. Na MMB foi registrada sobre tronco 
vivo em mata de terra firme.

3. Didymoglossum kapplerianum (Sturm) Ebihara 
& Dubuisson, Blumea 51(2): 236. 2006. 
 Fig. 1f-g

Frondes 0,7–1,3 cm compr., 0,4–0,7 cm 
larg., espaçadas ou imbricadas, monomorfas ou 
subdimorfas; pecíolo 0,1–0,3 cm compr., não ou 
estreitamente alado, com tricomas rizoidais; lâmina 
simples, geralmente a estéril cordada ou oblonga, 
a fértil oblonga ou ovada a obovada, margem 
inteira, glabra, superfície laminar glabra; venação 
pinada, flabelada nas estéreis, vena principal 
percorrente até o ápice da lâmina ou não, às vezes 
se divide na parte superior da lâmina para formar 
duas ou mais vênulas, falsas vênulas presentes e 
paralelas às verdadeiras, falsa vênula submarginal 
presente, porém descontínua, interrompida. Soros 
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1–5 por fronde, apicais; indúsio totalmente 
imerso no tecido laminar, ápice expandido, não 
bilabiado, glabro, sem fileiras de células marginais 
escurecidas.
Material selecionado: Belém, Ilha de Mosqueiro, 
29.IX.2005, J.M. Costa & M.R. Pietrobom 306 (MG); 
Bujarú, Vila Ponta de Terra, 14.VIII. 2012, G. Teixeira 
& M.R. Pietrobom 197 (MG); Santa Barbara do 
Pará, Parque Ecológico do Gunma, 17.V.2005, M.R. 
Pietrobom 5988 (MG); Santo Antônio do Tauá, RPPN 
Klagesi, 11.IV.2007, R.S. Tavares 24 (MG).
Material adicional: GUIANA FRANCESA. Route 
Régina-Saint Georges: Bassin du Ba, 7.IV.1991, G. 
Cremers & S. Gautier 12024 (HB).

Didymoglossum kapplerianum é muito 
semelhante a D. ekmanii, sendo facilmente 
confundidas (ver comentário em D. ekmanii). O 
padrão contínuo da falsa vênula submarginal é 
uma característica de difícil visualização, o que 
por muitas vezes torna duvidosa a determinação 
dessas espécies.

Espécie neotropical ocorrendo na Costa 
Rica, Panamá, Porto Rico, Trinidad, Guiana, 
Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, 
Equador e Peru. No Brasil ocorre nos domínios 
Amazônia e Floresta Atlântica (AP, AM, PA, RJ 
e SP). Na MMB foi registrada em troncos vivos 
(geralmente na base do tronco) em matas de terra 
firme e igapó.

4. Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. 
Presl, Hymenophyllaceae 115. 1843. Fig. 1h-i

Frondes 1–2,2 cm compr. × 0,4–1,1 cm 
larg., espaçadas, monomorfas; pecíolo 0,1–0,4 cm 
compr., não alado, com tricomas rizoidais; lâmina 
1–2-pinatífida, oblonga a oblongo-lanceolada, 
com tricomas estrelados evidentes nos enseios 
dos segmentos, margem levemente ondulada com 
tricomas bífidos, simples e estrelados, superfície 
laminar glabra; venação pinada, vena principal 
percorrente até o ápice da lâmina, falsas vênulas 
esparsas, paralelas, próximas à margem da lâmina, 
falsa vênula submarginal ausente. Soros 1–8(–12) 
por fronde, apicais nos lobos ou segmentos, 
geralmente na parte superior da lâmina; indúsio 
imerso no tecido laminar até os lábios ou pelo 
menos alados, ápice expandido, bilabiado, glabro, 
lábios com 1 ou mais fileiras de células marginais 
escurecidas.
Material examinado: Belém, Bosque Rodrigues Alves, 
25.V.2004, S.M. Rosario & M.R. Pietrobom 54 (IAN); 
Santo Antônio do Tauá, RPPN Klagesi, 05.XII. 2007, 
R.S. Tavares 37 (MG).

Didymoglossum krausii difere das demais 
espécies do gênero que ocorrem na MMB, 
principalmente pela lâmina 1–2-pinatífida e por 
apresentar além dos tricomas estrelados, tricomas 
bífidos e simples na margem da lâmina. É muito 
semelhante a D. reptans (Sw.) C. Presl, sendo 
distintas apenas pelas falsas vênulas paralelas entre 
as verdadeiras e o indúsio em geral não imerso 
nesta última espécie, enquanto que em D. krausii 
as falsas vênulas estão localizadas próximo às 
margens e o indúsio é imerso no tecido laminar 
(Mickel & Smith 2004). 

Espécie neotropical ocorrendo no México, 
Trinidad, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai 
e Argentina. No Brasil ocorre nos domínios 
Amazônia e Floresta Atlântica (AM, AP, PA, AC, 
RO, MT, MS, PE, AL, MG, ES, RJ, SP, PR, SC e 
RS). Na MMB foi registrada sobre tronco vivo em 
matas de terra firme.

5. Didymoglossum pinnatinervium (Jenman) Pic. 
Serm., Webbia 28:469. 1793. Fig. 2a-b

Frondes 0,3–0,8 cm compr. × 0,2–0,5 cm 
larg., espaçadas ou imbricadas, monomorfas ou 
subdimorfas; pecíolo até 0,2 cm compr., não alado, 
com tricomas rizoidais; lâmina simples, geralmente 
a estéril mais arredondada a orbicular, a fértil ovada 
a oblongo-ovada, margem inteira com tricomas 
simples ou geralmente bífidos, base da lâmina com 
tricomas rizoidais, tomentosos; venação pinada, 
palmada nas estéreis, vena principal percorrente 
até o ápice da lâmina, falsas vênulas ausentes, falsa 
vênula submarginal ausente. Soros 1 por fronde, 
apicais; indúsio imerso no tecido laminar até os 
lábios, ápice expandido, não bilabiado, glabro, sem 
fileiras de células marginais escurecidas. 
Material selecionado: Barcarena, Ilha de Trambioca, 
Comunidade Cuipiranga, 22.IV.2009, G. Teixeira et al 
105 (MG); Belém, Ilha de Mosqueiro, 13.IV.2005, J.M. 
Costa et al. 112 (MG); Bujaru, Vila Ponta de Terra, 
14.VIII.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 201 (MG); 
Castanhal, estrada para o rio Apeú, 20.VIII.2012, G. 
Teixeira & M.R. Pietrobom 213 (MG); Santa Barbara 
do Pará, Parque Ecológico do Gunma, 17.V.2005, M.R. 
Pietrobom 5989 (MG); Santa Izabel do Pará, Vila de 
Caraparu, 07.II.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 
165 (MG); Santo Antônio do Tauá, RPPN Klagesi, 
11.IV.2007, R.S. Tavares 05 (MG).

Didymoglossum pinnatinervium é a única 
entre as espécies do gênero ocorrentes na área 
de estudo que possuem margem da lamina 
pilosa que não apresenta falsas vênulas e nem 
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Figura 1 – a-c. Didymoglossum angustifrons (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 168, 175) – a. fronde fértil; b. detalhe 
do indúsio e da fileira única de células marginais escurecidas; c. fronde estéril. d-e. Didymoglossum ekmanii 
(M.R. Pietrobom et al. 7731) – d. fronde fértil; e. detalhe da lâmina e da falsa vênula submarginal contínua. f-g. 
Didymoglossum kapplerianum (J.M. Costa & M.R. Pietrobom 306) – f. fronde fértil; g. detalhe da lâmina e da falsa 
vênula submarginal interrompida. h-i. Didymoglossum krausii (S.M. Rosário & M.R. Pietrobom 54) – h. fronde fértil; 
i. detalhe da lâmina com tricomas estrelados no enseio do lobo.
Figure 1 – a-c. Didymoglossum angustifrons (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 168, 175) – a. fertile frond; b. detail of the indusium and 
single row of dark border cells; c. sterile frond. d-e. Didymoglossum ekmanii (M.R. Pietrobom et al. 7731) – d. fertile frond; e. blade 
detail and continuous submarginal false vein. f-g. Didymoglossum kapplerianum (J.M. Costa & M.R. Pietrobom 306) – f. fertile frond; 
g. blade detail and discontinuous submarginal false vein. h-i. Didymoglossum krausii (S.M. Rosário & M.R. Pietrobom 54) – h. fertile 
frond; i. blade detail with stellate hairs on the segment bottom.
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margem do indúsio escurecida. Didymoglossum 
nummularium Bosch é outra espécie que ocorre 
no domínio amazônico e que não possui células 
da margem do indúsio escurecidas, mas difere por 
apresentar os lábios do indúsio distintos e formato 
da fronde fértil circular (Boer 1962), enquanto 
que em D. pinnatinervium os lábios do indúsio 
não são distintos e o formato da fronde fértil é 
oval a oblonga. 

Espécie neotropical ocorrendo em Trinidad, 
Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. 
No Brasil a espécie é restrita à Amazônia, sendo 
citada apenas para o estado do Pará. Na MMB foi 
registrada sobre troncos vivos em matas de terra 
firme, igapó e várzea.

6. Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv., 
Mém. Soc. Linn. Paris 6: 330. 1827. Fig. 2c-e

Frondes 0,7–1,7 cm compr. × 0,6–1 cm 
larg., espaçadas ou imbricadas, monomorfas 
ou subdimorfas; pecíolo até 0,6 cm compr., não 
alado ou estreitamente alado distalmente, com 
tricomas rizoidais no eixo e tricomas estrelados 
na ala; lâmina simples, orbicular a ovada, linear-
oblonga, lobada ou não no ápice, margem inteira 
ou crenada, com tricomas estrelados, superfície 
laminar glabra; venação flabelada, vena principal 
não diferenciada ou não se estendendo além 
da parte mediana da lâmina, falsas vênulas 
presentes e paralelas às verdadeiras, falsa vênula 
submarginal ausente. Soros até 4 por fronde, no 
enseio dos lobos ou nos lobos; indúsio livre ou 
somente com a base imersa no tecido laminar, 
ápice expandido, bilabiado, glabro, lábios com 
várias fileiras de células marginais escurecidas.
Material selecionado: Barcarena, Ilha de Trambioca, 
Comunidade Arrozal, 5.X.2007, G. Teixeira & 
M.R. Pietrobom 11 (MG); Belém, Ilha do Combu, 
23.IV.2008, J.M. Costa & R.S. Fernandes 477 (MG); 
Benevides, Balneário Bituba, 02.XI. 2011, G. Teixeira 
& M.R. Pietrobom 160 (MG); Inhangapi, Balneário 
Água Preta, 09.II.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 
178 (MG); Santa Barbara do Pará, Parque Ecológico do 
Gunma, 17.V.2005, M.R. Pietrobom 5960 (MG); Santa 
Izabel do Pará, Vila Caraparu, 07.II.2012, G. Teixeira 
& M.R. Pietrobom 164 (MG); Santo Antônio do Tauá, 
RPPN Klagesi, 11.IV.2007, R.S. Tavares 04 (MG).

Didymoglossum punctatum é semelhante 
a D. angustifrons no formato da lâmina e nos 
tricomas estrelados da margem, mas difere por 
apresentar venação flabelada com vena principal 
não percorrente até o ápice da lâmina e indúsio 
geralmente livre com várias fileiras de células 

marginais escurecidas. D. angustifrons apresenta 
venação pinada com vena principal percorrente 
até o ápice da lâmina e indúsio imerso no tecido 
laminar com apenas uma fileira de células 
marginais escurecidas. 

Espécie neotropical ocorrendo nos Estados 
Unidos da América, Guatemala, Panamá, Guiana, 
Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru e Bolívia. No Brasil ocorre nos 
domínios fitogeográficos Amazônia e Floresta 
Atlântica (AP, AM, PA, AC, RO, MT e RJ, SP, PR 
e RS). Na MMB foi registrada na base de tronco 
vivo (preferencialmente) ou em decomposição em 
matas de terra firme, várzea e igapó.

Hymenophyllum Sm., Mém. Acad. Roy. Sci. 
(Turin) 5: 418. 1973.

Plantas epífitas. Caule longo-reptante, 
filiforme, com tricomas e raízes delgadas. Frondes 
espaçadas, monomorfas; pecíolo alado ou não, 
glabro ou piloso; lâmina pinado-pinatífida ou 
mais vezes dividida, de formato variável, margem 
inteira ou levemente crispada, glabra ou pilosa, 
superfície laminar glabra; raque alada, glabra ou 
pilosa; segmentos lineares a oblongos, ápice em 
geral emarginado; venação furcada acompanhando 
a dissecção laminar, sem falsas vênulas, falsa 
vênula submarginal e vênula marginal coletora. 
Soros apicais nos segmentos; indúsio bivalvar, 
circular a ovado ou obovado, parcialmente imerso 
no tecido laminar; receptáculo geralmente não 
projetado além das bordas do indúsio ou ainda 
projetando-se um pouco além das bordas em 
frondes maduras.

Gênero pantropical com 10 subgêneros e 
cerca de 250 espécies (Ebihara et al. 2006), com 
algumas ocorrendo em latitudes subtropicais ou 
temperadas (Windisch 1996). No Brasil ocorrem 
31 espécies e no estado do Pará se tem registro 
de quatro espécies (Windisch 2014). Na área de 
estudo ocorrem três espécies.

Hymenophyllum é representado por plantas 
epífitas com caule filiforme apresentando 
raízes delgadas, lâmina várias vezes dividida 
e extremamente fina, venação furcada com 
vênulas seguindo a divisão da lâmina e em geral 
bem espessas, além do indúsio bivalvar que é 
único desse gênero. Na classificação de Ebihara 
et al. (2006), sua circunscrição corresponde a 
Hymenophyllum no sistema bigenérico (Tryon 
& Tryon 1982), além de algumas espécies antes 
pertencentes a Trichomanes.
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Chave de identificação para as espécies de Hymenophyllum da MMB

1. Tricomas presentes na margem da lâmina, raque e vênulas ......................2. Hymenophyllum hirsutum
1’. Tricomas ausentes na margem da lâmina, raque e vênulas

2.	 Lâmina	ternada	ou	pinado-pinatífida;	indúsio	obovado ................... 1. Hymenophyllum abruptum
2’.	 Lâmina	2–3-pinatífida;	indúsio	orbicular	a	oval ............................ 3. Hymenophyllum polyanthos

1. Hymenophyllum abruptum Hook., Sp. Fil. 1: 
88 (1844). Fig. 2f-g

Frondes 0,5–1,4 cm compr. × 0,5–0,8 cm 
larg., espaçadas, monomorfas; pecíolo 0,2–0,5 
cm compr., não alado, tricomas castanho-escuros, 
simples, na inserção com o caule; lâmina ternada 
a pinado-pinatífida, suborbicular, deltóide, ovada 
a elíptica, margem inteira, glabra, superfície 
laminar glabro; raque alada, glabra; pinas ca. 3 
pares, pinatífidas; segmentos oblongos, ápice 
emarginado (raro arredondado); venação furcada 
acompanhando a dissecção laminar. Soros apicais 
nos segmentos; indúsio obovado, imerso no tecido 
laminar até pela metade.
Material examinado: Belém, Área de Pesquisa 
Ecológica do Rio Guamá, Reserva do Mocambo, 
18.IV.2005, M.R. Pietrobom 5896 (MG); idem, Colônia 
Augusto Montenegro, Igarapé Pitoró, 18.IX.1958, R.L. 
Fróes 34653 (IAN).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: 
Jaqueira, Corrégo de guariba, 06.XII.2001, M.S. Lopes 
& M.R. Pietrobom 517 (RB).

Hymenophyllum abruptum distingue-se das 
demais espécies do gênero que ocorrem na MMB 
pela lâmina geralmente ternada, diminuta e pelo 
indúsio obovado. Segundo Zotz & Bueche (2000) 
essa espécie ocorre no dossel da floresta (com 
registro a 25 metros acima do solo) o que explica 
a escassez de material herborizado e a dificuldade 
de registrá-la em campo. 

Espécie neotropical com registros no México, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
Grandes Antilhas e Guiana Francesa. No Brasil 
ocorre no domínio fitogeográfico Amazônia (AM, 
PA, AC e PE). Na MMB foi registrada sobre troncos 
de árvores em mata de terra firme e igapó.

2. Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw., J. Bot. 
(Schrader) 1800(2): 99. 1801. Fig. 2h-j

Frondes 2–7 cm compr. × 0,8–2 cm larg., 
espaçadas, monomorfas; pecíolo 0,5–2 cm 
compr., alado (pelo menos no ápice), tricomas 
castanho-claros, bifurcados ou estrelados no 
eixo e na ala; lâmina pinado-pinatífida, ovada a 
oblongo-lanceolada, margem levemente crispada 

com tricomas de forma variável, bifurcados com 
um ramo simples e outro furcado ou ambos os 
ramos furcados, biestrelados pedicelados ou 
sésseis, superfície laminar glabra; raque alada 
com tricomas semelhantes aos do pecíolo; pinas 
4–8(–9) pares, pinatífidas; segmentos lineares, 
ápice emarginado; venação furcada acompanhando 
a dissecção laminar com tricomas semelhantes aos 
da margem da lâmina. Soros apicais nos segmentos; 
indúsio subcircular a ovado, parcialmente imerso 
no tecido laminar. 
Material examinado: Belém, Ilha do Mosqueiro, 13.IV. 
2005, J.M. Costa et al. 120 (MG); Benevides, Pa-17, 
08.X.1974, H.P. Bautista 138 (MG); Santa Barbara do 
Pará, Estação Ecológica do Gunma, 01.VI. 2009, M.R. 
Pietrobom 8266 (MG). 
Material adicional: GUIANA: Potaro-Siparuni region, 
22.V.1991, T. DcDowell et al. 4879 (HB).

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. apresenta 
tricomas estrelados, o que a diferencia das demais 
espécies do gênero que ocorrem na MMB. 
Assemelha-se com Hymenophyllum kaieteurum 
Jenman, de ocorrência nas Guianas, pela presença 
de tricomas marginais furcados. Porém H. 
kaieteurum possui os tricomas furcados basalmente 
com ambos os ramos simples, enquanto que H. 
hirsutum pode apresentar um dos ramos ou ambos 
furcados mais de uma vez e ainda apresentar 
tricomas estrelados (Lellinger 1991). 

Espécie neotropical com registros no México, 
Antilhas, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. No 
Brasil ocorre nos domínios Amazônia e Floresta 
Atlântica (RR, AP, AM, PA, AC, RO, CE, PE, BA, 
MG, RJ, SP, PR, SC e RS). Na MMB foi registrada 
sobre troncos vivos ou em decomposição em matas 
de terra firme e igapó.

3. Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., J. Bot. 
(Schrad.) 1800 (2):101. 1801. Fig. 3a-c

Frondes 6,7–17 cm compr., 1,5–5 cm larg., 
espaçadas, monomorfas; pecíolo 1–4 cm compr., 
alado, ala às vezes reduzindo em direção à base, 
vestigial ou ausente, com tricomas castanho-
escuros, simples na inserção com o caule; lâmina 
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Figura 2 – a-b. Didymoglossum pinnatinervium (G. Teixeira 185) – a. fronde fértil; b. fronde estéril com detalhe dos 
tricomas na base da lâmina. c-e. Didymoglossum punctatum (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 11) – c,d. fronde fértil 
evidenciando as varias fileiras de células marginais escurecidas; e. fronde estéril. f-g. Hymenophyllum abruptum (M.R. 
Pietrobom 5896) – f. hábito; g. detalhe da lâmina e indúsio obovado. h-j. Hymenophyllum hirsutum (M.R. Pietrobom 
8266) – h. hábito; i. detalhe da forma do indúsio; j. tricomas furcados, bifurcados e biestrelados.
Figure 2 – a-b. Didymoglossum pinnatinervium (G. Teixeira 185) – a. fertile frond; b. sterile frond with detail of the hairs in lower 
surface. c-e. Didymoglossum punctatum (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 11) – c,d. fertile frond and the broad border of dark cells; e. 
sterile frond. f-g. Hymenophyllum abruptum (M.R. Pietrobom 5896) – f. habit; g. blade detail and obovate indusium. h-j. Hymenophyllum 
hirsutum (M.R. Pietrobom 8266) – h. habit; i. detail of the indusium form; j. forked, twice-forked and bistellate hairs.
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2–3-pinatífida, oblongo-lanceolada, deltóide, 
ovada a elíptica, margem inteira, glabra, superfície 
laminar glabra; raque alada, glabra; pinas 4–15 
pares, 1–2-pinatífidas; segmentos linear-oblongos, 
ápice emarginado; venação furcada acompanhando 
a dissecção laminar. Soros apicais nos segmentos; 
indúsio orbicular a oval, pelo menos a base imersa 
no tecido laminar.
Material selecionado: Belém, Ilha de Mosqueiro, mata 
do Pirajuçara, 29.IX.2005, J.M. Costa & M.R. Pietrobom 
329 (MG); Benevides, Balneário Paricatuba, 08.X.1974, 
H.P. Bautista 131 (MG); Castanhal, Ariboquinha, 
5.VIII.1899, M. Guedes 1652 (MG); Santa Barbara do 
Pará, Parque Ecológico do Gunma, 12.V.2006, M.R. 
Pietrobom et al. 6265 (MG); Santa Izabel do Pará, 
Balneário Porto de Minas, 07.II.2012, G. Teixeira & 
M.R. Pietrobom 174 (MG).

Hymenophyllum polyanthos é uma espécie 
que possui uma grande quantidade de sinônimos 
e variedades já descritos (Windisch 1996), 
principalmente por apresentar grande variação 
morfológica no tamanho e forma da fronde, 
presença ou não de ala no pecíolo e até mesmo 
a forma do indúsio (Mickel & Smith 2004). De 
acordo com Hennequin et al. (2006), H. polyanthos 
é um complexo de espécies que necessita de uma 
revisão taxonômica.

Espécie pantropical com registros no México, 
Honduras, Nicarágua, Panamá, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru, Bolívia; África e Ásia. No Brasil 
ocorre nos domínios Amazônia, Cerrado e Floresta 
Atlântica (RR, AP, AM, PA, AC, RO, TO, MT, MS, 
GO, DF, MA, CE, PE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, 
SC e RS). Na MMB foi registrada em matas de 
terra firme, igapó e várzea sobre troncos vivos ou 
em decomposição.

Polyphlebium Copel., Philipp. J. Sci. 67: 55. 1938. 
Plantas epífitas. Caule longo-reptante, 

filiforme, com tricomas e raízes delgadas. Frondes 
espaçadas, monomorfas; pecíolo alado ou não, 
glabro ou piloso; lâmina 1 a 4-pinatífida, oval a 
oblonga, margem inteira, glabra, superfície laminar 
glabra ou com tricomas esparsos na face abaxial; 
segmentos linear-oblongos, ápice emarginado; 
venação furcada acompanhando a dissecção laminar, 
sem falsas vênulas, falsa vênula submarginal 
e vênula marginal coletora. Soros apicais nos 
segmentos; indúsio tubular, campanulado, livre ou 
imerso no tecido laminar, bilabiado ou não, lábios 
sem fileiras de células marginais escurecidas; 
receptáculo longamente exserto. 

Gênero com ocorrência comum em regiões 
temperadas do hemisfério sul e florestas montanhosas 
de baixa altitude, com aproximadamente 15 espécies 
(Ebihara et al. 2006). No Brasil ocorrem quatro 
espécies (Windisch 2014) e no estado do Pará, 
somente Polyphlebium diaphanum foi registrada 
até o momento (Costa & Pietrobom 2010).

A lâmina extremamente fina, a venação 
furcada com vênulas seguindo a divisão laminar 
e bem espessas assemelha este gênero com 
Hymenophyllum, porém a forma do indúsio 
tubular com receptáculo exserto o aproxima de 
Trichomanes. Foi descrito primeiramente por 
Copeland (1938), no entanto, durante muitos 
anos as espécies foram incluídas na secção 
Phlebiophyllum dentro de Trichomanes (Morton 
1968). A revisão de Ebihara et al. (2006) rearranjou 
essas espécies dentro do gênero proposto por 
Copeland (1938).

1. Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & 
Dubuisson, Blumea 51(2): 240. 2006. Fig. 3d-e

Frondes 3,5–7 cm compr. × 1,5–2,5 cm 
larg., espaçadas, monomorfas; pecíolo 0,5–1,5 
cm compr., alado até a base, glabro; lâmina 
2–3-pinatífida, ovada a oblonga, margem inteira, 
glabra, superfície laminar glabra; raque alada, 
glabra; pinas 5–7(–10) pares, 1–2-pinatífidas; 
segmentos linear-oblongos, ápice emarginado; 
venação furcada acompanhando a dissecção 
laminar, com tricomas diminutos na face abaxial 
da lâmina. Soros apicais nos segmentos; indúsio 
totalmente imerso no tecido laminar, ápice 
expandido, não bilabiado.
Material examinado: Santa Barbara do Pará, Parque 
Ecológico do Gunma, 12.V.2006, M.R. Pietrobom et 
al. 6268 (MG); idem, 09.VII.2008, M.R. Pietrobom et 
al. 7718 (MG); Santa Izabel do Pará, Balneário Porto 
de Minas, 07.II.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 
176 (MG). 

Polyphlebium diaphanum foi registrada pela 
primeira vez na Amazônia brasileira por Costa 
& Pietrobom (2010), sendo mais comumente 
encontrada nas regiões sul e sudeste do país. É 
facilmente confundida com P. hymenophylloides 
(Bosch) Ebihara & Dubuisson que também ocorre 
com frequência nas regiões sul e sudeste do Brasil, 
porém P. hymenophylloides difere principalmente 
pelo pecíolo não alado ou alado apenas na porção 
distal, enquanto que P. diaphanum apresenta 
pecíolo alado até a base (Smith 1995). 
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Espécie neotropical com registros no 
México, Guatemala, Panamá, Cuba, Guiana, 
Guiana Francesa,  Venezuela,  Colômbia, 
Equador, Peru e Bolívia. No Brasil ocorre nos 
domínios Amazônia e Floresta Atlântica (PA, 
BA, MG, ES, RJ, SP, PE e SC). Na MMB foi 
registrada sobre troncos vivos em matas de terra 
firme e várzea.

Trichomanes L., Sp. Pl. 2: 1097–1099. 1753.
Plantas epífitas, hemiepífitas ou terrestres. 

Caule curto a longo-reptante, decumbente ou 
ascendente, subereto a ereto, com tricomas e 
raízes rígidas. Frondes espaçadas, aproximadas 
ou fasciculadas, adpressas ou não ao substrato, 
monomorfas, subdimorfas ou acentuadamente 
dimorfas; pecíolo alado ou não, glabro ou piloso; 
lâmina simples, 1–2-pinatífida, pinatissecta 
a 1-pinada, de formato variável, margem 
ondulada, crenada, lobada ou denteada, glabra 
ou pilosa, superfície laminar glabra; segmentos 

ou pinas lineares a oblongos, ápice arredondado; 
venação pinada, às vezes com falsas vênulas 
perpendiculares as verdadeiras, ou ainda com 
uma vênula marginal coletora, sem falsa vênula 
submarginal. Soros apicais nos segmentos ou nas 
terminações das vênulas laterais; indúsio tubular, 
campanulado, livre ou imerso no tecido laminar, 
não bilabiado, sem fileiras de células marginais 
escurecidas; receptáculo exserto.

Gênero predominantemente neotropical 
com quatro subgêneros e aproximadamente 60 
espécies (Ebihara et al. 2006). No Brasil ocorrem 
33 espécies e no estado do Pará se tem registro de 
18 espécies (Windisch 2014). Na área de estudo 
foram registradas nove espécies.
Trichomanes difere dos outros gêneros aqui 
estudados pela lâmina mais espessa (em geral) e 
com caule robusto portando raízes abundantes e 
rígidas, além de apresentar uma maior variedade 
de formas de vida (hemiepífitas e terrestres, além 
de epífitas) e frondes usualmente de grande porte. 

Chave de identificação para as espécies de Trichomanes da MMB

1.	 Plantas	hemiepífitas,	adpressas	ao	substrato.	
2.	 Lâmina	1-pinatífida;	segmentos	oblongos;	margem	crenado-lobada..............................................  

 ...................................................................................................................2. Trichomanes ankersii
2’.	 Lâmina	2-pinatífida;	segmentos	lineares;	margem	levemente	ondulada ........................................  

 ...........................................................................................................6. Trichomanes pedicellatum
1’.	 Plantas	terrestres	ou	epífitas,	não	adpressas	ao	substrato.	

3. Frondes monomorfas; pecíolo piloso.
4. Pecíolo amplamente alado até próximo à base; tricomas do pecíolo castanho-escuros; margem 

lobada a mais incisa, glabra .......................................................... 3. Trichomanes arbuscula
4’. Pecíolo não alado, ou se alado, aleta muito estreita; tricomas do pecíolo castanho-claros a 

paleáceos; margem levemente crenada, pilosa.
5.	 Pecíolo	estreitamente	alado;	pares	de	segmentos	basais	reflexos ...................................  

 .................................................................................................1. Trichomanes accedens
5’.	 Pecíolo	não	alado;	pares	de	segmentos	basais	perpendiculares	a	raque	(raro	reflexos) ..  

 ...................................................................................................4. Trichomanes crispum
3’. Frondes subdimorfas ou dimorfas; pecíolo glabrescente.

6. Frondes dimorfas; lamina das frondes férteis simples.
7. Fronde estéril pectinada; falsas vênulas ausentes no tecido laminar; indúsio imerso no 

tecido laminar ............................................................................... 8. Trichomanes trollii
7’. Fronde estéril pinada; falsas vênulas abundantes no tecido laminar; indúsio livre, séssil 

a curto-pedicelado ......................................................................9. Trichomanes vittaria
6’. Frondes subdimorfas; lamina das frondes férteis pinadas.

8. Tecido laminar com falsas vênulas abundantes ...............................................................  
 ................................................................................................ 7. Trichomanes pinnatum

8’. Tecido laminar sem falsas vênulas ou, se presentes, são escassas ..................................  
 ......................................................................................5. Trichomanes hostmannianum
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1. Trichomanes accedens C. Presl, Abh. Königl. 
Böhm. Ges. Wiss., ser. 56: 374. 1851. Fig. 3f-h

Plantas terrestres ou epífitas. Caule 
ascendente a subereto, curto a longo. Frondes 
9–26 cm compr. × 2,5–5,5 cm larg., aproximadas, 
levemente arqueadas, não adpressas ao substrato, 
monomorfas; pecíolo 1–7 cm compr., estreitamente 
alado, piloso, com tricomas adensados, castanho-
claros a paleáceos; lâmina pinatissecta, linear-
lanceolada a linear-oblonga, com tricomas 
semelhantes aos do pecíolo na raque e vênulas 
em ambas as faces, margem levemente crenada, 
pilosa; raque alada, com ala muito estreita na 
base, alargando-se para o ápice; segmentos 
linear-oblongos, os pares basais reflexos; venação 
pinada, vênulas 1-furcadas, falsas vênulas e vênula 
marginal coletora ausentes. Soros 1–4 no ápice dos 
segmentos; indúsio imerso no tecido laminar, ápice 
levemente expandido, piloso.
Material examinado: Belém, 20.VIII.1902, R. 
Siqueira s.n. (MG); Santa Barbara do Pará, 02.XI.2011, 
G. Teixeira & M.R. Pietrobom 148 (MG); idem, Parque 
Ecológico do Gunma, 15.V.2006, M.R. Pietrobom et 
al. 6263 (MG); Santa Izabel do Pará, VI.1908, s.c. 
(MG 9428).

Trichomanes accedens é muito semelhante 
a T. crispum, sendo que esta difere principalmente 
pelo pecíolo não alado e por possuir os pares 
de pinas basais geralmente perpendiculares a 
margem, enquanto T. accedens possui o pecíolo 
estreitamente alado e os pares de pinas basais 
reflexos (Windisch 1988). A característica mais 
marcante e que diferencia essas espécies é a 
presença ou não de ala no pecíolo, porém em T. 
accedens essa ala é muito estreita e muitas vezes 
se encontra muito danificada, o que dificulta a 
determinação da espécie. 

Espécie com distribuição neotropical com 
ocorrência em Trinidad, Tobago, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia e Peru. 
No Brasil ocorre nos domínios Amazônia e Floresta 
Atlântica (AP, AM, PA, MT e BA). Na MMB foi 
registrada sobre troncos em decomposição em 
matas de terra firme e igapó.

2. Trichomanes ankersii C. Parker ex Hook. & 
Grev., Icon. Filic. 2(11): 201. 1831. Fig. 4a-b

Plantas hemiepífitas. Caule ascendente, curto 
a longo, emitindo ramo aéreo escandente com 
tricomas rizoidais na face abaxial. Frondes 3–7 cm 
compr., 1,4–3,5 cm larg., espaçadas, alternadas no 
ramo, adpressas ao substrato, monomorfas; pecíolo 
0,1–0,2 cm compr., não alado, com densos tricomas 

de aderência na face abaxial; lâmina 1-pinatífida, 
deltóide a oblonga, esparsos tricomas de aderência 
sobre a raque e vênulas na face abaxial, margem 
crenado-lobada, glabra; raque alada; segmentos 
oblongos, comumente com um lobo basioscópico 
bem desenvolvido no par de segmentos proximais; 
venação pinada, vênulas livres, falsas vênulas 
e vênula marginal coletora ausentes. Soros 1–4 
nas terminações das vênulas laterais, usualmente 
no lado acroscópico do segmento; indúsio livre, 
pedicelado, ápice levemente expandido, glabro.
Material selecionado: Barcarena, Ilha de Trambioca, 
23.IX.2009, G. Teixeira et al. 121 (MG); Belém, Ilha 
de Mosqueiro, 13.IV.2005, J.M. Costa et al. 117 (MG); 
Castanhal, estrada para o rio Apeú, 20.VIII.2012, G. 
Teixeira & M.R. Pietrobom 210 (MG); Santa Barbara 
do Pará, Balneário Baiacu, 02.XI.2011, G. Teixeira & 
M.R. Pietrobom 154 (MG). 

Trichomanes ankersii e T. pedicellatum Desv. 
representam as hemiepífitas do gênero na MMB. 
É muito semelhante a T. tuerckheimii H. Christ, 
que também ocorre no Pará, porém a margem dos 
segmentos (em geral) é inteira nessa última espécie, 
enquanto que em T. ankersii a margem é crenada 
(Smith 1995).

Espécie neotropical com ocorrência no 
Panamá, Trinidad, Guiana, Guiana Francesa, 
Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, 
Peru e Bolívia. No Brasil é restrita ao domínio 
fitogeográfico Amazônia (RR, AM, PA, AC, RO 
e MT). Na MMB foi registrada comumente sobre 
troncos de arvoretas em matas de terra firme e 
várzea.

3. Trichomanes arbuscula Desv., Mém. Soc. Linn. 
Paris 6: 326. 1827. Fig. 4c-d

Plantas terrestres ou epífitas. Caule curto-
reptante a ascendente. Frondes 6–11 cm compr., 
2,5–4 cm larg., fasciculadas, não adpressas ao 
substrato, monomorfas; pecíolo 1,5–4 cm compr., 
amplamente alado até próximo à base, piloso, 
com tricomas adensados, castanho-escuros; 
lâmina pinatífida, ovada a deltóide, com tricomas 
semelhantes aos do pecíolo esparsos na raque e 
vênulas principais dos segmentos (face abaxial), 
margem lobada a mais incisa, glabra; raque 
uniformemente alada; segmentos oblongos; 
venação pinada, vênulas livres, falsas vênulas e 
vênula marginal coletora ausentes. Soros 2–6 no 
ápice dos segmentos; indúsio imerso no tecido 
laminar, ápice expandido, glabro.
Material examinado: Belém, Ilha de Mosqueiro, 
13.IV.2005, J.M. Costa et al. 125 (MG); Benevides, PA-
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17 ramal pra zona açucareira, 8.X.1974, H.P. Bautista 
139 (MG); Santa Barbara do Pará, 02.XI.2011, G. 
Teixeira & M.R. Pietrobom 146 (MG).

Trichomanes arbuscula assemelha-se a 
Trichomanes macilentum Bosch pela lâmina 
pinatífida com segmentos lobados ou mais incisos, 
porém diferem na forma do ápice do indúsio, que 
em T. macilentum é truncado (Smith 1995) e em T. 
arbuscula é expandido. Indivíduos jovens porém 
férteis são de difícil determinação devido ao 
formato diferenciado da lâmina e tamanho diminuto 
da fronde, somente o detalhe da forma do caule e 
da raque e pecíolo uniformemente alados permitem 
a determinação da espécie. 

Espécie neotropical com ocorrência na 
Jamaica, Trinidad, Guiana, Guiana Francesa, 
Suriname, Venezuela, Colômbia e Peru. No Brasil 
ocorre nos domínios Amazônia e Floresta Atlântica 
(AP, AM, PA, AC, MT, PE, BA, ES e SP). Na 
MMB foi registrada, em geral, sobre troncos em 
decomposição em matas de terra firme e várzea.

4. Trichomanes crispum L., Sp. Pl. 2: 1097. 
1753.                        Fig. 4e-g

Plantas epífitas. Caule curto-reptante a 
subereto. Frondes 7,5–19 cm compr., 2,5–3 cm 
larg., aproximadas, levemente arqueadas, não 
adpressas ao substrato, monomorfas; pecíolo 
1,5–2,5 cm compr., não alado, piloso, com 
tricomas adensados, paleáceos; lâmina pinada 
proximalmente a pinatífida distalmente, linear-
lanceolada a linear-oblonga, tricomas semelhantes 
aos do pecíolo na raque e vênulas em ambas as 
faces, margem levemente crenada, pilosa; raque 
alada em toda a sua extensão ou somente na parte 
distal; segmentos linear-oblongos, os pares basais 
perpendiculares à raque (raro reflexos); venação 
pinada, vênulas 1-furcadas, falsas vênulas e vênula 
marginal coletora ausentes. Soros 1–4 no ápice dos 
segmentos, indúsio imerso no tecido laminar, ápice 
levemente expandido, piloso.
Material examinado: Santa Barbara do Pará, Parque 
Ecológico do Gunma, 09.VII.2008, M.R. Pietrobom et 
al. 7723 (MG).
Material adicional: BRASIL. AMAPÁ: nordeste do 
Rio Ingarari, 16.IX.1960, H.S. Irwin et al. 48312 (MG); 
BRASIL. PARÁ: Breves, Vila Nova Aramá, 24.IX.1968, 
P. Cavalcante 2042 (MG).

Trichomanes crispum e T. accedens são 
espécies muito semelhantes morfologicamente 
(ver comentário T. accedens). Na Amazônia 
brasileira essas espécies juntamente com T. egleri 
P. G. Windisch, T. humboldtii (Bosch) Lellinger, T. 

martiusii C. Presl e T. vandenboschii P. G. Windisch 
formam um complexo denominado T. crispum, cuja 
diferenciação é bastante problemática devido ao 
pequeno número de caracteres úteis para diferenciá-
las (Windisch 1988). 

Espécie neotropical com ocorrência no 
México, América Central, Antilhas, Trinidad, 
Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai 
e Uruguai. No Brasil ocorre nos domínios 
fitogeográficos Amazônia e Cerrado (RR, AP, AM, 
PA, AC, RO, MA e CE). Na MMB foi registrada 
sobre tronco em decomposição em mata de terra 
firme.

5. Trichomanes hostmannianum (Klotzsch) 
Kunze, Bot. Zeitung (Berlin) 5: 352. 1847. 
 Fig. 4h-i

Plantas terrestres. Caule curto-reptante a 
ereto. Frondes (12–)18–33 cm compr. × (3,5–)5–10 
cm larg., fasciculadas, não adpressas ao substrato, 
subdimorfas, as férteis mais longas e eretas; pecíolo 
7–18 cm compr., não alado ou estreitamente alado 
na porção distal, glabrescente, tricomas esparsos, 
castanho-escuros, septados; lâmina pinada, deltóide 
a ovada, com esparsos tricomas semelhantes aos 
do pecíolo sobre a raque e vênulas principais na 
face abaxial, margem denteada, glabra; raque alada 
somente na porção distal, às vezes terminando em 
ápice flageliforme; pinas 8–12 pares, lineares a 
oblongas; venação pinada, vênulas 1–2 furcadas, 
unidas no ápice por uma nervura marginal 
coletora, falsas vênulas escassas ou ausentes. Soros 
numerosos em ambas as margens; indúsio livre, 
séssil a curto-pedicelado, ápice truncado a bilobado 
ou levemente expandido, glabro.
Material selecionado: Barcarena, Rio Tauá, 11.XI.1984, 
A. Lins et al. 440 (MG); Belém, Ilha de Mosqueiro, 
11.VII.2005, J.M. Costa et al. 229 (MG); Castanhal, 
estrada para o rio Apeú, 20.VIII.2012, G. Teixeira & M.R. 
Pietrobom 214 (MG); Santa Barbara do Pará, Parque 
Ecológico do Gunma, M.R. Pietrobom & P. Sanjuan 
6061 (MG).

Trichomanes hostmannianum se assemelha 
a T. pinnatum no formato e divisão da lâmina, 
porém distingue-se por não apresentar falsas 
vênulas conectando as verdadeiras ou, se presentes, 
essas vênulas são escassas, enquanto T. pinnatum 
apresenta falsas vênulas abundantes conectando as 
verdadeiras. T. hostmannianum ocorre geralmente 
em áreas alagadas como várzea e igapó, enquanto 
T. pinnatum ocorre preferencialmente em matas 
de terra firme. 
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Figura 3 – a-c. Hymenophyllum polyanthos (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 169) – a. hábito; b. detalhe da lâmina; 
c. detalhe da forma do indúsio. d-e. Polyphlebium diaphanum (M.R. Pietrobom et al. 6268) – d. hábito; e. detalhe da 
lâmina e do indúsio. f-h. Trichomanes accedens (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 148) – f. hábito; g. detalhe da ala 
estreita no pecíolo; h. detalhe da lâmina e indúsio.
Figure 3 – a-c. Hymenophyllum polyanthos (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 169) – a. habit; b. blade detail; c. detail of the indusium 
form. d-e. Polyphlebium diaphanum (M.R. Pietrobom et al. 6268) – d. habit; e. blade and indusium detail. f-h. Trichomanes accedens 
(G. Teixeira & M.R. Pietrobom 148) – f. habit; g. detail of the alate stipe; h. blade and indusium detail.
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Figura 4 – a-b. Trichomanes ankersii (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 154) – a. hábito; b. detalhe da lâmina e indúsio. 
c-d. Trichomanes arbuscula (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 146) – c. hábito; d. detalhe da lâmina e indúsio. e-g. 
Trichomanes crispum (M.R. Pietrobom et al. 7723) – e. hábito; f. detalhe do pecíolo não alado; g. detalhe da lâmina e 
indúsio. h-i. Trichomanes hostmannianum (et al. 229) – h. hábito; i. detalhe da lâmina fértil e falsas vênulas escassas.
Figure 4 – a-b. Trichomanes ankersii (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 154) – a. habit; b. blade and indusium detail. c-d. Trichomanes 
arbuscula (G. Teixeira & M.R. Pietrobom 146) – c. habit; d. blade and indusium detail. e-g. Trichomanes crispum (M.R. Pietrobom 
et al. 7723) – e. habit; f. detail of the exalate stipe; g. blade and indusium detail. h-i. Trichomanes hostmannianum (J.M. Costa et al. 
229) – h. habit; i. detail of the fertile blade and scarce false veinlets.
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Espécie neotropical com ocorrência na 
Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. No Brasil 
ocorre nos domínios Amazônia e Cerrado (RR, 
AM, PA, AC, RO, TO, MT, MS, DF, MA e BA). 
Na MMB foi registrada principalmente em áreas 
alagadas ou sujeitas a inundações ou próximo a 
cursos de água em matas de igapó ou várzea, raro 
em matas de terra firme.

6. Trichomanes pedicellatum Desv., Ges. Naturf. 
Freunde Berlin Mag. 5: 328.1811. Fig. 5a-b

Plantas hemiepífitas. Caule ascendente, curto, 
emitindo ramo aéreo escandente com tricomas 
rizoidais na face abaxial. Frondes 5–22(–30) cm 
compr. × 1,5–4,5 cm larg., espaçadas, alternadas no 
ramo, adpressas ao substrato, monomorfas; pecíolo 
1–2 cm compr., não alado, com densos tricomas 
de aderência na face abaxial; lâmina 2-pinatífida, 
lanceolada a oblonga, com esparsos tricomas de 
aderência sobre a raque e vênulas na face abaxial, 
margem inteira, levemente ondulada, glabra; raque 
uniformemente alada; segmentos lineares; venação 
pinada, apenas uma vênula nos segmentos terminais, 
falsas vênulas e vênula marginal coletora ausentes. 
Soros 1–4 nas terminações das vênulas, usualmente 
no lado acroscópico; indúsio livre, longo pedicelado, 
ápice levemente expandido, glabro.
Material selecionado: Barcarena, Ilha de Trambioca, 
23.IX.2009, G. Teixeira et al. 122 (MG); Belém, 
Parque Ambiental de Belém, 16.VIII.2003, J.M. Costa 
& J.L. Nunes 39 (MG); Benevides, PA-17 na estrada 
do Mosqueiro, 8.X.1974, H.P. Bautista 134 (MG); 
Bujaru, Vila Ponta de Terra, 14.VIII.2012, G. Teixeira 
& M.R. Pietrobom 196 (MG); Castanhal, estrada para o 
rio Apeú, 20.VIII.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 
211 (MG); Inhangapi, Vila Pernambuco, 09.II.2012, G. 
Teixeira & M.R. Pietrobom 182 (MG); Santo Antônio do 
Tauá, RPPN Klagesi, 09.IX.2006, G. Teixeira & M.R. 
Pietrobom 182 (MG); Santa Barbara do Pará, Parque 
Ecológico do Gunma, 12.V.2006, M.R. Pietrobom et 
al. 6271 (MG); Santa Izabel do Pará, Balneário Porto 
de Minas, 07.II.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 
171 (MG).

Dentre as espécies registradas na MMB, 
Trichomanes pedicellatum se assemelha com T. 
ankersii pela forma de vida, mas difere pela lâmina 
2-pinatífida e pelos segmentos terminais lineares 
com uma nervura apenas, enquanto em T. ankersii 
a lâmina é pinatífida e os segmentos oblongos com 
venação pinada. Lellinger (1991) comentou sobre 
a grande variação morfológica da lâmina dessa 
espécie nos diferentes estágios da planta, o que 
muitas vezes torna difícil sua determinação. 

Espécie neotropical com registros em 
Trinidad, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e 
Bolívia. No Brasil ocorre nos domínios Amazônia 
e Floresta Atlântica (AP, AM, PA, MT, PE e BA). 
Na MMB foi registrada comumente sobre troncos 
vivos em matas de terra firme e várzea.

7. Trichomanes pinnatum Hedw., Fil. Gen. Sp., t. 
4, f. 1. 1799. Fig. 5c-d

Plantas terrestres. Caule curto-reptante a ereto. 
Frondes (5–)9–49(–62) cm compr. × (2–)4–18(–24) 
cm larg., fasciculadas, não adpressas ao substrato, 
subdimorfas, frondes férteis mais longas e eretas; 
pecíolo (1,5–)3,5–29 cm compr., não alado ou 
estreitamente alado na porção distal, glabrescente 
com esparsos tricomas castanho-escuros, septados; 
lâmina pinada, deltóide a ovada, com esparsos 
tricomas semelhantes aos do pecíolo sobre a raque e 
vênulas principais na face abaxial, margem denteada, 
glabra; raque alada somente na porção distal, às 
vezes terminando em ápice flageliforme; pinas 
4–11 pares, lineares a oblongas; venação pinada, 
vênulas 1–2 furcadas, unidas no ápice por uma 
nervura marginal coletora, falsas vênulas abundantes 
e perpendiculares às verdadeiras. Soros numerosos 
em ambas as margens; indúsio tubular, livre, séssil a 
curto-pedicelado, ápice truncado a bilobado, glabro.
Material selecionado: Barcarena, Ilha de Trambioca, 
23.IX.2009, G. Teixeira et al. 128 (MG); Belém, 
Parque Ambiental de Belém, 02.VI.2003, J.L. Nunes 
& J.M. Costa 03 (MG); Bujaru, Vila Ponta de Terra, 
14.VIII.2012, G. Teixeira & M.R. Pietrobom 195 
(MG); Castanhal, Estrada pro Rio Apeú, 20.VIII.2012, 
G. Teixeira & M.R. Pietrobom 204 (MG); Marituba, 
Fazenda da Pirelli, 29.VII.1997, S.V. Costa Neto et al. 
124 (MG); Santa Barbara do Pará, Reserva Ecológica do 
Gunma, 09.VII.2008, M.R. Pietrobom et al. 7725 (MG); 
Santo Antônio do Pará, RPPN Klagesi, 05.XII.2007, R.S. 
Tavares 43 (MG).

Trichomanes pinnatum se assemelha a T. 
vittaria no formato da lâmina estéril e pela presença 
de falsas vênulas perpendiculares às verdadeiras, 
sendo diferenciadas pelo formato da pina fértil, 
que em T. vittaria é simples e linear, enquanto 
em T. pinnatum é pinada e varia de deltóide 
a ovada. Outra espécie muito semelhante é T. 
hostmannianum (ver comentário dessa espécie). 

Espécie neotropical com ocorrência no 
México, Porto Rico, Trinidad, Guiana, Guiana 
Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, 
Equador, Peru e Bolívia. No Brasil ocorre nos 
domínios Amazônia, Floresta Atlântica e Cerrado 
(RR, AP, AM, PA, AC, RO, TO, MT, MS, GO, 
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Figura 5 – a-b. Trichomanes pedicellatum (J.M. Costa & J.L. Nunes 39) – a. hábito; b. detalhe da lâmina e indúsio. 
c-d. Trichomanes pinnatum (J.M. Costa & J.L. Nunes 03) – c. hábito; d. detalhe da lâmina fértil e das falsas vênulas 
abundantes. e-f. Trichomanes trollii (M.R. Pietrobom et al. 6259) – e. hábito; f. detalhe da lâmina fértil. g-h. 
Trichomanes vittaria (G. Teixeira & J.B. Silveira 187) – g. hábito; h. detalhe da lâmina fértil e falsas vênulas abundantes.
Figure 5 – a-b. Trichomanes pedicellatum (J.M. Costa & J.L. Nunes 39) – a. habit; b. blade and indusium detail. c-d. Trichomanes 
pinnatum (J.M. Costa & J.L. Nunes 03) – c. habit; d. detail of the fertile blade and abundant false veinlets. e-f. Trichomanes trollii (M.R. 
Pietrobom et al. 6259) – e. habit; f. detail of the fertile blade. g-h. Trichomanes vittaria (G. Teixeira & J.B. Silveira 187) – g. habit; h. 
detail of the fertile blade and abundant false veinlets. 
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DF, MA, PI, CE, PB, PE, AL, BA, MG e ES). Na 
MMB foi registrada próximo a córregos de água, 
geralmente em floresta de terra firme, raro em 
igapó ou várzea.

8. Trichomanes trollii Bergdolt, Flora 127: 256, 
264, f. 3. 1933. Fig. 5e-f

Plantas terrestres. Caule decumbente ou 
ereto. Frondes aproximadas, não adpressas ao 
substrato, dimorfas; fronde estéril pectinada 9–18 
cm compr. × 1–2,5 cm larg.; pecíolo 3–9 cm compr., 
não alado ou estreitamente alado, glabrescente 
com esparsos tricomas castanho-escuros, septados; 
lâmina lanceolada a oblonga, com esparsos 
tricomas semelhantes aos do pecíolo sobre a raque 
e vênulas principais na face abaxial, margem 
levemente ondulada, glabra; raque alada, às vezes 
terminando em ápice flageliforme; segmentos 
lineares; venação pinada, vênulas 1-furcadas, 
falsas vênulas e vênula marginal coletora ausentes. 
Fronde fértil inteira 18–22 cm compr., 0,3–0,5 
cm larg.; pecíolo 8–10 cm compr., não alado ou 
estreitamente alado, glabrescente; lâmina linear, 
margem inteira a levemente ondulada, glabra. 
Soros numerosos dispostos ao longo da margem; 
indúsio imerso no tecido laminar, ápice truncado 
a levemente expandido, glabro.
Material examinado: Belém, Ilha de Mosqueiro, 
27.X.2005, J.M. Costa & M.R. Pietrobom 344 (MG); 
idem, 23.XI.2005, J.M. Costa & M.R. Pietrobom 398 
(MG); Santa Barbara do Pará, Parque Ecológico do 
Gunma, 09.VIII.2005, M.R. Pietrobom & P. Sanjuan 
6071 (MG); idem, 12.V.2006, M.R. Pietrobom et al. 
6259 (MG).

T. diversifrons (Bory) Mett. é outra espécie 
que se caracteriza pelo forte dimorfismo foliar 
muito semelhante a T. trolli e também com ampla 
ocorrência na Amazônia brasileira, no entanto 
difere pela lâmina foliar fértil com margem 
denteada (Windisch 1996), que em T. trollii é inteira 
a levemente ondulada. 

Espécie neotropical com ocorrência na 
Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, 
Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. No Brasil é 
restrita ao domínio Amazônia (RR, AP, AM, PA, 
AC e MT). Na MMB foi registrada em barrancos 
próximos a cursos d’água em matas de terra firme.

9. Trichomanes vittaria DC. ex Poir., Enc. 8: 65. 
1808. Fig. 5g-h

Plantas terrestres. Caule curto-reptante a 
ascendente. Frondes fasciculadas ou aproximadas, 
não adpressas ao substrato, dimorfas; fronde 

estéril pinada 21,5–22,5 cm compr. × 7–12 cm 
larg.; pecíolo 5,5–11,5 cm compr., não alado ou 
estreitamente alado na porção distal, glabrescente 
com esparsos tricomas castanho-escuros, septados; 
lâmina deltóide a ovada, com esparsos tricomas 
semelhantes aos do pecíolo sobre a raque e vênulas 
principais na face abaxial, margem denteada, 
glabra; raque alada somente no ápice, às vezes 
terminando em ápice flageliforme; pinas ca. 12 
pares, linear a oblonga; venação pinada, vênulas 
1–2 furcadas, unidas no ápice por uma nervura 
marginal coletora, falsas vênulas abundantes 
perpendiculares às verdadeiras. Fronde fértil inteira 
24–55(–64) cm compr., 1,5–3 cm larg.; pecíolo 
6–10(–13) cm compr., não alado ou estreitamente 
alado na porção distal, glabrescente; lâmina linear, 
com tricomas esparsos semelhantes aos do pecíolo 
sobre a raque na face abaxial. Soros numerosos 
ao longo das margens; indúsio livre, séssil a curto 
pedicelado, ápice truncado a bilobado, glabro.
Material selecionado: Barcarena, Ilha de Trambioca, 
23.IX.2009, G. Teixeira et al. 139 (MG); Belém, Reserva 
Catu, 11.XI.1992, S.T. Rodrigues & O.C. Nascimento 92 
(IAN); idem, Reserva Aurá, 18.II.1992, S.T. Rodrigues 
& M.R. Santos 69 (IAN); idem, Reserva do Mocambo, 
17.V.2012, G. Teixeira & J.B. da Silveira 187 (MG).

Trichomanes vittaria é semelhante a T. 
hostmannianum e T. pinnatum, mas pode ser 
distinta pela lâmina fértil simples. Contudo 
indivíduos jovens e estéreis podem ser confundidos 
com T. pinnatum, pois ambas apresentam falsas 
vênulas conectando as vênulas verdadeiras 
(Windisch 1996). 

Espécie neotropical com ocorrência na 
Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Colômbia. 
No Brasil ocorre no domínio Amazônia (RR, 
AP, AM, PA, AC, RO, MT e MA). Na MMB foi 
registrada muitas vezes sobre barrancos em matas 
de terra firme, igapó e/ou várzea.

Considerações Finais
As espécies ocorrentes na área de estudo 

representam mais da metade das espécies de 
Hymenophyllaceae registradas para o Estado do 
Pará. Os municípios de Belém e Santa Barbara 
do Pará apresentaram maior riqueza específica 
provavelmente em decorrência dos parques 
ecológicos existentes que exibem um bom grau 
de conservação. Nessas áreas também foram 
encontradas espécies escassas nas coleções 
herborizadas, o que ressalta a importância desses 
parques para compreensão e manutenção da 
biodiversidade local. 



826 Teixeira, G. & Pietrobom, M.R.

Rodriguésia 66(3): 807-827. 2015

Agradecimentos
Ao CNPq, a concessão da bolsa de Mestrado 

ao primeiro autor; ao Museu Paraense Emilio 
Goeldi (Coordenação de Botânica), a infraestrutura 
disponibilizada. Ao projeto PNADB e a PROPED 
(Ufra), o auxílio financeiro para realização das 
coletas de campo e visita aos herbários. Aos 
curadores dos herbários BHCB, HB, IAN, INPA, 
MG, R, RB e SP, o acesso ao acervo e empréstimo 
de material. Ao Dr. Jefferson Prado, o auxílio 
na determinação de um espécime duvidoso 
de Trichomanes arbuscula. Aos ilustradores 
botânicos, Carlos Alvarez e João Barros da Silveira, 
a grande parte dos desenhos que ilustram esse 
estudo e ao M. Sc. Gildo Vieira Feitoza, o auxílio 
na confecção das pranchas.

Referências
Boer, J.G.W. 1962. The new world species of Trichomanes 

sect. Didymoglossum and Microgonium. Acta 
Botanica Neerlandica 11: 277-330. 

Bridson, D. & Forman, L. 1998. The Herbarium 
Handbook, 3 ed. The Royal Botanic Gardens, 
Kew. 333p.

Copeland, E.B. 1938. Genera Hymenophyllacearum. 
Philippine Journal of Science 51: 2-110.

Costa, J.M. & Pietrobom, M.R. 2007. Pteridófitas 
(Lycophyta e Monilophyta) da Ilha de Mosqueiro, 
município de Belém, Estado do Pará, Brasil. Boletim 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Ciências 
Naturais 2: 45-56. 

Costa, J.M. & Pietrobom. M.R. 2010. Samambaias e 
licófitas	do	Parque	Ecológico	do	Gunma,	município	
de Santa Barbara do Pará, estado do Pará, Brasil. 
Rodriguésia 61: 223-232.

Costa, J.M.; Pietrobom, M.R. & Souza, M.G.C. 2006. 
Primeiro registro de Trichomanes pinnatinervium 
Jenman (Hymenophyllaceae - Monilophyta) para 
o Brasil. Bradea 11: 33-36.

Cunha, M.F.M. da; Sampaio, A.F.; Frigeri, R.B.C. 
& Manzatto, Â.G. 2014. Hymenophyllaceae 
(Monilophyta) da Estação Ecológica Cuniã, 
município de Porto Velho, Rondônia. Acta Biológica 
Catarinense 1: 46-59.

Dubuisson, J-Y; Hennequin, S.; Bary, S.; Ebihara, A. 
& Boucheron-Dubuisson, E. 2011. Anatomical 
diversity and regressive evolution in trichomanoid 
filmy	 ferns	 (Hymenophyllaceae):	A	phylogenetic	
approach. Comptes Rendus Biologies 334: 880-895.

Ebihara, A.; Dubuisson, J.; Iwatsuki, K.; Hennequin, 
S. & Ito, M. 2006. A taxonomic revision of 
Hymenophyllaceae. Blumea 51: 1-60. 

Fernandes, R.S.; Maciel, S. & Pietrobom, M.R. 
2012. Licófitas e monilófitas das Unidades de 

Conservação da Usina Hidroelétrica - UHE de 
Tucuruí, Pará, Brasil. Hoehnea 39: 247-285.

Ferreira, L.V.; Parolin, P.; Muñoz, S.H. & Chaves, 
P.P. 2012. O efeito da fragmentação e isolamento 
florestal	das	áreas	verdes	da	Região	Metropolitana	
de Belém. Pesquisas Botânica 63: 357-367.

Goés-Neto, L.A.A. & Pietrobom, M.R. 2012. Novos 
registros de samambaias para a Amazônia Brasileira. 
Rodriguésia 63: 1151-1155.

Hennequin, S.; Ebihara, A.; Ito, M.; Iwatsuki, K. 
& Dubuisson, J. 2006. New insights into the 
phylogeny of the genus Hymenophyllum s.l. 
(Hymenophyllaceae): revealing the polyphyly of 
Mecodium. Systematic Botany 31: 271-184.

Hirai, R.Y. & Prado, J. 2011. Criptógamos do Parque 
Estadual das Fontes do Ipiranga, São Paulo, SP, 
Brasil. Pteridophyta: 10. Hymenophyllaceae. 
Hoehnea 38: 501-510. 

IDESP - Instituto de Desenvolvimento Econômico, 
Social e Ambiental do Pará. 2013. Páginas, 
produtos, estatística municipal. Disponível em 
<http://www.idesp.pa.gov.br/paginas/produtos/
estatisticaMunicipal.php>. Acesso em 13 julho 2013.

IPNI - The International Plant Name Index. 2014. 
Disponível em <http://www.ipni.org/ipni/
plantnamesearchpage.do>. Acesso em 20 julho 2014.

Iwatsuki,	K.	1977.	Studies	in	the	systematics	of	filmy	
ferns III. An observation on the involucres. 
Botanical Magazine (Tokyo) 90: 259-267.

Lell inger,  D.B.  1991.  Notes on neotropical 
Hymenophyllaceae. American Fern Journal 81: 
24-37.

Lellinger, D.B. 1994. Hymenophyllaceae. In: Görts-
van Rijn, A.R.A. (ed.). Flora of the Guianas, 
series B: Ferns and Fern allies: fascicle 3. 
Hymenophyllaceae. Koeltz Scientific Books, 
Koenigstein. Pp.1-66. 

Maciel, S.; Pietrobom, M.R. & Souza, M.G. 2007. 
Licófitas	e	monilófitas	do	Bosque	Rodrigues	Alves	
Jardim Botânico da Amazônia, município de Belém, 
Estado do Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense 
Emílio Goeldi 2: 69-83. 

Mickel, J.T. & Smith, A.R. 2004. The Pteridophytes 
of Mexico. Vol. 88. Memoirs of the New York 
Botanical Garden, New York. 1055p.

Morton, C.V. 1968. The genera, subgenera, and sections 
of the Hymenophyllaceae. Contributions from the 
United States National Herbarium 38: 153-214. 

Pacheco, L. 1995. Hymenophyllaceae. In: Moran, R.C. 
& Riba, R. (ed.). Psilotaceae a Salviniaceae. In: 
Davidse, G.; Sousa, M.; Knapp, S. (ed.). Flora 
Mesoamericana. Vol.1. Universidad Autonoma de 
Mexico, Ciudad de Mexico. Pp. 62-83.

Pichi-Sermolli, R.E.G. 1977. Tentamen pteridophytorum 
genera in taxonomicum ordinem redigendi. Webbia 
31: 315-512. 



Hymenophyllaceae na Mesorregião Metropolitana de Belém

Rodriguésia 66(3): 807-827. 2015

827

Pietrobom, M.R.; Barros, I.C.L. 2006. Associações 
entre as espécies de pteridófitas em dois 
fragmentos de Floresta Atlântica do Nordeste 
Brasileiro. Biotemas 19: 15-26. 

Pires, J.M. 1973. Os tipos de vegetação que ocorrem 
na Amazônia. In: Simpósio sobre a Biota 
Amazônica.  Publicações Avulsas do Museu 
Paraense Emílio Goeldi 20: 179-202.

Pryer, K.M.; Smith, A.R.; Hunt, J.S. & Dubuisson, J-Y. 
2001. rbcL data reveal two monophyletic groups 
of filmy ferns (Filicopsida: Hymenophyllaceae). 
American Journal of Botany 88: 1118-1130. 

Sehnem, A. 1971. Himenofiláceas. In: R. Reitz (ed.). 
Flora ilustrada Catarinense. Herbário Barbosa 
Rodrigues, Itajaí. Pp.1-98.

Smith, A.R. 1995. Hymenophyllaceae. In: Berry, 
P.E.; Holst, B.K.; Yatskievych, K. (ed.). Flora 
of the Venezuelan Guayana: Pteridophytes, 
Spermatophytes (Acanthaceae-Araceae). Timber 
Press, Portland. Vol. 2, pp. 159-185.

Smith, A.R.; Pryer, K.M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; 
Schneider, H. & Wolf, P.G. 2006. A classification 
for extant ferns. Taxon 55: 705-731. 

Thiers,  B. 2012. [continuosly update].  Index 
Herbariorum: A global directory of public 
herbaria and associate staff. New York Botanical 
Garden’s Virtual Herbarium. Disponível em 

<http://sweetgum.nybg.org/ih/>. Acesso em 14 
outubro 2012. 

Tryon, R.M. & Conant, A.S. 1975. The ferns of 
Brazilian Amazonia. Acta Amazonica 5: 23-34.

Tryon, R.M. & Tryon, A.F. 1982. Ferns and allied 
plants,  with special reference to tropical 
America. Springer-Verlag, New York. 857p.

Windisch, P.G. 1988. Sinopse das espécies do 
grupo Trichomanes crispum L. (Pteridophyta 
– Hymenophyllaceae) ocorrentes na Amazônia 
brasileira. Bradea 5: 55-58.

Windisch, P.G. 1992. Flora da Serra do Cipó, Minas 
Gerais: Hymenophyllaceae. Boletim de Botânica 
13: 133-139.

Windisch, P.G. 1996. Pteridófitas do Estado de Mato 
Grosso: Hymenophyllaceae. Bradea 6: 400-423.

Wi n d i s c h ,  P. G .  2 0 1 4 .  H y m e n o p h y l l a c e a e . 
In:  Lista de Espécies da Flora do Brasil. 
Disponível em <http://floradobrasil.jbrj.gov.
br/jabot/floradobrasil/FB91174>. Acesso em 19 
dezembro 2014.

Zotz, G. & Buche, M. 2000. The epiphytic film ferns 
of a tropical lowland forest - species occurrence 
and habitat preferences. Ecotropica 6: 203-206.

Zuquim, G.; Costa, F.R.C.; Prado, J. & Tuomisto, H. 
2008. Guia de samambaias e licófitas da REBIO 
Uatumã, Amazônia Central, Manaus. 316 p.

Artigo recebido em 02/09/2013.  Aceito para publicação em 23/04/2015.





Resumo
Este trabalho consiste no levantamento florístico de Asteraceae nos Campos Rupestres das Serras da Bocaina e 
de Carrancas que estão localizadas no Planalto Alto Rio Grande, no sul de Minas Gerais, bem como uma análise 
de similaridade florística com outras áreas serranas do Planalto Brasileiro. O levantamento florístico foi realizado 
em 11 áreas localizadas nas Serras da Bocaina e de Carrancas. A similaridade florística foi realizada entre outras 
17 áreas de Campos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Neste levantamento florístico, a família 
apresentou 117 espécies, distribuídas em 43 gêneros pertencentes a 14 tribos. Os gêneros que têm maior riqueza 
de espécies são Baccharis (14), Lessingianthus (10), Mikania (8) e Chromolaena (8). As Serras da Bocaina e 
de Carrancas apresentaram maior similaridade florística com a Serra da Canastra, Serra de São José e Toca dos 
Urubus, enquanto a menor similaridade apresentada foi com a Serra dos Órgãos. Não houve correlação significativa 
em relação à similaridade florística e a distância geográfica entre as áreas analisadas.  As relações na composição 
florística entre os grupos formados provavelmente estão relacionadas com aspectos geomorfológicos, edáficos, 
climáticos, além da influência vegetacional dos domínios fitogeográficos onde estes campos estão inseridos.
Palavras-chave: Cerrado, afloramento rochoso, espécies endêmicas, similaridade florística

Abstract
This work reports on a floristic survey of Asteraceae in rocky outcrop grasslands on the Bocaina and Carrancas mountain 
range, located in the Upper Rio Grande highlands, southern Minas Gerais State, as well as on an analysis of floristic 
similarity between mountainous areas of Brazilian Plateau. The floristic survey was carried out in 11 areas on the 
Bocaina and Carrancas mountain range. The floristic similarity was carried out between 17 other grasslands of Minas 
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro and Bahia. In this floristic survey, the family showed 117 species, 43 genera and 14 
tribes. The richest genera were Baccharis (14), Lessingianthus (10), Mikania (8) and Chromolaena (8). The mountain 
range of Bocaina and Carrancas showed highest floristic similarity with the mountain range of Canastra, mountain 
range of São José and Toca dos Urubus, while the lowest similarity were with the mountain range of Órgãos. There 
was no significant correlation in relation to floristic similarity and geographical distance between the areas analyzed. 
The relationships in floristic composition between the groups formed are probably related to geomorphological, 
edaphic, climatic, vegetation beyond the influence of phytogeographic domains where these grasslands are located.
Key words: Cerrado, rocky outcrop, endemic species, floristic similarity
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Introdução
Asteraceae Bercht. & J. Presl pertence à 

ordem Asterales e é a maior família em número 
de espécies descritas, aproximadamente 10% das 

eudicotiledôneas, possuindo cerca de 23.000–
30.000 espécies, distribuídas entre 1.600–1.700 
gêneros que ocorrem em todos continentes, 
exceto na Antártida (Chase et al. 1993; Bremer 
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1994; Funk et al. 2005; Funk et al. 2009; Judd 
et al. 2009). Seus representantes ocupam os mais 
diversos habitats, entretanto são mais abundantes 
nas regiões dos trópicos e subtrópicos, sendo 
melhor representados em fisionomias campestres 
e menos frequentes nos ambientes florestais de 
baixas altitudes, assim como em florestas tropicais 
úmidas (Cronquist 1988; Bremer 1994; Funk et 
al. 2005). Nos neotrópicos, estima-se que existam 
aproximadamente 580 gêneros e cerca de 8.000 
espécies (Pruski & Sancho 2004). No Brasil, são 
registrados para a família 278 gêneros e 2.064 
espécies (Nakajima et al. 2015).

No Brasil, diversos levantamentos florísticos 
demonstram a importância da família Asteraceae  
na composição da vegetação de diferentes áreas, 
ressaltando ainda o fato de ser uma das famílias 
com maior diversidade no país (Leitão Filho & 
Semir 1987; Roque & Pirani 1997; Munhoz & 
Proença 1998; Nakajima & Semir 2001; Hind 
2003; Almeida et al. 2005; Ritter & Baptista 
2005; Moraes & Monteiro 2006; Almeida 2008; 
Alves & Kolbek 2009; Ferreira & Forzza 2009; 
Borges et al. 2010; Almeida et al. 2014). A região 
sudeste brasileira representa um dos centros de 
maior riqueza para esta família no Brasil, e suas 
distintas tribos e gêneros apresentam riquezas 
diferentes entre os Campos Rupestres, Cerrados 
e Campos de Altitude (Nakajima & Semir 2001; 
Almeida et al. 2005).

Em Minas Gerais, os tratamentos florísticos 
e levantamentos de espécies de Asteraceae, como 
os efetuados por Andrade et al. (1986), Leitão 
Filho & Semir (1987), Roque & Pirani (1997), 
Romero & Nakajima (1999), Nakajima & Semir 
(2001), Hind (2003), Mourão & Stehmann (2007), 
Almeida (2008), Alves & Kolbek (2009), Ferreira 
& Forzza (2009),  Borges et al. (2010) e Almeida 
et al. (2014), têm demonstrado que a família tem 
grande importância na composição florística deste 
estado, e que é uma das mais importantes nos 
Campos Rupestres (Mendoça et al. 1998; Almeida 
et al. 2005). O Cerrado é o domínio fitogeográfico 
brasileiro que concentra o maior número de 
espécies de Asteraceae ameaçadas de extinção, 
uma vez que esta família é muito frequente neste 
domínio, que tem sofrido forte pressão antrópica 
(Nakajima et al. 2012). Os Campos Rupestres que 
ocorrem no Cerrado destacam-se com um elevado 
número de espécies endêmicas, em especial de 
Asteraceae (Giulietti et al. 2005; Nakajima et al. 
2012; Ribeiro et al. 2008).

Os Campos Rupestres sobre quartzito 
estão normalmente associados ao Cerrado, mas 
também podem ocorrer associados à Caatinga, 
a Mata Atlântica ou até mesmo associados com 
a Mata Atlântica e com o Cerrado, como ocorre 
nas Serras da Bocaina e de Carrancas, localizadas 
em uma área de transição entre os dois domínios 
fitogeográficos (Almeida 2008; Oliveira-Filho 
& Fluminhan-Filho 1999; Conceição & Pirani 
2007). A vegetação dos Campos Rupestres sobre 
quartzitos consiste basicamente em dois grandes 
grupos: os campos, em que são observadas espécies 
herbáceas crescendo sobre solo arenoso-pedregoso, 
que muitas vezes rodeiam os afloramentos rochosos 
quartzíticos; e os afloramentos rochosos, onde 
predominam arbustos, subarbustos e algumas 
herbáceas, que fixam suas raízes em fendas de rocha 
ou aglomeram-se em pequenas depressões dentro 
do próprio afloramento, onde pode haver maior 
deposição de areia, resultante da decomposição 
das rochas, além de matéria orgânica (Benites et 
al. 2003).

O fato de muitas espécies endêmicas dos 
Campos Rupestres apresentarem uma distribuição 
restrita a pequenas áreas e em poucas localidades 
significa que elas estão sobre constante risco de 
extinção. A conservação destas espécies depende 
da proteção do ambiente em que são encontradas 
(Alves & Kolbek 1994).  Oliveira-Filho & 
Fluminhan-Filho (1999) destacaram que devido 
à riqueza, o grau de especialização das espécies 
de sua flora e o elevado número de espécies 
endêmicas dos Campos Rupestres, torna este tipo 
de vegetação prioritário para a conservação.

Assim, torna-se fundamental o estudo da 
flora de Asteraceae dos Campos Rupestres das 
Serras da Bocaina e de Carrancas como estratégia 
para conservação da Serra, principalmente por 
essas áreas representarem um ponto geográfico 
estratégico para a dispersão de espécies campestres 
no estado de Minas Gerais, por conectarem as 
formações campestres do Centro, Sul e Sudoeste 
do Estado. Além disso, há o fato da enorme 
diversidade existente ainda pouco estudada, 
devido às poucas coletas realizadas nessas áreas, 
as quais estão constantemente ameaçadas por 
ações antrópicas. Desta forma, o objetivo deste 
estudo é apresentar o levantamento florístico de 
Asteraceae dos Campos Rupestres das Serras da 
Bocaina e de Carrancas e verificar as relações 
desta flora com os Campos de diferentes Domínios 
vegetacionais do Brasil.
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Material e Métodos
Descrição da área
As Serras da Bocaina e de Carrancas estão 

localizadas no Planalto do Alto Rio Grande, no 
sul de Minas Gerais (Fig. 1), atravessando os 
municípios de Lavras, Itumirim, Ingaí, Itutinga, 
Carrancas e Minduri. As dobras se tipificam 
na forma da letra “Z” interligando as serras do 
Pombeiro, das Bicas, da Chapada das Perdizes, do 
Carrapato, do Farias, do Campestre e da Estância, 
formando, assim, o Complexo de Serras da Bocaina 
e de Carrancas. Este domínio morfo-estrutural 
localiza-se na sequência de compartimentos 
planálticos da região do Alto Rio Grande no sul 
de Minas Gerais ou, ainda, do chamado Campo 
das Vertentes, com a presença bem marcada de 
cristas monoclinais quartzíticas, caracterizando 
um sistema de relevo amorreado e colinoso em 
serras alongadas e tectonicamente deformadas 
(Neto 2012). Define-se, assim, um geoambiente 
destacadamente individualizado nas cristas 
quartzíticas, onde se forma uma paisagem litólica 

e revestida por Campos Rupestres, com uma 
flora altamente adaptada às fendas presentes nos 
afloramentos rochosos e à escassez hídrica que se 
confina nestes compartimentos geomorfológicos 
(Neto 2012). O Projeto RADAMBRASIL (1983) 
dimensiona o Planalto do Alto Rio Grande em 
aproximadamente 17.609 km² de área, desde a 
extremidade sul de Minas Gerais, no contato com 
o Planalto do Itatiaia, até a região de São João Del 
Rei e Barbacena, na passagem para a bacia do São 
Francisco, apresentando apreciável diversidade 
morfológica e tectono-estrutural.

As altitudes nas Serras da Bocaina e de 
Carrancas concentram-se na faixa dos 800–1.200 
metros, alcançando até 1.600 metros no alto 
das serras, enquanto terras mais baixas, na faixa 
dos 500–800 metros, se encontram em Lavras 
e nos municípios próximos. De acordo com a 
classificação de Köppen, o padrão climático 
da região enquadra-se no tipo Cwb, ou seja, o 
clima é temperado mesotérmico, caracterizado 
por verões amenos e úmidos, e invernos secos. A 

Figura 1 – Localização geográfica das áreas de Campos Rupestres com ocorrência de Asteraceae em Minas Gerais.
Figure 1 – Geographical location of areas of rocky outcrop grasslands with occurrence of Asteraceae in Minas Gerais.
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temperatura média anual é de 20°C, com médias 
mensais variando de 10°C, em julho, e 25°C, em 
janeiro; a pluviosidade média anual é de 1.400 
mm, concentrando-se nos meses de novembro a 
fevereiro (Atlas climatológico do Estado de Minas 
Gerais 1982; Simões & Kinoshita 2002).

Levantamento florístico e
análise de dados
Foram realizadas viagens mensais para 

coleta de material botânico em 11 áreas localizadas 
nos municípios de Lavras, Itumirim, Itutinga, 
Carrancas e Minduri que estão localizadas nas 
Serras da Bocaina e de Carrancas, no período de 
março de 2010 a fevereiro de 2012. Os locais de 
coleta foram estabelecidos de maneira a cobrir toda 
extensão das Serras da Bocaina e de Carrancas, 
favorecendo as áreas mais bem conservadas e 
representativas da vegetação original. As coletas 
de exemplares com flores e/ou frutos foram feitas 
nas formações de Campos Rupestres.

Os materiais coletados foram preparados 
seguindo técnica usual de herborização. A 
montagem e incorporação das exsicatas foram 
realizadas no Herbário ESAL (Universidade 
Federal de Lavras). A identificação dos materiais 
botânicos coletados foi realizada por meio de uso 
de chaves de identificação disponíveis para tribos, 
gêneros e espécies em literatura, comparações 
morfológicas e com exsicatas dos Herbários ESAL 
e INCT - Herbário Virtual da Flora e dos Fungos 
(<http://inct.splink.org.br>) e confirmado por 
especialistas.

Foi utilizada a classificação de Funk et al. 
(2009), que considera 43 tribos para Asteraceae. 
Os nomes foram uniformizados através da exclusão 
dos sinônimos nomenclaturais, utilizando os sites 
da Lista de Espécies da Flora do Brasil (<http://
reflora.jbrj.gov.br>) e o The Plant List (<http://
www.theplantlist.org>).

A similaridade florística foi realizada entre 
as Serras da Bocaina e de Carrancas com outras 
17 áreas de Campos de Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Bahia (Fig. 1). Os dados sobre 
a composição florística das demais áreas foram 
obtidos através de consultas bibliográficas: Parque 
Nacional Serra dos Órgãos (Rizzini 1954); Parque 
Nacional do Itatiaia (Barroso 1957); Serra do Cipó 
(Giulietti et al. 1987); Pico das Almas (Hind, 1995); 
Alto Paraíso - Chapada dos Veadeiros (Munhoz 
& Proença 1998); Parque Nacional da Serra da 
Canastra (Nakajima & Semir 2001); Serra de 

Grão-Mogol (Hind 2003a); Catolés (Hind 2003b); 
Cerrados de São Paulo (Almeida et al. 2005); 
Campos de Itararé (Scaramuzza 2006); Serra do 
Cabral (Hatschbach et al. 2006); Parque Estadual 
do Itacolomi (Almeida 2008); Serra Fina (Meireles 
2009); Serra de São José (Alves & Kolbek 2009); 
Toca do Urubus (Ferreira & Forzza 2009); Parque 
Estadual do Ibitipoca (Borges et al. 2010); Reserva 
Ecológica do Panga (Hattori & Nakajima 2011).

Para definir os grupos com diferentes graus 
de similaridade florística foram feitas análises 
de agrupamento e de ordenação utilizando o 
coeficiente de similaridade de Jaccard (Brower 
& Zar 1984). Para a análise de agrupamento 
utilizou-se o método de ligação de médias não 
ponderadas (UPGMA - Sneath & Sokal 1973), e 
para a análise de ordenação utilizou-se o método 
de escalonamento multidimensional não métrico 
(NMDS). A análise one-way ANOSIM foi 
realizada para testar a significância da separação 
de possíveis grupos formados (Clarke 1993). Os 
dados florísticos foram organizados em níveis 
específicos, em uma matriz de presença e ausência. 
Utilizou-se o teste de Mantel (Mantel 1967) para 
verificar a correlação entre a similaridade florística 
e a distância geográfica entre as áreas analisadas. 
Todas as análises foram feitas no programa PAST 
(Hammer et al. 2001).

Resultados
Nas Serras da Bocaina e de Carrancas foram 

identificadas 117 espécies, distribuídas em 43 
gêneros pertencentes a 14 tribos de Asteraceae (Tab. 
1). As tribos com maior riqueza de gêneros foram 
Eupatorieae (13) e Vernonieae (11). Os gêneros 
com maior riqueza de espécies foram Baccharis L. 
(14), Lessingianthus H.Rob. (10), Mikania Willd. 
(8) e Chromolaena DC. (8). Na comparação com 
outras áreas serranas, foi observado que na Toca 
dos Urubus, no Parque Estadual do Ibitipoca, na 
Serra de São José, no Parque Estadual do Itacolomi, 
Serra dos Órgãos, Serra Fina, Itatiaia, Pico das 
Almas e nos Campos de Itararé o gênero Baccharis 
também possui o maior número de espécies. Já 
nas Serras da Canastra e do Cipó, Lessingianthus 
e Mikania são os gêneros mais representativos. 
Na Serra do Cabral, na Chapada dos Veadeiros, 
Cerrados de São Paulo o gênero Lessingianthus são 
mais representativos, enquanto em Grão-Mogol e 
Catolé o gênero Mikania possui maior riqueza de 
espécies. Outros gêneros como Chromolaena (Toca 
dos Urubus, Serra de São José e Parque do Estadual 
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do Itacolomi, Panga), Aspilia Thouars (Serra de São 
José), Lychnophora Mart. (Serra de Grão-Mogol) 
estão entre os três mais representativos dentro de 
suas respectivas áreas.

As tribos com maior riqueza de espécies 
foram Eupatorieae e Vernonieae com 35 e 33 
espécies, respectivamente, seguido por Astereae 
com 18 espécies (Fig. 2). Essas três tribos contêm 
aproximadamente 73% do número de espécies 
encontradas nas Serras da Bocaina e de Carrancas. 
Essas três tribos também foram mais representativas 
nas outras áreas comparadas (Tab. 2).

Nas 18 áreas analisadas obteve-se um total 
de 935 espécies distribuídas em 166 gêneros e 20 
tribos. A espécie que apresentou maior distribuição 
foi Achyrocline satureioides, sendo encontrada 
em 15 áreas. Enquanto Ageratum fastigiatum e 
Baccharis linearifolia foram registrados em 13 
áreas. Achyrocline alata, Ayapana amygdalina 
e Elephantopus mollis foram encontradas em 12 
áreas. Foram registradas 91 espécies restritas a 
três áreas, 214 espécies a duas áreas e, finalmente, 
ocorrendo em apenas uma área, foram registradas 
440 espécies, o que corresponde a 47% do total de 
espécies das 18 áreas analisadas. Como exemplo, 
as espécies Baccharis lymanii, Aspilia subpetiolata, 
Ichthyothere rufa, Senecio pellucidinervis e 
Lessingianthus adenophyllus foram registradas 
somente para as Serras da Bocaina e de Carrancas 
dentre as áreas analisadas.

As Serras da Bocaina e de Carrancas 
apresentaram maior similaridade florística com 

a Serra da Canastra (J = 0,27), Serra de São José 
(J = 0,24) e Toca dos Urubus (J = 0,21), e menor 
similaridade com a Serra dos Órgãos (J = 0,04) 
(Tab. 3). Entre as outras áreas analisadas, Pico das 
Almas e Catolé (J = 0,43) apresentaram a maior 
similaridade florística. Já a menor similaridade 
florística ocorreu entre Serra de Grão-Mogol e 
Serra Fina (J = 0,01). O teste de Mantel não indicou 
correlação significativa em relação à similaridade 
florística e a distância geográfica entre as áreas 
analisadas (r = 0,1213, p = 0,0802).

Na análise de agrupamento UPGMA (Fig. 
3) foi observada a formação de três grupos, sendo 
o primeiro grupo formado pelas áreas Pico das 
Almas, Catolé, Grão Mogol, Serra do Cabral e 
Chapada dos Veadeiros. O segundo grupo formado 
está representado pelas Serras dos Órgãos, Itatiaia, 
Serra Fina, Ibitipoca e Itacolomi. E o terceiro grupo 
formado é composto pelas áreas Panga, Cerrados de 
São Paulo, Campos de Itararé, Serra do Cipó, Serra 
de São José, Toca dos Urubus, Serra da Canastra 
e Serras da Bocaina e de Carrancas. A análise de 
ordenação NMDS (Fig. 4) indicou a separação de 
três grupos seguindo os mesmos padrões da análise 
de agrupamento, com exceção da Serra do Cipó 
se mostrou em uma posição intermediaria entre o 
primeiro e o terceiro grupo. A separação dos grupos 
foi confirmada pela one-way ANOSIM (R = 0,57; 
p = 0,0007).

Discussão
A riqueza encontrada nas Serras da Bocaina 

e de Carrancas pode ser explicada pela variedade 
de características geoambientais encontradas nos 
Campos Rupestres da área, assim como foi observado 
na Serra da Canastra (Nakajima & Semir 2001) e no 
Parque Estadual do Ibitipoca (Borges et al. 2010). 
Nos Campos Rupestres, muitos habitats distintos 
podem ocorrer juntos ou em mosaico, de modo que 
plantas com estratégias de vida diferentes podem 
crescer próximas entre si, criando oportunidades para 
o estabelecimento de uma flora muito diversificada 
(Ribeiro et al. 2007). A grande heterogeneidade 
espacial e as condições ambientais extremas nos 
Campos Rupestres criam limitações múltiplas de 
recursos e propiciam a coexistência de um grande 
número de espécies (Tilman 1994). A flora de Campos 
Rupestres está sujeita a flutuações extremas em 
termos de temperatura, insolação e disponibilidade 
hídrica, e juntamente com a paisagem rochosa, 
com cristas e vales, fornece um grande número de 
microclimas que suportam uma grande variedade de 
comunidades vegetais diferentes (Zappi et al. 2003).

Figura 2 – Número de espécies e gêneros em cada 
tribo que ocorre nas Serras da Bocaina e de Carrancas.
Figure 2 – Richness of species and genera in each tribe found 
in the Serras da Bocaina e de Carrancas.
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Na Região Neotropical, Eupatorieae possui 
maior número de espécies entre as tribos de 
Asteraceae, ocorrendo ainda, diversos representantes 
na América do Norte. Esse padrão de distribuição 
geográfica, com absoluto predomínio da tribo no 
hemisfério ocidental, reflete claramente a origem 
Neotropical presumida para a tribo (King & 
Robinson 1987), corroborando a maior riqueza de 
gêneros e espécies encontradas no presente estudo. 

Os gêneros com maior riqueza de espécies das 
Serras da Bocaina e de Carrancas foram Baccharis, 
Lessingianthus, Mikania e Chromolaena, o 
que pode estar relacionado com os centros de 

diversidades destes gêneros. Os principais centros 
de diversidade de Baccharis são os Andes, da 
Colômbia até a região central do Chile e da 
Argentina, e as regiões montanhosas do sudeste 
do Brasil, Uruguai e leste do Paraguai (Müller 
2006). Lessingianthus é amplamente distribuído 
na América do Sul, como Venezuela, Colômbia, 
Peru, Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai 
(Robinson 2007). Mikania tem dois grandes centros 
de diversidade na América do Sul: o primeiro 
localiza-se desde Minas Gerais e Rio de Janeiro 
até o Paraná e Santa Catarina, com muitas espécies 
estendendo-se até o Paraguai, Uruguai e Argentina; 

Figura 3 – Dendrograma de similaridade florística 
entre as oito áreas analisadas (coeficiente de correlação 
cofenética = 0,7823). Boc = Serras da Bocaina e de 
Carrancas; TcUru = Toca dos Urubus; Ibit = Parque 
Estadual do Ibitipoca; SãoJ = Serra de São José; Cipó 
= Serra do Cipó; GrMo = Serra de Grão – Mogol; Can 
= Parque Nacional da Serra da Canastra; Itac = Parque 
Estadual do Itacolomi; Cab = Serra do Cabral; Org - 
Serra dos Órgãos; Fina - Serra Fina; Itat - Itatiaia; PiAl 
- Pico das Almas; Cat - Catolés; Vea - Chapada dos 
Veadeiros; Pang - Reserva ecológica do Pangá; CeSP 
- Cerrados de São Paulo; CaIt - Campos de Itararé.
Figure 3 – Dendrogram of floristic similarity among the eight 
areas analyzed (Cophenetic Correlation = 0.7823). Boc = Serras 
da Bocaina e de Carrancas; TcUru = Toca dos Urubus; Ibit = 
Parque Estadual do Ibitipoca; SãoJ = Serra de São José; Cipó = 
Serra do Cipó; GrMo = Serra de Grão – Mogol; Can = Parque 
Nacional da Serra da Canastra; Itac = Parque Estadual do 
Itacolomi; Cab = Serra do Cabral; Org - Serra dos Órgãos; Fina 
- Serra Fina; Itat - Itatiaia; PiAl - Pico das Almas; Cat - Catolés; 
Vea - Chapada dos Veadeiros; Pang - Reserva ecológica do 
Pangá; CeSP - Cerrados de São Paulo; CaIt - Campos de Itararé.

Figura 4 – Gráfico obtido pelo método de escalonamento 
multidimensional não métrico (NMDS), estresse = 
0,2072. Boc = Serras da Bocaina e de Carrancas; 
TcUru = Toca dos Urubus; Ibit = Parque Estadual do 
Ibitipoca; SãoJ = Serra de São José; Cipó = Serra do 
Cipó; GrMo = Serra de Grão – Mogol; Can = Parque 
Nacional da Serra da Canastra; Itac = Parque Estadual 
do Itacolomi; Cab = Serra do Cabral; Org - Serra dos 
Órgãos; Fina - Serra Fina; Itat - Itatiaia; PiAl - Pico das 
Almas; Cat - Catolés; Vea - Chapada dos Veadeiros; 
Pang - Reserva ecológica do Pangá; CeSP - Cerrados 
de São Paulo; CaIt - Campos de Itararé.
Figure 4 – Graph obtained by the method of non-metric 
multidimensional scaling (NMDS), stress = 0.2072. Boc = 
Serras da Bocaina e de Carrancas; TcUru = Toca dos Urubus; 
Ibit = Parque Estadual do Ibitipoca; SãoJ = Serra de São José; 
Cipó = Serra do Cipó; GrMo = Serra de Grão – Mogol; Can = 
Parque Nacional da Serra da Canastra; Itac = Parque Estadual do 
Itacolomi; Cab = Serra do Cabral; Org - Serra dos Órgãos; Fina 
- Serra Fina; Itat - Itatiaia; PiAl - Pico das Almas; Cat - Catolés; 
Vea - Chapada dos Veadeiros; Pang - Reserva ecológica do 
Pangá; CeSP - Cerrados de São Paulo; CaIt - Campos de Itararé.
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o segundo localiza-se nos países andinos, da 
Colômbia até a Bolívia (Holmes 1995). O gênero 
Chromolaena está distribuído no Norte do México, 
Sudeste dos Estados Unidos e principalmente 
na América do Sul, apresentando menor riqueza 
em outros continentes (King & Robinson 1970). 
Portanto, estes fatos mostram que a América do 
Sul, incluindo o Brasil é o principal centro de 
diversidade para estes gêneros, cuja maioria das 
espécies, segundo Nakajima & Semir (2001), são 
características e representativas das diferentes 
fisionomias de Cerrados e Campos Rupestres.

A grande ocorrência de  Achyrocline 
satureioides, Ageratum fastigiatum, Baccharis 
linearifolia,  Achyrocline alata ,  Ayapana 
amygdalina e Elephantopus mollis na maioria das 
áreas analisadas provavelmente está relacionada 

com a ampla distribuição destas espécies. De 
acordo com Almeida (2008), Elephantopus 
mollis possui distribuição Pantropical, e Ayapana 
amygdalina encontra-se incluída no padrão de 
distribuição Neotropical, ocorrendo na América 
Central, Guianas, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai 
e Brasil. O mesmo autor mostra que Achyrocline 
satureoides e Achyrocline alata estão incluídas no 
padrão Sul-Americano, e Ageratum fastigiatum se 
inclui no padrão de distribuição Brasil Atlântico 
Nordeste-Sudeste-Sul, o qual abrange desde o 
norte da Bahia até o Rio Grande do Sul. Baccharis 
linearifolia possui ampla distribuição no Brasil, 
ocorrendo em todos os domínios fitogeográficos 
brasileiros (Heiden & Schneider 2014).

Segundo a Lista de Espécies da Flora do 
Brasil (2014), as espécies Baccharis lymanii, 

Tabela 3 – Matriz de similaridade florística representada pelos valores do índice de Jaccard entre as áreas estudadas. 
Boc = Serras da Bocaina e de Carrancas; TcUru = Toca dos Urubus; Ibit = Parque Estadual do Ibitipoca; SãoJ = Serra 
de São José; Cipó = Serra do Cipó; GrMo = Serra de Grão – Mogol; Can = Parque Nacional da Serra da Canastra; 
Itac = Parque Estadual do Itacolomi; Cab = Serra do Cabral; Org - Serra dos Órgãos; Fina - Serra Fina; Itat - Itatiaia; 
PiAl - Pico das Almas; Cat - Catolés; Vea - Chapada dos Veadeiros; Pang - Reserva ecológica do Pangá; CeSP - 
Cerrados de São Paulo; CaIt - Campos de Itararé.
Table 3 – Matrix of floristic similarity represented by the values   of the Jaccard index among the areas studied. Boc = Serras da Bocaina 
e de Carrancas; TcUru = Toca dos Urubus; Ibit = Parque Estadual do Ibitipoca; SãoJ = Serra de São José; Cipó = Serra do Cipó; GrMo 
= Serra de Grão – Mogol; Can = Parque Nacional da Serra da Canastra; Itac = Parque Estadual do Itacolomi; Cab = Serra do Cabral; 
Org - Serra dos Órgãos; Fina - Serra Fina; Itat - Itatiaia; PiAl - Pico das Almas; Cat - Catolés; Vea - Chapada dos Veadeiros; Pang - 

Reserva ecológica do Pangá; CeSP - Cerrados de São Paulo; CaIt - Campos de Itararé.

Boc Toca Ibit SãoJ Cipó GrMo Can Itac Cab Org Fina Itat PiAl Cat Vea Pang CeSP CaIt

Boc 1

Toca 0.21 1

Ibit 0.17 0.12 1

SãoJ 0.24 0.22 0.16 1

Cipó 0.20 0.12 0.11 0.14 1

GrMo 0.09 0.10 0.08 0.13 0.14 1

Can 0.27 0.18 0.18 0.18 0.15 0.10 1

Itac 0.19 0.13 0.24 0.19 0.18 0.12 0.21 1

Cab 0.14 0.10 0.09 0.10 0.13 0.14 0.15 0.11 1

Org 0.04 0.06 0.14 0.07 0.04 0.05 0.08 0.15 0.03 1

Fina 0.08 0.03 0.20 0.06 0.06 0.01 0.08 0.14 0.03 0.12 1

Itat 0.08 0.08 0.21 0.09 0.08 0.05 0.13 0.21 0.05 0.27 0.26 1

PiAl 0.11 0.11 0.09 0.11 0.08 0.15 0.08 0.14 0.10 0.07 0.03 0.07 1

Cat 0.09 0.09 0.09 0.13 0.10 0.13 0.07 0.16 0.07 0.07 0.03 0.07 0.43 1

Vea 0.07 0.09 0.04 0.06 0.10 0.08 0.10 0.08 0.13 0.03 0.02 0.05 0.07 0.10 1

Pang 0.17 0.15 0.08 0.13 0.09 0.05 0.16 0.13 0.12 0.08 0.04 0.07 0.08 0.09 0.12 1

CeSP 0.14 0.17 0.06 0.10 0.07 0.03 0.10 0.10 0.09 0.05 0.03 0.05 0.05 0.08 0.07 0.21 1

CaIt 0.13 0.12 0.11 0.13 0.10 0.04 0.15 0.19 0.05 0.11 0.09 0.16 0.07 0.10 0.07 0.13 0.15 1
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Aspilia subpetiolata, Ichthyothere rufa, Senecio 
pellucidinervis e Lessingianthus adenophyllus, que 
foram registradas somente para as Serras da Bocaina 
e de Carrancas dentre as áreas analisadas, possuem 
registros de ocorrência em formações campestres e 
Cerrados em outras áreas do Brasil. Os isolamentos 
em escala regional e local constituem fatores 
importantes aos padrões de distribuição detectados 
nas áreas de Campos Rupestres, demonstrando a 
relevância de espécies restritas a um tipo de habitat 
e/ou localidade para estratégias em conservação 
(Conceição & Pirani 2005).

Os baixos valores de similaridade encontrados 
nas 18 áreas analisadas neste estudo sugerem 
haver particularidades florísticas em cada área, 
como, por exemplo, a distribuição restrita de 440 
espécies a apenas uma área, o que corresponde a 
47% do total das espécies analisadas. Conceição & 
Pirani (2007) mostraram que diferentes habitats de 
Campos Rupestres da Chapada Diamantina possuem 
distintas composições florísticas, embora a riqueza 
de espécies não seja significativamente diferente 
entre eles, confirmando que cada região possui 
uma composição florística única, mantendo padrões 
similares de riqueza de espécies e representatividade 
taxonômica. Assim, ao mesmo tempo em que os 
Campos Rupestres são igualmente importantes em 
termos de diversidade, não são equivalentes em 
termos de composição florística, apresentando alta 
proporção de espécies endêmicas (Conceição & 
Pirani 2005; Rapini et al. 2008).

Em geral, as análises realizadas mostraram 
os mesmos padrões de informação, evidenciando 
os grupos formados de acordo com a similaridade 
florística de cada área. Foi demonstrado ainda, 
através do teste de Mantel, que a distância 
geográfica entre as áreas não influenciou o padrão 
de similaridade florística, provavelmente devido 
ao baixo compartilhamento de espécies entre 
as áreas. Entretanto, as relações na composição 
florística entre os grupos formados provavelmente 
estão relacionadas com aspectos geomorfológicos, 
edáficos, climáticos, além da influência vegetacional 
dos domínios fitogeográficos onde estão inseridos 
estes Campos Rupestres (Almeida 2008; Borges 
et al. 2010; Nakajima & Semir 2001; Carmo & 
Jacobi 2013). De acordo com Oliveira-Filho & 
Fontes (2000) o clima é fundamental nos processos 
evolutivos e na distribuição das formações vegetais 
no mundo. Ainda, Borges et al. (2010) destacam 

a grande importância de eventos históricos na 
distribuição das espécies, como por exemplo, 
estabilização geológica no Cretáceo e flutuações 
climáticas no Quaternário. Romero & Martins (2002) 
constataram que espécies de Melastomataceae que 
ocorrem na Serra da Canastra possuem maior 
similaridade florística com as espécies da Serra de 
Carrancas. Segundo Drummond et al. (2007), o 
maior número de espécies de Melastomataceae em 
comum com a Serra de São José ocorre na Serra da 
Canastra devido à afinidade geológica entre as duas 
áreas, corroborando, assim, com a importância das 
origens das formações geomorfológicas e edáficas 
nas relações florística entre as áreas. As Serras da 
Bocaina e de Carrancas estão localizadas em um 
ponto geográfico estratégico para a dispersão de 
espécies campestres no estado de Minas Gerais por 
conectarem as formações campestres do centro, sul 
e sudoeste em Minas Gerais, apesar de apresentarem 
maiores relações florísticas com a Serra da Canastra, 
localizada a sudoeste do estado.

Essas regiões montanhosas onde ocorrem os 
Campos Rupestres são descontínuas, e na maioria das 
vezes, as espécies são representadas por populações 
disjuntas (Giulietti & Pirani 1988). Considerando 
a principal síndrome de dispersão de Asteraceae, 
com a maioria das espécies anemocóricas, pode-se 
justificar a minimização desta barreira migratória 
para algumas espécies (Hensen & Müller 1997; 
Almeida 2008). Porém, para a maioria das espécies, 
as barreiras impostas pelas disjunções dos Campos 
Rupestres podem ter resultado em processos de 
especiações através do tempo (Giulietti & Pirani 
1988; Borges et al. 2010). Sendo assim, o grau de 
endemismos de tais ecossistemas é considerável, o 
que ressalta sua importância ecológica e justifica 
sua conservação, a fim de minimizar as ameaças 
de extinção dadas por fatores antrópicos e pela 
descontinuidade geográfica que caracteriza a 
distribuição destas comunidades e as tornam 
suscetíveis a uma série de processos deletérios (Neto 
2012; Giulietti & Pirani 1988).
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Resumo
O presente estudo consiste no levantamento florístico-taxonômico das espécies de Capparaceae para o 
estado do Rio Grande do Norte (RN), Nordeste do Brasil. Foram registrados cinco gêneros e seis espécies: 
Capparidastrum (1 sp.); Crateva (1 sp.); Cynophalla (2 spp.); Mesocapparis (1 sp.) e Neocalyptrocalyx (1 sp.). 
As espécies ocorrem com maior frequência em Caatinga sensu lato e em Floresta Estacional Semidecidual. 
Capparidastrum frondosum e Mesocapparis lineata são novas ocorrências, esta última restrita a uma única 
localidade no estado. São apresentadas descrições, chave de identificação para as espécies e ilustrações.
Palavras-chave: Brassicales, taxonomia, flora, Cynophalla, Região Nordeste.

Abstract
This study consists in the floristic-taxonomic survey of the Capparaceae species in the state of Rio Grande do 
Norte (RN), Northeastern Brazil. Five genera and six species of Capparaceae were registered: Capparidastrum 
(1 sp.); Crateva (1 sp.); Cynophalla (2 sp.); Mesocapparis (1 sp.) and Neocalyptrocalyx (1 sp.). The 
species occur more frequently in vegetation of Caatinga sensu lato and in Seasonal Semideciduous Forest. 
Capparidastrum frondosum and Mesocapparis lineata are new records for the state, with last one being 
restricted to a single locality. Descriptions, identification key for species, illustrations and images are presented.
Key words: Brassicales, taxonomy, flora, Cynophalla, Northeastern Brazil.
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Introdução
Capparaceae abrange 25 gêneros e 

aproximadamente 480 espécies, das quais ca. 110 
(~23%) de 18 gêneros estão distribuídas na região 
Neotropical (Cornejo & Iltis 2012; Soares Neto et 
al. 2014). Tem distribuição pantropical e ocorre 
com grande frequência em ambientes sazonalmente 
secos (Hall et al. 2002). Apresenta hábito arbóreo, 
arbustivo e raramente lianescente, folhas simples ou 
compostas 3-folioladas, brácteas florais decíduas, 
flores tetrâmeras e de antese noturna, estames 
exsertos, numerosos, ovário elevado por um ginóforo 
e frutos geralmente carnosos (Cornejo 2009). Agentes 
polinizadores e dispersores dessa família ainda são 
pouco conhecidos (Cornejo & Iltis 2012).

Entre as espécies que se destacam pelo valor 
econômico, pode ser citada Capparis spinosa L., a 
alcaparra, muito utilizada na alimentação humana, 
cujos botões florais e frutos são consumidos ao 

vinagrete (Cornejo &Iltis 2012). Já Cynophalla 
flexuosa (L.) J.Presl é utilizada como forrageira 
para alimentação animal no Nordeste brasileiro 
(Almeida Neto et al. 2011). O trapiá (Crateva tapia 
L.) é utilizado para arborização e recomposição 
de áreas degradadas e seus frutos são consumidos 
como refrescos ou bebidas vinosas (Lorenzi 2002; 
Alves et al. 2012).

Para o Brasil são registrados 12 gêneros 
e 29 espécies, das quais 12 são endêmicas do 
país, destacando-se Colicodendron yco Mart. e 
Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo 
& Iltis, espécies típicas da Caatinga (Costa e 
Silva 2002; Cornejo et al. 2015). Estudos sobre 
Capparaceae no Brasil foram realizados para o Rio 
de Janeiro, por Carvalho (1959) e Fuks & Costa 
e Silva (2000), que realizaram um tratamento 
florístico, e Costa e Silva (2014), que listou as 
espécies e o estado de conservação no Catálogo da 
Flora do Rio de Janeiro; para o Mato Grosso, por 
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Dubs (1998), que listou as espécies ocorrentes; para 
Pernambuco, por Costa e Silva (1995), que realizou 
um tratamento taxonômico do gênero Capparis 
L.; e Soares Neto et al. (2014), que realizaram um 
tratamento florístico para o estado do Ceará.

Atualmente, são reconhecidas 1.343 espécies 
de angiospermas para o Rio Grande do Norte (Lista 
de Espécies da Flora do Brasil 2015) e, segundo 
Versieux et al. (2013), o estado possui uma flora 
pouco conhecida, com estudos escassos ou pontuais. 
Merecem destaque dois levantamentos sobre 
Leguminosae da Mata Atlântica (Queiroz & Loiola 
2009; São-Mateus et al. 2013), estudos pontuais sobre 
Myrtaceae, Rubiaceae e Poaceae (Silva 2009; Mól 
2010; Oliveira et al. 2014, respectivamente) e dois 
tratamentos florísticos sobre Turneraceae (Rocha et 
al.2012) e Erythroxylaceae (Costa-Lima et al. 2014).

O presente estudo objetiva o estudo florístico-
taxonômico das Capparaceae na flora do Rio Grande 
do Norte, contribuindo para ampliar e complementar 
lacunas de conhecimento sobre a flora do estado, 
incluindo informações sobre a morfologia, chave de 
identificação para os táxons, distribuição geográfica, 
ecologia e conservação das espécies.

Material e métodos
Área de estudo
O estado do Rio Grande do Norte está 

localizado na Região Nordeste do Brasil, entre os 
intervalos de 4°−7° de latitude Sul e 34°−38° de 
longitude Oeste, apresentando uma extensão de 
53.077,3 km², limitando-se ao oeste com o Ceará, ao 
sul com a Paraíba e a leste e ao norte com o Oceano 
Atlântico (SEPLAN 2013). A vegetação do estado 
está representada por Caatingas (Hiperxerófila, 
Hipoxerófila e Seridó), Cerrados, Florestas 
(Caducifólia, Subcaducifólia, Subperenifólia e 
Estacional Mista Dicótilo-Palmácea), Vegetação de 
Dunas, Vegetação de Restinga, Formações rupestres, 
Campos (de várzea e antrópicos), Manguezais, 
Desertos Salinos, Capoeiras e Vegetação Aquática 
(SUDENE 1971).

Metodologia
Expedições de campo para observação, 

registro fotográfico e coleta de material foram 
realizadas no estado no período de maio de 2013 e 
abril de 2014. As coleções dos herbários ALCB, ASE, 
CEPEC, EAC, HUEFS, IPA, JPB, MOSS, UFRN 
e VIES, acrônimos segundo Thiers (2014), foram 
consultadas para verificar dados de distribuição 
geográfica e para comparação e identificação dos 

espécimes da área de estudo. As descrições e as 
análises morfológicas se basearam nos materiais 
coletados no estado, porém quando as amostras eram 
insuficientes foram utilizados materiais adicionais 
de outros estados do Brasil. Para a ausência de 
alguma estrutura morfológica em algumas espécies 
utilizou-se o termo “não observado”. Apenas para o 
gênero Cynophalla (DC.) J.Presl foi elaborada uma 
descrição genérica, por estar representado na área de 
estudo por mais de uma espécie.

A terminologia utilizada para a descrição 
dos caracteres morfológicos seguiu Radford 
et al. (1974) e para os frutos, Spjut (1994). As 
abreviaturas dos autores dos táxons estão de 
acordo com o IPNI (2015). Para a classificação da 
vegetação onde as espécies ocorreram considerou-
se a proposta de Thomas & Barbosa (2008) para 
a Mata Atlântica e a da SUDENE (1971) para a 
Caatinga. Os períodos de floração e frutificação 
foram obtidos dos rótulos das exsicatas analisadas. 
A lista de exsicatas examinadas segue a ordem de 
apresentação: coletor, número de coleta e espécie 
segundo a apresentação no texto.

Resultados e Discussão
Para o Rio Grande do Norte foram registradas 

seis espécies de Capparaceae pertencentes a cinco 
gêneros: Capparidastrum (DC.) Hutch. (1); Crateva 
L. (1); Cynophalla (DC.) J.Presl (2); Mesocapparis 
(Eichler) Cornejo & Iltis (1) e Neocalyptrocalyx 
Hutch. (1). Capparidastrum frondosum (Jacq.) 
Cornejo & Iltis e Mesocapparis lineata (Dombey 
ex. Pers.) Cornejo & Iltis são novas ocorrências 
para o estado e todas as espécies ocorrem em pelo 
menos uma Unidade de Conservação.

Apenas Crateva tapia L. e Neocalyptrocalyx 
longifolium (Mart.) Cornejo & Iltis ocorreram 
associadas apenas à Caatinga, enquanto Mesocapparis 
lineata é conhecida até o presente por apenas 
uma coleta na Mata Atlântica. Capparidastrum 
frondosum, Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl e C. 
hastata (Jacq.) J.Presl ocorreram tanto na Caatinga 
quanto na Mata Atlântica, sendo as duas últimas às 
espécies mais amplamente distribuídas no estado.

Capparaceae Juss., nom. cons.
Árvores ou arbustos, raramente lianas. Ramos 

lenhosos, glabros ou pilosos, tricomas simples ou 
estrelados. Estípulas, se presentes, intrapeciolares. 
Folhas simples ou raro compostas 3-folioladas, 
alternas, às vezes congestas no ápice dos ramos, 
raramente opostas, às vezes nectários presentes 



Capparaceae do Rio Grande do Norte

Rodriguésia 66(3): 847-857. 2015

849

nas axilas foliares. Inflorescência racemosa, 
corimbosa ou flores solitárias, terminal ou axilar; 
brácteas 1−2, basais. Botão floral globoso ou 
capitado, raro formando uma caliptra. Flores 
actinomorfas, tetrâmeras, pediceladas; cálice 
com prefloração valvar ou imbricada, sépalas 
4, dispostas em um ou dois verticilos, livres ou 
parcialmente fusionadas, iguais ou de tamanhos 
diferentes, às vezes nectários presentes na base. 
Pétalas 4, livres, imbricadas, lanceoladas ou 
obovadas, ápice arredondado, caducas. Estames 
20 a 150, livres, centrífugos; filetes geralmente 

maiores que as pétalas, glabros a levemente 
pilosos na base; anteras rimosas, basifixas ou 
dorsifixas, introrsas. Ginóforo cilíndrico, glabro a 
piloso; ovário 2-carpelar, 1−2-locular, cilíndrico, 
fusiforme a globoso, placentação parietal, 2 
placentas, óvulos numerosos; estigma séssil, 
discoide. Fruto cápsula folicular, anfisarca ou 
peponídeo, deiscente ou indeiscente, estipitado, 
globoso, ovoide, alongado, às vezes toruloso, 
moniliforme, glabro ou piloso; sementes 1–muitas, 
reniformes ou elipsoides, testa membranácea ou 
rija; embrião conduplicado.

Chave de identificação das Capparaceae ocorrentes no Rio Grande do Norte

1. Ramos glabros ou com tricomas simples.
2. Folhas 3-folioladas; pétalas unguiculadas; fruto anfisarca, globoso .....................2. Crateva tapia
2’. Folhas simples; pétalas não unguiculadas; fruto cápsula folicular, cilíndrico ou estreito-linear.

3. Folhas trísticas, geralmente congestas no ápice ou formando verticilos ao longo do ramo; 
lâmina 20−25 cm compr.; nectários ausentes nas axilas foliares; cálice com prefloração 
valvar .......................................................................................1. Capparidastrum frondosum

3’. Folhas dísticas, distribuídas ao longo dos ramos; lâmina 4,8 ̶ 10 cm compr.; nectários presentes 
nas axilas foliares; cálice com prefloração imbricada (Cynophalla).
4. Folhas com ápice agudo ou acuminado; botão floral globoso; filetes totalmente brancos 

 .................................................................................................... 3. Cynophalla flexuosa
4’. Folhas com ápice arredondado ou emarginado; botão floral capitado; filetes com a base 

vinácea e ápice branco .................................................................4. Cynophalla hastata
1’. Ramos com tricomas estrelados.

5. Liana; folhas ovadas ou subcordadas; flores solitárias ............................ 5. Mesocapparis lineata
5’. Árvore ou arbusto; folhas lineares ou lanceoladas; flores em racemos ..........................................  

 ......................................................................................................6. Neocalyptrocalyx longifolium

1. Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & 
Iltis, Harvard Pap. Bot. 13(2): 232. 2008.  
 Figs. 1a, 2a-b

Arvoretas ou arbustos até 4 m alt.; ramos 
glabros. Estípulas 1,5 × 0,5 mm, triangulares. Folhas 
alternas trísticas, geralmente congestas no ápice 
ou formando verticilos ao longo do ramo, simples; 
pecíolo 3–9 cm compr., ocasionalmente com pulvino, 
glabro; lâmina 20−25 × 6−8 cm, elíptica, ápice 
acuminado ou caudado, base cuneada, margem inteira, 
glabra; nectários ausentes nas axilas foliares. Corimbo 
terminal ou subterminal; bráctea floral não observada. 
Botões florais 0,6−1 × 0,3−0,4 cm, globosos, glabros. 
Cálice com prefloração valvar; sépalas 2−4 × 1−3 
mm, em um verticilo, arredondadas, glabras, nectários 
presentes na base. Pétalas 0,5−1 × 0,4−0,7 cm, 
brancas, elípticas. Estames 50−80; filetes 1,1−1,3 cm 
compr., base vinácea e ápice branco, glabros; anteras 
2 × 0,5 mm, oblongo-elípticas, dorsifixas. Ginóforo 

0,4−0,9 cm compr., glabro; ovário 2−3 × ca. 1 mm, 
unilocular, cilíndrico, glabro; estigma ca. 0,5 mm 
compr., discoide. Fruto cápsula folicular, 5,2−8,3 × 
1,1−2 cm, vinácea, cilíndrica, alongada, levemente 
moniliforme; semente 0,5 ̶ 1,3 × 0,5 ̶ 1 cm, reniforme.
Material examinado: Baía Formosa, Mata Estrela, 
6°22’40”S, 35°01’22”W, 9.III.2012, bot., W.M.B. São-
Mateus et al. 100 (UFRN); Martins, trilha partindo da 
cidade, 6°05’64”S, 37°53’56”W, 30.X.2011, fr., J.G. 
Jardim et al. 6127 (UFRN); Natal, Parque Estadual 
das Dunas de Natal, trilha da Peroba, 5°42’20”S, 
35°12’43”W, 16.II.2012, bot., W.M.B. São-Mateus et 
al. 45 (UFRN); Tibau do Sul, Parque Estadual da Mata 
de Pipa-PEMP, trilha a partir do povoado de Pipa, 
6º14’45”S, 35º03’20”W, 7.XII.2014, bot. e fl., J.G. 
Jardim et al. 6776 (UFRN).

Essa espécie é amplamente distribuída nas 
Américas (Cornejo et al. 2012). No Brasil, ocorre 
nas Regiões Nordeste (Piauí, Ceará, Pernambuco, 
Sergipe, Bahia), Norte (Amazonas, Pará), Sudeste 
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Figura 1 – a. Capparidastrum frondosum – flores. b. Crateva tapia – detalhe dos ramos com inflorescências. c. 
Cynophalla flexuosa – flor. d. Cynophalla hastata – ramo com flor. e. Neocalyptrocalyx longifolium – inflorescência 
com botões florais e flor aberta. Fotos: Edweslley Moura (a), R. Soares Neto (b,d), Jomar Jardim (c,e).
Figure 1 – a. Capparidastrum frondosum – flowers. b. Crateva tapia – detail of branches with inflorescences. c. Cynophalla flexuosa – 
flower. d. Cynophalla hastata – branch with flower. e. Neocalyptrocalyx longifolium – inflorescence with buds and open flower. Photos: 
Edweslley Moura (a), R. Soares Neto (b,d), Jomar Jardim (c,e).
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(Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo) e Sul (Paraná), em Floresta de Terra 
Firme, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
Ombrófila e Restinga (Cornejo et al. 2015). No Rio 
Grande do Norte ocorre na Caatinga hipoxerófila, 
Floresta Estacional Semidecidual e na Restinga, 
associada ao sub-bosque. Registrada no Parque 
Estadual Dunas do Natal, Parque Estadual da Mata 
da Pipa e RPPN Mata Estrela. Coletada com flores 
em fevereiro, março e dezembro e com frutos em 
outubro e dezembro.

As populações encontradas em Floresta 
Estacional Semidecidual e Restinga apresentam 
filotaxia trística, pecíolos curtos (até 3 cm compr.) 
e sem pulvino, enquanto na caatinga, apresentam 
folhas congestas no ápice do ramos, com pecíolos 
longos (até 9 cm compr.) com pulvinos.

2. Crateva tapia L., Sp. Pl. 1: 444. 1753.
 Fig. 1b

Árvore 4−8 m alt.; ramos glabros. Estípulas 
ausentes. Folhas alternas espiraladas, compostas 
3-folioladas; pecíolo 6,2−9,8 cm compr., glabro. 
Folíolos 8,2−11,4 × 4,6−5,8 cm; peciólulo 0,8−1,5 
cm compr.; lâmina elíptica ou ovada, ápice 
acuminado ou cuspidado, base obtusa, margem 
inteira, glabra. Racemo axilar ou terminal; brácteas 
não observadas. Botões florais não observados. 
Cálice com prefloração valvar; sépalas 3−5 × 
1−3 mm, em um verticilo, lanceoladas, glabras, 
nectários presentes na base. Pétalas brancas, 
unguiculadas, unha 0,5−0,8 mm compr., lâmina 
0,7−1,6 × 0,6−1 cm, elíptica. Estames 28−40; 
filetes 2−2,5 cm compr., vináceos, glabros; 
anteras 0,4−0,5 × ca. 0,1 mm, oblongas, basifixas. 
Ginóforo 3,1−3,6 cm compr., glabro; ovário 2−5 
× 1–1,5 mm, unilocular, globoso, glabro; estigma 
ca. 1 mm compr., discoide. Fruto anfisarca, 2−2,7 
× 1,6−3 cm, globosa, alaranjada; semente 1 ̶ 1,5 × 
0,6 ̶ 1 cm, reniforme.
Material examinado: Caicó, Sítio Penedo, 28.I.2007, 
fl. e fr., A.A. Roque 429 (UFRN); Florânia, Serra da 
Garganta, 6°06’24”S, 36°53’43”W, 27.II.2011, fr., A.C.P. 
Oliveira et al.1262 (UFRN); Martins, Hotel Sabino, na 
mata do hotel, 6°05’14”S, 37°54’33”W, 11.X.2008, fl., 
R.C. Oliveira 2316 (MOSS); Santa Cruz, na estrada 
próximo ao açude da cidade, 6°13’14”S, 36°03’12”W, 
22.II.2014, fl., R.L. Soares Neto et al. 84 (UFRN); Sítio 
Novo, APA Pedra de São Pedro, 6°07’33”S, 35°56’4”W, 
23.II.2014, fl., R.L. Soares Neto 97 (UFRN).

Ocorre desde o México até a Argentina 
(Cornejo & Iltis 2008). É uma espécie amplamente 
distribuída no Brasil, ocorrendo nas Regiões Norte 

(Acre, Aamazonas, Pará), em todos os estados da 
Região Nordeste e no Sudeste (Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e São Paulo), em vegetação de Caatinga 
s.s., Carrasco e Floresta Ciliar (Cornejo et al. 
2015). No Rio Grande do Norte ocorre em Caatinga 
hipoxerófila e Seridó, Floresta Cliar e Floresta 
Estacional Semidecidual, geralmente associada a 
corpos d’água. Registrada na APA Pedra de São 
Pedro. Coletada com flores em janeiro, fevereiro e 
outubro, e com frutos em janeiro e fevereiro.

É facilmente reconhecida devido às folhas 
compostas trifolioladas, sendo a única dentre 
as Capparaceae registradas no Brasil com essa 
característica.

Cynophalla (DC.) J.Presl, Prir. Rostl. 2: 275. 1825.
Árvores ou arbustos, geralmente escandentes. 

Ramos glabros ou revestidos por tricomas simples. 
Folhas simples, alternas, dísticas, distribuídas ao 
longo dos ramos, nectários nas axilas foliares 
e raque. Inflorescência em corimbo. Cálice 
com prefloração imbricada, sépalas em dois 
verticilos, nectários ausentes. Pétalas obovadas, 
não unguiculadas, caducas, nectários presentes na 
base. Estames 80 ̶ 150. Ovário uni-bilocular, glabro; 
estigma séssil, discoide. Fruto cápsula folicular, 
cilíndrica, geralmente torulosa. 

3. Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl, Prir. Rostlin 
Aneb. Rostl. 2: 275. 1825. Figs. 1c, 2c

Árvores ou arbustos 2−5 m alt.; ramos 
glabros ou levemente pilosos. Estípulas 1 × 0,5 
mm, triangulares. Folhas com pecíolo 0,5−1 
cm compr., glabro; lâmina 4,8−10 × 2,9−7 cm, 
elíptica ou ovada, ápice agudo ou acuminado, base 
arredondada, margem inteira, glabra; nectários 
1−2 × 1−1,5 mm, 1−3 na raque, turbinados ou 
globosos. Corimbo axilar e/ou terminal; bráctea 
não observada. Botão floral 1,5−2,6 × 0,5−0,9 cm, 
globoso, glabro. Sépalas externas 4,5−5 × ca. 5 mm, 
as internas 5,5−6 × 5−6 mm, côncavas, glabras. 
Pétalas 0,8−2 × 0,7−1 cm, brancas ou cremes. 
Estames 100-150; filetes 1,2−3,4 cm, brancos, 
pilosos na base; anteras 2,5−3 mm, estreitamente 
oblongas, dorsifixas. Ginóforo 1−2,5 cm compr., 
glabro; ovário 3−6 × ca. 2 mm, cilíndrico-linear. 
Fruto moniliforme, 4,5−8,7 × 0,5−1,3 cm; semente 
0,6−0.8 × 0,3−0,5 cm, elipsoide ou ovoide.
Material examinado: Ceará-Mirim, Fazenda Diamante, 
5°35’25”S, 35°25’51”W, 14.III.2012, fr., A.A. Roque 
et al. 1276 (UFRN); Natal, Parque das Dunas, Via 
Costeira, próximo ao Hotel Pestana Natal, 5°50’37”S, 
35°10’58”W, 8.II.2014, bot., R.L. Soares Neto 83 
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Figura 2 – a,b. Capparidastrum frondosum – frutos. c. Cynophalla flexuosa – frutos torulosos. d,e. Cynophalla 
hastata – frutos (cilíndricos) abertos, expondo as sementes. f. Neocalyptrocalyx longifolium – fruto imaturo. Fotos: 
Jomar Jardim (a,b,c,d,e) e R. Soares Neto (f).
Figure 2 – a, b. Capparidastrum frondosum – fruits. c. Cynophalla flexuosa – fruits toruloses. d, e. Cynophalla hastata – fruits cylindric, 
open fruits exposing the seeds. f. Neocalyptrocalyx longifolium – young fruit. Photos: Jomar Jardim (a,b,c,d,e) e R. Soares Neto (f).

(UFRN); Nísia Floresta, Dunas da Praia de Búzios, 
20.III.2008, fr., F.S.R. Sousa 01 (UFRN); São Bento do 
Norte, 5°03’18”S, 35°56’02”, 1.I.2014, fl., A. Ribeiro. 
345 (UFRN); Tibau do Sul, Pipa, área pertencente ao 
SPA da Alma, 6°14’36”S, 35°02’23”W, 9.IX.2013, bot. 
e fr., E.O. Moura et al. 111 (UFRN).

Cynophalla flexuosa ocorre dos Estados 
Unidos à Argentina (Costa e Silva 1995). No Brasil, 
apresenta ampla distribuição nas Regiões Norte 

(Acre, Amazonas, Pará, Rondônia), Nordeste, 
Sudeste, Centro-oeste (Mato Grosso, Mato Grosso 
Sul) e Sul (Paraná, Santa Catarina) e ocorre 
em Caatinga s.s., Carrasco, Restinga, Floresta 
Estacional Semidecidual e Decidual (Cornejo et al. 
2015). Na Caatinga ocorre em Caatinga cristalina 
e sedimentar, Inselbergs, Mata Ciliar e no Agreste 
(Moro et al. 2014). No Rio Grande do Norte é 
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encontrada em Caatinga hiperxerófila, Restinga, 
Floresta Estacional Semidecidual e Decidual. 
Registrada no Parque Estadual Dunas do Natal, 
Parque Estadual da Mata da Pipa e RDS Estadual 
Ponta do Tubarão. Coletada com flores de janeiro a 
março e em julho e com frutos de janeiro a julho e 
em dezembro.

Cynophal la  f lexuosa  é  comumente 
confundida com C. hastata, principalmente em 
materiais herborizados. Entretanto, C. flexuosa 
apresenta folhas elípticas ou ovadas, com ápice 
agudo a acuminado (vs. folhas oblongas, com ápice 
arredondado ou emarginado) e estames brancos (vs. 
estames com base vinácea e ápice branco). Embora 
seus frutos apresentem dimensões similares, os 
frutos de C. flexuosa tendem a ser mais longos, 
estreitos e moniliformes (Figura 2c), enquanto os 
de C. hastata tendem a ser mais curtos, robustos e 
levemente moniliformes (Figura 2d-e).

4. Cynophalla hastata (Jacq.) J.Presl. Prir. Rostlin 
Aneb. Rostl. 2: 275. 1825. Figs. 1d, 2d-e

Árvores ou arbustos 2–3,5 m alt.; ramos 
glabros. Estípulas menores do que 1 mm, triangulares. 
Folhas com pecíolo 0,3–0,7 cm compr., glabro; 
lâmina 5−8,2 × 2,7−7,1 cm, elíptica ou oblonga, 
ápice arredondado ou emarginado, base arredondada, 
margem inteira, glabra; nectários ca. 1 × 0,5 mm, e 
3–5 na raque, globosos ou cordiformes. Corimbo 
axilar e/ou terminal; brácteas não observadas. Botão 
floral 1,8–2 × 0,8–1 cm, capitado, glabro. Sépalas em 
dois verticilos, as externas 5 – 8 × 3–5 mm, as internas 
5–10 × 7–9 mm, arredondadas, glabras. Pétalas 1,2–2 
× 0,7–1,2 cm, cremes. Estames 80 – 100; filetes 2,7–4 
cm compr., base vinácea e ápice branco, pilosos na 
base; anteras 3–5 mm compr., recurvadas, basifixas. 
Ginóforo 3,5–5 cm compr., glabro; ovário 6,5–8 × ca. 
1 mm, cilíndrico. Fruto levemente moniliforme, 5–11 
× 1,3–1,5 cm; semente 1 ̶ 1,5 × 0,7 ̶ 1 cm, elipsoide.
Material examinado: Acari, Sítio Talhado, 6°20’39”S, 
36°36’42”W, 26.II.2011, fr., J.L. Costa-Lima et al. 
419 (UFRN); Florânia, Serra da Garganta, 6°06’24”S, 
36°53’43”W, 27.II.2011, fr., A.C.P. Oliveira et al. 
1260 (UFRN); João Câmara, Comunidade de Cauassu, 
5°41’60”S, 36°14’40”W, 25.V.2013, fr., R.L. Soares Neto 
et al. 49 (UFRN); Jucurutu, RPPN Stoessel de Britto, 
22.IX.2007, bot., A.A. Roque 306 (UFRN); Mossoró, 
Distrito de Alagoinha, Fazenda Experimental Rafael 
Fernandes, 5°03’07”S, 37°23’46”W, 1.XII.2006, bot. 
e fl., M.L. Silva 176 (MOSS); São Bento do Trairi, 
estrada para o Sítio Camelo, 6°20’26”S, 36°06’49”W, 
22.II.2014, fl., R.L. Soares Neto 91 (UFRN); Santa Cruz, 
estrada Santa Cruz–Sítio Novo, 6°11’57”S, 35°59’18”W, 
23.II.2014, fr., R.L. Soares Neto 94 (UFRN).

Ocorre nas Antilhas Menores, Haiti, Porto 
Rico, Ilhas Virgens, Trinidad, Curaçao, Colômbia 
e Venezuela (Al-Shehbaz 1988). No Brasil, está 
restrita apenas à Região Nordeste, exceto o estado 
do Maranhão (Cornejo et al. 2015). No Rio Grande 
do Norte é encontrada em vegetação de caatinga 
hiper e hipoxerófila e no seridó, além de floresta 
ciliar. Registrada na RPPN Stoessel de Britto. 
Coletada com flores em fevereiro, setembro e 
dezembro e com fruto em fevereiro e maio.

5. Mesocapparis lineata (Pers.) Cornejo & Iltis. 
Harvard Pap. Bot. 13(1): 115. 2008. Fig. 3

Liana até 5 m alt.; ramos, pecíolo e face 
abaxial das folhas revestidos por tricomas estrelados. 
Estípulas ausentes. Folhas alternas dísticas, simples; 
pecíolo 1,6−2,3 cm compr.; lâmina 3,7−5,5 × 
8−9 cm, ovada ou subcordada, ápice agudo ou 
acuminado, base arredondada ou subcordada, 
margem inteira, glabrescente na face adaxial. Botão 
floral 1−1,5 × ca. 0,5 cm, globoso. Flores solitárias, 
axilares. Cálice com prefloração imbricada; sépalas 
em dois verticilos, as externas 5−8 × 3−6 mm, as 
internas 9−10 × 6−8 mm, ovadas, pilosas, nectários 
presentes na base. Pétalas 1−1,2 × 0,8−1 cm, 
brancas, obovadas. Estames 20-30; filetes 1,5−2 cm 
compr., brancos, glabros; anteras 2−2,5 mm compr., 
recurvadas, basifixas. Ginóforo 1,8−2 cm compr., 
glabro; ovário 3,5−5 × ca. 2 mm, botuliforme, 
unilocular, tomentoso; estigma discoide. Fruto 
peponídeo 6−8,5 × 3−4 cm, marrom, oblongo, 
piloso; semente 0,6  ̶ 1 × 0,4  ̶ 0,7 cm, reniforme. 
Material examinado: Tibau do Sul, Parque Estadual da 
Mata da Pipa, 6°11’13”S, 35°05’31”W, 26.III.2014, R.L. 
Soares Neto et al. 107 (UFRN).
Material adicional examinado: BRASIL, ESPÍRITO 
SANTO, Conceição da Barra, Área 126 da Aracruz 
Celulose S.A., 02.XII.1992, fl., O.J.Pereira. 4280 
(VIES); Linhares, Comboios, 19.X.1993, bot., 
O.J.Pereira5123 (VIES); Vitória, Reserva Ecológica 
de Camburi, 9.III.1990, fr., P.C. Vinha (VIES 4315).

Mesocapparis lineata é endêmica do Brasil 
com registros nos estados do Acre, Amazonas, Pará, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Piauí e Maranhão (Cornejo et al. 2015). No 
Rio Grande do Norte foi registrada em Floresta 
Estacional Semidecidual e no Parque Estadual da 
Mata da Pipa. Não foi possível afirmar o período 
de floração e frutificação desta espécie no RN, pois 
é conhecida de apenas uma coleta estéril.

Distingue-se das demais espécies pelo hábito 
lianescente, sendo a única das Capparaceae brasileiras 
com essa característica (Cornejo et al. 2015).
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Figura 3 – Mesocapparis lineata – a. ramo florífero. b. detalhe do ovário com tricomas simples. c. fruto em secção 
longitudinal (a-b. O.J. Pereira 2897; c.P.C. Vinha s.n. VIES 4315).
Figure 3 – Mesocapparis lineata – a. floriferous branch. b. detail of ovary with simple trichomes. c. fruit in longitudinal section (a-b. 
O.J. Pereira 2897; c. P.C. Vinhas s.n. VIES 4315).
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6. Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo 
& Iltis. Harvard Pap. Bot. 13(1): 111. 2008.
 Figs. 1e, 2f

Árvore ou arbusto até 2,5 m alt.; ramos, 
pecíolos, face abaxial das folhas, bráctea e sépalas 
revestidos por tricomas estrelados. Estípulas 
ausentes. Folhas alternas espiraladas, simples; 

pecíolo 0,2−0,5 cm compr.; lâmina 8,5−12,3 × 
0,7−1,5 cm, linear ou lanceolada, ápice caudado, 
base emarginada, margem inteira, glabrescente na 
face adaxial. Racemo terminal; bráctea única 4−5 
× ca. 1 mm, linear-subulada. Botão floral 1−1,4 
× 0,3−0,5 cm, globoso, formando uma caliptra. 
Cálice com prefloração imbricada; sépalas em dois 
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verticilos, as externas 6−9 × 5−6 mm, as internas 
4−6 × 3−5 mm, largamente ovadas, côncavas ou 
não. Pétalas 0,8−1 × 0,6−0,7 cm, cremes, obovadas. 
Estames 50−70; filetes 2,5−2,9 cm compr., brancos, 
glabros; anteras 1,2−1,5 × ca. 0,5 mm, reniformes, 
dorsifixas. Ginóforo 2−2,8 cm compr.; ovário 
3−3,5 × 5,2−6 mm, botuliforme, unilocular, glabro; 
estigma séssil, discoide. Fruto anfisarca 3,8−7,5 
× 1−3,5 cm, amarelo na maturidade, oblongo; 
semente 1,3 ̶ 2 × 2, 2,3 cm, reniforme.
Material examinado: Bento Fernandes, Serra da 
Cachoeira do Sapo, 5°42’51”S, 35°53’51”W, 8.II.2012, 
bot., J.L. Costa-Lima 616 (UFRN); Campo Redondo, 
Fazenda Malhadas Vermelhas, 6°11’11”S, 36°07’29”W, 
31.V.2012, fr., A.A. Roque et al. 1397 (UFRN); Cerro-
Corá, Margem da estrada Cerro-Corá, 28.III.1982, bot., 
A. Fernandes (EAC 11158); João Câmara, Comunidade 
Cauaçu, 5°34’15”S, 35°52’45”, 25.V.2013, fl., R.L. 
Soares Neto et al. 48 (UFRN); Sítio Novo, APA Pedra 
de São Pedro, 6°07’31”S, 35°56’44”W, 23.II.2014, bot. 
e fr., R.L. Soares Neto 98 (UFRN).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo apenas 
na Região Nordeste, nos estados de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande 
do Norte e Sergipe, em Caatinga s.s., Cerrado s.l. 
e Floresta Estacional Semidecidual (Cornejo et al. 
2015). No Rio Grande do Norte foi registrada na 
Caatinga hiper e hipoxerófila e na APA Pedra de São 
Pedro. É utilizada como forrageira, para alimentação, 
uso abortivo e veterinário (Trindade 2013) e, em 
Cerro-Corá (RN), há relatos de que raposas e o 
veado-catingueiro se alimentam de seus frutos (J.C. 
Souza Jr., com. pess.). Coletada com flores de janeiro 
a março e em maio, julho e outubro e com frutos, de 
janeiro a, março e em maio e outubro.

Diferencia-se das outras espécies devido à 
lâmina foliar estreita (0,7−1,5 cm de largura) e 
pelos botões florais formarem uma caliptra.
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Abstract
A new combination, Peristethium phaneroneurum, is proposed, based on Struthanthus phaneroneurus, 
described from Honduras in 1940 by Paul C. Standley. This new combination extending the geographical 
distribution of the genus from Honduras to the ecotone Amazon-Cerrado region of Brazil.
Key words: Mesoamerica, mistletoes, Struthanthus
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The genus Peristethium Tiegh. has been 
largely overlooked until its re-establishment 
(Kuijt 2012). As currently circumscribed by Kuijt 
(2012) Peristethium comprise 15 species and is 
mainly characterized by chaffy scale leaves at the 
base of the inflorescences. Recently, Struthanthus 
reticulatus Rizzini was transferred to Peristethium 
(Caires et al. 2014) extending the geographical 
distribution of the genus to the central region of 
Brazil.

According to Kuijt (2012) Peristethium 
differs from Struthanthus Mart. based on the 
combination of two key features: presence of chaffy 
scale leaves at the determinate inflorescences and 
tiny anthers. Whereas “the development of several 
to many pairs of conspicuous chaffy scale leaves 
at the base and along the fertile axis tend to be 
caducous, but basal scale leaves often persist” 
(Kuijt 2012: 543), is not observed in any species 
of Struthanthus, while the other features are rare 
in this genus.

Struthanthus phaneroneurus Standl. has 
conspicuous chaffy scale leaves, observed in all 
type materials (Fig. 1c, d), indicating that it should 
be transferred to Peristethium.

The protologue and type material of this 
name, and other specimens were examined through 
virtual herbaria (A, B-W, F, K, MICH, MO, NY, 
P, S, UC and US, acronyms according to Thiers 
(continuously updated).

Peristethium phaneroneurum (Standl.) Caires, 
comb. nov.; Struthanthus phaneroneurus Standl., 
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 9(4): 285. 
1940. Struthanthus phaneroneurus Standl. & 
Lundell, Contr. Univ. Michigan Herb. 8: 25. 1942, 
nom. superfl. ‒ Type: HONDURAS. DEPT. YORO: 
Olanchito, Aguan river valley, parasitic on tree in 
semi-arid woodland near Coyoles, fl., 26.VII.1938, 
T.G. Yuncker, J.M. Koepper & K.A. Wagner 8662 
(holotype: F!; isotypes: K!, MICH!, MO!, NY 
285247!, NY 285248!, S!, US!). Fig. 1a-d.

Hemiparasite, erect, pendent to lianescent, 
glabrous, possible dioicious. Epicortical roots 
present in older internodes, producing secondary 
haustoria. Young stems ellipsoids, greenish; 
adult stems cylindrical, grayish, covered with 
rounded lenticels (Fig. 1d), brownish; internodes 
1.5‒3(‒5.5) × (0.2‒)0.3‒0.5 cm. Leaves petiolate, 
decussate rare alternate, in sicco coriaceous and 
shiny, concolorous, elliptic, elliptic-obovate to 
obovate, (1.5‒)2.5‒3.5(‒5) × 1.5‒2.5(‒3) cm, 
apex round or obtuse to emarginate mucronate, 
rare acute or truncated, base cuneate to decurrent, 
margin entire, hyaline; petiole (3‒)4‒5 mm 
long, canaliculated at adaxial region; festoonate 
brochidodromous venation, visible on both sides, 
median vein prominent on both sides, secondary, 
tertiary and quaternary veins evident, these are 
also prominent, especially on the adaxial surface. 
Inflorescence spike-shaped, 0.8‒1 cm long, axillary 
or in leafless node (Fig. 1d), 1‒3 per leaf axil, formed 
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Figure 1 – Peristethium phaneroneurum (Standl.) Caires – a. habit; b. leaf morphological variation, with emarginate 
and mucronate apex; c. detail of nodal region with other leaf variation (obtuse apex) and young inflorescences protected 
for the chaffy scale leaves; d. detail of inflorescence and two young inflorescence inserted at leafless nodes. Drawn 
by C.S. Caires from Yuncker et al. 8662 (NY).



The genus Peristethium in Honduras

Rodriguésia 66(3): 859-861. 2015

861

by a pair of triads sessile at its base, followed by a 
pair of dyads, ending with two pairs of monads and a 
terminal flower; young inflorescence and floral units 
protected by deciduous scale leaf (Fig. 1c), deltoid, 
apex acute. Flowers and fruits not observed.

Among the seven type specimens of Peristethium 
phaneroneurum, six were identified as Struthanthus 
interruptus (Kunth) G. Don, at different years. 
However, examining the type material of Loranthus 
interruptus Kunth (Humboldt & Bonpland s.n., P 
215980! and B-W 6983!) we noted that, although 
fragmented, specimens differ by the stem morphology 
(ellipsoids stems without grayish coverage nor 
presence of lenticels), by leaf morphology (alternate, 
elliptic, apex acute to obtuse and acute basis, with 
obscure venation), larger inflorescences (ca. 3.5 cm 
long) and total absence of traces of protective scale 
leaves at the inflorescences. The only characteristic 
which coincides with P. phaneroneurum are the sessile 
triads and probably the terminal flower.

When examining other materials identified as S. 
interruptus, we find specimens (Gentle 2660, A!, F!, 
K!, NY!, US!; Haenke s.n. MO 5117026!) that really 
are S. interruptus. Despite being in an advanced stage 
of fructification, these specimens showed no trace of 
the set of scale (Fig. 1c) seen in P. phaneroneurum.

Once we have confirmed that the specimen 
Yuncker et al. 8662 was not S. interruptus, we examined 
the other 15 species of the genus Peristethium as 
proposed by Kuijt (2012), and the species proposed 
by Caires et al. (2014). Struthanthus interruptus was 
related to Peristethium only in Kuijt (2012: 544) 
that, when commenting on the bent style found in P. 
polystachyum (Ruiz & Pav.) Kuijt and P. tortistylum 
(Kuijt) Kuijt, common to almost all species of 
Cladocolea Tiegh., also indicates its occurrence in 
S. interruptus. The leaves of P. nitidum (Kuijt) Kuijt 
and P. peruviense (Kuijt) Kuijt are similar to those of 
P. phaneroneurum, however the stems, petioles and 
inflorescences are distinct among these species (Fig. 
1b,c). Based on those analyses and in the conspicuous 
chaffy scale leaves, observed in all type materials, we 
conclude that Struthanthus phaneroneurus should be 
transferred to Peristethium.

With the new combination here proposed, the 
geographic distribution of Peristethium, so far with 
the northern limit of distribution in Costa Rica, is 
extended, occurring in Honduras, Panama, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia and Brazil, and 
comprising 17 species.

Lundell (1942) extends the range of this species 
to Mexico and expands its original description, 
based on E. Matuda 3856 (Tabasco, Campeche). 
However, this material was not found to confirm this 
information. Due to historical misidentifications, we 
are not considering this specimen, given the fact that 
Sutherland (2001: 36) indicates S. phaneroneurus as 
endemic to Honduras.

Breedlove (1986) also records the occurrence 
of this species in Mexico, citing four specimens, 
including Breedlove & Almeda 48091 (MO! = 
S. capitatus Lundell), which not resembles P. 
phaneroneurum, as well as other materials deposited 
in the herbarium MO identified as S. phaneroneurus 
(Valdivia et al. 576!, 1272!; Vázquez et al. 509!, 581!), 
which correspond to S. orbicularis (Kunth) Blume 
sensu Burger & Kuijt (1983).
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Resumo
O trabalho apresenta um estudo taxonômico das espécies de Lauraceae no Parque Nacional do Itatiaia, Mu-
nicípio de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. São apresentadas 19 espécies subordinadas a 11 gêneros: 
Aiouea (1 sp.), Aniba (1 sp.), Beilschmiedia (1 sp.), Cinnamomum (1 sp.), Cryptocarya (2 spp.), Endlicheria (1 
sp.), Licaria (2 spp.), Nectandra (5 spp.), Persea (3 spp.), Phyllostemonodaphne (1sp.), Rhodostemonodaphne 
(1 sp.). O estudo consta de chave de identificação, descrições, dados das fenofases, distribuição geográfica, 
comentários e ilustrações.
Palavras-chave: Florística, Taxonomia, Conservação, Rio de Janeiro.

Abstract
This study presents the research of the Lauraceae species in the Parque Nacional do Itatiaia, Municipality of 
the Itatiaia, Rio de Janeiro State, Brazil. Nineteen subordinate to eleven genera species are presented: Aiouea (1 
sp.), Aniba (1 sp.), Cassytha (1 sp.), Endlicheria (1 sp.), Licaria (2 spp.), Nectandra (4 spp.), Persea (2 spp.), 
Phyllostemonodaphne (1sp.) e Rhodostemonodaphne (1 sp.) . The study constitute the key of identification, 
description, phenology, geographic distribution, commentary and illustrations. 
Key words: Floristics, Taxonomy, Conservation, Rio de Janeiro.
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Introdução
O Parque Nacional do Itatiaia, desde o 

começo do século XIX, tem despertado o interesse 
de botânicos, geólogos, zoólogos e ecólogos, 
sendo objeto de diversos trabalhos. Quanto à 
flora, os primeiros estudos foram publicados 
por Wawra (1883, 1885), Pohl (1832), Glaziou 
(1905), Ule (1896) e Dusén (1909). Na década 
de cinquenta, destacam-se, entre outros, Brade 
(1956) e Barroso et al. (1957), que trabalharam na 
elaboração da Flora do Itatiaia, onde 20 famílias de 
Angiospermas foram tratadas, entre elas Lauraceae 
(Vattimo-Gil 1956). As espécies de Ocotea Aubl. 
no Parque Nacional do Itatiaia foram abordadas, 
por Giannerini et al. (2007), e portanto, não são 
incluídas no atual trabalho.

Entre estudos recentes focados em Lauraceae 
para o estado do Rio de Janeiro podem ser citados 
os de Quinet (2002, 2005, 2006) e Kropf et al. 
(2006).

A família Lauraceae é muito expressiva 
na composição florística da Floresta Ombrófila 
Densa, sendo apontada nos inventários florísticos e 
fitossociológicos como uma das mais representativas, 
tanto em número de indivíduos quanto em riqueza 
de táxons (Leitão Filho 1986, 1987; Vattimo-Gil 
1959; Lima & Guedes-Bruni 1997; Quinet & 
Andreata 2002). 

As Lauraceae têm uma distribuição 
pantropical, sendo bem representadas na América, 
Ásia tropical, Austrália e Madagascar, mas 
com poucas espécies no sul da África. Possuem 
aproximadamente 3000 táxons subordinados a 
52 gêneros (Rohwer 1993; Madriñán 2004). No 
Brasil, a família está representada por 24 gêneros 
e 439 espécies (Quinet et al. 2010) distribuídas 
pelos mais variados ecossistemas, especialmente 
nas florestas, nas restingas e nos cerrados (Coe-
Teixeira 1980). Para o Estado do Rio de Janeiro 
são reconhecidas 119 espécies distribuídas em 16 
gêneros (Quinet 2014).
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São plantas predominantemente arbóreas, 
exceto Cassyta L., que é uma parasita herbácea, 
com aroma característico, tronco em geral com 
casca lisa, folhas alternas, flores monoclinas ou 
diclinas, em geral trímeras com tépalas em duas 
séries, anteras biloculares a quadriloculares e 
frutos bagas. 

O objetivo deste estudo é atualizar e ampliar 
o conhecimento taxonômico das Lauraceae, 
disponibilizar informações e uma chave de 
identificação dos táxons que ocorrem no Parque 
Nacional do Itatiaia, de modo a contribuir para o 
conhecimento da diversidade da flora no Estado 
do Rio de Janeiro.

Material e Métodos
O Parque Nacional do Itatiaia (PARNA 

Itatiaia) está situado entre as coordenadas 22°30’ 
e 22°33’S e 42°15’ e 42°19’W, sendo constituído 
por uma área aproximada de 30.000 hectares. 
Localizado na divisa entre os Estados do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o Parque 
encontra-se a sudoeste do Estado do Rio de 
Janeiro, no município de Itatiaia, e a sudoeste do 
Estado de Minas Gerais abrangendo os municípios 
de Itamonte (MG), Alagoa (MG) e Bocaina de 
Minas (MG). Sua topografia é montanhosa, 
incluindo encostas e o topo do planalto da Serra 
da Mantiqueira, a 2.200 metros de altitude, cujo 
ponto culminante é o Pico do Itatiaiuçu, com 
2787m (IBAMA 1997). 

Grande parte da sua constituição hidrográfica 
pertence à Bacia do Rio Paraíba do Sul. O 
clima é mesotérmico com temperatura média 
anual, dependendo da altitude, entre 15º C e 
27º C, observando-se diferença de 700 mm na 
pluviosidade média anual em função da altitude 
(Brade 1956).

A vegetação se modifica de forma gradativa, 
de acordo com a altitude. Nas partes mais baixas, 
a Floresta Ombrófila Densa domina a paisagem, 
mas vai cedendo espaço à formação de campos 
à medida que se sobe a serra. Segundo Veloso 
et al. (1991) as formações vegetais da Floresta 
Ombrófila Densa são delimitadas pelas faixas 
altimétricas: submontana - de 100 a 600 metros, 
montana de 600 até 2000 metros e alto-montana e 
campos de altitude, acima de 2000 metros.

O levantamento das espécies de Lauraceae, 
com exceção das Ocotea já tratadas por Giannerini 
et al. (2007), baseou-se nas coleções depositadas 
nos principais herbários do Estado do Rio 

de Janeiro, cujos acrônimos, seguem Thiers 
(continuamente atualizado): FCAB, GUA, HB, 
RB, RBR, RFA e RFFP. 

Foram realizadas coletas botânicas durante 
o período entre 2007 e 2008 em várias áreas da 
região, com base no método de caminhamento 
livre (Filgueiras et al. 1994), em diferentes 
fitofisionomias, cujos exemplares foram 
herborizados de acordo com as técnicas usuais 
empregadas em taxonomia e depositados no 
herbário RB.

A d e s c r i ç ã o  d a  f a m í l i a  b a s e o u -
se, principalmente, na literatura consultada 
(Mez 1889; Rohwer 1986, 1993; Baitello 
2003; Giannerini et al. 2007; entre outros). A 
terminologia adotada seguiu Harris & Harris 
(1995) e Hickey & King (2000).

No item “Material examinado ou Material 
examinado selecionado” são citados apenas 
espécimes provenientes do PARNA Itataia e, 
portanto são mencionadas neste item apenas 
as localidades de coleta no PARNA, quando 
existentes nas etiquetas. Foram utilizados para 
complementar as descrições espécimes coletados 
fora da área de estudo e estes estão citados em 
“Material adicional selecionado”.

Os dados sobre as formações vegetacionais 
seguiram a classificação de Veloso et al. (1991). 
As demais informações foram retiradas de 
etiquetas de material herborizado e ou da literatura 
consultada.

Resultados e Discussão 
Árvores ou arbustos, exceto Cassytha, 

trepadeira parasita, monóicas, dióicas ou 
ginodióicas. Folhas alternas, raramente opostas 
à subopostas (Beilschmiedia), lâmina glabra 
ou pilosa, indumento com tricomas simples 
e unicelulares, nervação eucamptódroma, 
broquidódroma ou acródroma (Cinnamomum). 
Inflorescência ou sinflorescência axilar ou 
terminal em panícula, tirso, tirsóide, botrióide, 
espiga ou racemo. Flores monoclinas ou diclinas, 
em geral trímeras, tépalas em duas ou três séries 
(Phyllostemonodaphne), iguais ou as externas 
bem menores que as internas (Persea, Cassytha). 
Androceu com 3, 6 ou em geral 9 estames férteis, 
anteras bilocelares ou quadrilocelares, dispostas 
em 4 séries: séries I e II de estames com anteras 
em geral introrsas ou estaminódiais; série III 
de estames com anteras extrorsas, sempre com 
um par de glândula na base dos filetes; série 
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IV estaminal presente ou ausente. Gineceu com 
ovário mediano ou súpero, unicarpelar, unilocular, 
estilete simples, terminal. Fruto bacáceo, sem 
hipanto modificado em cúpula (Beilschmiedia) ou 
envolvido parcialmente por cúpula ou totalmente 

envolvido pelo perigônio acrescente formando 
núcula (Cryptocarya), de margem simples ou dupla 
e tépalas persistentes ou decíduas.

São tratadas no presente trabalho19 espécies 
subordinadas a 11 gêneros.

Chave para a identificação das espécies

1. Anteras bilocelares.
2. Flores diclinas ........................................................................................ 7. Endlicheria paniculata
2’. Flores monoclinas.

3. Flores com 9 tépalas ................................................... 18. Phyllostemonodaphne geminiflora
3’. Flores com 6 tépalas.

4. Androceu com 6 ou 3 estames férteis.
5. Androceu com 6 estames férteis, séries I e II ..............................1. Aiouea saligna
5ʼ.	 Androceu	com	3	estames	férteis,	série	III.

6. Folhas com face abaxial glabra; estaminódios das séries I e II espatulados, 
série IV estaminodial ausente ........................................ 8. Licaria armeniaca 

6’. Folhas com face abaxial tomentosa, estaminódios das séries I e II petalóides, 
série IV estaminodial presente ...................................... 9. Licaria guianensis

4ʼ.	 Androceu	com	9	estames	férteis.
7.	 Estames	das	séries	I	e	II	com	filetes	da	mesma	largura	que	as	anteras ...................  

 .......................................................................................................2. Aniba firmula
7ʼ.	 Estames	das	séries	I	e	II	com	filetes	mais	estreitos	que	as	anteras.

8.	 Folhas	opostas;	flores	com	tépalas	eretas;	fruto	bacáceo ................................  
 ...........................................................................3. Beilschmiedia taubertiana

8’.	 Folhas	alternas;	flores	com	tépalas	patentes;	fruto	núcula.
9. Folhas coriáceas; estames das séries I e II com anteras esparsamente 

pilosas ou ciliadas; fruto com superfície costulada .................................
 ....................................................................... 5. Cryptocarya riedeliana

9’. Folhas cartáceas; estames das séries I e II com anteras glabras; fruto com 
superfície lisa ...................................................... 6. Cryptocarya saligna

1’. Anteras quadrilocelares.
10. Anteras com locelos dispostos em arcos ou em linhas horizontais.

11. Flores diclinas ............................................................ 19. Rhodostemonodaphne macrocalyx
11’. Flores monoclinas.

12. Folhas subopostas a opostas no ápice dos ramos ................12. Nectandra oppositifolia
12’. Folhas alternas em todo o ramo.

13. Estames das séries I e II com anteras subsésseis.
14. Folhas cartáceas, face abaxial áureo-pubérula; estames da série III pilosos ...  

 ...................................................................................14. Nectandra puberula
14’. Folhas coriáceas, face abaxial glabra; estames da série III glabros ................  

 ...............................................................................10. Nectandra grandiflora
13’. Estames das séries I e II com	filetes	evidentes.

15. Folhas com domácias em fóveas ou ausentes; estame da série III com antera 
obtrapeziforme ..................................................11. Nectandra membranacea

15ʼ. Folhas com domácias em tufos de tricomas; estame da série III com antera 
quadrangular .......................................................13. Nectandra psammophila

10’. Anteras com locelos dispostos em pares superpostos.
16. Flores com tépalas desiguais, tépalas externas menores que as internas.
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1. Aiouea saligna Meisn. in DC., Prodr. 15 (1): 82. 
1864. Fig. 1a-d

Árvore, ca. 20 m alt., monóica. Folhas 
alternas em todo ramo, cartáceas, lanceoladas a 
ovadas, 8,4–11 × 2,3–2,7cm, face abaxial glabra, 
nervação broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescência tirsóide, axilar. Flores monoclinas, 
tépalas 6, subiguais, eretas. Androceu com 6 
estames férteis, anteras bilocelares: estames das 
séries I e II com filetes mais estreitos que as anteras, 
evidentes, antera ovado-triangular, não papilosa; 
série III estaminodial, liguliforme, pilosa na base; 
série IV estaminodial presente, estaminódios 
ovado-triangulares. Fruto bacáceo, elipsoide, 
parcialmente envolvido por cúpula obcônica, 
crassa, de margem simples, tépalas decíduas.
Material examinado: lote 21, 12.VIII.1997, fr., S.J. 
Silva Neto et al. 1217 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO: Poço das Antas, Estrada Juturnaiba, 
26.V.1994, fr., C. Luchiari 376 (RB); Fazenda da Kombi, 
26.XI.2004, fl., H.C. Lima 4495 (RB).

Aiouea saligna possui, até mesmo em material 
seco, folhas verde-amareladas e brilhantes na face 
adaxial e nervuras avermelhadas, principalmente, 
a primária. Suas flores são esverdeadas (Pedralli 
1984) e apresentam apenas as séries I e II de estames 
férteis, sendo as séries III e IV estaminodiais. 

Coletada no PARNA do Itatiaia com frutos 
em agosto na Floresta Ombrófila Densa Montana.

2. Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez, Jahrb. 
Königl. Bot. Gart. Berlin 5: 57. 1889. 
 Fig. 1e-g

Árvore ca. 10 m alt., monóica. Folhas alternas 
em todo ramo, cartáceas, lanceoladas a obovadas, 
6,7–15,3 × 2,2–4,6 cm, face abaxial tomentosa, 
lisa, nervação broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescência panícula, axilar. Flores monoclinas, 
tépalas 6, iguais, eretas. Androceu com 9 estames 
férteis, anteras bilocelares: estames das séries I e 

II com filetes de mesma largura que as anteras, 
antera ovada, papilosa; estames da série III pilosos, 
antera ovada; série IV estaminodial ausente. Fruto 
bacáceo, elipsoide, parcialmente envolvido por 
cúpula hemisférica, verrucosa, de margem simples, 
tépalas decíduas.
Material examinado selecionado: 1918, fl., C. Porto 
695 (RB); lote 60, 18.XI.1953, fl., J.J. Sampaio 67 (RB). 
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Alfenas, Fazenda Ilha, 29.X.1990, fl., T. 
Cristina (RB 202710); RIO DE JANEIRO, Petrópolis, 
Carangola, 03.VII.1943, fr., O.C. Góes et E. Dionísio 
255 (RB). 

Aniba firmula é uma espécie facilmente 
identificada por apresentar forte odor adocicado 
que permanece após a secagem e, pela cúpula do 
fruto hemisférica, verrucosa e avermelhada em 
material vivo. Suas flores, de coloração amarelada 
são monoclinas com estames de mesma largura 
que as anteras.

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores 
de novembro a dezembro e com frutos em julho, 
entre 850 a 900 ms.m., na Floresta Ombrófila 
Densa Montana.

3. Beilschmiedia taubertiana (Schwacke & Mez) 
Kosterm., Recueil Trav. Bot. Néerl. 35: 863. 1938.
 Fig. 1h-n

Árvore ca. 30 m alt., monóica. Folhas opostas, 
cartáceas a coriáceas, largo lanceolada a obovadas, 
8,6–14,7 × 3,4–6,2 cm, face abaxial esparsamente 
pubescente, nervação eucamptódroma, domácias 
ausentes. Inflorescência botrióide, axilar. Flores 
monoclinas, tépalas 6, iguais, eretas. Androceu com 
9 estames férteis, anteras bilocelares: estames das 
séries I e II com filetes mais estreitos que as anteras, 
subsséseis, antera ovada a oblonga, papilosa; 
estames da série III pilosos, antera ovada; série 
IV estaminodial presente, estaminódios sagitados. 
Fruto bacáceo, imaturo elipsoide, com máculas 
ferrugíneas, cúpula ausente.

17. Folhas subcoriáceas, com menos de 7cm de comprimento ............................................................  
 ....................................................................................................16. Persea fulva var. strigosifolia

17’. Folhas cartáceas, com mais de 7cm de comprimento.
18. Folhas congestas no ápice dos ramos; estames da série III glabros; fruto sobre cúpula glabra 

 ........................................................................................................................15. Persea alba
18’. Folhas não congestas no ápice dos ramos; estames da série III pilosos; frutos sobre cúpula 

pilosa ........................................................................................................... 17. Persea major
16’. Flores com tépalas iguais ou subiguais.

19. Folhas triplinervadas ...........................................................................4. Cinnamomum triplinerve
19. Folhas peninervadas .............................................................................................................Ocotea
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Material examinado selecionado: 1918, fl., C. Porto 
670 (RB); lote 17, 31.VIII.1940, fr., W.D. de Barros 
22 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Descoberto, Reserva Biológica da Represa 
do Grama, 20.IX.2003, fl., A.S.M. Valente et al. 316 
(RB, MO SPF). 

Vattimo-Gil (1956) em seu trabalho de flora 
para o Parque Nacional do Itatiaia registrou a 
ocorrência de B. rigida (Mez) Kosterm. para a 
região. Posteriormente, 1978, o mesmo material 
foi identificado pela mesma autora como B. 
taubertiana. Concorda-se no presente estudo, com a 
atualização proposta por Vattimo- Gil (1956), uma 
vez que os exemplares examinados apresentam 
gemas terminais e ramos pubérulos, folhas com 
face abaxial esparsamente pubescente e pistilo 
glabro, características estas que conferem com a 
espécie em questão.

Beilschmiedia taubertiana distingue-se de 
todas as demais espécies de Lauraceae ocorrentes 
no PARNA do Itatiaia por suas folhas opostas, 
flores monoclinas, anteras bilocelares, fruto com 
máculas ferrugíneas e total ausência de cúpula. 
Segundo Nishida (1999), B. taubertiana pode 
ser facilmente confundida com B. fluminensis 
Kosterm., diferindo desta por apresentar pecíolo 
mais curto, tricomas eretos e longos nas gemas 
terminais e botões florais. 

Coletada no PARNA do Itatiaia com frutos 
em agosto, outubro e novembro, entre 830 a 
1200ms.m., na Floresta Ombrófila Densa Montana.

4. Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) 
Kosterm., Reinwardtia 6: 24. 1961. 
 Fig. 1o-s

Árvore ca. 25 m alt., monóica. Folhas 
alternas em todo ramo, cartáceas, lanceolado-
ovadas, 9,3–16,8 × 4,8–7,4 cm, face abaxial glabra, 
triplinervadas, domácias em tufos de tricomas. 
Inflorescência panícula, axilar. Flores monoclinas, 
tépalas 6, iguais ou subiguais, eretas. Androceu com 
9 estames férteis, anteras quadrilocelares: estames 
das séries I e II com filetes mais estreitos que as 
anteras, evidentes, antera com locelos dispostos em 
pares superpostos, ovada, não papilosa; estames da 
série III com filetes glabros, antera ovada; série IV 
estaminodial presente, estaminódios triangulares. 
Fruto bacáceo, elipsoide, sobre cúpula pateliforme, 
crassa, de margem simples, tépalas total ou 
parcialmente persistentes.
Material examinado: Alto dos Brejos, VIII.2004, L. 
Schumm 20 (RB).

Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Silva Jardim, Reserva Biológica de Poço 
das Antas, 19.X.1993, fr., C.M.B. Correia 392 (RB); 
SANTA CATARINA, Indaial, 18.IX.1962, fl., R. Klein 
3152 (RB).

Segundo Baitello (2003), Cinnamomum 
triplinerve é a espécie que possui a mais ampla 
distribuição geográfica entre as espécies americanas 
do gênero e apresenta, também, uma grande 
variedade morfológica. Destaca-se, entre as demais 
espécies que ocorrem na área de estudo, por suas 
folhas de nervação triplinervada com domácias 
em forma de tufos de pêlos na axila das nervuras 
secundárias, anteras quadrilocelares, estaminódios 
da série IV bem desenvolvidos e fruto sobre cúpula 
pateliforme com tépalas persistentes.

Coletada no PARNA do Itatiaia na Floresta 
Ombrófila Densa.

5. Cryptocarya riedeliana P.L.R.Moraes, Abc Taxa 
3: 94. 2007.  Fig. 1t-w

Árvore ca. 15 m alt., monóica. Folhas 
alternas, coriáceas, lanceoladas, 9,5–17,8 × 
4,2–4,7 cm, face abaxial glabrescente, não 
glauca, nervação camptódroma-broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescência panícula, axilar 
ou subterminal. Flores monoclinas, tépalas 6, 
subiguais, patentes. Androceu com 9 estames 
férteis, anteras bilocelares: estames das séries I e II 
com filetes mais estreitos que as anteras, evidentes, 
antera ovada, esparsamente pilosas ou ciliadas, não 
papilosa; estames da série III com filetes pilosos, 
antera ovada; série IV estaminodial presente, 
estaminódios sagitados. Fruto núcula, obovoide a 
piriforme, superfície costulada.
Material examinado selecionado: lote 30, 28.IX.1940, 
fr., W.D. Barros 37 (RB); Serra Negra, trilha do Matão, 
29.VIII.2001, fr., A. Quinet et al. 634 (RB). 
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, Sítio 
Sophronites, 26.X.1989, fl., I.A. Araújo 107 (RB); 
Petrópolis, Serra da Estrela, 12.VI.2001, fr., P.L.R. de 
Moraes 2465 (ESA, RB).

A semelhança entre C. riedeliana, C. 
moschata Nees & Mart. e C. asquersoniana Mez é 
muito grande. Segundo Moraes (2007) um conjunto 
de características distinguem C. riedeliana de C. 
Moschata Nees & Mart. e C. Asquersoniana Mez. 
Dentre outras, pode-se destacar em C. riedeliana 
as folhas coriáceas a rígido coriáceas, reticulado 
menos aparente, pecíolos não canaliculados, 
longos. As flores apresentam tubo floral mais 
curto e mais estreito e os frutos são marcadamente 
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costulados. Nenhuma dessas características por 
si só justificaria o reconhecimento específico, 
mas, a combinação constante destas diferencia C. 
riedeliana das demais.

Coletada no PARNA do Itatiaia com frutos 
em agosto, entre 500 a 1740 m.s.m., na Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Alto-Montana.

6. Cryptocarya saligna Mez, Jahrb. Königl. Bot. 
Gart.	Berlin	5:	13.	1889.	 Fig.	1x-bʼ

Árvore ca. 30 m alt, monóica. Folhas alternas, 
cartáceas, lanceoladas, 6–8 × 2–2,8 cm, face abaxial 
glabra, geralmente glauca, nervação camptódroma-
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescência 
tirso-paniculada, axilar. Flores monoclinas, tépalas 
6, subiguais, patentes. Androceu com 9 estames 
férteis, anteras bilocelares: estames das séries 
I e II com filetes mais estreitos que as anteras, 
evidentes, antera ovada, glabra, papilosa; estames 
da série III com filetes pilosos, antera ovada; série 
IV estaminodial presente, estaminódios sagitados. 
Fruto núcula, elipsoide a piriforme, superfície lisa.
Material examinado selecionado: Monte Serrat: 
04.XI.1918, fl., C. Porto 815 (RB); estrada próxima 
à ponte do Maromba, 14.IX.1994, fr., R. Guedes et al. 
2444 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio de Janeiro, estrada da Tijuca, Bom Retiro, 
02.XII.1928, fl., M. Bandeira (RB 8573, NY); estrada da 
Vista Chinesa, 13.X.1992, fr., C. Junius & M. Hudson 
(RB 352814).

Cryptocarya saligna caracteriza-se pelas 
folhas cartáceas, glabras, discolores e glaucas na 
face abaxial e frutos alaranjados ou avermelhados, 
de superfície lisa.

Coletada no PARNA do Itatiaia, com flores 
em abril, setembro e novembro e com frutos 
em março, entre 830 a 1200 ms.m., na Floresta 
Ombrófila Densa Montana.

7. Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr., 
Publ. Field. Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13 (2, 3): 850. 
1938. Fig. 2a-f

Árvore ca. de 6 m alt., dióica. Folhas alternas 
em todo ramo, cartáceas, ovadas a lanceoladas, 9,6–
18,2 × 3,3–6,5 cm, face abaxial velutina, nervação 
eucamptódroma, domácias ausentes. Inflorescência 
tirsóide, axilar. Flores diclinas, tépalas 6, iguais, 
eretas. Flores masculinas: androceu com 9 estames 
férteis, anteras bilocelares: estames das séries I e II 
com filetes mais estreitos que as anteras, subsséseis, 
antera ovada, papilosa; estames da série III com 
filetes pilosos, antera ovada, ápice obtuso, papilosa; 

série IV estaminodial ausente, pistilóide presente. 
Fruto bacáceo, elipsoide, parcialmente envolvido 
por cúpula hemisférica de margem simples, crassa, 
tépalas decíduas.
Material examinado selecionado: Monte Serrat, 
21.XI.1918, fl., C. Porto 845 (RB); Trilha dos Três Picos, 
02.XII.2006, fl., A.C. Giannerini & D. Monteiro 40 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, nascente 
do Rio das Flores, 08.XII.1989, fl., B.C. Kurtz 80 
(RB);  08.XII.1989, fr., B.C. Kurtz 87 (RB); SÃO 
PAULO, Jaguariuçuna, 22.VIII.1968, fl., H.F. Leitão 
Filho 496 (RB).

Endlicheria paniculata pode ser facilmente 
identificada pela presença de forte odor cítrico, pela 
lâmina foliar densamente pilosa, eucamptódroma. 
Em estado vegetativo, pode ser confundida com 
Ocotea divaricata (Nees) Mez pela nervação 
triplinervada na base Giannerini et al. (2007), 
porém, difere desta na pilosidade densa nos ramos, 
folhas e flores.

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores 
de novembro a dezembro e com frutos em maio, 
agosto e setembro, entre 650 a 1350 ms.m., na 
Floresta Ombrófila Densa Montana.

8. Licaria armeniaca (Nees) Kosterm., Recueil 
Trav. Bot. Néerl. 34: 584. 1937. Fig. 2g-n

Árvore ou arbusto ca. 10 m alt., monóico. 
Folhas alternas em todo ramo, cartáceas, lanceoladas, 
8,2–12,5 × 2,3–4 cm, face abaxial glabra, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescência 
panícula, axilar. Flores monoclinas, tépalas 6, 
iguais, eretas, glabras. Androceu com 3 estames 
férteis, anteras bilocelares: estaminódios das séries 
I e II espatulados, papilosos; estames da série III 
com filetes pilosos, antera quadrangular; série IV 
estaminodial ausente. Fruto bacáceo, elipsoide, 
parcialmente envolvido por cúpula hemisférica, 
crassa, de margem dupla ou simples, tépalas 
decíduas.
Material examinado selecionado: lote 30, próximo à 
rodovia, 18.XI.1941, fl. e fr., W.D. de Barros 454 (RB); 
margem da estrada, próximo a ponte do Maromba, 
02.XII.2006, fl. e fr., D. Monteiro & A.C. Giannerini 
221 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Nova Iguaçu, 06.X.1993, fr., S.J. Silva-Neto 
& W. Silva 317 (RB); Corcovado, 02.IX.2005,fl., D. 
Duarte 888 (RB).

Licaria armeniaca se diferencia de L. 
guianensis por apresentar folhas com face abaxial 
glabra, estaminódios das séries I e II espatulados 
e a série VI estaminodial ausente, enquanto L. 
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Figura 1 – a-d. Aiouea saligna – a. flor; b. estame da série I com estaminódio da série III na frente; c. estame da série II; d. fruto. e-g. 
Aniba firmula – e.estame da série I; f. estame da série II; g. fruto. h-n. Beilschmiedia taubertiana – h. ramo; i. flor; j. tépala externa; 
k. estame da série I; l. estame da série II; m. estame da série III; n. fruto imaturo. o-s. Cinnamomum triplinerve – o. flor; p. tépala 
externa; q. estame da série I; r. estame da série II; s. estame da série III. t-w. Cryptocarya riedeliana – t. folha; u. estame da série I; 
v. estame da série II; w. fruto. x-b’. Cryptocarya saligna – x. ramo; y. flor; z. estame da série I; a’. estame da série II; b’. fruto. (a-c. 
H.C. Lima 4495; d. C. Luchiari 376; e-f. T. Cristina s.n.; g. O.C. Góes & E. Dionísio 255; h-m. A.S.M. Valente et al. 316; n. W.D. de 
Barros 95; o-s. R. Klein 3152; t-v. I.A. Araújo 107; w. P.L.R. de Moraes 2452; x-a’. M. Bandeira s.n.; b’. C. Junius & M. Hudson s.n.)
Figure 1 – a-d. Aiouea saligna – a. flower; b. stamen of whorl I with staminodia of whorl III in front; c. stamen of whorl II; d. fruto. e-g. Aniba firmula 
– e. stamen of whorl I; f. stamen of whorl II; g. fruit. h-n. Beilschmiedia taubertiana – h. fertile branch; i. flower; j. outer tepal; k. stamen of whorl I; l. 
stamen of whorl II; m. stamen of whorl III; n. immature fruit. o-s. Cinnamomum triplinerve – o. flower; p. outer tepal; q. stamen of whorl I; r. stamen of 
whorl II; s. stamen of whorl III. t-w. Cryptocarya riedeliana – t. leaf; u. stamen of whorl I; v. stamen of whorl II; w. fruit. x-b’. Cryptocarya saligna – x. 
branch; y. flower; z. stamen of whorl I; a’. stamen of whorl  II; b’. fruit. (a-c. H.C. Lima 4495; d. C. Luchiari 376; e-f. T. Cristina s.n.; g. O.C. Góes & 
E. Dionísio 255; h-m. A.S.M. Valente et al. 316; n. W.D. de Barros 95; o-s. R. Klein 3152; t-v. I.A. Araújo 107; w. P.L.R. de Moraes 2452; x-a’. M. 
Bandeira s.n.; b’. C. Junius & M. Hudson s.n.)
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guianensis apresenta folhas tomentosas na face 
abaxial, estaminódios das séries I e II petalóides e 
a IV série estaminodial presente.

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores e 
frutos de novembro a dezembro, entre 850 a 1050 
ms.m., na Floresta Ombrófila Densa Montana.

9. Licaria guianensis Aubl., Hist. Pl. Guiane 1: 
313. 1775. Fig. 2o-v

Árvore ca. 40 m alt., monóica. Folhas alternas 
em todo ramo, cartáceas, largo lanceoladas, 
6,4–9 × 2–3 cm, face abaxial tomentosa, nervação 
broquidódroma, domácias ausentes. Inflorescência 
panícula, axilar. Flores monoclinas, tépalas 6, 
iguais, eretas, glabras. Androceu com 3 estames 
férteis, anteras bilocelares: estaminódios das 
séries I e II petalóides, ápice obtuso, papilosos; 
estames da série III com filetes pilosos, antera 
quadrangular, papilosa; série IV estaminodial 
presente, estaminódios filiformes. Fruto bacáceo, 
subgloboso, parcialmente incluso em cúpula 
hemisférica, de margem dupla, tépalas tardiamente 
decíduas.
Material examinado selecionado: lote 30, 1918, fl., C. 
Porto 866 (RB); Sítio do Almirante, 13.V.1942, fl. e fr., 
W.D. de Barros 890 (RB).

No trabalho de Vattimo-Gil (1956) é citada 
a ocorrência de Licaria duartei Allen para o 
PARNA do Itatiaia. No entanto, esta espécie foi 
sinonimizada por Kurz (2000) a L. guianensis, cujo 
posicionamento é seguido no presente trabalho.

Licaria guianensis pode ser facilmente 
reconhecida pela folha marcadamente discolor 
em material herborizado, com a face abaxial 
acastanhada. 

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores em 
março, abril, maio, junho, novembro e dezembro 
e com frutos de março a maio, entre 700 a 1100 
m.s.m., na Floresta Ombrófila Densa Montana.

10. Nectandra grandiflora Nees, Linnaea 8: 49. 
1833. Fig. 3a-g

Árvore ou arbusto ca. 15 m alt., monóica. 
Folhas alternas em todo ramo, coriáceas, largo 
lanceoladas, 9,3–12,9 × 3,6–4,3 cm, face abaxial 
glabra, nervação eucamptódroma, domácias 
ausentes. Inflorescência panícula, terminal. 
Flores monoclinas, tépalas 6, iguais, eretas, 
glabras. Androceu com 9 estames férteis, anteras 
quadrilocelares: estames das séries I e II com 
filetes mais estreitos que as anteras, subsésseis, 
antera com locelos dispostos em arco, pentagonal, 

papilosa; estames da série III com filetes glabros, 
antera retangular, papilosa; série IV estaminodial 
presente, estaminódios claviformes. Fruto bacáceo, 
elipsoide, sobre cúpula pateliforme, crassa, de 
margem simples, tépalas decíduas.
Material examinado: Fazenda do Sobrado, 01.VII.1941, 
fl., W.D. de Barros 327 (RB); Passa Quatro, 14.VIII.1941, 
fl., W.D. de Barros 348 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. SANTA 
CATARINA: Xanxerê, 26.II.1957, fr., L. Smith & R. 
Klein 11835 (RB).

Nectandra grandiflora distingue-se das 
demais espécies do gênero por apresentar 
inflorescências glabras, glaucas e pelas anteras 
não prolongadas acima dos locelos (Rohwer 1993).

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores 
de julho a agosto na Floresta Ombrófila Densa.

11. Nectandra membranacea (Sw.) Griseb., Fl. 
Brit. W. I. 282. 1860. Fig. 3h-k

Árvore ca. 35 m alt., monóica. Folhas 
alternas em todo ramo, cartáceas, lanceoladas, 
7,2–22 × 2–7 cm, face abaxial glabra, nervação 
camptódroma, domácias em fóveas nas axilas das 
nervuras secundárias ou ausentes. Inflorescência 
tirsóide, axilar. Flores monoclinas, tépalas 6, iguais, 
eretas, pubérulas. Androceu com 9 estames férteis, 
anteras quadrilocelares: estames das séries I e II 
com filetes mais estreitos que as anteras, evidentes, 
antera com locelos dispostos em arco, transversal-
elíptica, papilosa; estames da série III com filetes 
glabros, antera obtrapeziforme, papilosa; série IV 
estaminodial presente, estaminódios estipiformes 
a claviformes. Fruto bacáceo, globoso, sobre ou 
parcialmente envolvido por cúpula rasa, crassa, de 
margem simples, tépalas decíduas.
Material examinado selecionado: Benfica, 27.III.1929, 
fl., C. Porto 1900 (RB); Visconde de Mauá, 12.VIII.2004, 
fr., A.C. Giannerini et al. 10 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio de Janeiro, estrada da Vista Chinesa, 
16.VIII.1967, fr., P. Carauta 393 (RB); Santo Antônio, 
02.II.1976, fl., E.F. Guimarães 382 (RB).

Vattimo-Gil (1956) identificou os espécimes 
de N. membranacea como N. pichurim (Kunth) 
Mez, o que não foi seguido no presente trabalho 
por apresentar esta última distribuição restrita à 
Colômbia e Venezuela (Rohwer 1993). 

Nectandra membranacea pode ser distinta 
de N. pichurim por apresentar antera da série I 
transversal elíptica e fruto globoso, em quanto, N. 
pichurim apresenta antera da série I pentagonal e 
fruto elipsoide.
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Figura 2 – a-f.  Endlicheria paniculata – a. folha; b. estame da série I; c. estame da série II; d. estame da série III; e. 
gineceu; f. fruto. g-n. Licaria armeniaca – g. ramo florífero; h. folha; i. flor; j. tépala externa; k. estaminódio da série 
I; l. estame da série III; m. gineceu; n. fruto. o-v. Licaria guianensis – o. ramo florífero; p. flor; q. tépala externa; r. 
estaminódio da série I; s. estaminódio da série II; t. estame da série III; u. estaminódio da série IV; v. gineceu. (a-e. 
H.F. Leitão Filho 496; f. B.C. Kurtz 87; g-m. D. Duarte 888; n. S.J. Silva-Neto & W. Silva 317; o-v. C. Porto 866).
Figure 2 – a-f.  Endlicheria paniculata – a. leaf; b. stamen of whorl I; c. stamen of whorl II; d. stamen of whorl III; e. gynoecium; f. 
fruit. g-n. Licaria armeniaca – g. fertile branch; h. leaf; i. flower; j. outer tepal ; k. estaminodia of whorl I; l. stamen of whorl III; m. 
gynoecium; n. fruit. o-v. Licaria guianensis – o. fertile branch; p. flower; q. outer tepal; r. estaminodia of whorl I; s. estaminodia of 
whorl II; t. stamen of whorl III; u. estaminodia of whorl IV; v. gynoecium. (a-e. H.F. Leitão Filho 496; f. B.C. Kurtz 87; g-m. D. Duarte 
888; n. S.J. Silva-Neto & W. Silva 317; o-v. C. Porto 866).
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Nectandra membranacea caracteriza-se por 
apresentar folhas cartáceas, lanceoladas, nervação 
camptódroma, flores com tépalas pubérulas e frutos 
sobre ou parcialmente envolvidos por cúpula rasa. 

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores em 
fevereiro, março e agosto e com frutos em agosto 
e setembro, entre 600 a 1070 ms.m., na Floresta 
Ombrófila Densa Montana.

12. Nectandra oppositifolia Nees, Linnaea 8: 47. 
1833. Fig. 31

Árvore ca. 20 m alt., monóica. Folhas 
subopostas a opostas no ápice dos ramos, cartáceas 
a coriáceas, lanceoladas, 7,4–23 × 2,2–6,2 cm, 
face abaxial ferrugíneo- tomentosa, nervação 
camptódroma-broquidódroma, domácias ausentes. 
Inflorescência tirsóide, axilar e terminal. Flores 
monoclinas, tépalas 6, iguais, eretas, tomentosas. 
Androceu com 9 estames férteis, anteras 
quadrilocelares: estames das séries I e II com filetes 
mais estreitos que as anteras, subsésseis, antera 
com locelos dispostos em arco, ovada, papilosa; 
estames da série III com filetes glabros, antera 
quadrangular; série IV estaminodial presente, 
estaminódios sagitados. Fruto bacáceo, elipsoide, 
parcialmente envolvido por cúpula hemisférica 
de margem simples, verrucosa, tépalas decíduas.
Material examinado selecionado: Monte Serrat, 
21.II.1941, fl. e fr., W.D. de Barros 213 (RB); a direita 
da entrada que dá acesso ao Hotel Simon, 12.VIII.2007, 
fl., A.C. Giannerini 49 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio de Janeiro, Jacarepaguá 08.III.1977, fl., 
D. Araujo 1535 (GUA); Silva Jardim, Reserva Biológica 
de Poço das Antas, 11.V.1995, fr., S.V.A. Pessoa et al. 
784 (RB).

Diferencia-se das demais espécies do gênero 
pelas folhas subopostas a opostas no ápice dos 
ramos, com indumento ferrugíneo-tomentoso 
na face abaxial, flores com tépalas alvas que se 
destacam em meio a folhagem ferrugínea durante 
a floração e pelo fruto parcialmente envolvido 
por cúpula verrucosa. No PARNA do Itatiaia foi 
encontrado um grande número de indivíduos 
arbóreos em áreas de vegetação secundária. É 
frequentemente confundida com N. reticulada 
(Ruiz et Pav.) Mez, mas nesta a base foliar revoluta 
apresenta dois lobos muito desenvolvidos e o 
hipanto é piloso internamente (Rohwer 1993; 
Baitello 2003).

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores 
em fevereiro, abril, maio e agosto e com frutos em 
fevereiro, agosto, setembro, outubro e dezembro, 

entre 660 e 970 ms.m., na Floresta Ombrófila 
Densa Montana.

13. Nectandra psammophila Nees, Syst. Laurin. 
303. 1836. Fig. 3m-r

Árvore ou arbusto ca. de 12 m alt., monóico. 
Folhas alternas em todo ramo, cartáceas, ovada-
lanceoladas, 4,2–9,2 × 1,1–3,2 cm, face abaxial 
glabra, nervação eucamptódroma, domácias 
em tufos de tricomas nas axilas das nervuras 
secundárias. Inflorescência racemo, axilar e 
terminal. Flores monoclinas, tépalas 6, subiguais, 
eretas, glabras. Androceu com 9 estames férteis, 
anteras quadrilocelares: estames das séries I e II 
com filetes mais estreitos que as anteras, evidentes, 
antera com locelos dispostos em arco, transverso-
orbicular, papilosa; estames da série III com filetes 
glabros, antera quadrangular, papilosa; série IV 
estaminodial presente, estaminódios claviformes. 
Fruto bacáceo, elipsoide, sobre cúpula pateliforme, 
crassa, de margem simples, tépalas decíduas.
Material examinado: Monte Serrat, 21.XI.1918, fl., 
Campos Porto 841 (isótipo RB). 
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Macaé, Fazenda São Lázaro, 01.XII.1994, 
fl., D. Araujo 10192 (GUA);  Carapebus, 22.IV.2005, 
fr., B.C. Kurtz & J.C. Gomes (RB 419140).

Vattimo-Gil (1956), com base no exemplar 
Campos Porto 841, descreveu para N. riedelli 
Meisn. a variedade N. riedelli longipaniculata 
Vattimo-Gil. No entanto, Rohwer (1993) a 
considerou como sinônimo de N. psammophila. 
No presente trabalho aceita-se, com ressalva, 
o posicionamento de Rohwer (1993), pelo fato 
de haver apenas, até o momento, uma única 
coleta para o parque de Itatiaia. O espécime 
Campos Porto 841 é vegetativamente similar a 
N. psammophila, porém, suas inflorescências 
são maiores que o comumente encontrado em 
N. psammophila. Por outro lado, os estames do 
espécime coletado por Campos Porto apresentam 
filetes com mais de 0,3 mm de comprimento, 
assemelhando-se neste aspecto a N. megapotamica 
(Spreng.) Mez. Entretanto, nesta espécie, as 
anteras são menos papilosas, com locelos maiores 
e as folhas estreitamente lanceoladas, entre outras 
características. O material-tipo examinado de N. 
psammophila é semelhante a N. nitidula Nees, da 
qual se distingue, principalmente, pela presença de 
domácias nas axilas das nervuras secundárias. Além 
disso, em N. nitidula as anteras possuem o ápice 
nitidamente prolongado (Rohwer 1993), enquanto 
que em N. psammophila o ápice das anteras é 
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obtuso. Pelo exposto N. psammophila deve ser 
melhor avaliada, futuramente, quando se dispuser 
de um número maior de exemplares.

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores em 
novembro, na Floresta Ombrófila Densa.

14. Nectandra puberula (Schott) Nees, Syst. 
Laurin. 332. 1836. Fig. 3s-w

Árvore ca. de 20 m alt., monóica. Folhas 
alternas em todo ramo, cartáceas, lanceoladas, 
5–17,7 × 1,2–4,3 cm, face abaxial áureo-pubérula, 
principalmente ao longo da nervura principal, 
nervação eucamptódroma, domácias em tufos 
de tricomas nas axilas das nervuras secundárias. 
Inflorescência tirsóide, axilar. Flores monoclinas, 
tépalas 6, elípticas, iguais, eretas, tomentosas; 
hipanto glabro. Androceu com 9 estames férteis, 
anteras quadrilocelares: estames das séries I e II 
mais estreitos que as anteras, subsésseis, antera com 
locelos dispostos em arco, pentagonal, papilosa; 
estames da série III com filetes pilosos, antera 
obtrapeziforme a obovada, papilosa; série IV 
estaminodial presente, estaminódios claviformes. 
Fruto bacáceo, globoso a elipsoide, sobre cúpula 
pateliforme ou trompetiforme, crassa, de margem 
simples, tépalas decíduas.
Material examinado: proximidades do Abrigo I, 
17.V.1999, fr., A. Quinet et al. 170 (RB); Trilha do Hotel 
Simon para o Três Picos, 19.V.1999, fl., A. Quinet et al. 
218 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Nova Friburgo, Reserva Ecológica de 
Macaé de Cima, 08.VI.1988, fl., H.C. Lima 3616 (RB); 
Silva Jardim, Reserva Biológica de Poço das Antas, 
08.VII.1993, fr., H.C. Lima et al. 4775 (RB); Rio de 
Janeiro, Jacarepaguá, 04.IV.2001, fl., A. Quinet (RB 
367357).

Nectandra puberula caracteriza-se pelas 
folhas com face abaxial áureo-pubérulas e 
domácias em tufos de pelos nas axilas das nervuras 
secundárias.

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores em 
março e maio e com frutos em maio, entre 700 a 
1400 ms.m., na Floresta Ombrófila Densa Montana.

15. Persea alba Nees, Linnaea 8: 51. 1833. 
 Fig. 4a-i

Árvore ca. 10 m alt., monóica. Folhas alternas 
a subopostas, congestas no ápice dos ramos, 
cartáceas, estreito lanceoladas, 8,4–9,8 × 1,6–1,7 
cm, face abaxial serícea, nervação eucamptódroma, 
domácias ausentes. Inflorescência panícula, 
axilar. Flores monoclinas, tépalas 6, desiguais, 

eretas; tépalas externas menores que as internas, 
pilosas. Androceu com 9 estames férteis, anteras 
quadrilocelares: estames das séries I e II com filetes 
mais estreitos que as anteras, evidentes, antera com 
locelos dispostos em pares superpostos, ovado-
retangulares, não papilosa; estames da série III 
com filetes mais estreitos que as anteras, glabros, 
antera ovada, não papilosa; série IV estaminodial 
presente, estaminódios triangulares. Fruto bacáceo, 
globoso, sobre cúpula pateliforme, crassa, de 
margem simples, glabra, tépalas persistentes, mas 
logo decíduas.
Material examinado: Macieiras, 01.XII.1941, fr., W.D. 
de Barros 504 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Brasília, 1961, fl., F. Sellow 1361 (holótipo 
B); SANTA CATARINA: São José, Serra da Boa Vista, 
02.III.1961, fl., Reitz & Klein 10807 (RB).

Persea alba assemelha-se a P. fulva var. 
strigosifolia L.E.Kopp, da qual pode ser facilmente 
distinta por apresentar a face abaxial das folhas 
com indumento seríceo, enquanto que em P. fulva 
L.E.Koop, este é tomentoso (Coe-Teixeira 1975).

Coletada no PARNA do Itatiaia com frutos em 
dezembro, em 1800 ms.m. na Floresta Ombrófila 
Densa Alto-Montana.

 
16. Persea fulva var. strigosifolia L.E.Kopp, Mem. 
New York Bot. Gard. 14 (1): 29. 1966. Fig. 4j

Árvore ca. 5 m alt., monóica. Ramos 
angulosos, gemas axilares e terminais vilosas. 
Folhas alternas a subopostas, congestas no ápice 
dos ramos, subcoriáceas, lanceoladas, 5,3–6,6 
× 1,8–2,6 cm, face adaxial glabra, face abaxial 
estrigosa, nervação eucamptódroma, reticulado 
obscuro, domácias ausentes. Flores monoclinas, 
tépalas 6, desiguais, eretas; tépalas externas 
menores que as internas, pilosas. Androceu com 9 
estames férteis, anteras quadrilocelares: estames 
das séries I e II com filetes mais estreitos que as 
anteras, evidentes, antera com locelos dispostos em 
pares superpostos, ovadas a oblongas, não papilosa; 
estames da série III com filetes mais estreitos que 
as anteras, glabros ou esparsamente pilosos, antera 
ovada, não papilosa; série IV estaminodial presente, 
estaminódios sagitados. Frutos desconhecidos.
Material examinado: Pinheiral, s/d., veg., s/col., s/n. 
(RB 449429).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Taquaral, s/d., fl., L. Damazio (RB 48651).

Segundo Kopp (1966), Persea fulva var. 
strigosifolia difere de P. fulva var. fulva pela 
presença de pilosidade vilosa, amarelada nos ramos 
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Figura 3 – a-f. Nectandra grandiflora – a. ramo florífero; b. flor; c. estame da série I; d. estame da série II; e. estame 
da série III, vista frontal; f. estame da série III, vista lateral; g. estaminódio da série IV. h-k. Nectandra membranacea 
– h. folha; i. estame da série I; j. estame da série II; k. estame da série III. l. Nectandra oppositifolia – l. folha; m-r. 
Nectandra psammophila – m. ramo frutífero; n. flor; o. estame da série I; p. estame da série II; q. estame da série III; 
r. estaminódio da série IV. s-w. Nectandra puberula – s. folha; t. estame da série I; u. estame da série II; v. estame 
da série III; w. fruto.(a-g. W.D. de Barros 348; h-k. E.F. Guimarães 382; l. D. Araujo 1535; m. B. C. Kurtz & J.C. 
Gomes s.n.; n-r. D. Araujo 10192; s-v. A. Quinet s.n.; w. H.C. Lima et al. 4775).
Figure 3 – a-g. Nectandra grandiflora – a. fertile branch; b. flower; c. stamen of whorl I; d. stamen of whorl II; e. stamen of whorl III, 
front view; f. stamen of whorl III, side view; g. estaminodia of whorl IV. h-k. Nectandra membranacea – h. leaf; i. stamen of whorl I; 
j. stamen of whorl II; k. stamen of whorl III. l. Nectandra oppositifolia – l. leaf; m-r. Nectandra psammophila – m. branch with fruits; 
n. flower; o. stamen of whorl I; p. stamen of whorl II; q. stamen of whorl III; r. estaminodia of whorl IV. s-w. Nectandra puberula – s. 
leaf; t. stamen of whorl I; u. stamen of whorl II; v. stamen of whorl III; w. fruit.(a-g. W.D. de Barros 348; h-k. E.F. Guimarães 382; l. 
D. Araujo 1535; m. B. C. Kurtz & J.C. Gomes s.n.; n-r. D. Araujo 10192; s-v. A. Quinet s.n.; w. H.C. Lima et al. 4775). 
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e pecíolos e pilosidade estrigosa na face abaxial 
da folha e ângulo de divergência das nervuras 
primárias entre 30°– 40°, enquanto que a variedade 
típica possui pilosidade ferrugíneo- tomentosa e 
ângulo de divergência das nervuras primárias maior, 
entre 45°– 60°. Não foram analisadas as diferenças 
floríferas e frutíferas entre as duas variedades, por 
não se dispor de material reprodutivo de P. fulva 
var. strigosifolia. Embora o parátipo depositado no 
herbário RB possua flores, estas não apresentam as 
peças florais conservadas, já que apenas as tépalas 
estão presentes, dificultando a sua análise. 

A descrição das partes floríferas foram 
complementadas com base na descrição dos 
materiais-tipo feita por Kopp (1966). 

Coletada em material vegetativo no PARNA 
do Itatiaia na Floresta Ombrófila Densa.

17. Persea major (Meisn.) L.E.Kopp, Mem. New 
York Bot. Gard. 14 (1): 37. 1966. Fig. 4 k-s

Árvore ca. 5 m alt., monóica. Folhas alternas 
a subopostas, não congestas no ápice dos ramos, 
cartáceas, obovadas a lanceoladas, 15,7–19,4 
× 7–7,7 cm, face abaxial esparsamente vilosa, 
nervação camptódroma, domácias ausentes. 
Inflorescência panícula, axilar. Flores monoclinas, 
tépalas 6, desiguais, eretas, pilosas; tépalas externas 
menores que as internas. Androceu com 9 estames 
férteis, anteras quadrilocelares: estames das séries 
I e II com filetes pilosos, mais estreitos que as 
anteras, evidentes, antera com locelos dispostos 
em pares superpostos, ovada a oblonga-ovada, 
papilosa; estames da série III pilosos, antera 
ovada, papilosa; série IV estaminodial presente, 
estaminódios sagitados. Fruto bacáceo, globoso, 
sobre cúpula pateliforme, crassa, pilosa, de margem 
simples, tépalas persistentes.
Material examinado selecionado: lote Maria Augusta, 
14.I.1942, fl., W.D. de Barros 555 (RB); Lote 17, margem 
do rio Campo Belo, 16.VII.1942, fl. e fr., W.D. de Barros 
972 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: margens do rio Carandaí, 07.I.1965, fr., A.P. 
Duarte 8706 (RB); RIO DE JANEIRO, Silva Jardim, 
Reserva Biológica de Poço das Antas, 03.XII.1993, fl., 
C. Luchiari et al. 157 (RB).

Em Vattimo-Gil (1956), os espécimes 
examinados de Itatiaia foram tratados como Persea 
cordata (Vell.) Mez, porém, sinonimizados por 
Kopp (1966) em P. major, sinonimização aceita 
no atual trabalho. Caracteriza-se por suas folhas 
obovadas a lanceoladas, com comprimento três 
vezes maior que a largura, estames das séries I, 

II e III com filetes pilosos e frutos globosos sobre 
cúpula pateliforme, pilosa. 

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores 
em janeiro e julho e com frutos em julho e outubro, 
entre 800 a 900 ms.m., na Floresta Ombrófila 
Densa Montana.

18. Phyllostemonodaphne geminiflora (Mez) 
Kosterm., Recueil Trav. Bot. Néerl. 33: 754. 1936.
 Fig.5 a-i

Árvore ca. 10 m alt., monóica. Folhas alternas, 
cartáceas, largo lanceoladas, 6,9–12,7 × 2,6–4,5 
cm, face abaxial glabra, nervação broquidódroma, 
domácias ausentes. Inflorescência botrióide, 
axilar e terminal. Flores monoclinas, tépalas 9, 
iguais, eretas, glabras; hipanto glabro. Androceu 
com 6 estames férteis, anteras bilocelares: série I 
estaminodial transformada na série mais interna 
de tépalas; estames da série II com filetes de 
mesma largura que as anteras, quase indistintos, 
antera suborbicular-ovada, ápice obtuso, papilosa; 
estames da série III com filetes glabros, antera 
ovada, papilosa; série IV estaminodial presente, 
estaminódios filiformes. Fruto bacáceo, elipsoide, 
sobre cúpula rasa, crassa, de margem dupla, tépalas 
decíduas.
Material examinado selecionado: Lote 21, 22-28.
XI.1938, fl., F. Markgraf & A.C. Brade 3616 (RB); 
Taquaral, próximo ao rio Taquaral, 06.XII.1995, fl., 
J.M.A. Braga et al. 3063 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO 
DE JANEIRO: Volta Redonda, Floresta da Cicuta, 
08.VII.2000, fr., G.R. de Souza 388 (RB).

Phyl los temonodaphne gemini f lora , 
vegetativamente, é muito semelhante a Licaria 
armeniaca e pode ser confundida com outras 
espécies do gênero Licaria, principalmente, pela 
presença de estaminódios tepaloides e cúpula com 
margem dupla, mas, difere por ter apenas uma 
série de estames modificados em estaminódios 
tepalóides e pelos locelos não apicais. 

Coletada no PARNA do Itatiaia com flores 
em setembro, novembro e dezembro e com frutos 
em fevereiro, entre 650 e 1600 ms.m., na Floresta 
Ombrófila Densa Montana e Alto-Montana.

19. Rhodostemonodaphne macrocalyx (Meisn.) 
Rohwer ex Madriñán, Fl. Neotrop. 92: 46. 2004. 
 Fig. 5 j-r

Árvore ca. 15 m alt., dióica. Folhas alternas, 
coriáceas, lanceoladas, 6,2–18 × 1,8–5 cm, 
face abaxial esparsamente tomentosa, nervação 
eucamptódroma, domácias em tufos de tricomas. 
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Figura 4 – a-i. Persea alba – a. ramo frutífero; b. flor; c. tépala externa; d. tépala interna; e. estame da série I; f. estame 
da série II; g. estame da série III; h. estaminódio da série IV; i. gineceu; j. Persea fulva Koop var. strigosifolia Koop – j. 
ramo. k-s. Persea major – k. ramo frutífero; l. flor; m. tépala externa; n. tépala interna; o. estame da série I; p. estame da 
série II; q. estame da série III; r. gineceu; s. fruto. (a. W.D. de Barros 504; b-i. Reitz e Klein 10807; j. s.col. e s.n. (ITA 
1445); k-s. A.P. Duarte 8706; l-r. C. Luchiari et al. 157). 
Figure 4 – a-i. Persea alba – a. branch with fruits; b. flower; c. outer tepal; d. inner  tepal; e. stamen of whorl I; f. stamen of whorl II; g. stamen 
of whorl III; h. estaminodia of whorl IV; i. gynoecium. j. Persea fulva Koop var. strigosifolia Koop – j. branch. k-s. Persea major – k. branch 
with fruits; l. flower; m. outer tepal; n. inner  tepal; o. stamen of whorl I; p. stamen of whorl II; q. stamen of whorl III; r. gynoecium; s. fruit. 
(a. W.D. de Barros 504; b-i. Reitz e Klein 10807; j. s.col. e s.n.(ITA 1445); k-s. A.P. Duarte 8706; l-r. C. Luchiari et al. 157). 
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Figura 5 – a-i. Phyllostemonodaphne geminiflora – a. ramo florífero; b. flor; c. tépala externa; d. estaminodio da série 
I; e. estame da série II; f. estame da série III; g. estaminódio da série IV; h. gineceu; i. fruto. j-r. Rhodostemonodaphne 
macrocalyx – j. ramo florífero; k. flor; l. tépala externa; m. estame da série I; n. estame da série III; o. estaminódio 
da série I; p. estaminódio da série III; q. gineceu; r. fruto. (a-h. J.M.A. Braga et al. 3063; i. G.R. de Souza 388; j-r. 
G. Martinelli 12076). 
Figure 5 – a-i. Phyllostemonodaphne geminiflora – a. fertile branch; b. flower; c. outer tepal; d. estaminodia of whorl I; e. stamen of 
whorl II; f. stamen of whorl III; g. estaminodia of whorl IV; h. gynoecium; i. fruit. j-r. Rhodostemonodaphne macrocalyx – j. fertile 
branch; k. flower; l. outer tepal; m. stamen of whorl I; n. stamen of whorl III; o. estaminodia of whorl I; p. estaminodia of whorl III; q. 
gynoecium; r. fruit. (a-h. J.M.A. Braga et al. 3063; i. G.R. de Souza 388; j-r. G. Martinelli 12076). 
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Inflorescência tirsóide, axilar. Flores diclinas, 
tépalas 6, iguais, eretas, tomentosas. Flores 
masculinas: androceu com 9 estames férteis, 
anteras quadrilocelares, estames das séries I e II 
com filetes mais estreitos que as anteras, subsséseis, 
antera com locelos dispostos no mesmo nível 
ou em arco, ovada, papilosa; estames da série 
III com filetes glabros, antera ovada, papilosa; 
série IV estaminodial ausente. Flores femininas: 
estaminódios semelhantes às anteras das flores 
masculinas, reduzidos. Fruto bacáceo, elipsoide, 
parcialmente envolvido por cúpula hemisférica, 
avermelhada, crassa, de margem simples, tépalas 
decíduas.
Material examinado: 05.VII.1995, fr., J.M.A. Braga. 
(RB 373656); Trilha do Hotel Simon para o Três Picos, 
19.V.1999, veg., A. Quinet 206 (RB).
Material adicional selecionado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Nova Friburgo, Macaé de Cima, 25.V.1987, 
fr., fl., G. Martinelli 12076 (RB). 

Rhodostemonodaphne macrocalyx  é 
vegetativamente semelhante a E. paniculata, 
diferindo desta, pelas anteras quadrilocelares e 
frutos parcialmente envolvidos por cúpula, em 
quanto, E. paniculata, apresenta anteras bilocelares 
e frutos sobre cúpula.

Coletada no PARNA do Itatiaia com frutos 
em julho, entre 745 e 1200 ms.m., na Floresta 
Ombrófila Densa Montana.

Conclusões
Para o PARNA Itatiaia foram registradas 

19 espécies subordinadas a onze gêneros, que 
representam 15% e 70%, respectivamente, do 
total inventariado para o Estado do Rio de Janeiro 
(Quinet 2014).

Dentre os 19 táxons estudados no presente 
trabalho, oito são registrados pela primeira 
vez para o PARNA Itatiaia: Aiouea saligna, 
Cinnamomum triplinerve, Cryptocarya riedeliana, 
Nectandra grandiflora, Nectandra puberula, 
Persea alba, Persea fulva var. strigosifolia, e 
Rhodostemonodaphne macrocalyx.

Algumas espécies como Nectandra 
psammophila e Licaria armeniaca devem 
ser futuramente melhor avaliadas para uma 
circunscrição segura desses táxons.

A grande maioria das espécies de Lauráceas 
do PARNA tratadas no presente trabalho encontram-
se na cota altitudinal de até 1500 metros, o que 
corresponde à formação de Floresta Ombrófila 
Densa Montana. Persea alba foi a única espécie 

com ocorrência registrada para a região alto-
montana. Cryptocarya riedeliana apresenta a 
mais ampla faixa de distribuição (500–1740 
metros). Desse modo, no Parque, a faixa altitudinal 
registrada para a ocorrência das espécies aqui 
tratadas está situada entre 500 a 1873 metros. 

Quanto à fenologia, com base nos materiais 
examinados, verificou-se que as espécies florescem 
e frutificam ao longo do ano, ocorrendo o pico de 
floração no mês de novembro e o de frutificação 
nos meses de agosto e outubro.

Segundo Guedes-Bruni (1998), a família 
está entre as três mais ricas em espécies, tanto 
no componente do dossel, como no ambiente de 
sub-bosque no Parque, junto com Myrtaceae e 
Leguminosae. 

Os resultados do levantamento realizado 
no PARNA Itatiaia, considerando-se os obtidos 
por Giannerini et al. (2007) e no presente estudo, 
demonstram que a família Lauraceae apresenta 
grande expressividade na composição florística do 
PARNA. Estes resultados possibilitaram ampliar o 
número de 25 espécies e 11 gêneros assinalados por 
Vattimo-Gil (1956) para 42 espécies subordinadas 
a 12 gêneros.
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Resumo
Physarum notabile (Physaraceae, Physarales) tem sua primeira ocorrência registrada para a Região Centro-
Oeste brasileira, desenvolvendo-se sobre troncos vivos de pomar em uma área urbana da cidade de Anápolis, 
Goiás. A caracterização da espécie e sua distribuição são apresentadas. 
Palavras-chave: Cerrado, distribuição geográfica, Mixomicota, novo registro.

Abstract
The myxomycete Physarum notabile (Physaraceae, Physarales) has its first occurrence recorded for the 
Brazilian Central-West Region, developing on living trunks of orchard trees in an urban area of the city of 
Anápolis, Goiás. The characterization of the species and its distribution are presented. 
Key words: Brazilian savanna, geographical distribution, Myxomycota, new record.
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O filo Myxomycota abriga organismos 
popularmente conhecidos como mixomicetos 
ou fungos mucilaginosos, pertencentes ao Reino 
Protozoa e caracterizados por uma fase ameboide, 
com mixamebas flageladas ou não; uma fase 
plasmodial, assimilativa, multinucleada de vida 
livre; e outra fase reprodutiva, o esporóforo 
(Alexopoulos et al. 1996). 

De acordo com Lado (2013), existem 
aproximadamente mil espécies conhecidas de 
mixomicetos, em sua maioria cosmopolita. No 
Brasil, há o registro de 242 espécies conhecidas, 
conforme aponta Cavalcanti (2015). Para Região 
Centro-Oeste, a qual compreende os estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do 
Distrito Federal, o primeiro registro de ocorrência 
de mixomicetos data da década de 60, quando 
a espécie Physarum alvoradianum Gottsb. foi 
encontrada em uma área de Cerrado na região da 
Serra Geral de Alvorada do Norte (Goiás) e descrita 
como uma nova espécie por Gottsberger (1968).

Posteriormente, Cavalcanti et al. (1982) 
citam uma segunda ocorrência de mixomiceto para 
a região (Diderma deplanatum Fr.), desta vez para 
Mato Grosso. Assim, com trabalhos posteriores, o 
número de espécies de mixomicetos conhecidas para 

a região Centro-Oeste aumentou para 36 espécies: 
Arcyria cinerea (Bull.) Pers., Arcyria denudata (L.) 
Wettst., Arcyria incarnata (Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Müll.) T.Macbr., 
Collaria arcyrionema (Rostaf.) Nann.-Bremek. 
ex Lado, Comatricha elegans (Racib.) G.Lister, 
Craterium aureum (Schumach.) Rostaf., Craterium 
leucocephalum (Pers. ex J.F.Gmel.) Ditmar, 
Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., 
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf., Diderma 
deplanatum Fr., Diderma hemisphaericum (Bull.) 
Hornem., Diderma saundersii (Berk. & Broome 
ex Massee) Lado, Didymium comatum (Lister) 
Nann.-Bremek.,  Hemitrichia calyculata (Speg.) 
M.L. Farr, Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf., 
Hemitrichia serpula (Scop.) Rostaf., Hemitrichia 
spinifera M.L. Farr, Lycogala epidendrum (L.) Fr., 
Lycogala exiguum Morgan, Metatrichia vesparia 
(Batsch) Nann.-Bremek. ex G.W.Martin & Alexop., 
Oligonema schweinitzii (Berk.) G.W.Martin, 
Perichaena depressa Lib., Perichaena vermicularis 
(Schwein.) Rostaf., Physarum alvoradianum 
Gottsb., Physarum galbeum Wingate, Physarum 
melleum (Berk. & Broome) Massee, Physarum 
nucleatum Rex, Physarum pusillum (Berk. & 
Curtis) G.Lister, Physarum stellatum (Massee) 
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G.W.Martin,  Stemonitis axifera (Bull.) T.Macbr., 
Stemonitis flavogenita E.Jahn, Stemonitis fusca 
Röth, Stemonitis splendens Rostaf., Trichia 
favoginea (Batsch) Pers., Tubifera microsperma 
(Berk. & M.A.Curtis) G.W.Martin (Carvalho et 
al. 2011; Araújo et al. 2012; Cavalcanti 2015). 
Portanto, este trabalho objetivou ampliar a 
distribuição biogeográfica dos mixomicetos, 
particularmente Physarum notabile T. Macbr., no 
Brasil.

Durante o mês de abril de 2014, na estação seca 
do bioma Cerrado (Aquino et al. 2008), esporângios 
de P. notabile foram coletados sobre troncos vivos 
de duas espécies vegetais, o limoeiro [Citrus limon 

(L.) Burm. f.] e a aceroleira (Malphighia glabra L.), 
em áreas urbanas (quintais residenciais) da cidade 
de Anápolis, Goiás (Fig. 1). Após observação e 
registro fotográfico dos esporângios, estes foram 
removidos dos troncos com auxílio de um canivete, 
retirando-se sempre parte do substrato, de modo a 
manter a integridade dos corpos de frutificação do 
mixomiceto. Posteriormente, o material coletado 
foi acondicionado em caixas de papelão e levado 
ao Laboratório de Biodiversidade do Cerrado 
(LABBIC), localizado no Câmpus de Ciências 
Exatas e Tecnológicas da Universidade Estadual de 
Goiás, onde o mesmo foi identificado, fotografado 
macro e microscopicamente, herborizado e 

Figura 1 – a-b. representação dos espécimes vegetais nos quais foram coletados exemplares de P. notabile. c. detalhe 
macroscópico dos esporângios desenvolvendo-se sobre o ritidoma de aceroleira (estruturas acinzentadas, indicadas 
pelas setas brancas). Imagens dos autores.
Figure 1 – a-b. representation of plant specimens in which the specimens of Physarum notabile were collected. c. macroscopic details 
of sporangia developing over the rhytidome of acerola (see the gray structures, indicated by white arrows). Images of the authors.
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incluso na coleção de mixomicetos do Herbário 
da Universidade Estadual de Goiás sob o número 
HUEG-9152.

Physarum é um dos gêneros mais ricos da 
família Physaraceae (Alexopoulos et al. 1996; 
Shuang-Lin et al. 2012). P. notabile é referida 
em alguns trabalhos como de rara ocorrência 
(Cavalcanti et al. 2005; Stephenson et al. 1993), 
sendo relatada esporulando desde em resíduos 
vegetais em decomposição, como liteira (ou 
serrapilheira), ou ainda troncos e cascas de árvores 
vivas a fezes de animais herbívoros (Shuang-Lin 
et al. 2012; Krug et al. 2004). Dados como estes 
indicam que muitas espécies de mixomicetos 
podem apresentar um amplo espectro de substratos 
possíveis de colonização, fato que explica sua 
característica cosmopolita e facilidade adaptativa 
no que se refere a substratos não usuais, como fezes 

de herbívoros, materiais de construção, tecidos e 
outros (Araújo et al. 2012; Eliasson 2013). 

P. notabile se distribui mundialmente pelo 
México, Costa Rica, Jamaica, Ilhas de Barlavento, 
Bolívia, Argentina, Colômbia, China, Europa e 
regiões da América do Norte (Lado & Wrigley de 
Basanta 2008; Shuang-Lin et al. 2012). No Brasil 
há registros da ocorrência desta espécie na Região 
Sul, no estado do Paraná (Putzke 1996) e na Região 
Sudeste, no estado de São Paulo (Farr 1968; Putzke 
1996; Hochgesand & Gottsberger 1996; Maimoni-
Rodella 2002).

 
Physarum notabile T. Macbr., N. Amer. Slime-
Moulds, Edn 2 (New York): 80 (1922) Fig. 2

Características macroscópicas. Frutificação 
do tipo esporângio com altura total variando 
entre 0,5 a 1 mm, esparsos a gregários e eretos. 

Figura 2 – Physarum notabile. a-b. esporângios parcialmente gregários, com perídio rompido. c. detalhe de um 
esporângio com capilício exposto (seta). d. detalhe da columela (seta). e. nódulo de cálcio (seta). f. detalhe do capilício 
(seta). g-h: detalhe dos esporos. Imagens dos autores.
Figure 2 – Physarum notabile. a-b. sporanges partially gregarious, with broken peridium c. detail of a sporangium with capillitium 
exposed (arrow). d. detail of columella (arrow). e. lime nodes of the capillitium (arrow). f. detail of the capillitium (arrow). g-h. detail 
of spores. Images of the authors.
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Possui esporoteca globosa, de coloração branca 
acinzentada, com perídio simples, incrustado com 
grânulos de cálcio esbranquiçados, umbilicado 
abaixo, deiscência irregular (petaloide em alguns 
casos). Pedicelo curto, variando entre 0,5–0,7 mm, 
corrugado, de coloração castanho escuro. Esporada 
castanho escura a preta. 

Características microscópicas. Possui capilício 
hialino, interligado por grânulos irregulares de cálcio 
esbranquiçados a incolores. Os esporos apresentam 
coloração castanha violácea em microscopia ótica, 
minimamente verrugosos, medindo entre 10–11,3 
µm de diâmetro.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Município de 
Anápolis, bairro Vila Norte, 10.IV.2014, troncos vivos de 
árvores de acerola, F.J.S. Calaça FJSC-32 (HUEG 9152).

As características do material examinado 
conferem exatamente com as descrições encontradas 
nos trabalhos de Farr (1976), Neubert et al. (1995) 
e Poulain et al. (2011). No material observado, os 
esporos variaram em tamanho entre 10 a 11 µm; 
entretanto, ainda de acordo com Neubert et al. 
(1995), esta média pode variar entre 9 a 13 µm. 
Esta espécie pode ser encontrada sob duas formas 
de esporângio, o qual pode ser séssil ou pedicelado, 
fato observado no material encontrado, sendo que 
as formas sésseis foram encontradas basicamente 
em associação com briófitas. Este é o primeiro 
registro da espécie para o Centro-oeste brasileiro.

Este estudo indica que a diversidade de 
espécies de mixomicetos para o Brasil tende a 
aumentar ao se considerar a inclusão de localidades 
ainda não exploradas para coletas de substratos. 
Conforme apontam alguns trabalhos (Farr 1976; 
Andrade et al. 2006; Araújo et al. 2012), estes 
organismos podem se desenvolver sobre vários 
substratos, assim diferentes alternativas de coletas 
desse material podem permitir um incremento para 
regiões pouco conhecidas quanto à mixobiota. Os 
autores agradecem à Universidade Estadual de 
Goiás pelo suporte técnico laboratorial e à Izabel C. 
Moreira pela ajuda na determinação da espécie. Aos 
Revisores Anônimos, pelos comentários valorosos. 
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Resumo
O Parque Estadual da Serra Dourada - PESD é o segundo maior Parque do estado de Goiás, abrangendo 30.000 
hectares. Com o objetivo de contribuir com um melhor conhecimento sobre a diversidade de Asteraceae no 
estado de Goiás realizou-se o tratamento taxonômico da tribo Eupatorieae neste Parque. Eupatorieae está 
representada no PESD por 12 gêneros e 23 espécies. Chromolaena e Mikania foram os gêneros mais ricos 
em espécies sendo representados por cinco, seguido de Praxelis com três, Stomatanthes por duas e Ageratum, 
Ayapana, Barrosoa, Campuloclinium, Lomatozona, Pseudobrickellia, Stevia e Trichogonia por uma espécie, 
cada. Três espécies são reportadas pela primeira vez para Goiás: Campuloclinium chlorolepis, Stomatanthes 
loefgrenii e Barrosoa apiculata. Além disso, duas espécies constam na lista vermelha da flora do Brasil e são 
consideradas ameaçadas de extinção, Lomatozona artemissiifolia (em perigo) e S. loefgrenii (criticamente 
em perigo). É apresentada uma chave de identificação para os táxons, comentários taxonômicos, distribuição 
geográfica e ilustrações para as espécies. 
Palavras-chave: Cerrado, compositae, florística, taxonomia.

Abstract
The Serra Dourada State Park - SDSP is the second largest Park in the Goiás state, covering   30,000 hectares. 
Aiming to understand the diversity of Asteraceae in Goiás we did the taxonomic treatment of Eupatorieae 
from this Park. The Eupatorieae is represented in SDSP by 12 genera and 23 species. Chromolaena and 
Mikania are the genera with the largest number of species represented by five, followed by Praxelis 
with three, Stomatanthes with two and Ageratum, Ayapana, Barrosoa, Campuloclinium, Lomatozona, 
Pseudobrickellia, Stevia and Trichogonia by one species each. Three species are reported for the first time 
for Goiás: Campuloclinium chlorolepis, Stomatanthes loefgrenii, and Barrosoa apiculata. Two species 
are listed in the Brazilian red list of threatened Flora, Lomatozona artemissiifolia (endangered) and S. 
loefgrenii (critically endangered). An identification key, taxonomic comments, geographical distribution, 
and illustrations for the species are provided. 
Key words: Cerrado, compositae, floristic, taxonomy.
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Introdução
Asteraceae é a maior família entre as 

Eudicotiledôneas com cerca de 1.600 gêneros e 
aproximadamente 25.000 espécies, agrupadas em 
43 tribos, amplamente distribuídas no mundo, 
exceto na Antártida (Funk et al. 2009). A família 
é bastante representativa em hábitats temperados 
e tropicais montanos, secos e abertos (Judd et al. 
2009). No Brasil, a família está representada por 
2065 espécies, agrupadas em 278 gêneros e 28 
tribos (Nakajima et al. 2015). 

Eupatorieae compreende 2200 espécies 
reunidas em 182 gêneros (Hind & Robinson 
2007; Robinson et al. 2009), com distribuição no 
hemisfério ocidental e alguns gêneros pantropicais 
(Funk et al. 2009). No Brasil, Eupatorieae é a mais 
rica com 609 espécies distribuídas em 82 gêneros 
(Nakajima et al. 2015), sendo que em Goiás a 
tribo é representada por 119 espécies e 28 gêneros 
(Nakajima et al. 2015).

Dentre as tribos representadas no Brasil, 
Eupatorieae é reconhecida por suas espécies 
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apresentarem comumente o hábito herbáceo 
ou arbustivo, ereto ou lianescente, folhas 
geralmente opostas, capítulos discoides, flores 
com corola branca ou lilás, estiletes longos e 
com ápice comumente clavado, e apêndices 
frequentemente coloridos (Bremer 1994).

O primeiro estudo com as espécies de 
Eupatorieae ocorrentes no Brasil foi feito por 
Baker (1876), que a considerou como uma 
subfamília - Eupatoriaceae [sic], e a dividiu 
em três tribos: Adenostyleae Baker, Agerateae 
Baker e Piquerieae Baker. Após este trabalho, 
poucos estudos foram realizados com espécies 
ou gêneros de Eupatorieae do Brasil, podendo-
se destacar Barroso (1950, 1958), Matzenbacher 
(1979), Esteves (2001), Ritter & Miotto (2005), 
Ferreira (2010), Roque et al. (2012), Hattori 
(2013) e Fernandes (2014).

Apesar de Asteraceae ser bem representada 
em Goiás, ainda há uma grande lacuna de 
conhecimento acerca das espécies ocorrentes no 
estado e de sua distribuição, devido a poucos 
trabalhos florísticos. Até o momento, a flora 
de Asteraceae do estado é conhecida somente 
por dois trabalhos para a família que são os de 
Bringel Jr. & Cavalcanti (2009) e Moreira & 
Teles (2014). 

Portanto, há uma grande lacuna sobre o 
conhecimento da diversidade de Asteraceae 
na flora de Goiás, com uma enorme carência 
de bibliografias que favoreçam a identificação 
dos táxons ocorrentes no estado. Diante deste 
cenário, o presente estudo tem por objetivo 
apresentar o tratamento taxonômico das espécies 
da tribo Eupatorieae ocorrentes no Parque 
Estadual da Serra Dourada, Goiás, Brasil.

Material e Métodos
O Parque Estadual da Serra Dourada - 

PESD (Fig. 1) localiza-se entre as coordenadas 
16º06′02″ – 16º03′52″ S e 50º10′59″ – 50º10′12″ 
W, com altitude que varia de 726 a 1080 
m.s.m. (Barbosa 2008) e abrange uma área 
de aproximadamente 30.000 hectares, sendo 
considerado o segundo maior Parque estadual de 
Goiás. O PESD abrange algumas fitofisionomias 
do bioma Cerrado,  tais  como a f loresta 
semidecídua, floresta de galeria, buritizal, 
campo limpo, cerrado sentido restrito e cerrado 
rupestre (Moreira & Teles 2014).

Coletas mensais foram realizadas de 
setembro de 2011 a setembro de 2012 através 

do método de caminhamento (Filgueiras et al. 
1994). Todo material coletado foi processado 
segundo as técnicas usuais em taxonomia 
vegetal (Mori et al. 2011) e incorporado ao 
acervo do herbário da Universidade Federal 
de Goiás (herbário UFG). Além do material 
coletado também foram examinados materiais 
previamente coletados na área de estudo, e que 
se encontram incluídos no herbário da UFG. 

A terminologia morfológica adotada 
foi baseada em Roque & Bautista (2008), 
Gonçalves & Lorenzi (2011) e Beentje (2012). 
A circunscrição dos gêneros foi baseada 
em King & Robinson (1987). Optou-se por 
descrições morfológicas diagnósticas, portanto, 
para a confecção da chave de identificação 
foram utilizadas características presentes 
nas descrições dos táxons e características 
observadas nas  plantas ,  porém que não 
necessariamente constam nas descrições. Os 
dados sobre o risco de extinção das espécies foi 
baseado em Nakajima et al. (2013).

Resultados e Discussão
Eupatorieae Cass., J. Phys. Chim. Hist. Nat. 
Arts 88: 202. 1819. 

Subarbustos, arbustos ou trepadeiras 
volúveis. Folhas opostas, às vezes totalmente 
alternas ou raramente alternas com opostas, 
margem inteiras, crenadas, serrilhada, serreadas, 
denteadas, pinatissectas, pinatífidas, sésseis ou 
pecioladas. Capitulescência corimbiforme, 
panicul i forme,  d icas i forme ou racemo-
espiciforme. Capítulos homógamos, discoides, 
sésseis ou pedunculados. Invólucros imbricados 
ou eximbricados, campanulado, cilíndrico ou 
turbinado, brácteas involucrais 1-multisseriadas, 
geralmente persistentes, raramente caducas. 
Eixo da inflorescência, plano, convexo ou 
cônico, epaleáceo ou paleáceo, glabro. Flores 
4–70, brancas, lilases ou creme a esverdeada. 
Cipselas obcônicas, prismáticas, cilíndricas, 
raramente achatadas, 3–6-costadas. Pápus 
1-seriado, constituído geralmente de cerdas e 
raramente de páleas, aristas ou ausente.  

Eupatorieae está representada no PESD 
por 12 gêneros e 23 espécies. Chromolaena 
DC. e Mikania Willd. foram os gêneros com 
maiores números de espécies representadas 
por cinco cada, seguido de Praxelis Cass. com 
três, Stomatanthes R.M. King & H. Rob. por 
duas e Ageratum L., Ayapana Spach, Barrosoa 
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R.M. King & H. Rob., Campuloclinium DC., 
Lomatozona Baker, Pseudobrickellia R.M. King 
& H. Rob., Stevia Cav. e Trichogonia Gardner com 
uma espécie cada. Três espécies são reportadas 

pela primeira vez para Goiás: Barrosoa apiculata 
(Gardner) R.M. King & H. Rob., Campuloclinium 
chlorolepis (Baker) R.M. King & H. Rob. e 
Stomatanthes loefgrenii (B.L. Rob.) H. Rob. 

Chave para as espécies de Eupatorieae ocorrentes no PESD, Goiás, Brasil

1. Invólucro eximbricado, ou seja, com brácteas involucrais de tamanhos semelhantes que se abrem na 
maturidade (Figs. 2b,d,f,i e 4m).
2. Lâmina foliar oblanceolada; brácteas involucrais 5-seriadas (Fig. 2d) ..........................................  

 ................................................................................................................... 2. Ayapana amygdalina 
2’. Lâmina foliar ovada, deltoide, elíptica ou lanceolada; brácteas involucrais 1−3-seriadas.

3. Brácteas involucrais 1-seriada (Fig. 4m).
4. Cinco brácteas e cinco flores por capítulo; pápus aristado, aristas planas na base (Fig. 4n)  

 ............................................................................................................20. Stevia heptachaeta
4’. Quatro brácteas e quatro flores por capítulo; pápus cerdoso, cerdas cilíndricas.

5. Subarbustos eretos; lâmina foliar com base truncada (Fig. 4c) ...............................  
 .............................................................................................13. Mikania officinalis

5’. Trepadeiras volúveis; lâmina foliar com base arredondada, aguda ou cordada 

Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Serra Dourada, Goiás, Brasil.
Figure 1 – Location of Serra Dourada State Park, Goiás, Brazil.
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6. Lâmina foliar com base arredondada ou aguda (Fig. 4c-d).
7.  Lâmina foliar com margem inteira (Fig. 4d); lóbulos da corola adaxialmente pilosos 

(Fig. 4e) .........................................................................................14. Mikania pohliana
7’. Lâmina foliar com margem serreada; lóbulos da corola adaxialmente papilosos (Fig. 

4f-g) .........................................................................................15. Mikania psilostachya 
6’. Lâmina foliar com base cordada (Fig. 4a-b).

8. Lâmina foliar com margem crenada (Fig. 4b); invólucro 3 × 1 mm ...............................  
 ...............................................................................................12. Mikania microcephala

8’. Lâmina foliar com margem inteira a esparsamente denteada (Fig. 4a); invólucro 6 × 2 
mm ............................................................................................... 11. Mikania cordifolia

3’. Brácteas involucrais 2−3-seriadas.
9. Pápus paleáceo, 5-aristado (Fig. 2c) .........................................1. Ageratum conyzoides
9’. Pápus cerdoso ou ausente.

10. Folhas alternas (Fig. 5c), ou opostas e alternas na mesma planta (Fig.5a).
11. Lâmina foliar ovada; invólucro cilíndrico; flores 6−7 por capítulo, corola glabra 

externamente; pápus cerdoso.
12. Arbustos; folhas alternas na base, opostas próximo ao ápice (Fig.5a) ....  

 ............................................................... 21. Stomatanthes dyctiophyllus
12’. Subarbustos; folhas todas alternas (Fig. 5c) ............................................  

 ..................................................................... 22. Stomatanthes loefgrenii
11’. Lâmina foliar lanceolada; invólucro campanulado; flores 50−70 por capítulo, 

corola completamente pilosa externamente; pápus ausente ............................  
 ...................................................................................23. Trichogonia cinerea

10’. Folhas todas opostas. 
13. Capítulos 8−10 × 6 mm;  brácteas involucrais pubescentes; eixo da 

inflorescência cônico ......................................4. Campuloclinium chlorolepis
13’. Capítulos 3−4 × 3−4 mm; brácteas involucrais glandulosas; eixo da 

inflorescência convexo .................................................3. Barrosoa apiculata
1’. Invólucro imbricado, ou seja, com brácteas involucrais fortemente sobrepostas e de tamanhos 

gradualmente maiores (Fig. 3b).
14. Lâmina foliar com margem lirado-pinatissecta (Fig. 3i); pápus coroniforme-aristado (Fig. 4j) ....  

 ....................................................................................................... 10. Lomatozona artemissiifolia
14’. Lâmina foliar com margem inteira, serreada, crenada ou denteada; pápus cerdoso.

15. Folhas congestas (Fig. 4l); lâmina foliar linear . 19. Pseudobrickellia brasiliensis
15’. Folhas espaçadas; lâmina foliar lanceolada, oblonga, ovada, elíptica ou filiforme.

16. Eixo da inflorescência cônico (Fig. 4k); brácteas involucrais caducas.
17. Folhas verticiladas (Fig. 4h); lâmina foliar filiforme .......... 16. Praxelis capillaris
17’.  Folhas opostas (Fig. 4i-j); lâmina foliar oblonga ou ovada.

18. Folhas sésseis, lâmina foliar oblonga (Fig. 4j);  capítulo com 47−70 flores ...  
 ...................................................................................18. Praxelis grandiflora

18’. Folhas pecioladas, lâmina foliar ovada (Fig. 5i); capítulo com 30−40 flores .  
 ..........................................................................................17. Praxelis diffusa

16’. Eixo da inflorescência plano a convexo; brácteas involucrais persistentes.
19. Folhas alternas (Fig. 3h); capítulos com 3−4 flores ................................................  

 ................................................................................ 9. Chromolaena stachyophylla
19’. Folhas opostas (Fig. 3a,c); capítulos com mais de 19 flores.

20. Capitulescência corimbiforme.
21. Arbustos eretos; eixo da inflorescência plano.

22. Lâmina foliar lanceolada, margem serreada (Fig. 3a); invólucro 
cilíndrico ................................................ 5. Chromolaena laevigata

22’. Lâmina foliar ovada, margem crenada; invólucro turbinado (Fig. 
3b) ..................................................... 6. Chromolaena horminoides

21’. Arbustos apoiantes; eixo da inflorescência convexo ...............................  
 ..................................................................7. Chromolaena maximilianii

20’. Capitulescência dicasiforme ................................... 8. Chromolaena squalida
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1. Ageratum conyzoides L. Sp. Pl. 2: 839.1753. 
Fig. 2a-c.

Subarbustos eretos, 20 cm alt. Folhas 
opostas, lâmina ovada, 0,5–4 × 0,3–2,5 cm, ápice 
agudo, base cordada a arredondada, margem 
crenada a denteada, serícia adaxialmente, serícia e 
glandulosa abaxialmente, pecíolo 5–12 mm compr. 
Capitulescência corimbiforme. Capítulos com 
pedúnculos 2–10 mm compr., pilosos. Invólucro 
eximbricado, campanulado, 2–4 × 2–3 mm, 
brácteas involucrais 2–3-seriadas, glabras. Eixo da 
inflorescência cônico, epaleáceo. Flores 35–40 por 
capítulo, corola lilás, lóbulos adaxialmente pilosos, 
abaxialmente glabros. Cipselas prismáticas, 2 
mm compr., 5-costadas, pilosas. Pápus paleáceo, 
5-aristado, páleas livres, achatadas na base.
Material examinado: Reserva Biológica Prof. José 
Ângelo Rizzo, em volta do alojamento, 25.IV.2009, A.M. 
Teles et al. 575 (UFG).

Espécie com distribuição pantropical 
(Carneiro & Irgang 2005). No Brasil ocorre nos 
estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco e Rio de Janeiro (Hind & Miranda 
2008; Nakajima 2015). Caracteriza-se pelo pápus 
paleáceo, formado por cinco aristas achatadas na 
base. Na área de estudo a espécie foi coletada em 
ambiente antropizado.

2. Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H. 
Rob. Phytologia 20(3): 211. 1970. Fig. 2d

Subarbustos eretos, ca. 40 cm alt. Folhas 
opostas, lâmina oblanceolada, 1,5–8 × 0,5–2 
cm, ápice arredondado, base aguda, margem 
esparsamente serreada, pubescente e glandulosas 
em ambas as faces, sésseis. Capitulescência 
corimbiforme. Capítulos com pedúnculos 2–5 
mm compr., pubescentes. Invólucro eximbricado, 
campanulado, 5 × 4 mm, brácteas involucrais 
5-seriadas, pilosas e glandulosas.  Eixo da 
inflorescência plano, epaleáceo. Flores 20–40 
por capítulo, corola lilás, lóbulos papilosos 
adaxialmente e abaxialmente glabros. Cipselas 
prismáticas, 1 mm compr., 5-costadas, glabras. 
Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Serra Dourada, 08.IX.1976, P. 
Gibbs et al. 2753 (UFG); da Reserva Biológica até os 
córregos Cafundó e Piçarrão, 19.VII.1994, J.A. Rizzo 
et al. 11564 (UFG); próximo da pista de Asa Delta, 
30.VII.2011, R.S. Guida et al. 27 (UFG). 

Distribuída na América Central e América do 
Sul (King & Robinson 1987). No Brasil ocorre em 
quase todas as regiões geográficas, exceto na região 
Sul (Hattori 2015). Caracterizada pelas folhas com 

lâmina oblanceolada e brácteas involucrais lilás. No 
PESD ocorre em borda de floresta semidecídua, 
em cerrado rupestre e em área de cerrado sentido 
restrito.

3. Barrosoa apiculata (Gardner) R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 24(3): 184. 1972. Fig. 2e-g

Arbustos eretos, ca. 1,5 m alt. Folhas opostas, 
lâmina ovada a deltoide, 2–11 × 1–5,5 cm, ápice 
agudo, base arredondada, margem serreada, 
glandulosa em ambas as faces. Pecíolo 0,5–3 cm 
compr. Capitulescência paniculiforme. Capítulos 
com pedúnculos 3–5 mm compr., seríceos. 
Invólucro eximbricado, campanulado 3–4 × 3–4 
mm, brácteas involucrais 2-seriadas, glandulosas. 
Eixo da inflorescência convexo, epaleaceo. 
Flores 33–35 por capítulo, corola lilás, lóbulos 
adaxialmente papilosos, abaxialmente glabros. 
Cipselas prismáticas, 6-costadas, 1,5 mm compr., 
pilosas. Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Subida de acesso à Reserva 
Biológica Prof. José Ângelo Rizzo, 25.III.2011, A.M. 
Teles et al. 1231 (UFG). 

Ocorre nos estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro (Ferreira 2015a) e aqui 
reportada pela primeira vez para o estado de 
Goiás. Barrosoa apiculata se distingue das demais 
espécies da área de estudo por apresentar invólucro 
eximbricado, 2-seriado e eixo da inflorescência 
convexo. No PESD ocorre em borda de floresta 
semidecídua. 

4. Campuloclinium chlorolepis (Baker) R.M. King 
& H. Rob., Phytologia 24: 171. 1972.  Fig. 2h-i

Subarbustos eretos, 70–90 cm alt. Folhas 
opostas, lâmina ovada, 1,5–4,5 × 1–2,5 cm, 
ápice agudo, base cuneada, margem serreada, 
escabra e glandulosa em ambas as faces. Pecíolo 
2–5 mm compr. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 5–20 mm compr., 
pilosos. Invólucro eximbricado, campanulado 
8–10 × 6 mm, brácteas involucrais 3-seriadas, 
pubescentes. Eixo da inflorescência cônico, 
epaleáceo. Flores 32–40 por capítulo, corola lilás, 
lóbulos adaxialmente papilosos, abaxialmente 
glabros. Cipselas prismáticas 5-costadas, 5 mm 
compr., papilosas e pilosas. Pápus cerdoso, cerdas 
livres, cilíndricas.
Material examinado: Cabeceira do rio Índio Grande, 
15.IV.1994, J.A. Rizzo et al. 11287 (UFG); subida de 
acesso à Reserva Biológica Prof. Dr. José Ângelo Rizzo, 
29.IV.2011, G.H. Silva & A.M. Teles 3 (UFG); 27.V.2011, 
A.M. Teles et al. 1291 (UFG).
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Figura 2 – a-c. Ageratum conyzoides – a. hábito; b. capítulo; c. flor (Teles et al. 575). d. Ayapana amygdalina – d. capítulo (Guida 27). 
e-g. Barrosoa apiculata – e. ramo florido; f. capítulo; g. flor (Teles et al. 1231). h-i. Campuloclinium chlorolepis – h. ramo florido; i. 
capítulo (Teles et al. 1291).
Figure 2 – a-c. Ageratum conyzoides – a. habit; b. capitula; c. floret (Teles et al. 575). d. Ayapana amygdalina – d. capitula (Guida 27). e-g. Barrosoa 
apiculata – e. flowering branch; f. capitula; g. floret (Teles et al. 1231). h-i. Campuloclinium chlorolepis – h. flowering branch; i. capitula (Teles 
et al. 1291).
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 Ocorre nos estados de Minas Gerais, 
Paraná, São Paulo (Ferreira 2015b) e aqui 
reportada pela primeira vez para o estado de Goiás. 
Campuloclinium chlorolepis é reconhecida por 
apresentar capítulos grandes (8–10 × 6 mm). No 
PESD ocorre em borda de floresta de galeria. 

5. Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 20(3): 202. 1970. Fig. 3a

Arbustos eretos, 2 m alt. Folhas opostas, 
lâmina lanceolada 0,5–10 × 0,2–2,5 cm, ápice 
agudo, base aguda, margem serreada, glabra e 
vernicosa em ambas as faces. Pecíolo 1–5 mm 
compr. Capitulescência corimbiforme. Capítulos 
com pedúnculos 4–10 mm compr., glabros. 
Invólucro imbricado, cilíndrico, 8–10 × 3–4 mm, 
brácteas involucrais 7-seriadas, glabras. Eixo da 
inflorescência plano, epaleáceo. Flores 20–21 por 
capítulo, corola lilás, lóbulos glabros em ambas 
as faces. Cipselas obcônicas, 5-costadas, 4 mm 
compr., pilosas nas costelas. Pápus cerdoso, cerdas 
livres, cilíndricas.
Material examinado: Entre a trilha da rampa de 
decolagem de asa deltas e o alojamento, 25.IV.2009, 
A.M. Teles  et al. 567 (UFG).

Ocorre na América do Sul e América 
Central (King & Robinson 1987), sendo 
distribuída amplamente no Brasil (Oliveira 
2015a). Chromolaena laevigata se diferencia 
das demais espécies congenéricas pelas folhas 
glabras e vernicosas. Coletada no PESD em áreas 
de cerrado rupestre.

6. Chromolaena horminoides DC., Prodr. 5: 133. 
1836. Fig. 3b

Arbustos eretos, 1–1,1 m alt. Folhas opostas, 
lâmina ovada,  0,5–6 × 0,2–2,5 cm, ápice agudo, 
base obtuso, margem crenada, hirsuto e glandulosa 
em ambas as faces, pecíolo 1–3 mm de compr., 
hirsuto. Capitulescência corimbiforme. Capítulos 
com pedúnculos 3–10 mm compr., hirsuto e 
glanduloso. Invólucro imbricado, turbinado 5–15 
× 3–5 mm, brácteas involucrais 7–8-seriadas, 
glabras. Eixo da inflorescência plano, paleáceo, 
pálea 1 × 0,5 mm, lanceolada. Flores 25–30 
por capítulo, corola lilás, lóbulos glandulosos 
adaxialmente, glabros abaxialmente. Cipselas 
cilíndrica 5-costadas, 3 mm compr., pilosas nas 
costelas. Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Área da UFG, 1.VI.1969 J.A. 
Rizzo 4262 (UFG); entre o alojamento e a rampa, 
29.IV.2009, A.M. Teles & T.H.S. Sampaio 599 (UFG); 
próximo ao Areial 14.VI.2010, A.M. Teles et al. 883 

(UFG); próximo a nascente, 27.V.2011, G.H. Silva et 
al. 35 (UFG).

Ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, São 
Paulo e no Distrito Federal (Oliveira 2015a). 
Caracterizada por apresentar involucro turbinado 
com brácteas involucrais alvacentas. A espécie foi 
coletada no PESD em cerrado rupestre e em borda 
de mata de galeria

7. Chromolaena maximilianii (Schrad. ex DC.) 
R.M. King & H. Rob., Phytologia 49(1): 4. 1981.  
 Fig. 3c

Arbustos apoiantes, 0,9–2,5 m alt. Folhas 
opostas, lâmina ovada, 1–9 × 0,3–4,5 cm, ápice 
agudo, base atenuada a arredondada, margem 
denteada, escabra em ambas as faces. Pecíolo 
3–8 mm compr. Capitulescência corimbiforme. 
Capítulos com pedúnculos 13–30 mm compr., 
pubescente. Invólucro imbricado, cilíndrico, 6–1 × 
3–5 mm, brácteas involucrais 4–5-seriado, glabros. 
Eixo da inflorescência convexo, paleáceo, pálea 3 × 
0,3 mm, oblanceolada. Flores 35–48 por capítulo, 
corola alvacentas, lóbulos com ambas as faces 
glabros. Cipselas prismáticas, 3-costadas, pilosas. 
Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Borda da mata galeria da nascente 
que abastece o alojamento 29.V.2009, A.M. Teles & 
T.H.S. Sampaio 590 (UFG); 29.IV.2011, G.H. Silva & 
A.M. Teles 1 (UFG); fazenda Quinta da Serra, 27.IV.2012, 
R.S. Guida et al. 44 (UFG).

Ocorre na Argentina, Cuba, Guianas e 
México (Barroso 1950), amplamente distribuída no 
Brasil (King & Robinson 1987; Oliveira 2015a), 
encontrada em áreas degradadas, restinga e bordas 
de florestas (Esteves 2001). Diferencia-se das 
demais espécies do gênero ocorrentes na área por 
ser a única com hábito de crescimento apoiante. 
No PESD ocorre em borda de floresta de galeria.

8. Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 20: 206. 1970. Fig. 3d-g

Arbustos a subarbustos eretos, 0,6–1,5 m alt. 
Folhas opostas, lâmina ovada a oblonga-elíptica, 
0,5–6 × 0,2–2,5 cm, ápice agudo, base aguda a 
cuneada, margem serreada, esparsamente crenada, 
escabra, pubescente, estrigosa e glandulosa 
abaxialmente, escabra, pilosa, estrigosa e 
glandulosa adaxialmente. Pecíolo 0,2–1,2 cm 
compr. Capitulescência dicasiforme. Capítulos com 
pedúnculos 1–15 mm compr., escabros, pilosos e 
glandulosos. Invólucro imbricado, cilíndrico ou 
campanulado 2–10 × 2–5 mm, brácteas involucrais 
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6–7-seriadas, glabras ou pubescentes. Eixo da 
inflorescência plano ou convexo, epaleáceo. Flores 
20–30 por capítulo, corola alvacenta a lilás, lóbulos 
adaxialmente papilosos e abaxialmente glabros. 
Cipselas prismática, fusiformes 4–6-costadas, 3–4 
mm compr., pilosas. Pápus cerdoso, cerdas livres, 
cilíndricas.
Material selecionado: Cabeceira do rio Índio Grande, 
18.III.1994, J.A. Rizzo et al. 11169 (UFG); entre a 
porteira e a guarita de vigilância, 24.IV.2009, A.M. 
Teles et al. 558 (UFG); Reserva Biológica Prof. Dr. José 
Ângelo Rizzo, após o Areial, 29.I.2010, A.M. Teles & 
T.H.S. Sampaio. 701 (UFG); afloramentos rupestres a 
cerca de 2 Km após o Areial, 25.III.2011, A.M. Teles et 
al. 1255 (UFG); fazenda Quinta da Serra, 27.IV.2012, 
R.S. Guida et al. 47 (UFG); 27.IV.2012, R.S. Guida et 
al. 48 (UFG).

Ocorre na Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru 
e Venezuela (King & Robinson 1987; Esteves 
2001). No Brasil ocorre nos estados da região Sul 
e Sudeste, além da Bahia, Goiás, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Tocantins e no Distrito Federal 
(Oliveira 2015a). Distingue-se das demais espécies 
do gênero ocorrentes no PESD por apresentar 
capitulescência dicasiforme e lâmina foliar 
com nervuras proeminentes abaxialmente. Esta 
espécie é extremamente polimorfa e variável em 
relação ao formato da lâmina foliar sendo oval a 
oblongo-elíptica (Fig. 3d-g) e ao tipo de indumento. 
Segundo Esteves (2001), C. squalida é frequente 
em ambientes perturbados e bordas de florestas, 
ocorrendo algumas vezes como invasora de pastos 
e lavouras. No PESD é uma espécie comum, 
encontrada no cerrado sentido restrito, no cerrado 
rupestre e nas bordas de floresta de galeria.

9. Chromolaena stachyophylla (Spreng.) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 20: 206. 1970.  
 Fig. 3h

Subarbustos eretos, 30−60 cm alt. Folhas 
alternas, lâmina lanceolada, 0,8−5,5 × 0,4− 1,5 
cm, ápice agudo, base aguda a cuneada, margem 
denteada, pilosa adaxialmente, pubescente e 
glandulosa abaxialmente. Pecíolo 1−6 mm 
compr. Capitulescência corimbiforme. Capítulos 
com pedúnculos 2−7 mm compr. Invólucro 
imbricado, campanulado, 5−6 × 4−5 mm, brácteas 
involucrais 3−4-seriadas, pilosas na ápice. Eixo 
da inflorescência plano, paleáceo. Flores 3−4 
por capítulo, corola lilás, lóbulos papilosos 
adaxialmente e glabros abaxialmente. Cipselas 
obdeltoides, 5−8-costadas, 3 mm compr., pilosas. 
Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.

Material examinado: Da Reserva Biológica até os 
córregos Cafundó e Piçarrão, 16.VI.1994, J.A. Rizzo 
et al. 11437 (UFG); 18.VIII.1994, J.A. Rizzo et al. 
11891 (UFG).

Ocorre no Brasil e na Bolívia (King & 
Robinson 1987). No Brasil ocorre nos estados da 
Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 
Piauí, São Paulo e no Distrito Federal (Oliveira 
2015a). Distingue-se facilmente das demais 
espécies do gênero ocorrentes na área de estudo por 
apresentar folhas alternas e capítulos paucifloros 
(3−4 flores). No PESD ocorre em cerrado rupestre.

10. Lomatozona artemisiifolia Baker, Fl. Bras. 
6(2): 199. 1876. Fig. 4i-j

Ervas a subarbustos eretos, 30–60 cm alt. 
Folhas opostas, lâmina ovada, 3–3,7 × 0,5–1,5 
cm, ápice agudo, base truncada, margem lirado-
pinatissecta, glandulosa em ambas as faces. Pecíolo 
0,3–1,5 cm compr. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 0,5–2,5 cm compr., 
glandulosos. Invólucro imbricado, campanulado, 
1–5 × 2–5 mm, brácteas involucrais 5−6-seriadas, 
incanas. Eixo da inflorescência convexo, paleáceo, 
páleas 5 × 0,3 mm, oblanceoladas. Flores 27–32 
por capítulo, corola lilás, lóbulos glabros em ambas 
as faces. Cipselas obcônicas, 5-costadas, 2,5 mm 
compr., escabras. Pápus coroniforme-aristado. 
Material selecionado: Área da UFG, 01.VI.1969, J.A. 
Rizzo 4253 (UFG); 02.VII.1969, J.A. Rizzo 4328 (UFG); 
a 3 km do trevo de Mossâmedes para a cidade de Goiás, 
a esquerda da rodovia, 12.V.1994, J.A. Rizzo et al. 11305 
(UFG); lado oposto da trilha que vai para o Morro do 
Mirante, 30.V.2009, A.M. Teles & T.H.S. Sampaio 604 
(UFG); próximo ao Areial, 14.VI.2010, A.M. Teles et al. 
884 (UFG); próximo a pista de asa delta, 30.VII.2011, 
R.S. Guida, et al. 26 (UFG).

Endêmica de Goiás (King & Robinson 1987; 
Oliveira 2015b). Caracteriza-se por apresentar 
lâmina foliar com margem lirado-pinatissecta e 
glandulosa em ambas as faces. Reportada como em 
perigo de extinção devido à distribuição restrita e 
aos poucos registros (Nakajima et al. 2013). 

11. Mikania cordifolia (L. f.) Willd., Sp. Pl. 3(3): 
1746. 1803. Fig. 4a

Trepadeiras volúveis. Folhas opostas, 
lâmina ovada, 3−8 × 1−6,5 cm, ápice agudo, 
base cordada, margem inteira a esparsamente 
denteada, estrigosa em ambas as faces. Pecíolo 
5–47 mm compr. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 2–5 mm compr., 
pilosos. Invólucro eximbricado, cilíndrico, 6 × 
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Figura 3 – a. Chromolaena laevigata – a. ramo florido (Teles et al. 567).  b. Chromolaena horminoides – b. capítulo (Teles et al. 883). 
c. Chromolaena maximilianii – c. ramo florido (Teles & Sampaio 590). d-g. Chromolaena squalida – d-g. variação de lâmina foliar (d. 
Teles et al. 1220; e. Rizzo et al. 22944; f. Teles et al. 1225; g. Guida et al. 47). h. Chromolaena stachyophylla – h. ramo florido (Rizzo 
et al. 11891). i-j. Lomatozona artemisiifolia – i. folha; j. flor (Guida et al. 26).
Figure 3 – a. Chromolaena laevigata – a. flowering branch (Teles et al. 567).  b. Chromolaena horminoides – b. capitula (Teles et al. 883). c. 
Chromolaena maximilianii – c. flowering branch (Teles & Sampaio 590). d-g. Chromolaena squalida – d-g. leaf-blade variation (d. Teles et al. 
1220; e. Rizzo et al. 22944; f. Teles et al. 1225; g. Guida et al. 47). h. Chromolaena stachyophylla – h. flowering branch (Rizzo et al. 11891). i-j. 
Lomatozona artemisiifolia – i. leaf; j. floret (Guida et al. 26).
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2 mm, brácteas involucrais 1-seriada, pilosas. 
Eixo da inflorescência plano, epaleaceo. Flores 4 
por capítulo, corola branca, lóbulo adaxialmente 
papiloso e abaxialmente papiloso. Cipselas 
cilíndricas, 5-costadas, 3mm compr., glabras. Pápus 
cerdoso, cerdas livres, cilíndricas. 
Material examinado: Fazenda Quinta da Serra seguindo 
a trilha após a mata do 2° riacho, 29.VIII.2012, G.H. 
Silva 89 (UFG).

Ocorrente no Sudeste dos Estados Unidos, 
México, América Central, Índias Ocidentais 
e América do Sul (King & Robinson 1987), 
sendo comum no Brasil (Ritter & Miotto 2005). 
Assemelha-se a M. microcephala, entretanto esta 
última possui capitulescência paniculiforme e 
invólucro campanulado. No PESD ocorre em borda 
de floresta de galeria.

12. Mikania microcephala DC., Prodr. 5: 
200.1836.  Fig. 4b

Trepadeiras volúveis. Folhas opostas, lâmina 
ovada, 0,5−4,5 × 0,5−3,5 cm, ápice agudo, 
base cordada, margem crenada, adaxialmente 
estrigosa, abaxialmente pilosa. Pecíolo 0,3−3,5 
mm compr. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 0,1−0,3 mm compr., 
pilosos. Invólucro eximbricado, campanulado, 3 
× 1 mm, brácteas involucrais 1-seriada, seríceas. 
Eixo da inflorescência plano, epaleáceo. Flores 4 
por capítulos, corola branca, lóbulos adaxialmente 
papiloso, abaxialmente glabro. Cipselas cilíndricas, 
5-costadas, 1 mm compr., papilosas. Pápus cerdoso, 
cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Área da UFG, 01.VI.1969, J.A. 
Rizzo 4311 (UFG); borda da mata galeria da nascente que 
abastece o alojamento, 29.V.2009, A.M. Teles & T.H.S. 
Sampaio 589 (UFG). 

Ocorre nos estados de Goiás, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e no Distrito 
Federal (Ritter et al. 2015). Diferencia-se das 
demais espécies do gênero ocorrentes na área de 
estudo por possuir lâmina foliar com base cordada 
e margem crenada. No PESD ocorre em cerrado 
rupestre e em borda de floresta galeria.  

13. Mikania officinalis Mart., Reise Bras.1: 
283.1823.  Fig. 4c

Subarbustos eretos, 80 cm alt. Folhas opostas, 
lâmina deltoide 0,5−3,5 × 0,2−3,5 cm, ápice 
agudo, base truncada, margem irregularmente 
serreada, glandulosa em ambas as faces. Pecíolo 
1−4 mm compr. Capitulescência corimbiforme. 
Capítulos com pedúnculos 2−5 mm compr., pilosos 

e glandulares. Invólucro eximbricado, cilíndrico, 
5 × 2  mm, brácteas involucrais 1-seriada, pilosas 
e glandulosas. Eixo da inflorescência plano, 
epaleáceo. Flores 4 por capítulo, corola alvacenta, 
lóbulos adaxialmente papilosos, abaxialmente 
glabros. Cipselas obcônicas, 5-costadas, 2,5 mm 
compr., papilosas. Pápus cerdoso, cerdas livres, 
cilíndricas.
Material examinado: Na cabeceira do Índio Grande, 
17.XI.1994, J.A. Rizzo et al. 12024  (UFG); Reserva 
Biológica Prof. José Ângelo Rizzo, 17.XII.2011, G.H. 
Silva et al. 72 (UFG). 

Ocorre no Brasil e Bolívia (King & Robinson 
1987). No Brasil ocorre nos estados da região Sul, 
além da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal 
(Ritter et al. 2015). Distingue-se das demais do 
gênero ocorrentes no PESD por apresentar hábito 
de crescimento subarbustivo e ereto. Coletada no 
PESD em cerrado rupestre e em borda de floresta 
de galeria.

14. Mikania pohliana Sch.Bip. ex Baker, Fl. Bras. 
6(2): 232. 1876.  Fig. 5d-e

Trepadeiras volúveis. Folhas opostas, lâmina 
ovada a lanceolada, 3–5 × 1,5–7 cm, ápice agudo 
a acuminado, base arredondada, margem inteira, 
pontuações glandulosa em ambas as faces. Pecíolo 
0,5−1 cm compr. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 1 mm compr., pilosos. 
Invólucro eximbricado, campanulado 3 × 2 mm, 
brácteas involucrais 1-seriada, estrigosas. Eixo 
da inflorescência plano, epaleáceo. Flores 4 por 
capítulo, corola branca, lóbulos adaxialmente 
pilosos, abaxialmente glabros. Cipselas cilíndrica, 
5-costadas, 0,5 mm compr., glabras. Pápus cerdoso, 
cerdas livres, cilíndricas. 
Material examinado: Borda de mata galeria da nascente, 
28.V.2011, A.M. Teles et al. 1328 (UFG).

Ocorre nos estados de Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito 
Federal (Ritter et al. 2015). Distingue-se das 
demais espécies do gênero ocorrentes no PESD por 
possuir folhas com lâmina inteira e com pontuações 
glandulares em ambas as faces. Coletada no PESD 
em borda de floresta de galeria.

15. Mikania psilostachya DC., Prodr. 5: 190. 
1836.  Fig. 4f-g

Trepadeiras volúveis. Folhas opostas, lâmina 
ovada a elíptica, 1−11 × 0,4−5 cm, ápice agudo, 
base aguda, margem serreada, adaxialmente 
escabra, abaxialmente pilosa e glandulosa. 
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Pecíolo 5–12 mm compr. Capitulescência racemo-
espiciforme. Capítulos sésseis. Invólucro eximbricado, 
cilíndrico 3−5 × 1−2 mm, brácteas involucrais 
1-seriada bracteoladas, estrigosas e papilosas. Eixo da 
inflorescência plano, epaleáceo. Flores 4 por capítulo, 
corola branca, lóbulos adaxialmente papilosos, 
abaxialmente glabros. Cipselas fusiformes, 5-costadas, 
3 mm compr., papilosas. Pápus cerdoso, cerdas livres, 
cilíndricas. 
Material examinado: Área da UFG, 04.V.1969, J.A. Rizzo 
4230 (UFG). 

Ocorrente no Sul da América do Sul até a 
Bolívia (King & Robinson 1987), amplamente 
distribuída no Brasil (Ritter et al. 2015). Se diferencia 
das demais espécies congenéricas ocorrentes na área 
de estudo pela capitulescência racemo-espiciforme.

16. Praxelis capillaris (DC.) Sch.Bip., Jahresber. 
Pollichia 22−24: 254. 1866.  Fig. 4h

Ervas eretas, 20−40 cm alt. Folhas verticiladas, 
lâmina filiforme, 1−2,5 × 0,2−0,5 cm, ápice agudo, 
base aguda, margem inteira, abaxialmente glandulosa, 
adaxialmente glabra, sésseis. Capitulescência 
paniculiforme. Capítulos com pedúnculos 10−35 mm 
compr., incanos. Invólucro imbricado, campanulado, 
1−6 × 1−5 mm, brácteas involucrais 2−3-seriadas, 
glabras. Eixo da inflorescência cônico, epaleáceo. 
Flores 22–45 por capítulo, corola lilás, lóbulos com 
tricomas glandulares esparsos em ambas as faces. 
Cipselas prismáticas, 4-costada, 1 mm compr., costelas 
pilosas. Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Da Reserva Biológica até os 
córregos Cafundó e Piçarrão, 12.V.1994, J.A. Rizzo et al. 
11336 (UFG); Área da UFG, 04.V.1991, J.A. Rizzo 4186 
(UFG);  entre a trilhada rampa de decolagem de asa deltas 
e o alojamento, 25.IV.2009, A.M. Teles 566 (UFG);  entre 
o alojamento e a rampa, 29.V.2009 A.M. Teles & T.H.S. 
Sampaio 594 (UFG).

Ocorre nos estados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo 
(Esteves 2001). Caracterizada pelas folhas verticiladas 
com lâmina filiforme. No PESD a espécie ocorre em 
cerrado rupestre. 

17. Praxelis diffusa (Rich.) Pruski, Brittonia 50(4): 
475. 1998.  Fig. 4i 

Subarbustos eretos, 30–60 cm alt. Folhas 
opostas, lâmina ovada, 0,5−4 × 0,3–2 cm, ápice agudo, 
base obtusa, margem inteira a serreada, abaxialmente 
glandulosa, adaxialmente pilosa. Pecíolo 3−6 mm 
compr. Capitulescência corimbiforme. Capítulos 
com pedúnculos 0,5–3,8 cm compr., glabros. 
Invólucro imbricado, campanulado, 5−7 × 3−4 mm, 

brácteas involucrais 2−3-seriadas, glabras. Eixo da 
inflorescência cônico, epaleáceo. Flores 30−40 por 
capítulo, corola lilás, lóbulos glabros em ambas as 
faces. Cipselas, obovoides, 2 mm compr., ciliadas. 
Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material selecionado: Serra Dourada, cabeceira do rio Índio 
Grande, 15.IV.1994, J.A. Rizzo et al. 11292 (UFG); fazenda 
Quinta da Serra, 30.III.2012, A.M. Teles et al. 1414 (UFG).

Ocorre na Colômbia, Venezuela, Guiana, 
Peru e Brasil (King & Robinson 1987). No Brasil 
é amplamente distribuída por praticamente todos 
os estados (Oliveira 2015c). Assemelha-se a P. 
grandiflora (DC.) Sch.Bip., porém difere pelas folhas 
pecioladas, pela capitulescência corimbiforme e pelo 
maior número de flores por capítulo (30–40) (vs. folhas 
sésseis, capitulescência paniculiforme e flores 47–70 
por capítulo de P. grandiflora). No PESD foi coletada 
em borda de floresta semidecídua.

18. Praxelis grandiflora (DC.). Sch.Bip., Jahresber. 
Pollichia 22–24: 254. 1866. Fig. 4j

 Subarbustos eretos, ca. 40 cm alt. Folhas 
opostas, lâmina oblonga, 0,6−4 × 0,2−0,8 cm, ápice 
agudo, base aguda à cuneada, margem serreada, 
hirsuta em ambas as faces, séssil. Capitulescência 
paniculiforme. Capítulos com pedúnculos 0,5−6,5 
cm compr., hirsutos. Invólucro imbricado, 5−7 × 4−6 
mm, brácteas involucrais 2−3-seriadas, pilosas. Eixo 
da inflorescência cônico, epaleáceo. Flores 47–70 por 
capítulo, corola lilás, lóbulos adaxialmente pilosos, 
abaxialmente glandulosos. Cipselas elipsoides, 
4-costada, 3 mm compr., escabras. Pápus cerdoso, 
cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Reserva Biológica Prof. Dr. José 
Ângelo Rizzo, entre a trilha da rampa de decolagem de 
asa deltas e o alojamento, 25.IV.2009, A.M. Teles et al. 565 
(UFG); fazenda Quinta da Serra, 27.IV.2012, R.S. Guida 
49 (UFG).

Ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e 
São Paulo (Oliveira 2015c). Assemelha-se a P. diffusa 
pelo hábito de crescimento, porém difere com base 
nos comentários apresentados nesta última espécie. 
No PESD ocorre em cerrado rupestre.

19. Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M. King 
& H. Rob., Phytologia 24: 75. 1972.     Fig. 4l

Subarbustos eretos, 1 m alt. Folhas alternas, 
espiraladas, lâmina linear, 2−4 × 0,1 cm, ápice 
agudo, base aguda, margem inteira, glabra em ambas 
as faces, séssil. Capitulescência corimbiforme. 
Capítulos com pedúnculos 0,5−4 mm compr., 
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glabros. Invólucro imbricado, cilíndrico, 4−5 × 
2−3 mm, brácteas involucrais 3-seriadas, glabras. 
Eixo da inflorescência plano, epaleáceo. Flores 
4 por capítulo, corola creme-esverdeada, lóbulos 
adaxialmente papilosos,  abaxialmente glabros. 
Cipselas cilíndricas, 6-costadas, 3 mm compr., 
pilosas. Pápus cerdoso, cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Reserva Biológica Prof. Dr. José 
Ângelo Rizzo, estrada para o Areial, 28.V.2011, G.H. 
Silva et al. 38 (UFG); próximo da pista de asa delta, 
30.VII.2011, R.S. Guida et al. 24 (UFG); 30.VII.2011, 
R.S. Guida et al. 25 (UFG). 

Ocorre nos estados da região Centro-Oeste, 
além do Pará, Rondônia, Tocantins, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Piauí, Minas Gerais e São Paulo 
(Nakajima 2015). Distingue-se das demais espécies 
encontradas na área de estudo por possuir folhas 
espiradas congestas e com lâmina linear. No PESD 
foi coletada em cerrado rupestre.

20. Stevia heptachaeta DC., Prodr. 5: 122. 1836. 
 Fig. 4m-n

Arbustos eretos, ca. 80 cm alt. Folhas opostas, 
lâmina estreito elíptica, 2−5,5 × 0,3− 0,8 cm, 
ápice agudo, base aguda à cuneada, margem 
denteada, glandulosa em ambas as faces, séssil. 
Capitulescência paniculiforme. Capítulos com 
pedúnculos 0,5−2,5 cm compr., glandulosos. 
Invólucro eximbricado, cilíndrico, 4−5 x 2−4 mm, 
brácteas involucrais 1-seriada, glandulosas. Eixo 
da inflorescência convexo, epaleáceo. Flores 5 por 
capítulo, corola branca a lilás, lóbulos adaxialmente 
papilosos, abaxialmente glabros. Cipselas cilíndrica, 
5-costadas, 4 mm compr., pilosas. Pápus aristado, 
aristas livres, planas na base.
Material selecionado: Área da UFG, 02.III.1969, J.A. 
Rizzo 3982 (UFG); 05.IV.1969, J.A. Rizzo 4049 (UFG); 
Reserva Biológica Prof. Dr. José Ângelo Rizzo, após 
o Areial, 27.III.2010, A.M. Teles et al. 784 (UFG); 
28.IV.2012, R.S. Guida et al. 50 (UFG).

Ocorre nos estados da Bahia, Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo (Nakajima 2015). Diferencia-
se das demais espécies ocorrentes no PESD por 
apresentar o número de brácteas involucrais igual 
o número de flores (5 / 5). No PESD ocorre em 
cerrado rupestre. 

21. Stomatanthes dyctiophyllus (DC). H. Rob., 
Phytologia 20: 336. 1970.  Fig. 5a-b

Arbustos eretos, ca. 1m alt. Folhas alternas 
na base, opostas próximo ao ápice, lâmina ovada, 
1,5−4,5 × 0,5−4 cm, ápice obtuso, base aguda, 
margem serreada, serícia e glandulosa em ambas 

as faces, séssil. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 1−2 mm. Invólucro 
eximbricado, campanulado, 3−5 × 2−3 mm, 
brácteas involucrais 2− seriadas, seríceas e 
glandulosas. Eixo da inflorescência plano, 
epaleáceo. Flores 6−7 por capítulo, corola creme 
esverdeada, lóbulos adaxialmente papilosos, 
abaxialmente glabros. Cipselas cilíndricas, 
5-costadas, 1mm compr., pilosas. Pápus cerdoso, 
cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Trilha de descida da serra após 
a nascente, 27.V.2011, A.M. Teles et al. 1286 (UFG); 
depois do Areial, 01.VII.2011, R.S. Guida et al. 23 
(UFG); 01.VII.2011, R.S. Guida et al. 24 (UFG).

Ocorre nos estados de Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo 
(Nakajima 2015). Distingue-se de S. loefgrenii 
por apresentar folhas alternas na base e opostas 
em direção ao ápice. No PESD ocorre em cerrado 
sentido restrito e cerrado rupestre.

22. Stomatanthes loefgrenii (B.L. Rob.) H. Rob., 
Phytologia 20: 337. 1970. Fig. 5c

Subarbustos eretos, 70 cm alt. Folhas 
alternas, lâmina ovada, 1,5−6 × 0,5− 2,5 cm, ápice 
agudo, base aguda a cuneada, margem serreada,  
adaxialmente estrigosa, abaxialmente estrigosa e 
glandulosa, séssil. Capitulescência paniculiforme. 
Capítulos com pedúnculos 1−3 mm compr., 
estrigosos. Invólucro eximbricado, cilíndrico 4 
× 2−3 mm, brácteas involucrais 2−3-seriadas, 
pilosas, glandulosas. Eixo da inflorescência plano, 
epaleáceo. Flores 6 por capítulo, corola creme, 
lóbulos adaxialmente papilosos, abaxialmente 
glabros. Cipselas cilíndrica, 4-costadas, 2 mm 
compr., pilosas e glandulosas. Pápus cerdosos, 
cerdas livres, cilíndricas.
Material examinado: Da Reserva Biológica até os 
córregos Cafundó e Piçarrão, 14.IX.1994, J.A. Rizzo et al. 
11803 (UFG); 18.X.1994, J.A. Rizzo et al. 11906 (UFG).

Reportada por Esteves (2001) e Nakajima 
(2015) apenas para o estado de São Paulo, e 
considerada como em criticamente em perigo de 
extinção por supostamente ser conhecida apenas 
pelo holótipo e pela área de ocupação bastante 
restrita e sob forte pressão antrópica (Nakajima et 
al. 2013). No entanto, Esteves (2001) citou um outro 
registro da espécie além do holótipo e neste trabalho 
é citada pela primeira vez para Goiás. Difere da outra 
espécie congenérica ocorrente na área de estudo por 
apresentar todas as folhas alternas. Foi coletada no 
PESD em cerrado sentido restrito e cerrado rupestre.
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Figura 4 – a. Mikania cordifolia – a. folha (Silva 89). b. Mikania microcephala – b. folha (Teles & Sampaio 589). c. Mikania 
officinalis – c. folha (Rizzo et al. 12024). d-e. Mikania pohliana – d. folha; e. lóbulos da corola (Teles et al. 1328).  f-g. Mikania 
psilostachya – f. Folha; g. lóbulos da corola (Rizzo 4230). h. Praxelis capilaris – h. ramo com folhas (Teles 566) i. Praxelis 
diffusa – i. ramo com folhas (Klein et al. 2212); j-k. Praxelis grandiflora – j. ramo com folhas (Guida 49). k. eixo da inflorescência (Guida 

49); l. Pseudobrikelia brasiliensis – l. ramo florido (Guida et al. 24). m-n. Stevia heptachaeta – m. capítulo; n. flor (Guida et al. 50). 
Figure 4 – a. Mikania cordifolia – a. leaf (Silva 89). b. Mikania microcephala – b. leaf (Teles & Sampaio 589). c. Mikania officinalis – c. leaf 
(Rizzo et al. 12024). d-e. Mikania pohliana – d. leaf; e. corolla lobes (Teles et al. 1328).  f-g. Mikania psilostachya – f. leaf; g. corolla lobes (Rizzo 
4230). h. Praxelis capilaris – h. leafy branch (Teles 566) i. Praxelis diffusa – i. leafy branch (Klein et al. 2212); j-k. Praxelis grandiflora – j. leafy 
branch (Guida 49). k. inflorescence axis (Guida 49); l. Pseudobrikelia brasiliensis – l. flowering branch (Guida et al. 24). m-n. Stevia heptachaeta 
– m. capitula; n. floret (Guida et al. 50). 

2 
cm

5 
cm

2 
cm3 

cm
4 

cm
1 

cm

5 
cm

2,
5 

cm

2,
5 

m
m

7 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

a
b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

n
l m



900 Ribeiro, R.N. & Teles, A.M.

Rodriguésia 66(3): 887-903. 2015

Figura 5 – a-b. Stomatanthes dyctiophyllus – a. filotaxia; b. flor evidenciando os estômatos nos lóbulos da corola (Guida 
et al. 23). c. Stomatanthes loefgrenii – ramo florido (Rizzo et al. 11803). d. Trichogonia cinerea – flor (Silva et al. 20). 
Figure 5 – a-b. Stomatanthes dyctiophyllus – a. branch; b. florets showing the stomata at corolla lobe (Guida et al. 
23). c. Stomatanthes loefgrenii – flowering branch (Rizzo et al. 11803). d. Trichogonia cinerea – floret (Silva et al. 20).  

23. Trichogonia cinerea (Gardner) R.M. King & 
H. Rob., Phytologia 24: 178. 1972.  Fig. 5d

Subarbustos a arbustos eretos, 0,45−1,2 m alt. 
Folhas alternas, lamina lanceolada, 0,5−6,5 × 0,1−1 
cm, ápice agudo, base aguda a atenuada, margem 
serreada, pubescente e glandulosa em ambas 

faces. Pecíolos 1−5 mm compr., pubescentes. 
Capitulescência paniculiforme Capítulos com 
pedúnculos 5−30 mm compr., tomentosos. 
Invólucro eximbricado, campanulado 3−5 × 2−5 
mm, brácteas involucrais 2−3-seriadas, tomentosas. 
Eixo da inflorescência convexo, epaleáceo. Flores 
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50−70 por capítulo, corola lilás, completamente 
pilosa externamente. Cipselas cilíndricas, 2 mm 
compr., glandulosas. Pápus ausente. 
Material selecionado: Divisa dos municípios de 
Mossâmedes ao sul, e Goiás ao norte, área da UFG, 
02.III.1969, J.A. Rizzo 3994 (UFG); Reserva Biológica 
da UFG, 14.IV.1988, Ana & Wesley 6532 (UFG); a 3 
km do trevo de Mossâmedes para a cidade de Goiás, 
à esquerda da rodovia, 3º transecto, 14.IV.1994, J.A. 
Rizzo 11201 (UFG); Reserva Biológica Prof. José 
Ângelo Rizzo entre a porteira e a guarita de vigilância, 
24.IV.2009, A.M. Teles et al. 552 (UFG); próximo a 
porteira de entrada da Reserva, 30.IV.2011, G.H. Silva 
et al. 20 (UFG). 

Ocorre nos estados da Bahia, Goiás, e no 
Distrito Federal (Roque et al. 2012). Caracteriza-
se pelas flores com corola completamente pilosas 
externamente. Estes tricomas agrupam-se na base 
da corola dando uma falsa impressão de pápus, 
porém a espécie não apresenta pápus. No PESD a 
espécie ocorre em cerrado rupestre.  
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Resumo
Este estudo consiste no levantamento florístico dos representantes de Krameriaceae no estado do Ceará, como 
parte do projeto “Flora do Ceará”. O estudo foi baseado na análise comparativa dos caracteres morfológi-
cos de espécimes depositados nos herbários EAC, HUEFS e UFRN, bibliografias especializadas, fotos de 
materiais-tipo, coletas e observações de campo. Foram registradas três espécies de Krameria: K. argentea, K. 
grandiflora e K. tomentosa. As espécies ocorrem preferencialmente em ambientes mais secos: K. argentea 
foi registrada  no município do Crato em vegetação de cerrado (savana), e K. grandiflora em Morada Nova e 
Aracati em vegetação de caatinga (savana estépica); já K. tomentosa  tem ampla distribuição e foi encontrada 
na restinga, cerrado e caatinga. Krameria grandiflora é nova ocorrência para o Ceará.
Palavras-chave: Diversidade, Krameria, nordeste do Brasil, neotrópicos.

Abstract
We present at floristic survey of Krameriaceae occurring in the Ceará state, as part of “Flora do Ceará” pro-
ject. The study was based on the comparative analysis of morphological characters specimens of herbarium 
EAC, HUEFS and UFRN, specialized bibliographies, photo-type material, collections and field observations. 
Three species of Krameria were found: K. argentea, K. grandiflora and K. tomentosa. The species occur 
preferentially in drier habitats: K. argentea was recorded in the municipality of Crato in cerrado vegetation 
(savanna) and K. grandiflora in the municipalities of Morada Nova and Aracati in caatinga vegetation (stepic 
savanna); K. tomentosa has wider distribution and was found in restinga, cerrado and caatinga. Krameria 
grandiflora is new record for the Ceará state.
Key words: Diversity, Krameria, northeastern Brazil, Neotropics.
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Introdução
Krameriaceae Dumort. está constituída 

por um único gênero, Krameria Loefl., que  
compreende 18 espécies com distribuição 
exclusivamente neotropical, sendo frequente em 
ambientes secos a sazonalmente secos (Simpson 
2004). A maioria das espécies é encontrada no 
leste do México e na porção centro-leste do Brasil, 
nos Domínios Amazônia, Caatinga, Cerrado e 
Mata Atlântica, abaixo de 1.500 m de altitude 
(Every & Baracat 2009).

Os representantes dessa família possuem 
hábito variável podendo ser arbustos, subarbustos 
ou ervas com folhas alternas, geralmente simples, 
raro trifolioladas; inflorescência racemosa terminal 
ou lateral, frequentemente reduzida a uma flor; 

flores zigomorfas, andróginas; cálice com quatro 
sépalas petaloides (duas laterais, uma superior 
e uma inferior); corola geralmente com cinco 
pétalas dimórficas, duas modificadas em glândulas 
secretoras de óleo (elaióforos), localizadas em cada 
lado do ovário e três reduzidas,  inseridas junto à 
base da sépala superior; ovário súpero, bicarpelar; 
fruto do tipo núcula, geralmente recoberto por 
tricomas e/ou espinhos, com uma semente 
(Simpson 1989; Every & Baracat 2009). Espécies 
de Krameria são citadas como hemiparasitas de 
raízes de algumas famílias (Asteraceae, Cactaceae, 
Poaceae, Portulaceae), sendo os haustórios 
observados tanto em seu ambiente natural com 
em cultivo em rizotron (Weigend & Dostert 2008).

A posição sistemática e as afinidades de 
Krameriaceae têm apresentado divergências entre 
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os diferentes autores. O gênero Krameria foi 
proposto por Loefling em 1758.  Jussieu (1789) 
considerou esse gênero com posição incerta. De 
Candolle (1824) associou Krameria à família 
Polygalaceae (Polygaleae), tratamento aceito 
posteriormente por Bentham & Hooker (1862) 
e Baillon (1874). Já Dumortier (1829) propôs 
a família monotípica Krameriaceae, tratamento 
não aceito pelos demais botânicos da época. 
Posteriormente, Taubert (1892) posicionou 
Krameria  em Fabaceae devido às flores 
zigomorfas e anteras com deiscência poricida. 
Benson (1957) sugeriu a criação da subfamília 
Kramerioideae em Leguminosae. Hutchinson 
(1959) e Cronquist (1988) reconheceram a 
pertinência da família monotípica Krameriaceae na 
ordem Polygalales. Atualmente, estudos baseados 
em dados moleculares sugerem o posicionamento 
de Krameriaceae em Zygophyllales (APG III 
2009), clado Rosídeas, Fabídeas (Eurosídeas I). 

Os principais estudos com representantes 
de Krameriaceae no Brasil foram realizados 
por Bennett (1874) que tratou seis espécies 
na Flora Brasiliensis, das quais duas eram 
novas para a ciência; Simpson (1989), que 
reconheceu 17 espécies de Krameria para a região 
Neotropical, e Simpson et al. (2004) que baseados 
em estudos moleculares (ITS 1, 5.8S e ITS 2), 
dados biogeográficos e morfologia discutiram as 
relações taxonômicas das 18 espécies de Krameria. 
Já Giannini et al. (2011) utilizaram a modelagem de 
nicho ecológico e ferramentas multivariadas para 
analisar aspectos ecológicos e geográficos de todos 
os representantes de Krameriaceae.

As espécies de Krameria são conhecidas 
popularmente no Ceará como carrapicho-de-
boi, carrapicho-de-cavalo, carrapicho-roxo, 
carrapicho-bravo e carrapicho. Algumas espécies 
do gênero possuem potencial econômico: as raízes 
de K. argentea Mart. são reconhecidas como 
adstringentes e usadas no tratamento de problemas 
intestinais (Braga 2001); já as raízes de K. lappacea 
(Dombey) Burdet & Simpson e K. lanceolata 
Torrey são ricas em taninos e indicadas na Europa, 
América do Norte e América do Sul no tratamento 
de problemas intestinais e câncer;  são também 
usadas na fabricação de dentifrícios e antissépticos 
bucais (Simpson 1989,  1991). 

Para o Brasil foram registradas, até o 
momento, cinco espécies de Krameria nos 
domínios fitogeográficos Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica (Simpson 2014). 

Especificamente para o Ceará nenhum 
estudo taxonômico ou sobre distribuição dos 
representantes de Krameria foi realizado. Inserido 
no projeto “Flora do Ceará”, o presente estudo 
tem como objetivo o levantamento florístico das 
espécies de Krameriaceae, contribuindo para um 
maior conhecimento e atualização da distribuição 
geográfica dos representantes dessa família. 

Material e Métodos 
O estudo baseou-se na análise comparativa 

de amostras obtidas em campo e em espécimes 
depositados nos Herbários EAC, HUEFS e UFRN, 
cujas siglas estão de acordo com Thiers (2014). 
As identificações foram realizadas com o auxílio 
de bibliografia especializada (Simpson 1989) e 
análise de imagens de coleções-tipo disponíveis 
no sítio dos Herbários F, K e NY. Os nomes dos 
autores foram baseados no sítio do IPNI (2014).

A terminologia para a descrição dos 
caracteres morfológicos seguiu Radford et al. 
(1974) e Stearn (1992). Já os dados referentes à 
forma de crescimento (hábito), hábitat, período 
de floração e frutificação e nome popular foram 
obtidos dos rótulos das exsicatas e/ou das 
observações em campo. 

Os mapas de distribuição das espécies foram 
gerados através do programa DIVA-GIS (Hijmans 
et al. 2005). Quando as coordenadas geográficas 
associadas à localidade das coletas estavam 
ausentes nas etiquetas das exsicatas, utilizou-se 
as coordenadas do município obtidas a partir da 
ferramenta geoLoc (CRIA 2014). A classificação da 
vegetação foi feita utilizando-se os nomes locais e 
buscaram-se os termos correspondentes no Manual 
Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE 2012). 

Resultados e Discussão
Para o Ceará foram registradas três espécies 

de Krameria: K. argentea Mart. ex Spreng., K. 
tomentosa A.St.-Hil. e K. grandiflora A.St.-Hil. 
(Fig. 1), sendo esta última nova ocorrência para o 
estado, uma vez que a Lista de Espécies da Flora 
do Brasil (Simpson 2014), citou para o território 
cearense apenas Krameria tomentosa, e K. argentea 
foi registrada por Ribeiro-Silva et al. (2012) para 
a região do cariri cearense.

Além dos caracteres usados na chave 
de identificação, as espécies de Krameriaceae 
ocorrentes no Ceará podem ainda ser reconhecidas 
pelo conjunto de características apresentadas na 
Tabela 1.
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Figura 1 – a-e. Krameria argentea Mart. ex Spreng. – a. ramo florido; b. flor; c. elaióforo; d. fruto; e. fruto com 
espinho. f-j. Krameria grandiflora A.St.-Hil. – f. ramo florido; g. flor; h. elaióforo; i. fruto; j. fruto com espinho. k-o. 
Krameria tomentosa A.St.-Hil. – k. ramo florido; l. flor; m. elaióforo; n. fruto; o. fruto com espinho.
Figure 1 – a-e. Krameria argentea Mart. ex Spreng.–  a. flowering branch; b. flower; c. elaiophore; d. fruit; e. fruit spine. f-j. Krameria 
grandiflora A.St.-Hil. – f. flowering branch; g. flower; h. elaiophore; i. fruit; j. fruit spine. k-o. Krameria tomentosa A.St.-Hil. – k. 
flowering branch; l. flower; m. elaiophore; n. fruit; o. fruit spine.
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Característica K. argentea K. grandiflora K. tomentosa

Tipo de indumento tomentoso a velutino tomentoso a viloso tomentosos a velutino

Tamanho das folhas (mm) 7-12 x 17-20 9-13 x 3,0-6,0 10-15 x 20-27

Forma das folhas ovada a elíptica lanceolada a ovada elíptica

Pecíolo (mm) 3-5 1,5-4 4-8

Pedicelo (mm) 4-6 6-8 5-6 

Indumento do ovário velutino velutino densamente velutino

Tamanho do fruto 4,0-6,5 mm 5,0-6,0 mm 4,5-6,5 mm

Tamanho dos espinhos nos frutos (mm) 1,0-2,5 0,8-2,0 2,5-5,0

Cor dos espinhos ferrugíneos a avermelhados alaranjados a ferrugíneos avermelhados a ferrugíneos

Tabela 1 – Comparação dos caracteres morfológicos das espécies de Krameria registradas no Ceará.
Table 1 – Morphological comparison of the species of Krameria registered in Ceará state.

Tratamento taxonômico
Krameriaceae Dumort., Anal. Fam. Pl., p. 20. 1829, 
nom. cons.

Arbustos perenes, subarbustos ou ervas, 
às vezes hemiparasitas de raízes; indumento 
estrigoso, seríceo, tomentoso ou viloso nas porções 
vegetativas e reprodutivas. Folhas alternas, dísticas 
ou espiraladas, simples ou trifolioladas, lineares, 
lanceoladas, ou ovadas, com margem inteira, 
sésseis a pecioladas. Inflorescências terminais 
ou axilares, em panículas, racemos ou reduzidas 
a uma única flor. Flores andróginas, zigomorfas, 
4-5meras, com pedúnculo e pedicelo separados 
por um par de bractéolas; cálice com 4 sépalas 
(duas laterais, uma superior e uma inferior), com 
face abaxial tomentosa a velutina e adaxial glabra; 

corola geralmente com 5 pétalas (raro 4), dimórficas, 
duas modificadas em glândulas secretoras de óleo 
(pétalas glandulares ou elaióforos) e localizadas em 
ambos os lados do ovário, três reduzidas, com porção 
terminal expandida ou não, livres, ligeiramente 
fundidas na base ou conatas até 75% dos seus 
comprimentos; estames 3−4, livres ou unidos 
na base, inseridos na base das pétalas reduzidas, 
anteras rimosas ou poricidas; gineceu apocárpico; 
ovário súpero, bicarpelar (ou unicarpelar pela atrofia 
de um dos carpelos), glabro a hirsuto; estilete 1, 
geralmente arqueado; estigma 1; óvulo 1, anátropo. 
Fruto núcula, globoso ou cordiforme, geralmente 
recoberto por tricomas (velutino ou tomentoso) e 
espinhos, gloquídeos presentes ou não; semente 1, 
frequentemente sem endosperma.

Chave de identificação para as espécies de Krameria ocorrentes no Ceará

1. Erva prostrada; bractéolas 3; inflorescências ao longo dos ramos terminais; espinhos do fruto com 
tricomas velutinos ............................................................................................................ K. grandiflora

1. Subarbusto a arbusto ereto; bractéolas 2; inflorescências nas porções terminais dos ramos; espinhos do 
fruto glabros.
2. Folhas com nervuras proeminentes na face abaxial; flores congestas; frutos levemente velutinos; 

espinhos do fruto 1–2,5 mm, espessados, adensados; gloquídeos ausentes ................ K. argentea
2. Folhas com nervuras pouco evidentes na face abaxial; flores esparsas; frutos densamente tomentosos; 

espinhos do fruto 2,5–5mm, delgados, esparsos; gloquídeos presentes ....................K. tomentosa

1. Krameria argentea Mart. ex Spreng., Syst. Veg. 
(ed. 16) 2: 844. 1825. Fig. 1 a-e; 2  

Subarbusto a arbusto ereto, 20−40 cm 
alt., pouco ramificado; recoberto por indumento 
tomentoso a velutino. Folhas 17−25 × 7−12 mm, 
lâmina ovada a elíptica, ápice acuminado, apiculado, 

base atenuada; venação acródroma imperfeita 
basal, com nervuras proeminentes na face abaxial; 
pecíolo 3−5 mm. Inflorescências 2–5 cm compr., 
nas porções terminais dos ramos, flores congestas. 
Flores róseo-vináceas, subtendidas por 2 bractéolas 
com 4−5 × 1−1,2 mm, lineares a lanceoladas, 
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apiculadas; pedicelo 4−6 mm; sépalas laterais ca. 
2,7 × 4,5 mm, elípticas; sépala superior ca. 8,5 × 4 
mm, ovada; sépala inferior ca.  8 × 5 mm, elíptica; 
pétalas reduzidas 3, ca. 5 × 1 mm, lineares, com 
porção terminal levemente expandida, glabras, livres 
ou ligeiramente unidas na base; pétalas glandulares 
(elaióforos) 2, ca. 4 × 2 mm, oblongas, glabras, face 
abaxial rugosa, com glândulas oleíferas alongadas, 
orientadas paralelamente, margem ligeiramente 
denteada, face adaxial lisa; estames 4, didínamos, 
filetes maiores 5−10 mm, filetes menores 4,5−8mm; 
ovário 3 mm diâm., ovoide, velutino; estilete 3 
mm. Frutos 4−6,5 mm diâm., globosos, levemente 
velutinos, verde-claro quando imaturos, densamente 
espinhosos; espinhos ca. 1−2,5 mm, espessados, 
adensados, quase se tocando na base, glabros, 
ferrugíneos a avermelhados; gloquídeos ausentes. 
Sementes 5,5 mm diâm., esféricas a ovoides.
Material examinado: Crato, 31.III.1985, fl., fr., A. 
Fernandes s.n. (EAC 13094); idem, Barreiro Grande, 
FLONA, 10.V.2000, fl., F.S. Cavalcanti 762 (EAC). 
Material examinado adicional: Piauí: Bom Jesus do 
Gurguéia, 22.VII.1983, fl., fr., A. Fernandes (EAC 
12115); Pernambuco: Moreilândia, fl., E.R. Silveira 
(EAC 23057).

De acordo com Simpson (1989, 2014), 
Krameria argentea é uma espécie endêmica do 
Brasil, ocorrendo nas regiões Norte (Tocantins), 
Nordeste (Bahia, Piauí), Centro-Oeste (Distrito 
Federal, Goiás) e Sudeste (Minas Gerais) sempre 
associada ao domínio do cerrado. Tem ocorrência 
rara no Ceará e parece preferir substratos 
sedimentares lateríticos, tendo registro apenas 
no sul do estado do Ceará (Fig. 2), na chapada do 
Araripe. Coletada com flores em março e maio 
e com frutos em maio. Conhecida popularmente 
como “carrapicho-de-boi”.

2. Krameria grandiflora A.St.-Hil., Ann. Soc. 
Royale Sci., Belles-Lettres et Ars d’Orléans. Mém. 
Sér. 2. 9:18. 1828. Fig. 1f-j; 2

Erva prostrada, até 35 cm alt., pouco 
ramificada; ramos procumbentes com até 1 m 
compr.; indumento variando de tomentoso a 
viloso. Folhas 9−18 × 3−6 mm, lâmina lanceolada 
a ovada, ápice acuminado, apiculado, base 
atenuada; venação acródroma imperfeita basal, 
com nervuras pouco ou não visíveis na face 
abaxial; pecíolo 1,5−4 mm. Inflorescências 
5−11 cm compr., ao longo dos ramos terminais, 
flores esparsas. Flores vináceas, subtendidas por 
3 bractéolas 1,5 −7 × 0,4−1 mm, lanceoladas, 
apiculadas; pedicelo 6−8 mm; sépalas laterais ca. 

9 x 6 mm, obovadas; sépala superior ca. 7,5 x 5 
mm, ovada; sépala inferior ca. 8 × 6 mm, ovada; 
pétalas reduzidas 3, com 7−11 × 1,2−1,5 mm, 
lineares, ápice subcordado, glabras, concrescidas 
na base; pétalas glandulares (elaióforos) 2, com 
2,5−4 × 2,5−3,5 mm, oblongas, glabras, face 
abaxial rugosa, com glândulas oleíferas alongadas, 
orientadas paralelamente, margem inteira, face 
adaxial lisa; estames 4, didínamos, filetes maiores 
4−5 mm, filetes menores 3−4 mm; ovário 2−3 
mm diâm., ovoide, velutino; estilete 3−3,5 mm. 
Frutos 5−6 mm diâm., cordiformes a globosos, 
verde claro quando imaturos, amarronzados na 
maturidade, densamente velutinos, espinhos 
esparsos, alaranjados ou ferrugíneos, 0,8−2 mm 
compr., com tricomas velutinos ao longo de todo 
o comprimento; gloquídeos presentes. Sementes 
ca. 4 mm diâm., ovoides.
Material examinado: Aracati, localidade Aroeiras, 
Fazenda Recordações, 03.II.2013, fl., fr., M.I.B. Loiola 
& M. Loiola 2496 (EAC); Morada Nova, Sítio Boa Vista, 
04.II.2014, fl., fr., J.A.A. Oliveira 01 (EAC). 
Material examinado adicional: Bahia: Camaçari, 
rodovia Linha Verde, próximo de Arembepe, 
17.VIII.1995, fl., G. Hatschbach et al. 63079 (HUEFS); 
Piauí: Brasileira, estrada para Piracuruca, 4º4’40”S, 
41º45’16”W, 15.III.2005, fl., J.G.A. de Nascimento et 
al. 439 (HUEFS); Rio Grande do Norte: Serra Negra do 
Norte, Estação Ecológica do Seridó, 08.III.2006, fl., R.T. 
Queiroz 626 (EAC, UFRN).

Esta espécie ocorre no Brasil e Paraguai 
(Simpson 1989). De acordo com Simpson (2014) 
foi registrada em quatro regiões brasileiras: Norte 
(Tocantins), Nordeste (Bahia, Maranhão, Paraíba, 
Piauí), Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) e Sudeste 
(Espírito Santo, Minas Gerais) nos domínios 
fitogeográficos Amazônia, Cerrado, Caatinga e 
Mata Atlântica em vegetação de restinga, campo 
rupestre, cerrado e caatinga, em altitudes variando 
de 40 a 745m. No território cearense foi coletada 
apenas nos municípios de Morada Nova e Aracati 
em vegetação de caatinga (savana estépica). Vale 
ressaltar que em Aracati esta espécie foi encontrada 
desenvolvendo-se em solos arenosos. Coletada 
com flores e frutos em fevereiro. Conhecida 
popularmente como “carrapicho”.

3. Krameria tomentosa A. St.-Hil., Ann. Soc. 
Royale Sci., Belles-Lettres et Ars d’Orléans. Mém. 
Sér. 2. 9:18. 1828. Fig. 1k-o; 2

Subarbusto a arbusto ereto, até 1,2 m alt., 
densamente ramificado; ramos abertos, recobertos 



910 Capistrano, S.H.B & Loiola, M.I.B.

Rodriguésia 66(3): 905-912. 2015

Figura 2 – Distribuição de Krameriaceae no Ceará, Brasil: ♦Krameria argentea; ■Krameria grandiflora; lKrameria tomentosa. 
Figure 2 – Distribution of Krameriaceae in Ceará state, Brasil: ♦Krameria argentea; ■Krameria grandiflora; lKrameria tomentosa. 
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por indumento tomentoso a velutino.  Folhas 20−27 
× 10−15 mm, lâmina elíptica, ápice acuminado, 
apiculado, base atenuada; venação acródroma 
imperfeita basal, com nervuras pouco evidentes 
na face abaxial; pecíolo 4−8 mm. Inflorescências 
1−4 cm compr., nas porções terminais dos ramos, 
flores esparsas. Flores róseo-vináceas, subtendidas 
por 2 bractéolas, ca. 2 × 1 mm, lineares, apiculadas; 
pedicelo 5−6 mm; sépalas laterais 2,4 −7 × 4−4,5 
mm, ovadas; sépala superior 8,5 × 4 mm, ovada; 
sépala inferior, 4 × 2 mm, elíptica; pétalas 
reduzidas 3, com 3−4 × 0,8−1 mm, lineares, com 
ápice deltoide, variavelmente concrescidas na 
base, glabras; pétalas glandulares (elaióforos) 
2, com 3,6−4 × 1,8−2 mm, transversalmente 
oblongas, glabras, face abaxial rugosa, recoberta 
por glândulas delgadas, alongadas e orientadas 
paralelamente, margem crenada, face adaxial 
lisa; estames 4, didínamos, filetes maiores 4−5,5 
mm, filetes menores 3,8−4,5 mm;  ovário 2−3 
mm diâm., ovoide, densamente velutino; estilete 
3−4 mm, glabro; Frutos 4,5−6,5 mm diâm., 
globosos, densamente tomentosos, espinhos 
esparsos; espinhos 2,5−5 mm, delgados, glabros, 
avermelhados a ferrugíneos; gloquídeos presentes. 
Sementes 5−6 mm diâm., esféricas a ovoides. 
Material examinado: Aquiraz, CEAC, 03º50’20”S, 
38º25’15”W, 21.III.2014, fl., M.I.B. Loiola & S.H. 
Capistrano (EAC 56081); Cascavel, Águas Belas, 
23.IV.1999, fl., fr., M.S. Lopes & G.F. Mariz (EAC 
27707); Caucaia, Parque Botânico do Ceará, 25.05.1998., 
fl., J.C.G. Paiva (EAC 26449); Eusébio, Pucaba/
Mangabeira, 20.V.2002, fl., fr., A.S.F. Castro (EAC 
31725); Horizonte, Barra, 04º06’56”S, 38º22’00”W, 
28.X.1999, fr., A.V. Vieira (EAC 33761); Pacujá, 
Serrinha, 04º03’07”S, 40º42’48”W, 27.III.2012, fl., 
E.M. Marreira et al. 257 (EAC); Paraipaba, APA 
Dunas de Lagoinha, 19.X.2003, fl., fr., Djane (EAC 
33017); Reriutaba, Oitizeira, 2 km de Reriutaba a 
direita, 14.XI.2002, fl., F.S. Cavalacanti (EAC 32231); 
São Gonçalo do Amarante, Pecém, terreno da Ypióca, 
11.XI.2007, fl., M.O.T. Menezes et al. 17 (EAC); 
Soledade, 02.03.2001, fl., A. Fernandes (EAC 30472); 
Tianguá, Santa Rita,23.VIII.2004, fl., L.W. Lima-Verde 
et al. 3026 (EAC). 

Em território brasileiro, segundo Simpson 
(2014) esta espécie tem registro nas regiões: Norte 
(Amazonas, Pará, Tocantins), Nordeste (Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), Centro-
Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) 
e Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro). Ocorre 
nos domínios Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata 
Atlântica nos mais variados tipos de vegetação 

(caatinga (stricto sensu), campo rupestre, carrasco, 
cerrado (lato sensu), floresta ciliar ou galeria, 
floresta estacional decidual, floresta ombrófila, 
restinga e savana amazônica). No Ceará é a espécie 
que apresenta a mais ampla distribuição (Fig. 2). 
Foi registrada nos tabuleiros costeiros em restinga, 
no cerrado (savana) e na caatinga (savana estépica), 
sendo frequentemente associada a ambientes com 
solos arenosos.  Aparentemente produz flores e 
frutos durante todo o ano. Conhecida popularmente 
como “carrapicho-de-cavalo”, “carrapicho-roxo”, 
“carrapicho-bravo” e “carrapicho”.
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Abstract
Notes on the Pontederiaceae names described in Vellozo’s Flora fluminensis
The names of Pontederiaceae described by Vellozo in his Flora fluminensis are here revised, with an 
orthographical correction, two lectotypes and one epitype designated.
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Introduction
Vellozo’s Flora fluminensis is a monumental 

work and the first one edited by a Brazilian botanist 
on our country’s flora (Cervi & Rodrigues 2010). 
With funding of the Portuguese Empire, Flora 
fluminensis was a relevant part of the “Portuguese 
Philosophical Travels” that took place during the 
XVIII century. This Empire conducted several 
scientific expeditions across its world-wide 
domains with two campaigns in the Brazilian 
territory, with one of them being coordinated 
by Friar José Mariano da Conceição Vellozo 
(Damasceno 1977; Pataca 2011).

Flora fluminensis has been widely neglected 
since its publication due its historically difficult 
access and tortuous publishing history. It is also 
worth mentioning that at the time of its publication 
Vellozo’s work was considered non-scientific, 
thus being highly depreciated by the academic 
community (Borgmeier 1961; Carauta 1969, 1973; 
Valle 1985). Combining this context with the 
general downgrading of taxonomy by the academic 
community, many plant groups lack recent floristic 
and taxonomic treatments (Funk 2006). This is 
also true for most aquatic plant families (Paz & 
Bove 2007), and Pontederiaceae is no exception. 
The group has been extensively studied under 
its reproductive and evolutionary aspects, but 
few papers are recorded on taxonomy, especially 
dealing with their poorly resolved generic limits 
(Graham et al. 1998; Gomes 2000; Ness et al. 

2011). For these reasons, little attention was ever 
given to the names of Pontederiaceae published by 
Vellozo (1829). These names were only featured 
in two national floras (Horn 1987a, 1987b), but 
completely out of the context of the Rio de Janeiro 
state flora or of a nomenclatural revision. This paper 
is part of a series dealing with the nomenclatural 
problems of the Commelinales names in Vellozo’s 
Flora fluminensis (Aona-Pinheiro et al. 2014; 
Pellegrini et al. 2015; Pellegrini & Forzza in press; 
Pellegrini & Carvalho in press).

Original specimens and Typification 
The original specimens collected by Vellozo 

were sent to the Museu Real de Lisboa between 
1797 and 1798 (Hamy 1908; Borgmeier 1937). In 
addition to the specimens Vellozo placed in Lisboa, 
Hamy (1908) referred to 246 Vellozo specimens 
arranged in two separate batches (117 and 129 
specimens) that were stated to have arrived in 
Portugal, with the first batch (consisting of 117 
specimens) being sent to Paris (Bocage 1862). 
Nevertheless, those specimens were expropriated 
during the Napoleonic invasion of Portugal in 1808 
and nothing is known about the current whereabouts 
of Vellozo’s original collection (Lima 1995; Cervi 
& Rodrigues 2010; Pastore 2013). Thus, making 
the iconographies of Flora fluminensis the best 
option for lectotypes and reviewing the described 
taxa (Carauta 1969; Mello Filho 1975; Cervi & 
Rodrigues 2010; Pellegrini et al. 2015). 
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Considering the abovementioned scenario, 
the names of Pontederiaceae described by 
Vellozo are here revised, with two lectotypes 
and an orthographical correction. An epitype was 
designated when the original plate was insufficient 
to apply a name to the given species with certainty. 
The species are presented here in the same order as 
that of Vellozo’s Flora fluminensis.

Taxonomy
1. Heteranthera reniformis Ruiz & Pavón, Fl. 
Peruv. 1: 43, pl. LXXI. 1798.

Buchosia aquatica Vell., Fl. flumin.: 33. 
1829. Lectotype (designated here): [illustration] 
Original plate on parchment of “Flora fluminensis” 
in the Manuscript Section of the Biblioteca 
Nacional of Rio de Janeiro [mss1095062_084] 
and later published by Vellozo (1831. Fl. flumin. 
Icon. 1: t. 80). Epitype (designated here): BRAZIL. 
Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, entre o Leblon e a 
Gávea, fl., 1942, Dionisio s.n. (2 ex RB 57561!). 
— For an image of the lectotype, see Fig. 1a-b; for 
an image of the epitype, see Fig. 2.

Nomenclatural notes: According to the Code 
(McNeill et al. 2012, Art. 60.1) the name Buch’osia 
consists of an orthographical error, which under 
the Code (McNeill et al. 2012, Art. 60.10) should 
be corrected by the suppression of the apostrophe.  
Although this is a situation of automatic correction, 
the wrong spelling is still used in scientific 
publications (Castellanos 1959; Horn 1985, 1987b). 
Nevertheless, since publications regarding the 
Pontederiaceae and Vellozo names have been few 
in the past years, this name has been long forgotten. 
Thus it is formalized here that the correct name for 
the genus is Buchosia, over the originally spelled 
Buch’osia.

Horn (1987a, 1987b) was the first to publish 
Buchosia aquatica as a synonym of H. reniformis, 
since Horn (1985) represents his unpublished 
Ph.D. thesis, and by means of the Code is not 
considered validly published (McNeill et al. 2012, 
Art. 29.1). The same is valid for all nomenclatural 
and taxonomical decisions proposed by the author at 
this time. Despite publishing the new synonym, Horn 
(1987a, 1987b) failed to lectotypify Vellozo’s name 
in both publications, since he never cited Vellozo’s 
plate. Thus, a lectotype is needed for the proper 
application of this name, being here designated.

Taxonomical notes: Despite Buchosia being 
considered a synonym of Heteranthera by Horn 
(1987a, 1987b), there does not seem to be an 

agreement over the application of B. aquatica, 
since it is often disregarded or missing in databases 
(e.g. eMonocot; The Plant List), being cited only 
in Tropicos.org. After carefully examining the 
original plate and description of B. aquatica it 
became clear that there are significant differences 
between the plant described and illustrated by 
Vellozo (1829, 1831) to the known species of the 
genus Heteranthera, with respect to reproductive 
characters. Vellozo’s description for Buchosia 
mentions a 4-locular gynoecium and 4-valved 
capsules that are unknown for Pontederiaceae (in 
the family fruits can be a 3-valved capsule or an 
achene, depending on the genus). These features 
can be also seen in the plate for Buchosia aquatica 
(Vellozo 1831, v. 1: t. 80; Fig. 1b). The plate also 
depicts a multibracteate inflorescence, with bracts 
of the same size as or bigger than the flowers, 
actinomorphic flowers and glabrous androecium 
(Fig. 1a-b). In contrast, H. reniformis is known 
to possess inflorescences subtended by a single 
bract, zygomorphic flowers and barbate stamens 
(Horn 1985). Nevertheless, many important 
vegetative, inflorescence and ecological features 
match perfectly to those of H. reniformis, such as 
the creeping and amphibious habit, reniform leaf 
blades with obtuse apex and all flowers opening 
at the same time (Horn 1985, 1987a, 1987b; Fig. 
1a,e), leaving no doubt that it should be considered 
a synonym of the later.

The incongruence between B. aquatica and 
H. reniformis suggests that significant characters 
were wrongly portrayed for the plant in question. 
Thus, its lectotype is demonstrably ambiguous 
and cannot be critically identified for purposes of 
the precise application of the name. Thus, I apply 
Article 9.8 of the Code (McNeil et al. 2012), and 
the selection of an epitype for B. aquatica serves 
to fix the application of this name in accordance 
with its current usage.

2. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth, Enum. Pl. 4: 
129. 1843.

Pontederia aquatica Vell., Fl. flumin.: 144. 
1829. ≡ Eichhornia aquatica (Vell.) Schltdl., 
Abh. Naturf. Ges. Halle 6: 177. 1862. Lectotype 
(designated here): [illustration] Original plate on 
parchment of “Flora fluminensis” in the Manuscript 
Section of the Biblioteca Nacional of Rio de Janeiro 
[mss1198652_168] and later published by Vellozo 
(1831. Fl. flumin. Icon. 3: t. 164). For an image of 
the lectotype, see Fig. 1c-d.
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Figure 1 – Original plate of Vellozo’s Pontederiaceae names and field photos of the species. a,b. photo of Buchosia 
aquatica plate from the Biodiversity Heritage Library – a. line drawings of habit, inflorescence and floral characters; 
b. detail of floral and fruit characters, showing an open flower, the gynoecium and a 4-locular capsule. c-d. photo 
of Pontederia aquatica plate from the Biodiversity Heritage Library – c. line drawings of habit, inflorescence and 
floral characters; d. detail of floral characters, showing an open flower. e-g. field photos of Pontederiaceae – e. 
Heteranthera reniformis; f. Eichhornia azurea; g. Eichhornia heterosperma (A.B.S. de Oliveira 9, Coleção LABEV 
6420 - Laboratório de Botânica e Ecologia Vegetal da Universidade Federal do Acre). e. by M.O.O. Pellegrini, f. by 
A. Cardoso and g. by M. Acosta.

a

b
c

d

e f g
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Figure 2– Photo of the epitype of Buchosia aquatica (Dionisio s.n., RB 57561).
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Nomenclatural notes: In the same way as 
Abovementioned, Horn (1987a, 1987b) was the 
first to consider Pontederia aquatica a synonym 
of E. azurea. Nevertheless, he also failed to 
lectotypify Vellozo’s name in both publications. 
Thus, a lectotype is here designated.

Taxonomical notes: Eichhornia azurea 
(Fig. 1f) is morphologically similar to E. 
heterosperma  Alexander (Fig. 1g), being 
differentiated from the latter by its monomorphic 
seeds, puberulous stamens, fimbriate corolla 
margins and median-superior lobe of the 
corolla with a yellow spot [vs. dimorphic seeds, 
glabrous stamens, entire corolla margins and 
median-superior lobe of the corolla without a 
yellow spot] (Alexander 1939; Pellegrini pers. 
obs.). Besides that, only E. azurea, E. crassipes 
(Mart.) Solms and E. diversifolia (Vahl) Urb. 
are known to occur in the state of Rio de Janeiro 
(Amaral et al. 2015).

Vellozo’s plate depicts perfectly the growth 
form, leaf and flower morphology characteristic 
to E. azurea, with only the stamens being 
mistakenly illustrated as glabrous (Fig. 1c-d). 
This is probably due to the fact that Vellozo’s 
plates, especially the details, were mainly 
drawn based on dried specimens (H.C. Lima, 
pers. comm.). The description (Vellozo 1829) is 
impressively detailed when compared with the 
descriptions presented by botanists contemporary 
to him (such as Linnaeus), since he describes 
morphological, ecological and phenological 
aspects of this species. Thus, that being said, P. 
aquatica should be treated as a synonym of E. 
azurea, with no need to designate an epitype.
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Resumen
Dos nuevas combinaciones en especies de la tribu Spermacoceae para Sudamérica son aquí presentadas: 
Spermacoce polygonifolia se transfiere al género Mitracarpus y S. perijaensis a Tobagoa. Se elige lectotipo 
para Tobagoa maleolens y neotipo para Diodia ottonis.
Palabras clave: lectotipificación, Mitracarpus, Spermacoceae, Tobagoa.

Abstract
We present two new combinations in species of the Spermacoceae tribe from South America: Spermacoce 
polygonifolia is transferred to genus Mitracarpus and S. perijaensis to Tobagoa. We propose a lectotype for 
Tobagoa maleolens and neotype for Diodia ottonis.
Key words: lectotypification, Mitracarpus, Spermacoceae, Tobagoa.

Sobre la identidad de Spermacoce polygonifolia y Spermacoce 
perijaensis (Spermacoceae-Rubiaceae)
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Introducción
El género Spermacoce L. consiste en especies 

ampliamente distribuidas en trópicos y subtrópicos 
de América, África, Asia y Australia, con una 
alcanzando zonas templadas del hemisferio norte 
(e.g. Spermacoce glabra Michx.). Pertenece a la 
tribu Spermacoceae, y dentro de esta se encuentra 
actualmente ubicado en el Clado Spermacoce 
(Kårehed et al. 2008). Durante los últimos dos 
siglos, los límites del género fueron razón de 
intensos debates, los cuales se consideran aún 
irresueltos (Salas et al. 2011). Esto se debe 
principalmente a que numerosas especies fueron 
transferidas a Spermacoce provenientes de 
géneros afines como Borreria G. Mey., Diodia L. 
o Galianthe Griseb. (Salas et al. 2011; Govaerts 
1996; Delprete 2007). Por lo tanto, el número de 
especies de Spermacoce varía notablemente de 
acuerdo a los autores, desde solo tres especies en 
los conceptos más restrictivos (Bacigalupo 1972) 
a más de 250 en los más amplios (Govaerts 1996). 
A pesar de que los límites del género no están 
claramente definidos, existe un claro consenso 
en la monofilia de Spermacoce sensu stricto 

(Dessein 2003; Bacigalupo et al. 2010; Cabral 
et al. 2010). En este grupo, se incluyen especies 
con inflorescencias pseudoaxilares (desarrollo 
unilateral), estigma incluso, estambres fijos en 
la base o en la mitad del tubo corolino, granos 
de polen con colpos largos, exina tectada y con 
gránulos distribuidos alrededor de la ectoabertura 
(Tipo 1 según Pire 1996; Dessein et al. 2002), 
fruto 2-carpelar, indehiscente o parcialmente 
dehiscente con un carpelo con dehiscencia apical 
septicida y el otro indehiscente (Spermacoce 
confusa Rendle, S. glabra Michx., S. paganuccii 
Bacigalupo & E.L. Cabral, and S. tenuior L.). Las 
especies de Spermacoce son morfológicamente 
similares a algunos taxones de otros géneros del 
clado Spermacoce (e.g. Borreria, Diodia, Diodella 
Small, Galianthe, entre otros). Por lo tanto, muchas 
especies fueron descritas bajo éste y posteriormente 
transferidas a géneros como Mitracarpus Zucc. 
[Mitracarpus strigosus (Thunb.) P.L.R. Moraes, 
De Smedt & Hjertson = Spermacoce strigosus 
Thunb., Moraes et al. 2014]. En el marco de la 
revisión de las especies americanas del género, se 
proponen excluir de Spermacoce a dos especies 
que no se ajustan a las características que lo 
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definen. La primera fue descrita por Saint-Hilaire 
(1833) como S. polygonifolia A. St.-Hil. en base 
en un material de Minas Gerais, Brasil, la cual 
se transfiere aquí a Mitracarpus. La segunda fue 
descrita por Steyermark (1973) en su tratamiento de 
las Rubiáceas de Venezuela, Spermacoce perijaensis 
Steyerm., combinada aquí en Tobagoa Urb.

Resultados
Tobagoa Urb., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 
14(405/408): 341-342. 1916. Especie tipo: Tobagoa 
meleolens Urb.

Género con dos especies que habitan Colombia 
(Chocó y Valle del Cauca), Panamá (Coclé), 

Venezuela (Miranda, Distrito Federal y Zulia) y 
Tobago. La combinación de glomérulos axilares, 
flores heterostilas, granos de polen con colpos largos, 
doble retículo y frutos indehiscentes es única en la 
tribu Spermacoce, lo cual según Dessein (2003) 
representa suficiente soporte a su estatus genérico. 
Dentro del clado Spermacoce, fue relacionado con 
Galianthe, Carajasia R.M. Salas, E.L. Cabral & 
Dessein y Schwendenera K. Schum. debido a la 
presencia de granos de polen con doble retículo 
(Dessein 2003, Salas et al. 2015). Hasta el presente 
ninguna de sus especies fue incluida en un análisis 
filogenético, por lo que Tobagoa es un género cuyas 
relaciones filogenéticas permanecen irresueltas.

Clave para distinguir las especies de Tobagoa

1.	 Hoja	 con	olor	 fétido;	vaina	 stipular	 con	1–3	fimbrias;	 inflorescencia	8–20-flora;	hipanto	pubérulo;	
lóbulos del cáliz 0,3–0,6 mm long.; corola 1,5–3 mm long., tubo 0,8–1,5 mm long .............................
  ......................................................................................................................1. Tobagoa maleolens 

1’.	 Hojas	sin	olor	fétido;	vaina	estipular	con	5	fimbrias;	inflorescencia	2–8	flora;	hipanto	glabro;	lóbulos	
del cáliz 0,7–1,8 mm long.; corola 3–6 mm long., tubo 3–4 mm long ...................................................  
  .....................................................................................................................2. Tobagoa perijaensis

1. Tobagoa maleolens Urb., Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 14(405/408): 343. 1916. Tipo: 
Trinidad and Tobago, 11.1889, H.F.A. von Eggers 
5783 (holotipo B destruido; lectotipo US!, aquí 
designado, isolectotipo K!).
Diodia ottonis K. Schum. ex Pittier, Man. Pl. Usual. 
Venez. 338. 1926. Holotipo: Venezuela, E. Otto 
673 (B destruido). Neotipo: Venezuela, Caracas, 
05–1926, H. Pittier 11935 (M!).

El holotipo de Tobagoa maleolens fue 
destruido en B, por lo tanto se elige como lectotipo 
al duplicado depositado en US. Además, el tipo 
Otto 673 de Diodia ottonis colectado en Venezuela 
fue también destruido en B y no se encontraron 
duplicados en otros herbarios consultados, razón 
por la cual se elige un neotipo, en este caso 
colectado por el autor de este nombre, Pittier 
11935 (M).

2. Tobagoa perijaensis (Steyerm.) R.M. Salas & 
E.L. Cabral, comb. nov. Spermacoce perijaensis 
Steyerm., Acta Bot. Venez. 8: 252. 1973. Tipo: 
Venezuela. Zulia: Sierra de Perijá, bosque entre 
la loma que conduce hacia El Pishikakao y 
Pishikakao, siguiendo el Río Vikay-kuná, afluente 
del Río Tumuriasa, cerca de la frontera con 

Colombia, 1140 m, 31.III.1972, J.A. Steyermark 
et al. 105747 (Holotipo VEN n.v., isotipos NY!, 
MA!).

Tobagoa es un género históricamente 
reconocido por ser monotípico, por lo que T. 
perijaensis representa la segunda especie del 
género. Steyermark (1973) describió a esta especie 
en base a una colección propia en la Sierra de Perijá, 
al límite con Colombia. Parte de esta región es 
actualmente de difícil acceso debido a problemas 
con grupo paramilitares y narcotráfico, razón por la 
cual se desconoce el estado actual de conservación 
de ésta y otras especies endémicas de estas serranías 
[ejemplo Psychotria perijaensis Steyerm. y 
Bathysa perijaensis (Steyerm.) Delprete]. En la 
descripción original, Steyermark (1973) menciona 
que difiere de las demás especies de Spermacoce 
por la corola de 3,5–5 mm long. y por los estambres 
fijos en el seno interlobular (vs. corola de 1–2,5 mm 
long. y estambres fijos en la base o en la mitad del 
tubo corolino). Con la adición de S. perijaensis, el 
autor amplío notablemente el concepto del género, 
el cual sin esta especie coincide con el seguido en 
este trabajo. Además, comparó a esta especie con 
Borreria remota (Lam.) E.L. Cabral & Bacigalupo 
(bajo Borreria laevis (Lam.) Griseb.) y con Borreria 
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ocymifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Bacigalupo 
& E.L. Cabral (bajo Diodia ocymifolia Willd. ex 
Roem. & Schult.), ambas notablemente diferentes 
por los estambres exertos. Además de los estambres 
inclusos, una de las razones por la cual él incluye 
a esta especie en Spermacoce es la inflorescencia 
pseudoaxilar (desarrollo unilateral), sin embargo 
el análisis de los isotipos depositados en NY y 
MA reveló que las inflorescencias son axilares 
(ambas axilas del nudo floridas). Se transfiere esta 
especie a Tobagoa debido a la inflorescencia axilar 
y estambres fijos en el seno interlobular, además del 
polen con colpos largos y exina con doble retículo, 
similar a T. maleolens Urb. (Dessein, 2003).

 
Mitracarpus Zucc., Mant. 3: 210. 1827. Tipo: M. 
scaber Zucc. [= M. hirtus (L.) DC.].

Distribución: Género neotropical con ca. 50 
especies, una de las cuales, Mitracarpus hirtus (L.) 
DC., es subespontánea en África, Asia y Oceanía 
(Souza et al. 2010). Mitracarpus es uno de los 
pocos géneros dentro del Clado Spermacoceae cuyo 
tipo de dehiscencia del fruto representa un carácter 
morfológico invariable y de soporte su monofilia.

Mitracarpus polygonifolius (A. St.-Hil.) R.M. 
Salas & E.B. Souza, comb. nov. Spermacoce 
polygonifolia A. St.-Hil., Voy. Distr. Diam. 1: 381. 
1833. Tipo: Brasil, Minas Gerais, Villa Rica [Ouro 
Preto], Saint-Hilaire A.F.C.P. s.n. (Holotipo P!, 
isotipo MPU!).
Mitracarpus robustus E.B. Souza & E.L. Cabral, 
Rodriguésia 61(2): 345–346, Fig. 8A-G. 2010, 
Tipo: BRASIL. CEARÁ: Mun. Porteiras, Chapada 
do Araripe, 07º28’ S, 39º08’W, 930 m, 30.IV.2000, 
fl., P. Delprete, E.B. Souza, F.S. Cavalcanti & 
L.W. Lima-Verde 7316 (Holotipo EAC!; isotipo 
HUEFS!, NY!). syn. nov.

Esta es una especie relativamente común 
en Brasil, habita en las regiones Central, Sudeste 
y Nordeste. Registrada también para Guyana 
Francesa (Souza et al. 2010). Mitracarpus 
polygonifolius es la única especie arbustiva del 
género que en algunas áreas de campos de altitud 
en Minas Gerais (Chapada do Couto, Diamantina), 
puede ser el único elemento leñoso que domina 
el paisaje, incluso en presencia de ganado (Salas, 
obs. pers., 2012). Además de su hábito, puede 
ser diferenciada por los tallos jóvenes alados, 
inflorescencias en glomérulos terminales y semillas 
con una depresión ventral en forma de X y cara 
dorsal sin depresiones (Souza et al. 2010).
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Resumo
O comportamento meiótico de Sisyrinchium commutatum (Iridaceae) foi avaliado e associado com a qualidade 
polínica observada em uma população do sudeste do Brasil. Além disso, pela primeira vez, descreve-se o nú-
mero cromossômico desta espécie (2n = 36), contribuindo assim para a sistemática do grupo. Alguns aspectos 
da biologia floral são relatados e confirmam a ocorrência de apresentação secundária de pólen e a ausência 
de autofertilização e apomixia, comuns para o gênero. Os resultados do presente trabalho confirmam a ação 
das anormalidades meióticas (multivalentes e pontes cromossômicas) como possível mecanismo disruptivo 
na formação de grãos de pólen com consequências ao sucesso reprodutivo na população estudada. 
Palavras-chave: pólen, número cromossômico, meiose, poliploidia.

Abstract
The meiotic behaviour of Sisyrinchium commutatum (Iridaceae) was studied and associated to the pollen 
quality observed in a southeastern population in Brazil. For the first time, the chromosome number is reported 
for this species (2n = 36). Some traits of floral biology were recorded and secondary pollen presentation as 
well as the absence of autonomous self-fertilization and apomixy were observed. The results of this study 
confirm the abnormalities in the meiosis process breaking the pollen grain formation with consequences to 
reproductive success in the studied population.
Key words: pollen, chromosome number, meiosis, poliploidy.
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O sucesso reprodutivo de indivíduos 
vegetais está relacionado diretamente a uma 
série de fatores bióticos e abióticos (Barret & 
Eckert 1990). Eficiência e disponibilidade de 
polinizadores e dispersores, estrutura populacional 
e as características do ambiente podem contribuir 
neste sentido. Além destes, os diferentes 
mecanismos e sistemas reprodutivos encontrados 
em angiospermas atuam nas condições e na 
potencial capacidade de germinação dos grãos 
de pólen em estigmas coespecíficos e posterior 
fertilização dos óvulos (Barrett 2002). Componente 
fundamental neste sentido é a qualidade do pólen 
que chega aos estigmas, ou em outros termos, a 
viabilidade polínica. Os fatores acima descritos 

são extensivamente avaliados nos estudos de 
biologia reprodutiva, porém, aqueles associados às 
diferentes taxas de viabilidade polínica observadas 
em distintas espécies vegetais são ainda pouco 
explorados. Como exemplos de potenciais fatores 
incidentes na qualidade do pólen (viabilidade 
polínica), podem ser citados àqueles relacionados 
às características ambientais locais (umidade e 
temperatura), morfológicos (local de exposição 
nas flores) ou endógenos (características da 
microsporogênese) (Dafni & Firmage 2000).

Além disso, alguns estudos associam taxas 
diferenciais de crescimento de tubos polínicos 
ao nível de ploidia de determinadas espécies 
e apontam que a poliploidia pode contribuir 
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negativamente neste parâmetro (Green 1946; Sarkar 
& Paria 1980). Por outro lado, a poliploidia pode 
acarretar em vantagens adaptativas reprodutivas em 
espécies invasoras colonizando novos ambientes, 
aumentando a distribuição geográfica (te Beest et 
al. 2012).

O gênero Sisyrinchium L. (Iridaceae Juss.: 
Iridoideae Eaton: Sisyrinchieae J. S. Presl) apresenta 
aproximadamente 130–140 espécies aceitas 
distribuídas nas Américas, ocorrendo em locais 
abertos como campos graminosos, pradarias e 
paramos. Sisyrinchium é o maior gênero de Iridaceae 
do Novo Mundo, contudo ainda apresenta lacunas 
no seu entendimento tanto infragenérico, quanto 
interespecífico (Goldblatt & Manning 2008; 
Chauveau et al. 2011; Karst & Wilson 2012). 

Sisyrinchium caracteriza-se por apresentar 
ervas perenes (raramente anuais), de folhas 
unifaciais planas (por vezes, cilíndricas) com nervura 
central inconspícua; ramos floríferos achatados e 
tipicamente alados; inflorescências ramificadas (por 
vezes, reduzidas a flor solitária); flores actinomorfas, 
amarelas, azuis ou roxas, com seis tépalas livres e 
três estames simétricos, com filetes fusionados, no 
mínimo na região basal; coluna estaminal, algumas 
vezes, inflada e muitas vezes, glandular-pubescentes 
e estiletes parcialmente fusionados terminados em 
três estigmas (Goldblatt & Manning 2008; Karst & 
Wilson 2012). A diferenciação específica no gênero 
baseia-se no trato foliar e nas características florais, 
em particular na organização do androceu (Souza-
Chies et al. 2012).

Informações citológicas no gênero Sisyrinchium 
revelam uma importante variação infragenérica 
quanto ao número e tamanho cromossômico, 
destacando uma importante correlação entre o 
tamanho do genoma com fatores ambientais e o 
nível de ploidia (Goldblatt 1982; Kenton et al. 
1984, 1986). Para o gênero Sisyrinchium foram 
reconhecidos vários números cromossômicos (n = 
8, 9, 11, 16, 17 e 32) em diferentes níveis de ploidia 
(Goldblatt & Takei 1997), inclusive a presença de 
diferentes citótipos poliplóides em S. micranthum 
(Tacuatiá et al. 2012). Os números básicos × = 8 e 9 
são os mais frequentes, mas × = 9 foi proposto como 
o número básico ancestral para o gênero (Goldblatt 
1982; Kenton et al. 1986; Goldblatt & Takei 
1997). A diversidade genética entre populações 
da mesma espécie foi descrita e observada pelo 
comportamento cromossômico na meiose de 
híbridos artificiais, reconhecendo assim barreiras 
reprodutivas intraespecíficas em Sisyrinchium 

bermudianum L. (Ingram 1968). Poucos estudos 
cromossômicos foram desenvolvidos para esclarecer 
a biologia reprodutiva destas espécies, sendo esta 
completamente desconhecida em Sisyrinchium 
commutatum Klatt.

Sisyrinchium commutatum é uma espécie 
herbácea, de pequeno porte, facilmente reconhecida 
pela presença de folhas e pedúnculos dos ramos 
floríferos planos, com uma conspícua e contínua 
bráctea terminal ao pedúnculo, e filetes totalmente 
soldados, com presença de elevado número de 
tricomas glandulares (elaióforos), mais densamente 
agrupados na base da coluna estaminal (adaptado de 
Chukr & Capellari Jr. 2003) (Fig.1). A espécie ocorre 
no Cerrado e na Mata Atlântica, em campos abertos, 
brejos, gramados e beira de matas, nos estados 
brasileiros de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Paraná, alcançando o norte do 
Paraguai (Chukr & Capellari Jr. 2003; Eggers 2013).

Este trabalho teve como objetivo caracterizar o 
número cromossômico de S. commutatum, verificar 
os eventos meióticos com relação a aspectos da 
biologia reprodutiva, formação dos grãos-de-pólen 
e qualidade polínica desta espécie.

Indivíduos de S. commutatum foram coletados 
no campus da Universidade Estadual de Campinas 
(22° 49’ 12, 47” S e 47° 04’ 13,37”O), município de 
Campinas, São Paulo, entre novembro e dezembro 
de 2005 e mantidos em casa de vegetação. Vinte 
e um indivíduos foram utilizados no estudo, dos 
quais 25 flores de diferentes indivíduos foram 
marcadas para acompanhamento da taxa de 
produção de frutos através de polinização natural 
(mantidos abertos para visitação da fauna de 
potenciais polinizadores), enquanto 31 flores 
foram isoladas para verificação de autopolinização 
espontânea ou ainda emasculadas para possível 
formação de frutos apomíticos. Além disso, 16 
flores de distintos indivíduos foram aleatoriamente 
escolhidas para verificação da qualidade do pólen 
através da atividade enzimática pela coloração 
dos grãos de pólen com vermelho neutro (Dafni 
1992). As lâminas foram então visualizadas e as 
cargas polínicas foram contabilizadas através de 
microscópio óptico. As proporções de pólen viável e 
inviável por flor foram comparadas através de Teste 
não-paramétrico de Wilcoxon (Zar 2010).

O estudo dos cromossomos em mitose foi 
desenvolvido utilizando-se raízes de dez indivíduos 
pré-tratadas com 8-Hidroxiquinoleína 2 mM durante 
5h a 15ºC e fixadas em solução de etanol e ácido 
acético glacial (3:1). A coloração foi realizada 
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Figura 1 – Detalhes da estrutura reprodutiva de S. commutatum. a-b. detalhes da inflorescência. c-d. tricomas 
glandulares em dois níveis distintos. e. anteras fusionadas. f. êmbolo na porção mediana do estilete.
Figure 1 – Reproductive structure details in S. commutatum. a-b. inflorescences details. c-d. glandular trichomes in two distinctive 
levels. e. fusioned anthers. f. style with embolus in the middle portion.
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mediante a técnica HCl/Giemsa (Guerra 1983), a 
qual constitui-se de hidrólise da raiz primeiramente 
em HCl 1N durante 10 min a 60ºC. A lâmina foi 
então montada em ácido acético 45% e a lamínula 
descolada em nitrogênio líquido, posteriormente, 
deixando secar o material ao ar livre. Após estes 
procedimentos, o material foi corado com Giemsa 
2% durante 2–5 min.

Para a análise meiótica foram utilizados 
botões florais de vários indivíduos corados 
mediante a técnica de Feulgen. Os botões florais 
foram fixados em fixador 3:1 (etanol: ácido 
acético glacial), hidrolisados em HCl 1N durante 
10 min a 60ºC e corados em reativo de Schiff 
durante 2h. Posteriormente a lâmina foi montada 
em ácido acético 45% e a lamínula removida 
por congelamento com nitrogênio líquido para a 
montagem de lâmina permanente.

Sisyrinchium commutatum apresentou taxa de 
produção de frutos por polinização natural de 52 
% (n= 25 flores, 17 indivíduos). Autopolinização 
espontânea (n = 16 flores, 4 indivíduos) e apomixia 
não foram observadas (n= 15 flores, 5 indivíduos). 
A deiscência das anteras ocorre antes mesmo da 
abertura da flor. O pólen disponível e liberado 
das anteras é empurrado pelo prolongamento 
do estilete ao longo da antese promovendo a 
apresentação secundária do pólen com auxílio de 
um espessamento (êmbolo) na porção mediana 
do estilete. Desta forma, a massa de pólen entra 
obrigatoriamente em contato com o estigma sem a 
participação de polinizadores. Tal característica foi 
observada também para S. bermudianum (Ingram 
1967). Assim, A autopolinização espontânea 
poderia ocorrer, porém sem a ocorrência de 
autofertilização. A ausência de frutos formados 
a partir de autopolinização espontânea pode ser 
indício da possível separação temporal do período 
de atividade estigmática (protandria), característica 
observada para outras espécies do gênero 
(Henderson 1976), ou ainda de outro mecanismo 
que atue no impedimento da autofertilização. 

Elevada taxa de inviabilidade polínica foi 
observada na população estudada (88 % ± 45 %, 
n = 16 flores). Não foi observada diferença na 
proporção de pólen inviável/ pólen viável para 
cada flor avaliada na população amostral, com 
predomínio de flores com pólen inviável (Teste 
de Wilcoxon, Z = 1,21, p = 0,22). Ainda assim, 
37,5% da amostra foi composta por flores com 
quase a totalidade de pólen inviável.  Vale salientar 
que embora os métodos colorimétricos sejam 

aproximações da verdadeira eficiência polínica 
em seu potencial na fertilização de óvulos, estudos 
têm apontado que tais técnicas superestimam a 
viabilidade polínica (Munhoz et al. 2008; Soares 
et al. 2011). Tal fato ainda corrobora o padrão 
encontrado de alta taxa de inviabilidade polínica 
em S. commutatum.

Não há registro do número cromossômico 
de S. commutatum na literatura e a contagem 
cromossômica nesta espécie resultou em 2n 
= 36, apresentando cromossomos de tamanho 
médio a pequeno que variam de 1 a 2,25 mm 
(Fig. 2a). O gênero Sisyrinchium é relativamente 
bem conhecido quanto ao número cromossômico 
(Goldblatt 1982; Kenton et al. 1984, 1986; 
Goldblatt & Takei 1997; Tacuatiá et al. 2012), 
apresentando uma importante variação no nível de 
ploidia. O gênero apresenta dois números básicos 
com maior frequência, × = 8 e 9, representando 
um caráter relacionado com a classificação 
infragenérica de Sisyrinchium (Goldblatt 1990). 
O subgênero Echthronema apresenta × = 8 e 9 
(Kenton et al. 1986; Goldblatt et al. 1997) e a 
maioria das espécies do subgênero Sisyrinchium 
apresenta × = 8. Assim, a contagem cromossômica 
em S. commutatum confirma sua posição dentro do 
subgênero Echthronema, destacando esta espécie 
como um elemento tetraploide deste grupo. 

A análise meiótica demonstra que maioria das 
células mães-de-pólen apresenta comportamento 
normal com a formação de 18 bivalentes na meiose 
I (Fig. 2b). Mas, algumas células apresentaram 
diferentes anormalidades meióticas que ocorrem 
principalmente na primeira divisão. Uma das 
irregularidades observadas é a presença de 
multivalentes observados em metáfase I, envolvendo 
dois ou mais pares de cromossomos não homólogos 
(Fig 2c). A presença de pontes cromossômicas da 
anáfase I e telófase I que permanecem logo após 
a segregação reducional dos cromossomos (Fig. 
2d e 2e) poderia ser consequência da formação de 
multivalentes.

Um segundo tipo de alteração na meiose 
é observado pela ocorrência de uma migração 
precoce de cromossomos a um dos pólos observada 
na metáfase I (Fig. 2f) e a separação antecipada de 
cromossomos homólogos na metáfase I (Fig. 2g). 
Estes eventos poderiam estar relacionados à falta 
de homologia entre alguns cromossomos, evento 
também observado em linhagens de Capsicum 
(Solanaceae) (Pozzobon et al. 2011). Este tipo 
de alteração é frequentemente associado com 
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Figura 2 – Análise da Mitose e Meiose em S. commutatum – a. cromossomos mitóticos; b. comportamento meiótico 
normal em MI de S. commutatum; c. associações multivalentes em MI; d. ponte em anáfase tardia; e. ponte em telófase; 
f. separação precoce em MI; g. segregação precoce em MI. Todas as microfotografias tem a mesma ampliação. 
Escala: 10 mm.
Figure 2  –  Mitosis and meiosis process in S. commutatum; a. mitotic chromosomes; b. meiosis normal behavior in S. commutatum MI; 
c. multivalent associations in MI; d. late anaphase links; e. telophase links; f. premature division in MI; g. premature segregation in MI. 
All images have the same extension. Bar: 10 mm.
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rearranjos cromossômicos (Stebbins 1971), mas 
sua baixa frequência supõe que não tem um efeito 
significativo indivíduo. O número cromossômico e 
o comportamento meiótico sugere que esta espécie 
é um tetraploide com um avançado processo de 
diploidização (Santos et al. 2003) e que a formação 
de multivalentes e pontes na segregação sejam 
uma expressão de homologia persistente entre 
cromossomos não homólogos e a causa da menor 
viabilidade polínica em alguns indivíduos da 
população.

Assim, o presente estudo incorpora 
importantes informações a respeito de mecanismos 
de polinização, tal como a ocorrência de 
apresentação secundária de pólen na espécie, 
não ocorrência de autofertilização e relação 
com a tetraploidia observada. Além disso, o 
inédito número cromossômico deve auxiliar 
no entendimento da evolução deste grupo. A 
ocorrência de altas taxas de inviabilidade polínica 
e dos fenômenos anormais observados na meiose 
contribui ainda para o entendimento da influência 
de fatores geradores de tais anormalidades na 
estabilidade reprodutiva de espécies vegetais.
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Resumo
O gênero Crenea é composto por duas espécies, Crenea maritima e C. patentinervis, restrito às costas e estuários 
do norte da América do Sul da Colômbia ao Pará, no Brasil. Estudos taxonômicos tratando exclusivamente 
de Crenea são restritos. Este trabalho teve por objetivo divulgar a ocorrência de Crenea maritima para o 
Delta do Rio Parnaíba (Piauí e Maranhão), assim como caracterizar sua morfologia, taxonomia e condições 
ecológicas. As ilustrações foram baseadas nos principais caracteres diagnósticos das amostras coletadas. 
Palavras-chave: Crenea, macrófita aquática, mangue, nova ocorrência. 

Abstract
The genus Crenea consists of two species, Crenea maritima and C. patentinervis, restricted to the coasts and 
estuaries of northern South America from Colombia to Pará in Brazil. Taxonomic studies dealing exclusively 
Crenea are few. This study reports a new record for Crenea maritima in the Delta of the Rio Parnaíba (Piauí and 
Maranhão states, Brazil), as well as characterizing the morphology, taxonomy and ecology of this species. The 
illustrations was based on the main diagnostic characters of the species as observed in the collected samples.
Key words: Crenea, aquatic macrophytes, mangrove, new record.
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A família Lythraceae inclui cerca de 31 gêneros 
e 600 espécies encontradas em todos os continentes, 
exceto na Antártida, 18 gêneros no Velho Mundo 
e 13 gêneros no Novo Mundo. Apresenta maior 
concentração de gêneros na América tropical e 
África, e baixa representatividade nas latitudes 
do norte (Graham et al. 2005). Os gêneros são 
claramente delimitados e são considerados 
monofiléticos, com exceção de três pares possíveis 
congenéricos: Ammannia-Nesaea, Lythrum-Peplis 
e Ginoria-Haitia (Graham et al. 1993). 

O gênero Crenea foi estabelecido por Aublet 
(1775) para uma espécie da família das Salicarieae 
que vive nos mangues da Guiana Francesa. 
Posteriormente, o gênero Dodecas foi estabelecido 
por Linnaeus ((1781) [1782]), ignorando o gênero 
de Aublet. Em 1882, Koehne concluiu que devia 
utilizar o nome de Aublet, salientando ainda que 
Meyer em 1818 usou este nome para Crenea 
repens coletada na Guiana Britânica, e cujo tipo 

provavelmente foi destruído durante a catástrofe 
ocorrida no herbário de Berlin em 1943. Segundo 
Lourteig (1986), os espécimes de todas as costas 
Guianenses, da Venezuela e do Brasil pertencem 
a mesma espécie. 

Crenea é composto por apenas duas espécies, 
C. maritima Aubl. e C. patentinervis (Koehne) 
Standl., ambas restritas às costas e estuários no 
litoral da América do Sul. Crenea maritima ocorre 
no litoral caribe e atlântico desde Venezuela até 
as Guianas, constando da única espécie ocorrente 
no Brasil, onde foi registrada previamente em 
manguezais no litoral dos estados de Amapá, Pará, 
Bahia e São Paulo (Lourteig 1986; Cavalcanti & 
Graham 2014; Tropicos.org 2015). 

Dentre os trabalhos realizados com o gênero, 
Lourteig (1986) realizou revisão taxonômica e 
Lescure (1978) estudou aspectos ecológicos de 
Crenea em floresta de mangue na Guiana Francesa. 
Graham (2002) estudou as relações filogenéticas 
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de três gêneros da família endêmicos do Caribe 
(Crenea, Ginoria e Haitia) enquanto Marchand 
et al. (2006) estudaram a distribuição de metais 
pesados em sedimentos de mangue, utilizando 
Crenea como um dos gêneros analisados. Para o 
Brasil, Schaeffer-Novelli (2002) citou o gênero na 
lista de espécies vegetais das marismas brasileiras; 
Abreu (2007) registrou Crenea maritima para lista 
das espécies vegetais associadas aos bosques de 
mangue, ao longo da costa amazônica brasileira; 
Menezes (2008) citou C. maritima na vegetação de 
manguezais na Amazônia e Cavalcanti & Graham 
(2014) registraram a espécie para os quatro estados 
citados previamente. O presente trabalho registra 
a ocorrência de Crenea maritima para a região do 
Delta do Rio Parnaíba, nos estados Maranhão e 
Piauí, Brasil, além de caracterizar a morfologia, 
taxonomia e condições ecológicas da espécie na 
área estudada. 

Foram analisados indivíduos de Crenea 
maritima coletados em seis ilhas do Delta do 
Parnaíba. A identificação do material coletado 
deu-se através da literatura taxonômica relevante, 
tais como, Koehne (1903), Lescure (1978) e 
Lourteig (1986). A ocorrência desta espécie no 
Brasil foi estudada e analisada usando os recursos 
da ferramenta online speciesLink (2015, consultado 
23 abril 2015). Os dados disponíveis no speciesLink 
foram analisados através das informações de 
coleta, dados da espécie e imagens contidas no 
site. Das 28 exsicatas registradas, 26 representam 
coleções distintas, e as identificações de somente 
18 foram confirmadas como C. maritima por um 
determinador britânico; destas, somente quatro 
foram identificadas por especialistas reconhecidos, 
i.e. T.B. Cavalcanti e S. Graham. Os 18 materiais 
foram mapeados (Fig. 1a) usando círculos pretos 
para os materiais identificados por especialistas, 
e círculos mais claros (rosados em cor) para 
os demais registros. Devido a superposição, os 
círculos em certas localidades podem representar 
mais de um registro, e o número de registros é então 
indicado pela cifra adjacente. As seis coletas do 
Delta do Parnaíba foram mapeadas separadamente 
(Fig. 1b) devido a grande diferença de escala.

O Delta do Parnaíba está situado na porção 
setentrional do nordeste brasileiro, podendo ser 
caracterizado como um sistema sedimentar de 
desembocadura múltipla, voltado para a direção 
noroeste e ramificado em um arquipélago. Esse 
sistema deságua no Oceano Atlântico através de 
uma formação deltaica com cinco embocaduras 

(baías): Igaraçu, no Estado do Piauí; Canárias, na 
divisa do Estado do Piauí com Maranhão; e, Caju, 
Melancieira e Tutóia no Maranhão (Fernandes 
1998; Paiva 1999; Brasil 2002; Melo & Mochel 
2002).

A região deltaica caracteriza-se por 
formações de caatinga a Leste, cerrados a Sul-
Oeste e sistemas marinhos a Norte (Brasil 2002). 
As desembocaduras dos rios, deltas ou estuários 
representam ambientes de manguezais, uma vez 
que ocorre mistura de águas (doce e salgada), 
facilitando desse modo a propagação de uma flora 
especial, composta principalmente por árvores e 
arbustos (Cunha 2004). No Delta do Parnaíba o 
principal ecossistema é o estuarino, caracterizado 
como de maior importância em função, produtos 
e atributos. De acordo com Amaral & Jablonski 
(2005), a zona costeira dos estados do Piauí, 
Maranhão, Pará e Amapá abrigam uma extensa 
área estuarina (cerca de 50% do total). Além dos 
estuários e das baías, o manguezal assume um 
segundo lugar de importância na região do delta. 

A descrição e ilustração do táxon foram 
baseadas nas amostras provenientes da área de 
estudo no Delta do Parnaíba e citadas abaixo.

 Crenea maritima Aubl. Hist. Pl. Guiane 1: 523, t. 
209. 1975. Figs. 2 e 3

Ervas a subarbustos, 42–100 cm de altura, 
eretos. Ramos dispostos no caule de forma oposta 
cruzada. Caule verde-vináceo, liso, 4-anguloso, 
glabro; entrenó 0,5–8 × 0,2–0,6 cm. Folhas opostas 
cruzadas, sésseis, lâmina 1,2–9,3 × 0,6–3,6 cm, 
verde, membranosa, glabra, obovada-espatulada, 
base atenuada, ápice retuso, margem vinácea; 
nervuras 2–7 em cada lado, central levemente 
proeminente na face abaxial. Inflorescência axilar, 
solitária ou cimeira, 1–6-flora, 1,5–2 cm compr., 
glabra; pedúnculo 4-angular, 0,2–1 cm compr., 
verde-vináceo, glabro. Flor: pedicelo 4-angular, 
2–5 mm compr., verde-vináceo; brácteas-2, 1–3 
mm compr., verde com margem vinácea, ovada-
lanceolada, glabra, ápice agudo; bractéolas 2,1–1,5 
mm compr., verde com margem vinácea, ovada-
lanceolada, glabra, ápice agudo;  cálice 0,5–1,2 
× 0,7–2,2 cm, verde-vináceo, campanulado; 
lóbulos triangulados, 0,8–1 × 0,3–0,4 cm, ápice 
agudo, glabro, nervura central na face abaxial 
proeminente; corola 4-mera, 0,6–1,5 cm compr., 
branca, unguiculada-elíptica, subespatulada, ápice 
retuso, base atenuada, glabra; estames 9–14, 3–8 
mm compr.; anteras 1–2 mm compr., amarelas, 
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Figura 1 – Distribuição de Crenea maritima Aubl. para o Brasil. a. Localização em América do Sul. b. Registros 
segundo dados do speciesLink (2015); pontos pretos: identificações por especialistas; pontos claros (rosados): outras 
identificações taxonômicas. c. Registros dos Estados de Maranhão e Piauí coletados no Delta do Parnaíba.
Figure 1 – Distribution of Crenea maritima Aubl. for Brazil.  a. Context of study area in South America. b. Records according to data 
from speciesLink (2015); black circles: identifications by specialists; pale (rose) circles: identifications by other taxonomists. c. Records 
from Maranhão and Piauí state, collected in the Rio Parnaíba delta region. 

basifixas; filetes 4–7 mm compr., brancos, aderidos 
as sépalas; ovário súpero, 2–4 × 2–3 mm, branco, 
glabro, globoso; pistilo 0,7–1,2 cm compr.; lóculos 
4, 3–4 × 2–3 mm; estigma subcapitado, branco, 
persistente no fruto; estilete 0,7–1,3 cm compr., 
glabro, branco-vináceo; placentação parietal.  Fruto 
cápsula com apículo, 4–6 × 3–6 mm, globoso, 
glabro, verde-vináceo, cálice persistente no fruto 

até metade do comprimento. Semente 3-angulado, 
curvada em forma de foice, 1–2 mm, castanho 
claro, com pelos curtos. 

Espécie coletada nas margens de rios e 
igarapés, conhecida popularmente como «brejo 
da praia», presente tanto em água doce quanto em 
água salobra, na lama ou argila com areia. É uma 
macrófita aquática emergente, forma a primeira 

b

a

c
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Figura 2 – a-i. Crenea maritima Aubl. – a. aspecto geral do hábito; b. detalhe do ramo evidenciando caule 4-aguloso; 
c. inflorescência; d. flor; e. corola evidenciando a inserção dos estames; f. estame com antera basifixa; g. cálice 
envolvendo o fruto até metade do comprimento; h. fruto; i. semente.
Figure 2 – a-i. Crenea maritima Aubl. – a. general habit ;  b. detail of branch showing 4-angled stem; c. inflorescence; d. flower; e. 
corolla showing the insertion of the stamens; f. stamen with basifixed anther; g. calyx surrounding fruit for half its length; h. fruit; i. seed.
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Figura 3 – a-j. Crenea maritima Aubl. – a-c. hábito; d. detalhe do ramo 4-anguloso; e. ramo floral; f. inflorescência; 
g. flor; h. frutos envolvidos pelo cálice; i. detalhe do fruto; j. semente.
Figure 3 – a-j. Crenea maritima Aubl. – a-c. habit; d. detail of 4-angled branch; e. flowering branch; f. inflorescence; g. flower; h. fruit 
surrounded by calyx ; i. detail of fruit; j. seed.

linha de vegetação, podendo ser considerada uma 
espécie pioneira, colonizando inicialmente e em 
seguida perdendo espaço para outras espécies de 
maior porte. Ocorre associada a espécies arbóreas 

de mangue, como Rhizophora mangle L. e 
Avicennia germinans (L.) L., sendo sobreposta por 
estas espécies posteriormente. Na área de estudo foi 
observado capivara se alimentando de C. maritima.
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Crenea maritima distingue de C. patentinervis, 
outra espécie do gênero, por apresentar nervuras 
visíveis apenas na face abaxial, anteras maiores 
e folhas obovadas-espatulada. C. patentinervis  
apresenta maior porte e tem ocorrência na 
Colômbia, nos manguezais do Oceano Pacífico, 
enquanto C. maritima ocorre  no litoral da América 
do Sul, em manguezais e estuários da costa do 
Caribe e do Atlântico no Brasil (Lourteig 1986). 

A distribuicão da espécie no Brasil mostrada 
na figura 1a sugere que C. maritima ocorre em 
manguezais em outros Estados ao longo do litoral 
brasileiro. A ocorrência no Estado de São Paulo 
registrada por Cavalcanti & Graham (2014) não 
consta no mapa deste estudo, sendo que este foi 
baseado em speciesLink. As novas coletas deste 
estudo confirmam a presença da espécie na Delta 
do Parnaíba previamente registrada pela coleta feita 
por A. Fernandes (Fernandes s.n. EAC 23556).

Marchand et al. (2008) identificou C. 
maritima entre as espécies de uma área de mangue 
como a que detém maiores concentrações de metais 
pesados tanto nas folhas como na madeira. Cita 
ainda que trata-se de uma espécie que na maré alta, 
encontra-se totalmente submersa.

Os indivíduos coletados na sombra, dentro 
do mangue apresentaram folhas maiores e com 
coloração verde mais claro. De acordo como 
material examinado e a espécie floresce e frutifica 
o ano todo.
Material examinado: BRASIL, PIAUÍ: Ilha Grande 
do Piauí, Caída do Morro, 6.XII.2014, fl. fr., Silva 686 
(HDELTA). Ilha Grande do Piauí, Ilha da Sauninha, 
Igarapé dos Piriquitos, 6.XII.2014, fl. fr., Silva 687 
(HDELTA). Ilha Grande do Piauí, Ilha da Trindade, 
6.XII.2014, fl. fr., Silva 688 (HDELTA). Ilha Grande 
do Piauí, Ilha das Batatas, 6.XII.2014, fl. fr., Silva 
691 (HDELTA); MARANHÃO: Araioses, Ilha das 
Canárias, Igarapé do Galego, 6.XII.2014, fl. fr., Silva 689 
(HDELTA). Araioses, Ilha do Guirindó, Igarapé do Criolí, 
6.XII.2014, fl. fr., speciesLink Silva 690 (HDELTA).
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