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Resumo 
A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Paiol Maria possui 76 ha de Floresta Ombrófila Densa Montana e 
está localizada no município de São Lourenço da Serra, São Paulo, Brasil, pertencente ao Corredor de Biodiversidade 
da Serra do Mar. Objetivando elaborar uma listagem florística das espécies vasculares não arbóreas ocorrentes na 
RPPN, foram realizadas coletas durante o período de junho de 2010 a setembro de 2011. Foram inventariadas 330 
espécies, distribuídas em 84 famílias e 223 gêneros. Das espécies amostradas, quatro são consideradas ameaçadas 
no Estado de São Paulo. A análise de similaridade entre as espécies epífitas ocorrentes na RPPN e outras quatro 
áreas de Floresta Ombrófila Densa Montana localizadas na Serra do Mar reafirma a importância de fragmentos em 
regeneração secundária para o conhecimento e conservação da biodiversidade da Floresta Atlântica.
Palavras-chave: floresta montana, floresta secundária, Floresta Atlântica, epífitas.

Abstract 
The private owned conservation area of RPPN Paiol Maria includes 76 ha of montane forest located at the 
municipality of São Lourenço da Serra, São Paulo State, belongs to the biodiversity corridor of the Serra do Mar, 
and is located at the northern part of Ribeira valley. This study was carried out during the period of June 2010 to 
September 2011 and our aim was to elaborate a checklist of the non-arboreal species occurring in the RPPN. A 
total of 330 species, distributed in 84 families and 223 genera were collected. Four species recorded for this work 
appears in the red list for the state of São Paulo. A similarity analysis between the epiphytes found in the RPPN 
and other four areas of montane forest reassert the important role of secondary forest fragments to the knowledge 
and conservation of the Atlantic Forest biodiversity.
Key words: montane forest, secondary forest, Atlantic Forest, epiphytes.
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Introdução
A extensão original da Floresta Atlântica, 

estimada em 1–1,5 milhões de km2 (Galindo-Leal & 
Câmara 2005), atualmente tem área remanescente 
de cerca de 11,7%, restrita principalmente a 
unidades de conservação ou fragmentos com menos 
de 50 ha (Ribeiro et al. 2009). Os amplos gradientes 
latitudinal (3–30°S), altitudinal (nível do mar a 
2.700m), e longitudinal (da costa brasileira ao leste 
do Paraguai e Argentina), além de proporcionarem 
heterogeneidade à sua composição, que abrange 
formações vegetacionais tropicais a subtropicais 
(Tabarelli et al. 2010), também propiciam alta 
diversidade e endemismo de espécies animais 

e vegetais (Silva & Casteletti 2005). Devido à 
grande pressão de fragmentação e alto número 
de espécies endêmicas, a Floresta Atlântica é 
considerada um dos 34 hotspots de diversidade 
mundial (Mittermeier et al. 2005). 

A Floresta da Serra do Mar, que se estende do 
Rio de Janeiro ao Paraná, é o maior remanescente 
de Floresta Atlântica no Brasil (Ribeiro et al. 2009). 
Em conjunto com as matas do nordeste do Brasil, 
abriga cerca de 85% das espécies endêmicas do 
bioma (Werneck et al. 2011). É considerada um 
importante centro de biodiversidade (Aguiar et 
al. 2003), e concentra grande riqueza genética 
(Carnaval et al. 2009). A região da Serra do Mar 
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possui cerca de 25% de sua área enquadrada em 
unidades de conservação (Ribeiro et al. 2009). 
Entretanto, outros fragmentos com menos de 200 
ha podem contribuir para reduzir o isolamento entre 
fragmentos maiores funcionando como corredores 
de biodiversidade (Morellato & Haddad 2000; 
Ribeiro et al. 2009). 

A bacia do rio Ribeira de Iguape, região 
também denominada Vale do Ribeira, está 
delimitada pelas Serras do Mar, de Paranapiacaba 
e de Mongaguá (São Paulo 1966). Esta região, em 
parte devido a características naturais, sobretudo o 
relevo, manteve-se à margem do desenvolvimento 
observado no restante do Estado de São Paulo 
(Pavan-Fruehalf 2000). A região é rica em 
mananciais e, por isso, parcelas significativas 
de remanescentes do Vale do Ribeira estão 
enquadradas em diversos tipos de unidades de 
conservação (Hogan et al. 2000), como a Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Paiol 
Maria, objeto deste estudo.

Em sua maioria, os fragmentos remanescentes 
da Floresta Atlântica são constituídos por formações 
secundárias em diferentes estágios sucessionais 
(Morellato & Haddad 2000) e sua dinâmica e 
conservação tem sido alvo de estudos no Brasil (e.g. 
Oliveira-Filho et al. 2004; Liebsch et al. 2007). 

O estrato não arbóreo pode representar cerca 
de 80% da diversidade de espécies em florestas 
(Gentry 1992) e, em florestas de regeneração 
secundária, são potencialmente determinantes ao 
contribuir para a ciclagem de nutrientes essenciais 
e influenciar a composição de espécies de uma 
floresta regenerante (Gilliam 2007). Devido à 
especificidade de recursos e habitat, plantas raras 
do estrato herbáceo podem ser utilizadas como 
indicadoras de conservação e diversidade (Spyreas 
& Matthews 2006). Menini Neto et al. (2009) 
avaliaram o potencial da composição florística 
de espécies epífitas como indicadora de estado de 
conservação em fragmentos do sudeste do estado 
de Minas Gerais e chegaram à conclusão de que é 
importante conservar qualquer tipo de fragmento, 
independente de área ou tipo de vegetação.

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma 
listagem florística das espécies vasculares não 
arbóreas ocorrentes na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Paiol Maria, e conduzir 
uma análise de similaridade da composição de 
espécies epífitas entre a área da RPPN e quatro 
áreas de Floresta Ombrófila Densa Montana 
pertencentes ao corredor de biodiversidade da 
Serra do Mar, contribuindo para o conhecimento 

do estrato não-arbóreo em florestas secundárias no 
Estado de São Paulo. 

Material e Métodos
Área de estudo
O município de São Lourenço da Serra é o 

primeiro, a partir da capital, que integra a região 
do Vale do Ribeira. Enquadra-se na microrregião 
de Itapecerica da Serra e na mesorregião da cidade 
de São Paulo (IBGE 2002), Brasil, e está localizado 
a 23°51’02”S e 46°36’56”O (Fig. 1). O clima, 
segundo a classificação de Köppen, é Cwa, ou seja, 
temperado úmido com verão quente e inverno seco, 
a temperatura anual oscilando entre a mínima do 
mês mais frio de 9,4°C e a máxima do mês mais 
quente de 28,8°C, e a precipitação média anual de 
2400mm a 2700mm (CEPAGRI 2011). 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Paiol Maria abrange 76 ha dos 240,8 ha 
do Sítio Paiol Maria (altitude de 700 a 836m). A 
área pertence à Ordem dos Servos de Maria, porém, 
desde 2005, é administrada pela ONG “Vitae Civilis 
- Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente 
e Paz” em regime de comodato. Entre 2006 e 2007, 
a ONG, o Ministério do Meio Ambiente (PDA 

Figura 1 – Localização da Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Paiol Maria e das áreas 
utilizadas na análise de similaridade florística. CUASO 
(Reserva da Cidade Universitária Armando Salles de 
Oliveira, SP), PAIOL (RPPN Paiol Maria, SP), PECB 
(Parque Estadual Carlos Botelho, SP), PESMC (Parque 
Estadual da Serra do Mar, Núcleo Curucutu, SP), 
PRATA (Serra da Prata, PR).
Figure 1 – Location of the Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) Paiol Maria, and of the other areas used in 
floristic similarity analysis. CUASO (Reserva da Cidade 
Universitária Armando Salles de Oliveira, SP), PAIOL (RPPN 
Paiol Maria, SP), PECB (Parque Estadual Carlos Botelho, SP), 
PESMC (Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Curucutu, 
SP), PRATA (Serra da Prata, PR).
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Para análise e a identificação do material, 
foram utilizadas bibliografia específica, 
comparação e consulta a especialistas. As famílias 
de Angiospermas seguem a proposta da APG III 
(2009), enquanto aquelas das licófitas e monilófitas 
estão baseadas, respectivamente, em Kramer 
& Tryon (1990) e Smith et al. (2006). Todas as 
espécies foram classificadas de acordo com o hábito 
(Richards 1996) e forma de vida (Mori et al. 1989). 
As espécies não nativas da flora brasileira foram 
assim consideradas em consulta na BFG (2015) e 
as espécies consideradas ameaçadas estão de acordo 
com o Livro Vermelho das Espécies Vegetais 
Ameaçadas do Estado de São Paulo (Mamede et 
al. 2007).

A comparação da composição de espécies 
de epífitas foi realizada com outros levantamentos 
em áreas de FODM pertencentes ao corredor de 
biodiversidade da Serra do Mar: Parque Estadual 
Carlos Botelho (Lima et al. 2011), Parque Estadual 
da Serra do Mar - Núcleo Curucutu (Garcia & Pirani 
2005), Reserva da Cidade Universitária Armando 
Salles de Oliveira (Dislich & Mantovani 1998; 
Groppo & Pirani 2005) e Serra da Prata, parte norte 
do Parque Nacional Saint-Hilaire & Lange (Blum 
et al. 2011) (Fig. 1; Tab. 1). A flora de epífitas foi 
escolhida para a análise de similaridade florística 
pois além de serem potenciais indicadores de 
conservação (Menini Neto et al. 2009), não existem 
muitos levantamentos gerais ou que foquem a flora 
não arbórea para áreas de FODM. Foi calculado 
o Índice de Similaridade de Jaccard (Mueller-
Dombois & Ellenberg 1974) e efetuada posterior 

Mata Atlântica) e a Petrobrás, investiram em infra-
estrutura para um projeto ecoturístico na área, que 
compreendeu a demarcação de trilhas para visitação 
e construção de um alojamento (Neiman et al. 2009; 
Vitae Civilis 2012). Sua vegetação é classificada 
como Floresta Ombrófila Densa Montana (FODM) 
(IBGE 2012), e como toda a região adjacente, a área 
do Sítio Paiol Maria foi utilizada na extração de 
carvão vegetal, entre o final do século XIX e início 
do século XX. Desta maneira, a área apresenta 
alguns pontos em regeneração avançada e outros 
pontos menos preservados, onde pode ser verificada 
interferência humana, como a presença de uma 
torre de alta tensão que corta a área da RPPN, e 
resquícios de construções, além de remanescentes 
de cultivo de plantas não nativas da flora brasileira.

Levantamento florístico
Foram realizadas 10 expedições de coleta de 

material botânico, de junho de 2010 a setembro 
de 2011, num período de dois a três dias por 
vez. A amostragem foi efetuada através do 
método de caminhamento (Filgueiras et al. 1994), 
percorrendo-se trilhas já demarcadas a partir do 
projeto ecoturístico no Paiol Maria pela “Vitae 
Civilis” e ocasionais incursões perpendiculares a 
esses caminhos. Foram coletados espécimes em 
estado fértil de plantas vasculares não classificadas 
como árvores de acordo com Mori et al. (1989). O 
material herborizado foi incorporado ao Herbário 
Rioclarense (HRCB) do Instituto de Biociências 
da Universidade Estadual Paulista, campus de 
Rio Claro. 

Tabela 1 – Área, altitude e local dos levantamentos utilizados na análise de similaridade florística considerando espécies epífitas. 
Table 1 – Area, elevation and localization of the surveys used in floristic similarity analysis considering the epiphytic species.

Sigla Local Altitude Área 
(ha)

Número 
de espécies 

epífitas
Referência

CUASO Reserva da Cidade Universitária 
Armando Salles de Oliveira (SP) 735-770 10 34

Dislich & Mantovani 
(1998)
Groppo & Pirani (2005)

PAIOL RPPN Paiol Maria (SP) 700-836 76 74 Presente trabalho

PECB Parque Estadual de Carlos 
Botelho (SP) 30-1000 37644 262 Lima et al. 2011

PESMC Parque Estadual da Serra do Mar 
– Núcleo Curucutu (SP) 750-850 12090 47 Garcia & Pirani (2005)

PRATA Serra da Prata (PR) 500-1100 25000* 250 Blum et al. (2011)
Número de espécies epífitas refere-se àquelas identificadas a nível de espécie, *área do Parque Nacional Saint-Hilaire & Lange.
Number of epiphytic species refers to the ones identified at species level, *Saint-Hilaire & Lange National Park area.
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análise de agrupamento (UPGMA) através do 
programa FITOPAC 2.1 (Shepherd 2009). No 
levantamento de Blum et al. (2011), as espécies 
consideradas epífitas acidentais foram excluídas 
e em todas as listagens foi realizado processo de 
exclusão de táxons não determinados e adequação 
da nomenclatura de acordo com BFG (2015).

Resultados e Discussão
Foram coletadas 330 espécies, distribuídas 

em 84 famílias (Tab. 2), sendo 18 famílias e 56 
espécies de samambaias e licófitas, e 66 famílias 
e 274 espécies de angiospermas. Três espécies 
(Aechmea gracilis, Nematanthus monanthos e 
Zygopetalum maxillare) estão presentes na Lista 
de Espécies Ameaçadas do Estado de São Paulo 
como vulneráveis e uma espécie (Psychotria 
racemosa) como presumivelmente extinta. 
Apenas 10 espécies não são nativas da flora 
brasileira. 

O índice de similaridade de espécies 
epífitas entre a RPPN Paiol Maria e os demais 
levantamentos de FODM foi cerca de 10%. A 
composição de espécies epífitas da RPPN Paiol 
Maria é mais próxima das áreas do Parque 
Estadual de Carlos Botelho (PECB) e da Serra 
da Prata e da área do Núcleo Curucutu do Parque 
Estadual da Serra do Mar (Fig. 2). As áreas do 
PECB e da Serra da Prata apresentam 30% de 
similaridade, o que pode ter ocorrido pelo maior 

número de espécies epífitas listadas para as duas 
áreas, diretamente proporcional ao tamanho 
da área estudada e do tipo de levantamento 
realizado. Enquanto que Blum et al. (2011) 
focaram somente nas espécies epífitas, em Lima 
et al. (2011) todos os estratos foram amostrados 
e coletas de trabalhos anteriores também foram 
incluídas.  Entretanto, os valores dos índices de 
similaridade não são significativos e, assim como 
em Menini Neto et al. (2009), a proximidade 
das áreas não implicou na similaridade entre as 
floras epifíticas, o que ressalta a importância da 
conservação de cada fragmento.

Mesmo em fragmentos pequenos em áreas 
com vegetação relativamente bem conhecida, 
como é o caso do trecho paulista da Serra do 
Mar, pode-se descobrir a ocorrência de espécies 
ainda não registradas para o Estado, como 
o caso de Asterostigma luschnatianum, cujo 
primeiro registro para o Estado de São Paulo 
(Gonçalves 2012) foi feito a partir de coletas 
realizadas neste estudo. Desta maneira, existe 
a necessidade de levantamentos que enfoquem 
também a flora herbácea e arbustiva, uma vez que 
existem poucos trabalhos que abrangem a flora 
não arbórea e, dentre estes, os mais comuns são 
aqueles que abordam a flora epifítica. 

Áreas de regeneração secundária tem maior 
probabilidade de abrigarem grande riqueza 
de espécies ao se encontrarem próximas a 
populações de áreas de vegetação primária ou 

Figura 2 – Índice de similaridade (coeficiente de Jaccard) da composição de espécies epífitas entre a Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) Paiol Maria e as demais áreas analisadas.
Figure 2 – Similarity index (Jaccard’s coefficient) obtained by the composition of epiphytic species occurring at the Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) Paiol Maria and other areas analyzed. 
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Família/ Espécies
Forma de vida, Hábito, 
Categoria de ameaça

Coletor n°

LICÓFITAS

LYCOPODIACEAE (A.Salino )

Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc. Er, Te, NT JAL 7875

SELAGINELLACEAE (A.Salino)

Selaginella decomposita Spring Er, Te, NT JAL 7853

SAMAMBAIAS

ANEMIACEAE

Anemia phyllitidis (L.) Sw. Er, Te, NT MNS 31

ASPLENIACEAE (A.Salino)

Asplenium harpeodes Kunze Er, Ep, NT JAL 8052

Asplenium mucronatum C.Presl Er, Ep, NT MNS 99

Asplenium scandicinum Kaulf. Er, Ep, NT JAL 7810

ATHYRIACEAE (A.Salino)

Diplazium ambiguum Raddi Er, Te, NT JAL 7884

Diplazium plantaginifolium (L.) Urb. Er, Te, NT JAL 7877

BLECHNACEAE (A.Salino)

Blechnum brasiliense Desv. Er, Te, NT MNS 33, 126

Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. Er, Te, NT JAL 8056

Blechnum polypodioides Raddi Er, Te, NT MNS 129

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm. Er, Tr, NT JAL 7796

CYATHEACEAE (A.Salino)

Alsophila setosa Kaulf. Arb, Te, NT JAL 8059

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin Arb, Te, NT JAL7867, 7966

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin Arb, Te, NT JAL 7797

Cyathea phalerata Mart. Arb, Te, NT JAL 8046

DENNSTAEDTIACEAE (F.C.Assis & A.Salino)

Dennstaedtia dissecta (Sw.) T.Moore Er, Te, NT JAL 8522, 7964

Hypolepis stolonifera var. nebularis Schwartsb. Er, Te, NT JAL 7868

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Er, Te, NT JAL 7843

DRYOPTERIDACEAE (A.Salino)

Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. Er, Te, NT JAL 7805

Tabela 2 – Famílias e espécies de plantas vasculares não arbóreas registradas para a RPPN Paiol Maria, São Lourenço da Serra, SP. 
Categoria de ameaça de acordo com Mamede et al. (2007). 
Table 2 – Non-arboreal vascular plants families and species recorded in RPPN Paiol Maria, São Lourenço da Serra, SP. Threatened 
category follows Mamede et al. (2007).

protegidas (Lees & Peres 2008). A área de estudo, 
por se localizar no Corredor de Biodiversidade 
da Serra do Mar, pode ser complementar à 
conservação de áreas protegidas geograficamente 
próximas (Barlow et al. 2007), ao ter o potencial 

de mitigar extinções causadas pelo declínio de 
áreas com vegetação primária (Wright & Muller-
Landau 2006), e funcionar como refúgio crítico 
para espécies nativas remanescentes em áreas 
com alta pressão antrópica (Chazdón et al. 2009). 
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Elaphoglossum glaziovii (Fée) Brade Er, Ep, NT JAL 7842

Elaphoglossum lingua (C.Presl) Brack Er, Ep, NT JAL 7934

Lastreopsis amplissima (C.Presl) Tindale Er, Te, NT MNS 30

Megalastrum connexum (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran Er, Te, NT MNS80

Polybotrya cylindrica Kaulf. Er, Ep, NT JAL 7848

Polybotrya semipinnata Fée Er, Ep, NT JAL 7904

GLEICHENIACEAE (T.E.Almeida)

Sticherus bifidus (Willd.) Ching Er, Te, NT JAL 7873

HYMENOPHYLLACEAE (A.Salino & T.E.Almeida)

Didymoglossum reptans (Sw.) C.Presl Er, Ep, NT JAL 8529

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson Er, Ep, NT JAL 7788

Trichomanes elegans Rich. Er, Ep, NT JAL 7939

Trichomanes polypodioides L. Er, Ep, NT JAL7812, 8540

Vandenboschia collariata (Bosch) Ebihara & Dubuisson Er, Ep, NT JAL 7814

LINDSAEACEAE (A.Salino)

Lindsaea botrychioides A.St.Hil. Er, Te, NT JAL 7847

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. quadrangularis Er, Te, NT JAL 7794

Lindsaea virescens Sw. Er, Te, NT JAL 7809

LOMARIOPSIDACEAE (A.Salino)

Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam.* Er, Te JAL 7844

LYGODIACEAE

Lygodium volubile Sw. Er, Tr, NT JAL 8055

MARATTIACEAE (A.Salino)

Danaea geniculata Raddi Er, Te, NT JAL 7917

Danaea moritziana C.Presl Er, Te, NT JAL 8512

Marattia cicutifolia Kaulf. Er, Te, NT JAL 7804

POLYPODIACEAE (A.Salino, T.E.Almeida & F.C.Assis)

Cochlidium punctatum (Raddi) L.E.Bishop Er, Te, NT JAL 8504

Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota Er, Ep, NT MNS 36, 111

Microgramma cf. vaccinniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. Er, Ep, NT MNS 127

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger Er, Ep, NT JAL 8636

Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G.Price Er, Ep, NT JAL 7889

Pecluma robusta (Fée) M. Kessler & A.R.Sm. Er, Ep, NT JAL 7795

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G.Price Er, Ep, NT JAL 7893

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota Er, Ep, NT JAL 7787, 7874

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. Er, Ep, NT JAL 8037

Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R.Sm. Er, Ep, NT MNS 110, 130

PTERIDACEAE (A.Salino & T.E. Almeida)

Doryopteris lomariacea Klotzsch Er, Te, NT MNS 109

Pteris decurrens C.Presl Er, Te, NT MNS 32, 94
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Coletor n°

Vittaria lineata (L.) Sm. Ep, Te, NT JAL 8071

THELYPTERIDACEAE (A.Salino)

Thelypteris amambayensis (Christ.) Ponce Er, Te, NT JAL 7883

Thelypteris decurtata (Link) de la Sota Er, Te, NT JAL 8061

Thelypteris regnelliana (C.Chr.) Ponce Er, Te, NT JAL 7876, 7927

ANGIOSPERMAS

ACANTHACEAE

Hygrophila costata Nees Er, Te, NT JAL 8063

Mendoncia velloziana Mart. Arb, Tr, NT JAL 8521

Pachystachys sp. Er, Te JAL 8043

ALISMATACEAE

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Michelli Er, Aq, NT JAL 8065

AMARANTHACEAE

Althernanthera brasiliana (L.) Kuntze Arb, Te, NT MNS 42

Celosia grandifolia Moq. Er, Te, NT MNS 98

Chamissoa acuminata Mart. var. acuminata Er, Te, NT JAL 7948, 8505

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen Er, Te, NT MNS114

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. Er, Tr, NT JAL 7830

APOCYNACEAE (L.S.Kinoshita)

Asclepias curassavica L. Er, Te, NT MNS 6

Secondatia densiflora A.DC. Arb, Tr, NT JAL 7900

ARACEAE (L.G.Temponi)

Anthurium scandens (Aubl.) Engl. Er, Ep, NT JAL 7792

Anthurium sellowianum Kunth Er, Ep, NT JAL 7802, 8507

Asterostigma luschnatianum Schott Er, Te, NT JAL 7817

Heteropsis salicifolia Kunth Er, Ep, NT JAL 7793, 7976

Lemna valdiviana Phil. Er, Aq, NT JAL 8075

Philodendron appendiculatum Nadruz & Mayo Er, Ep, NT JAL 7891

Philodendron martianum Engl. Er, Ep, NT JAL 7971

Philodendron propinquum Schott Er, Ep, NT JAL 7791

ARALIACEAE

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. Er, Te, NT JAL 7915

ARECACEAE

Geonoma elegans Mart. Arb, Te, NT JAL 7800

Geonoma pohliana Mart. var. pohliana Arb, Te, NT JAL 7801

Geonoma pohliana var. rubescens (Wendland ex Drude) Henderson Arb, Te, NT JAL 7967

Lytocaryum hoehnei (Burret) Toledo Arb, Te, NT JAL 7856

ASTERACEAE (M.E.Monge)

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Er, Te, NT MNS 100

Ageratum conyzoides L. Er, Te, NT MNS 20
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Baccharis anomala DC. Er, Te, NT MNS 112

Baccharis crispa Spreng. Er, Te, NT MNS 38

Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso Er, Te, NT MNS 113

Bidens subalternus DC. Er, Te, NT MNS7; JAL7832

Chromolaena cf. laevigata (Lam.)  R.M.King & H.Rob. Er, Te, NT MNS 65

Conyza bonariensis (L.) Cronquist * Er, Te MNS 10

Conyza sumatrensis (Retz) E.Walker * Er, Te MNS 78

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. Er, Te, NT MNS68;JAL7833

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. Er, Te, NT MNS 101

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen Er, Te, NT JAL 7864

Jaegeria hirta (Lag.) Less. Er, Te, NT MNS 39

Leptostelma maxima D.Don Er, Te, NT JAL 8060

Mikania aff. cordifolia (L.f.) Willd. Er, Tr, NT MNS 64

Mikania hirsutissima DC. Er, Tr, NT MNS108

Mikania laevigata Sch.Bip. ex Baker Er, Tr, NT MNS81; JAL7857

Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason Er, Te, NT MNS 76

Piptocarpha notata (Less.) Baker Arb, Tr, NT JAL 8638

Exostigma notobellidiastrum (Griseb.) G.Sancho Arb, Te, NT MNS 122

Solidago chilensis Meyen Er, Te, NT MNS 55, 74

Sonchus oleraceus L. Er, Te, NT MNS 120

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski Er, Te, NT JAL 7957

Vernonanthura petiolaris (DC.) H.Rob. Er, Te, NT MNS 73

Youngia japonica (L.) DC.* Er, Te JAL 7865

Indeterminada 1 Er, Te MNS 87

BALSAMINACEAE

Impatiens walleriana Hook.f.* Er, Te MNS 52

BEGONIACEAE (L.Kollmann)

Begonia convolvulacea (Klotzsch) A.DC. Er, Ep, NT JAL 7807

Begonia fischeri Schrank Er, Te, NT MNS 102

Begonia fruticosa (Klotzsch) A.DC. Er, Ep, NT JAL 7816

Begonia semidigitata Brade Arb, Te, NT JAL 8538

BIGNONIACEAE

Amphilophium elongatum (Vahl) L.G.Lohmann Arb, Tr, NT JAL 7958

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum. Arb, Tr, NT MNS 106

BORAGINACEAE

Tournefortia bicolor Spreng. Arb, Te, NT JAL 8057

BROMELIACEAE (R.C.Forzza)

Aechmea gracilis Lindm. Er, Ep, VU JAL 7953

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. Er, Ep, NT JAL 8523

Billbergia distachia (Vell.) Mez. Er, Ep, NT MNS 107
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Bromelia antiacantha Bertol. Arb, Te, NT JAL 7980

Nidularium cf. procerum Lindm. Er, Te, NT JAL 7846

Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo Arb, Te, NT JAL 7845

Tillandsia stricta Sol. Er, Ep, NT MNS 115

Tillandsia usneoides (L.) L. Er, Ep, NT JAL 7965

Vriesea carinata Wawra Er, Ep, NT MNS 1

Vriesea aff. flava A.F.Costa et al. Er, Ep, NT JAL 8519

Vriesea friburgensis Mez. Er, Ep, NT JAL 7932

Vriesea incurvata Gaudich. Er, Ep, NT JAL 7954

Vriesea philippocoburgii Wawra Er, Ep, NT JAL 8511

Vriesea procera (Mart. ex Schult & Schult.f.) Wittm. Er, Ep, NT JAL 8516

Wittrockia cyathiformis (Vell.) Leme Er, Ep, NT JAL 8518

CACTACEAE (J.A.Lombardi)

Hatiora salicornoides (Haw.) Britton & Rose Er, Ep, NT JAL 7896

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott Er, Ep, NT JAL 7956

Rhipsalis burchellii Britton & Rose Er, Ep, NT JAL7806, 7924

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. subsp. floccosa Er, Ep, NT JAL 7798

Rhipsalis oblonga Loefgr. Er, Ep, NT JAL8510, 8547

Rhipsalis teres Steud. Er, Ep, NT JAL 8062

CANNACEAE

Canna paniculata Ruiz & Pav. Er, Te, NT MNS 21

CARYOPHYLLACEAE

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. Er, Te, NT MNS 43

COMMELINACEAE (L.Y.S.Aona)

Commelina diffusa Burm.f. Er, Te, NT MNS 119

Commelina obliqua Vahl Er, Te, NT MNS 69

Commelina rufipes var. glabrata (D.R.Hunt) Faden & D.R.Hunt Er, Te, NT JAL 8044

Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan Er, Te, NT JAL 7930

Dichorisandra villosula Mart. ex Schult & Schult.f. Er, Te, NT JAL 7978

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos Er, Te, NT MNS 50

CONVOLVULACEAE (R.S.Bianchini)

Ipomoea cairica (L.) Sweet. Er, Tr, NT MNS 50

Ipomoea indica (Burm.f.) Merr. Er, Tr, NT JAL 7899

Ipomoea triloba L. Er, Tr, NT JAL 8524

COSTACEAE

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Arb, Te, NT MNS 103

CUCURBITACEAE

Cayaponia sp. Er, Tr JAL7882, 7929

Melothria sp. Er, Tr JAL 7928

Sycios sp. Er, Tr JAL 7975
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Willbrandia sp. Er, Tr JAL 8073

CYPERACEAE (M.Alves)

Carex seticulmis Boeckeler Er, Te, NT JAL 7838

Cyperus surinamensis Rottb. Er, Te, NT JAL 7938

Cyperus sp. Er, Te MNS 71

Eleocharis sp. Er, Aq JAL 8632

Hypolytrum schraderianum Nees Er, Te, NT MNS 128

Pleurostachys gaudichaudii Brogn. Er, Te, NT JAL 7837

Rhynchospora sp.1 Er, Te JAL 7885

Rhynchospora sp.2 Er, Te JAL 8032

Scleria panicoides Kunth Er, Te, NT MNS 9

DILLENIACEAE

Davilla kunthii A.St.-Hil. Arb, Tr, NT MNS 67

DIOSCOREACEAE (D. Araújo)

Dioscorea monadelpha (Kunth) Griseb. Er, Tr, NT JAL 7906

EUPHORBIACEAE

Croton fuscescens Spreng. Er, Te, NT JAL 7823

Croton lundianus (Didr.) Müll.Arg. Er, Te, NT MNS 90

Croton sp. Er, Te JAL 7941

Dalechampia cf. scandens L. Er, Tr, NT JAL 7826

FABACEAE (A.M.A.G.Tozzi)

Canavalia sp. Er, Tr MNS 117

Crotalaria breviflora DC. Er, Te, NT MNS 49

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton var. frutescens Er, Tr, NT JAL 7963

Desmodium adscendens (Sw.) DC. Er, Te, NT JAL 8064

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. Er, Te, NT JAL 8040

GENTIANACEAE

Voyria aphylla (Jacq.) Pers. Er, Sap, NT JAL 8033

GESNERIACEAE

Nematanthus fritschii Hoehne Er, Ep, NT MNS 58

Nematanthus monanthos (Vell.) Chautems Er, Ep, VU MNS 57

Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems Er, Ep, NT JAL 7912

HELICONIACEAE

Heliconia sp.1 Er, Te JAL 7879

Heliconia sp.2 Er, Te JAL 7799

HYPOXIDACEAE

Curculigo capitulata Kuntze* Er, Te JAL 7894

Hypoxis decumbens L. Er, Te, NT MNS 45

IRIDACEAE

Sisyrinchium micranthum Cav. Er, Te, NT JAL 7862, 7878
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Trimezia sp. Er, Te JAL 8066

JUNCACEAE

Juncus capillaceus Lam. Er, Te, NT JAL 7960

Juncus cf. micranthus Schr. ex E.Meyer Er, Te, NT JAL 7959

LAMIACEAE

Hyptis recurvata Poit. Er, Te, NT JAL 7870

Hyptis sp. Er, Te MNS 37

Ocimum selloi Benth. * Er, Te MNS 47

LAXMANIACEAE

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.* Er, Te MNS 26

LOASACEAE

Blumenbachia scabra (Miers) Urb. Er, Tr, NT JAL 8631

LOGANIACEAE

Spigelia beyrichiana Cham. & Schltdl. Er, Te, NT JAL7895, 7872

Spigelia pusilla Mart. Er, Te, NT JAL 7913

LORANTHACEAE

Struthanthus concinnus Mart. Arb, HPar, NT MNS 2

Struthanthus cf. flexicaulis (Mart.) Mart. Arb, HPar, NT JAL 7892

LYTHRACEAE

Cuphea calophylla subsp. mesostemom (Koehne) Lourteig Er, Te, NT MNS 40

MALPIGHIACEAE (A.M.A.Amorim)

Heteropterys nitida (Lam.) Humb., Bonpl. & Kunth Arb, Tr, NT JAL 8050

MALVACEAE

Sida rhombifolia L. Er, Te, NT MNS 89

Sida sp. Arb, Te JAL 8067

Pavonia communis A.St.-Hil. Er, Te, NT MNS 75

Triumfetta semitriloba Jacq. Er, Te, NT MNS 34

MARANTACEAE

Ctenanthe kummeriana (E.Morren) Eichler Er, Te, NT JAL 8054

Ctenanthe lanceolata Petersen Er, Te, NT JAL 7977

Goeppertia monophylla (Vell.) Borchs. & S.Suárez Er, Te, NT JAL 8068

Goeppertia sp. Er, Te JAL 7931

Stromanthe papillosa Petersen Er, Te, NT JAL 7955

MARCGRAVIACEAE

Marcgravia polyantha Delp. Arb, Tr, NT JAL 7907

MELASTOMATACEAE (R.Romero, R.Goldenberg & F.S.Meyer)

Bertolonia mosenii Cogn. Er, Te, NT JAL7803, 7947

Clidemia hirta (L.) D.Don Er, Te, NT MNS 85

Leandra aurea (Cham.) Cogn. Arb, Te, NT MNS 70

Leandra cf. carassana (DC.) Cogn. Arb, Te, NT MNS 18
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Leandra cardiophylla Cogn. Arb, Te, NT JAL 7836

Leandra dasytricha (A.Gray) Cogn. Arb, Te, NT MNS 17

Leandra fragilis Cogn. Arb, Te, NT MNS123

Leandra laevigata (Triana) Cogn. Arb, Te, NT JAL7855, 7944

Leandra melastomoides Raddi Arb, Te, NT MNS 14

Leandra nianga (DC.) Cogn Arb, Te, NT MNS125

Leandra regnellii (Triana) Cogn. Arb, Te, NT JAL 7946

Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn. Arb, Te, NT JAL 7942

Pleiochiton blepharodes (DC.) Reginato et al. Er, Ep, NT MNS 56

Tibouchina cerastiifolia (Naud.) Cogn. Er, Te, NT MNS 118

Tibouchina clinopodifolia (DC.) Cogn. Er, Te, NT MNS 88

Tibouchina sp. Er, Te JAL 7973

MENISPERMACEAE

Cissampelos andromorpha DC. Er, Tr, NT JAL 7903

OCHNACEAE

Sauvagesia erecta L. Er, Te, NT JAL 8031

ONAGRACEAE

Fuchsia regia (Vell.) Munz Arb, Te, NT MNS 121

Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara Er, Te, NT JAL 7925

ORCHIDACEAE (W.Forster)

Anathallis microgemma (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase Er, Ep, NT JAL 7840

Aspidogyne hylibates (Rchb.f.) Garay Er, Te, NT JAL 8039

Baskervilla paranaensis (Kraenzl.) Schltr. Er, Ep, NT MNS 91

Bifrenaria aureofulva Lindl. Er, Ep, NT JAL 8070

Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) R.B.Singer, S.Koehler & Carnevali Er, Ep, NT JAL 7911

Campylocentrum aromaticum Barb.Rodr. Er, Ep, NT JAL 8515

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe Er, Ep, NT JAL 8042

Coppensia flexuosa (Sims) Campacci Er, Ep, NT JAL 7974

Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr. Er, Ep, NT JAL 8049

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f. Er, Ep, NT MNS 60

Leptotes bicolor Lindl. Er, Ep, NT JAL 7841

Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. Er, Ep, NT JAL 8956

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze Er, Te, NT JAL 8525

Octomeria gracilis Lodd. ex Lindl. Er, Ep, NT JAL 7839

Octomeria praestans Lindl. Er, Ep, NT JAL 7819

Phymatidium delicatulum Lindl. Er, Ep, NT JAL 7935

Polystachya micrantha Schltr. Er, Ep, NT JAL 8069

Prescottia densiflora (Brogn.) Cogn. Er, Te, NT JAL 7860

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl. Er, Te, NT JAL 7851, 8526

Prosthechea glumacea (Lindl.) W.E.Higgins Er, Ep, NT JAL 8034
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Rodriguezia bracteata (Vell.) Hoehne Er, Ep, NT JAL 7936

Trizeuxis falcata Lindl. Er, Ep, NT JAL 7881

Zygopetalum maxillare Lodd. Er, Ep, VU JAL 8038

OROBANCHACEAE

Castilleja arvensis Cham. & Schltdl. Er, Te, NT JAL 7861

PASSIFLORACEAE (D.A.Araújo)

Passiflora haematostigma Mart. ex. Mast. Er, Tr, NT JAL 7825

Passiflora misera Kunth Er, Tr, NT JAL 8528

PIPERACEAE (E.F.Guimarães)

Peperomia catharinae Miq. Er, Ep, NT JAL 8036

Peperomia hispidula (Sw.) A.Dietr. Er, Te, NT JAL7815, 7952

Peperomia martiana Miq. Er, Ep, NT JAL 8035

Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey Er, Ep, NT JAL7852, 8074

Piper aduncum L. Arb, Te, NT MNS 23

Piper caldense C.DC. Arb, Te, NT JAL 7789

Piper cernuum Vell. Arb, Te, NT JAL 8503

Piper lucaeanum var. grandifolium Yunck. Arb, Te, NT JAL 7950

Piper miquelianum C.DC. Arb, Te, NT MNS 13

Piper reitzii Yunck. Arb, Te, NT MNS 93

Piper rivinoides Kunth Arb, Te, NT MNS 22

Piper setebarraense E.F.Guim. & L.H.P.Costa Arb, Te, NT JAL 8029

Piper solmsianum C.DC. Arb, Te, NT JAL 7890

Piper umbellatum L. Arb, Te, NT MNS 35, 83

Piper sp. Arb, Te JAL 7811

PLANTAGINACEAE

Plantago australis Lam. * Er, Te JAL 7858

Scoparia dulcis L. Er, Te, NT MNS 82

POACEAE (R.T.Shirasuna, T.S.Filgueiras & R.S.Rodrigues)

Andropogon bicornis L. Er, Te, NT MNS 79

Axonopus polystochyus G.A.Black Er, Te, NT JAL 8041

Chusquea ramosissima Lindm. Er, Tr, NT JAL 8543

Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth Er, Te, NT JAL 7968

Melinis minutiflora P.Beauv.* Er, Te MNS 48, 66

Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone Er, Te, NT JAL 7970

Olyra glaberrima Raddi Er, Te, NT JAL 7951

Panicum pilosum Sw. Er, Te, NT MNS 96

Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga Er, Te, NT JAL 7854, 7888

Paspalum corcovadense Raddi Er, Te, NT JAL 7969

Paspalum conjugatum Berg. Er, Te, NT JAL 8058

Pharus lappulaceus Aubl. Er, Te, NT JAL 8045
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Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga Er, Te, NT JAL 7945

Urochloa brizantha (Hochst. ex A.Rich.) Webster* Er, Te MNS 12

POLYGALACEAE

Polygala lancifolia A.St.-Hil. & Moq. Er, Te, NT MNS 84,JAL 7943

POLYGONACEAE

Polygonum acuminatum Kunth Er, Te, NT JAL 8051

Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl. Er, Te, NT JAL 8514

PORTULACACEAE

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Er, Te, NT JAL 7979

ROSACEAE

Rubus rosifolius Sm. Arb, Te, NT MNS 53

Rubus sellowii Cham. & Schltdl. Arb, Te, NT MNS 41

RUBIACEAE (P.Delprete)

Coccocypselum hasslerianum Chodat Er, Te, NT JAL7818, 8513

Coccocypselum lymansmithii Standl. Er, Te, NT MNS 59

Faramea cf. latifolia (Cham. & Schltdl.) DC. Arb, Te, NT JAL 7834, 7909

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. Er, Te, NT MNS 124

Manettia congesta (Vell.) K.Schum. Er, Tr, NT JAL 8520

Manettia gracilis Cham. & Schltdl. Er, Tr, NT MNS 92

Manettia paraguariensis Chodat Er, Tr, NT MNS 51

Palicourea croceoides Ham. Arb, Te, NT MNS 29

Psychotria racemosa Rich. Arb, Te, EX JAL 8506

Psychotria rueliifolia (Cham. & Schltdl.) Müll.Arg. Er, Te, NT MNS 28

Psychotria suterella Müll.Arg. Arb, Te, NT MNS 3

Randia armata (Sw.) DC. Arb, Te, NT JAL 7850

Spermacoce verticillata L. Er, Te, NT MNS 44

SAPINDACEAE

Paullinia carpopoda Cambess. Er, Tr, NT MNS19

Paullinia paradoxa Radlk. Er, Tr, NT JAL 7828

Paullinia seminuda Radlk. Er, Tr, NT JAL 8635

SMILACACEAE

Smilax remotinervis Hand.-Mazz. Er, Tr, NT JAL 7902

SOLANACEAE (J.R.Stehmann & L.L.Giacomin)

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. Arb, Te, NT JAL 7916

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don Arb, Te, NT JAL 7898

Brunfelsia cuneifolia J.A.Schmidt Arb, Te, NT JAL 7871

Capsicum flexuosum Sendtn. Arb, Te, NT JAL 7972

Cestrum bracteatum Link & Otto Arb, Te, NT MNS 95

Dyssochroma viridiflorum (Sims) Miers Arb, Ep, NT JAL8541, 8639

Solanum americanum Mill. Arb, Te, NT MNS 86
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Família/ Espécies
Forma de vida, Hábito, 
Categoria de ameaça

Coletor n°

Solanum argenteum Dunal Arb, Te, NT JAL 7859

Solanum concinnum Schott. ex Sendtn. Arb, Te, NT MNS 105

Solanum granulosoleprosum Dunal Arb, Te, NT JAL7824, 8517

Solanum hoehnei C.V.Morton Er, Te, NT JAL7869, 7937

Solanum pseudocapsicum L. Arb, Te, NT JAL 7887

Solanum swartzianum Roem. & Schult. Arb, Te, NT MNS 63

Solanum variabile Mart. Arb, Te, NT JAL 7886

TRIGONIACEAE

Trigonia nivea Cambess. Er, Tr, NT JAL 7926

URTICACEAE

Boehmeria caudata Sw. Er, Te, NT JAL 7961

Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd.* Er, Te JAL 8028

Urera nitida (Vell.) P.Brack Arb, Te, NT MNS 27, 62

VALERIANACEAE

Valeriana scandens Loefl. Er, Tr, NT JAL 7849

VERBENACEAE

Lantana undulata Schrank Er, Te, NT MNS 72

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Arb, Te, NT MNS 104

Verbena cf. litoralis Kunth Er, Te, NT JAL 7962

VIOLACEAE

Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don Er, Tr, NT JAL 7829

VITACEAE (J.A.Lombardi)

Cissus sulcicaulis (Baker) Planch. Arb, Tr, NT JAL 7940

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis subsp. verticillata Arb, Tr, NT JAL 8542

ZINGIBERACEAE

Hedychium coronarium J.Koenig* Er, Te MNS 5

Forma de vida/ Hábito/ Categoria de Ameaça: Er – Herbáceo, Arb – Arbustivo, Te – Terrícola, Ep – Epífita, Tr – Trepador, Aq – Aquático, HPar – Hemi-
parasita, Sap – Saprófita, NT – Não ameaçada, VU – Vulnerável, EX – presumivelmente extinta. * indica espécies não nativas da flora brasileira. Especialistas 
consultados em parênteses após a respectiva família.
Life form/ Habit/ Threatened Category: Er – Herbaceous, Arb – Shrub, Te – Terrestrial, Ep – Epiphyte, Tr – Climber, Aq – Aquatic, HPar – Hemi-parasite, Sap 
– Saprophyte, NT – not threatened, VU – vulnerable, EX – presumable extinct. * indicates species not native to the brazilian flora. Specialists who contribute 
with identification are cited between parenthesis after the respective family.

Conclusão
A alta riqueza e composição de espécies 

não arbóreas na RPPN Paiol Maria reafirma 
que a diversidade de espécies em pequenos 
fragmentos deve ser levada em conta em planos 
de conservação (Gentry 1992), uma vez que estas 
áreas podem manter elevado número de espécies 
e consequentemente grande número de relações 
ecológicas, imprescindíveis para o funcionamento 
do ecossistema (Brown & Lugo 1990).

A supressão de vegetação primária faz com 
que florestas secundárias atuem como refúgio de 
espécies (Chazdón et al. 2009) e, neste sentido, 
a baixa similaridade da composição de espécies 
epífitas entre áreas de Floresta Ombrófila Densa 
Montana da Serra do Mar ressalta a importância 
da conservação todos os fragmentos, independente 
de tamanho ou localização (Menini Neto et al. 
2009). Fragmentos mais antigos e próximos de 
áreas protegidas podem ser fundamentais no 
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caso da execução de planos de manejo visando 
a implantação de corredores ecológicos ou 
reintrodução de espécies.
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Abstract 
Presumed domatia are actually extrafloral nectaries on leaves of Anacardium humile (Anacardiaceae), a species 
from the Brazilian savannah, is associated with foraging ants, which leads to the description of the structure 
of its leaves as domatia. However, the ants collect secretions on the leaves, a phenomenon that inspired us to 
elucidate this structure. To this end, we conducted an analysis of the distribution, micromorphology, anatomy 
and histochemistry of these supposed domatia. They are located in the axil of thicker leaf veins and are composed 
of glandular trichomes which exude glucose; they are, therefore, described here as extrafloral nectaries (EFNs). 
The nectariferous trichomes are located at the same level as the other epidermal cells on young leaves, while in 
mature leaves they were found in depressions of the leaf blade. The secretory activity of EFNs is limited to juvenile 
phases, becoming degenerated in mature leaves. Carbohydrates and lipophilic compounds were detected in the 
produced secretion. It can be concluded that the presence of ants foraging leaves to collect from EFNs indicates 
a mutualistic interaction, with the plant providing a sugar resource to the ants in return for protection against 
herbivory since they are present in developing leaves.
Key words: Cashew, extrafloral nectary, glandular trichomes, histochemistry, nectar. 

Resumo 
Supostas domácias foliares de Anacardium humile (Anacardiaceae) são na realidade nectários extraflorais – 
Anacardium humile, uma espécie do cerrado brasileiro, está associada a formigas forrageadoras, o que leva à 
descrição da estrutura presente em suas folhas como domácias. No entanto, as formigas coletam a secreção das 
folhas, um fenômeno que inspirou este estudo, que visa justamente elucidar esta estrutura. Por esta razão, foi 
realizada uma análise da distribuição, micromorfologia, anatomia e histoquímica das supostas domácias. Elas 
estão localizadas nas axilas das nervuras foliares de maior calibre e são compostas por tricomas glandulares. Os 
tricomas exsudam glicose, portanto, são descritos aqui como nectários extraflorais (NEFs). Os tricomas nectaríferos 
estão localizados no mesmo nível que as células da epiderme em folhas jovens, enquanto, nas folhas maduras, 
foram encontradas nas depressões da lâmina foliar. A atividade secretora nos NEFs é limitada a fases juvenis, 
degenerando em folhas maduras. Carboidratos e substâncias lipofílicas foram detectados na secreção produzida. 
Pode-se concluir que a presença de formigas forrageando folhas para coleta nos NEFs indica uma interação 
mutualística, com a planta fornecendo recursos para as formigas em troca de proteção contra herbivoria, uma vez 
que as mesmas estão presentes em folhas ainda em desenvolvimento.
Palavras-chave: Caju, nectário extrafloral, tricomas glandulares, histoquímica, néctar.
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Introduction
The genus Anacardium L. is known for 

cashew production, a nutritious edible nut 
produced by the cashew tree A. occidentale L. 
(Vieira et al. 2014). There are 11 species in this 
genera, eight of them in Brazil (Silva-Luz & Pirani 

2014). One of these species is Anacardium humile 
A. St.-Hil., occurring in the cerrado sensu lato of 
Brazil (Brazilian savannah) in the states of Bahia, 
Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rondônia, 
São Paulo and Tocantins. This species is also 
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known locally as “cajuzinho-do-cerrado,” “caju,” 
“cajueiro-do campo,” “caju-de-árvore-do-cerrado” 
and “cajuhy” (Naranjo & Pernía 1990; Silva-Luz 
& Pirani 2014).

This genus comprises subshrubs or trees, 
evergreen. The leaves are alternate, simple, sessile 
to petiolate, entire, chartaceous to coriaceous, and 
domatia are usually described in its species (Pell 
et al. 2011). Anacardium humile has branches 
spread near the soil surface and, as a consequence 
of its architecture, competes with others for space. 
In addition, it is threatened, considered rare and, 
as a result, legally protected (CEMIG 2001). The 
oil found in its nuts is volatile and corrosive, 
containing anacardic acid and cardol, which are 
used as medicinal antiseptics (Barroso et al. 1999). 
In addition to its medicinal and industrial uses due 
to its antiulcerogenic properties (Luiz-Ferreira et 
al. 2008; Luiz-Ferreira et al. 2010), A. humile is 
used as a food source for local populations who 
consume the peduncle and fruits (Corrêa 1984; 
Almeida et al. 1998). 

Anacardium humile, like others species of 
this genus, is associated with foraging ants. For 
this reason, the structures present in the axils of 
the leaf veins in species of this genus have been 
described as domatia (Silva-Luz 2011). According 
to Beatle & Hughes (2002), a domatium is a “plant 
structure that appears to be specific adaptations for 
ant occupation, often formed by the hypertrophy of 
internal tissue at particular locations in the plant, 
creating internal cavities attractive to ants.” The 
presence of foraging ants led to an inquiry into 
whether these structures were indeed domatia 
since the ants just seem to visit the plant to collect 
some secretion.

Given this, the ants could be collecting 
nectar since extrafloral nectaries on the axil of leaf 
veins have been reported for other families, e.g., 
Fabaceae and Bignoniaceae (Díaz-Castelazo et al. 
2005; Nogueira et al. 2012). Extrafloral nectaries 
are specialised tissues on vegetative structures that 
secrete nectar (Durkee 1982; Elias 1983), which is 
a source of nutrients for some organisms (Ruhren & 
Handel 1999; Melo et al. 2010; Marazzi et al. 2013) 
since it is rich in sugars, amino acids, vitamins, 
water and other organic compounds (Bentley 
1977; Baker 1978; Durkee 1982; Nicolson & 
Thornburg 2007). Several studies have associated 
extrafloral nectaries (EFNs) with plant protection 
against herbivory (Vesprini et al. 2003; Oliveira 
& Freitas 2004; Marazzi et al. 2013). However, 
this protection sometimes depends on the positive 

association between plant and ants, which are 
attracted by the nectar produced by the EFNs 
(Oliveira & Freitas 2004). 

Plants with EFNs have already been 
described in more than 3000 species distributed 
across 108 botanical families (Weber & Keeler 
2013). Approximately 25% of woody species in the 
southeastern Brazilian Cerrado had EFNs, while 
21–26% of species in the midwestern Cerrado areas 
had this structure (Oliveira & Leitão-Filho 1987; 
Oliveira & Oliveira-Filho 1991; Machado et al. 
2008). However, Paiva et al. (2001) affirmed that 
such numbers are underestimated for the Cerrado.

However, anatomical studies of Anacardium 
are relatively rare. In Anacardium occidentale L. 
the structure and ultrastructure of secretory ducts 
were analysed (Nair et al. 1983). In Anacardium 
humile underground organs were examined 
(Naranjo & Pernía 1990), and the flower and fruit 
canals were studied ultrastructurally (Lacchia & 
Carmello-Guerreiro 2009). Extrafloral nectaries 
have already been cited for Anacardiaceae 
species, e.g., on leaves of Anacardium occidentale 
(Wunnachit et al. 1992; Rickson & Rickson 1998). 
Glandular trichomes were reported on the upper 
part of the petiole or near the transition between 
leaf blade and petiole and on stipules and bracts 
of Holigarna arnottiana Hook. f., H. ferruginea 
Marchand, H. helferi Hook. f, and H. grahamii 
(Wight) Kurz (Bentley & Elias 1983).

The aim of this study was to determine 
whether the structures found in the axil of leaf 
veins of A. humile are secretory structures and, if 
so, to check the nature of the secretion produced. 

Material and Methods 
Samples were collected in different 

populations of Cerrado areas in the state of São 
Paulo, Brazil, including the Biological Reserve 
and Experimental Station of Moji Guaçu, Fazenda 
Palmeira da Serra in Pratânia and a Cerrado 
fragment in Botucatu. Vouchers were deposited in 
the UEC herbarium: Lacchia A. 13 (UEC); Lacchia 
A. 8 (UEC); Lacchia A. 18, 19, 20, 21 (UEC). 

To confirm the presence of glucose in the 
secretion, a glucostrip (Sensi 10) was used in 
droplets collected from the presumed domatia.

Leaves (2–27 cm in length) of A. humile 
were fixed in FAA (formalin, acetic acid and 
50% ethanol) for 24 h (Johansen 1940) and 
BNF (buffered neutral formalin) for 48 h (Lillie 
1965) and stored in 70% ethanol. Leaves of 
different lengths were observed under a SMZ-U 
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stereomicroscope in order to locate leaf trichomes. 
For anatomical studies leaves around 2, 7, 11, 
and 20 cm in length were isolated, dehydrated in 
butanol series, and embedded in Paraplast Plus® 
(Leica Biosystems Richmond, Inc.). Transversal 
and longitudinal sections 12–18 µm thick were 
obtained using a Microm HM340E Rotary 
Microtome. The sections were stained with 1% 
safranin, 1% crystal violet and 1% orange G in 
clove oil (Fleming’s triple stain) (Johansen 1940). 
Permanent slides were mounted in Permount™ 
synthetic resin (Fisher Chemicals).

For the histochemical analyses, leaves fixed 
in FAA were used to test for hydrophilic substances, 
and the materials fixed in BNF were used to test for 
lipophilic substances. The following histochemical 
treatments were performed to confirm the presence 
and composition of the secretion of the presumed 
domatia: ruthenium red for pectic compounds in 
mucilage (Gregory & Bass 1989), tannic acid and 
ferric chloride for mucilage (Pizzolato 1977), PAS 
reaction (Periodic Acid-Schiff; pararosanilin C.I. 
42510) for carbohydrates (McManus 1948), Sudan 
black B (C.I. 26150) for lipids (Pearse 1985), Nile 
blue (C.I. 51180) for neutral and acidic lipids 
(Cain 1947), copper acetate and rubeanic acid for 
fatty acids (Ganter & Jollés 1969, 1970) and ferric 
chloride for phenolic compounds (Johansen 1940).

For the control of tests detecting lipophilic 
substances, samples were placed in a solution of 
methanol, chloroform, water, and chloridric acid 
(66: 33: 4: 1 v/v) (High 1984) for 48 h. Afterwards, 
these samples were fixed in BNF and treated with 

the stains and reagents mentioned above. Controls 
for hydrophilic substances followed standard 
techniques. Images were taken using a SMZ-U 
stereomicroscope, and photomicrographs were 
obtained with an Olympus BX51 microscope using 
Kodak ProImage ASA 100 film. 

Leaves 2–20 cm in length fixed in FAA were 
dehydrated in a graded ethylic series, critical point 
dried (Balzers CPD-030), and sputter-coated with 
gold using a Balzers SCD-050 Sputter Coater. 
Observations were carried out using a Jeol JSM 
5800 LV scanning electron microscope (SEM) at 
10kV equipped with a digital camera.

Results
The presence of glucose was confirmed by 

the gluco-strip test in droplets collected from the 
leaves. For this reason, the presumed domatia are 
extrafloral nectaries. Ants were observed foraging 
these structures (Fig. 1a), which consist of 
glandular trichomes organized in groups (Fig. 1b-
e; 2a-d). The glandular trichomes are multicellular 
and multiseriate (Fig. 2a-d). The glandular head 
is multiseriate, and the stalk is unicellular (Fig. 
2b-d). The number of cell series can vary from 
two to eight (Fig. 2c) and the number of cells in 
each series from four to five (Fig. 2c). 

These trichomes show different patterns 
of distribution according to the stage of leaf 
development. The distribution patterns can be 
observed in Figure 3a-d and are summarized below:

a) On young leaves (around 2–4 cm in 
length): Glandular trichomes occur at the base of 

Treatment Substance Color Glandular trichomes

Ruthenium red Acidic mucilage Pink to red -

Tannic acid and ferric chloride Mucilage Black -

PAS reaction Carbohydrates Pink to red +  (Fig. 4b)

Sudan black B Lipids Black/brown +  (Fig. 4c)

Nile blue Acidic lipids Blue +  (Fig. 4d)

Copper acetate and rubeanic acid Fatty acid Dark green +  (Fig. 4e)

Ferric chloride Phenolic compounds Black/brown +  (Fig. 4f)

Table 1 – Histochemical tests applied to leaves of Anacardium humile St.Hil. (+: positive result; - : negative result)
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the leaf blade on the adaxial surface at the same 
level as the neighbouring cells (Fig. 1c). On the 
abaxial surface they are found in the axils of 
secondary veins, proximal to midrib. 

b) On adult leaves (around 7–11 cm in 
length): The distribution of glandular trichomes 
is similar to the preceding stage (Fig. 1c-d). At 
this developmental stage, these structures are 
found in depressions (Fig. 3a) between primary 
and secondary veins.

c) On mature leaves (around 20 cm in 
length): Glandular trichomes can be observed 
only on the abaxial surface, almost exclusively in 
depressions located in the axils of thicker secondary 
veins. Usually, trichomes from these leaves are 
all senescent (Fig. 1e), but some trichomes still 

producing secretion were observed, in general, at 
the apex of the leaf blade.

In addition to the nectar detected by glucostrip, 
compared with the Fleming’s triple stain (Fig. 4a), 
the glandular trichomes produce carbohydrates (Fig. 
4b), lipids (Fig. 4c-e) and phenolic compounds (Fig. 
4f). The mucilage test was negative. Thus, these cells 
produce several metabolites simultaneously (Tab. 1).

Discussion
The presumed domatia on A. humile leaves, 

according to the tests carried out, are extrafloral 
nectaries (EFNs). Indeed, there are cases cited in the 
literature in which domatia may contain nectaries 
within their structure (Leroy et al. 2008), but in A. 

Figure 1 – Leaf of Anacardium humile St.Hil. – a. ants foraging leaves, around 2 cm in length; b. view of glandular 
trichomes at the base of the leaf blade on the adaxial surface, leaf around 2 cm in length; c. view of abaxial surface (arrows 
indicate the EFNs), leaf around 7 cm in length; d. detail of laminar depression with the glandular trichomes, leaf around 
11 cm in length; e. senescent trichomes, leaf around 20 cm in length. Bars: 1.5 mm (b), 150 mm (d-e), 125 mm (c).

a

b

d e

c
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Figure 2 – View of abaxial surface of a leaf of Anacardium humile St.Hil. – a. leaf base with several trichomes in 
depressions, leaf around 7 cm; b. longisections of the multicellular trichomes, leaf around 7 cm; c. transections of 
the multiseriate gland head, leaf around 7 cm; d. middle part of the lamina with several glandular trichomes under 
SEM, leaf around 11 cm. Bars: 150 μm (a), 50 μm (b), 30 μm (c), 10 μm (d).

a

c d

b

humile the structure described offers a resource 
but does not provide shelter for the foraging ants.

The EFNs are composed of multicellular 
glandular trichomes and are located in depressions 
in the axils of leaf veins on one or both of the 
adaxial and abaxial surfaces, depending on the 
developmental stage of the leaf. Similarly, their 
location at the apex, middle and base of the lamina 

also depends on leaf development. Rickson & 
Rickson (1998) observed the same pattern for the 
location of EFNs in leaves of A. occidentale L. 

During development there is a reduction in 
the number of trichomes, but all trichomes are 
in the same stage of development, which could 
mean that a large amount of nectar is offered in 
a short period of time. Other studies confirm our 
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Figure 3 – Location of glandular trichomes on the leaves of Anacardium humile St.Hil. – a. adaxial surface showing the 
EFNs at the base of the leaf blade (arrow), leaves around 2–11 cm; b. abaxial surface showing the EFNs in the axils of 
secondary veins, proximal to midrib (arrows), leaves around 2–11 cm; c. adaxial surface of mature leaves without EFNs, 
leaf around 20 cm in length; d. abaxial surface of mature leaves showing functional EFNs only at the apex of the leaf 
blade (rectangle) and senescent trichomes on the rest of the lamina, leaf around 20 cm in length.

a b c d

observations (Elias 1980; Paiva & Machado 2006) 
and demonstrate that these leaf areas are more 
vulnerable to herbivory (Delgado et al. 2011).

Stephenson (1982) reported that nectar 
production on leaves of Catalpa speciosa Warder 
ex Engelm. (Bignoniaceae) was distributed among 
several nectaries, as observed on the abaxial leaf 
surface in A. humile. According to this same author, 
the search for nectar by ants foraging portions of the 
leaf is based on this distribution pattern of EFNs. 
Using this strategy, more herbivores can be found 
by ants, thus decreasing herbivory rates on leaves. 
Similar distribution patterns of nectaries were 
observed by Morellato & Oliveira (1994) in Guarea 
macrophylla Vahl. (Meliaceae) and by Paiva 
&Machado (2006) in Hymenaea stigonocarpa 
Mart. ex Hayne (Fabaceae). The presence of EFNs 
at different places on the leaves  may suggest an 
adaptive value in terms of herbivory defense since 
the ants must visit the whole leaf to obtain a certain 
amount of nectar (Delgado et al. 2011).

Field observations showed that the secretory 
activity of A. humile begins with the distension of 
the young leaf and increases after total expansion. 

This pattern is frequent in EFNs and is also 
observed in other botanical families, e.g., Fabaceae, 
Meliaceae and Passifloraceae (Elias 1972, 1980; 
Elias et al. 1975; Durkee 1982; Morellato & 
Oliveira 1994; Paiva et al. 2001; Paiva & Machado 
2006).

Elias (1972) noted that EFNs of Pithecellobium 
macradenium Pittier (Fabaceae) become inactive in 
old leaves, as in Maprounea brasiliensis (Delgado et 
al. 2014). For this reason, the authors hypothesized 
that the end of secretory activity is associated with 
the leaf life cycle. However, our observations show 
that the end of secretory activity of EFNs of A. 
humile coincides with leaf maturity. Therefore, we 
can conclude that there is no association between 
EFN activity and the leaf life cycle for this species, 
as already reported for A. occidentale (Rickson & 
Rickson 1998) and Hymenaea stigonocarpa (Paiva 
& Machado 2006).

The extrafloral nectaries of A. humile are 
composed of several multicellular and multiseriate 
nectariferous trichomes (Rickson & Rickson 1998). 
Such trichomes are also described on petals of this 
species (Lacchia 2006) and on leaf depressions of 
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Figure 4 – Histochemical tests compared with normal coloration in leaves of Anacardium humile St.Hil. View of abaxial 
surface of leaves around 7 cm in length – a. longisection of the multicellular trichomes with normal coloration; b. positive 
result for carbohydrate; c. positive result for lipids; d. detection of acidic lipids; e. presence of fatty acid; f. positive result 
for phenolic compounds. Bars: 50 μm (a, c, e, f), 30 μm (b, d).

a b

c d

e f

A. corymbosum Barb. Rodr., A. nanum A. St.Hil., 
A. parvifolium Ducke and A. amapaense J.D. 
Mitch. (Mitchell & Mori 1987; Mitchell 1992). 
These studies did not characterize the secretion 
composition of the glandular trichomes; however, 

due to their similar position and morphology in 
relation to the trichomes found in A. humile, we can 
hypothesize that these trichomes are also EFNs.

In A. occidentale, Rickson & Rickson 
(1998) observed that papillate glands cover 
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the inner layers of leaf depressions. Although 
they did not perform chemical or histochemical 
tests, these authors characterized these papillate 
cells as producing a nectariferous secretion. 
The occurrence of EFNs is also recorded for 
inflorescences and young fruits of A. occidentale. 
Extrafloral nectaries found on inflorescence axes 
are also composed of several multicellular and 
multiseriate trichomes, while EFNs from fruits 
exude the nectar through modified stomata in the 
exocarp (Wunnachit et al. 1992).

The trichomes of A. humile react positively 
to carbohydrates, phenolic compounds and lipids. 
Nectar is usually not a homogeneous secretion. 
In addition to sugar, other compounds in minor 
amounts, e.g., amino acids, lipids and mineral 
ions, have already been detected in many species 
(e.g., amino acids in Erythrina L. species, proteins 
in Allium porrum L., lipids in Calceolaria L. 
species, phenolic substancces in Aloe vryheidensis 
Groenew.) (Lüttge & Schnepf 1976; Baker 
1977; Nicolson & Thomburg 2007). However, 
the trichomes of A. humile can be characterized 
as producing a mixed secretion since several 
substances were detected using histochemical tests.

Wunnachit et al. (1992) and Rickson & 
Rickson (1998) believed that the secretion of 
probable leaf ENFs of A. occidentale could attract 
ants, thus protecting leaves and fruits against 
predators. Since several ants were observed 
foraging EFNs of A. humile in our study, it seems 
likely that these secretory structures play an 
important role in plant protection by attracting 
insects that dislodge herbivores, as observed in 
other studies (Koptur 1984; Oliveira et al. 1999; 
Katayama & Suzuki 2003; Oliveira & Freitas 2004; 
Rudgers & Gardener 2004).

Our work is the first to elucidate the true 
nature of glandular structures present in A. humile 
leaves, widely described as domatia. However, the 
relationship with ants requires more detailed study.               
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Resumo 
Passifloraceae possui 17 gêneros e cerca de 750 espécies. O gênero Passiflora, possui aproximadamente 525 espécies, 
distribuídas nas regiões tropicais do Novo Mundo, Ásia e Austrália, e está subdividido em quatro subgêneros: 
Astrophea, Decaloba, Passiflora e Deidamioides. Este trabalho teve por objetivo verificar a ocorrência de caracteres 
diagnósticos e fornecer subsídios para a taxonomia do grupo. Para tanto, foram analisadas oito espécies: Passiflora 
capsularis, Passiflora misera, Passiflora morifolia, Passiflora organensis, Passiflora pohlii, Passiflora suberosa, 
Passiflora tricuspis e Passiflora vespertilio. Foram estudados de três a seis indivíduos de cada espécie, obtidos a 
partir das coleções herborizadas dos herbários do Departamento de Botânica da UFPR (UPCB) e do Museu Botânico 
Municipal (MBM), ambos em Curitiba-PR. Para o estudo anatômico, as amostras foliares foram submetidas ao 
processo de reidratação e, posteriormente, incluidas em historesina seguindo técnicas usuais utilizadas em anatomia 
vegetal. Alguns caracteres se destacaram com valor taxonômico e com potencial uso em estudos filogenéticos, como a 
presença de papilas epidérmicas, cutícula ornamentada e sistema vascular em arco. Os resultados indicam que estudos 
mais detalhados sobre a estrutura das papilas epidérmicas e dos tipos de tricomas tectores trarão mais informações 
para o entendimento das relações em Decaloba e os outros subgenêros.
Palavras-chave: estruturas secretoras, folha, papilas, taxonomia.

Abstract 
Passifloraceae comprises 17 genera and approximately 750 species. The genus Passiflora has about 525 species 
distributed in tropical regions of the New World, Asia and Australia. Passiflora is subdivided in four subgenera: 
Astrophea, Decaloba, Passiflora, Deidamioides. The goal of this work is to verify the utility of selected anatomical 
features as diagnose or taxonomical characters. Three to six individuals of eight species of Passiflora, subgenus 
Decaloba were used: Passiflora capsularis, Passiflora misera, Passiflora morifolia, Passiflora organensis, Passiflora 
pohlii, Passiflora suberosa, Passiflora tricuspis and Passiflora vespertilio. Samples were obtained from Herbarium 
collections of the Herbarium of the Departamento de Botânica da Universidade Federal do Paraná (UPCB) and Museu 
Botânico Municipal (MBM), Curitiba-PR. For the anatomical study, leaf samples were embedded in Historesin 
following usual anatomical procedures. Some features can be highlighted as taxonomic useful, and of potential use 
in phylogenetic studies, such as ornamented cuticle, presence of epidermal papillae and the shape of central vascular 
system. Results have indicated that detailed studies of papillae structure and types of trichomes might bring additional 
relevant information for the better understanding of the relations within Decaloba and other subgenera.
Key words: secretory structures, leaf, papillae, taxonomy.
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Introdução
A família Passifloraceae é composta por 

36 gêneros e cerca de 930 espécies distribuídas 
nos paleotrópicos na América do Norte e do 
Sul, e Nova Zelândia (Feuillet & MacDougal 

2007). A monofilia da família é bem sustentada 
tanto por dados morfológicos, como a presença 
de uma corona filamentosa nas flores (Judd et 
al .  2009) ,  como por  dados moleculares 
(Tokuoka 2012). 
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Passiflora L. é o maior gênero da família, 
compreendendo aproximadamente 525 espécies 
distribuídas nos trópicos do Novo Mundo e, 
ocasionalmente, na Ásia e na Austrália (Dhawan et 
al. 2004; Pacheco et al. 2012; Cutri et al. 2013). Um 
grande número de espécies é encontrado no Brasil 
e na Colômbia, ocorrendo desde o nível do mar até 
altitudes de 3800 m nos Andes (Pérez 2007). No 
Brasil, ocorrem cerca de 140 espécies de Passiflora 
(Cervi 1997; Vitta & Bernacci 2004; Cervi 2006; 
Nunes & Queiroz 2006; Souza & Lorenzi 2008).

Estudos moleculares  corroboram a 
monofilia do gênero (Muschner et al. 2003, 2012). 
Entretanto, a taxonomia de Passiflora é complexa 
e baseia-se em diversos caracteres florais e 
vegetativos, resultando em uma subdivisão 
taxonômica em subgêneros, superseções, seções 
e séries, com problemas de delimitação em vários 
destes subgrupos (Feuillet & MacDougal 2003; 
Cervi 2006; Freitas 2011; Cutri et al. 2013; 
Portley-Utley 2014). Atualmente, o gênero está 
subdividido em quatro subgêneros, nomeados 
Astrophea (DC.) Mast., Decaloba (DC.) Rchb., 
Passiflora L. e Deidamioides Harms (Feuillet & 
MacDougal 2003).

Dentro do gênero Passiflora, Decaloba 
é segundo maior subgênero (Krosnick et al. 
2013), incluindo aproximadamente 235 espécies de 
trepadeiras com porte pequeno, folhas variegadas ou 
bilobadas e flores pequenas (Feuillet & MacDougal 
2007; Milward-De-Azevedo et al. 2010). Seus 
representantes ocorrem no Novo Mundo, sudeste 
da Ásia, Oceania e Austrália (Krosnick et al. 2013). 
Apesar da expressiva diversidade deste subgênero, 
as delimitações infra-subgenéricas ainda são pouco 
entendidas (Krosnick et al. 2013). 

Poucos são os estudos anatômicos disponíveis 
para a família Passifloraceae, dentre os quais 
podemos destacar Ayensu & Stern (1964), que 
realizaram um estudo anatômico do caule de 44 
espécies em nove gêneros da família (Adenia 
Forssk., Androsiphonia Stapf, Barteria Hook. f., 
Crossostemma Planch. ex Hook., Dilkea Mast., 
Mitostemma Mast., Paropsia Noronha ex Thouars, 
Passiflora Killip, Smeathmannia Sol. ex R. Br.) 
com enfoque evolutivo. Hearn (2004, 2009a) 
analisou a evolução de caracteres anatômicos do 
caule e da raiz no gênero Adenia, cujos resultados 
permitiram entender o processo de diversificação 
estrutural e os padrões evolutivos no grupo. A 
primeira descrição anatômica da folha, para o 
gênero Passiflora, foi realizada por Solereder 
(1908), e confirmadas posteriormente por Metcalfe 

& Chalk (1950). Stern & Brizicky (1958) foram 
os primeiros a constatar o crescimento anômalo 
para o caule em Passiflora multiflora (L.). Outros 
estudos enfocando a anatomia foliar de espécies 
de Passiflora incluem P. campanulata Mast. 
(Meruvia et al. 1993a), P. capsularis L. (Meruvia et 
al. 1993b), P. actinia Hook. (Kurtz et al. 2003) e 
P. edulis Sims (Beralto & Kato 2008). 

Assim, o presente estudo teve por objetivo 
caracterizar anatomicamente a folha de oito 
espécies do subgênero Decaloba (Passiflora, 
Passifloraceae) e verificar a ocorrência de caracteres 
diagnósticos para estudos taxonômicos no grupo.

Material e Métodos
Oito espécies pertencentes à Passiflora, 

subgênero Decaloba, foram analisadas morfo-
anatomicamente: P. capsularis L., P. misera 
Kunth, P. morifolia Mast., P. organensis Gardner, 
P. pohlii Mast., P. suberosa L., P.tricuspis Mast. e 
P. vespertilio L. O material foi obtido a partir da 
coleção herborizada do Herbário do Departamento 
de Botânica da UFPR (UPCB) e do Museu 
Botânico Municipal (MBM), ambos localizados 
em Curitiba-PR. Para cada espécie foram utilizados 
três a seis indivíduos (Tab. 1).

Amostras foliares obtidas do quarto nó foram 
submetidas ao processo de reidratação de acordo com 
o método de Smith & Smith (1942). Inicialmente, 
o material foi fervido por até 5 minutos em água, 
com algumas gotas de glicerina, e deixado em 
temperatura ambiente até esfriar. Quando frio, caso 
o material não estivesse completamente submerso, 
o processo de fervura repetiu-se até a sua completa 
submersão. As amostras foram então colocadas 
em uma solução de hidróxido de potássio a 2%, a 
temperatura ambiente, por 3 horas. Posteriormente, 
o material foi lavado em água destilada por 3 
vezes, com intervalos de 1 hora entre cada troca, 
e desidratadas progressivamente a partir de Etanol 
10° GL até a sua estocagem final em Etanol 70 ° GL 
(Johansen 1940).

Para as análises morfo-anatômicas foliares, 
foram utilizadas as porções da nervura mediana da 
lâmina foliar e a base do pecíolo. As amostras foram 
incluídas em resina plástica Historesina (Gerrits 
1991), de acordo com as instruções do fabricante, 
seccionadas transversalmente utilizando micrótomo 
de rotação (modelo RM 2145, Leica) com cerca de 
7 µm de espessura, coradas com azul de toluidina 
a 0,5% (Feder & O’Brien 1968) e montadas em 
lâminas permanentes com verniz vitral incolor 
500® (Acrilex®). Para a caracterização dos 
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Tabela 1 – Espécies de Passiflora estudadas com respectivos números de herbário, ocorrência e hábito.
Table 1 – Species of Passiflora studied and collection data and habit.

Subgênero Espécie Vouchers Estado Hábito

Decaloba

Passiflora capsularis L. 64601, 65699, 64621 (UPCB); 
385010, 283213 (MBM) PR, MG, BA liana, trepadeira

Passiflora misera 
Kunth

60262, 63455, 43550, 60151 
(UPCB); 284353, 284350, 165674, 
250671(MBM)

BA, MS, PE, 
GO, ES, SP trepadeira

Passiflora morifolia 
Mast.

51872, 60267, 60004 (UPCB); 
263716, 179988(MBM)

PR, BA, SC, 
MG liana, trepadeira

Passiflora organensis 
Gardner 359613, 290972, 272896 (MBM) SP, MG, BA trepadeira, liana

Passiflora pohlii Mast. 60153, 69987, 54686 (UPCB); 
354792, 269799, 250705 (MBM)

GO, ES, DF, 
MS, MG

trepadeira, 
ervavolúvel

Passiflora suberosa L. 42720, 20502, 40709 (UPCB); 
260292, 350961, 376342 (MBM) RJ, RS,SC,MS liana, trepadeira

Passiflora tricuspis 
Mast.

51415, 43544, 53641, 34039 
(UPCB) SP, MS, TO trepadeira, liana

Passiflora vespertilio L. 42267 (UPCB); 276564, 134825, 
71787 (MBM) AC, PA trepadeira, cipo

tricomas e estômatos, amostras da região mediana 
da lâmina foliar foram submetidas à dissociação 
utilizando hipoclorito de sódio comercial diluído a 
20% (Kraus & Arduin 1997) e posterior coloração 
com fucsina básica (C. I. 42510). As amostras 

foram montadas entre lâmina e lamínula utilizando 
gelatina glicerinada (Sass 1951). 

As imagens foram obtidas em fotomicroscópio 
BX-40 (Olympus) com câmera de captura DB-71 
(Olympus) digital. 

Resultados
Análise morfológica
Folhas trilobadas, com o lóbulo central 

incipiente (Fig. 1a), ocorrem na maioria das 
espécies estudadas. Folhas trilobadas (Figs. 1b,c) 
ocorrem em Passiflora morifolia e P. tricuspis. 
Uma grande plasticidade morfológica está presente 
em P. suberosa, que apresenta folhas inteiras, 
bilobadas e trilobadas (Fig. 1b).

A maioria das espécies estudadas apresenta 
estruturas secretoras localizadas no pecíolo e/ou na 
lâmina foliar. Estruturas secretoras são observadas 
em Passiflora morifolia e em P. suberosa. Em P. 
misera e P. vespertilio, estas ocorrem na base da 
lâmina foliar, próximo ao pecíolo. Em todas as 
espécies estudadas, exceto em P. capsularis e em 

um indivíduo de P. suberosa, ocorrem estruturas 
secretoras semelhantes a ocelos, localizadas na 
porção abaxial da lâmina foliar. P. capsularis é a 
única espécie que apresenta estruturas secretoras 
na margem da lâmina foliar.

Análise Anatômica
Sistema de Revestimento
Em vista frontal, a lâmina foliar apresenta 

formato e contorno das paredes anticlinais das 
células epidérmicas variáveis entre as espécies 
estudadas. As células da face adaxial apresentam 
parede anticlinal reta (Fig. 1d) na maioria das 
espécies, exceto em P. capsularis, P. misera e P. 
tricuspis (Fig. 1e), que exibem contorno sinuoso. 
Na face abaxial P. suberosa apresenta contorno 
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Figura 1 – Caracteres morfológicos e anatômicos de Passiflora pohlii (a), P. tricuspis (c, d, e) e P. suberosa 
(b, f, g, h). a-c. lâminas foliares trilobadas. d-e. paredes anticlinais retas na face adaxial e sinuosas na face 
abaxial da epiderme. f-g. folha hipoestomática com complexo estomático anisocítico (f) e paracítico (g). h. 
mesofilo dorsiventral com estômatos projetados em relação às demais células epidérmicas. Tr: tricoma, Anis: 
estômato anisocítico, Paras: estômato paracítico, Ed: epiderme adaxial, Eb: epiderme abaxial, Est: estômato.
Figure 1 – Morphological and anatomical characters of Passiflora pohlii (a), P. tricuspis (c, d, e) and P. suberosa (b, f, g, 
h). a-c. trilobate leaf blades. d-e. straight anticlinal walls on the adaxial epidermis and sinuous on the abaxial epidermis. f-g. 
hypoestomatic leaf, with anisocytic and paracytic stomatal complex. h. dorsiventral mesophyll with stomata complex situated 
above the ordinary epidermal cells. Tr: trichome, Anis: anisocytic stomata complex, Paras: paracytic stomata, Ed: adaxial 
epidermis, Eb: abaxial epidermis, Est: stomata.

5 mm 5 mm

5 mm2 mm2 mm

a b c

d e

f g h
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sinuoso das paredes anticlinais da epiderme e 
em P. pohlii a parede anticlinal é reta. 

Todas as espécies estudadas apresentam-
se hipoestomáticas. Complexos estomáticos 
dos tipos anisocítico e paracíticos (Figs. 1f,g) 
são observados em Passiflora suberosa, e 
anomocíticos em P. pohlii, P. suberosa e P. 
tricuspis. Os estômatos, na maioria das espécies, 
encontram-se no mesmo nível das demais células 
epidérmicas, exceto em P. suberosa, na qual se 
encontra acima das demais células epidérmicas 
(Fig. 1h). 

A cutícula apresenta-se espessa (Fig. 2a) 
em todas as espécies analisadas, na lâmina foliar 
(Fig. 2a), região da nervura principal (Fig. 2b) e 
no pecíolo, sendo visualmente mais espessa e com 
ornamentações (Fig. 2c) nas espécies P. misera, 
P. organensis, P. pohlii, P. suberosa, P. tricuspis 
e P. vespertilio. Em P. capsularis e P. morifolia 
não são observadas ornamentações da cutícula no 
pecíolo, lâmina foliar e nervura principal. 

Em todas as espécies analisadas, a epiderme 
apresenta-se unisseriada (Fig. 2d), geralmente 
com células maiores na face adaxial (Fig. 2d), 
exceto em Passiflora misera e P. morifolia (Fig. 
2e) que apresentam células epidérmicas com o 
mesmo tamanho em ambas as faces da folha. 
O formato das células epidérmicas varia de 
quadrado a retangular na face adaxial e de oval 
a retangular na face abaxial. Em P. morifolia 
e P. vespertilio as células da face adaxial são, 
principalmente, retangulares, enquanto que 
nas demais espécies o formato das células 
epidérmicas varia de quadrado a retangular. Já o 
formato das células da face abaxial, em todas as 
espécies analisadas, varia de oval a retangular, 
exceto em P. vespertilio e P. tricuspis, que 
devido à presença de papilas na face abaxial 
da epiderme, o formato das células mostra-se 
bastante irregular.

Na face abaxial da epiderme de Passiflora 
misera (Fig. 2f), P. tricuspis e P. vespertilio (Fig. 
2g) é possível observar papilas formadas pelo 
prolongamento das células epidérmicas, cuja 
forma varia entre as espécies ou entre indivíduos 
da mesma espécie (Figs. 2h,i). Em P. misera (Fig. 
2f) e P. tricuspis as papilas são ovais e volumosas, 
maiores do que as células epidérmicas da face 
adaxial da epiderme. Observa-se, ainda, que 
a deposição de cutícula não é uniforme em P. 
tricuspis e que sua deposição aumenta à medida 
que se aproxima da região da nervura principal. 
Em P. vespertilio, as papilas são mais estreitas e 

alongadas periclinalmente, formando estruturas 
pontiagudas, afiladas. Analisando-se as papilas 
em uma única espécie, como ocorreu em P. 
vespertilio, alguns indivíduos apresentam as 
papilas mais ovais e túrgidas, enquanto que em 
outros indivíduos, elas revelaram-se flácidas. 

 Tricomas tectores unisseriados (Figs. 
2b,d,e; 3a,b,c) ocorrem na lâmina foliar, em 
ambas as faces da epiderme somente em P. 
capsularis, P. morifolia e P. vespertilio. Tricomas 
tectores estão presentes em apenas uma das 
faces da epiderme em P. suberosa e P. tricuspis, 
os quais são observados apenas na face adaxial 
da epiderme, e em P. misera, P. organensis e P. 
pohlii, os quais ocorrem apenas na face abaxial.

Sistema Fundamental
Todas as espécies estudadas, exceto 

Passiflora suberosa (Fig. 2d), apresentam 
grandes espaços intercelulares no mesofilo no 
parênquima lacunoso. Em todas as espécies, o 
parênquima paliçádico apresenta uma camada de 
células localizadas na região adaxial do mesofilo 
foliar (Fig. 1h; 2a,e,f; 3a) e o parênquima 
lacunoso apresenta de quatro a sete camadas 
(Figs. 1h; 2a,e,f). Idioblastos com cristais na 
forma de drusas são observados no mesofilo de 
P. capsularis (Fig. 2a), P. suberosa (Fig. 1h), P. 
tricuspis e P. vespertilio. 

A região adaxial na nervura mediana 
apresenta-se convexa na maioria das espécies 
(Fig. 2b), exceto em P. misera e P. tricuspis, 
que apresentam a superfície adaxial plana. 
A superfície abaxial na nervura mediana é 
convexa para todas as espécies analisadas 
(Fig. 3d). A nervura mediana apresenta medula 
parenquimática em todas as espécies exceto P. 
pohlii, cuja medula apresenta-se composta por 
células esclerificadas (Fig. 3e). 

O pecíolo de todas as espécies estudadas 
apresenta uma faixa subepidérmica contínua com 
três a cinco camadas de células colenquimáticas 
(Figs. 3f,g). O parênquima cortical está formado 
por três a 15 camadas de células arredondadas, 
com idioblastos contendo drusas exceto em 
Passiflora misera (Fig. 3h), P. morifolia (Fig. 3i) 
e P. organensis.A medula parenquimática ocorre 
em todas as espécies (Figs. 3f,i). Na medula de 
P. capsularis, P. pohlii, P. suberosa, P. tricuspis 
e P. vespertilio são observados idioblastos com 
cristais na forma de drusas e na medula de P. 
capsularis e P. misera são observados idioblastos 
contendo compostos fenólicos. 
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Figura 2 – Anatomia foliar de Passiflora capsularis (a), P. morifolia (b, e), P. organensis (c), P. suberosa (d), P. misera (f, h, i), P. 
vespertilio (g). a. lâmina foliar com nervura de menor calibre e drusas próxima a epiderme e ao feixe vascular. b. nervura principal 
biconvexa. c. detalhe da região abaxial da nervura principal com cutícula ornamentada. d. mesofilo dorsiventral com tricoma 
tector na face adaxial da epiderme e estômato na face abaxial da epiderme. e. detalhe do tricoma tector presente em ambas as faces 
da epiderme. f-g. células papilosas na face abaxial da epiderme e uma bainha esclerenquimática envolve o feixe de menor porte. 
h-i. Papilas na face abaxial da epiderme. Dr: drusas, Ed: epiderme adaxial, Eb: epiderme abaxial, Est: estômato, PP: parênquima 
paliçadico, Trl: tricoma tector.
Figure 2 – Leaf anatomy of Passiflora capsularis (a), P. morifolia (b, e), P. organensis (c), P. suberosa (d), P. misera (f,h,i) e P. vespertilio (g). a. Leaf 
blade with minor vascular bundle and druses nearby the epidermis and vascular bundle. b. biconvex main vein. c. detail of the abaxial region of the 
main vein with ornamented cuticle. d. dorsiventral mesophyll with tector trichome in the adaxial epidermis surface and stomata situated on the abaxial 
epidermis surface. e. detail of tector trichome in both epidermal surface. f-g. papillae cells on the abaxial epidermal surface and smaller vascu lar bundle. 
h-i. Papillae in the abaxial epidermal. Dr: druses, Ed: adaxial epidermis, Eb: adaxial epidermis, Est: stomata, PP: palisade parenchyma, Trl: tector trichome.
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Sistema Vascular
Em todas as espécies analisadas são observados 

feixes vasculares colaterais. Nos feixes de menor 
calibre ocorre bainha esclerenquimática,exceto 
em Passiflora capsularis e P. morifolia (Figs. 1h; 
2a,b,e,f; Tab. 2). Cristais na forma de drusas são 
frequentemente observados próximos à bainha dos 
feixes (Fig. 2a), exceto em P. morifolia.

Na região da nervura mediana e no pecíolo 
da maioria das espécies é observada a presença 
de tecido esclerenquimático associado ao sistema 
vascular, como faixas descontínuas em Passiflora 
organensis (Fig. 2c), P. suberosa e P. tricuspis, e 
como faixas contínuas em P. misera (Fig. 3h), P. 
pohlii e P. vespertilio. Além disso, são observados 
idioblastos contendo drusas no floema da maioria 
das espécies, exceto em P. capsularis e P. misera. 
O sistema vascular da nervura mediana apresenta 
forma de arco em todas as espécies analisadas 
(Figs. 2b; 3d), sendo que em P. pohlii este está 
disposto na forma de arco e também na forma de 
um cilindro contínuo, apresentando crescimento 
secundário.

O pecíolo em P. capsularis, P. morifolia, P. 
organensis, P. suberosa, P. tricuspis e P. vespertilio 
apresenta, em secção transversal, formato oval 
(Fig. 3f), com dois pequenos lóbulos laterais 
(Fig. 3g). Algumas espécies apresentam o pecíolo 
circular, como em P. misera e P. pohlii. Na porção 
adaxial do pecíolo, próxima a cada um dos lóbulos 
laterais, há um feixe vascular colateral (Fig. 3g). O 
sistema vascular do pecíolo apresenta crescimento 
secundário, o qual está organizado na forma de um 
cilindro descontínuo. O sistema vascular é formado 
por três unidades vasculares em P. pohlii e em P. 
misera por quatro unidades. Em P. organensis, P. 
tricuspis e P. vespertilio ocorrem seis unidades 
vasculares, enquanto que em P. capsularis, P. 
morifolia, P. suberosa observam-se sete unidades.

Discussão
Embora historicamente a folha seja 

considerada um órgão muito plástico, que 
responde rapidamente às condições do ambiente 
(Dickison 2000), o valor taxonômico dos caracteres 
morfológicos e anatômicos foliares é reconhecido 
para inúmeros grupos (Metcalfe & Chalk 1979). 
No presente trabalho, várias características gerais 
já descritas para outras espécies de Passiflora 
foram observadas, e algumas relacionadas à 
epiderme e tecidos vasculares destacam-se por ter 
valor taxonômico.

Todas as espécies estudadas de Passiflora, 
subgênero Decaloba, apresentaram estrutura 
anatômica semelhante, corroborando os estudos 
realizados para a família (Solereder 1908; Metcalfe 
& Chalk 1950; García et al. 2008; Brasileiro & 
Melo-de Pinna 2014). Existem vários trabalhos 
descrevendo a anatomia da folha para representantes 
do subgênero Passiflora, como em P. suberosa 
(Jauregui et al. 2002; Barp et al. 2006; Giani 2009), 
P. edulis (Gloria et al. 1999; Beraldo & Kato 2008; 
Cop et al. 2014), P. foetida (Jauregui et al. 2002; 
Machado et al. 2008; Costa 2013), P. misera (Giani 
2009; Cop et al. 2014), P. campanulata (Meruvia et 
al. 1993a), P. actinia (Kurtz et al. 2003), P. lobata 
(Cardoso 2008), P. quadrangularis (Freitas 1985), 
P. incarnata (Freitas 1985), P. amenthystina (Rocha 
et al. 2009) e P. adenopoda (Gilbert 1971).

Contudo, a maioria dos estudos contempla, 
principalmente, representantes do subgênero 
Passiflora e mesmo que Decaloba represente o 
segundo maior número de espécies para o gênero 
(Krosnick et al. 2013), existem muitas espécies que 
ainda não foram descritas anatomicamente, sendo 
também escassos os trabalhos que relacionam 
esses dois subgêneros na tentativa de melhor 
compreeder a delimitação dos mesmos. Um dos 
poucos estudos nesse sentido foi realizado por 
Brasileiro & Melo-de-Pinna (2014) que analisaram 
a morfologia e a anatomia comparada de 30 
espécies dos subgêneros Passiflora e Decaloba, 
analisando o valor taxonômico desses caracteres na 
delimitação dos subgêneros. Os referidos autores 
constataram que a morfologia da margem da lâmina 
foliar, a presença de glândulas peciolares, a forma 
das células epidérmicas e o arranjo dos feixes na 
nervura central auxiliam na delimitação desses 
subgêneros.

Na maioria das espécies analisadas nesse 
estudo, as folhas são hipoestomáticas, o que 
está de acordo com as descrições realizadas para 
o gênero por alguns autores (Solereder 1908; 
Metcalfe & Chalk 1950; Meruvia et al. 1993a; 
Kurtz et al. 2003). Os complexos estomáticos 
observados nas espécies do presente estudo estão 
dispostos, geralmente, no mesmo nível das demais 
células epidérmicas e podem ser anomocíticos ou 
paracíticos. A posição dos estômatos, contudo, pode 
ser variável, como constatado por alguns autores 
para algumas espécies (Meruvia et al. 1993a), e 
como aqui observado para P. suberosa, onde estes 
se localizam levemente acima das demais células 
epidérmicas. A importância do posicionamento dos 
complexos estomáticos no grupo pode ser melhor 
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Figura 3 – Anatomia da lâmina foliar, nervura principal e pecíolo de Passiflora pohlii (a, e), P. capsularis (b, c), P. misera 
(d, h) e P. morifolia (f, g, i). a-c. tricomas tectores unisseriados. d. nervura principal plano-convexa. e. detalhe da nervura 
principal com medula esclerenquimática. f-g. pecíolo oval com dois lóbulos laterais. h. detalhe da nervura principal com faixa 
contínua de fibras perivasculares. i. detalhe da medula parenquimática e feixes vasculares formando um cilindro descontínuo. 
Ed: epiderme adaxial, Eb: epiderme abaxial, Es: esclerênquima, Tr: tricoma, Xl: xilema.
Figure 3 – Leaf blade, main vein and petiole anatomy of Passiflora pohlii (a, e), P. capsularis (b, c), P. misera (d, h) and P. morifolia (f, g, i). 
a-c. uniseriate. d. flat-convex main vein. e. details of main vein with sclerenchymatic pith. f-g. oval petiole with two lateral lobules. h. details 
of main vein with a continuous band fiber perivascularveins. i. details of parenchymatic pith and vascular system forming a discontinuous 
cylinder. Ed: adaxial epidermis, Eb: adaxial epidermis, ES: sclerenchyma, Tr: trichome, Xl: xylem.
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avaliada em estudos que enfoquem a plasticidade 
fenotípica de espécies de ampla ocorrência, como 
P. suberosa, investigando-se o seu papel ecológico.

Cutícula espessa e lisa predomina em todas 
as espécies analisadas, característica esta que já 
foi descrita para P. edulis (Beraldo & Kato 2008). 
Em P. actinia (Kurtz et al. 2003) foi observada 
uma cutícula relativamente delgada, levemente 
estriada e com cera epicuticular com aspecto 
de escamas. A ornamentação cuticular pode ser 
um importante caráter taxonômico, podendo 
ser utilizada para a identificação e delimitação 
de espécies (Solereder 1908; Metcalfe & Chalk 
1979; Cutter 1986; Metcalfe & Chalk 1988; Fahn 
1990; Fontenelle et al. 1994; Barthlott et al. 1998; 
Kocsis et al. 2004; Gomes et al. 2005; Moraes 
2005; Moraes et al. 2009; Arruda et al. 2010; 
Alexandrino et al. 2011; Moraes et al. 2011; Luna 
et al. 2013). A utilização de materiais herborizados 
no presente estudo, restringe as possibilidades de 
maiores especulações sobre os aspéctos ecológicos 
associado a esta característica.

García et al. (2008) também constataram 
ornamentações cuticulares na forma de retículo 
na epiderme adaxial de Passiflora aff. tiliaefolia. 
No presente estudo, a maioria das espécies 
apresentaram ornamentações cuticulares, visíveis 
em microscopia de luz, principalmente na região da 
nervura principal e no pecíolo. Essas ornamentações 
podem ser exclusivas para Decaloba constituindo 
um bom caráter taxonômico para o subgênero, visto 
que tal característica não foi descrita para outros 
subgêneros.

A maioria das espécies incluídas no presente 
estudo apresentou apenas tricomas tectores. Embora 
os estudos de Metcalfe & Chalk (1950) citem a 
ocorrência de tricomas tectores unisseriados e 
glandulares, unicelulares ou pluricelulares, com 
variado grau de espessamento da parede, em 
Passiflora, além de diversos trabalhos que relatam 
a ocorrência de tricomas tectores (Leite et al. 2013; 
Cop et al. 2014; Beraldo & Kato 2008; Leite et al. 
2013, Meruvia et al. 1993a; Barp et al. 2006; García 
et al. 2008) e tricomas glandulares (Solereder 
1908; Metcalfe & Chalk 1950; Dhawan et al. 
2004; Costa 2013), os dados do presente estudo, 
com tricomas tectores variando apenas em relação 
ao seu posicionamento, ou seja, se na face abaxial 
ou adaxial, sugere que a presença de tricomas 
tectores não seja considerado um caráter de valor 
diagnóstico para o subgênero Decaloba. 

Todas as espécies analisadas apresentaram 
epiderme uniestratificada, o que corrobora as 

descrições já realizadas para o grupo (Gloria 
et al. 1999). Além disso, algumas espécies 
apresentam células papilosas na face abaxial 
da epiderme, característica esta que foi citada 
por Metcalfe & Chalk (1950) para Passiflora e 
Adenia (Passifloraceae). Papilas na face abaxial 
da epiderme também já haviam sido reportadas 
em P. misera e P. watsoniana (Leite et al. 2013), 
P. actinia (Kurtz et al. 2003) e P. campanulata 
(Meruvia et al. 1993a), e foram confirmadas pelo 
presente estudo. De acordo com Fahn (1990), as 
papilas epidérmicas desempenham um papel na 
distribuição da luz na superfície foliar. Metcalfe 
& Chalk (1979) e Judd et al. (2008) apontam que 
os tipos de papilas são caracteres de importância 
na taxonomia e sistemática de vários grupos. Os 
resultados do presente estudo indicam que essa 
característica tem valor diagnóstico para algumas 
espécies, como em P. vespertilio e P. tricuspis. 

O mesofilo apresentou organização 
dorsiventral em todas as espécies analisadas e 
está de acordo com os caracteres gerais descritos 
para Passiflora (Meruvia et al. 1993a; Beraldo & 
Kato 2008; Leite et al. 2013). Solereder (1908) 
constatou, entretanto, que algumas espécies podem 
apresentar um mesofilo com estrutura cêntrica, 
como em Passiflora mooreana e P. reticulata. 
Metcalfe & Chalk (1950) mencionaram que pode 
ocorrer, também, um mesofilo isobilateral em 
Passiflora ou em outros gêneros da família como 
em Adenia, Paropsia e Tryphostemma. Assim como 
foi observado no presente estudo, o mesofilo é 
formado, geralmente, por uma camada de células 
paliçádicas e por cerca de seis a sete estratos 
compondo o parênquima lacunoso, o que corrobora 
o estudo realizado em outras espécies de Passiflora 
(Meruvia et al. 1993a; Gloria et al. 1999; Barp et 
al. 2006; Beraldo & Kato 2008; Leite et al. 2013). 
Embora os autores mencionados acima tenham 
observado variações na estrutura do mesofilo, 
no presente estudo as espécies mostraram-se 
homogêneas quanto a esta característica, o que 
pode indicar um valor taxonômico para essa 
característica, para o subgênero.

Os feixes vasculares de pequeno porte, 
situados no mesofilo, são colaterais em todas as 
espécies analisadas, podendo apresentar, também, 
uma bainha parenquimática ou esclerenquimática 
ou ainda fibras localizadas somente abaixo do 
floema. Os resultados obtidos estão de acordo 
com as descrições para o gênero, já que segundo 
Solereder (1908), os feixes vasculares em 
Passiflora podem ou não ser acompanhados por 
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esclerênquima. Gloria et al. (1999) também 
observaram em P. edulis f. flavicarpa a presença 
de feixes vasculares colaterais limitados por uma 
bainha parenquimática. Já Kurtz et al. (2003) 
descreveram que os feixes vasculares de pequeno 
porte em P. actinia são colaterais e apresentam 
uma calota de fibras perivasculares, aposta ao 
floema, sendo que uma bainha parenquimática 
envolve o feixe vascular, o que está de acordo com 
os resultados obtidos no presente estudo. García 
et al. (2008) observaram tecido esclerenquimático 
associados as nervuras de menor porte em P. 
guazumaefolia e P. aff. tiliaefolia, característica 
esta que pode estar relacionada com o ambiente 
em que essa espécie se desenvolve. 

A nervura principal, em secção transversal, 
teve formato biconvexo na maioria das espécies 
estudadas, o que corrobora com outros estudos 
publicados para o gênero (Kurtz et al. 2003; Barp 
et al. 2006; García et al. 2008; Beraldo & Kato 
2008). O sistema vascular da nervura principal 
manteve o mesmo padrão anatômico, compondo 
um arco. Vários autores relatam que o sistema 
vascular em Passiflora pode estar disposto 
em arco ou formando um cilindro descontínuo 
na nervura principal (Freitas 1985; Meruvia 
et al. 1993a; Barp et al. 2006; García et al. 
2008; Beraldo & Kato 2008). Feixes vasculares 
colaterais formando um círculo descontínuo foram 
observados em P. edulis (Freitas 1985; Beraldo & 
Kato 2008). Por outro lado, Meruvia et al. (1993a) 
relata que a nervura principal em P. campanulata 
é formada por um feixe vascular disposto em 
arco, acompanhado por um feixe colateral menor, 
posicionado acima e na região central do arco. No 
presente estudo, todas as espécies apresentaram o 
sistema vascular constituído por apenas um arco, 
conforme já relatado por Barp et al. (2006).

O sistema vascular do pecíolo tem formato 
de um cilindro descontínuo em todas as espécies 
estudadas, o que corrobora com as descrições 
realizadas em P. guazumaefolia e P. aff. tiliaefolia 
(García et al. 2008) e P. edulis (Beraldo & Kato 
2008). Vários autores mencionam a relevância do 
formato do sistema vascular, principalmente no 
pecíolo, para fins taxonômicos, como ressaltado 
por Martinez-Cabrera et al. (2008) para Rubiaceae, 
Gomes & Lombardi (2010) para espécies de 
Celastraceae, e no caso do formato do sistema 
vascular da nervura mediana, verificou-se sua 
importância para espécies de Myrtaceae (Gomes 
et al. 2009). Entretanto, pelo fato das espécies 
aqui estudadas apresentaram formato similar 
do sistema vascular do pecíolo, subdividido em 

unidades, este não se constitui num caráter com 
valor diagnóstico. 

Algumas características observadas no 
presente estudo podem ter valor taxonômico e 
utilidade nas análises filogenéticas, servindo 
de base para novos estudos mais amplos para 
o gênero Passiflora e seus subgêneros (Tab. 
2). Observou-se que a presença de papilas 
epidérmicas, cutícula ornamentada e sistema 
vascular em arco na nervura principal e o número 
de unidades vasculares do sistema vascular do 
pecíolo podem ser bons caracteres para a diagnose 
das espécies pertencentes à Decaloba.
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Resumo 
Os jangadeiros são populações de pescadores artesanais das orlas marítimas que vivem no litoral 
nordeste brasileiro. O litoral sul da Bahia é uma das poucas regiões do litoral brasileiro onde a cultura 
viva da pesca com a jangada tradicional ainda persiste. O presente estudo teve como objetivo realizar o 
levantamento das espécies arbóreas utilizadas para a construção de jangadas tradicionais na região sul 
da Bahia, investigando as possíveis origens desse conhecimento mantido pelos pescadores artesanais. 
O levantamento foi realizado no distrito de Serra Grande, Uruçuca, Bahia, entre abril e maio de 2013, 
através de 13 entrevistas semi-estruturadas. Os resultados foram analisados de forma qualitativa. Um total 
de 13 espécies foram citadas. As espécies mais citadas foram Apeiba tibourbou (Malvaceae) e Albizia 
polycephala (Fabaceae). A continuidade do conhecimento acerca da pesca artesanal com jangadas vem 
sendo comprometida devido à dificuldade em extrair a matéria-prima. Foi detectada a introdução de um 
novo componente nas jangadas tradicionais, o motor, entre quatro a sete anos atrás. Os resultados obtidos 
nesse estudo demonstram a importância da relação da comunidade estudada com o meio em que vivem e das 
espécies utilizadas na confecção das jangadas, mantendo viva uma cultura que praticamente desapareceu 
em outras regiões. No entanto, são necessárias medidas urgentes para que essa cultura não desapareça em 
função de mudanças de hábitos e de dificuldades legais e logísticas para a obtenção de matéria-prima.
Palavras-chave: Conservação da biodiversidade, etnobotânica, Mata Atlântica.

Abstract 
The “jangadeiros” are populations of artisanal fishermen of coastlines living in the northeastern Brazilian 
coast. Currently, it appears that only in some regions such as the southern coast of Bahia, the living culture 
of fishing with handmade rafts still persists. The present study aimed to survey tree species used for 
building handmade rafts in southern Bahia, investigating the possible sources of this knowledge kept by 
artisanal fishermen. The survey was conducted in the district of Serra Grande, Uruçuca, Bahia, between 
April and May 2013, through 13 semi-structured interviews. The results were analyzed qualitatively. 
A total of 13 species were cited. The most cited species are Apeiba tibourbou (Malvaceae) and Albizia 
polycephala (Fabaceae). The continuity of knowledge of artisanal fishing has been compromised due 
to the difficulty in extracting the raw material. A new component was introduced in traditional rafts, 
the engine, between four and seven years ago. The results of this study demonstrate the importance of 
the relationship of the community and the environment in which they live and the species used in the 
making of rafts, keeping alive a culture that disappeared in other regions. However, urgent actions are 
needed so that the culture does not disappear due to changes in habits and legal and logistical difficulties 
in obtaining raw materials.
Key words: Biodiversity conservation, ethnobotany, Atlantic Rainforest.
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Introdução
O Sul da Bahia é conhecido pela beleza da 

sua costa litorânea e pela exuberante presença 
de remanescentes da Mata Atlântica em elevado 
estágio de preservação e com alto grau de 
endemismo, conferindo-lhe uma extraordinária 
diversidade biológica (Martini et al. 2007). Ao 
longo da história a supressão das florestas nativas 
em áreas de Mata Atlântica tem sido constante 
(Dean 1996). Das áreas remanescentes poucas 
são primárias, havendo áreas de floresta plantada 
e uma grande parte de florestas secundárias em 
diversos estágios de regeneração (Galindo-Leal 
& Câmara 2005). Embora a Mata Atlântica 
tenha sofrido grande supressão vegetal por ações 
antrópicas, na região sul da Bahia ainda existem 
grandes fragmentos de florestas conservadas e uma 
forte estratégia de conservação da biodiversidade, 
através da implementação de unidades de 
conservação, como a Área de Proteção Ambiental 
(APA) Costa de Itacaré - Serra Grande; as quais 
provocaram mudanças de atitudes das populações 
residentes em relação ao uso dos recursos naturais. 
Souza (2013) destacou a importante relação da 
APA Itacaré - Serra Grande com as comunidades 
humanas a ela associadas, tendo em vista a riqueza 
de espécies arbóreas e a intrínseca relação destas 
comunidades com os recursos florísticos.

Segundo decreto nº 6.040, 7 de fevereiro 
de 2007, comunidades tradicionais são: “grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios 
e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição”. 
Diegues & Arruda (2001) definem populações 
tradicionais como “grupos humanos diferenciados 
sob o ponto de vista cultural, que reproduzem 
historicamente seu modo de vida, de forma mais 
ou menos isolada, com base na cooperação social 
e relações próprias com a natureza”. Lessa (2007), 
utilizando um conceito mais abrangente, inclui, 
dentre outras, as comunidades indígenas, caiçaras, 
quilombolas, quebradeiras de coco, seringueiros, 
pescadores artesanais, etc. 

Comunidades tradicionais de pescadores 
caracterizam-se pela preservação da cultura local, 
por meio de sua interação como o meio natural 
em que vivem para suprir suas necessidades 
básicas de sobrevivência. Baseado em suas 

tradições perpetuam modelos de vida distintos aos 
paradigmas sustentados pelos mercados atuais, 
onde o crescimento econômico é mantido pelo 
consumo de produtos muito além das necessidades 
humanas. Ao longo das muitas gerações, tais 
populações acumularam conhecimentos de sua 
natureza próxima, vivenciada, desenvolvendo 
capacidade ímpar de interferir no ambiente de 
forma sustentável (Nordi et al. 2001). Assim, 
a diversidade biológica vai sendo mantida de 
forma conjunta com a diversidade cultural dessas 
populações (Valentine et al. 2008).  

O conhecimento das florestas e seu uso 
como recurso madeireiro para navegação fazem 
parte da história dessas comunidades. O Projeto 
Barcos do Brasil, desenvolvido pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) (Brasil 2010), assinala que os barcos 
do Brasil fazem parte das paisagens tradicionais 
brasileiras e muitas vezes simbolizam cidades, 
estados ou regiões. Como exemplo disso, temos a 
jangada do nordeste brasileiro. Segundo o IPHAN, 
a origem da jangada vem de uma embarcação 
utilizada pelos índios, denominada de peri-peri, 
que após diversas adaptações introduzidas pelos 
europeus e africanos, transformou-se na jangada, 
embarcação adaptada para alto-mar com utilização 
de vela e leme. Registros da utilização da jangada 
são encontrados no início do século XVI, onde as 
mesmas eram utilizadas por escravos africanos 
para pesca na capitania de Pernambuco. A partir da 
década de 1950 houve um decréscimo no número 
de jangadas tradicionais existentes no nordeste 
brasileiro. Uma das hipóteses para a diminuição do 
seu uso para a atividade pesqueira é a dificuldade 
de encontrar a matéria-prima (pau-de-balsa, 
piúba ou pau-de-jangada) para a construção das 
embarcações. Atualmente, pode-se constatar que 
apenas em alguns lugares, como no sul da Bahia, 
onde ainda se encontram áreas de mata nativa, 
encontra-se o pau-de-jangada (Simões & Lino 
2003; Santana & Fiamenge 2013).

De acordo com Santana & Fiamenge (2013), 
no distrito de Serra Grande, Uruçuca, encontra-
se uma das cinco comunidades de pescadores 
jangadeiros da Bahia, sendo esse espaço mais 
utilizado pelo turismo do que por atividades 
que valorizem os produtos da pesca artesanal. A 
presença desta comunidade, a qual ainda mantém 
a tradição de pesca com jangadas vinculadas ao 
meio em que vivem nos motivou na escolha do 
tema da pesquisa. Nossa proposta é compreender 
como os pescadores artesanais mantêm e repassam 
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esta importante tradição regional. Assim, torna-se 
de grande importância o testemunho e registro 
feitos pelas comunidades de jangadeiros, que 
guardam consigo parte da história e da cultura 
brasileira, dando continuidade à memorável 
tradição de construção e uso da jangada artesanal 
na atividade pesqueira.

Desta forma, o presente estudo teve 
como objetivo realizar um levantamento do 
conhecimento atual de uma população de 
jangadeiros do sul da Bahia sobre as espécies 
arbóreas utilizadas na construção de suas jangadas 
tradicionais, assim como investigar as possíveis 
origens do conhecimento mantido com esses 
pescadores artesanais.

Materiais e Métodos
Área de estudo
A Área de Proteção Ambiental (APA) Costa 

de Itacaré - Serra Grande totaliza 62.960,16 ha e 
está localizada na região Sul do Estado da Bahia, 
entre os meridianos 14o16’02” e 14o30’03” 
de Latitude Sul e 39o5’18” e 38o58’38” de 
Longitude Oeste. A APA abrange os municípios 
de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, ocupando uma faixa 
litorânea de 28 km de extensão (SEMA 2013). 
Tanto a criação em 1993 quanto sua ampliação 
em 2003 vieram da necessidade em proteger os 
remanescentes de Mata Atlântica e os ecossistemas 
associados no entorno do Parque Estadual da Serra 
do Conduru (PESC), funcionando assim como 
zona de amortecimento dos impactos ambientais 
(Brasil 2004).

Comunidade estudada: pescadores 
artesanais (jangadeiros)
O levantamento de informações foi realizado 

nas propriedades dos jangadeiros locais do distrito 
de Serra Grande, Uruçuca, Bahia, durante o 
período de abril a maio de 2013. Os informantes 
foram pescadores artesanais que utilizam ou 
utilizaram a jangada como meio de pesca e que 
residem no distrito de Serra Grande. A escolha 
deu-se de forma intencional, ou seja, uma amostra 
do tipo não probabilística, nos quais os elementos 
são selecionados baseados nas experiências e no 
conhecimento sobre o universo ao qual a pesquisa 
se destina (Albuquerque et al. 2010). O distrito de 
Serra Grande foi escolhido pelo fato de possuir 
uma das últimas comunidades de jangadeiros 
tradicionais remanescentes na região Nordeste do 
Brasil (Santana & Fiamenge 2013).

Inventário etnobotânico
Como a pesquisa envolve a participação de 

pessoas, o projeto foi apreciado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
da UESC, tendo o Certificado de apresentação para 
Apreciação Ética - CAAE: 07844513.1.0000.5526. 
Todos os jangadeiros que aceitaram participar da 
pesquisa assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido (TCLE) em acordo com as 
exigências éticas do Comitê Nacional de Saúde 
(Resolução 196/96), autorizando a divulgação 
das informações fornecidas, respeitando os 
diferentes princípios éticos para pesquisas com 
seres humanos. As entrevistas foram registradas 
por vídeos e fotografias.

A pesquisa teve início com um reconhecimento 
da área e da população, para conhecimento 
histórico-cultural da comunidade e identificação 
dos informantes, através de entrevistas informais. 
Em seguida foram realizadas visitas durante cinco 
dias consecutivos, trabalhando diretamente com 
os jangadeiros, onde cada um indicava outros 
possíveis informantes. Para isso, lançamos 
mão como estratégia de pesquisa de campo das 
entrevistas semi-estruturadas contendo questões 
diretas para obtenção das informações a respeito 
das plantas arbóreas utilizadas pelos jangadeiros da 
região. Paralelamente foram feitas filmagens das 
conversas para captarmos a transmissão oral dos 
conhecimentos diversos (Alexiades 1996; Cotton 
1996). Todas as informações obtidas através dos 
formulários foram complementadas e enriquecidas 
pelo uso de técnica investigativa, a turnê guiada 
(Alexiades 1996), onde um jangadeiro se dispôs a 
ajudar na coleta das espécies citadas. Essa técnica 
foi utilizada com o intuito de evitar erros na 
identificação de espécies, provenientes dos nomes 
populares das plantas, visto que o informante 
apontará in loco a espécie que ele mesmo citou 
(Albuquerque et al. 2010). Foram realizadas 
coletas de material botânico (flor e fruto), nos 
locais onde o informante apontou como lugar de 
obtenção das espécies. As identificações foram 
feitas com auxílio de bibliografia especializada e 
por comparação com os espécimes dos herbários 
HUESC e CEPEC. O material botânico coletado 
foi depositado no herbário da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (HUESC).

Análise de dados
Ao final da etapa de campo ocorreu a análise 

e tabulação dos dados, adotando uma avaliação 
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qualitativa de acordo com Petrini (2007). Para a 
realização da mesma, foram analisadas as famílias 
botânicas mais representativas, qual o uso mais 
citado, quais as utilizações referidas para cada 
espécie, as partes das plantas utilizadas e a forma 
de manejo destas. Essas informações foram 
apresentadas por meio de tabelas. 

Resultados
Caracterização socioeconômica
Todos os 13 jangadeiros entrevistados eram 

do sexo masculino. Quanto à origem, todos os 
jangadeiros entrevistados são do estado da Bahia. 
Quatro são oriundos dos municípios de Ilhéus, 
Itacaré e Uruçuca, sendo seis naturais da própria 
comunidade de Serra Grande, Uruçuca e três têm 
origem de outras cidades da Bahia: Vitória da 
Conquista, Coaraci e Maraú. A pesca é a única 
fonte de renda para seis dos entrevistados e 
constitui a principal fonte de renda para três dos 
entrevistados; os outros quatro não apresentam 
a pesca como única ou principal fonte renda, 
sendo que, destes, um está aposentado, um se 
afastou da pesca por motivo de saúde e dois 
trabalham atualmente em terra. Do total, nove 
dos 13 jangadeiros entrevistados possuem filhos, 
totalizando 27 homens e 10 mulheres, dos quais, 
apenas seis homens trabalham com a pesca 
juntamente com o pai.

O r i g e m  e  c o n t i n u i d a d e  d o 
conhecimento
De um total de 13 jangadeiros, três 

aprenderam a pescar com seu pai e, ou avô, 
todos os outros 10 com pescadores mais antigos. 
Dos nove jangadeiros que possuem filhos 
(totalizando 27 homens e 10 mulheres), 14 dos 
homens detém o conhecimento da pesca com a 
jangada, porém, apenas sete deles interessam-se 
pela atividade. Nenhuma das 10 mulheres detêm 
o conhecimento. Dez jangadeiros alegaram 
já ter passado o conhecimento para terceiros, 
sendo que quatro destes não possuem filhos. 
Sete jangadeiros entrevistados confeccionam 
sua própria jangada, seis deles confeccionam 
com ajuda de outro jangadeiro ou pagam pela 
confecção de sua jangada. Todos extraem 
das matas da região as árvores necessárias à 
fabricação de suas jangadas. A composição básica 
das jangadas ainda em uso pela comunidade 
estudada, conforme descrição dos entrevistados 
é apresentada na Tabela 1. Todos os jangadeiros 

entrevistados relataram a introdução de um novo 
componente na embarcação, o motor. Segundo 
eles, essa adaptação foi introduzida entre quatro 
e sete anos atrás.

Espécies citadas
Foram citadas 13 espécies, pertencentes a 11 

famílias (Tab. 2). Duas espécies, Apeiba tibourbou 
e Albizia polycephala foram citadas por todos os 
entrevistados e três, Artocarpus heterophyllus, 
Calophyllum brasiliense e Caryocar brasiliense, 
foram registradas por apenas um dos entrevistados. 
Quanto a aplicação da madeira das espécies 
citadas na confecção das jangadas, foram 
registradas seis formas de uso na confecção: a 
canga, o lastro, o mastro, a carrinha, os tornos e 
os remos. Todas apresentaram um tempo estimado 
de uso igual ou superior a seis anos, exceto A. 
tibourbou, que dura aproximadamente três anos. 
Das 13 espécies citadas, oito foram coletadas, 
com números de depósito em herbário (Tab. 2). As 
demais espécies citadas não foram coletadas pelos 
motivos de ocorrerem apenas em áreas de mata 
mais distantes do litoral, ou serem muito difíceis 
de serem encontradas. Apesar de não terem sido 
coletadas, são espécies muito conhecidas no 
entorno de Serra Grande, ao exemplo do conduru 
(Brosimum rubescens), que dá nome à principal 
unidade de conservação de proteção integral da 
região, o Parque Estadual da Serra do Conduru 
(<http://www.parquedoconduru.org/>).

Discussão
O patrimônio naval brasileiro é um dos mais 

ricos do mundo, sendo que os barcos tradicionais 
do Brasil representam uma grande parcela do 
patrimônio naval da humanidade (Brasil 2010). 
Apesar da importância cultural da jangada 
tradicional, poucos trabalhos foram escritos e 
publicados em relação ao tema. O livro “Jangada: 
uma pesquisa etnográfica” é um clássico de 
Luís da Câmara Cascudo, escrito originalmente 
para a Societé d’Études Historiques Dom Pedro 
II e, posteriormente, ampliado para o Serviço 
de Documentação do Ministério da Educação 
(Cascudo 1964). O livro relata a origem histórica 
e evolutiva da jangada, a qual teria vindo da 
Índia, mas fixada, com as características atuais e 
típicas, apenas em praias do Nordeste brasileiro. 
“A jangada comum, popular e típica, é a de seis 
paus” (Cascudo 1964); a mesma jangada utilizada 
atualmente pelos entrevistados. 
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Tabela 1 – Componentes da jangada tradicional usada no sul da Bahia, Brasil, com suas descrições.
Table 1 – Components of the traditional raft used in southern Bahia, Brazil, with their descriptions.

Componentes Descrição

Lastro Composto por seis toras, de 7 a 8 metros de comprimento (35 a 40 palmos), fixadas umas 
nas outras lateralmente por meio de tornos. O lastro é subdividido em meios (as duas toras 
centrais), bordos (as duas toras periféricas) e os papus (as duas toras localizadas entre os 
meios e bordos), essas subdivisões se diferem através da diferença do diâmetro das toras 
utilizadas. 

Mastro Confeccionado por uma tora de madeira de aproximadamente 10 metros de comprimento 
usado como suporte para a vela, disposto verticalmente em relação ao lastro.

Vela De tecido, corte e cálculo triangular apropriado, fixada no mastro por meio de cordas.

Espicha Peça de madeira apoiada no mastro utilizada para abrir a vela.

Canga Componente de madeira com três furos, no centro (para encaixe do mastro) e um em cada 
extremidade (para o encaixe dos morões), disposto horizontalmente em relação ao lastro.

Carrinha Feita com madeiras resistentes, para o apoio e equilíbrio do mastro, canga e vela. Localiza-se 
sob o lastro horizontalmente.

Morão Duas estacas confeccionadas em madeira, apoiadas na carrinha para o suporte da canga.

Pêa Cordas utilizadas na fixação da carrinha, canga e morões.

Remo de governo Feito de madeiras pesadas. Dá a direção da embarcação.

Remo de mão Maior em comprimento do que o remo de governo, confeccionado em madeira, utilizado para 
o deslocamento da jangada.

Torno Estacas utilizadas para a fixação das toras do lastro

Banca do motor Caixa de madeira utilizada para proteção do motor.

Motor Última adaptação feita na embarcação.

Banco Confeccionado de tábua e disposto horizontalmente ao lastro localizado na proa (parte da 
frente da jangada).

Banco do mestre Confeccionado de tábua e disposto horizontalmente ao lastro localizado na popa (parte traseira 
da jangada) onde o mestre senta-se e governa a embarcação.

Na obra de Cascudo (1964) é relatado o 
aparecimento, em 1940, no Rio Grande do Norte, 
da jangada de tábuas. Esta informação também é 
relatada por Diegues & Arruda (2001), os quais 
afirmam que nas décadas de 1910 e 1980 ocorreu 
o surgimento das jangadas de tábua, passando a 
substituir de forma gradativa as jangadas de pau, 
ou jangada tradicional. Contudo, esses autores 
relatam a existência da jangada tradicional 
somente em alguns lugares, como no sul da Bahia, 
associando essa existência às áreas de mata nativa 
(onde ainda se encontra o pau-de-jangada, matéria 
prima para a confecção da embarcação). Esta 
informação é corroborada pelos resultados obtidos 

nesse estudo, pois o instrumento utilizado para 
a pesca artesanal pelos jangadeiros ainda é, de 
forma geral, a jangada cujo lastro é confeccionado 
de pau-de-jangada (A. tibourbou) ou muanza (A. 
polycephala).

Santana & Fiamenge (2013) reforça essa 
constatação, alegando a existência no distrito de 
Serra Grande, Uruçuca, Bahia, de uma das poucas 
comunidades de jangadeiros da Bahia. Todavia, 
em entrevista com jangadeiro na obra “Aventuras 
dos Jangadeiros do Nordeste”, de Caruso (2004) 
há a seguinte afirmação: “Hoje, infelizmente, 
esse tipo de jangada (jangada de piúba com 
seis toros) não existe mais, porque proibiram 
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Tabela 2 – Relação de espécies citadas em entrevistas realizadas com 13 jangadeiros do sul da Bahia, Brasil (nome 
científico, família, número de citações, distribuição geográfica, componente, tempo de uso).  
Table 2 – List of species mentioned in interviews with 13 jangadeiros in southern Bahia, Brazil (scientific name, family, number of 
citations, geographic distribution, component, time of use).

Espécie Família Nome 
Popular

Nº 
Herbário

Nº de 
citações

Distribuição 
geográfica

Componente 
da jangada

Tempo 
estimado 

de uso 
(ano)

Apeiba tibourbou 
Aubl. Malvaceae Jangada 19641 13 nativa lastro até 3

Anarcadium 
occidentale L. Anacardiaceae Cajueiro 19645 5 nativa canga > 6

Artocarpus 
heterophyllus Lam. Moraceae Jaqueira 19647 1 naturalizada canga > 6

Albizia polycephala 
(Benth) Killip. ex 
Record

Fabaceae Muanza 19640 13 nativa lastro até  6 

Brosimum 
rubescens Taub. Moraceae Conduru - 9 nativa mastro > 6

Calophyllum 
brasiliense 
Cambess.

Calophyllaceae Alandi - 1 nativa mastro > 6

Caryocar 
brasiliense 
Cambess.

Caryocaraceae Pequi - 1 nativa canga > 6 

Pogonophora 
schomburgkiana 
Miers ex Benth.

Peraceae Cocão 19642 2 nativa torno até 6

Eschweilera ovata 
(Cambess.) Mart. ex 
Miers

Lecythidaceae Biriba 19646 10 nativa torno até 6

Manilkara 
salzmannii (A.DC.) 
H.J. Lam.

Sapotaceae Massaranduba - 2 nativa carrinha > 6

Peltogyne 
confertiflora (Mart. 
ex Hayne) Benth.

Fabaceae Roxinho - 2 nativa carrinha > 6

Annona glabra L. Annonaceae Cortiça 19643 5 nativa canga > 6

Tabebuia cassinoides 
(Lam.) DC. Bignoniaceae Taipóca 19644 2 nativa remo > 6

a corte da árvore. Jangada de piúba, agora, só 
no museu.”. Essa sentença condiciona, assim, a 
extinção da jangada de piúba com a proibição 
da extração da mesma. Situação que muito se 

assemelha ao que hoje vivenciam os jangadeiros 
locais do distrito de Serra Grande. Estes alegam 
que, além da dificuldade da profissão que envolve 
fatores naturais, o fator mais dificultoso dos 
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últimos tempos é a forma de aquisição da matéria 
prima para a fabricação da embarcação. Situação 
ilustrada na fala de dois entrevistados:

Tem algo que o senhor queira falar sobre 
a realidade dos jangadeiros daqui da região?

No momento também é que o IBAMA não 
deixa a gente tirar o pau de jangada, se eles 
pegam a gente com o pau em cima do carro eles 
levam o carro e pronto. Com os paus e tudo. … 
Dificulta muito é melhor a gente pára até de fazer 
a jangada, do que correr esse risco.

O senhor que vai atrás da madeira na 
mata?

É. E inclusive tá até difícil, nem os 
fazendeiros querem dar mais, com medo. E a 
gente agora assim não tá pegando. Tá muito 
difícil.

Sempre que você precisou fazer a jangada 
achou a madeira na mata?

Rapaz, acha!
E é difícil?
É meio difícil. Aqui por perto mesmo os 

donos das fazendas não querem deixar por causa 
do IBAMA. Muitos donos já falaram para a gente 
que é por causa do IBAMA mesmo… Até mesmo 
se os fazendeiros der, os caminhoneiros não quer 
ir buscar, com medo.

Apesar de terem relatado que sempre 
encontraram a madeira quando houve a 
necessidade desta, ressaltaram a dificuldade da 
prática, associando-a à fiscalização para o corte e 
transporte das mesmas. Muitos dos entrevistados se 
mostraram descontentes com todos os empecilhos 
que envolvem a confecção da jangada, alegando 
que se tivessem a oportunidade da substituição da 
jangada por alguma outra embarcação que lhes 
inspirem mais segurança, assim fariam. A maior 
parte da motivação para a pesca com a jangada 
vem em função do custo para obtenção dessa 
embarcação em relação a outras e pela segurança 
da pesca com a jangada (Caruso 2004). Esta 
citação é corroborada pelos entrevistados.

Porque a jangada pode dá tempestade e 
mesmo se ela virar nóis tem o casco dela para 
ficar em cima para sobreviver. Certa embarcação 
aí, quando ela fura no casco não tem como a gente 
ficar em cima dela.

Diferentemente da afirmação de Cascudo 
(1964) “O jangadeiro é filho de jangadeiro”, o 

presente estudo mostra que apenas 6 dos 37 filhos 
de jangadeiros estão dando continuidade a essa 
tradição. Salienta-se, entretanto, que o fato de não 
ser mantida a tradição familiar não tem causado 
a perda da continuidade do conhecimento acerca 
da construção de jangadas tradicionais, visto que 
o conhecimento foi passado e vem sendo passado, 
em maior parte, por meio da relação mestre-
discípulo. Relação também evidente na origem 
do conhecimento dos entrevistados, sendo que 
a maior parte adquiriu este conhecimento com 
jangadeiros mais velhos. 

[…] Aí quando foi um dia, tinha um coroa 
lá que se chamava Legário, aí ele ia pescar perto 
da praia aí eu ia lá com ele, no começo eu enjoava 
muito, mas aí eu fui crescendo, me acostumando 
e fui pescando mais fora. 

E aprender a fazer, eu aprendi porque lá 
tinha o avô do meu filho que era mestre em fazer 
jangada. Ele fazia a jangada e às vezes ele ia 
fazer a jangada e eu ficava lá mais ele, ajudando 
ele, segurando um pau, aí ele botava o pau e eu 
ficava reparando como ele botava, aí depois eu 
mandei ele fazer uma jangada para mim. Ele fez a 
jangada, aí depois eu digo: "Eu mesmo vou fazer 
minha jangada.» Ai depois eu mesmo comecei a 
fazer a jangada […]

Cascudo (1964) relata que a jangada 
nordestina, com sua vela triangular, remo de 
governo e bolina (elementos essenciais na 
evolução posterior à vinda dos europeus), é uma 
solução única no mundo “igual ao seu tipo não 
consta em qualquer outro lugar”. A jangada, com 
suas modificações através do tempo, sobreviveu 
e resistiu. Shepard Forman (1970), em seu livro 
“The raft fishermen”, através da observação numa 
vila de jangadeiros, em Coqueiral, no litoral de 
Alagoas, destacou mudanças sociais e da tradição 
que ocorriam de forma vagarosa (apud Diegues 
& Arruda 2001). A partir dos dados obtidos nesse 
estudo, podemos observar que as adaptações 
de fato têm grande parcela na sobrevivência 
da jangada. O motor introduzido de 4 a 7 anos 
atrás, por exemplo, demonstra claramente a 
modernização da embarcação no decorrer do 
tempo. Esta adaptação assegura a pesca com a 
jangada como algo viável em relação aos barcos 
motorizados, garantindo um maior proveito do 
tempo no pesqueiro (local onde ocorre a pesca).

Rondón (2003) em um trabalho similar, com 
a utilização de espécies vegetais utilizadas na 
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confecção de balsas por uma comunidade indígena 
do Peru, constatou o uso de quatro diferentes 
espécies. Enquanto que neste constatamos o uso 
de 13 espécies diferentes na confecção da jangada 
tradicional. De acordo com Cascudo (1964), 
das 13 espécies citadas, apenas o cajueiro (A. 
occidentale), o pau-de-jangada (A. tibourbou) e 
o conduru (B. rubescens) foram semelhantes às 
espécies utilizadas na construção de jangadas em 
Fortaleza, CE. O pau-de-jangada (A. tibourbou) 
e a muanza (A. polycephala) foram citadas por 
todos os entrevistados enfatizando a importância 
destas espécies na fabricação da jangada. Já a 
biriba (E. ovata) e o conduru também tiveram 
uma representatividade bastante grande. Todas as 
espécies citadas são encontradas nas proximidades 
da comunidade de Serra Grande e nativas do sul 
da Bahia, exceto a jaqueira (A. heterophyllus) que 
é exótica, sendo nativa do sudeste asiático (Abreu 
& Rodrigues 2010). Dentre as espécies citadas, 
a muanza (A. polycephala) merece destaque, 
pois, de acordo com as referências consultadas 
(Cascudo 1964; Caruso 2004), apenas no nosso 
estudo ela foi citada, e substitui perfeitamente o 
pau-de-jangada (A. tibourbou). Ela é preferida 
pela maioria dos jangadeiros pelo fato ter uma 
maior durabilidade, deixando-os longe da mata 
por mais tempo. 

G u a l b e r t o  ( 2 0 0 9 )  d e s t a c a  q u e  o 
envelhecimento das gerações acarreta em uma 
perda significativa dos saberes. “Saberes esses 
que não se circunscrevem apenas em técnicas de 
construção naval, mas estão atrelados a valores 
culturais, que contribuem tanto para a perpetuação 
da tradição quanto para a formação do cidadão.” 
Assim, torna-se clara a singularidade da relação da 
comunidade estudada com o meio em que vivem, 
evidenciando que as atitudes tomadas em relação 
a este meio interferem diretamente não só com 
um estilo de vida, mas com toda uma identidade 
cultural que vem sendo preservada durante o 
decorrer da história até a atualidade.

Considerações Finais
A comunidade do distrito de Serra Grande, 

Uruçuca, BA, é, provavelmente, uma das últimas 
a guardar os conhecimentos da construção e 
utilização da jangada tradicional, visto que 
esta cultura permanece viva com os pescadores 
artesanais da região. Os resultados obtidos nesse 
estudo demonstram a importância da relação 
da comunidade estudada com o meio em que 
vivem e das espécies utilizadas na confecção 

das jangadas tradicionais. No entanto, são 
necessárias medidas urgentes para que essa 
cultura não desapareça em função de mudanças 
de hábitos e de dificuldades legais e logísticas 
para a obtenção de matéria-prima.
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Resumo 
Hymenophyllaceae constituye uno de los linajes más tempranamente divergente dentro de los helechos, 
habitan lugares hiperhúmedos y su aparición se ha datado en el cretácico temprano, previa a la ruptura 
de Gondwana; estas características determinan que sean especialmente útiles para establecer patrones 
biogeográficos. En este trabajo se discuten la diversidad de la familia Hymenophyllaceae en las 
Yungas meridionales y sus vinculaciones biogeográficas, mediante un análisis panbiogeográfico. Se 
han encontrado nueve especies, comprendidas en cuatro géneros: Crepidomanes, Didymoglossum, 
Hymenophyllum y Polyphlebium; Crepidomanes pyxidiferum constituye una novedad florística a 
nivel genérico para Argentina. Se brindan una clave para todos los géneros de Hymenophyllaceae 
presentes en Argentina, así como claves entre todas las especies presentes en las Yungas, que además 
son descriptas e ilustradas.
Palabras-clave: Crepidomanes, Dydimoglossum, Hymenophyllum, Polyphlebium, biogeografía.

Abstract 
Hymenophyllaceae represents a very ancient lineage of ferns that inhabit hyperhumid places and appeared 
in the Early Cretaceous, prior to the breakup of Gondwana; these features make Hymenophyllaceae 
especially useful to establish biogeographic patterns. The diversity of Hymenophyllaceae in meridional 
Yungas and their biogeographical relationships, employing a panbiogeographic analysis, are discussed. 
Nine species in four genera: Crepidomanes, Didymoglossum, Hymenophyllum and Polyphlebium 
were found; Crepidomanes pyxidiferum constitutes a novelty of generic level for Argentina. A key 
to all genera of Hymenophyllaceae present in Argentina are provided as well as keys for all species 
inhabiting the Yungas, which are also described and illustrated. The generalized track shows close 
relationships among the Argentine Yungas with the North Andes and the Parana dominion, overcoming 
the arid barrier represented by the Chacoan dominion. Furthermore, the South American Transition 
Zone constitutes a current barrier between the neotropical and the south-andean Hymenophyllaceae 
pteridofloras.
Key words: Crepidomanes, Dydimoglossum, Hymenophyllum, Polyphlebium, biogeography.
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Introducción
Los Helechos (“monilofitas” sensu Kenrick 

& Crane 1997; Pryer et al. 2004) son un grupo 
monofilético de plantas vasculares que comprende 
más de 12.000 especies y constituye  el segundo 
grupo más diverso después de las Magnoliidae 

(“angiospermas”). Dentro del linaje de helechos 
leptosporangiados, la familia Hymenophyllaceae es 
un taxón monofilético, tempranamente divergente 
(Pryer et al. 2004; Smith et al. 2006), cuya primera 
aparición en el registro fósil se ha datado en el 
cretácico temprano (Parris 2001; Skog 2001). Se 
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caracterizan por presentar láminas extremadamente 
delgadas, a menudo del grosor de una célula; a su 
vez carecen por completo de estomas y de epidermis 
diferenciada, por lo que son plantas altamente 
dependientes de la humedad ambiental, que habitan 
solo en lugares hiperhúmedos. 

La familia Hymenophyllaceae se encuentra 
diversificada ampliamente, tanto en la morfología 
(rizomas erectos o rastreros, raíces robustas o 
sin raíces, hojas enteras a muy divididas, etc.) 
como en el hábito de crecimiento, que puede ser 
terrestre, epipétrico, epífito o escandente (Dubuisson 
et al. 2003a). En conjunto, por su antigüedad, 
monofilia, estasis morfológico y las particularidades 
adaptativas de los modos de dispersión de esta 
familia y en general de los helechos, éstos son 
especialmente apropiados para establecer patrones 
biogeográficos (Wolf et al. 2001; Moran 2008; 
Kessler 2010; Sanguinés-Franco et al. 2011; Arana 
et al. 2013).

Los helechos en general son plantas 
extremadamente vulnerables a la extinción, debido 
a la permanente fragmentación y deforestación de 
los bosques montanos tropicales y templados que 
ocurre actualmente, donde se encuentran los nichos 
ecológicos más favorables para estos taxones y 
alcanzan la mayor diversidad (Arcand & Ranker 
2008). En los estratos arbóreos de zonas montañosas 
húmedas, los helechos y licofitas juegan un rol 
importante en el balance hídrico (Ambrose 2004) 
y en la estructura de la vegetación (Hill & Silander 
2001; Paciencia & Prado 2005). 

Las Yungas constituyen una de las regiones 
caracterizada por este tipo de bosques o selvas 
montanos húmedos, y comprenden una angosta 
faja en las laderas orientales de los Andes, entre 
los 300 y los 2500 a 3500 m de altitud, desde 
Venezuela hasta el noroeste de la Argentina (Cabrera 
& Willink 1980). El sector meridional de aquella 
extensa provincia biogeográfica, denominado Selva 
Tucumano-Boliviana (o Boliviano-Tucumana, sensu 
Navarro & Maldonado 2002) comprende el área al 
sur de los 18º S 64º 30 W, es decir al sur del “codo 
andino”, y es considerada por muchos autores como 
una unidad fitogeográfica diferente, definida por 
Hauman (1931) y utilizada por la mayoría de los 
autores posteriores (Castellanos & Perez-Moreau 
1944; Parodi 1945). Para los helechos y licofitas, 
esta última región constituye uno de los tres centros 
de concentración del Cono Sur (de la Sota 1973; 
Ponce et al. 2002), con alrededor de 200 especies 
(Ponce & de la Sota 2008; Larsen et al. 2010; Arana 
et al. 2012; Ganem et al. 2013).

E n  l a s  Yu n g a s  m e r i d i o n a l e s  s o n 
particularmente escasos los estudios de la vegetación 
en superficies de una hectárea o más, ya que la 
gran diversidad biológica existente, sumada a la 
variabilidad altitudinal y latitudinal y a la dificultad 
de acceso y desplazamiento en la región, han 
limitado los estudios de numerosos aspectos de 
su funcionamiento y de su composición florística 
(Zenteno-Ruiz & López 2010; Ganem et al. 2013). 
Además, la biogeografía de las Yungas no es del 
todo clara, ya que hay afinidades andinas por un 
lado, y paranaenses por el otro (Zenteno-Ruiz & 
López 2010; Arana et al. 2012). Por eso algunos 
autores ubican a la Yungas y al bosque Paranaense en 
dominios separados (Dominio Suroeste Amazónico, 
y Paraná respectivamente, sensu Morrone 2014), 
mientras otros como por ejemplo Cabrera & Willink 
(1980) las agrupan dentro de un solo dominio, el 
Amazónico. Debido a que Hymenophyllaceae es un 
taxón monofilético muy antiguo, y uno de los grupos 
de helechos mejor representados en la región de las 
Yungas, los objetivos de este trabajo son presentar 
una actualización sistemática de la familia en esta 
región y establecer sus vinculaciones biogeográficas 
mediante un análisis panbiogeográfico.

Materiales y Métodos
Área de estudio
Las Yungas meridionales, o selvas Tucumano-

Bolivianas se extienden desde los departamentos de 
Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz en Bolivia hasta las 
provincias de Tucumán y Catamarca en la Argentina, 
conformando una sola unidad desde punto de vista 
biogeográfico, ecológico y social (Grau & Brown 
2000; Brown et al. 2001; Kessler & Beck 2001; 
Navarro & Maldonado 2002). 

El presente trabajo se centra en  las Yungas 
de Argentina que ocupan una superficie estimada 
actual de 5,2 millones de has, extendiéndose desde 
la frontera con Bolivia (23°S) hasta el norte de 
la provincia de Catamarca (29°S), abarcando las 
Provincias de Salta, Jujuy y Tucumán (Fig. 1). 
Presentan una longitud de 600 km en sentido Norte-
Sur y menos de 100 km de ancho, en un rango 
altitudinal entre los 400 y 3000 m s.m. (Brown et 
al. 2001, 2006). El clima es cálido y húmedo con 
lluvias estivales, con heladas y nevadas frecuentes 
en las zonas más elevadas. Las Yungas en la 
Argentina presentan además un gradiente latitudinal 
de diversidad biológica originado principalmente 
por la discontinuidad de las masas de bosques que, 
a su vez, es producto de la irregular distribución 
de los cordones montañosos donde se sitúan. En 
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Figura 1 – Área de estudio. La zona gris representa la 
ubicación y los límites de las Yungas en Argentina. 
Figure 1 – Study area. The gray area represents the location and 
boundaries of the Yungas in Argentina.

tal sentido, se reconocen tres sectores geográficos 
latitudinales (norte, centro y sur), que coinciden con 
los grandes bloques orográficos y que se conectan 
entre sí a través de los bosques chaqueños serranos 
en las áreas intermedias (Brown et al. 2002). 

A lo largo del gradiente altitudinal se reconocen 
esquemáticamente tres pisos de vegetación con 
características fisionómicas y florísticas diferenciables: 
(i) Selva Pedemontana, ocupa los sectores entre los 
400 y 700 m s.m. en el pedemonte y las serranías de 
escasa altitud. (ii) Selva Montana, ocupa las laderas 
de las montañas entre los 700 y los 1.500 m s.m., y es 
un bosque con predominio de especies perennifolias 
y con una estacionalidad hídrica menos marcada que 
la Selva Pedemontana. Las especies dominantes son 
de origen tropical y presentan en esta región su límite 
meridional de distribución geográfica; y (iii) Bosque 
Montano, entre los 1.500 y 3.000 m s.m., que muestra 
el paisaje con mayor heterogeneidad estructural dada 
por bosques en distintos estadíos sucesionales. En 
este tipo de ambientes, en el gradiente comprendido 
entre los 600 y los 2100 m s.m. han sido colectadas 
las Hymenophyllaceae para esta área. 

En conjunto, las Yungas y la Selva Misionera 
del noreste de Argentina (Dominio Parana sensu 

Morrone 2014; Provincia Paranaense sensu Cabrera 
& Willink 1980) representan menos del 2% de la 
superficie de Argentina continental, pero acumulan 
más del 50% de la biodiversidad del país (Brown et 
al. 2002).

Análisis taxonómico
El estudio se llevó a cabo utilizando material 

colectado durante diferentes viajes de campo durante 
los años 2010–2015, la consulta bibliográfíca y 
revisión de los ejemplares depositados en los siguientes 
herbarios (Thiers, continuamente atualizado): BA, 
BAB, CORD, CTES, JUA, MCNS, MERL, LIL, LP, 
LPB, RCVC, RIOC y SI.

En este trabajo se sigue el tratamiento 
filogenético de las Hymenophyllaceae propuesto por 
Ebihara et al. (2006) y Dubuisson et al. (2013) que 
delimitan la familia en nueve géneros y 600 especies. 
Para el análisis morfológico de los taxones locales 
se tomaron en cuenta caracteres como la longitud 
del rizoma; la densidad y el color de los pelos del 
rizoma; la presencia o ausencia, densidad y grosor 
de las raíces; la venación de sus hojas (catádroma 
o anádroma); la presencia de falsas venillas en las 
láminas; el grado de división de las láminas; la 
simetría de las pinnas; la presencia o ausencia de 
tricomas en el margen de las láminas; la presencia 
o no de pelos sobre pecíolos y raquis, el tipo de 
involucro, bivalvo o tubular, y el grosor de la lámina 
(Larsen et al. 2013). Se elaboró una clave general para 
identificar los géneros presentes en todo el territorio 
argentino y, dentro de cada género, claves para las 
especies presentes en las Yungas. Para cada entidad 
se proporciona descripción, ilustraciones, distribución 
geográfica y datos del hábitat en el área de estudio. 
En cuanto a la nomenclatura, sólo se mencionan los 
basónimos y sinónimos relevantes para el área de 
estudio; una lista completa de los sinónimos se puede 
consultar en Ponce & de la Sota (2008).

Análisis biogeográfico
Para establecer la dimensión espacial 

(geográfica) de la diversidad de las Hymenophyllaceae 
se aplicaron los conceptos de la panbiogeografía 
(Morrone 2009). El análisis consistió en marcar en 
mapas los puntos de distribución de las distintas 
especies para luego unir estas localidades de 
registro mediante líneas con el criterio de distancia 
mínima, denominadas trazos individuales (Morrone 
& Crisci 1995; Espinosa et al. 2002; Zunino & 
Zullini 2003; Morrone 2004). Una vez obtenidos 
los trazos individuales, se superpusieron para 
establecer la existencia de los trazos generalizados, 
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que permiten establecer la existencia de una biota 
ancestral distribuida ampliamente y fragmentada 
por eventos vicariantes y constituyen la expresión 
geográfica de componentes bióticos (Morrone 
2009). La convergencia de dos o más trazos 
generalizados en un área determinada conforma 
un nodo panbiogeográfico, sitio que puede ser 
importante o prioritario para la conservación 
(Espinosa et al. 2002; Morrone 2004, 2009; Arana 
et al. 2013; Talonia & Escalante 2013).

Resultados y Discusión
Tratamiento taxonómico

Hymenophyllaceae Gaudich., Freyc. Voy. 
Bot.: 262. 1826. TIPO: Hymenophyllum Sm. 
Hymenophyllaceae Link, Handb. Z. Erk. d. Gew. 3: 
36. 1833. Hymenophyllaceae Mart., Consp. Regn. 
Veg. 3. Sep-Oct 1835 (como “Hymenophylleae”). 
Trichomanaceae Burmeist., Handb. Naturgesch.: 
196. 1836. Trichomanaceae Kunkel, Feddes Rep. 
70: 155. 1965.

Plantas con rizomas rastreros, pocas veces 
erectos, pilosos. Hojas uniformes o dimórficas. 
Láminas enteras o divididas, lineales, ovadas a 
flabeladas, constituidas por uno o pocos estratos 
de celulas, sin estomas, epidermis no diferenciada, 
cutícula ausente o muy reducida; glabras o con pelos 

en los márgenes, ocasionalmente en la superficie. 
Soros marginales, en el ápice de las venas, con 
indusio cónico, campanulado, tubular o valvar, con 
receptáculos inclusos o exertos. Esporangios con 
un anillo oblicuo ininterrumpido. Esporas verdes, 
con clorofila, globosas, triletes. Gametofitos verdes 
epígeos, filamentosos o acintados, a veces con 
multiplicación por gemación o fragmentación y, 
en algunos casos, persistentes indefinidamente, sin 
producir esporofitos.

Comprende nueve géneros y alrededor de 600 
especies de distribución pantropical y templado-fría 
de ambos hemisferios (Ebihara et al. 2006). En 
Argentina se encuentran seis géneros: Crepidomanes, 
Didymoglossum, Hymenophyllum, Polyphlebium, 
Trichomanes y Vandenboschia con 32 especies. 
El género más grande es Hymenophyllum con 22, 
encontrándose la mayoría de las especies (19) en los 
bosques templados (Larsen et al. 2013). En la región 
estudiada se encuentran nueve especies reunidas en 
cuatro géneros (Crepidomanes, Didymoglossum, 
Hymenophyllum y Polyphlebium), con un género 
y una especie citados por primera para el país. 
Trichomanes y Vandenboschia (con tres y una especie 
respectivamente) no se tratan en este trabajo porque se 
hallan en la selva paranaense de la provincia política 
de Misiones, fuera del área de este estudio.

Clave para la identificación de los géneros de Argentina

1. Soros con involucro bivalvado ..................................................................................3. Hymenophyllum
1’. Soros con involucro tubular u obcónico, no bivalvado

2. Plantas con raíces verdaderas.
3. Rizomas con escasos pelos castaño claros, raíces pocas y delgadas.............4. Polyphlebium
3’. Rizomas densamente cubierto de pelos castaños, castaño brillantes o negruzcos, raíces 

numerosas y robustas.
4. Pinnas simétricas ........................................................................................ Trichomanes
4’. Pinnas asimétricas ...................................................................................Vandenboschia

2’. Plantas sin raíces, a veces con ejes similares a raíces, cubiertos densamente por pelos negros, al 
igual que el rizoma.
5. Láminas con venillas falsas continuas y paralelas a las venas .................. 2. Didymoglossum 
5’. Láminas sin falsas venillas ...........................................................................1. Crepidomanes

Descripción de los taxones
1. Crepidomanes pyxidiferum (L.) Dubuisson 
& Ebihara, Acta Bot. Gall. 160 (2): 186. 
Trichomanes pyxidiferum L., Sp. Pl. 2: 1098. 1753. 
Vandenboschia pyxidifera (L.) Copel., Philipp. J. 
Sci. 67: 53. 1938. Polyphlebium pyxidiferum (L.) 
Ebihara & Dubuisson, Blumea 51: 240–241, 2006. 

TIPO: ‘Habitat in America’, Plumier, Traité Foug. 
Am. fig. 50 E, 1705!, (Lectotipo designado por 
Proctor, 1985: 106). Fig. 2a-b

Plantas con rizomas rastreros, ramificados, 
delgados, filiformes, de aprox. 0,4–0,5 mm 
de  diámetro, densamente cubierto con pelos 
negruzcos. Hojas remotas de hasta 13 × 3 cm. 
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Pecíolos teretes o aplanados, con alas de borde 
generalmente plano o raras veces ondulado, hasta 
de 3 cm long., glabros o con pelos diminutos 
en el lado abaxial, con la base cubierta por 
pelos del mismo tipo que el rizoma. Láminas de 
contorno ovado a elíptico-lanceolado, simétricas 
a ambos lados del raquis, 2–3-pinnatífidas, 
glabras, abrupta o gradualmente reducida hacia 
la base, venación anádroma. Raquis primario 
alado, con alas de borde plano o levemente 
ondulado. Pinnas remotas, de base adnata al 
raquis primario y con raquis secundario alado. 
Segmentos ascendentes, no superpuestos, 
oblongos a lineales, con pliegues longitudinales 
paralelos a la única vena, márgenes planos, ápice 
bífido o emarginado. Soros subaxilares, en las 
pinnas basales y comúnmente uno por pinna, 
con involucros cónicos, alados, las alas de tres 
o cuatro hileras de células de ancho, cónicos, 
1–1,5 veces tan largo como ancho, con labios 
muy levemente diferenciados. Receptáculo 
largamente exerto, filiforme, con numerosos 
esporangios.

El género Crepidomanes se distribuye 
principalmente en los trópicos del viejo mundo, 
con una especie neotropical (Dubuisson et al. 
2013), presente en Antillas, América Central 
y del Sur, donde se la encuentra en Colombia, 
Venezuela, Guayanas, Ecuador, Perú, Brasil, 
Bolivia y ahora en la provincia de Salta, 
Argentina, límite austral de distribución. Es una 
especie epífita, común en la selva basal. 

C r e p i d o m a n e s  p y x i d i f e r u m  f u e 
r e c i e n t e m e n t e  t r a n s f e r i d a  a l  g é n e r o 
Crepidomanes  basándose en estudios de 
filogenia molecular (Dubuisson et al. 2013). 
Morfológicamente se caracteriza por el pecíolo 
y raquis con alas de borde ondulado o plano. 
De acuerdo a Tryon & Stolze (1989) es la única 
especie que posee pliegues longitudinales 
paralelos a las venas en los últimos segmentos. 
Es muy cercana a las especies paleotropicales 

C. melanotrichum (Schltdl.) J.P. Roux y C. 
inopinatum  (Pic. Serm.) J.P. Roux . En el 
Neotrópico puede confundirse con especies del 
género Polyphlebium que poseen raíces (mientras 
que en Crepidomanes las raíces están ausentes); 
entre ellas Polyphlebium hymenophylloides 
(Bosch) Ebihara & Dubuisson y P. borbonicum 
(Bosch) Ebihara & Dubuisson. Estas últimas 
habitan en Bolivia y no alcanzarían a Argentina 
en su distribución sur. Además C. pyxidiferum 
puede diferenciarse de P. hymenophylloides y 
P. borbonicum por la forma de los soros cuyos 
involucros son dos o tres (a veces más) más 
largos que anchos.
Material seleccionado: ARGENTINA, SALTA, 
Dpto. Orán, Aguas Blancas, finca El Arrazayal, 600 
m, 16.III.1986, C. Palací 618 (MCNS).

2. Didymoglossum Desv., Mém. Soc. Linn. 
Paris 6: 330. Jul 1827.Trichomanes L. sect. 
Didymoglossum (Desv.) T. Moore, Index Fil. cx. 
1857. TIPO: Didymoglossum muscoides (Sw.) 
Desv. = Didymoglossum hymenoides (Hedw.) 
Copel. (Lectotipo elegido por Christensen, 
Index Fil .  14.  1906,  como Trichomanes 
hymenoides Hedw.).

Rizomas largamente rastreros, filiformes, 
cubiertos por pelos oscuros, densamente 
dispuestos, sin raíces o con brotes como raíces. 
Hojas distanciadas, de 1–6 cm de largo. Láminas 
ovadas hasta elípticas, flabeladas, lobadas 
o pinnatífidas, hasta pinnadas, de márgenes 
enteros, glabros o con pelos; con varias 
venas y falsas venillas, paralelas a las venas 
verdaderas. Soros a menudo inmersos en la 
lámina, campanulados a tubulares, bilabiados de 
margen castaño oscuro, con receptáculo exerto.

Más de 30 especies de las regiones 
tropicales, de pequeño tamaño y hábito epifítico 
o epilítico (Wessels Boer 1962). En Argentina se 
encuentran 3 especies que habitan en las Yungas 
y en Misiones.

Clave para la identificación de las especies de Didymoglossum de Yungas argentinas

1.	 Láminas	 pinnatífidas	 a	 bipinnatífidas;	 soros	 parcialmente	 inmersos	 en	 el	 tejido	 foliar,	 o	 al	menos	
alados ............................................................................................................................... 2.2. D. krausii

1’.	 Láminas	lobadas	a	pinnatisectas,	a	veces	flabeliformes;	soros	no	inmersos	en	el	tejido	foliar,	ni	alados.
2. Venillas falsas muy escasas, labios del indusio mucho más anchos que largos; la mayoría de las 

células del tejido foliar isodiamétricas ............................................................. 2.1. D. hymenoides
2. Venillas falsas abundantes, labios del indusio tan largos, o más, como anchos; la mayoría de las 

células del tejido foliar elongadas ........................................................................... 2.3. D. reptans
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Figura 2 – a-b. Crepidomanes pyxidiferum – a. aspecto general; b. detalle de un par de pinnas mostrando posición de los soros. (Palací 
618 - MCNS). c-d. Didymoglossum hymenoides – c. aspecto general; d. detalle de un soro. (modificado de E.R. de la Sota 1977).
Figure 2 – a-b. Crepidomanes pyxidiferum – a. habit; b. detail of a pair of pinnae showing sori position. c-d. Didymoglossum hymenoides – c. habit; d. 
detail of a sorus (modified from E.R. de la Sota 1977).
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2.1. Didymoglossum hymenoides (Hedw.) 
Copel., Philipp. J. Sci. 67: 77. 1938. Trichomanes 
hymenoides Hedw., Fil. Gen. Sp.: t. 3, f. 3. 1799. 
TIPO: Hedwig, Fil. Gen. Sp. t. 3, f. 3, 1799. 
(Lectotipo designado por W. Boer, Acta Bot. 
Neerl. 11: 306. 1962, probablemente basado en el 
ejemplar: Jamaica, O. Swartz s.n., BM000936817!, 
P00623918!). Fig. 2c-d

Rizomas largamente rastreros, cubiertos por 
pelos negruzcos. Hojas remotas, de  (0,5–)l–3,5 
× 1,5 cm; subsésiles o cortamente pecioladas. 
Pecíolos con la base cubierta por las mismas 
escamas que los rizomas. Láminas ovadas a 
elípticas, las jóvenes a menudo subreniformes, 
pinnatífidas o pinnatífidas con pinnas lobuladas, 
con tricomas oscuros, simples a bífidos sobre el 
margen, y estrellados en los senos foliares; retículo 
celular de la lámina con células isodiamétricas; 
falsas venillas escasas, situadas entre las venas 
verdaderas. Soros ubicados próximos al ápice de 
la lámina, notablemente exertos, con sólo la base 
inmersa en el tejido fotosintético; indusio no alado, 
o con un ala muy estrecha; cónico, bilabiado; 
usualmente más ancho que largo; receptáculo 
notablemente exerto.

Esta especie se distribuye en América Central 
desde el sur de México y Panamá, y Sudamérica 
desde Venezuela y Colombia hasta Uruguay y 
Argentina, en las provincias de Jujuy, Misiones y 
Tucumán (Davidse et al. 1995). Viven en las orillas 
de ríos o cascadas, son epífitos o epipétricos.
Material seleccionado: ARGENTINA, TUCUMÁN, 
Dpto. Chicligasta, Alpachiri, cruzando el río Sonador, 
camino a Casa de Piedra, 840 m, 03.XI.2009, C. Larsen 
& E. Ulibarri 79 (SI); desde Casa de Piedra hacia 
Alpachiri, 04.XI.2009, C. Larsen & E. Ulibarri 112 (SI); 
Arroyo Celeste, H. Fabris 6606 (LP).

2.2. Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) 
C. Presl, Abh. Böhm. Ges. Wiss. 5: 115. 1843. 
Trichomanes krausii Hook. & Grev., Ic. Fil. t. 
149. 1831. TIPO: Dominica, Kraus s.n. (Holotipo 
E00205306!). Fig. 3a-b

Rizomas largamente rastreros, densamente 
cubiertos por pelos negruzcos. Hojas remotas, 2–8 
cm, subsésiles o cortamente pecioladas. Pecíolos 
de 0,5–1,4 cm long., con la base cubierta por los 
mismos pelos que el rizoma. Láminas de contorno 
elíptico, ovado u obovado, 1–2-pinnatífidas, de 
2–3 × 1–1,6 cm, con el raquis bien diferenciado, 
a menudo con pelos oscuros en la cara abaxial, al 
menos cerca de la base; con pelos simples y bífidos 
en el margen foliar, estrellados en los senos foliares 

o sobre dientes. Segmentos angostos, venillas falsas 
muy escasas, distantes y subparalelas al margen. 
Soros terminales sobre los segmentos de la parte 
apical de la lámina, uno a varios por lámina; parcial 
o profundamente inmersos en ella, la porción exerta 
alada. Indusios cónicos, bilabiados, con labios 
más anchos que el tubo, de márgenes oscuros. 
Receptáculo exerto.

Esta especie se caracteriza por tener los 
pecíolos y la cara abaxial del raquis cubiertos por 
pelos castaño oscuros, mientras que en las especies 
cercanas son esencialmente glabras (Tryon & 
Stolze 1993). Se encuentra desde Florida (EUA), 
Méjico y Antillas hasta Paraguay y Argentina 
(Davidse et al. 1995), en las provincias de Misiones 
y Salta (Ponce & de la Sota 2008). Crece sobre 
piedras, entre musgos, en borde de arroyos o base 
de troncos.
Material seleccionado: ARGENTINA, SALTA, Dpto. 
Orán, Urundel, confluencia de los ríos Santa María y 
Santa Rosa, R. Capurro 256 (LP).

2.3. Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl, 
Hymenophyllaceae 23. 1843. Trichomanes reptans 
Sw., Prodr.: 136. 1788. TIPO: Jamaica, Swartz s.n. 
(Holotipo SBT 10575!). Fig. 3c-d

Plantas con rizomas delgados, rastreros, 
con una densa cobertura de pelos oscuros. Hojas 
remotas, de 2–9 cm, subsésiles o cortamente 
pecioladas. Pecíolos con pelos iguales a los del 
rizoma en su base, angostamente alados hacia 
el ápice. Lámina de contorno elíptico a elíptico-
lanceolado, con la base atenuada y la parte superior 
ensanchada, de 2,5–4,5 × 1–3 cm, pinnatífida a 
pinnatisecta. Segmentos enteros a pinnatífidos, 
con numerosas venillas falsas que no se disponen 
paralelas al margen, extendiéndose hacia el margen 
de la lámina; retículo del tejido fotosintético con la 
mayoría de las células elongadas; margen con pelos 
simples a bifurcados, castaño oscuros, estrellados 
en los senos foliares. Soros agrupados en el extremo 
apical de la lámina, involucros libres o solo la parte 
basal inmersa, angostamente cónicos, bilabiados, 
con labios de márgenes oscuros y curvados a la 
madurez. Receptáculos exertos.

Plantas epifíticas o epilíticas que habitan desde 
el sur de México, Antillas, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Brasil y Argentina, en las provincias 
de Misiones, Jujuy y Tucumán (Ponce & de la Sota 
2008). En el Noroeste de Argentina esta especie 
crece sobre rocas en cavernas húmedas y sombrías, 
bordes de arroyos y en la base de los troncos.
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Figura 3 – a-b. Didymoglossum krausii – a. aspecto general; b. detalle de los soros. (modificado de E.R. de la Sota 
1977). c-d. Didymoglossum reptans – c. aspecto general; d. detalle de un soro. (modificado de E.R. de la Sota 1977).
Figure 3 – a-b. Didymoglossum krausii – a. habit; b. detail of sori (modified from E.R. de la Sota 1977). c-d. Didymoglossum reptans 
– c. habit; d. detail of a sorus (modified from E.R. de la Sota 1977).
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Clave para la identificación de las especies de Hymenophyllum de Yungas argentinas

1. Láminas glabras, ocasionalmente con pelos rojizos simples sobre los ejes.
2. Márgenes de los segmentos dentados. Soros en general uno por pinna. Pelos rojizos sobre los ejes 

 ............................................................................................... 3.4. H. tunbrigense  var. cordobense 
2’. Márgenes de los segmentos enteros. Soros, más de uno por pinna. Ejes glabros ...........................  

 ............................................................................................................................3.3. H. polyanthos
1’. Láminas con pelos bifurcados o estrellados sobre venas y márgenes.

3. Láminas ondulado-crespadas. Pelos de lós márgenes simples o bifurcados .......... 3.2. H. crispum
3’. Láminas planas. Pelos de lós márgenes en general doblemente estrellados desde la base, en ocasiones 

estrellados o bifurcados ......................................................................................... 3.1. H. capurroi

Material seleccionado: ARGENTINA, JUJUY, 
Dpto. Ledesma, Parque Nacional Calilegua,  1600 m, 
24.VIII.2010, O. Martínez & R. Guerra 1987 (SI), 
cerca de Agua del Tigre, 1630 m, 05.VII.2010, C. 
Larsen & M. Arana 161 (SI, RCVC); Idem, Aguada 
de Tigre, 25.V.2011, A. Ganem et al. 44 (JUA, LP, 
RCVC). TUCUMÁN, Dpto. Chicligasta, Alpachiri, río 
Cochuna, 14.X.1966, A. Burkart 26540 (SI), Monteros, 
La Quebrada, II.1912, L. Castillón (SI 21716).

3. Hymenophyllum Sm., Mém. Acad. Turin 5: 148. 
1793. TIPO: Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm., 
designado por C. Presl, 1843: 31.

Plantas epífitas, epipétricas o raramente 
terrestres; rizomas largamente rastreros, pilosos, 
los tricomas castaños o rojizos, simples, 
2-pluricelulares; hojas monomórficas, delicadas, en 
general pequeñas, hasta de 60 cm, distantes; pecíolos 

generalmente más cortos que la lámina, teretes, sin 
alas o alados, glabros a pilosos; láminas simples o 
lobadas a varias veces divididas, determinadas o 
indeterminadas, lineales a subflabeladas, planas, 
onduladas o crespadas, glabras a densamente pilosas 
o solo con pelos sobre las venas y/o márgenes, los 
pelos simples, bifurcados o estrellados; últimos 
segmentos lineales, con los márgenes enteros 
a aserrados con una sola vena; venación libre, 
anádroma, generalmente pinnada o subflabelada, 
sin venillas falsas; soros marginales con involucro 
2-valvado, parcialmente inmerso en la lámina a 
ligeramente pedunculado, orbiculares a elípticos 
u obovados; esporangios sobre un receptáculo 
filiforme a engrosado, cilíndrico a angostamente 
turbinado (obcónico), rudimentario o corto, hasta 
algo exerto en la madurez.

3.1. Hymenophyllum capurroi de la Sota, 
Darwiniana 17: 54, f. 5a-c, pl. 1, 2. 1972. TIPO: 
Argentina, Tucumán, Chicligasta, Alpachiri, 
Arroyo Las Pavas, R. Capurro 105 (Holotipo LP!; 
Isotipos BA!, LIL!, US imagen!). Fig. 6a-e

Rizomas rastreros, filiformes, con pocos 
pelos, de 0,12–0,17 mm de diámetro. Hojas 
remotas, de 3,5–13,5 cm long. Pecíolos capilares, 
de 0,3–3,5 cm, no alados, con escasos pelos 
simples, traslúcidos, raramente bifurcados 
o estrellados. Láminas de contorno ovado-
lanceolado u ovado-lineal-lanceolado, pinnatífidas 
a 2–3-pinnatífidas, delicadas, de 3,3–11 × 1–1,9 
cm. Raquis anchamente alado. Pinnas hasta 8 pares 
por lámina, ascendentes, anchamente adnatas, 
simples o con 2–4 lacinias, raro 5, las basales 
distantes y reducidas. Segmentos lineares, con ápice 
redondeado a un poco ensanchado, de 1,5–2 mm de 
ancho, uninervios, planos, densamente pilosos sobre 
la vena y márgenes; pelos en general biestrellados, 
a veces agrupados, con 3–4 ramas, largamente 

estipitados. Soros en el extremo de segmentos de 
largo normal, en general sobre las pinnas medias 
y apicales. Involucros orbicular-cuneados, en 
general un poco más angostos que los segmentos, 
densamente cubiertos con pelos biestrellados. 
Receptáculos filiformes, totalmente insertos.

Crece en Bolivia y en Argentina, en Tucumán, 
Salta y Jujuy (Ponce & de la Sota 2008). Se halla 
como epífito o epipétrico en la selva a partir de los 
1200 m s.m.
Material seleccionado: ARGENTINA, JUJUY, 
Depto. Ledesma, Parque Nacional Calilegua,  1500 
m, 26.X.2007, Martínez 1428 (MCNS); descendiendo 
desde Monolito hacia Mesada de las Colmenas, 1616 m, 
05.VII.2010, C. Larsen & M. Arana 138 (SI, RCVC); 
Aguada de Tigre, II.2009, Ramos Giacosa et al. 30 (JUA, 
LP). SALTA, Depto. Santa Victoria, Parque Nacional 
Baritú, Ayo. Baritú, bosque de Podocarpus sp., 1600-
1700 m, 4.X.1985, A. Brown 2022 (SI). TUCUMÁN, 
R.H. Capurro 105 (LIL); Depto. Chicligasta, Casa de 
Piedra, afluente del arroyo del Bajo Grande, 1233 m, 
04.XI.2009, C. Larsen & E. Ulibarri 108 (SI).
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Figura 4 – a-e. Hymenophyllum crispum – a. aspecto general; b. aspecto del rizoma, mostrando pelos septados; c. detalle 
del raquis con pelos estrellados; d. detalle de un soro, mostrando los pelos del borde; e. soro abierto mostrando receptáculo 
y esporangios. (Martínez & Chambi 1780 - MCNS).
Figure 4 – a-e. Hymenophyllum crispum – a. habit; b. rhizome showing septate hairs; c. detail of the rachis with stellate hairs; d. detail of a 
sorus showing the hairs of the margin; e. open sorus showing receptacle and sporangia. (Martínez & Chambi 1780 - MCNS).

3.2. Hymenophyllum crispum Kunth, Nov. 
Gen. Sp. 1: 26. 1815. TIPO: Venezuela, Silla de 
Caracas, Humboldt & Bonpland s.n. (Holotipo B 
20 0095682!; Isotipo P00622086!). Fig. 4a-e

Rizomas filiformes, rastreros, ramificados, 
parduzcos, 0,25 mm de diámetro, con pelos 

simples, septados. Hojas de 5–10 cm long., 
distantes. Pecíolos 2,1–4 cm, teretes, con pelos 
simples y bifurcados, alados en el ápice. Láminas de 
2,5–8 × 1,5–2,6 cm, lineares a elíptico-lanceoladas, 
2-pinnatífidas, con pelos bifurcados o estrellados 
sobre las venas, y simples o raramente bifurcados 
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en los márgenes, la base reducida, el ápice irregular. 
Raquis alado, castaño, con pelos bifurcados o 
estrellados. Pinnas 7–11 pares por hoja, 0,9–2,5 × 
0,7–13 cm, ascendentes, pinnatífidas, simétricas, 
el ápice redondeado, las inferiores reducidas. 
Segmentos 2–10 por pinna, 0,3–0,8 × 0,2 cm, 
márgenes ondulado-crispados. Soros 1–5 por 
pinna. Involucros orbiculares, 2 × 1,5 mm, de borde 
irregular a dentado, con numerosos pelos simples 
en el extremo, escasamente inmersos en la base. 
Receptáculos insertos. Esporangios 12–22 por soro.

Habita en Jamaica, México, Guatemala, 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, 
Brasil (Tryon & Stolze 1993) y en Argentina, en 
Jujuy y Salta (Larsen et al. 2010). Se lo encuentra 
en selvas húmedas, epifito o sobre el sustrato 
orgánico en laderas sombrías.

Observaciones. Hymenophyllum crispum se 
diferencia claramente de H. capurroi por su follaje, 
ondulado-crispado en el primero y plano en el 
segundo. Además de la densidad de pelos, mucho 
mayor en H. capurroi, éstos son biestrellados tanto 
en los márgenes como en las venas.
Material seleccionado: ARGENTINA, JUJUY, Depto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Aguada del Tigre, 
1630 m, 05.XII.2010, C. Larsen & M. Arana 154 (SI, 
RCVC). SALTA, Depto. Santa Victoria, Parque Nacional 
Baritú, Ayo. Baritú, bosque de Podocarpus sp., 1600-1700 
m, 4.X.1985, Brown 2019 (SI). BOLIVIA, LA PAZ, Prov. 
Murillo, Zongo Cambaya, 16.XII.1982, Lewis 82593 
(LPB); Prov. Franz Tamayo, Parque Nacional Madidi, 
1850–2000 m, 30.VI.2008, Fuentes et al. 4684 (LPB).

3.3. Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw., J. 
Bot. (Schrader) 1800 (2): 102. 1802. Trichomanes 
polyanthos Sw., Prodr.: 137. 1788. TIPO: “Jamaica”, 
O. P. Swartz s.n. (Holotipo S06-1597!; Isotipos 
B-W 20235!, BM000936765!, S-R-2978!, S-R-
6211!, S-R-6212!). Fig. 5e-g

Rizomas rastreros, parduzcos, 0,19–0,35 
mm de diámetro, con pelos simples, septados, 
adpresos, ferrugíneos, laxamente dispuestos (más 
densos cerca de la base). Hojas 4–15 cm; pecíolos 
0,7–4,8 cm, con pelos sólo en la base similares a 
los del rizoma, alados, parcialmente alados o no 
alados. Láminas 3,5–13 × 1,8–3,3 cm, ovado u 
oblongo a linear-lanceoladas, 2–3-pinnatífidas, 
glabras, la base reducida. Raquis alado, glabro. 
Pinnas 6–15 pares por hoja, 2–3-pinnatífidas, 
0,3–1,8(2,5) × 0,2–1,1 cm, ovadas, ascendentes, 
con ramificaciones hacia ambos lados. Segmentos 
0,9–1,5 mm de ancho, linear-oblongos, los 
márgenes enteros, aplanados, el ápice emarginado, 
con ramificación dicotómica. Soros 3–21 por 

pinna. Involucros 1,3–1,9 × 0,9–1,6 mm, elípticos, 
oblongos u ovados, ovoides, la base obtusa a 
ligeramente cuneada, el ápice redondeado a 
ligeramente agudo, a veces emarginado o premorso. 
Receptáculos insertos. Esporangios 6–15 por soro.

Especie pantropical (Larsen et al. 2010), en 
Sudamérica se lo encuentra en selvas húmedas, 
como epífito de helechos arborescentes o saxícola, 
también sobre troncos caídos.

Observaciones. Es uno de los helechos 
tropicales más ampliamente distribuido (Larsen et 
al. 2010), y requiere una revisión para confirmar 
su identidad, ya que probablemente constituya un 
complejo de especies. En Argentina se lo puede 
encontrar creciendo junto con H. crispum, del 
que se diferencia por el margen de la hoja entero 
y plano, las hojas completamente glabras, y el 
indusio glabro, con su base inmersa en el segmento 
terminal.
Material seleccionado: ARGENTINA, JUJUY, Depto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Río de las Piedras, 
1750 m, 01.X.1986, Iudica & Ramadori 340 (SI); cerca 
de Aguada del Tigre, 1630 m, 05.VII.2010, C. Larsen & 
M. Arana 159 (SI, RCVC). SALTA, Depto. Santa Victoria, 
Parque Nacional Baritú, 1600–1700 m, 4.X.1985, A. 
Brown 2024 (SI); Depto. Iruya, Río Piedra, 1120 m, 
17.X.1982, P.R. Legname 8735 (LIL).

3.4. Hymenophyllum tunbrigense var. cordobense 
Hieron., en Engler, Bot. Jahrb. 22: 361. 1896. 
TIPO: Argentina, “Córdoba. Sierra de Achala, en 
la quebrada, cerca del Puesto Alegre”, 5-III-1877, 
G.H.E.W. Hieronymus 873 (Lectotipo designado  por 
Larsen 2014: 104, CORD00001407!; Isolectotipo 
SI012004!). Fig. 5a-d

Rizomas largamente rastreros, filiformes, 
pardo oscuros, de 0,14–0,3 mm de diámetro.; 
pelos del rizoma rojizos, simples, de 0,3–0,6 mm, 
escasos. Hojas distantes, de 3,3–10 cm. Pecíolos 
capilares, pardos a pardo oscuros, de 0,5–2,5 cm 
long., no alados, con algunos pelos rojizos, simples 
paucicelulares, de 0,3–0,46 mm. Láminas de contorno 
ovado-lanceolado u ovado-lineal-lanceolado, 
pinnado-pinnatífidas a 3–4-pinnatífidas, de 2,7–9 × 
0,5–1,2 cm, con pequeños pelos bicelulares rojizos 
sobre el raquis y las venas. Raquis pardo oscuro, 
alado hacia el ápice, a partir del cuarto al séptimo 
par de pinnas. Pinnas flabeladas a rómbicas, a veces 
trapeciformes, distanciadas, ascendentes, en número 
de 6–12 pares por lámina, con pocos segmentos 
(2–4), 3–4-pinnatífidas, las basales divididas hacia 
ambos lados, las apicales más desarrolladas en el 
lado acroscópico. Segmentos lineales, de 0,8–1 mm 
lat., con ápice redondeado y margen dentado. Soros 
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Figura 5 – a-d. Hymenophyllum tunbrigense var. cordobense – a-b. aspecto general; c. detalle de una pinna fértil; d. 
detalle de un soro. (C. Larsen 160 - SI). e-g. Hymenophyllum polyanthos – e. aspecto general; f. detalle de un par de 
pinnas; g. detalle de un par de soros. (A. Brown 2024 - SI).
Figure 5 – a-d. Hymenophyllum tunbrigense var. cordobense – a-b. habit; c. detail of a pinnae with sori; d. detail of a sorus. (C. Larsen 
160 - SI). e-g. Hymenophyllum polyanthos – e. habit; f. detail of a pair of pinnae; g. detail of a pair of sori. (A. Brown 2024 - SI).

subaxilares, 1 por pinna, raramente más, sobre un 
corto segmento angostamente alado, en ocasiones 
lobulado, arqueado en la base. Involucros ovados, 
no inmersos en la lámina, de base algo engrosada, 
aguda, ápice redondeado, de margen entero o 
dentado, valvas abiertas hasta más de la mitad. 
Receptáculo inserto, cilíndrico a fusiforme, grueso, 
con aprox. 30 esporangios.

La especie H. tunbrigense constituye un taxón 
cosmopolita que, en Argentina, está representada 
por dos variedades alopátricas: H. tunbrigense var. 
tunbrigense en los bosques andino-patagónicos 

de Argentina y Chile (Larsen et al. 2013), e H. 
tunbrigense var. cordobense, que habita la región 
serrana de Argentina en las provincias de Catamarca, 
Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba (Arana et al. 2013), 
donde crece sobre rocas con cubierta muscinal, entre 
1200 y 2100 m s.m.

Observaciones. La variedad cordobense, difiere 
de la variedad tipo por sus láminas de contorno 
lanceolado, angostas (vs. contorno ovado u ovado-
elíptico) y con pinnas remotas (vs. aproximadas, 
hasta imbricadas) (de la Sota 1977). Recientemente se 
analizaron diferencias morfológicas y anatómicas entre 
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las variedades de H. tunbrigense que, junto con nuevos 
datos moleculares y su ubicación en la filogenia de 
Hymenophyllum permitirían reconocer las variedades 
a nivel específico (Larsen et al. en prep.).
Material seleccionado: ARGENTINA. CÓRDOBA, 
Depto. Cruz del Eje, Ruta Provincial 28, de Tanti a 
Taninga, pie oriental de Los Gigantes, 1860 m, 08.X.2009, 
F.O. Zuloaga 11314 (SI). Depto. Calamuchita, Villa 
Alpina, 11/10/2009, C. Larsen 68 (SI). JUJUY, Depto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Aguada del Tigre, 
1630 m, 05.VII.2010, C. Larsen & M. Arana 160 (SI, 
RCVC). SALTA, Depto. Capital, Quebrada de San 
Lorenzo, saxícola, 2100 m, 25.VIII.1985, C. Palací 149 
(MCNS). Depto. Santa Victoria, Los Toldos, sobre capa 
muscinal en tronco, 1600 m, 6.VII.1998, O. Martinez & E. 
de la Sota 674 (MCNS). TUCUMÁN, Depto. Chicligasta, 
Casa de Piedra, afluente del arroyo del Bajo Grande, 1233 
m, 04.XI.2009, C. Larsen & E. Ulibarri 107 (SI). 

4. Polyphlebium angustatum (Carmich.) 
Ebihara & Dubuisson, Blumea 51(2): 240. 2006. 
Vandenboschia angustata (Carmich.) Copel., 
Philipp. J. Sci. 73: 466. 1941. Trichomanes 
angustatum Carmich., Trans. Linn. Soc. London 
12: 513. 1819. TIPO: Tristan da Cunha, D. 
Carmichael s.n. (Holotipo K (?) no localizado; 
isotipo BM 001044269 imagen digital!). 
 Fig. 6f-g

Plantas con rizomas rastreros, delgados, 
filiformes, de aprox. 0,5 mm de diámetro, 
densamente cubierto con pelos castaños; con 
raíces delgadas. Hojas remotas de hasta 20 × 5 
cm long.. Pecíolos delgados, glabros de hasta 5 
× 0,3 cm. Láminas de contorno lineal-elíptico a 
ovado lanceolado, simétricas a ambos lados del 
raquis, 2–3 pinnadas, glabras, de 10–12 × 2–3 cm, 
abrupta o gradualmente reducida hacia la base. 
Raquis primario sin alas. Pinnas remotas, con 
raquis secundario angostamente alado. Segmentos 
ascendentes, no superpuestos, los del último orden 
lineales, de 0,5–0,8 mm de ancho, con una única 
vena y de ápice redondeado. Soros subaxilares, 
uno a cinco por pinna, con involucros alados, las 
alas de tres o cuatro hileras de células de ancho, 
cónicos, sin labios diferenciados. Receptáculo 
largamente exerto.

Especie frecuente en América tropical, 
desde México y el Caribe (Cuba, Puerto Rico), 
Isla Tristán da Cunha y Guatemala hasta Bolivia, 
Brasil, Uruguay y Norte de Argentina (Davidse et 
al. 1995), en provincias del Noroeste y en Misiones, 
donde se comporta como epífito en cáudices 
de Alsophila setosa Kaulf. (Marquez & Yañez 
2012). En las Yungas del sur habita en lugares 

sombríos, sobre rocas y troncos muertos en lugares 
hiperhúmedos en las provincias de Jujuy y Salta.

Observaciones: Polyphlebium angustatum 
es muy afín a P. capillaceum (L.) Ebihara & 
Dubuisson, de la cual es muy difícil separarla. Las 
principales diferencias se encuentran a nivel de las 
costas, aladas en P. angustatum, mientras que en P. 
capillaceum no hay tejido expandido como alas en 
los ejes, o si lo hay, es solo cerca del ápice. Otras 
diferencias se encuentran en los últimos segmentos, 
que son más angostos (los de P. angustatum son de 
0,1 a 0,4 mm de ancho). Además, se diferencian por 
el indusio que no es alado, o, si existen alas, éstas 
solo están constituidas por una hilera de células de 
ancho. P. capillaceum es una especie que habita 
desde México hasta Perú (Tryon & Stolze 1993).
Material seleccionado: ARGENTINA. JUJUY, Depto. 
Ledesma, Parque Nacional Calilegua, Aguada del Tigre, 
1630 m, 05.VII.2010, C. Larsen & M. Arana 152 (SI, 
RCVC). SALTA. Dpto. Orán, Aguas Blancas, finca El 
Arrazayal, salto 20 m río El Nogal, 1000 m, 24.III.1985, 
C. Palací 108 (MCNS). Depto. Santa Victoria, Parque 
Nacional Baritú, Arroyo Baritú, bosque de Podocarpus, 
1600–1700 m, 04.X.1985, A. Brown 2020 (SI).

Análisis Panbiogeográfico
Los patrones de distribución de las nueve 

especies de Hymenophyllaceae de las Yungas 
sur (Fig. 7a-i) se componen de: 1) Un Trazo 
individual pantropical, correspondiente a 
Hymenophyllum polyanthos (Fig. 7e). En los 
análisis moleculares realizados con muestras de 
localidades distantes (Japón, Tahití, Isla Reunión, 
Bolivia), esta especie se ubicó muchas veces 
ocupando posiciones diferentes dentro del clado 
del subgénero Mecodium (Hennequin et al. 2010), 
lo cual muestra la necesidad de un estudio más 
exhaustivo para esclarecer su identidad; 2) Un 
Trazo individual gondwánico, que conecta África 
y Madagascar con América del Sur, perteneciente a 
la especie Didymoglossum reptans (Fig. 7i) Trazos 
individuales neotropicales, correspondientes 
a Didymoglossum hymenoides y D. krausii, 
Crepidomanes pyxidiferum, Hymenophyllum 
crispum y Polyphlebium angustatum. Todas estas 
especies establecen la conexión de la región de 
las yungas sur con la región de la mesopotamia 
argentina y austral brasileña. 4) Trazos individuales 
endémicos, de las especies Hymenophyllum 
capurroi e H. tunbrigense var. cordobense (Fig. 
7g,h), características de las Yungas sur o Bosques 
Tucumano-Bolivianos,  llegando la segunda hasta 
los sistemas serranos del centro de Argentina. 
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Figura 6 – a-e. Hymenophyllum capurroi – a. aspecto general; b. detalle de una pinna; c. detalle de un involucro; d. 
detalle de un pelo del margen de la lámina; e. detalle de un pelo del raquis. (C. Larsen 138 - SI). f-g. Polyphlebium 
angustatum – f. aspecto general; g. detalle de un segmento fértil. (modificado de E.R. de la Sota 1977).
Figure 6 – a-e. Hymenophyllum capurroi – a. habit; b. detail of a pinnae; c. detail of an involucre; d. detail of a hair from lamina margin; 
e. detail of a hair from the rachis. (C. Larsen 138 - SI). f-g. Polyphlebium angustatum – f. habit; g. detail of a fertile segment. (modificado 
de E.R. de la Sota 1977).

Como resultado de la superposición de 
todos los trazos individuales, se observa un trazo 
generalizado (Fig. 8) centro y sudamericano, en 
donde el mayor número de componentes con 
distribución en las Yungas sur están en contacto 
con los Andes Tropicales, llegando hasta el sur 
de México y las Antillas por el norte, y hasta las 
Guayanas por el este. Además se demuestra que 
las Yungas sur poseen vinculaciones estrechas con 
el dominio Paraná, (sensu Morrone 2014), con 

algunas especies (Fig. 7b,c,d,f,i) salvando la barrera 
árida representada por el dominio Chaqueño (sensu 
Morrone 2014). Finalmente, sólo se obtuvo un trazo 
generalizado, por lo tanto no consideran nodos, 
que ocurren cuando existe convergencia de trazos 
generalizados; esto implica que en el noroeste de la 
Argentina, para la Familia Hymenophyllaceae, no 
hay confluencia de biotas ancestrales, lo que implica 
que todas las especies presentes corresponden a un 
linaje con una historia geobiótica común.
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De acuerdo a los trazos, es posible establecer 
tres patrones distribucionales principales: 1) 
Gondwánico: con el trazo individual de D. reptans 
(Fig. 7i), ya establecido previamente por Arana et 
al. (2011, 2012) para las licofitas y por Moran & 
Smith (2001) y Janssen et al. (2007) para diversos 
grupos de helechos; 2) Pantropical: correspondiente 
al trazo individual de H. polyanthos, que conecta 
el área gondwánica América del Sur-África-
Madagascar con las islas del sudeste asiático (Fig. 
7e). Estas amplias distribuciones, en trabajos 
previos han sido explicadas por dispersión a 
larga distancia (Prado & Hirai 2014), debido a 
que los helechos poseen esporas muy pequeñas y 
livianas que pueden encontrarse a gran altura en 
la atmósfera, aunque las esporas que llegan a gran 
altitud están irreversiblemente dañadas por los 
rayos ultravioletas (Schaeffer 2011); y en el caso 
particular de las esporas de Hymenophyllaceae, al 
contener clorofila, poseen un período de viabilidad 
muy corto. Además las Hymenophyllaceae, por 
su alta dependencia de la humedad ambiental, 
no sobrepasarían barreras biogeográficas como 
pueden ser los océanos, las montañas y, en 
particular, las regiones áridas (Hennequin et al. 
2006) representada en la región por la Zona de 
Transición Sudamericana. De acuerdo al enfoque 
Panbiogeográfico, los eventos tectónicos y 
climáticos son la mayor fuerza de los cambios 
geográficos y fragmentación de los componentes 
bióticos ancestrales (Echeverry & Morrone 
2013). Hennequin et al. (2006) han demostrado 
que Hymenophyllum posee una distribución 
ancestral gondwánica, y que luego sufrió eventos 
vicariantes que se corresponden a la secuencia 
de fragmentación del supercontinente Gondwana 
en cuatro regiones: América del Sur, África, 
Madagascar-India y la Antártida-Australia-Nueva 
Zelanda-Nueva Caledonia. Teniendo en cuenta el 
trazo individual de H. polyanthos, la conexión con 
Malasia-Polinesia se podría explicar por eventos 
dispersivos (= de movilidad) desde regiones 
gondwánicas próximas a través de Papua- Nueva 
Guinea (Hennequin et al. 2006). 

Por último el patrón 3) Neotropical: 
conformado por el resto de las especies 
(Didymoglossum hymenoides y D. krausii, 
Crepidomanes pyxidiferum, Hymenophyllum 
crispum y Polyphlebium angustatum), resultado 
del evento vicariante gondwánico y que contribuye 
a la hipótesis del componente biótico ancestral 
encontrado previamente en licofitas y otros grupos 
de helechos (Arana et al. 2012, 2013), en donde 

los Andes Centrales y las Sierras Subandinas 
están vinculadas estrechamente con los Andes 
del Norte (Gregory-Wodzicki 2000), tal cual 
fue propuesto por de la Sota (1973) y Ponce et 
al. (2002) y en consonancia con el denominado 
“patrón distribucional montano” por Ferro & 
Morrone (2014). Aquí también se establece una 
conexión entre las selvas Paranaense y Yungueñas 
mediante las especies Hymenophyllum crispum, 
Polyphlebium angustatum, Didymoglossum 
hymenoides y D. krausii (Fig. 7b,c,d,f, y i). Este 
patrón es compartido por otras plantas: las licofitas 
Selaginella sellowii Hieron. y Diphasiastrum 
thyoides (Humb. ex Bonpl. & Willd.) Holub (Arana 
et al. 2012); helechos del género Asplenium L. 
(Ganem et al. 2007), Dennstaedtia Bernh. (Yañez 
et al. 2014), Osmunda (Arana & Ponce 2015), 
numerosas angiospermas (Pennington et al. 2000; 
Garcia et al. 2014) y por grupos animales, como 
las aves que aprovechan los bosques en galería a 
la largo de los cursos de agua de los ríos Bermejo, 
Pilcomayo, Paraguay y Paraná (Nores 1992). Estos 
bosques en galería constituirían relictos de una 
distribución más amplia de las selvas durante los 
períodos interglaciares del Pleistoceno y Holoceno, 
en donde las selvas de las Yungas y Paranaense 
cubrirían un territorio mucho mayor que el actual 
(Van der Hammen 1974; Bigarella & de Andrade-
Lima 1982; Pennington et al. 2000). Esta gran 
superficie boscosa fue gradualmente fragmentada 
en dos partes, una en el oeste (Yungas) y otra en 
el este (Paranaense) por el avance de los bosques 
xerófilos del domino Chaqueño, provocando la 
consecuente vicarianza dinámica de los taxones que 
componen estos bosques húmedos subtropicales, 
que ocupan dos áreas disyuntas entre los 23°S y 
29°S (Morrone & Coscarón 1996; Pennington et 
al. 2000; Katinas & Crisci 2008). Esta secuencia 
de eventos está sustentada, además, por evidencias 
paleontológicas, paleoclimatológicas y geológicas 
que indican que un clima templado prevaleció en 
Sudamérica durante el Terciario y fue seguido de 
un enfriamiento y aridificación en el Oligoceno y 
Mioceno, proceso completado por el alzamiento 
de los Andes (Romo & Morrone 2011; Simões et 
al. 2012). La región de las Yungas se caracteriza 
por un fuerte gradiente altitudinal que se refleja 
en la composición específica de la vegetación, 
dependiendo de este gradiente se encuentran 
especies adaptadas a las más diversas condiciones 
ambientales (sequía, altas temperaturas, elevados 
niveles de humedad, heladas y nevadas invernales). 
Esta situación genera condiciones propicias para 
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Figura 7 – a-i. Trazos individuales de las especies de Hymenophyllaceae presentes en las Yungas sur. a. Crepidomanes 
pyxidiferum; b. Polyphlebium angustatum; c. Didymoglossum hymenoides; d. D. kraussii; e. Hymenophyllum polyanthos; 
f. Hymenophyllum crispum; g. H. capurroi; h. H. tunbrigense var. cordobense; i. Didymoglossum reptans.
Figure 7 – a-i. Individual Tracks of the species of Hymenophyllaceae from southern Yungas. a. Crepidomanes pyxidiferum; b. Polyphlebium 
angustatum; c. Didymoglossum hymenoides; d. D. kraussii; e. Hymenophyllum polyanthos; f. Hymenophyllum crispum; g. H. capurroi; h. 
H. tunbrigense var. cordobense; i. Didymoglossum reptans.
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Figura 8 – Trazo generalizado de las especies de 
Hymenophyllaceae. 
Figure 8 – Generalized track of the species of Hymenophyllaceae.

la coexistencia de especies de diferentes orígenes 
biogeográficos a lo largo del gradiente altitudinal 
(Brown et al. 2006). Las Hymenophyllaceae 
de esta región, en donde conviven especies con 
una distribución pantropical (H. polyanthos y D. 
reptans) y otras exclusivamente neotropicales 
(Hymenophyllum crispum, Polyphlebium 
angustatum, Didymoglossum hymenoides y D. 
krausii) ocupan los ambientes hiperhúmedos de 
este gradiente. 

En general se postula que la distribución 
actual de Hymenophyllaceae se originó por eventos 
vicariantes que fragmentaron una distribución 
generalizada gondwánica ancestral y que luego se 
complejiza por eventos de movilidad (=dispersión) a 
sectores cercanos con extinciones en diversas áreas 
(Copeland 1947; Farrar 1993; Hennequin 2003). 
Aunque esto adolece de evidencia fósil (Dubuisson 
et al. 2013), es posible inferir; a partir de la 
filogenia de la familia, donde linajes de posición 
basal poseen una distribución intercontinental en 
el hemisferio sur (por ejemplo en los subgéneros  
Fuciformia, Globosa, Hymenoglossum del género 
Hymenophyllum), mientras que linajes que reúnen 
la presencia de caracteres derivados (subgéneros 
Mecodium, Hymenophyllum, Sphaerocionium 

del mismo género) presentan una distribución 
pantropical (Hennequin 2004); que la familia, 
a partir de una distribución austral gondwánica 
se diversificó posteriormente en áreas tropicales 
(Iwatsuki 1979; Hennequin 2004) como por 
ejemplo, las Yungas. Un proceso vicariante similar 
ha sido demostrado también para Cyatheaceae 
(Korall & Pryer 2014).

La zona austral de la Argentina y Chile, que 
constituye uno de los centros de concentración de 
especies de Hymenophyllum (Larsen et al. 2013), 
pertenece a la región Andina (sensu Morrone 
2015) y está separada de la región Neotropical 
por la Zona de Transición Sudamericana. Ésta 
última comprende las provincias biogeográficas 
del Páramo Norandino, Desierto Costero Peruano, 
Puna, Atacama, Prepuna y Monte (Morrone 2015), 
todos ellos ambientes áridos, sin bosques; estas 
regiones constituirían una barrera vicariante 
exitosa para la distribución de Hymenophyllaceae, 
ya que no hay ninguna vinculación entre la 
biota de la región Andina con la biota ancestral 
Neotropical establecida para las Yungas australes.

Conclusiones
En el noroeste de la Argentina y el sur 

de Bolivia se encuentra el límite austral de 
las pluviselvas andinas de América del Sur, 
llamadas “Selva tucumano-oranense”, “Bosques 
Tucumano-Bolivianos” o Yungas australes, 
donde se encuentran representados cuatro 
géneros de Hymenophyllaceae y nueve especies: 
Crepidomanes (C. pyxidiferum), que se registra 
por primera vez para la Argentina, Didymoglossum 
(3) Hymenophyllum, (4) y Polyphlebium (P. 
angustatum). 

Las particularidades microambientales de 
las Yungas generan condiciones propicias para la 
coexistencia de especies de Hymenophyllaceae con 
diferentes orígenes biogeográficos a lo largo del 
gradiente altitudinal, en donde conviven especies 
con una distribución pantropical (H. polyanthos y 
D. reptans), otros exclusivamente neotropicales 
(Hymenophyllum crispum, Polyphlebium 
angustatum, Didymoglossum hymenoides y D. 
krausii) y taxones exclusivos de esta región, 
como Hymenophyllum capurroi y H. tunbrigense 
var. cordobense con su límite de distribución 
austral en las Sierras Pampeanas del centro de 
Argentina, donde es el único representante de 
esta familia, lo que apoya la vinculación entre 
las Sierras Subandinas y las del centro argentino. 
Por otra parte se establece una conexión entre 
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las biotas de Hymenophyllaceae presentes en 
las Yungas y la selva Paranaense mediante las 
especies Hymenophyllum crispum, Polyphlebium 
angustatum, Didymoglossum hymenoides y D. 
krausii; salvando la diagonal árida formada por 
el dominio Chaqueño, que ocupa el norte y centro 
de la Argentina, sur de Bolivia, oeste y centro del 
Paraguay, y centro y noroeste del Brasil. Este patrón 
es compartido por diferentes linajes, tanto de plantas 
como de animales y contribuye con el proceso 
de fragmentación de los bosques sudamericanos 
debido a la aparición de la cuña árida chaqueña. 
Por otra parte, la Zona de Transición Sudamericana, 
conformada por ambientes áridos y semi-áridos, 
representa una barrera geobiótica exitosa para el 
componente biótico de Hymenophyllaceae de las 
Yungas argentinas.
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Resumo 
As espécies de Nephrolepis, segundo especialistas, são consideradas confusas do ponto de vista 
taxonômico, principalmente quanto aos caracteres morfológicos usados para definir os táxons restritos 
ao continente americano. No total, o gênero apresenta 19 espécies em regiões tropicais, das quais sete 
são nativas da América. No Brasil, o gênero está representado por nove espécies. O presente trabalho 
tem como objetivo o levantamento das espécies do gênero Nephrolepis na Amazônia brasileira e 
são apresentados chave de identificação, comentários, ilustrações e dados indicando seus ambientes 
preferenciais. Neste estudo, a ocorrência das espécies foi registrada a partir de coletas nos Estados 
do Acre, Pará e Mato Grosso. Foram analisados espécimes depositados nos Herbários BHCB, HB, 
HBRA, HPZ, IAN, INPA, MG, MIRR, R, RB, SP, SPF e UFRR, além de consulta ao herbário virtual 
NY. Na Amazônia brasileira o gênero está representado por sete espécies: Nephrolepis biserrata, N. 
brownii, N. cordifolia, N. pectinata, N. pendula, N. rivularis e N. undulata. Elas ocorrem nos diversos 
ambientes amazônicos e a forma de vida predominante é epífita, seguida pela rupícola e terrícola. 
Caracteres morfológicos como escamas da base do pecíolo, caule e raque e a forma do indúsio são 
importantes para a distinção das espécies no gênero.
Palavras-chave: samambaias, flora, taxonomia, floresta amazônica.

Abstract 
The species of Nephrolepis, according to experts, are considered confusing taxonomic point of view, 
especially regarding the morphological characters used to define the taxa restricted to the American 
continent. In total, the genus has 19 species in tropical regions, of which seven are native to America. 
In Brazil the genus is represented by nine species. This paper aims a survey of the Nephrolepis in the 
Brazilian Amazon and identification key, comments, illustrations, and data indicating their preferred 
environments are presented. In this study, the occurrence of species was surveyed through collecting 
expeditions in state of Acre, Pará and Mato Grosso. The specimens deposited in the herbaria BHCB, 
HB, HBRA, HPZ, IAN, INPA, MG, MIRR, R, RB, SP, SPF, UFRR were analyzed and NY through the 
virtual Herbarium. In the Brazilian Amazon the genus is represented by seven species: Nephrolepis 
biserrata, N. brownii, N. cordifolia. pectinata, N. pendula, N. rivularis and N. undulata. They occur in 
several Amazonian environments and the predominant life form is epiphyte, following by rupicolous 
and terrestrial. Morphological characters like the scales of the petiole base, rhizome and rachis plus 
the indusia shape are important for distinguishing species in the genus. 
Key words: ferns, flora, taxonomy, Amazon forest.
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Introdução
O gênero Nephrolepis  (recentemente 

transferido para a família Lomariopsidaceae) 
recebeu esse nome por apresentar o indúsio 
na forma de néfron ou rim (do grego nephros) 
(Smith et al. 2006; Zuquim et al. 2008). As 

espécies de Nephrolepis são popularmente 
conhecidas como escadinha do céu, samambaias 
e fetos (Sehnem 1979). É formado por 19 
espécies (Hovenkamp & Miyamoto 2005) que 
ocorrem principalmente nas regiões tropicais, 
das quais sete são nativas da América (Mickel 
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& Smith 2004) e nove ocorrem no Brasil Prado 
et al. (2015).

Várias espécies e/ou híbridos cultivares 
são comumente mantidos em jardins e podem 
se propagar para outros ambientes por meio 
da dispersão dos esporos (Tryon & Stolze 
1993; Hovenkamp & Miyamoto 2005). Muitas 
espécies crescem sobre rochas, em locais 
abertos e outras são pioneiras de locais inóspitos 
(Kramer 1990).

Os estudos realizados por Baker (1870), 
Christ (1897) e Heinricher (1907), constituem 
a literatura básica sobre a taxonomia de 
Nephrolepis. Posteriormente, outros estudos 
foram realizados por Tryon (1964), Pichi-
Sermolli (1968), Nauman (1979, 1981, 1985, 
1995), Smith (1981, 1995), Tryon & Tryon 
(1982), Mickel & Beitel (1988), Kramer (1990), 
Tryon & Stolze (1993) e Mickel & Smith (2004), 
os quais foram importantes contribuições para 
esclarecer a delimitação taxonômica das suas 
espécies.

As espécies de Nepholepis, segundo Tryon 
& Stolze (1993), são consideradas confusas 
do ponto de vista taxonômico, especialmente 
quanto à nomenclatura e caracteres morfológicos 
usados para definir os táxons restritos ao 
continente americano. Estes táxons foram 
estudados por Nauman (1985) e duas décadas 
depois, de forma mais ampla e completa por 
Hovenkamp & Miyamoto (2005).

Os  t r a t amentos  t axonômicos  ma i s 
abrangentes no Brasil foram publicados por 
Baker (1870) na Flora Brasiliensis e Sehnem 
(1979) na flora Catarinense. Nephrolepis 
é comumente mencionado em inventários 
florísticos e checklists  para a Amazônia 
brasileira,  tais  como: Sampaio (1930) e 
Tryon & Conant (1975), e para os Estados 
da região amazônica como Freitas & Prado 
(2005) no Amazonas; Prado & Moran (2009) 
no Acre e Fernandes et al. (2012) no Pará. 
Ainda com estudos florísticos da família de 
Nephrolepis (Davalliaceae e Lomariopsidaceae, 
respectivamente) nos estados da Amazônia 
brasileira apenas dois trabalhos tratam da 
taxonomia deste, Prado (2005) para a flora da 
Reserva Ducke (AM) que estudou três espécies 
(Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, N. brownii 
(Desv.) Hovenkamp & Miyam. e N. pectinata 
(Willd.) Schott) e Maciel & Pietrobom (2010) 
para o Campo Experimental da Embrapa 
Amazônia Oriental (PA) que estudaram três 

espécies (Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, 
N. brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. e N. 
rivularis (Vahl) Mett. ex Krug in Urban). Nestes 
dois últimos artigos são apresentadas chaves 
para as espécies, descrições, comentários e 
ilustrações para três espécies.

O presente trabalho tem como objetivo 
o levantamento das  espécies  do gênero 
Nephrolepis na Amazônia brasileira, fornecendo 
chave de identificação, comentários distintivos, 
ilustrações, bem como dados indicando seus 
ambientes preferenciais. 

Material e Métodos
Este estudo foi realizado com base no 

levantamento dos espécimes depositados nos 
herbários BHCB, HB, HBRA, HPZ, IAN, INPA, 
MG, MIRR, R, RB, SP, SPF, UFRR e consulta 
virtual ao Herbário NY (siglas seguem Thiers, 
continuamente atualizado). Foram realizadas 
expedições de coleta nos Estados do Acre, 
Pará e Mato Grosso pelo presente autor, sendo 
que os espécimes foram observados em seus 
hábitats naturais. Os espécimes recém coletados 
foram incorporados aos acervos dos Herbários 
do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG) e do 
Parque Zoobotânico da Universidade Federal 
do Acre (HPZ).

Optou-se por não apresentar descrições 
completas das espécies estudadas, porém para 
cada táxon é citada uma ou duas literaturas, 
nas quais descrições completas podem ser 
encontradas. Foram ilustradas as principais 
ca rac te r í s t i cas  u t i l i zadas  na  chave  de 
identificação.

A chave de identificação e os comentários 
distintivos das espécies foram elaboradas 
exc lus ivamen te  com base  no  ma te r i a l 
examinado. Nestas, foram utilizados os termos 
propostos por Lellinger (2002) e Hovenkamp 
& Miyamoto (2005). Para a apresentação 
do tratamento taxonômico, os táxons estão 
arranjados em ordem alfabética. As abreviaturas 
de autores dos táxons estão de acordo com 
Pichi-Sermolli (1996).

Neste trabalho é apresentada apenas a 
distribuição geográfica das espécies nos Estados 
da Amazônia brasileira, baseada nas coleções 
dos herbários supracitados e nos trabalhos de 
Prado (2005), Fernandes et al. (2010, 2012), 
Maciel & Pietrobom (2010) e  Prado et al. 
(2015).
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Chave para as espécies de Nephrolepis na Amazônia brasileira
1. Indúsio reniforme a orbicular, com enseio estreito.

2. Escamas do caule e da base do pecíolo patentes, contorcidas, emaranhadas, irregularmente 
dispersas  ...................................................................................................6. Nephrolepis rivularis

2’. Escamas do caule e da base do pecíolo adpressas ou semi-adpressas, não contorcidas, nunca 
emaranhadas, orientadas em direção ao ápice da fronde. 
3. Escamas da base do pecíolo totalmente adpressas, bicolores com centro negro e margens 

castanho-claras, ciliadas; soros marginais .......................................... 2. Nephrolepis brownii
3’. Escamas da base do pecíolo semi-adpressas, ápice livre, concolores, geralmente alaranjadas, 

margens inteiras; soros medianos .....................................................1. Nephrolepis biserrata
1’. Indúsio lunulado, com enseio amplo.

4. Plantas com 2 até 4 tubérculos nas raízes; escamas da raque hialinas ............................................  
 .................................................................................................................. 7. Nephrolepis undulata

4’. Plantas sem turbéculos nas raízes, se presente, apenas 1 por planta; escamas da raque castanho-
claras a avermelhadas. 
5. Raque com tricomas e escamas .......................................................3. Nephrolepis cordifolia
5’. Raque somente com escamas, presentes ao longo da mesma ou somente na base das pinas.

6. Escamas presentes ao longo da raque, 1-2,8 mm comprimento .....................................  
 ..................................................................................................4. Nephrolepis pectinata

6’. Escamas dispostas apenas na base das pinas, diminutas até 0,7 mm comprimento ........  
 ....................................................................................................5. Nephrolepis pendula

I. Nephrolepis Schott, Gen. Fil. Pl. t. 3. 1834.
Descrições: Smith (1981), Tryon & Stolze (1993), 
Nauman (1995), Mickel & Smith (2004) e 
Hovenkamp & Miyamoto (2005).

Na Amazônia brasileira ocorrem sete espécies 
de Nephrolepis: N. biserrata (Sw.) Schott, N. brownii 
(Desv.) Hovenkamp & Miyam., N. cordifolia (L.) 
C. Presl, N. pectinata (Willd.) Schott, N. pendula 
(Raddi) J. Sm., N. rivularis (Vahl) Mett. ex Krug in 
Urban e N. undulata (Afzel.) J. Sm., ou seja, 78% 
das espécies referidas para o Brasil por Barros et 
al. (2014). Os caracteres morfológicos mais úteis na 
separação das espécies foram a forma e disposição 
do indúsio e o tamanho, formato e orientação das 
escamas da base do pecíolo, caule e raque.

1. Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott, Gen. Fil. 
Pl. t. 3. 1834. Aspidium biserratum Sw., J. Bot. 
(Schrader) 1800(2): 32. 1801. Tipo: Mauritius, 
Groendal s.n. (S 7416 [imagem!]).  Fig. 1a-b
Descrições em: Smith (1981), Tryon & Stolze (1993), 
Mickel & Smith (2004), Prado (2005) e Hovenkamp & 
Miyamoto (2005).
Material selecionado: BRASIL. ACRE: 07°37’S, 
72°37’W, 25.VIII.1986, T.B. Croat & A. Rosas 62682 
(INPA). AMAZONAS: Manaus, 02º53’S, 59º58’W, 
20.III.1995, J. Prado et al. 629 (INPA, MG, R, 

SP). AMAPÁ: 3°48’N, 51°53’W, 02.VIII.1960, 
L.H.Th. Westra 47304 (MG, NY). PARÁ: Marituba, 
01°25’30,2”S, 048°16’57”W, 31.X.2013, S. Maciel 
1774 (MG). RONDÔNIA: Jaci Paraná, 09° 15’ 59”S, 
64° 40’ 14”W, 10.VI.2009, G. Pereira-Silva et al. 
14489 (NY). RORAIMA: Ilha de Maracá, 3°23’N, 
61°26’W, 26.IV.1984, W. Milliken et al. 98 (INPA, 
MIRR). MARANHÃO: Santa Luzia, 3°50’S, 46°04’W, 
26.III.1983, E.L. Taylor et al. 1092 (MG, NY). 
MATO GROSSO: Cáceres, Junto ao Rio Piraputanga, 
01.XI.1987, A. Salino 178 (BHCB).

Nephrolepis biserrata distribui-se em 
Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Mato 
Grosso e Maranhão. Desenvolve-se nos diversos 
ecossistemas amazônicos, como nas áreas alagadas 
dos igapós e nas várzeas, frequentemente como 
epífita sobre palmeiras ou de outras árvores e 
terrestre nas florestas de terra firme. Ocorre em 
floresta secundária e clareiras, onde geralmente 
formam grandes populações, raramente cresce em 
florestas primárias. Altitude 0–150 m.

Nephrolepis biserrata é caracterizada pelas 
escamas da base do pecíolo e caule semi-adpressas, 
concolores, esparsas, ascendentes, estreitas, 
margens inteiras, ápice livre (Fig. 1b). As frondes 
são densamente cobertas por tricomas e escamas. 
A maior densidade de tricomas é observada sobre 

Resultados e Discussão
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Figura 1 – a-b. Nephrolepis biserrata – a. pina fértil; b. escama do caule. c-e. N. brownii – c. pina fértil; d. base do pecíolo 
com escamas adpressas; e. escama do caule. f-g. N. cordifolia – f. pina fértil; g. escama do caule. h-k. N. pectinata – h. 
pina fértil; i-j. escamas da raque; k. escama do caule. l-m. N. pendula – l. pina fértil; m. escama da base da pina. n-o. N. 
rivularis – n. pina fértil; o. escama do caule. p. N. undulata – p. pina fértil.
Figure 1 – a-b. Nephroleis biserrata – a. fertile pinna; b. rhizome scale. c-e. N. brownii – c. fertile pinna; d. base of petiole with appressed scale; 
e. rhizome scale. f-g. N. cordifolia – f. fertile pinna; g. rhizome scale. h-k. N. pectinata – h. fertile pinna; i-j. rachis scales; k. rhizome scale. 
l-m. N. pendula – l. fertile pinna; m. scale of pinna base n-o. N. rivularis – n. fertile pinna; o. rhizome scale. p. N. undulata – p. fertile pinna.
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a raque em ambos os lados. O indúsio é inconspícuo, 
enrugado e mediano (Fig. 1a).

Segundo Hovenkamp & Miyamoto (2005) 
todas as formas de Nephrolepis biserrata apresentam 
um distinto soro inframarginal a mediano e com um 
enseio estreito. Ainda de acordo com estes autores, 
os espécimes que ocorrem na América do Sul são 
conspicuamente pilosos em todas as estruturas da 
fronde.

2. Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & 
Miyam., Blumea 50(2): 293. 2005. Nephrodium 
brownii Desv., Mém. Soc. Linn. Paris 6: 252. 1827. 
Tipo: Australia, R. Brown 20 (BM n.v., K 1092495 
[imagem!]). Fig. 1c-e
Descrições em: Mickel & Smith (2004, como N. hirsutula) 
e Hovenkamp & Miyamoto (2005).
Material selecionado: ACRE: Rio Branco. Parque 
Zoobotânico da UFAC, 09°57’8”S, 67°52’25”W, 
23.08.2011, S. Maciel et al. 1696 (HPZ). AMAZONAS: 
Manaus, 02°19’S, 60°05’W, 18.VIII.1995, M. Nee 46217 
(INPA). AMAPÁ: Pedra Branca do Amapari, 0°37’N, 
51°38’W, 15.IX.2001, L.A. Pereira & J.P. Reis 643 
(BHCB). PARÁ: Moju, 01º44’06,7”S, 48º30’05,1”W, 
25.III.2010, S. Maciel 1643 (MG). MATO GROSSO: 
Carlinda, 10°07’19,5” S, 55°34’15,8” W, 28.VIII.2013, S. 
Maciel 1765 (MG).

Esta espécie é introduzida no Brasil, ocorrendo 
nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Mato 
Grosso e Maranhão. Nephrolepis brownii cresce em 
diversos ambientes amazônicos como: floresta de terra 
firme, floresta de várzea, ma ta de igapó, capoeira, 
floresta ciliar e campinarana. É frequentemente 
observada e coletada crescendo em lugares abertos, 
como margens de estradas, clareiras ou em plantações 
de diversas monoculturas, por exemplo, de mandioca 
(Manihot spp.). Altitude 50–125 m.

Mickel & Smith (2004), na flora do México, 
descreveram Nephrolepis brownii como N. hirsutula 
(G. Forst.) C. Presl (Hovenkamp & Miyamoto 2005). 
Segundo estes mesmos autores, N. brownii é a espécie 
de samambaias mais recentemente introduzida 
no novo mundo e está rapidamente se tornando 
naturalizada em muitos países. Este comentário foi 
feito a partir das coleções examinadas desde 1970. 
No entanto, verificando as coleções dos espécimes 
amazônicos, observou-se que esta espécie já havia 
sido coletada em 1928 por Sampaio no Pará, nos 
levando a crer que N. brownii pode ser uma espécie 
introduzida há muito mais tempo no Neotrópico, ou 
pelo menos na Amazônia brasileira.

Nephrolepis brownii distingui-se das demais 
espécies do gênero pela escama da base do pecíolo 
(Fig. 1d) e caule totalmente e fortemente adpressa, 

bicolor com centro negro e margens ciliadas castanho-
claras (Fig. 1e), presença de uma aurícula conspícua 
na base acroscópica da pina (Fig. 1c), superfície 
adaxial da costa com muitos tricomas e escamas, 
escamas esparsas sobre o tecido laminar na face 
abaxial, adaxialmente glabro e com soros marginais.

Nas coleções dos herbários estudados observou-
se que todos os espécimes de Nephrolepis brownii 
estavam identificados como N. biserrata ou N. 
hirsutula. Para a distinção entre N. brownii e N. 
biserrata a combinação das escamas da base do 
pecíolo fortemente adpressa e bicolor (vs. escama 
da base do pecíolo patente e concolor), da base 
acroscópica da pina com uma aurícula conspícua 
(vs. base acroscópica da pina sem aurícula) e dos 
soros frequentemente marginais (vs. medianos) são 
suficientes para a separação destas espécies. 

Nepholepis brownii e N. hirsutula são 
semelhantes morfologicamente, pois compartilham 
várias características, como a escama da base do 
pecíolo totalmente adpressa e bicolor, além da 
base acroscópica da pina fortemente auriculada 
(Hovenkamp & Miyamoto 2005). No entanto, a 
superfície adaxial da costa glabra (vs. pilosa) em N. 
hirsutula é dignóstica para esta espécie. Além disso, 
Nephrolepis hirsutula ocorre apenas no continente 
asiático.

3. Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, Tent. Pterid. 
79. 1836. Polypodium cordifolium L., Sp. Pl. 2: 
1089. 1753. Lectótipo (Verdcourt, 1996): Hispaniola, 
Ekman H11627 (K 590569 [imagem!], S 05-10807 
[imagem!]). Fig. 1f-g
Descrições em: Mickel & Smith (2004) e Hovenkamp & 
Miyamoto (2005).
Material selecionado: AMAZONAS: Vicinity of Pico 
Rondon, 01º32’N, 62º48’W, 3.II.1984, G.T. Prance et 
al. 28784 (INPA, MG). MATO GROSSO: Alto Taquari, 
17º50’S, 53º17’W, 21.II.1996, M.R. Pietrobom-Silva et 
al. 3009 (SPF). PARÁ: Conceição do Araguaia, 08°03’S, 
50°10’W, 9.II.1980, T. Plowman et al. 8568 (MG, INPA).

Ocorre apenas no Pará e Mato Grosso. 
Neprolepis cordifolia é uma espécie pouco comum 
na Amazônia brasileira. Ocorre em regiões de 
cerrados, matas de encosta, cachoeiras, matas ciliares, 
crescendo principalmente sobre rochas. Altitude 
350–620 m.

É caracterizada pelas escamas da raque 
castanho-claras, base da pina levemente a fortemente 
desigual, basiscopicamente arredondada ou cordada, 
acroscopicamente com uma aurícula sobrepondo a 
raque (Fig. 1f) e escamas da base do pecíolo e caule 
com ápice denticulado (Fig. 1g).
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Pode ser confundida com Nephrolepis undulata 
(Afzel.) J. Sm., mas as escamas da raque castanho-
claras (vs. escamas hialinas) são importantes 
para a distinção destas espécies, além de outras 
características que são discutidas em N. undulata.

4. Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott, Gen. fil, t. 
3. 1834. Aspidium pectinatum Willd., Sp. Pl. 5: 223. 
1810. Tipo: sem localidade, Willdenow 19753 (B-W 
1975301 [imagem!]). Fig. 1h-k
Descrições em: Prado (2005) e Hovenkamp & Miyamoto 
(2005).
Material selecionado: AMAZONAS: Santa Izabel do Rio 
Negro, Parque Nacional do Pico da Neblina, 28.XII.2004, 
F.A. Carvalho et al. 264 (INPA). RORAIMA: Serra dos 
Surucucus, 02º42’–47’N, 63º33’–36’W, 17.II.1979, G.T. 
Prance et al. 9991 (INPA, NY). PARÁ: Novo Progresso, 
Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo, 
08°44’06,6”S, 54°57’47,1”W, 23.VIII.2013, S. Maciel 
1764 (MG). 

Nephrolepis pectinata ocorre em Roraima, 
Amazonas e Pará. Cresce preferencialmente em 
paredões rochosos no interior da floresta e em alguns 
casos pode ser encontrada sobre palmeiras de babaçu, 
em pastagens e no interior da mata ciliar. Altitude 
100–1400 m.

Os espécimes aqui estudados, em geral, 
apresentam as escamas da raque (Fig. 1i-j) castanho-
claras a avermelhadas (1–2,8 mm comprimento), com 
ápice longo-filiforme, característica esta que melhor 
define esta espécie.

5. Nephrolepis pendula (Raddi) J. Sm., J. Bot. 
(Hooker) 4: 197. 1841 [1842]. Aspidium pendulum 
Raddi, Opusc. Sci. 3: 289. 1819. Tipo: Brasil, Raddi 
s.n. (FI n.v., K n.v., US 2423754 [imagem!]). 
 Fig. 1l-m
Descrições em: Nauman (1995) e Hovenkamp & Miyamoto 
(2005).
Material examinado: ACRE: Tarauacá, Rio Muru, 
16.IX.1968, G.T. Prance et al. 7298 (INPA).

Nephrolepis pendula ocorre somente no Acre. 
Cresce comumente sobre afloramentos rochosos de 
granito ou em floresta de terra firme, sobre palmeiras. 
Altitude ca. 700 m.

É caracterizada pela fronde longa e pendente, 
pecíolo lustroso, raque com escamas diminutas 
(menor que 0,7 mm comprimento) dispostas apenas 
na base das pinas (Fig. 1m).

Hovenkamp & Miyamoto (2005) comentaram 
que esta espécie é caracteristicamente glabra em 
muitos espécimes, com pecíolo sem qualquer tipo 
de escamas (quando presentes, com muitos longos 
apêndices marginais). No entanto, o único espécime 

encontrado na Amazônia brasileira possui escamas 
bicolores no pecíolo (castanho-escuras no centro 
e pardas nas margens), em sua maioria adpressas 
principalmente quando próximas à base, peltadas com 
margens erodidas e fimbriadas, sendo, as menores 
deltóides e pardas.

6. Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug in 
Urban, Bot. Jahrb. Syst. 24: 122. 1897. Polypodium 
rivulare Vahl, Eclog. Amer. 3: 51. 1807. Tipo: 
Montserrat, Ryan s.n. (C n.v.). Fig. 1n-o
Descrições em: Hovenkamp & Miyamoto (2005).
Material selecionado: ACRE: Cruzeiro do Sul, 07°30’0”S, 
72°50’44”W, 15.X.2001, J. Prado et al. 1163 (HPZ). 
AMAZONAS: Manaus, Reserva Ducke, 02º53’S, 59º58’W, 
24.V.1996, M.A.S. Costa & P.A.C.L. Assunção 545 
(INPA, SP). AMAPÁ: Serra do Navio, 0°53’N, 52°01’W, 
11.VII.2001, L.A. Pereira et al. 554 (BHCB). PARÁ: Acará, 
Genipaúba, 01º33’09,1”S, 48º21’19,7”W, 16.III.2011, S. 
Maciel et al. 1656 (MG). RONDÔNIA: 19.VIII.1971, 
P.J.M. Maas & H. Maas 393 (INPA). RORAIMA: Vicinity 
of Auaris, 04°03’N, 64°22’W, 11.II.1969, G.T. Prance 9829 
(INPA, MG, NY). MATO GROSSO: Carlinda, Rio Teles 
Pires Ilha próxima a MT 208, 10°07’19,5” S, 55°34’15,8” 
W, 28.VIII.2013, S. Maciel 1766 (MG).

Nephrolepis rivularis distribui-se em Roraima, 
Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato 
Grosso e Maranhão. É uma das espécies do gênero 
que se adapta bem às formas de vida, crescendo 
como epífita, rupícola e terrícola, nos mais variados 
substratos, ocorrendo principalmente em floresta de 
terra firme, campinarana e vegetação secundária, 
crescendo na margem das estradas ou no interior da 
mata, ou sobre rochas com musgos. Altitude 0–1400 m.

A espécie é caracterizada pela base acroscópica 
da pina aguda e basiscópica truncada (escavada) (Fig. 
1n), pinas medianas ligeiramente dimidiadas com 
a superfície adaxial glabra e abaxial com escassos 
tricomas (sobre as nervuras) e indúsio negro.

Nephrolepis rivularis possui como característica 
marcante as escamas do caule e base do pecíolo 
contorcidas, emaranhadas, patentes e não adpressas 
(Fig. 1o).

7. Nephrolepis undulata (Afzel. ex Sw.) J. Sm. 
Bot. Mag. 72(Companion): 35bis. 1846. Aspidium 
undulatum Afzel. ex Sw., J. Bot. (Schrader) 1800(2): 
32. 1801. Tipo: Anônimo s.n. (BM n.v.).  
 Fig. 1p
Descrições em: Mickel & Smith (2004) e Hovenkamp & 
Miyamoto (2005).
Material selecionado: MARANHÃO: Loreto, “Ilhas 
Balsas”, 07º30’S, 45º03’W, 19.II.1970, G. Eiten & L. Eiten 
10711 (SP). PARÁ: Parauapebas, Serra Sul, 06°23’46”S, 
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50°16’39”W, 17.III.2009, P.L. Viana et al. 4118 
(BHCB). MATO GROSSO: Chapada dos Guimarães, 
Caverna do Frances, 20.II.1988, A. Salino 426 (BHCB). 
TOCANTINS: Guaraí, ca. 2 km S. of Guará, 08° 51’ S, 48° 
31’ W, 19.III.1968, H.S. Irwin et al. 21477 (NY). ACRE - 
MATO GROSSO: III.1909, F.C. Hoehne 1483 (R).

É uma espécie com apenas poucos registros 
de coleta na Amazônia brasileira, tendo sido 
encontrada no Pará, Acre, Tocantins, Mato Grosso e 
Maranhão. Nephrolepis undulata ocorre em floresta 
de terra firme no interior da mata em paredões 
rochosos, e preferencialmente em canga. Altitude 
693–755 m. 

Nos espécimes analisados de Nephrolepis 
undula ta ,  fo i  comumente  observado  o 
desenvolvimento de 2 até 4 tubérculos nas raízes 
por planta, facilitando assim o seu reconhecimento. 
Outras características como a presença de diminutos 
tricomas (0.2 mm comprimento) na superfície 
abaxial da lâmina, escamas da raque hialinas e 
pinas com ápice agudo (Fig. 1p) são importantes 
para a distinção desta, principalmente em relação 
a N. cordifolia.
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Resumo 
Neste estudo foram coletados os indivíduos arbóreos e arbustivos da subfamília Papilionoideae na região 
noroeste do estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. A área possui a vegetação mais fragmentada do 
Estado e é ainda pouco conhecida quanto à composição da flora. Foram registradas 19 espécies arbóreas 
de Papilionoideae reunidas em 11 gêneros e três tribos. As tribos mais representativas foram Sophoreae, 
com Bowdichia, Leptolobium, Myroxylon, Ormosia e Sweetia, e Dalbergieae com Andira, Centrolobium, 
Machaerium e Platypodium, enquanto Dipterygeae foi representada por Dipteryx e Pterodon. O gênero com 
maior número de espécies foi Machaerium, com oito, seguido por Leptolobium, com duas. Os demais gêneros 
foram representados por uma espécie cada. Os dados de distribuição das espécies apontam para uma flora 
regional composta por espécies com ampla distribuição no domínio Cerrado, do Brasil central, e espécies 
que ocorrem prioritariamente no domínio de Mata Atlântica, no Brasil oriental. Chaves para identificação, 
descrições e ilustrações dos táxons encontrados são apresentadas.
Palavras-chave: Fabaceae, Faboideae, Cerrado, Floresta Estacional Semidecidual, florística.

Abstract 
In this study, we collected woody plants of Papilionoideae, Leguminosae, in the northwest region of São Paulo 
state, southeastern Brazil. The study area has one of the most fragmented vegetation within the context of the 
region, and it is still poorly known about the flora. Nineteen species were recorded in eleven genera and three 
tribes. The most representative tribes were Sophoreae, with the genus Bowdichia, Leptolobium, Myroxylon, 
Sweetia and Ormosia; tribe Dalbergieae, with Andira, Centrolobium, Machaerium and Platypodium, and tribe 
Dipterygeae represented by Dipteryx and Pterodon. Machaerium presented the highest number of species, 
with eight, followed by Leptolobium, with two species. The other genera were represented by one species 
each. The species distribution data showed that the regional flora consists of species with wide distribution in 
the Cerrado, in central Brazil, and species that occur primarily in the Atlantic forest in eastern Brazil. Keys, 
descriptions and illustrations of the taxa found are displayed.
Keywords: Fabaceae, Faboideae, Cerrado, Semideciduous Forest, floristic.
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Introdução
Leguminosae Juss. (Fabaceae Lindl.) é a 

terceira maior família das angiospermas com cerca 
de 750 gêneros e 19.500 espécies (Lewis et al. 
2005). Tradicionalmente está subdividida em três 
subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e 
Papilionoideae (Faboideae), porém a circunscrição 

e o número das subfamílias, a serem reconhecidas 
para a família estão em discussão (LPWG 
2013). Propostas de uma nova classificação 
sugerem a divisão da parafilética subfamília 
Caesalpinioideae em várias subfamílias (seis ou 10 
a 15) e a manutenção das subfamílias Mimosoideae 
e Papilionoideae (LPWG 2013).
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Análises filogenéticas e características 
morfológicas sustentam o monofiletismo de 
Papilionoideae (Doyle et al. 1997; Pennington 
et al. 2001; Wojciechowski et al. 2004; Cardoso 
et al. 2012), a qual é a maior das subfamílias de 
Leguminosae, com aproximadamente 13.800 
espécies distribuídas em 483 gêneros e 28 tribos, 
de distribuição cosmopolita (Lewis et al. 2005). 
As espécies de Papilionoideae são caracterizadas 
pelas folhas pinadas, uni a multi-folioladas e pelas 
flores papilionáceas com simetria zigomorfa e 
prefloração imbricada vexilar, exceto nas espécies 
das tribos Sophoreae e Swartzieae que possuem 
flores geralmente actinomorfas (Lewis et al. 2005). 
No Brasil ocorrem cerca de 100 gêneros e 1100 
espécies e, deste total, aproximadamente 67 gêneros 
e 348 espécies estão representados no estado de São 
Paulo (BFG 2015).

A região noroeste paulista é considerada 
uma das mais desmatadas e fragmentadas do 
estado de São Paulo, pelo histórico de degradação 
e exploração, fato agravado pelo pequeno número 
de unidades de conservação (Kronka et al. 2005; 
Necchi Júnior 2012). Este quadro somado ao 
conhecimento insuficiente sobre a diversidade 
resultou na indicação da região como “prioritária 
para o levantamento de fauna e flora no estado de 
São Paulo” por Metzger & Rodrigues (2008) e no 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que 
visou obter uma base para estudos de conservação 
da biodiversidade de fragmentos florestais 
remanescentes na região noroeste do estado de São 
Paulo (Necchi Júnior et al. 2012). Quanto à flora, 
o estudo resultou em uma síntese do conhecimento 
sobre a diversidade na região, com a caracterização 
florística de remanescentes de vegetação nativa 
(Taroda et al. 2012), mas, embora seja relevante a 
listagem de espécies, o trabalho não fornece chaves 
de identificação ou descrições que facilitem o pronto 
reconhecimento das mesmas. Nesta listagem a 
família Leguminosae foi representada por 71 das 
468 espécies (15,2%) e a subfamília Papilionoideae 
por 31 espécies (Taroda et al. 2012).

Neste contexto, o presente estudo objetivou, 
além de contribuir para o inventário das espécies 
arbóreas da subfamília Papilionoideae de 
Leguminosae representativas nas formações 
florestais da região noroeste do estado de São 
Paulo, fornecer subsídios para o reconhecimento 
das mesmas, por meio de chaves de identificação, 
descrições, ilustrações e comentários sobre a 
delimitação das espécies, e informações sobre sua 
a distribuição e períodos de floração e frutificação. 

Material e Métodos
A região noroeste do estado de São 

Paulo localiza-se no planalto ocidental paulista 
(Troppmair 1975), com topografia suave e 
relevo ondulado, relativamente uniforme (Arid 
et al. 1970). Seus limites incluem integralmente 
as Unidades de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos (UGRHIs) do Turvo-Grande e São José 
dos Dourados e partes das UGHRIs do Baixo 
Pardo, Baixo Tietê e Tietê-Batalha (Necchi 
Júnior et al. 2012). Esta área compreende as 
regiões administrativas de São José do Rio Preto, 
Araçatuba, e parte das regiões administrativas de 
Bauru (porção norte) e Ribeirão Preto (porção 
oeste) (Fig.1; Necchi Júnior et al. 2012).

O clima da região é classificado como 
Tropical Quente e Úmido (Aw de Köppen), com 
precipitação total anual entre 1.100 e 1.250 mm 
(± 225 mm), estação chuvosa entre outubro e 
março (cerca de 85% da precipitação total anual) 
e estação seca entre abril e setembro (cerca 
15% da precipitação total anual) (Barcha & 
Arid 1971). As temperaturas médias anuais são 
sempre maiores que 25ºC, com junho e julho 
correspondendo aos meses mais frios (média de 
cerca de 20ºC) e janeiro e fevereiro aos meses 
mais quentes (média de cerca de 30ºC) (Barcha 
& Arid 1971). A vegetação remanescente na 
região é caracterizada como predominantemente 
de Floresta Estacional Semidecidual, seguida 
por Cerrado e áreas de contato entre as duas 
fisionomias (Kronka et al. 2005).

O estudo foi desenvolvido em fragmentos 
nos municípios de Macaubal, Matão, Novo 
Horizonte, Planalto, Sales, Santo Antônio do 
Aracanguá, São João de Iracema, Turmalina, 
União Paulista e Votuporanga (Fig.1). As 
fisionomias predominantes nos fragmentos são 
Floresta Estacional Semidecidual e Cerrado, 
especificamente do tipo Cerradão (Veloso et 
al. 1991). 

Amostras dos indivíduos arbustivos e 
arbóreos foram coletadas entre julho de 2007 
e julho de 2008, percorrendo-se de forma 
assistemática o máximo de extensão de cada 
fragmento visitado. Todo o material coletado 
seguiu o procedimento de herborização de 
Fidalgo & Bononi (1989) e posteriormente foi 
depositado nos herbários BOTU e SJRP. Além do 
material coletado, foram examinadas as exsicatas 
provenientes da região em estudo dos Herbários 
BOTU, ESA, IAC, SP, SJRP, SPF e UEC.
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Figura 1 – Mapa de localização da região noroeste do estado de São Paulo com indicação das regiões administrativas 
e pontos onde foram realizadas as coletas, com indicação do município.
Figure 1 – Location map of the northwest region of São Paulo with administrative Region and points where the samples were taken 
with the municipalities.

A identificação das espécies foi realizada 
a partir do exame do material vegetativo e 
reprodutivo em estereomicroscópio e utilização 
de chaves de identificação e descrições constantes 
em bibliografia especializada, comparação 
com materiais identificados depositados nos 
herbários, imagens digitalizadas de espécimes 
“tipo” e auxílio de especialistas, quando 
necessário. Foi adotada a classificação de 
Lewis et al. (2005) para nomear as tribos. 
A nomenclatura morfológica adotada nas 
descrições foi baseada nos trabalhos de Radford 
et al. (1974), Rizzini (1977) e Polhill & Raven 
(1981); para frutos utilizou-se Barroso et al. 
(1999). Para confirmar as grafias dos nomes 
dos táxons foram consultadas a bibliografia 
pertinente ao grupo e a base de dados da Lista de 
Espécies da Flora do Brasil (BFG 2015).

As diagnoses genéricas, elaboradas quando 
o gênero foi representado por mais de uma 
espécie, basearam-se na literatura pertinente ao 

grupo taxonômico, a qual foi indicada após a 
descrição. A amplitude morfológica considerada 
para a elaboração da chave para identificação e 
as descrições das espécies foi aquela observada 
no material coletado na região noroeste do estado 
de São Paulo. As ilustrações de características 
diagnósticas foram feitas sob câmara-clara 
acoplada a estereomicroscópio Zeiss, e para 
cinco espécies não ilustradas foram citadas 
iconografias da Flora Brasiliensis (Bentham 
1862) e do artigo de Sartori & Tozzi (1998). Os 
comentários taxonômicos foram baseados nas 
observações de campo, nas análises de exsicatas 
e também em literatura pertinente aos grupos 
taxonômicos. Os dados de floração e frutificação 
foram baseados no material coletado na região. 
Material adicional foi utilizado quando o material 
coletado na região não estava completo para a 
descrição de todas as estruturas morfológicas.

Para a análise das distribuições geográficas 
e ocorrência em domínios fitogeográficos das 
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espécies encontradas na região noroeste foi 
elaborada uma tabela com informações gerais 
sobre a ocorrência de cada espécie, a partir 
dos dados da base Tropicos (2015), da Lista 
de Espécies da Flora do Brasil (BFG 2015), de 
literatura pertinente aos táxons (e.g. Sartori & 
Tozzi 1998) e de estudos abordando fisionomias 
vegetacionais do estado de São Paulo (Durigan 
et al. 2004, 2012). Além disso, foram avaliados 
os registros de ocorrência de material depositado 
em coleções de herbário, obtidos a partir da 
rede speciesLink (2015). Os registros foram 
visualizados a partir do mapa global para cada 
espécie no speciesLink (2015), para se ter uma 
ideia mais detalhada sobre a sua distribuição e 
as informações foram comparadas com os dados 
disponíveis em literatura específica, sempre que 
possível, para minimizar a entrada de erros de 
identificação pertinentes aos dados de coleções.

A partir da análise foi possível verificar 
a existência de dois padrões principais de 
distribuição para as espécies, nomeados neste 
estudo como “tipo 1” e “tipo 2”. No padrão “tipo 1” 
os registros foram mais concentrados no domínio 
Cerrado, no Brasil central, com maior densidade 
no planalto ocidental, no estado de São Paulo. No 
padrão “tipo 2” os registros foram predominantes 
no domínio Mata Atlântica, nas regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul, e apresentaram, em geral, poucos 
registros no planalto ocidental paulista.

Resultados e Discussão
No noroeste paulista foram encontradas 19 

espécies arbustivas e/ou arbóreas da subfamília 
Papilionoideae, distribuídas em 11 gêneros e três 
tribos. As tribos mais representativas em número de 
gêneros foram Sophoreae, com Bowdichia Kunth, 
Leptolobium Vogel, Myroxylon L.f., Ormosia 
Jacks. e Sweetia Spreng., e Dalbergieae, com 
Andira Lam., Centrolobium Mart., Machaerium 
Pers. e Platypodium Vogel, enquanto Dipterygeae 
foi representada por Dipteryx Schreb. e Pterodon 
Vogel. O gênero mais diverso foi Machaerium, 
com oito espécies, seguido por Leptolobium, com 
duas espécies. Os demais nove gêneros foram 
representados por uma única espécie cada.

As espécies inventariadas na região noroeste 
já haviam sido relacionadas para o estado de São 
Paulo (Wanderley et al. 2011) e são, em sua maioria, 
amplamente distribuídas no Brasil e nos países 
vizinhos, sendo apenas Centrolobium tomentosum 
Guillem. ex Benth. e Pterodon pubescens 

(Benth.) Benth. restritas ao Brasil (Tab.1; BFG 
2015). Sete espécies (Andira vermifuga (Mart.) 
Benth., Bowdichia virgilioides Kunth, Dipteryx 
alata Vogel, Leptolobium dasycarpum Vogel, 
Machaerium acutifolium Vogel, Platypodium 
elegans Vogel e Pterodon pubescens) ocorreram em 
fragmentos caracterizados como Cerradão e foram 
classificadas como padrão “tipo 1” de distribuição, 
com ocorrência prioritária no domínio Cerrado, no 
Brasil central, e maior densidade de registros no 
planalto ocidental paulista (speciesLink 2015). No 
Brasil estas sete espécies ocorrem prioritariamente 
no domínio Cerrado, mas também na Caatinga, 
Pantanal e/ou na Mata Atlântica, desde a região 
norte (principalmente no Maranhão) e nordeste até 
sudeste (São Paulo) ou sul (norte do Paraná) (BFG 
2015; speciesLink 2015). 

Outras seis espécies (Centrolobium 
tomentosum ,  Leptolobium elegans Vogel, 
Machaerium nyctitans (Vell.) Benth., M. stipitatum 
(DC.) Vogel, M. villosum Vogel e Ormosia arborea 
(Vell.) Harms ocorreram nos fragmentos de 
Floresta Estacional Semidecidual (Tab. 1). Exceto 
por M. stipitatum, amplamente coletado em todo 
o estado de São Paulo, estas espécies possuem 
poucos registros no planalto ocidental paulista 
(speciesLink 2015) e no Brasil são registradas 
predominantemente no domínio Mata Atlântica, 
nas regiões nordeste (Bahia), sudeste e sul (Paraná, 
Santa Catarina ou Rio Grande do Sul) (Lima et al. 
2015; speciesLink 2015) (padrão tipo 2). 

As demais seis espécies (Machaerium 
amplum Benth., M. brasiliense Vogel, M. hirtum 
(Vell.) Stellfeld, M. paraguariensis Hassl., 
Myroxylon peruiferum L.f. e Sweetia fruticosa 
Spreng. ocorreram tanto em Cerradão como em 
Floresta Estacional Semidecidual (Tab. 1), apesar 
de M. amplum e M. hirtum apresentarem padrão de 
distribuição similar ao tipo 1 e de M. brasiliense, 
M. paraguariense e Sweetia fruticosa apresentarem 
padrão de distribuição similar ao tipo 2.

Apesar do estudo das Papilionoideae da 
região noroeste do estado de São Paulo abarcar um 
número limitado de espécies, os dados apontam 
para uma flora composta por elementos com 
ampla distribuição no domínio Cerrado do Brasil 
central, em conjunto com elementos do domínio 
Mata Atlântica, provenientes da porção oriental 
do Brasil, similar ao relatado por Vivo (1998) para 
os mamíferos do estado de São Paulo. É provável 
que este padrão se repita para outros grupos 
taxonômicos.
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Tabela 1 – Distribuição geográfica, domínios fitogeográficos no Brasil e tipo de vegetação no estado de São Paulo das 
Papilionoideae coletadas na região no noroeste paulista. Distribuição no Brasil: siglas designativas das Unidades da Federação. 
Domínio fitogeográfico: Am - Amazônia, Ca - Caatinga, Ce - Cerrado, Ma - Mata Atlântica, Pa - Pantanal. Tipos de vegetação 
(fitofisionomia): Cer - Cerrado lato sensu , Fod - Floresta Ombrófila Densa, Fes - Floresta Estacional Semidecidual. Referências: 
1- Tropicos.org 2015, 2- BFG 2015, 3- Durigan et al. 2004, 4- Rodrigues & Tozzi 2012, 5- Sartori & Tozzi 1998. 
Table 1 – Geographical distribution, phytogeographic domains in Brazil and type of vegetation in São Paulo of Papilionoideae collected in the 
region in northwestern São Paulo. Distribution in Brazil: designative acronyms of Federative Units. Phytogeographic domains: Am - Amazonia, Ca 
- Caatinga, Ce - Cerrado, Ma - Atlantic Forest, Pa - Pantanal. References: 1- Tropicos.org 2015, 2- BFG 2015, 3- Durigan et al. 2004, 4- Rodrigues 
& Tozzi 2012, 5- Sartori & Tozzi 1998. 

Espécie Distribuição 
mundial Distribuição no Brasil Dom.fitogeog. 

Brasil
Tipo 
vegetação SP Referências

Andira vermifuga Bolívia, Brasil AC, AM, TO, BA, CE, MA, 
PI, DF, GO, MS, MT, MG, SP

Am, Ca, Ce, 
Ma Ce 1, 2, 3

Bowdichia 
virgilioides

Bolívia, Colômbia, 
Guiana, Suriname, 
Venezuela, Brasil

AM, AP, PA, RO, RR, TO, 
AL, BA, CE, MA, PA, PE, PI, 
RN, SE, DF, GO, MS, MT, 
ES, MG, SP, PR

Am, Ca, Ce, 
Ma, Pa Ce 1, 2, 3

Centrolobium 
tomentosum Brasil BA, DF, GO, ES, MG, RJ, 

SP, PR Ca, Ce, Ma Fes, Fod 1, 2

Dipteryx alata Bolívia, Brasil PA, RO, TO, BA, MA, PI, 
DF, GO, MS, MT, MG, SP Am, Ca, Ce Ce, Fes 1, 2, 3

Leptolobium 
dasycarpum Bolívia, Brasil RO, TO, BA, CE, MA, PI, 

DF, GO, MS, MT, MG, SP Am, Ce Ce 1, 2, 3

Leptolobium 
elegans Bolívia, Brasil GO, MS, MT, MG, SP, PR Ce Ce 1, 2, 3

Machaerium 
acutifolium

Argentina, 
Bolívia, Paraguai, 
Venezuela, Brasil

PA, RO, TO, BA, CE, MA, 
PA, PI, DF, GO, MS, MT, 
MG, SP, PR

Am, Ca, Ce, 
Ma, Pa Ce 1, 2, 3, 4

Machaerium 
amplum Bolívia, Brasil

AC, AM, PA, RO, BA, CE, 
MA, RN, DF, GO, MS, MT, 
MG, SP

Am, Ce, Ma Ce, Fes 1, 2, 3, 4

Machaerium 
brasiliense Argentina, Brasil AM, AL, BA, MA, PE, DF, 

GO, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
Am, Ca, Ce, 
Ma

Ce, Fes 1, 2, 3, 4

Machaerium hirtum Bolívia, Brasil

AC, AM, PA, TO, AL, BA, 
CE, MA, PA, PE, PI, RN, SE, 
DF, GO, MS, MT, ES, MG, 
RJ, SP, PR, SC

Am, Ca, Ce, 
Ma, Pa

Ce, Fes 1, 2, 3, 4

Machaerium 
nyctitans

Argentina, Bolívia, 
Brasil

BA, ES, MG, RJ, SP, PR, 
RS, SC Ce, Ma Fes 1, 2, 4

Machaerium 
paraguariense

Argentina, Bolívia, 
Paraguai, Brasil

BA, DF, GO, MS, MT, ES, 
MG, RJ, SP, PR, RS, SC Ce, Ma Ce, Fes 1, 2, 3, 4

Machaerium 
stipitatum

Argentina, 
Paraguai, Brasil

BA, DF, GO, MS, ES, MG, 
RJ, SP, PR, RS, SC Ce, Ma Fes 1, 2, 4

Machaerium 
villosum Bolívia, Brasil BA, CE, PI, DF, GO, MS, 

MG, SP, PR Ca, Ce, Ma Ce, Fes 1, 2, 4 
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Espécie Distribuição 
mundial Distribuição no Brasil Dom.fitogeog. 

Brasil
Tipo 
vegetação SP Referências

Myroxylon 
peruiferum

Argentina, 
Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana, 
México, Peru, 
Brasil

BA, CE, PA, DF, GO, MS, 
MT, ES, MG, RJ, SP, PR Ce, Ma Ce, Fes 1, 2, 3

Ormosia arborea
Guiana Francesa, 
Guiana, Venezuela, 
Brasil

BA, GO, ES, MG, RJ, SP Ce, Ma Fes 1, 2

Platypodium 
elegans

Bolívia, Colômbia, 
Panamá, Paraguai, 
Venezuela, Brasil

AC, AM, PA, RO, RR, TO, 
BA, CE, MA, PI, SE, DF, 
GO, MS, MT, ES, MG, RJ, 
SP, PR, SC

Am, Ca, Ce, 
Ma Ce 1, 2, 3

Pterodon pubescens Brasil TO, BA, MA, PI, DF, GO, 
MS, MT, MG, SP

Am, Ca, Ce, 
Pa Ce 1, 2, 3

Sweetia fruticosa Bolívia, Paraguai,
Brasil

BA, MA, MS, MT, ES, MG, 
RJ, SP, PR Ca, Ce, Ce, Fes 1, 2, 3

Chave para identificação dos táxons arbóreos de Papilionoideae
ocorrentes em fragmentos do noroeste paulista

1. Plantas armadas.
2. Arbustos; ramos com acúleos curvos ......................................................6.2 Machaerium amplum
2’. Árvores; ramos com acúleos retilíneos. 

3. Folíolos com venação broquidódroma, alternos; raque foliar ferrugíneo-pilosa; sâmara 
falciforme ...................................................................................... 6.5 Machaerium nyctitans

3’. Folíolos com venação craspedódroma, subopostos; raque foliar fusco-tomentosa; sâmara 
cultriforme .........................................................................................6.4 Machaerium hirtum

1’. Plantas inermes.
4. Presença de glândulas, pontuações e/ou traços translúcidos no limbo.

5. Folíolos com glândulas peltadas na face abaxial (Fig. 2f), sem pontuações ou traços; núcleo 
seminífero do fruto com superfície espinescente (Fig. 2h) ........3 Centrolobium tomentosum

5’. Folíolos sem glândulas peltadas na face abaxial, com pontuações e/ou traços translúcidos; 
núcleo seminífero do fruto com superfície lisa.
6. Pontuações e traços translúcidos nos folíolos (Fig. 2n); fruto sâmara (Fig. 2o) .............  

 .................................................................................................. 7 Myroxylon peruiferum
6’. Pontuações translúcidas areoladas no limbo, frutos de outros tipos.

7. Raque foliar alada; fruto drupa (Fig. 2k) .......................................4 Dipteryx alata
7’. Raque foliar não alada; fruto criptosâmara (Fig. 3k) .........10 Pterodon pubescens

4’. Ausência de glândulas, pontuações e/ou traços translúcidos no limbo.
8. Folíolos alternos. 

9. Flores com alas e pétalas da carena semelhantes entre si; androceu pseudomonadelfo .  
 .........................................................................................................11 Sweetia fruticosa

9’. Flores com alas e pétalas da carena desiguais entre si; androceu diadelfo ou monadelfo.
10. Folíolos com venação camptódroma; androceu diadelfo; sâmara com núcleo 

seminífero apical (Fig. 3j) .................................................. 9 Platypodium elegans
10’. Folíolos com venação broquidódroma; androceu monadelfo; sâmara com núcleo 

seminífero basal.
11.	 Folíolos	com	a	face	adaxial	glabra	e	nítida;	inflorescência	do	tipo	racemo.
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12.	 Ramos	com	cicatrizes	de	catáfilos;	folíolos	ovais	(Fig.	3c) ....................................................  
 .............................................................................................. 6.6 Machaerium paraguariense

12’.	 Ramos	sem	cicatrizes	de	catáfilos;	folíolos	elípticos ................. 6.3 Machaerium brasiliense
11’.	 Folíolos	com	a	face	adaxial	pilosa	e	opaca;	inflorescência	do	tipo	panícula.

13. Ramos sulcados, pilosos, sem lenticelas e com cicatriz estipular evidente; folíolos oblongos, 
lanceolados ou obovados, ápice agudo; cálice enegrecido (Fig. 3e) .......................................  
 ........................................................................................................ 6.8 Machaerium villosum

13’. Ramos não sulcados, glabros, lenticelados e sem cicatriz estipular evidente; folíolos elípticos, 
ápice retuso, mucronado; cálice creme-esverdeado .....................6.7 Machaerium stipitatum

8’. Folíolos subopostos e/ou opostos.
14. Corola não papilionácea (pétalas semelhantes entre si).

15. Folíolos ovais, face abaxial dos folíolos e frutos tomentosos .................................................  
 .................................................................................................. 5.1 Leptolobium dasycarpum

15’. Folíolos oval-lanceolados, face abaxial dos folíolos e frutos glabros .....................................  
 ..........................................................................................................5.2 Leptolobium elegans

14’. Corola papilionácea (pétalas diferenciadas em vexilo, asas e carena).
16. Folíolos elípticos, venação broquidódroma; fruto sâmara ........ 6.1 Machaerium acutifolium
16’. Folíolos oblongos, venação camptódroma; fruto de outros tipos.

17. Raque foliar com tricomas ferrugíneos; folíolos com a face adaxial opaca; fruto legume 
(Fig. 3h); sementes bicolores ........................................................... 8 Ormosia arborea

17’. Raque foliar glabra; folíolos com a face adaxial nítida; fruto drupa ou legume samaróide; 
sementes de coloração uniforme.
18. Estipelas presentes; vexilo rosa; androceu diadelfo; fruto drupa ............................  

 ..................................................................................................1 Andira vermifuga
18’. Estipelas ausentes; vexilo azul; estames livres; fruto legume samaróide (Fig. 2d)  

 ..........................................................................................2 Bowdichia virgilioides

1. Andira vermifuga (Mart.) Benth., Comm. 
Legum. Gen.: 44-45. 1837. Fig. 2a-b

Árvores 3–6 m alt., inermes, caule rugoso, 
com estrias longitudinais, acinzentado. Ramos 
rugosos, hirsutos. Folhas com pecíolo 4,4–7,5 
cm compr., glabro, não alado; raque 5,5–8,5 
cm compr., cilíndrica, glabra, não alada; 
estípulas lineares, caducas; estipelas 3–4 
mm compr.; folíolos 3,6–6 × 2,2–3,7 cm, 
discolores, coriáceos, subopostos, oblongos, 
base subcordada, ápice retuso a emarginado, 
ambas as faces glabras, a adaxial nítida; ausência 
de glândulas, pontuações translúcidas e traços 
no limbo; venação broquidódroma, nervuras 
primárias e marginais proeminentes em ambas 
as faces; peciólulo 2–3 mm compr., pulverulento. 
Inflorescências racemosas, terminais e axilares; 
brácteas não observadas. Flores com pedicelo 3–4 
mm compr., pulverulento; cálice campanulado, 
sépalas arroxeadas, pulverulentas; corola 
papilionácea, vexilo 1 × 1 cm, rosa, orbicular, 
base unguiculada, ápice emarginado, glabro com 
máculas lilases; asas 9 × 4 mm, oblongas, base 
oblíqua a auriculada, glabras; pétalas da carena 
1,5 × 0,9 cm, oblongas, livres, glabras; androceu 

diadelfo; ovário glabrescente. Drupas ca. 5–6 cm 
compr., ovóides; sementes ca. 5–6 cm compr., de 
coloração uniforme, sem arilo.
Material examinado: Votuporanga, Faz. Primavera, 
29.VIII.2007, fr., Rezende, A. et al. 5 (BOTU). 
Material adicional: Brasília: Bacia do Rio São 
Bartolomeu, 24.VIII.1981, fl., Heringer, E.P. et al. 
7341 (UEC). Minas Gerais: Januária, margem da 
Rod. BR-135, na saída de Januária para Itacarambi, 
18.VIII.1994, fl., Árbocz, G.F. 664 (UEC). 

Andira vermifuga pode ser reconhecida 
pelos folíolos coriáceos, discolores, com as 
nervuras primárias e marginais proeminentes 
em ambas as faces e pelo fruto do tipo drupa. 
Ocorre na Bolívia e no Brasil, onde é amplamente 
distribuída principalmente nos domínios de 
Cerrado e Caatinga, em fisionomias de Cerrado, 
Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional 
Semidecidual (Tab.1; Pennington 2003, BFG 
2015). A espécie tem limite sul no estado de 
São Paulo, onde é distribuída principalmente 
no planalto ocidental (speciesLink 2015). No 
Noroeste paulista foi encontrada na borda de 
fragmentos de Cerradão. Floresce em agosto e 
frutifica em dezembro. 
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Figura 2 – a-b Andira vermifuga – a. ramo; b. inflorescência (a-b Heringer et al. 7341). c-d. Bowdichia virgilioides – c. ramo 
(Martins 30); d. fruto (Pereira-Noronha et al. 1603). e-h. Centrolobium tomentosum – e. ramo com inflorescência; f. folíolos com 
glândulas peltadas na face abaxial; g. cálice com pontuações; h. fruto (e-h Martins 72). i-j. Leptolobium dasycarpum – i. ramo 
com inflorescência (Kirizawa 1348); j. fruto (Maestro & Silveira 68). k Dipteryx alata – ramo com fruto (Stuchi & Neto 924). l. 
Leptolobium elegans – ramo com inflorescência (Bernacci 760). m-o. Myroxylon peruiferum – m. ramo; n. folíolos com pontuações 
e traços; o. fruto. (m-o Souza 6272).
Figure 2 – a-b Andira vermifuga – a. leafy branch; b. inflorescence (a-b Heringer et al. 7341). c-d Bowdichia virgilioides – c. leafy branch (Martins 
30); d. fruit (Pereira-Noronha et al. 1603). e-h Centrolobium tomentosum – e. flowering branch. f. leaflets with peltate glands in the abaxial surface; g. 
calyx with dots; h. fruit (e-h Martins 72). i-j Leptolobium dasycarpum – i. flowering branch. (Kirizawa 1348); j. fruit (Maestro & Silveira 68); k Dipteryx 
alata – leafy branch with fruit (Stuchi & Neto 924). l. Leptolobium elegans – flowering branch (Bernacci 760). m-o Myroxylon peruiferum – m. leafy 
branch; n. leaflets with dots and lines; o. fruit (m-o Souza 6272).
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2. Bowdichia virgilioides Kunth, Nov. Gen. Sp. 
6: 376-377. 1823. Fig. 2c-d

Árvores 5–10 m alt., inermes, caule suberoso, 
castanho escuro. Ramos glabros a levemente 
suberosos, com estrias evidentes. Folhas com 
pecíolo 2–3 cm compr., canaliculado, pubérulo, 
não alado; raque 6–9,5 cm compr., cilíndrica, 
glabra, não alada; estípulas 5 mm compr.; estipelas 
ausentes; folíolos 3–6 × 1,5–1,9 cm, discolores, 
coriáceos, subopostos, oblongos, base obtusa, 
ápice emarginado, face adaxial glabra, nítida, face 
abaxial esparsamente tomentosa, com nervura 
central proeminente; ausência de glândulas 
peltadas, pontuações translúcidas e traços no 
limbo; venação broquidódroma; peciólulo 1–2 
mm compr., espessado, esparsamente tomentoso. 
Inflorescências racemosas, terminais; brácteas 
deltóides, tomentosas. Flores com pedicelo 
3–4 mm compr., sulcado, glabrescente; cálice 
turbinado-campanulado, sépalas violáceas, 
levemente tomentosas; corola papilionácea, vexilo 
1,4 × 1,4 cm, azul, largo-orbicular, emarginado, 
glabro; asas 1,8 × 0,9 cm, obovadas, glabras; 
pétalas da carena 1,5 × 0,4 cm, oblongas, 
livres, glabras; estames livres; ovário achatado, 
flavescente-piloso nas margens, estigma capitado. 
Legumes samaróides, 4,5–6 cm compr., estreito-
alados, elípticos; sementes 1- compr. 1,7 cm, 
oblongas, compressas, de coloração uniforme, 
sem arilo.
Material examinado: Macaubal, Distrito de Ida 
Iolanda, Faz. Pauã, 21.XI.2007, fr., Martins, M.V. et 
al. 30 (SJRP); Planalto, Faz. Taperão, 23.IX.2007, 
fl., Stuchi, L. & Neto, A.B.A. 879 (BOTU); Guaraçaí, 
reserva legal, assentamento do INCRA, 07. VIII. 1995, 
fr., Pereira-Noronha, M.R. 1603 (HISA). 

Bowdichia virgilioides pode ser reconhecida 
pelos folíolos oblongos e discolores, com ápice 
retuso a emarginado e flores com corola azulada. 
Ocorre em vários países da América do Sul, 
com limite sul na Bolívia e Brasil (Tab. 1). 
No Brasil é amplamente distribuída nos vários 
domínios fitogeográficos, com maior densidade 
de registros nos domínios de Cerrado e Caatinga 
(BFG 2015; speciesLink 2015). O estado do 
Paraná representa o limite sul da espécie, e no 
estado de São Paulo esta ocorre principalmente 
no planalto ocidental (speciesLink 2015), em 
fisionomia de Cerrado (Durigan et al. 2004). 
No Noroeste paulista foi encontrada no interior 
de áreas de Cerradão, com flores em setembro e 
frutos em novembro.

3. Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth., 
J. Bot. 2: 66. 1840.  Fig. 2e-h

Árvores 4–15 m alt., inermes, caule suberoso, 
fissurado, acinzentado. Ramos lenticelados, 
tomentosos, com látex caramelo. Folhas com pecíolo 
7–9,5 cm compr., tomentoso; raque 20–30 cm 
compr., cilíndrica, tomentosa, não alada; estípulas 
deltóides, tomentosas, caducas; estipelas 22 mm 
compr.; folíolos 8,5–13,5 × 3,5–5 cm, concolores, 
coriáceos, opostos, oblongo-lanceolados, base 
arredondada, ápice cuspidado, tricomas hirsutos 
e esbranquiçados em ambas as faces, presença de 
glândulas peltadas na face abaxial, opaca, sem 
pontuações ou traços; venação broquidódroma; 
peciólulo 3–5 mm compr., piloso. Inflorescências 
paniculadas, terminais; brácteas ovadas, ápice agudo, 
ferrugíneo-tomentosas. Flores com pedicelo ca. 3 mm 
compr., ferrugíneo-tomentoso; cálice campanulado, 
sépalas externamente castanho-escuras, ferrugíneo-
tomentosas, com pontuações douradas, internamente 
verdes, estriadas, tomentosas; corola papilionácea, 
vexilo 1,8 × 1,5 cm, amarelo, estriado, orbicular, 
ápice emarginado, base curto-unguiculada, glabro, 
mácula alva; asas 1,7 × 1,8 cm, oblongas, glabras; 
pétalas da carena 1,9 × 0,6 cm, auriculadas, glabras; 
androceu monadelfo; ovário giboso com tricomas 
glandulares. Sâmaras 10–25 cm compr., castanho-
claras, ala apical falcada a cultriforme, tomentosas, 
oblongas, estriadas, núcleo seminífero basal, com 
superfície espinescente; sementes 1,5–2,5 cm 
compr., reniformes, rugosas, de coloração uniforme, 
sem arilo. 
Material examinado: Matão, Faz. Cambuy, 08.II.2008, 
fl e fr., Martins, M.V. 72 (BOTU). 
Material adicional: Agudos, Faz. Santa Rita, 16.VII.1998, 
fl., Assis, P.F. de & Christianini, S.R. 221 (UEC). 

Centrolobium tomentosum é facilmente 
reconhecida pelas glândulas peltadas douradas na 
face abaxial dos folíolos e pelas sâmaras com acúleos 
na região do núcleo seminífero. Restrita ao Brasil, 
a espécie é distribuída desde o litoral da Bahia até 
o estado do Paraná, em domínio de Mata Atlântica, 
apresenta registros pontuais na região central (Tab.1; 
Pirie et al. 2009; BFG 2015; speciesLink 2015). 
No estado de São Paulo distribui-se comumente 
nas formações florestais do interior, com poucos 
registros nas formações litorâneas (speciesLink 
2015), sendo relacionada para Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa (Durigan 
et al. 2012; BFG 2015). No Noroeste paulista ocorre 
em áreas de Floresta Estacional Semidecidual, com 
floração de janeiro a abril e frutificação de março 
a setembro.
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4. Dipteryx alata Vogel, Linnaea 11: 383. 1837. 
 Fig. 2k
Árvores 6–15 m alt., inermes; caule suberoso, 
castanho claro. Ramos lenticelados, glabros, com 
cicatrizes foliares. Folhas com pecíolo 6–11 cm 
compr., alado, piloso; raque 12,5–24 cm compr., 
alada, glabrescente; estípulas e estipelas não 
observadas; folíolos (7–12), 6,4–11 × 3–5,2 cm, 
concolores, coriáceos, subopostos, oval-elípticos, 
base arredondada, assimétrica, ápice cuspidado, 
faces glabras, limbo foliar com pontuações 
translúcidas areoladas, sem glândulas peltadas, 
face abaxial com a nervura principal proeminente; 
venação broquidódroma; peciólulos ca. 1 mm 
compr., retorcidos, pubérulos. Inflorescências 
paniculadas, terminais; brácteas e bractéolas não 
observadas. Flores com pedicelo 1 mm compr., 
glabro; cálice campanulado, sépalas creme-
esverdeadas, pontuadas, 3 fusionadas e 2 livres; 
corola papilionácea, vexilo 0,6 × 0,8 cm, alvo, 
orbicular, ápice emarginado; asas 0,7 × 0,4 cm, 
oblongas, glabras; pétalas da carena 0,8 × 0,3 cm, 
oblongas, livres, glabras; androceu monadelfo; 
ovário glabrescente. Drupas 2–5–3 cm compr., 
ovóides, castanho-claro, glabras, com superfície 
lisa; sementes 2,5–3,5 cm compr., oblongas, de 
coloração uniforme, sem arilo. 
Material examinado: Turmalina, Faz. São João, 
23.I.2008, fl., Stuchi, L. & Neto, A.B.A. 924 (BOTU); 
Votuporanga, Estação Experimental do IAC, 29.XI.1994, 
fr., Bernacci, L.C. et al. 812 (IAC); Faz. Primavera, 
16.II.2008, fr., Stranghetti, V. et al. 20 (BOTU); 
6.III.2008, fr., Stranghetti, V. et al. 03 (BOTU).

Dipteryx alata é uma espécie facilmente 
reconhecida pelo pecíolo e raque foliares alados. 
Ocorre na Bolívia e no Brasil, onde é amplamente 
coletada ao longo do domínio Cerrado, ocorrendo 
também nos domínios Caatinga e Amazônia 
(Tab.1; BFG 2015; speciesLink 2015). No estado 
de São Paulo ocorre em fisionomias de Cerrado, 
principalmente no planalto ocidental (Durigan et 
al. 2004; speciesLink 2015). No Noroeste paulista 
a espécie foi encontrada em áreas de Cerradão nas 
bordas dos fragmentos. A floração foi observada 
de outubro a janeiro e a frutificação de setembro 
a outubro.

5. Leptolobium Vogel, Linnaea 11: 388. 1837.
Árvores, arbustos ou subarbustos. Folhas 

imparipinadas ou raramente paripinadas; 
estípulas e estipelas caducas; folíolos opostos 
ou subopostos. Inflorescências paniculadas, 
terminais, às vezes precedidas por racemos ou 

panículas axilares; brácteas e bractéolas presentes, 
glândula na inserção do pedicelo e bractéolas. 
Flores actinomorfas ou levemente zigomorfas, 
subsésseis ou curto-pediceladas; corola não 
papilionácea; estames livres; ovário estipitado, 
óvulos 1–3, estigma punctiforme. Frutos legumes 
samaróides.

O gênero Leptolobium, restabelecido por 
Rodrigues & Tozzi (2008), está subordinado à 
tribo Sophoreae. É exclusivamente neotropical, 
com 11 espécies no Brasil e duas espécies no 
estado de São Paulo, que foram encontradas no 
noroeste paulista (BFG 2015). 

5.1. Leptolobium dasycarpum Vogel, Linnaea 11: 
388. 1837. Fig. 2i-j

Árvores 3–10 m alt., inermes, caule 
suberoso, castanho com fissuras longitudinais. 
Ramos velutíneos. Folhas com pecíolo 1,5–6 cm 
compr., tomentoso; raque 3,2–10 cm, cilíndrica, 
tomentosa; estípulas 3–5 mm compr.; estipelas 
1,5–2 mm compr.; folíolos 5–10 × 2–9 cm, 
discolores, coriáceos, ovais, base obtusa, ápice 
emarginado, face adaxial glabra, face abaxial 
tomentosa, nervura principal proeminente, 
sem pontuações; venação broquidódroma; 
margem ciliada; peciólulo 1–2 mm, tomentoso. 
Inflorescências paniculadas, terminais; brácteas 
lineares, caducas. Flores actinomorfas, pedicelo 
1 mm compr., tomentoso; sépalas esverdeadas; 
pétalas alvas, obovadas, glabrescentes; ovário 
tomentoso, oblongo-elíptico. Legumes samaróides 
4–7 cm compr., oblongos, tomentosos; sementes 
não observadas. 
Material examinado: Macaubal, Distrito de Ida Iolanda, 
Faz. Pauã, 22.XI.2007, fr., Stuchi, L. & Neto, A.B.A. 820 
(BOTU); Paulo de Faria, Rod. em direção a Riolândia, 
10.X.1994, fl., Maestro, A.L. & Silveira, A.M. 68 (UEC); 
Mogi Guaçu, fazenda Campininha, 22.XII.1984. fl., 
Kirizawa, M. et al. 1348 (UEC).

Leptolobium dasycarpum é reconhecida 
pela corola não papilionácea e pelos folíolos que 
variam de ovais a elípticos. Ocorre na Bolívia e no 
Brasil, no domínio Cerrado e em áreas de transição 
com a Caatinga (Tab1.; Rodrigues & Tozzi 2012; 
BFG 2015). Distribui-se principalmente ao longo 
do planalto ocidental do estado de São Paulo, 
que representa o limite sul para a distribuição da 
espécie (speciesLink 2015). No Noroeste paulista 
foi encontrada em formações de Cerradão, no 
interior dos fragmentos. A floração foi observada 
de outubro a dezembro e a frutificação de 
fevereiro a maio.
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5.2. Leptolobium elegans Vogel, Linnaea 11: 390. 
1837. Fig. 2l

Árvores 2–9 m alt . ,  inermes,  caule 
suberoso, castanho. Ramos suberosos, glabros, 
não lenticelados. Folhas com pecíolo 3–6 cm 
compr., glabras; raque 6–10 cm compr., cilíndrica, 
glabra; estípulas 4–6 mm compr.; estipelas 1–1,5 
mm compr.; folíolos 2–8 × 1–4 cm, discolores, 
coriáceos; oval-lanceolados, base cuneada, 
ápice emarginado, glabros, sem pontuações; 
venação broquidódroma; margem não ciliada; 
peciólulo 2–6 mm compr., glabro. Inflorescências 
paniculadas, terminais e axilares; brácteas caducas 
não observadas; bractéolas lineares. Flores 
actinomorfas, pediceladas, pedicelo de 1 mm 
compr., tomentoso; sépalas creme-esverdeadas; 
pétalas creme, obovadas, glabras; ovário glabro, 
oblongo-elíptico. Legumes samaróides 2–6 
cm compr., oblongos, glabros; sementes não 
observadas.
Material examinado: Macaubal, Distrito de Ida Iolanda, 
Faz. Pauã, 15.III. 2007, fr., Stranghetti, V. et al. 17 
(BOTU); Paulo de Faria, direção a Riolândia, 10.X.1994, 
fl., Maestro, A.L. & Silveira, A.M. 75 (ESA); Planalto, 
Faz. Taperão, 12.IX.2007, fr., Stuchi, L. & Neto, A.B.A. 
348 (BOTU); Votuporanga, Estação experimental do 
IAC, 28.XI.1994, fl., Bernacci, L.C. et al. 760 (IAC).

Leptolobium elegans é reconhecida pela 
corola não papilionácea e pelos folíolos que 
variam de elípticos a oval-lanceolados. Ocorre na 
Argentina, Paraguai e no Brasil, onde distribui-
se em domínio de Cerrado e em florestas baixas 
semideciduais (Rodrigues & Tozzi 2012), nas 
regiões Centro-Oeste e Sudeste, limitando ao Sul 
no estado do Paraná (BFG 2015). No estado de 
São Paulo a espécie é encontrada exclusivamente 
em fisionomias de Cerrado (Tab. 1; Durigan et 
al. 2012). Na região Noroeste foi encontrada em 
fragmentos de Cerradão, com floração de outubro 
a dezembro e frutificação de março a maio.

6. Machaerium Pers., Syn. Pl. 2(2): 276. 1807.
Árvores eretas ou escandentes (ramos 

f lexíveis) ,  armadas ou inermes.  Folhas 
imparipinadas; estípulas espinescentes ou não, 
caducas; estipelas ausentes; folíolos alternos ou  
subopostos; ausência de glândulas, pontuações 
translúcidas e traços no limbo. Inflorescências 
racemosas fasciculadas ou paniculadas, terminais 
e/ou axilares; brácteas presentes ou ausentes; 
bractéolas presentes. Flores zigomorfas, sésseis 
a pediceladas; corola papilionácea, lilás, vinácea, 
creme-esverdeada ou branca; androceu monadelfo; 

ovário estipitado, disco nectarífero na base. Fruto 
núcula ou sâmara, cultriforme ou falciforme, 
curva ou não na região do núcleo seminífero basal, 
ala reticulado-venosa; sementes reniformes, lisas 
ou rugosas, de coloração uniforme, sem arilo. 

Gênero subordinado a tribo Dalbergieae 
sens. lat. (Lima 1989-1990; Sartori & Tozzi 
1998), com 130 espécies neotropicais (Klitgaard 
& Lavin 2005). No Brasil ocorrem 71 espécies, 
18 no estado de São Paulo (BFG 2015). No 
noroeste paulista foram encontradas oito espécies 
de Machaerium.

6.1 Machaerium acutifolium Vogel, Linnaea 11: 
187. 1837.
Iconografia: Bentham (1862: prancha 72)

Árvores 8–12 m alt., inermes, caule 
suberoso, castanho escuro. Ramos lenticelados, 
levemente sulcados, glabros. Folhas com pecíolo 
de 2–4 cm compr., glabro; raque 8,5–15 cm 
compr., cilíndrica, glabra; estípulas e estipelas 
caducas, não observadas; folíolos 6–9,8 × 2–2,5 
cm, concolores, cartáceos, subopostos, elípticos, 
base arredondada, ápice agudo, mucronado, 
face adaxial glabra, nítida, face abaxial hirsuta, 
tomentosa sobre a nervura principal, sem 
pontuações translúcidas; venação broquidódroma; 
peciólulo 3–4 mm compr., glabro. Inflorescências 
paniculadas, axilares, pendentes; brácteas 
ausentes; bractéolas elípticas, esparsamente 
tomentosas. Flores sésseis; cálice campanulado, 
esverdeado; corola com vexilo 5–7 × 3–6 mm, 
suboval, externamente enegrecido, seríceo, 
internamente esbranquiçado, glabro, exceto 
no ápice esparso-tomentoso; asas 4 × 2 mm, 
oblongas; pétalas da carena semelhantes às asas; 
ovário curtamente estipitado, velutino. Sâmaras 
5,5–8 cm compr., falciformes, oblongas, região 
seminífera basal, rugosa, asas com pontuações 
escuras; sementes 1–1,7 cm compr., rugosas. 
Material examinado: Macaubal, Distrito de Ida 
Iolanda, Faz. Pauã, 20.XI.2007, fl., Martins, M.V. 37 
(BOTU); Votuporanga, Faz. Primavera, 15.III.2008, fr., 
Stranghetti, V. et al. 41 (BOTU).

Machaerium acutifolium é caracterizada 
pelos folíolos elípticos, frutos falciformes e 
oblongos, rugosos na região seminífera. Ocorre 
em vários países da América do Sul (Tab. 1) e no 
Brasil é amplamente coletada desde a região Norte 
e Nordeste até o Sul (Paraná), principalmente nos 
domínios Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, 
com ocorrências também no Pantanal e Amazônia 
(BFG 2015; speciesLink 2015). No estado de 
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São Paulo a espécie é considerada exclusiva de 
fisionomias de Cerrado, com registros concentrados 
no planalto ocidental (Sartori & Tozzi 1998; Durigan 
et al. 2012, speciesLink 2015). No Noroeste paulista 
foi encontrada principalmente em áreas de Cerradão, 
no interior e nas bordas dos fragmentos. A floração foi 
observada em novembro e dezembro e a frutificação 
em março.

6.2 Machaerium amplum Benth., Commentat. 
Legum. Gen. 33. 1837.        Fig. 3a-b

Arvoretas 1,5–3 m alt., armadas, caule liso, 
acinzentado. Ramos flexível (escandentes), com 
acúleos curvos, acinzentados, glabros. Folhas com 
pecíolo 1–2 cm compr., glabro; raque 4–8 cm compr., 
cilíndrica, glabra; estípulas espinescentes; folíolos 
2,6–4,5 × 1–1,6 cm, discolores, cartáceos, alternos, 
oblongos; base arredondada, ápice obtuso, mucronado, 
faces adaxial e abaxial glabras e opacas; venação 
craspedódroma; peciólulo 2–3 mm compr., rugoso, 
esparso-tomentoso. Inflorescências paniculadas, 
terminais e axilares. Flores com pedicelo velutino, 3 
mm; cálice externamente esparso-tomentoso; corola 
com vexilo 5,4–8,6 × 5–6 mm, oval, lilás com mácula 
branca no centro, externamente esparso-seríceo; 
asas 6–9 × 2–3 mm, elípticas; pétalas da carena 
semelhantes às asas; ovário incano-velutino. Sâmaras 
5–7 cm compr., cultriformes, região seminífera basal, 
esparso-tomentoso; sementes 1–1,5 cm compr., lisas. 
Material examinado: Onda Verde, Faz. São João, 
29.VI.1994, fl., Tamashiro, J.Y. et al. 273 (UEC); Paulo de 
Faria, Estação Ecológica, 27.IV.1993, fl., Stranghetti, V. 
100 (UEC); Votuporanga, Faz. vizinha do IAC, 16.V.1995, 
fl., Bernacci, L.C. et al. 1651 (IAC); Faz. Primavera, 
15.VIII.2007, fr., Stuchi, L. & Neto, A.B.A., 899 (BOTU).

Machaerium amplum é reconhecido pelos 
acúleos curvos nos ramos e hábito escandente. Ocorre 
na Bolívia e no Brasil (Tab.1), onde se distribui em 
domínios diversos, desde a região Norte até o Sudeste, 
com limite sul nos estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul (BFG 2015; speciesLink 2015). No 
estado de São Paulo há um predomínio de coletas na 
região Noroeste (Sartori & Tozzi 1988; speciesLink 
2015) onde foi encontrada em Floresta Estacional 
Semidecidual e em Cerradão, no interior e borda dos 
fragmentos. A floração foi observada de maio a julho 
e a frutificação de junho a agosto.

6.3 Machaerium brasiliense Vogel, Linnaea 11: 
185. 1837.
Iconografia: Bentham (1862: prancha 74)

Árvores 6–15 m alt., inermes, caule suberoso, 
súber descamante, castanho escuro, resina viscosa. 

Ramos lenticelados, glabrescentes, sem cicatrizes 
de catáfilos. Folhas com pecíolo 1,1–3,2 cm compr., 
viloso; raque 3,2–6,2 cm, sulcada, vilosa; estípulas e 
estipelas caducas, não observadas; folíolos 3,7–5,7 × 
1,3–2,4 cm, concolores, cartáceos, alternos, elípticos, 
base assimétrica, ápice acuminado, face adaxial 
glabra e nítida, face abaxial tomentosa, ferrugíneo-
vilosa sobre a nervura principal, opaca; ausência 
de glândulas ou pontuações translúcidas no limbo; 
venação broquidódroma; pecíolo com pilosidade 
alva; peciólulo 2–4 mm, rugoso, esparso ferrugíneo-
viloso. Inflorescências racemosas e axilares; brácteas 
triangulares, côncavas, externamente estriadas, 
pubérulas; bractéolas lineares, ferrugíneo-vilosas. 
Flores com pedicelo tomentosos, 2 mm; cálice 
ferrugíneo-tomentoso externamente; corola com 
vexilo 7 × 5 mm, orbicular, externamente enegrecido, 
seríceo na metade superior, internamente creme-
esverdeado; asas 7 × 3 mm, oblongas, tomentosas; 
pétalas da carena semelhantes as asas; ovário 
ferrugíneo-viloso. Sâmaras 4,9–8,5 cm compr., 
falciformes, asas oblongas, reticuladas, às vezes 
com pontuações escuras, região seminífera basal, 
castanhas; sementes 1–1,4 cm compr., rugosas. 
Material examinado: Paulo de Faria, Estação Ecológica, 
23.XI.1993, fl. e fr., Sciamarelli, A. 29110 (UEC); 
Turmalina, Faz. São João, 24.I.2008, fl., Stuchi, L. & 
Neto, A.B.A. 889 (BOTU).

Machaerium brasiliense pode ser reconhecido 
pelos folíolos elípticos com ápice acuminado 
e inflorescências racemosas. A espécie ocorre 
na Argentina e no Brasil, onde é amplamente 
distribuída, do Nordeste ao Sul, nos domínios: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica 
(Tab.1; BFG 2015; speciesLink 2015). No estado 
de São Paulo as coletas estão concentradas na 
região central e sudeste (speciesLink 2015) e 
na região Noroeste foi encontrada em Floresta 
Estacional Semidecidual e Cerradão, no interior dos 
fragmentos. A floração foi observada em agosto e 
setembro e a frutificação em fevereiro e novembro. 

6.4 Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, Tribuna 
Farm. 14(12): 246. 1946.
Iconografia: Bentham (1862: prancha 67).

Árvores 3–6 m alt., armadas, caule liso, 
castanho. Ramos com acúleos retilíneos, 
acinzentados, tomentosos. Folhas com pecíolo 
1 cm compr., tomentoso; raque 7–10 cm 
compr., cilíndrica, fusco-tomentosa, estípulas 
espinescentes; folíolos 9–23 × 3–5 mm, discolores, 
cartáceos; subopostos, oblongos, base oblíqua, 
ápice emarginado, mucronado, face adaxial 
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Figura 3 – a-b Machaerium amplum – a. ramo (Stuchi & Neto 899); b. fruto (Tamashiro et al. 273). c-d Machaerium 
paraguariense – c. ramo (Stranghetti 171); d. fruto (Bernacci et al. 769). e-f Machaerium villosum – e. folha; f. fruto 
(e-f Bernacci 25.874). g-h Ormosia arborea – g. folha (Martins et al. 155); h. fruto (Kuhlmann 520). i-j Platypodium 
elegans – i. ramo (Martins 43); j. fruto (Martins 58). k Pterodon pubescens – ramo com fruto (Martins 70). l-m Sweetia 
fruticosa – l. ramo com inflorescência (Rodrigues et al. 1202). m. fruto (Stuchi & Neto 1052).
Figure 3 – a-b Machaerium amplum – a. leafy branch (Stuchi & Neto 899); b. fruit (Tamashiro et al. 273). c-d Machaerium paraguariense 
– c. leafy branch (Stranghetti 171); d. fruit (Bernacci et al. 769). e-f Machaerium villosum – e. leaves; f. fruit (e-f Bernacci 25.874). g-h 
Ormosia arborea – g. leaves (Martins et al. 155); h. fruit (Kuhlmann 520). i-j Platypodium elegans – i. leafy branch (Martins 43); j. fruit 
(Martins 58). k. Pterodon pubescens – leafy branch with fruit (Martins 70). l-m Sweetia fruticosa – l. flowering branch (Rodrigues et al. 
1202). m. fruit (Stuchi & Neto 1052).
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glabra, face abaxial tomentosa, ambas opacas; 
venação craspedódroma; peciólulo 1 mm compr., 
tomentoso. Inflorescências paniculadas, terminais e 
axilares; brácteas ausentes; bractéolas orbiculares. 
Flores com pedicelos tomentosos, 1 mm de compr.; 
cálice com lobos desiguais, vináceos, externamente 
pubérulos; corola com vexilo 7 × 5 mm, oblongo, 
lilás com mácula central de cor creme, asas 8 × 
5 mm, elípticas, tomentosas no dorso; pétalas da 
carena semelhantes às asas; ovário curtamente 
estipitado, incano-velutino. Sâmaras 4,5–6 cm 
compr., cultriformes, região seminífera basal, asas 
esparso-tomentosas; sementes 1,4–2 cm compr., 
rugosas. 
Material examinado: São José do Rio Preto, estrada 
sentido Matão, 7.II.2008, fl., Martins, M.V. 69 (BOTU); 
Santo Antônio do Aracanguá, Distrito de Vicentinópolis, 
Faz. Rancho Alegre, 19.II.2008, fl., Martins, M.V. 73 
(BOTU); São João de Iracema, Distrito de Magda, 
Faz. São Francisco, 17.VI. 2008, fr., Martins, M.V. 103 
(BOTU); Votuporanga, Estação experimental IAC, 
15.X.1995, fl., Bernacci, L.C. et al. 1633 (IAC).

Machaerium hirtum é caracterizada pelos 
folíolos oblongos, pelos acúleos retilíneos e 
achatados e pelo hábito arbóreo. Ocorre na Bolívia 
e no Brasil, onde é amplamente distribuída nos 
domínios Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado 
e Pantanal (Tab.1), com registros pontuais no 
domínio Amazônia (BFG 2015; speciesLink 2015). 
Distribui-se no estado de São Paulo em fisionomias 
de Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual 
(Sartori & Tozzi 1998; speciesLink 2015). No 
Noroeste paulista foi encontrada nas bordas dos 
fragmentos de ambas as fisionomias, com floração 
de janeiro a maio e frutificação em junho e julho. 
A iconografia aqui citada para M. hirtum, é tratada 
na Flora Brasiliensis (Bentham 1862) como M. 
angustifolium Vogel. Lima (1995) sinonimizou M. 
angustifolium em M. hirtum.

6.5 Machaerium nyctitans (Vell.) Benth., 
Commentat. Legum. Gen. 34. 1837.
Iconografia: Sartori & Tozzi (1998: fig. 8)

Árvores 4–12 m alt., armadas, caule suberoso, 
castanho claro. Ramos com acúleos retilíneos, 
lenticelados, esparso-tomentosos. Folhas com 
pecíolo 1,5–2,5 cm compr., ferrugíneo-tomentoso; 
raque 8–11 cm compr., cilíndrica, tomentosa, 
tricomas ferrugíneos; estípulas espinescentes; 
folíolos 3–5 × 0,8–1,8 cm, discolores; cartáceos, 
alternos, oblongos, base arredondada ou 
subcordada, ápice obtuso, com pequeno mucro; 
face adaxial pubérula, face abaxial tomentosa no 

limbo e ferrugíneo-tomentosa na nervura principal, 
ambas as faces opacas; venação broquidódroma; 
peciólulo 1 mm compr., ferrugíneo-tomentoso. 
Inflorescências paniculadas, terminais e axilares; 
brácteas triangulares, ferrugíneo-tomentosas; 
bractéolas oboval-lanceoladas, ferrugíneo-
tomentosas. Flores sésseis; cálice ferrugíneo-
tomentoso; corola com vexilo 8,2 × 6,4 mm, alvo, 
obovado, externamente ferrugíneo-tomentoso; 
asas 6,5 × 2 mm, elípticas; pétalas da carena 8 
mm, semi-elípticas; ovário velutino. Sâmaras 6–9 
cm compr., falciformes, região seminífera basal, 
enegrescida, asas ferrugíneo-tomentosas; sementes 
1,5–2 cm compr., rugosas. 
Material examinado: Matão, Faz. Cambuy, 26.III.2008, 
fl., Martins, M.V. 91 (BOTU); Pindorama, Estação 
Experimental, 26.XI.1993, fr., Sartori, A. 29140 (UEC). 

Machaerium nyctitans é caracterizada 
pelo revestimento ferrugíneo-tomentoso nas 
inflorescências, folhas e frutos e pelo núcleo 
seminífero do fruto enegrescido. Ocorre na 
Argentina, Bolívia e Brasil, onde distribui-se desde 
a Bahia até o Rio Grande do Sul, principalmente 
em domínio Mata Atlântica, com ocorrências 
pontuais em domínio Cerrado (Tab. 1; BFG 
2015; speciesLink 2015). No estado de São Paulo 
é amplamente distribuída principalmente em 
sua porção oriental, em fisionomias de Floresta 
Estacional Semidecidual (Sartori & Tozzi 1998; 
speciesLink 2015). Na região Noroeste foi 
encontrada no interior e nas bordas dos fragmentos 
de Floresta Estacional Semidecidual. A floração foi 
observada de fevereiro a maio e a frutificação em 
março a dezembro.

6.6 Machaerium paraguariense Hassl., Bull. Herb. 
Boissier, sér. 2, 7: 358-359. 1907. Fig. 3c-d

Árvores 5–20 m alt., inermes, caule suberoso, 
castanho. Ramos lenticelados, esparso-tomentosos, 
com cicatrizes dos catáfilos. Folhas com pecíolo 
1,1–3,4 cm compr., viloso escurecido; raque 
6,8–10 cm compr., cilíndrica, vilosa; estípulas 
caducas, não observadas; folíolos 4,1–7,5 × 1,5–3 
cm, concolores, cartáceos, alternos, ovais, base 
arredondada, ápice acuminado; face adaxial glabra 
e nítida, face abaxial esparso-tomentosa, tricomas 
ferrugíneos sobre a nervura principal; venação 
broquidódroma; peciólulo 2–4 mm compr., rugoso, 
esparso ferrugíneo. Inflorescências racemosas, 
axilares; bractéolas e brácteas não observadas. 
Flores sésseis; cálice ferrugíneo-tomentoso 
externamente; corola com vexilo 7,3 × 6,3 mm, 
alvo, orbicular; asas 6,5 × 2,2 mm, elípticas; asas 
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e pétalas da carena desiguais; pétalas da carena 6 
× 2 mm; ovário pubérulo. Sâmaras 4,5–6,5 cm, 
falciformes, região seminífera basal, castanhas; 
sementes 1,5–2 cm compr., rugosas. 
Material examinado: Paulo de Faria, Estação ecológica, 
18.VIII.1993, fr., Stranghetti,V. 171 (UEC); 23.XI.1993, 
fl., Stranghetti,V. 237 (UEC); Votuporanga, Estrada para 
Candora, 26.VI.1992, fr., Lorenzi, H. 28450 (UEC); Faz. 
Experimental do IAC, 29. XI. 1994, fr., Bernacci, L.C. et 
al. 769 (UEC); Faz. Primavera, 11.VII.2007, fr., Stuchi, 
L. & Neto, A.B.A.17 (BOTU).

Machaerium paraguariense caracteriza-
se pelas cicatrizes de catáfilos nos ramos e a 
inflorescências racemosas. Ocorre na Argentina, 
Bolívia, Paraguai e Brasil, onde distribui-se 
desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, 
no domínio Mata Atlântica e na região Centro-
oeste, no domínio Cerrado (Tab.1; BFG 2015; 
speciesLink 2015). No estado de São Paulo há 
predomínio de registros na região Noroeste 
(speciesLink 2015), onde foi encontrada em 
Floresta Estacional Semidecidual e Cerradão, na 
borda e no interior dos fragmentos. A floração foi 
observada em janeiro e a frutificação de agosto 
a novembro.

6.7 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel, Linnaea 
11: 189. 1837. 
Iconografia: Sartori & Tozzi (1998: fig 9)

Árvores 4,5–8 m alt., inermes, caule 
suberoso, castanho claro. Ramos lenticelados, 
glabros, não sulcados, cicatriz estipular não 
evidente. Folhas com pecíolo 1,4–1,8 cm 
compr., glabrescente; raque 5,5–7 cm compr., 
cilíndrica, glabrescente; estípulas e estipelas 
caducas, não observadas; folíolos 2,4–4,6 × 
1,4–1,9 cm, glaucos, concolores, cartáceos, 
alternos, elípticos, base arredondada, ápice 
retuso, mucronado; face adaxial pilosa, opaca 
e com nervuras impressas, face abaxial serícea; 
ausência de glândulas ou pontuações translúcidas 
no limbo; venação broquidródoma; peciólulo 
2–4 mm, rugoso, tomentoso. Inflorescências 
paniculadas, terminais e axilares; brácteas 
ausentes; bractéolas oblongas, tomentosas. 
Flores sésseis; cálice campanulado, creme-
esverdeado, esparso-tomentoso; corola com 
vexilo 5 × 3 mm, creme, obovado, seríceo; asas 5 
× 1 mm, oblongas; pétalas da carena semelhantes 
às asas; ovário esparso-viloso. Sâmaras 3,5–5,5 
cm compr., falciformes, glabras, ápice da 
asa arredondado com pequeno mucro, região 
seminífera basal, castanho-escura; sementes 1–1,5 
cm compr., rugosas.

Material examinado: Distrito de Vicentinópolis, 
Faz. Rancho Alegre, Santo Antônio do Aracanguá, fl., 
18.II.2008, Martins, V.M. 75 (BOTU); Distrito de São 
João de Iracema, Faz. São Francisco, fr., 17. VI.2008, 
Martins, V.M. 95 (BOTU); Matão, Faz. Cambuhy, fl., 
14.IV.1994, Souza,V.C. et al. 5683 (UEC); Paulo de 
Faria, Estação ecológica, 3.V.1991, fl., Stranghetti,V. 32& 
Guimarães, P. (UEC); Pindorama, Estação ecológica, 
26.XI.1993, fr., Sartori, A.L.B. 30434 (UEC); São José 
do Rio Preto, Instituto Penal Agrícola, 24.XI.1993, fr., 
Sciamarelli, A. et al. 29132 (UEC). 

Machaerium stipitatum pode ser reconhecido 
pelos folíolos elípticos com ápice retuso e 
mucronado. Ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil, 
onde distribui-se principalmente nas regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul, nos domínios Mata Atlântica 
e Cerrado (Tab.1; BFG 2015; speciesLink 2015). É 
amplamente coletada no estado de São Paulo, em 
fisionomia de Floresta Estacional Semidecidual 
(Sartori & Tozzi 1998; speciesLink 2015). No 
Noroeste paulista foi encontrada no interior e 
na borda dos fragmentos desta fisionomia, com 
floração de fevereiro a maio e frutificação em junho.

6.8. Machaerium villosum Vogel, Linnaea 11: 189. 
1837.  Fig. 3e-f

Árvores 5–15 m alt., inermes, caule suberoso, 
castanho claro. Ramos lisos, pilosos, sulcados, 
cicatriz estipular evidente. Folhas com pecíolo 
5,5–7,6 cm, canaliculado, viloso; raque 16–20 cm, 
cilíndrica, vilosa; estípulas e estipelas caducas, 
não observadas; folíolos 2,4–7,9 × 1,4–2,9 
cm, concolores, cartáceos, alternos, oblongos, 
lanceolados ou obovados, base cuneada, ápice 
agudo; face adaxial esparso-tomentosa, opaca, 
face abaxial canescente-vilosa; ausência de 
glândulas ou pontuações translúcidas no limbo; 
venação broquidródoma; peciólulo 3 mm compr., 
tomentoso. Inflorescências paniculadas e axilares; 
brácteas ausentes; bractéolas ovais, tomentosas. 
Flores sésseis; cálice campanulado, tomentoso, 
enegrecido; corola com vexilo 6–7,6 × 5–6,8 
mm, alvo, orbicular; asas 5,8 × 2 mm, elípticas; 
pétalas da carena semelhantes às asas; ovário 
viloso. Sâmaras 5,5–9 cm compr., oblongas, ápice 
arredondado, estipe e região seminífera pubérulas, 
região seminífera basal, às vezes rugosa; sementes 
1–1,5 cm compr., estriadas. 
Material examinado: Pindorama, Estação Experimental, 
15.XI.1938, fl., R. Valentim 41875 (SP).
Material adicional: Alumínio, fl., 3.XII.1998, Tozzi, 
A.M.G.A. et al. 330 (UEC); Araraquara, 29.XI.1951, 
fl., Hoehne, W. 14040 (UEC); Brotas, Horto Santa Fé, 
14.VIII.12002, fr., Gomes, B.Z. 108 (UEC); Faz. São 
Vicente, fr., 6.VI.1990, Bernacci, L.C. 25.874 (UEC).



100 Martins, M.V. et al.

Rodriguésia 67(1): 085-104. 2016

Machaerium villosum é reconhecido pelos 
folíolos com face abaxial canescente-vilosa. 
Ocorre na Bolívia e no Brasil, onde se distribui 
principalmente nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste, em domínios Mata Atlântica e Cerrado, 
com ocorrências mais esporádicas na região 
Nordeste, em domínio Caatinga (Tab.1; BFG 2015; 
speciesLink 2015). Em São Paulo as coletas estão 
concentradas na região Centro-Leste do estado, em 
fisionomias de Floresta Estacional Semidecidual e 
Cerradão (Sartori & Tozzi 1998; speciesLink 2015). 
No Noroeste paulista foi encontrada no interior dos 
fragmentos destas duas fisionomias. A floração foi 
observada de novembro a fevereiro e a frutificação 
de junho a agosto.

7. Myroxylon peruiferum L.f., Suppl. Pl. 233. 
1781.      Fig. 2m-o

Árvores 10–15 m alt., inermes, caule 
rugoso, castanho escuro. Ramos lenticelados, 
pubérulos. Folhas com pecíolo 1,5–2,5 cm compr., 
pubérulo; raque 10–12 cm compr., cilíndrica, 
pubérula, mas sem tricomas ferrugíneos; estípulas 
e estipelas não observadas; folíolos 2,5–7 × 1,6–2,5 
cm, concolores, cartáceos, alternos, obovado-
lanceolados, base obtusa, ápice acuminado, faces 
adaxial e abaxial glabras, nítidas, face abaxial 
com nervura central proeminente; pontuações e 
traços translúcidos conspícuos em todo o limbo, 
sem glândulas peltadas na face abaxial; venação 
camptódroma; peciólulo 2 mm, rugoso, tomentoso. 
Inflorescências racemosas, terminais e axilares; 
brácteas lanceoladas, pulverulentas; bractéolas 
não observadas. Flores com cálice campanulado, 
esverdeado, pubérulo; corola papilionácea, vexilo 
8,4 × 8 mm, alvo, largo-orbicular, glabro; asas 
e pétalas da carena indiferenciadas, 7 × 1 mm 
compr., linear oblongas, glabras; estames com 
filetes livres, fundidos na base; ovário estipitado, 
glabro, estigma punctiforme. Sâmaras 5,5–9,5 
cm compr., douradas, glabras, ala com venação 
longitudinal, cálice persistente, região seminífera 
basal, com superfície lisa; sementes 1–1,3 cm 
compr., circulares, rugosas, de coloração uniforme, 
sem arilo. 
Material examinado:  Matão, Faz. Cambuhy, 
27.VII.1995, fr., Rozza, A. 81 (ESA); Paulo de Faria, 
XI.1994, fl., Souza, V.C. 6272 (UEC e ESA); Penapólis, 
14.XI.1980, fl., Pirani, J.R. 11-80 (UEC).

Myroxylon peruiferum pode ser reconhecido 
pelos pontos e traços translúcidos em toda a lâmina 
dos folíolos. Ocorre na América Central (México) 
e América do Sul (Tab.1), no Brasil a espécie 
distribui-se principalmente nas regiões Sudeste 

e Centro-Oeste, em domínios de Cerrado e Mata 
Atlântica, com registros também nas regiões 
Nordeste e Sul (Paraná) (BFG 2015; speciesLink 
2015). Distribui-se principalmente no planalto 
ocidental do estado de São Paulo e foi encontrada 
no interior dos fragmentos de Floresta Estacional 
Semidecidual e Cerradão na região Noroeste. A 
floração foi observada de junho a setembro e a 
frutificação em agosto e setembro.

8. Ormosia arborea (Vell.) Harms, Repert. Spec. 
Nov. Regni Veg. 19: 288. 1924.  Fig. 3g-h

Árvores 10–15 m, inermes, caule suberoso, 
castanho claro. Ramos cilíndricos, lenticelados, 
pubérulos. Folhas com pecíolo de 6–9 cm, 
levemente sulcado, tomentoso; raque 16–17 cm, 
cilíndrica, com tricomas ferrugíneos; estípulas 
e estipelas não observadas; folíolos 8,5–20 × 
6,5–11,5 cm, concolores, coriáceos, opostos, 
oblongos, base cordada, ápice retuso; face adaxial 
glabra, opaca, nervuras proeminentes e nervura 
marginal espessa, face abaxial esparso-tomentosa 
na nervura principal; ausência de glândulas 
peltadas, pontuações translúcidas e traços no 
limbo; venação camptódroma; peciólulo 5 mm, 
tomentoso. Inflorescências paniculadas, axilares; 
brácteas e bractéolas lineares, tomentosas; 
cálice campanulado, tomentoso-dourado; corola 
papilionácea, vexilo 1,4 × 1,1 cm, rosado, 
suborbicular, glabro; asas 1,2 × 0,4 cm, elípticas; 
pétalas da carena semelhantes às asas; estames 
livres; ovário denso tomentoso, tricomas dourados. 
Legumes 2,5–4 cm compr., orbiculares, estipitados, 
esparso-tomentosos; sementes 1–1,2 cm compr., 
orbiculares, bicolores com a testa vermelha e preta, 
sem arilo. 
Material examinado: Amparo, Monte Alegre, IV.1943, 
fr., Kuhlmann, M. 520(UEC); Macaubal, Distrito de Ida 
Iolanda, Faz. Pauã, 13.I.2008, fl., Martins, M.V. et al. 
155 (BOTU); Matão, Faz. Cambuhy, Mata da Virgínia, 
27.VII.1995, fr., Rozza, A. 84 (ESA). 

Ormosia arborea é reconhecida por seus 
folíolos grandes (8,5–20 cm compr.), oblongos, 
com nervuras proeminentes e por suas sementes 
bicolores. Ocorre em vários países da América do 
Sul, no Brasil distribui-se nas regiões Nordeste 
(Bahia), Centro-Oeste (Goiás) e Sudeste (Tab.1), 
principalmente nos domínios de Mata Atlântica 
e Cerrado (BFG 2015). No estado de São Paulo 
há maior densidade de registros de coletas na 
porção oriental (speciesLink 2015) e na região 
Noroeste foi encontrada em fisionomia de Floresta 
Estacional Semidecidual. A floração foi observada 
de novembro a janeiro e a frutificação em março.
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9. Platypodium elegans Vogel, Linnaea 11: 420-
422. 1837.  Fig. 3i-j

Árvores 7–20 m alt.,  inermes, caule 
suberoso, castanho claro, fissuras longitudinais. 
Ramos sulcados, tomentosos. Folhas com pecíolo 
1,4–2 cm compr., sulcado, tomentoso; raque 11–
17 cm compr., cilíndrica, tomentosa, glabrescente; 
estípulas deltóides, tomentosas; folíolos 2,5–5,5 × 
1–2 cm, concolores, coriáceos, alternos, oblongos, 
base obtusa, ápice emarginado, mucronado; face 
adaxial opaca, glabra, face abaxial tomentosa, 
nervura central proeminente; margem ciliada, 
ausência de glândulas ou pontuações translúcidas 
no limbo; venação camptódroma; peciólulo 2 mm 
compr., tomentoso. Inflorescências racemosas, 
terminais e axilares; brácteas lanceoladas, 
tomentosas; bractéolas não observadas. Flores 
com cálice turbinado-campanulado, verde, 
glabro; corola papilionácea, vexilo 2 × 1,6 cm, 
oboval-orbicular, amarelo, glabro; alas e pétalas 
da carena desiguais, asas 1,8 × 0,7 cm, oblongas, 
glabras; pétalas da carena 1,4 × 0,5 cm, obovais, 
concrescidas dorsalmente, glabras; androceu 
diadelfo; ovário lateralmente ciliado. Sâmaras 
4,5–6,5 cm compr., castanho-claras, glabras, 
ala com venação transverso-oblíqua, núcleo 
seminífero apical; sementes 1–1,5 cm compr., 
oblongo-reniformes, de coloração uniforme, 
sem arilo.
Material examinado: Macaubal, Distrito de Ida 
Iolanda, Faz. Pauã, 7.XII.2007, fr., Martins, M.V. 43, 
53, 58 (BOTU).
Material adicional: Agudos, Faz. Cia Cervejaria 
Brahma, 09.X.1997, fl., Christianini, S.R. & Teixeira 
Neto, J. 663 (UEC); Bauru, Jardim Botânico, 30.X.1996, 
fl., Pinheiro, M.H.O. 176 (UEC); Piracicaba, Faz. Pau 
Alho, 20.X.1984, fl., Catharino, E.L.M. 186 (UEC). 

Platypodium elegans pode ser reconhecida 
pelos folíolos coriáceos, subopostos, oblongos, 
base obtusa, ápice emarginado e mucronado. 
Ocorre em vários países da América do Sul (Tab. 
1), sendo amplamente distribuída no Brasil desde 
o Norte e Nordeste até o estado de Santa Catarina, 
com registros pontuais para a região Amazônica 
(BFG 2015; speciesLink 2015). No estado de 
São Paulo é amplamente coletada, com maior 
densidade de registros no planalto ocidental, em 
fisionomias de Floresta Estacional Semidecidual 
e Cerrado (Durigan et al. 2012; speciesLink 
2015). No Noroeste paulista foi encontrada no 
interior e bordas dos fragmentos de Cerradão. A 
floração foi observada em outubro e a frutificação 
em dezembro. 

10. Pterodon pubescens (Benth.) Benth., J. Linn. 
Soc., Bot. 4 (Suppl.): 127. 1860. Fig. 3k

Árvores 8-20 m alt., inermes, caule suberoso, 
castanho. Ramos levemente estriados, os mais 
velhos ocos internamente, tomentosos. Folhas 
com pecíolo 2–2,5 cm compr., tomentoso; raque 
12–18 cm compr., cilíndrica, não alada, tomentosa; 
estípulas e estipelas não observadas; folíolos 
2,5–4,5 × 1–1,5 cm, concolores, cartáceos, alternos, 
elípticos; base obtusa a arredondada, ápice retuso, 
mucronado, faces adaxial e abaxial esparsamente 
tomentosas; pontuações translúcidas areoladas 
no limbo; sem glândulas peltadas na face abaxial; 
venação camptódroma; peciólulo 2 mm compr., 
tomentoso. Inflorescências paniculadas, terminais 
e axilares; brácteas e bractéolas não observadas. 
Flores com cálice bilabiado, tomentoso; corola com 
vexilo 1 × 1,2 cm, orbicular, róseo, internamente 
seríceo, mácula central lilás; asas 11 × 4 mm compr., 
obovadas; pétalas da carena 9 × 3 mm compr., 
livres; androceu monadelfo; ovário tomentoso. 
Criptossâmaras 5–7,5 cm compr., elípticas, 
muricadas, glabras, plano-compressas, com 
superfície lisa; sementes ca. 1 cm compr., circulares, 
achatadas, de coloração uniforme, sem arilo.
Material examinado: Matão, Faz. Cambuy, fr., 8.II.2008, 
Martins, M.V. 70 (BOTU); Penapólis, Rodovia 425, 
18.IX.1774, fl., Hatschbach, G. 34817 (UEC); Planalto, 
Faz. Taperão, 10.VIII.2007, fl., Stranghetti, V. et al. 28 
(BOTU); Sales, Faz. Águas Claras, 24.VIII.1995, fl., 
Grecco, M.D.N. 113 (UEC); 28.III.2007, fr., Stranghetti, 
V. et al. 48 (BOTU); Santo Antônio do Aracanguá, Distrito 
de Vicentinópolis, Faz. Rancho Alegre, 06.III.2007, 
fr., Stranghetti, V. et al. 37 (BOTU); 20.II.2008, fr., 
Martins, M.V. 82 (BOTU); Votuporanga, Faz. Primavera, 
16.II.2008, fr., Stranghetti, V. et al. 08 (BOTU).

Pterodon pubescens é reconhecido pelos 
folíolos elípticos, alternos e pelas flores róseas. 
Ocorre somente no Brasil, principalmente nas 
regiões Centro-Oeste e Sudeste, no domínio de 
Cerrado (Tab.1; BFG 2015; speciesLink 2015). No 
estado de São Paulo as coletas estão concentradas 
no planalto ocidental (specieslink 2015) e na 
região Noroeste foi encontrada em fisionomias de 
Cerradão, no interior e nas bordas dos fragmentos. 
A floração foi observada de setembro a outubro e a 
frutificação em fevereiro e março.

11. Sweetia fruticosa Spreng., Syst. Veg. ed.16, 2: 
213. 1825. Fig. 3l-m.

Árvores 5–20 m alt., inermes, caule rugoso, 
internamente amarelado. Ramos lenticelados, 
estriados, com cicatrizes foliares, glabros, os mais 
jovens pubescentes. Folhas com pecíolo de 1–2 mm 
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compr., canaliculado, glabro a pubescente; raque 
6–11 cm compr., semelhante ao pecíolo; estípulas 
e estipelas não observadas; folíolos 3–6 × 2,5–3 
cm, discolores, cartáceos, alternos, oblongos, base 
obtusa ou arredondada, ápice arredondado a retuso, 
mucronado; face adaxial e abaxial glabrescente; 
ausência de glândulas, pontuações translúcidas 
e traços no limbo; venação craspedódroma; 
margem ciliada; peciólulo 1 mm, tomentoso. 
Inflorescências racemosas ou paniculadas, 
terminais e laterais; brácteas laceoladas, caducas, 
bractéolas oval-laceolada. Flores com cálice 
turbinado-campanulado, esverdeado, pubescente; 
corola papilionácea, vexilo 2,5–3,5 × 5–7 mm, 
creme-esverdeado, obovado, glabro; alas e 
pétalas da carena semelhantes entre si, lâmina 
3,5–4 × 2–2,5 mm, obovada a espatulada, unha 
2–3 mm compr.; androceu pseudomonadelfo; 
ovário curtamente estipitado, tomentoso; estigma 
capitado. Sâmaras 6–6,7 cm compr., núcleo 
seminífero basal; sementes 1–1,3 cm compr., 
oblongas, coloração uniforme, arilo pouco 
desenvolvido. 
Material examinado: Votuporanga, Faz. Primavera, 
15.VIII.2007, fl., Stuchi, L. & Neto, A.B.A. 687 
(BOTU); 16.X.2007, fr., Stuchi, L. & Neto, A.B.A.1052 
(BOTU). 

Sweetia fruticosa é reconhecida pelos 
folíolos discolores, oblongos, ápice arredondado 
a retuso e mucronado. Ocorre na Bolívia, Paraguai 
e no Brasil, onde se distribui principalmente na 
região Sudeste, em domínio de Mata Atlântica 
(Tab.1), com ocorrências mais esporádicas no 
Nordeste, Norte e Centro-Oeste e Sul (Paraná) 
(BFG 2015; speciesLink 2015). Os registros de 
coletas para a espécie no estado de São Paulo 
concentram-se no planalto ocidental (specieslink 
2015) e foi coletada no interior e nas bordas dos 
fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual 
e Cerradão na região Noroeste. A floração foi 
observada de agosto a outubro e a frutificação de 
outubro a dezembro.
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Resumo 
Fabaceae é a família mais diversa na flora do Brasil, inclusive na Caatinga, principal região natural do nordeste 
brasileiro. Este trabalho consiste no estudo taxonômico da família Fabaceae na Floresta Nacional (FLONA) de 
Assú, município de Assú, estado do Rio Grande do Norte, Brasil. Foram registradas 37 espécies distribuídas 
em 22 gêneros e 3 subfamílias: Caesalpinioideae (07 spp.), Mimosoideae (11 spp.) e Papilionoideae (19 spp.), 
das quais: Poincianella bracteosa, Mimosa camporum, Mimosa sensitiva, Galactia jussiaeana, Stylosanthes 
humilis e Vigna peduncularis representam novos registros para a flora do Estado. São apresentadas chaves 
para a separação das espécies, comentários sobre a taxonomia, dados de distribuição geográfica, floração e 
frutificação, além de ilustrações para as espécies.
Palavras-chave: Brasil, Caatinga, florística, Leguminosae, taxonomia.

Abstract 
Fabaceae is the most diverse family in the flora of Brazil, including the Caatinga vegetation, the main natu-
ral region of the Brazilian Northeastern. This work consists in a taxonomic study of the family Fabaceae at 
the National Forest (FLONA) of Assú, Assú municipality, Rio Grande do Norte State, Brazil. Thirty seven 
species in twenty two genera and three subfamilies were recorded: Caesalpinioideae (07 spp.), Mimosoideae 
(11 spp.) and Papilionoideae (19 spp.), which Poincianella bracteosa, Mimosa camporum, Mimosa sensitiva, 
Galactia jussiaeana, Stylosanthes humilis and Vigna peduncularis representing new occurrences to the flora 
of the state. Keys for identification of its species, comments on the taxonomy, geographical distribution and 
flowering and fructification data, as well as illustrations for the species are presented.
Key words: Brazil, Caatinga, floristics, Leguminosae, taxonomy.

Fabaceae na Floresta Nacional (FLONA) de Assú, semiárido potiguar, 
nordeste do Brasil
Fabaceae at National Forest (FLONA) of Assú, potiguar semiarid, Brazilian northeastern
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Introdução
A Caatinga é a mais importante região 

natural do Nordeste brasileiro, ocupando 
aproximadamente 11% do território nacional, 
com um enorme potencial para conservação 
de serviços ambientais, uso sustentável de 
recursos e bioprospecção (Brasil  2013). 
Sua biodiversidade, entretanto, tem sido 

progressivamente perdida, seja pela falta de 
políticas públicas adequadas, seja pela falta 
do componente ambiental  nos planos de 
desenvolvimento regionais (Silva et al. 2003). 
Esses e outros motivos têm contribuído para que 
o bioma seja um dos mais agredidos do Brasil, 
além de pouco conhecido, estudado e protegido 
(Abílio 2010). 
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As leguminosas (= Fabaceae) compõem um 
importante grupo de plantas e representam a maior 
parte da diversidade florística da região Nordeste 
do Brasil e do Domínio da Caatinga, onde já foram 
registradas 603 espécies (BFG 2015).

Fabaceae Lindl .  per tence à  Ordem 
Fabales (APG III 2009), e está tradicionalmente 
dividida em três subfamílias: Caesalpinioideae, 
Mimosoideae e Papilionoideae (Bentham 1865; 
Polhill et al. 1981), sendo Caesalpinioideae 
um grupo parafilético do qual se ramificaram 
as outras duas subfamílias (LPWG 2013). O 
grupo é a terceira maior família de plantas do 
mundo, reunindo 36 tribos, 727 gêneros e 19.325 
espécies (Lewis et al. 2005) e seus representantes 
são encontrados em praticamente todas as 
formações vegetais do planeta, embora o centro de 
endemismos da família seja a região neotropical 
(Lavin et al. 2004). No Brasil, é a família mais 
bem representada com 2.807 espécies agrupadas 
em 222 gêneros (15 endêmicos) abundantes em 
quase todos os biomas e ecossistemas do país 
(BFG 2015). 

No cenário de desmatamento acelerado e 
perda de biodiversidade da Caatinga, o Rio Grande 
do Norte (RN) se destaca, sendo um dos estados 
brasileiros que menos protege sua biodiversidade 
(Santos & Jerônimo 2013). Uma das melhores 
alternativas na luta pela preservação dos recursos 
naturais do país é a criação e manutenção de 
Unidades de Conservação (Brasil 2002). A Floresta 
Nacional (FLONA) de Assú é uma Unidade de 
Conservação (UC) de grande expressividade no 

Rio Grande do Norte, principalmente por ser a 
única da esfera federal destinada à proteção da 
Caatinga no Estado (IDEMA 2013). 

Diante do exposto, e da necessidade de 
ampliar os conhecimentos sobre a flora da 
Caatinga, em especial para o semiárido potiguar, 
este trabalho consiste no estudo florístico-
taxonômico das Fabaceae na Floresta Nacional 
(FLONA) de Assú, município de Assú, Rio 
Grande do Norte, Brasil, e inclui chaves para a 
identificação de espécies, comentários, ilustrações 
e imagens de ambientes e espécies, e dados de 
distribuição geográfica e de fenologia.

Material e Métodos
Área de estudo
Este estudo foi realizado na Floresta Nacional 

(FLONA) de Assú, Unidade de Conservação Federal 
criada pela portaria n.º 245 de 18/07/2001, com 
o objetivo de promover o manejo adequado dos 
recursos naturais da Caatinga (ICMBio 2013). A 
FLONA apresenta cobertura florestal de Caatinga 
nativa e ocupa atualmente uma área de 528,25 ha. 
De acordo com Miranda et al. (2007), está inserida 
no sudoeste do sítio urbano do município de Assú 
(05º34’20”S, 36º54’33”W), região central do Estado 
do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil (Fig. 1).

O município de Assú caracteriza-se por 
apresentar clima quente e semiárido, com chuvas 
torrenciais concentradas entre os meses de março 
e abril e índice pluviométrico variando entre 500 e 
800 mm/ano, embora a irregularidade das chuvas 
seja uma constante uma vez que se trata de um 

Figura 1 – a. localização do municipio de Assú no estado do Rio Grande do Norte; b. localização da área de estudo, 
Floresta Nacional (FLONA) de Assú no município.
Figure 1 – a. location of the municipality of Assú in the Rio Grande do Norte state; b. location of the study area, National Forest 
(FLONA) in the municipality of Assú.

a b
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clima predominantemente semiárido (Brasil 2013). 
A hidrografia do local é marcada pela riqueza de 
águas subterrâneas, bem como pelo Rio Piranhas-
Assú e seus afluentes, lagoas e açudes (Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente 
de Assú 2001). Do ponto de vista pedológico, 
predominam na região do vale do Assú, os solos 
rasos, pedregosos, de origem cristalina e fertilidade 
de média a alta, embora muito susceptíveis à 
erosão (Costa 2006). Segundo Lira et al. (2007), a 
Caatinga da FLONA de Assú apresenta um aspecto 
fisionômico marcado por uma formação vegetal 
arbóreo-arbustiva densa, onde predominam as 
plantas de alto e médio porte  (Fig. 2).

Estudos de campo e laboratório
O processo de coleta e herborização foi baseado 

em Bridson & Formann (2004). A coleta de material 
botânico foi realizada entre Março/2013 e Maio/2014, 
através de caminhadas aleatórias no interior da área, 

buscando explorá-la em toda a sua extensão. As 
coletas se estenderam ao longo do corredor ecológico 
que se prolonga até a Lagoa do Piató (Fig. 1b). 
Durante as incursões foram coletados espécimes 
férteis (flores e/ou frutos) de todos os representantes 
de Fabaceae associados aos estratos herbáceo e 
lenhoso da FLONA. Para cada indivíduo amostrado 
foram registradas as coordenadas geográficas através 
de GPS (Global Positioning System) utilizadas 
posteriormente na confecção de mapas que indicam 
os pontos onde foram observados e coletados os 
espécimes. Os espécimes foram incorporados ao 
acervo do herbário Dárdano de Andrade-Lima 
(MOSS), da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido (UFERSA).

As análises morfológicas foram feitas com 
base nos espécimes coletados na área de estudo, 
utilizando a literatura especializada e a análise 
comparativa de espécimes provenientes do Herbário 
Dárdano de Andrade-Lima (MOSS). As estruturas 

Figura 2 – Fisionomias da vegetação de Caatinga da Floresta Nacional (FLONA) de Assú, Assú, Rio Grande do Norte, 
Brasil – a. estrato arbustivo-arbóreo; b. estrato herbáceo; c. trilha principal da área de estudo; d. corredor ecológico.
Figure 2 – Physiognomies of the Caatinga vegetation at the National Forest (FLONA) of Assú, Assú, Rio Grande do Norte state, Brazil 
– a. shrub-tree stratum; b. herbaceous stratum; c. main trail of the study area; d. ecological corridor.
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morfológicas foram caracterizadas com base 
na terminologia empregada por Hickey (1973), 
Radford et al. (1974), Rizzini (1977), Payne 
(1978) e Harris & Harris (2001). Foram elaboradas 
pranchas contendo imagens digitalizadas de 
espécies e ambientes e pranchas com estampas 
do hábito e outros importantes aspectos das 
espécies registradas neste estudo. Também são 
apresentados comentários taxonômicos baseados 
em caracteres morfológicos, relação de material 
examinado, dados de distribuição geográfica, 
ambientes preferenciais, floração e frutificação 
das espécies. Para a confecção do mapa da área 
de estudo foi utilizado o software Arcview 10.1.

Resultados e Discussão
O estudo taxonômico de Fabaceae na 

Floresta Nacional (FLONA) de Assú resultou 
no reconhecimento de 37 espécies pertencentes 
a 22 gêneros nas três subfamílias (Tab. 1): 
Caesalpinioideae (4 gêneros, 7 espécies), 
Mimosoideae (6 gêneros, 11 espécies) e 
Papilionoideae (12 gêneros, 19 espécies), sendo 
esta última a mais diversificada na área de estudo 
possivelmente por possuir o mais elevado número 
de espécies na família como um todo. Mimosa L. 
é o gênero mais representativo, com seis espécies, 
seguido por Chamaecrista Moench, Macroptilium 
(Benth.) Urb. e Stylosanthes Sw., com três espécies 
cada; Bauhinia L., Centrosema (DC.) Benth., 
Indigofera L. e Zornia J.F. Gmel, apresentaram 
duas espécies cada. Os demais gêneros foram 
representados por apenas uma espécie cada: 
Libidibia (DC.) Schltdl., Poincianella Britton & 
Rose, Anadenanthera Speg., Enterolobium Mart., 

Piptadenia Benth., Pityrocarpa (Benth.) Britton 
& Rose, Neptunia Lour., Amburana Schwacke 
& Taub., Aeschynomene L., Canavalia DC., 
Galactia P. Browne, Tephrosia Pers., Trischidium 
Tul. e Vigna Savi. 

Dentre as espécies encontradas, seis 
constituem novos registros para a flora do Rio 
Grande do Norte: Poincianella bracteosa, 
Mimosa camporum, Mimosa sensitiva, Galactia 
jussiaeana ,  Stylosanthes humilis  e Vigna 
peduncularis, um número expressivo de novos 
registros considerando que Fabaceae é uma 
família amplamente conhecida embora a flora da 
caatinga, em especial a do Rio Grande do Norte 
seja ainda pouco estudada do ponto de vista 
florístico-taxonômico. 

Os resultados também mostram uma 
expressiva riqueza de tipos de hábitos, também 
apontada por Queiroz (2009) para as espécies de 
Fabaceae da Caatinga. Na área, foram registradas 
espécies herbáceas (37,8%), arbustivas ou 
subarbustivas (35,1%), trepadeiras (8,1%) e 
arbóreas (19,9%). A preferência das espécies 
por solos arenosos também pode ser observada 
apesar da diversidade de ambientes e tipos de 
solos encontrados na FLONA de Assú. Este 
estudo também revelou a ocorrência, na área 
de estudo, de nove espécies endêmicas da flora 
brasileira: Bauhinia subclavata Benth., Libidibia 
ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea, 
P. bracteosa, Indigofera blanchetiana Benth., 
Indigofera microcarpa Desv., Trischidium molle, 
Mimosa caesalpiniifolia Benth., Mimosa modesta 
Mart. var. modesta e Piptadenia stipulacea 
(Benth.) Ducke.

Chave para separação das espécies de Caesalpinioideae na FLONA de Assú

1.	 Erva;	botões	florais	ovóides;	frutos	com	valvas	membranáceas ........................................................... 2
1’. Árvores	ou	arbustos;	botões	florais	não	ovóides; frutos com valvas lenhosas ..................................... 4

2. Estípulas de 7–8 mm de comprimento, adpressas ao ramos; folha com um par de folíolos; sépala 
de até 4 mm de comprimento; 5 estames férteis .............................................................................  
 ..............................................................................................................Chamaecrista rotundifolia.

2’. Estípulas de 2–5 mm de comprimento, não adpressas ao ramos; folha com 2–10 pares de folíolos; 
sépala de 6,5–11 mm de comprimento; 8–10 estames férteis ....................................................... 3
3.	 Estípulas	ovais	a	lanceoladas;	pecíolo	2–4	mm	de	comprimento,	com	nectário	extrafloral,	

8–10	pares	de	folíolos	de	ápice	mucronado;	flores	solitárias,	bractéolas-2;	estaminódios-2;	
fruto apiculado ...............................................................................Chamaecrista calycioides

3’.	 Estípulas	subuladas;	pecíolo	27–35	mm	de	comprimento,	sem	nectário	extrafloral;	2	pares	de	
folíolos	de	ápice	obtuso;	inflorescência	racemosa;	bractéolas-3;	estaminódios	ausentes;	fruto	
não apiculado ....................................................................................Chamaecrista hispidula
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Bauhinia pentandra Vogel ex Steud., Nom. Bot. 
Ed. 2,1: 992. 1840. Fig. 3a
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 25.V.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 26 (MOSS).

No Brasil, ocorre nos Estados do Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Alagoas, Piauí, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo 
(BFG 2015). De acordo com Vaz &Tozzi (2003), 
também é comumente encontrada na Bolívia. 

Bauhinia pentandra é facilmente reconhecida 
pelas folhas bilobadas, com lobos divergentes 
separados até próximo à base. Distingue-se de 
B. subclavata, com a qual é morfologicamente 
assemelhada, principalmente pela forma da lâmina 
foliar e pela disposição das inflorescências, além 
de apresentar androceu dimórfico. Coletada florida 
e frutificada em maio. 

Bauhinia subclavata Benth. in Mart. Fl. Brasil. 
15 (2): 188. 1870. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 25.V.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 25(MOSS). 

Esta espécie é pouco conhecida no Brasil, 
restringindo-se ao Cerrado e à Caatinga.  Ocorre 
nos Estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Piauí e Rio Grande do Norte, sendo encontrada em 
florestas estacional decidual e semidecidual (BFG 
2015). Na área de estudo, foi encontrada sobre 
solo arenoso.

Bauhinia subclavata pode ser reconhecida 
pelas folhas orbiculares quase tão longas quanto 

largas, discretamente lobadas, e divergentes entre 
si. A presença de botões 5-costados no ápice 
também é uma importante característica distintiva. 
Coletada com flores e frutos em maio. 

Chamaecrista calycioides (Collad.) Greene, 
Pittonia 4: 32. 1899. Fig. 3b
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 76 (MOSS). 

Ocorre no México, Guiana Francesa, 
Venezuela, Paraguai, Argentina e, no Brasil, (Irwin 
& Barneby 1982), onde se distribui nos Estados 
do Pará, Roraima, Bahia, Goiás, São Paulo e Rio 
Grande do Norte (BFG 2015).

Distingue-se facilmente das demais espécies 
de Chamaecrista registradas na área de estudo 
por apresentar 8–10 pares de folíolos, pedicelo e 
estípite frutífero curtos, além de possuir nectários 
extraflorais. Chamaecrista calycioides é uma 
espécie comum na FLONA de Assú, podendo 
ser encontrada em praticamente toda a extensão 
da trilha principal da área. Coletada florida e 
frutificada em maio.

Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S. Irwin & 
Barneby, Mem.New York Bot. Gard. 35(2): 661. 
1982. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 06.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 91 (MOSS).

No Brasil, ocorre em praticamente todas as 
regiões, com exceção da região Sul, e no Nordeste 
ocorre em todos os Estados. Segundo Souza & 

4.	 Folhas	 lobadas;	flores	 pareadas;	 sépalas	 oblongas;	 pétalas	 inteiramente	 brancas;	 ovário	 exserto	 do	
hipanto ................................................................................................................................................... 5

4’.	 Folhas	 pinadas;	flores	multirramosas;	 sépalas	 ovadas;	 pétala	 vexilar	 pintalgada	 de	vermelho-claro;	
ovário inserido no hipanto .................................................................................................................... 6
5. Ramos inermes; lâmina dividida por ca. de 1/4 do seu comprimento, lobos arredondados; bractéolas 

localizadas na base do pedicelo; sépalas não apiculadas; pétalas lineares na ântese; androceu 
homomórfico;	frutos	de	valvas	vilosas ........................................................... Bauhinia subclavata

5’. Ramos armados; lâmina dividida por ca. de 2/3 do seu comprimento, lobos oblongos; bractéolas 
localizadas ao longo do pedicelo; sépalas com apículo de ca. 1 mm de comprimento; pétalas 
espiraladas	na	antese;	androceu	dimórfico;	frutos	de	valvas	glabras ..............................................
 .........................................................................................................................Bauhinia pentandra
6. Ramos com muitos tricomas glandulares; pinas e folíolos alternos, venação broquidódroma; 

brácteas	ovais,	6–11	compr.	×	4–8	mm	larg.;	flores	articuladas	logo	abaixo	do	hipanto;	androceu	
dimórfico;	legume	deiscente,	compresso,		estipitado .........................Poincianella bracteosa

6’. Ramos sem tricomas glandulares; pinas e folíolos opostos, venação peninérvea; brácteas 
deltóides,	1,5	compr.	×	0,5	mm	larg.;	flores	articuladas	ca.	2	mm	abaixo	do	hipanto;	androceu	
homomórfico;	legume	indeiscente,	não	compresso,	séssil .............................Libidibia ferrea
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Tabela 1 – Espécies de Fabaceae registradas na área de estudo, Floresta Nacional (FLONA) de Assú, Assú, Rio Grande 
do Norte, Brasil, com respectivas subfamílias e tipos de hábitos.
Table 1 – Fabaceae species recorded in the study area, National Forest (FLONA) of Assú, Assú, Rio Grande do Norte state, Brazil, with 
their respective subfamilies and types of habits.

Subfamília Espécie Hábito
Caesalpinioideae Bauhinia pentandra (Bong.) D.Vogel ex Steud. Subarbusto

Bauhinia subclavata Benth. Subarbusto
Chamaecrista calycioides (Collad.) Greene Erva 
Chamaecrista hispidula  (Vahl) H.S.Irwin & Barneby Erva 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. rotundifolia Erva 
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. ferrea Árvore
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz Arbusto

Mimosoideae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Árvore
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. Árvore
Mimosa caesalpiniifolia Benth. Árvore
Mimosa camporum Benth. Erva, ereta
Mimosa modesta Mart. var. modesta. Erva
Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa (DC.) Barneby Subarbusto
Mimosa sensitiva L. Subarbusto
Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Arbusto
Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke Árvore
Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow& Jobson Árvore
Neptunia plena (L.) Benth. Subarbusto

Papilionoideae Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. Árvore
Aeschynomene viscidula Michx. Erva 
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. Trepadeira
Centrosema brasilianum (L.) Benth. Trepadeira
Centrosema rotundifolium Mart. ex Benth. Erva, prostrada
Galactia jussiaeana Kunth Subarbusto
Indigofera blanchetiana Benth. Subarbusto
Indigofera microcarpa Desv. Erva, prostrada
Macroptilium atropurpureum (Sessé & Moc. ex DC.) Urb. Erva
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Erva
Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baude Erva
Stylosanthes angustifolia Vogel Erva
Stylosanthes humilis Kunth Erva
Stylosanthes scabra Vogel Subarbusto
Tephrosia purpurea (L.) Pers. subsp. purpurea Subarbusto
Trischidium molle (Benth.) H.F. Ireland Arbusto
Vigna peduncularis(Kunth) Fawc. & Rendle Trepadeira
Zornia brasiliensis Vogel Subarbusto
Zornia gemella(Willd.) Vogel Erva
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Figura 3 – Diversidade morfológica de espécies de Fabaceae da Floresta Nacional (FLONA) de Assú, Assú, Rio Grande do Norte, 
Brasil – a. Bauhinia pentandra; b. Chamaecrista calycioides; c. Libidibia ferrea; d. Poincianella bracteosa; e. Anadenanthera 
colubrina; f. Enterolobium contortisiliquum; g. Mimosa caesalpiniifolia; h. Mimosa modesta; i. Mimosa sensitiva; j. Mimosa 
tenuiflora; k. Neptunia plena; l. Pityrocarpa moniliformis; Fonte: Louise Amorim (b,c,h,i,j), Leandro Furtado (a,d,e,f,g,k,l).
Figure 3 – Morphological diversity of its species of Fabaceae at the National Forest (FLONA) of Assú, Assú, Rio Grande do Norte state, Brazil – a. Bauhinia 
pentandra; b. Chamaecrista calycioides; c. Libidibia ferrea; d. Poincianella bracteosa; e. Anadenanthera colubrina; f. Enterolobium contortisiliquum; g. 
Mimosa caesalpiniifolia; h. Mimosa modesta; i. Mimosa sensitiva; j. Mimosa tenuiflora; k. Neptunia plena; l. Pityrocarpa moniliformis; Source: Louise 
Amorim (b,c,h,i,j), Leandro Furtado (a,d,e,f,g,k,l).
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BFG (2015), é um elemento comum na Floresta 
Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, 
comportando-se como espécie invasora. Na área 
de estudo, foi encontrada às margens da Lagoa 
do Piató.

Chamaecrista hispidula pode ser reconhecida, 
principalmente, pela presença de dois pares de 
folíolos. Coletada florida e frutificada em maio.

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene, Pittonia 
4: 31. 1899. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim71 (MOSS).

Esta espécie é amplamente difundida na 
América Central e América do Sul (Irwin & 
Barneby 1982). No Brasil, pode ser encontrada em 
todas as regiões e Estados do Nordeste, tendo sido 
recentemente citada para o Rio Grande do Norte 
(Queiroz & Loiola 2009). Está associada a locais 
abertos, iluminados, beira de estradas e ambientes 
perturbados com solos arenosos e pedregosos 
(Fernandes & Garcia 2008). Encontrada florida e 
frutificada em maio.

Caracteriza-se morfologicamente por 
apresentar um único par de folíolos e pelos ramos 
prostrados. Além disso, quando comparada às 
espécies congêneres registradas nesse trabalho, 
apresenta flores menores e estames em número 
menor que as mesmas.

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz var. 
ferrea, Legum. Caatinga: 130. 2009. Fig. 3c
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 16. III.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 09 (MOSS).  

Esta espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo 
naturalmente no Nordeste e Sudeste do país (com 
exceção do estado de São Paulo) em áreas de 
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Lewis 2014a).

Libidibia ferrea é uma espécie típica da 
Caatinga do nordeste brasileiro (Queiroz 2009). 
Diferencia-se das demais Caesalpinioideae 
registradas nesse estudo por apresentar hábito arbóreo 
com aproximadamente 5,5 m de altura. Diferencia-
se das espécies de Bauhinia e Chamaecrista, 
principalmente, pela deciduidade de suas estípulas, 
presença de brácteas e pelas flores articuladas. 
Coletada florida e frutificada em março.

Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. Queiroz, Legum. 
Caatinga: 122. 2009. Fig. 3d
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 16.III.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 07(MOSS); Ibidem, 25.V.2013, fl., L.D.M. 
Amorim 23 (MOSS).

Poincianella bracteosa é endêmica do Brasil, 
típica de formações secas, ocorrendo principalmente 
na Caatinga arbórea e cerrado (Queiroz 2009). De 
acordo com BFG (2015), no Brasil se distribui nas 
regiões Norte (Tocantins), Centro-Oeste (Goiás, 
Mato Grosso) e Nordeste (Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Piauí) e para o Rio Grande do Norte está sendo 
referida pela primeira vez neste trabalho.

Esta espécie é morfologicamente relacionada 
à L. ferrea, com a qual compartilha pontuações 
lenticelares na casca, estípulas precocemente 
decíduas e pelas panículas terminais. Caracteriza-
se, principalmente, por apresentar brácteas grandes 
e largamente ovais. Encontrada florida em março e 
maio e frutificada em março.

Chave para separação das espécies de Mimosoideae na FLONA de Assú

1. Arbustos ou árvores acima de 4 m de altura ......................................................................................... 2
1’. Ervas ou subarbustos de até 1 m de altura ............................................................................................ 7

2. Ramos armados ............................................................................................................................. 3
2’. Ramos inermes .............................................................................................................................. 5

3. Presença de pontuações glandulares negras; até 4 pares de folíolos estes irregularmente 
obovais, de base oblíqua; espiga fasciculada; ovário séssil ............. Mimosa caesalpiniifolia

3’.	 Ausência	de	pontuações	glandulares;	folíolos	numerosos	≥17	≤39;	oblongo-lineares,	de	base	
assimétrica; espiga ou glomérulo, não fasciculada; ovário estipitado .................................. 4
4. Ramos estriados, acinzentados; foliólulos 33–39 pares, nectários extraflorais 

crateriformes;	sem	espículas	e	parafilídios	interfoliolares;	inflorescência	amarela;	flores	
pentâmeras; estames 10 ................................................................ Piptadenia stipulacea

4’.	 Ramos	não	estriados,	nigrescentes;	foliólulos	17–24	pares,	sem	nectários	extraflorais;	
espículas	e	parafilídios	interfoliolares	presentes;	inflorescência	branca;	flores	tetrâmeras;	
estames 8 ............................................................................................Mimosa tenuiflora



Fabaceae em uma Unidade de Conservação potiguar

Rodriguésia 67(1): 105-123. 2016

113

5.	 Plantas	de	até	5,5	m	de	altura;	ramos	não	estriados;	flores	diplostêmones;	estames	10,	dialistêmones;	
ovário	estipitado,	exserto	da	flor ........................................................................................................... 6

5’.	 Plantas	 acima	de	 8	m	de	 altura;	 ramos	 estriados;	 flores	 polistêmones;	 estames	 numerosos	 (>10),	
gamostêmones;	ovário	séssil,	não	exserto	da	flor ..................................Enterolobium contortisiliquum
6.	 Caule	com	projeções	cônicas;	18–22	pares	de	pinas,	ápice	do	folíolo	agudo;	inflorescência	do	tipo	

glomérulo; cálice glabro; estames isodínamos .......................................Anadenanthera colubrina
6’.	 Caule	sem	projeções	cônicas;	3–4	pares	de	pinas,	ápice	do	pecíolo	obtuso;	inflorescência	do	tipo	

espiga, pêndula; cálice pubescente; estames heterodínamos ..........................................................  
 ................................................................................................................ Pityrocarpa moniliformis
7. Ramos armados; frutos sésseis .............................................................................................. 8
7’. Ramos inermes; frutos estipitados ...................................................................................... 10

8. Folhas com 2–3 pares de pinas; foliólulos oblongo-lineares de base assimetricamente 
truncada;	flores	róseas ................................................................................................... 9

8’.	 Folhas	com	1	par	de	pina;	foliólulos	elípticos	de	base	assimetricamente	cordada;	flores	
lilases ................................................................................................... Mimosa sensitiva
9.	 Subarbustos,	ramos	4-costados,	acúleos	numerosos;	foliólulos	2–3	nérvios;	flores	

pentâmeras; lacínias da corola levemente encurvadas; anisostêmone-6 .................  
 ............................................................................................... Mimosa quadrivalvis

9’.	 Ervas,	ramos	não	costados,	acúleos	esparsos;	foliólulos	5	nérvios;	flores	tetrâmeras;	
lacínias da corola retas; diplostêmone-8 .................................. Mimosa camporum
10. Ervas, ramos sem pontuações glandulares; folhas com 1 par de pinas, com 

estipelas;	 sem	 nectários	 extraflorais;	 foliólulo	 de	margem	 ciliada;	 flores	
tetrâmeras, isostêmones ........................................................Mimosa modesta

10’. Subarbustos, ramos com pontuações glandulares nigrescentes; folhas com 
3	pares	de	pinas,	sem	estipelas;	nectários	extraflorais	presentes;	foliólulo	de	
margem	glabra;	flores	pentâmeras,	diplostêmones ..........................................  
 .................................................................................................Neptunia plena

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Kew 
Bull. 1955: 182.
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 16.III.2013, L.D.M. 
Amorim 04 (MOSS).  
Material adicional examinado: BRASIL. Rio Grande 
do Norte: Mossoró, Serra de Mossoró, 27.VII.1972, fl. 
e fr., O.F. Oliveira 51 (MOSS).

Anadenanthera colubrina ocorre desde o 
Maranhão até Minas Gerais, em áreas de Caatinga 
e florestas estacionais (Weber et al. 2011). De 
acordo com Queiroz (2009), embora esta espécie 
não seja endêmica da Caatinga é bem adaptada a 
essa região, sendo uma das representantes lenhosas 
típicas do bioma.

Esta espécie pode ser reconhecida por 
apresentar projeções cônicas na epiderme e pela 
casca fortemente avermelhada. Os ramos possuem 
pontuações lenticelares e numerosos pares de 
folíolos. Os caracteres reprodutivos foram descritos 
com base em um espécime coletado no Distrito 
de Baraúna, hoje município de mesmo nome (Rio 
Grande do Norte).

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, Ann. 
New York Acad. Sci. 7: 102. 1893. Fig. 3f
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, L.D.M. 
Amorim 83 (MOSS).
Material adicional examinado: BRASIL. Rio Grande do 
Norte: Coronel João Pessoa, Serra de São José, 14.X.1980, 
fl. e fr., O.F. Oliveira et al. 1428 (MOSS).

No Brasil, estende-se do Ceará ao Rio Grande 
do Sul, além de alguns Estados da região Centro-
Oeste. A espécie é comum em áreas de Cerrado 
e Mata Atlântica, em floresta ciliar, estacional 
semidecidual e ombrófila (BFG 2015). Na área de 
estudo, foi encontrada no inicio da trilha principal, 
sendo representada por apenas um indivíduo.

Assemelha-se morfologicamente a A. 
colubrina principalmente pelo porte e pelos 
nectários extraflorais discóides. No entanto, pode 
ser reconhecida pela ausência de projeções cônicas 
nos ramos e pelo fruto auriculiforme. O espécime 
não foi encontrado em estágio reprodutivo e, por 
esta razão, a descrição das estruturas reprodutivas 
foi baseada em material complementar.
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Figura 4 – Diversidade morfológica de espécies de Fabaceae da Floresta Nacional (FLONA) de Assú, Assú, Rio Grande do 
Norte, Brasil – a. Amburana cearensis; b. Aeschynomene viscidula; c. Centrosema brasilianum; d. Centrosema rotundifolium; e. 
Canavalia brasiliensis; f. Macroptilium lathyroides; g. Macroptilium martii; h. Macroptilium atropurpureum; i. Tephrosia purpurea; 
j. Trischidium molle; k. Vigna peduncularis; l. Zornia brasiliensis. Fonte: Louise Amorim (b–g,j,l); Leandro Furtado (a,h,i,k).
Figure 4 – Morphological diversity of  its species of Fabaceae at the National Forest (FLONA) of Assú, Assú, Rio Grande do Norte state, Brazil – a. 
Amburana cearensis; b. Aeschynomene viscidula; c. Centrosema brasilianum; d. Centrosema rotundifolium; e. Canavalia brasiliensis; f. Macroptilium 
lathyroides; g. Macroptilium martii; h. Macroptilium atropurpureum; i. Tephrosia purpurea; j. Trischidium molle; k. Vigna peduncularis; l. Zornia 
brasiliensis. Source: Louise Amorim (b–g,j,l); Leandro Furtado (a,h,i,k).
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Mimosa caesalpiniifolia Benth., J. Bot. (Hooker) 
4: 392. 1842. Fig. 3g
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 06.V.2014, fl., L.D.M. 
Amorim 92 (MOSS).

Esta espécie é endêmica do Brasil (BFG 
2015). Ocorre em Minas Gerais (Sudeste) e em 
vários Estados da região Nordeste (Carvalho 
2007), principalmente em solos arenosos à beira 
de rios e menos frequentemente em matas ciliares 
(Queiroz 2009).

Mimosa caesalpinii fol ia  é  uma das 
plantas mais representativas da fisionomia da 
Caatinga, diferenciando-se das demais espécies 
de Mimosoideae registradas nesse trabalho 
especialmente pela dimensão dos foliólulos 
ligeiramente obovais embora se aproxime 
de Mimosa tenuiflora pelo hábito arbóreo. 
Encontrada florida em maio.

Mimosa camporum Benth., J. Bot. (Hooker) 2: 
130. 1840. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 27.VII.2013, fr., 
L.D.M. Amorim 57 (MOSS). 
Material adicional examinado: BRASIL. Ceará: 
Iguatú: Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Fazenda Trussu, 15.VI. 2008, fl. e fr., O.F. Oliveira 
87 (MOSS).

Mimosa camporum é nativa do Brasil 
distribuindo-se nas regiões Norte e Nordeste do 
país, estando associada às vegetações de Cerrado, 
Floresta Amazônica e Caatinga (BFG 2015). 
Nesse trabalho constitui um novo registro para 
o Rio Grande do Norte.

Uma característica marcante e distintiva 
da espécie é a presença de craspédio multi-
fasciculado. Diferencia-se das demais espécies 
congêneres registradas nesse trabalho pelo hábito 
herbáceo, ereto. Encontrada frutificada em julho.

 
Mimosa candollei R. Grether, Novon 10(1): 34. 
2000.
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 82 (MOSS).

Amplamente distribuída nas Américas 
tropical e subtropical (Barneby 1991). No Brasil, 
ocorre principalmente na Bahia e em Minas 
Gerais não havendo registro apenas para a flora 
do Rio Grande do Sul (BFG 2015).

Morfologicamente assemelhada às demais 
espécies de Mimosa encontradas na área 

de estudo. Entretanto, diferencia-se delas, 
principalmente, pelo fruto quadrangular com 
valvas contínuas. Encontrada florida e frutificada 
em maio.

Mimosa modesta Mart. var. ursinoides (Harms) 
Barneby, Brittonia 37: 153. 1985. Fig. 3h
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl., 
L.D.M. Amorim 75 (MOSS).

Esta espécie é endêmica do Brasil , 
ocorrendo principalmente na Região Nordeste. 
Mimosa modesta var. ursinoides foi registrada 
para os Estados da Bahia, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte (BFG 2015), principalmente 
em áreas de Caatinga sobre solo arenoso, mas 
também no cerrado (Queiroz 2009).

M i m o s a  m o d e s t a  c a r a c t e r i z a - s e , 
principalmente, pela morfologia peculiar 
dos folíolos, assimetricamente orbiculares a 
ovais, ascendentes. Diferencia-se das demais 
representantes de Mimosa encontradas na área 
de estudo pelo hábito prostrado e ramos inermes. 
Encontrada florida em maio.

Mimosa sensitiva L., Sp. Pl.: 518. 1753. Fig. 3i
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 80 (MOSS).

Mimosa sensitiva restringe-se à América 
do Sul (Barneby 1991). No nordeste brasileiro, 
ocorre nos Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, 
Maranhão e Piauí associada à Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica (BFG 2015), sendo registrada 
pela primeira vez para o Rio Grande do Norte 
neste trabalho. 

Pode ser facilmente reconhecível por 
apresentar 1 único par de pinas e dois pares de 
foliólulos por pina, sendo o folíolo interno do 
par proximal visivelmente menor que os demais. 
Encontrada florida e frutificada em maio.

Mimosa tenuiflora Benth., London J. Bot. 5: 92. 
1846. Fig. 3j
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 29.VI.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 41 (MOSS).

Esta espécie é bastante comum no semi-
árido brasileiro, embora também ocorra em 
outros países latino-americanos (Dourado et 
al. 2013). Frequentemente associada a áreas de 
Caatinga arbustiva sobre solos arenosos (Queiroz 
2009).
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Em campo pode ser facilmente reconhecida 
pela combinação do hábito arbustivo, ramos 
de casca enegrecida, aculeados, folhas pinadas 
com folíolos numerosos.  Encontrada florida e 
frutificada em junho. 

Neptunia plena (L.) Benth., J. Bot. (Hooker) 4: 
355. 1841. Fig. 3k
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 22.II.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 65 (MOSS).

Distribui-se pelo neotrópico, desde o Sul 
dos Estados Unidos até o Norte-Nordeste do 
Brasil, sendo também registrada para o Centro-
Oeste (Córdula 2008; BFG 2015). De acordo com 
Córdula (2008), é uma espécie típica de litoral, 
mas no interior do Nordeste está frequentemente 
associada a corpos d’água. Na área de estudo, foi 
encontrada às margens da Lagoa do Piató.

A característ ica que prontamente a 
identifica e que, inclusive a distingue das demais 
Mimosoideae encontradas na área estudada, é a 
inflorescência heteromórfica, com flores estéreis 
e férteis, além da corola dialipétala. Encontrada 
florida e frutificada em fevereiro. 

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, Arch. Jard. 
Bot. Rio de Janeiro 5: 126. 1930. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 29.VI.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 45 (MOSS).

Esta espécie é endêmica da caatinga, 
ocorrendo exclusivamente no Nordeste brasileiro 
com exceção do Estado do Maranhão (BFG 2015), 

principalmente em áreas de Caatinga arbórea 
(Córdula 2008).

Piptadenia stipulacea também é uma das 
espécies que marcam a fisionomia da caatinga, 
sendo morfologicamente assemelhada à M. 
tenuiflora pela presença de acúleos de base larga 
nos ramos e pelo número elevado de folíolos por 
pina. Entretanto, a presença de nectário extrafloral, 
a casca acinzentada e a inflorescência amarela em 
P. stipulacea as diferenciam facilmente. Coletada 
florida e frutificada em junho. 

Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & 
R.W.Jobson, Syst. Bot. 32(3): 573. 2007. 
 Fig. 3l
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 27.VII.2013, fl., 
L.D.M. Amorim 60 (MOSS).

Distribui-se nos Estados do Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Piauí e Minas Gerais (BFG 
2015), sendo comum em solos arenosos e de baixa 
fertilidade, ocorrendo menos frequentemente em 
tabuleiros litorâneos (Queiroz 2009).

Pityrocarpa moniliformis é uma espécie 
arbórea, de copa densa e inflorescência pêndula, 
características que a distingue de diversas outras 
espécies típicas da Caatinga. Compartilha 
inúmeras características com P. stipulacea, 
entretanto seus folíolos são maiores e o ovário 
encontra-se exserto da flor. A literatura indica a 
presença de nectário extrafloral, estrutura não 
observada no indivíduo coletado na área de estudo. 
Encontrada florida em julho.

Chave para separação das espécies de Papilionoideae na FLONA de Assú

1. Subarbustos, arbustos ou árvores ................................................................................................................2
1’. Ervas ou trepadeiras ....................................................................................................................................8

2. Flores sésseis ou curtamente pediceladas, com pedicelos de até 1,5 mm de comprimento ..............3
2’. Flores com pedicelo, este de 2–8 mm de comprimento .....................................................................6

3. Inflorescência cacho ou panícula; flores brancas ou róseas; androceu diadelfo, anteras 
isomorfas .....................................................................................................................................4

3’.	 Inflorescência	espiga;	flores	amarelas;	androceu	monadelfo;	anteras	heteromorfas ................5
4. Ramos estriados a costados, com lenticelas punctiformes brancas; folíolos 9–13, alternos, 

sem	distinção	entre	o	terminal	e	os	laterais	de	ápice	obtuso	a	emarginado;	inflorescência	
mais	curta	que	a	flor	adjacente;	cálice	não	laciniado;	ovário	não	dilatado,	longo	estipitado	
 .............................................................................................................Amburana cearensis

4’. Ramos não estriados, sem lenticelas; folíolos-7, opostos, o terminal visivelmente mais 
longo	do	que	largo	de	ápice	agudo;	inflorescência	mais	longa	que	a	folha	adjacente;	
cálice 5-laciniado; ovário dilatado, séssil ................................. Indigofera blanchetiana
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5. Estípulas bi-lanceoladas; folhas imparipinadas, sem pontuações glandulares; folíolos elípticos de ápices 
apiculados; cálice glabrescente ............................................................................... Stylosanthes scabra

5’. Estípulas lanceoladas; folhas paripinadas, com numerosas pontuações glandulares; folíolos espatulados 
de ápices arredondados; cálice viloso .......................................................................Zornia brasiliensis
6. Folíolos opostos, venação camptódroma, bractéolas presentes; pedicelo 2–5 mm de comprimento; 

pétalas lilases ou roxas; estames 10; ovário séssil; estigma reduzido; fruto oblongo ................... 7
6’. Folíolos alternos, venação eucamptódroma, bractéolas ausentes; pedicelo 8 mm de comprimento; 

pétalas brancas; estames 16–22; ovário estipitado; estigma dilatado; fruto largamente-elíptico ...  
 ............................................................................................................................ Trischidium molle
7. Estípulas subuladas, pecíolo pubescente, raque 4–9 mm de comprimento, estipelas presentes; 

folíolos	oblongo-elípticos,	de	base	arredondada;	 inflorescência	axilar;	bractéolas-2;	cálice	
4-laciniado; androceu heterodínamo, diadelfo; fruto com ápice apiculado ............................
 .................................................................................................................Galactia jussiaeana

7’. Estípulas estreito-triangulares, pecíolo glabrescente, raque 17–46 mm de comprimento, 
estipelas	 ausentes;	 folíolos	 espatulados	 a	 oblanceolados,	 de	 base	 cuneada;	 inflorescência	
terminal; bractéola-1; cálice 5-laciniado; androceu homodínamo, monadelfo; fruto com ápice 
falciforme .................................................................................................Tephrosia purpurea
8. Trepadeiras .................................................................................................................... 9
8’. Ervas ............................................................................................................................ 11

9.	 Pecíolo	 de	 37–67	mm	de	 comprimento;	 inflorescência	mais	 longa	 que	 a	 folha	
adjacente; pedicelo ca. 1 mm de comprimento ................................................... 10

9’.	 Pecíolo	de	até	18,5	mm	de	comprimento;	 inflorescência	mais	curta	que	a	 folha	
adjacente; pedicelo 6–8 mm de comprimento ..................Centrosema brasilianum
10. Ramos seríceos; estipulas elípticas; ápice do estandarte profundamente 

emarginado; carena não torcida; androceu heterodínamo, monadelfo; ovário 
não dilatado; estigma estreitado; fruto com ápice apiculado ..........................  
 .....................................................................................Canavalia brasiliensis

10’. Ramos glabrescentes; estípulas oblongo-deltóides; ápice do estandarte 
arredondado; carena fortemente torcida; androceu homodínamo, diadelfo; 
ovário dilatado; estigma dilatado; fruto com ápice falciforme........................
 ..........................................................................................Vigna peduncularis
11. Flor com cálice 4-laciniado ................................................................. 12
11’. Flor com cálice 5-laciniado ................................................................. 15

12. Ervas eretas; peciólulo glabrescente; tubo do cálice até 1,7 mm de 
comprimento; androceu com 5 estames férteis, heterodínamos; ovário 
glabro ........................................................................................... 13

12’. Ervas prostradas; peciólulo hirsuto a pubescente; tubo do cálice 
até 4 mm de comprimento; androceu com 10 estames férteis, 
homodínamos; ovário pubescente ou tomentoso ......................... 14
13. Ramos glabros a glabrescentes; estípulas 4–7 mm de 

comprimento; folíolo de base obtusa, sendo o terminal igual 
aos laterais, venação camptódroma; lacínia central da bráctea 
terminando em folíolo; cálice glabrescente .............................  
 ................................................................ Stylosanthes humilis

13’. Ramos pubescentes com tricomas adesivos; estípulas de 12–14 
mm de comprimento; folíolo de base aguda, sendo o terminal 
maior que os laterais, venação paralelódroma; lacínia central da 
bráctea não terminando em folíolo; cálice hirsuto .....................  
 ............................................................ Stylosanthes angustifolia
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14. Estípulas não peltadas, 3,5–5 mm de comprimento; folhas imparipinadas; pecíolo hirsuto, 2,5–3,4 mm 
de comprimento; estipelas 3–4 mm de comprimento; folíolos 3–5, sem tricomas glandulares, venação 
reticulódroma;	inflorescência	racemosa	mais	curta	que	a	flor	adjacente,	bráctea	não	peltada;	flores	violeta,	
ca.	27	mm	de	comprimento;	androceu	diadelfo,	anteras	isomórficas ............... Centrosema rotundifolium

14’. Estípulas peltadas, 13–14 mm de comprimento; folhas paripinadas; pecíolo glabrescente, 17–24 mm 
de comprimento; estipelas ausentes; folíolo-2, com pontuações glandulares, venação camptódroma; 
inflorescência	espiga	mais	 longa	que	a	 folha	adjacente,	bráctea	peltada;	flores	amarelas,	7–9	mm	de	
comprimento;	androceu	monadelfo,	anteras	heteromórficas ..............................................Zornia gemella
15.	 Folíolos-3,	de	margem	irregular;	flor	13–20	mm	de	comprimento;	lacínias	do	cálice	menores	que	o	

tubo; ápice do estandarte emarginado; pistilo 11–18 mm de comprimento; estilete barbado na porção 
superior ..............................................................................................................................................16

15’.	 Folíolos	6–10,	de	margem	inteira;	flor	3–7	mm	de	comprimento;	lacínias	do	cálice	iguais	ou	maiores	
que o tubo; ápice do estandarte arredondado; pistilo 5–8 mm de comprimento; estilete não barbado 
 ...........................................................................................................................................................18
16. Estípulas 2,5–4,5 mm de comprimento; pecíolo 20–48 mm de comprimento; folíolo de base 

obtusa;	lacínias	do	cálice	estreito-triangulares;	flores	vináceas	ou	violetas;	estames	ca.	14	mm	
de comprimento; pistilo 17–18 mm de comprimento; ovário seríceo .....................................17

16’. Estípulas 5–7 mm de comprimento; pecíolo 54–108 mm de comprimento; folíolo de base 
arredondada;	lacínias	do	cálice	subuladas;	flores	alaranjadas;	estames	8–9	mm	de	comprimento;	
pistilo 11 mm de comprimento; ovário lanuginoso ....................................Macroptilium martii
17. Ramos costados; folíolo lobado com face adaxial velutina, o terminal maior que os laterais, 

venação	actinódroma;	flor	16	mm	de	comprimento;	legume	apiculado .............................  
 .............................................................................................. Macroptilium atropurpureum

17’. Ramos estriados; folíolo irregularmente deltóide com face adaxial glabrescente, o terminal 
igual	 aos	 laterais,	 venação	 camptódroma;	flor	 20	mm	de	 comprimento;	 legume	não	
apiculado ......................................................................................Macroptilium lathyroides
18. Ramos estriados, estípulas deltóides a lanceoladas; pecíolo 8–10 mm de comprimento; 

folíolo de ápice acuminado, base assimétrica, alternos, os basais maiores que os distais; 
venação broquidódroma; bractéolas-2, ovais; pedicelo 6–11mm de comprimento; 
pétalas amarelas; androceu homodínamo, monadelfo; ovário estipitado; fruto 
lomento ................................................................................. Aeschynomene viscidula

18’. Ramos não estriados, estípulas subuladas; pecíolo 2–6,5 mm de comprimento; 
folíolo de ápice truncado ou retuso, base levemente atenuada, opostos, sem distinção 
entre basais e distais; venação hifódroma; bractéola-1, subulada; pedicelo 1 mm de 
comprimento; pétalas róseas; androceu heterodínamo, diadelfo; ovário séssil; fruto 
legume ..................................................................................... Indigofera microcarpa

Aeschynomene viscidula Michx., Fl. Bor.-Amer. 
(Michaux) 2: 74. 1803. Fig. 4b
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 22.II.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 64 (MOSS; 03.V.2014, fl., L.D.M. 
Amorim 79 (MOSS).

No Brasil, distribui-se nos Estados do Mato 
Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco 
e Sergipe (BFG 2015) e está associada a solos 
arenosos e margens de rios temporários (Queiroz 
2009). Neste trabalho, Aeschinomene viscidula é 
citada pela primeira vez para a o estado do Rio 
Grande do Norte.

Caracterizada por ser uma erva prostrada 
associada à presença de tricomas viscosos que 
tornam seus ramos pegajosos. Apresenta flores 
papilionóides amarelas, em tom mais claro ou 
escuro, e estandarte com arco basal avermelhado. 
Encontrada florida em fevereiro e maio e frutificada 
em fevereiro.

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm., Trop. 
Woods 62: 30. 1940. Fig. 4a
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 15. IV.2014, L.D.M. 
Amorim 69 (MOSS).
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Material adicional examinado: Brasil. Rio Grande do 
Norte: Assú, Floresta Nacional de Assú, 15.V.2012, fl., 
C.C.A. Costa 33 (MOSS).

Amburana cearensis ocorre em todo o 
Nordeste, mas também nas regiões Centro-Oeste 
e Sudeste do Brasil (BFG 2015). Distribui-
se predominantemente em áreas de Caatinga 
associada a diferentes tipos de solo, mas também 
no Cerrado, Mata Atlântica e na floresta pluvial em 
Minas Gerais (Almeida et al. 2010).

Esta espécie é a única dentre as Papilionoideae 
desse estudo que apresenta hábito arbóreo. Outra 
importante característica para o seu reconhecimento 
é a presença de uma única pétala e de ovário 
longamente estipitado, exserto do hipanto. 
Encontrada florida em maio.

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth., Commentat. 
Legum. Gen.: 71. 1837. Fig. 4e
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 20.IV.2013, fl., L.D.M. 
Amorim 19 (MOSS); 25.V.2013, fl. e fr., L.D.M. Amorim 
22 (MOSS). 

Canavalia brasiliensis possui distribuição 
neotropical. No Brasil, estende-se por quase todo o 
Nordeste, e em Estados das regiões Norte, Sudeste 
e Centro-Oeste (Córdula 2008). Caracteriza-se 
pelos folíolos largamente ovais e pelas flores róseas 
grandes e vistosas. Outra importante característica 
que a distingue das demais Papilionoideae desse 
trabalho, é a presença de cálice bilabiado, com um 
lábio tri-denteado. Encontrada florida em abril e 
maio e frutificada em maio.

Centrosema brasilianum (L.) Benth. var. 
angustifolium, Commentat. Legum. Gen.: 54. 
1837. Fig. 4c
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 20.IV.2013, fl., L.D.M. 
Amorim 18 (MOSS).
Material adicional examinado: BRASIL. Rio 
Grande do Norte: Assú, Jusante do Rio Piranhas-Assú, 
29.II.1993, fl. e fr., B. Gonçalves-Júnior. s.n. (MOSS 
3745).

Espécie distribuída por quase todo o território 
brasileiro (BFG 2015), ocorrendo principalmente 
em ambientes antropizados, mas também às 
margens de rodovias (Queiroz 2009). Na FLONA 
foi encontrada à margem da trilha principal.  

A variedade registrada na área de estudo 
caracteriza-se e diferencia-se de Centrosema 
brasilianum var. brasilianum pela forma dos 
folíolos, amplamente estreitados. Encontrada 
florida em abril. 

Centrosema rotundifolium Mart. ex Benth., 
Commentat. Legum. Gen.: 55. 1837. Fig. 4d
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl., L.D.M. 
Amorim 78 (MOSS). 

Distribui-se por quase todo o Brasil, com 
exceção da região Sul (BFG 2015). Na Caatinga 
ocorre principalmente em áreas inundáveis sobre 
solo arenoso (Queiroz 2009). Na FLONA foi 
encontrada na trilha principal, onde é relativamente 
freqüente.

Diferencia-se de C. brasilianum principalmente 
por apresentar folhas com 3 ou 5 folíolos oblongo-
ovais sendo o terminal menor que os laterais, além 
de ovário pubescente. Encontrada florida em maio. 

Galactia jussiaeana Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 
6: 336. 1823.
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 06.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 90 (MOSS).

Espécie nativa da América do Sul, onde se 
distribui amplamente (Burkart 1971). No Brasil, 
ocorre nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste (BFG 2015). Na Caatinga, distribui-se 
especialmente em áreas abertas sobre solo arenoso 
(Queiroz 2009). Galactia jussiaeana está sendo 
citada pela primeira vez para a flora potiguar neste 
trabalho.

Galactia jussiaeana compartilha inúmeras 
semelhanças com os representantes do gênero 
Macroptilium, dentre as quais a presença de folhas 
tri-folioladas e de ovário dilatado. Entretanto, 
pode ser reconhecida especialmente pelo cálice 
4-laciniado e inflorescência mais curta que a folha 
adjacente. Encontrada florida e frutificada em 
maio. 

Indigofera blanchetiana Benth., Fl. Bras. (Martius) 
15(1): 40. 1859. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 27.VII.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 58 (MOSS).

Indigofera blanchetiana é uma espécie 
endêmica do Brasil, restrita às regiões Sudeste e 
Nordeste (BFG 2015) e na Caatinga é comum em 
solos arenosos (Queiroz 2009). Na FLONA foi 
encontrada ao longo da trilha principal do local, 
sendo bastante comum.

Apresenta hábito subarbustivo, ereto, 
caracterizando-se ainda pelas flores papilionóides 
diminutas de tom rosado. Diferencia-se de I. 
microcarpa principalmente pelo hábito ereto. 
Encontrada florida e frutificada em julho.
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Indigofera microcarpa Desv., J. Bot. Agric. 3: 79. 
1814. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 22.II.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 66 (MOSS). 

Esta espécie é amplamente distribuída 
pela América tropical e África (Córdula 2008). 
No Brasil, restringe-se às regiões Nordeste e 
Sudeste (BFG 2015) ocorrendo principalmente 
em áreas periodicamente alagadas sobre solo 
arenoso (Queiroz 2009). Na área de estudo foi 
encontrada às margens da Lagoa do Piató, onde 
é freqüente.

Caracteriza-se por ser uma erva prostrada 
com ramos cinéreos devido ao indumento 
seríceo presente nas estruturas vegetativas e 
reprodutivas. Distingue-se de I. blanchetiana, 
principalmente, pelo hábito além de apresentar 
folíolos e frutos menores e globosos. Encontrada 
florida e frutificada em fevereiro.

Macroptilium atropurpureum (L.) Urb., Symb. 
Antill. (Urban) 9(4): 457. 1928. Fig. 4h
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do 
Norte: Assú, Floresta Nacional de Assú, 20.IV.2013, 
fl., L.D.M. Amorim 18 (MOSS); 06.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 88 (MOSS). 

Apresenta distribuição pantropical e, no 
Brasil, ocorre em todas as regiões, mas no 
Nordeste está restrita à Bahia (BFG 2015) e ao 
Rio Grande do Norte (São-Mateus et al. 2013). 
Na área de estudo foi encontrada sobre solo 
arenoso na trilha principal da área.

Macroptilium atropurpureum diferencia-se 
das demais espécies congêneres registradas na 
área de estudo por apresentar folhas lobadas e 
flores violetas. Encontrada florida em abril e 
maio.

Macroptilium lathyroides (L.) Urb., Symb. Antill. 
(Urban). 9(4): 457. 1928. Fig. 4f
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 27.VII.2013, fl. e 
fr., L.D.M. Amorim 51 (MOSS). 

Ocorre em toda a América tropical 
(Maréchal et al. 1978). No Brasil, distribui-
se em quase todos os Estados (BFG 2015), 
estando associada à colonização de ambientes 
perturbados (Queiroz 2009). 

Caracteriza-se pela presença de estrias 
nos ramos, folíolos indiferenciados, brácteas 
na extremidade distal da inflorescência e pelas 
flores vináceas. Encontrada florida e frutificada 
em julho.

Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet, 
Bull. Jard. Bot. Natl. Belg. 47: 257. 1977.  
 Fig. 4g
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do 
Norte: Assú, Floresta Nacional de Assú, 25.V.2013, 
fl., L.D.M. Amorim 31 (MOSS); 27.VII.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 49 (MOSS).

A espécie distribui-se por quase todo o 
território brasileiro estendendo-se até o Paraguai 
(Fevereiro 1988). Na Caatinga é comum em 
solos arenosos (Queiroz 2009). Na FLONA foi 
encontrada na trilha principal da área.

Macrop t i l i um mar t i i  é  f ac i lmen te 
reconhecível, principalmente, pelos ramos com 
tricomas longos e canescentes, vilosos, pelos 
folíolos suborbiculares a ovais e flores vináceas. 
Encontrada florida em maio e julho e frutificada 
em julho.  

Stylosanthes angustifolia Vogel, Linnaea 13: 63. 
1839. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú,03.V.2014, fl.,L.D.M. 
Amorim 77 (MOSS). 

Distribui-se pelo norte da América do Sul, 
ocorrendo na Venezuela, Suriname e Guiana 
Francesa. No Brasil, está praticamente restrita 
às regiões Norte e Nordeste (Costa 2006). Na 
área de estudo foi coletada na trilha principal 
da área sobre solo arenoso.

A combinação dos folíolos lineares e 
inflorescências em espigas longas permitem o 
pronto reconhecimento de S. angustifolia e sua 
distinção das demais espécies de Stylosanthes 
registradas nesse estudo. Encontrada florida 
em maio. 

Stylosanthes humilis Kunth, Nov. Gen. Sp. 
[H.B.K.] 6: 506. 1823. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do 
Norte: Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, 
fl., L.D.M. Amorim 72 (MOSS).

Possui distribuição neotropical e no Brasil 
não há registro para a região Sul (Costa 2006). 
Na Caatinga apresenta hábito herbáceo, anual, 
associada a ambientes antropizados (Queiroz 
2009). Na área de estudo foi encontrada na 
trilha principal sobre solo arenoso. A espécie 
é citada pela primeira vez para a flora potiguar 
neste trabalho.

Diferentemente das espécies congêneres 
registradas na área de estudo, S. humilis apresenta 
inflorescência em espigas curtas e ramos mais 
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ramificados. Os folíolos são estreitamente elípticos 
sem distinção entre o terminal e os laterais. Coletada 
florida em maio. 

Stylosanthes scabra Vogel, Linnaea 12: 69-70. 
1838. 
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl., L.D.M. 
Amorim s.n. (MOSS). 

Stylosanthes scabra pode ser diferenciada 
das demais espécies de Stylosanthes tratadas 
nesse trabalho por apresentar hábito subarbustivo, 
inflorescências do tipo espiga, curtas e capitadas. 
Encontrada florida em maio.

Esta espécie estende-se da Argentina ao Brasil, 
onde ocorre de Norte a Sul (Costa 2006). Em áreas 
de Caatinga é comum em matas pouco densas sobre 
solo arenoso (Queiroz 2009). Na área de estudo é 
freqüente, tendo sido encontrada ao longo da trilha 
principal.

Tephrosia purpurea (L.) Pers. subsp. purpurea, 
Blumea 28: 2. 1983. Fig. 4i
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 06.IV.2013, fr., L.D.M. 
Amorim 15 (MOSS); 22.II.2014, fl. e fr., L.D.M. Amorim 
67 (MOSS). 

A espécie possui distribuição pantropical 
(Brummit 1968). No Brasil, ocorre em todo o 
Nordeste e em alguns Estados do Sudeste (BFG 
2015). Na Caatinga surge como invasora em 
ambientes antropizados sobre solos arenosos 
(Queiroz 2009). Na área de estudo foi encontrada 
às margens da Lagoa do Piató, em solo argiloso.

O hábito subarbustivo e a presença de 
folíolos espatulados a oblanceolados mais largos 
próximos ao ápice são características que permitem 
o reconhecimento da subespécie purpurea, dentre os 
demais táxons congêneres registrados na caatinga. 
Encontrada florida em fevereiro e frutificada em 
fevereiro e abril.  

Trischidium molle (Benth.) H.E.Ireland, Kew Bull. 
62(2): 336. 2007. Fig. 4j
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 15.III.2014, fr., L.D.M. 
Amorim 68 (MOSS). 
Material adicional examinado: BRASIL. Rio Grande do 
Norte: Mossoró, Serra do Carmo, 11.X.1978, fl. e fr., O.F. 
Oliveira 618 (MOSS).

Trischidium molle é endêmica do Brasil e 
distribui-se pelas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste (Ireland 2007) e na Caatinga é comum em 

solos arenosos (Queiroz 2009). Na área de estudo 
foi encontrada às margens da trilha principal.

Esta espécie pode ser reconhecida facilmente 
pela combinação do hábito arbustivo, folhas 
imparipinadas, com folíolos alternos, e pelos frutos 
elipsóides deiscentes. Segundo Queiroz (2009), trata-
se de uma planta cujos frutos permanecem na planta 
mesmo após a dispersão das sementes, característica 
observada durante a realização dos trabalhos de 
campo. Encontrada frutificada em março.

Vigna peduncularis (Kunth) Fawc. & Rendle, Fl. 
Jamaica [Fawcett & Rendle] 4: 68. 1920. Fig. 4k
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 27.VII.2013, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 55 (MOSS). 

Distribui-se na América Central até o norte da 
Argentina (Maréchal et al. 1978; BFG 2015). No 
Brasil, ocorre em todas as regiões, e na Caatinga 
nordestina pode ser encontrada em florestas 
estacionais, matas ciliares ou ambientes antropizados 
(Queiroz 2009). Na área de estudo, foi registrada 
no interior da área em mata fechada. Neste trabalho 
é referida pela primeira vez para o Rio Grande do 
Norte.

Apresenta flores lilases, semelhantes às flores 
de C. brasiliensis apesar de menores que estas, 
caracterizando-se ainda pela carena torcida e frutos 
longos, lineares. Encontrada florida e frutificada 
em julho.

Zornia brasiliensis Vogel, Linnaea 12: 62. 1838.   
 Fig. 4l
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 25.V.2013, fl., L.D.M. 
Amorim 27 (MOSS); 27.VII.2013, fr., L.D.M. Amorim 
50 (MOSS). 

Ocorre na Venezuela (Mohlenbrock 1961) e 
no Brasil, onde está distribuída principalmente pela 
região Nordeste, mas também nas regiões Norte, 
Centro-Oeste e Sudeste (Perez 2009, BFG 2015). 
Na área de estudo é freqüente encontrada.

A espécie é facilmente reconhecida pela 
combinação do hábito subarbustivo, procumbente, 
pelas folhas 4-folioladas e bractéolas com pontuações 
glandulares, douradas. Encontrada florida em maio 
e julho e frutificada em julho.

Zornia gemella (Willd.) Vogel, Linnaea 12: 61 
(-62). 1838.
Material examinado: BRASIL. Rio Grande do Norte: 
Assú, Floresta Nacional de Assú, 03.V.2014, fl. e fr., 
L.D.M. Amorim 70 (MOSS). 
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A espécie possui distribuição neotropical 
(Mohlenbrock 1961). De acordo com BFG (2015), 
é sinônimo heterotípico de Zornia latifolia e, no 
Brasil, ocorre em quase todos os Estados. Segundo 
Queiroz (2009), na Caatinga, é encontrada como 
planta invasora, anual, em áreas perturbadas.

Zornia gemella pode ser reconhecida e 
diferenciada de Z. brasiliensis pela combinação 
do hábito herbáceo, ramos delgados e pelas folhas 
bi-folioladas não pontuadas, além das bractéolas 
elíptico-lanceoladas estas pontuadas. Encontrada 
florida e frutificada em maio.
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Resumo 
Levantamentos florísticos de Asteraceae na Cadeia do Espinhaço têm confirmado uma significante riqueza de 
espécies e de endemismos dessa família para as vegetações campestres. O presente trabalho tem como objetivo 
realizar um inventário florístico de Asteraceae no município de Mucugê, Bahia, oferecendo subsídios para o 
reconhecimento da família na região. As coletas têm sido realizadas na região há pelo menos uma década e meia 
cobrindo grande parte da área do Município. Foram estudados também os materiais provenientes dos herbários 
ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, MBM, NYBG, RB, SP, SPF e UB. A família Asteraceae está representada em 
Mucugê por 18 tribos, 78 gêneros e 167 espécies. As tribos com maior número de espécies são Eupatorieae 
(49 spp.), Vernonieae (46 spp.), Astereae (18 spp.) e Heliantheae (11 spp.). Dos gêneros registrados, cinco 
são monoespecíficos (Pseudostifftia, Platypodanthera, Bahianthus, Conocliniopsis e Prolobus) e cinco são 
endêmicos da Bahia (Pseudostifftia, Stylotrichium, Lasiolaena e Semiria). Dentre os gêneros com maior riqueza, 
destacam-se Baccharis (17 spp.), Lychnophora (11 spp.), Mikania (10 spp.), Lepidaploa e Lessingianthus (7 
spp.) cada. São apresentadas chaves de identificação para as tribos, gêneros e espécies, comentários taxonômicos 
e distribuição geográfica para cada táxon, além de ilustrações e fotos.
Palavras-chave: Cadeia do Espinhaço, campo rupestre, florística, endemismo.

Abstract 
Floristic surveys of the Asteraceae in the Espinhaço Range have showed a significant species richness and 
endemisms in this family for the grassland vegetation. Thus, this study aims to survey the floristic inventory of 
the Asteraceae in the municipality of Mucugê, Bahia, providing subsidies for an updated taxonomic recognition 
of the family in the region. Field collections have been conducted for at least a decade and a half covering much 
of the area. We also analyzed the material from the herbaria ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, MBM, NYBG, RB, 
SP, SPF and UB. Asteraceae is represented in Mucugê by 18 tribes, 78 genera and 167 species. The tribes with the 
greatest number of species are Eupatorieae (49 spp.), Vernonieae (46 spp.), Astereae (18 spp.) and Heliantheae 
(11 spp.). Five of the genera are monospecific (Pseudostifftia, Platypodanthera, Bahianthus, Conocliniopsis e 
Prolobus) and five are endemic to Bahia (Pseudostifftia, Stylotrichium, Lasiolaena and Semiria). The genera 
with highest number of species are Baccharis (17 spp.), Lychnophora (11 spp.), Mikania (10 spp.), Lepidaploa 
and Lessingianthus (7 spp.) each.  Identification keys to the tribes, genera and species, followed by taxonomic 
comments and geographic distribution for each taxon, and illustrations and images are presented. 
Key words: Espinhaço Range, rocky field, floristic, endemism.
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Introdução
Asteraceae é a maior família dentre as 

Angiospermas, com aproximadamente 24.000 
espécies, agrupadas em mais de 1.600 gêneros, 
o que representa cerca de 10% de toda a flora 
mundial (Funk et al. 2009). O grupo tem 
distribuição cosmopolita e com maior abundância 
nas regiões temperadas e semi-áridas dos trópicos 
e subtrópicos. A família caracteriza-se pela 
inflorescência em capítulo, anteras sinânteras 
com exposição secundária do grão de pólen, 
ovário ínfero bicarpelar, com um óvulo de 
plancetação basal, que se desenvolve em uma 
cipsela geralmente com pápus (Roque & Bautista 
2008; Funk et al. 2009). 

No Brasil ocorrem 28 tribos representadas 
por 2.065 espécies e 278 gêneros, distribuídas em 
todos os biomas, porém com maior diversidade 
nas formações campestres, como cerrado, campos 
rupestres e campos sulinos, e menos frequentes 
em áreas de mata atlântica, restinga, caatinga, 
brejos e florestas de altitude (Hind & Miranda 
2008; BFG 2015).

M e s m o  c o m  g r a n d e s  a v a n ç o s  n o 
entendimento das relações filogenéticas em 
Asteraceae (Funk et al. 2009), um dos grandes 
problemas enfrentados no estudo da família, 
principalmente no Brasil, refere-se à alta variação 
e complexidade morfológica, além da falta de 
conhecimento (inventários) acerca da riqueza e 
distribuição geográfica de boa parte das espécies.

Levantamentos florísticos de Asteraceae na 
Cadeia do Espinhaço nos estados de Minas Gerais 
(Giulietti et al. 1987; Pirani et al. 1994; Roque 
& Pirani 1997; Hind 2003; Almeida 2008); e da 
Bahia (Harley & Simmons 1986; Hind 1995,2003; 
Queiroz et al. 2006; Hind & Miranda 2008), bem 
como os trabalhos de revisão de gêneros centrados 
nessa Cadeia (Roque & Pirani 2014; Bautista 
2000; Bautista et al. 2000; Ferreira 2010), têm 
confirmado uma significante riqueza de espécies 
e de endemismos dessa família para as vegetações 
campestres dessa região.

Portanto, tendo em mente que a composição 
de espécies nos campos rupestres muda entre 
locais e habitats, mesmo que esses sejam muito 
próximos (Conceição & Giulietti 2002; Conceição 
& Pirani 2007) e que o aumento do esforço 
de coleta tem trazido constantes novidades 
taxonômicas para a Cadeia do Espinhaço (op .cit.), 
torna-se relevante a proposição de inventários 
florísticos que podem responder positivamente 

ao aumento da diversidade da família na região, 
gerando informações úteis para a conservação 
desses ecossistemas.

O conhecimento e a publicação da listagem 
de espécies de Asteraceae do município de 
Mucugê constituem os objetivos primordiais deste 
trabalho. Este, por sua vez, pode ser justificado 
pela alta diversidade e elevado número de 
endemismos para os campos rupestres, pouca 
representatividade de espécimes vegetais nos 
herbários do Estado e a carência de subsídios 
taxonômicos atualizados para o reconhecimento 
de tribos e gêneros na família. Dentre os produtos, 
inclui-se uma melhoria no conhecimento sobre a 
flora de Asteraceae do município, que poderá ser 
identificada através de caracteres morfológicos, 
agregando informações para a conservação dos 
táxons apresentados. 

Área de Estudo
A Chapada Diamantina, na Bahia, representa 

a unidade de relevo mais proeminente do Nordeste 
brasileiro, com elevações que ultrapassam 2000 m 
de altitude, tendo participação na transição regional 
dos biomas caatinga e cerrado. Regionalmente, é 
a Serra do Sincorá a principal responsável pela 
transição dos campos rupestres e campos gerais 
(em toda a sua extensão), com áreas de cerrado 
(em Mucugê e Ibicoara) e manchas de caatinga 
em seus diferentes níveis de altitude (Fig. 1a). As 
serras do Sincorá e do Bastião contemplam no topo 
a formação Tombador que é encontrada geralmente 
acima de 1000 m de altitude, sustentando a 
vegetação dos campos rupestres (Fig. 1b).

O município de Mucugê, limitado pelos 
municípios de Abaíra, Andaraí, Boninal, Ibicoara, 
Palmeiras e Piatã (Fig. 1), faz parte da Chapada 
Diamantina e está inteiramente incluído no 
Polígono das Secas (Brasil 1994). Com área 
total de 2455 km2, está situado no vale do rio 
Paraguaçu e a Serra do Sincorá ocupa grande parte 
do seu território. Possui como coordenada central 
13o00′05′′S e 41o22′19′′W, e altitude que varia de 
981 a 1568 m (Harley & Simmons 1986). 

Mucugê é circundado ao leste, norte e sul 
por encostas rochosas areníticas, com lentes 
conglomeráticas de idade do Proterozóico Médio, 
altamente desgastadas, originando solos rochosos 
e ácidos, muitas vezes coroados por uma capa 
quartzítica resistente. As maiores altitudes na área 
estão ao norte, com cotas altitudinais que alcançam 
até 1568 m, com muitas áreas de afloramentos 
rochosos (Harley & Simmons 1986).
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O clima de Mucugê é frio nas zonas das 
serras e dos tabuleiros, conhecidos por gerais, e 
subtropical nas caatingas. Possui uma precipitação 
média anual variando de 800–1100 mm e a 
temperatura média anual é de 19,5oC. O período 
chuvoso é de novembro a janeiro (Bahia 1978; 
Harley & Simmons 1986). 

A vegetação predominante é a de campo 
rupestre, que ocorre nas áreas mais elevadas e de 
superfícies rochosas; ao leste, onde os solos são 
mais profundos, ocorrem campos gerais, florestas 
semi-decíduas e ombrófilas (perenifólias), 
caatinga e vegetação de brejos (Fig. 2a-f) (Harley 
& Simmons 1986). 

Na Cadeia do Espinhaço, o campo rupestre 
de uma maneira geral forma um mosaico complexo 
de comunidades relacionadas com o controle da 
topografia local, ângulo de declividade, influências 
microclimáticas e a natureza do substrato (Giulietti 
& Pirani 1988). Diferencia-se do cerrado por 
ocorrer em solos rochosos em altas elevações 
(acima de 900 m) e por possuir uma diferente 
composição de espécies, com predominância de 
Melastomataceae, Asteraceae, Euphorbiacae e, 

em parte, por muitas espécies de Eriocaulaceae e 
Velloziaceae (Mori 1989).

Material e Métodos
As coletas de amostras botânicas têm sido 

realizadas na região há pelo menos duas décadas 
cobrindo grande parte da área do município. 
Os materiais coletados foram herborizados e 
depositados pricipalmente nos herbários ALCB, 
CEPEC, HRB e HUEFS. Foram analisados 
também materiais provenientes dos herbários 
MBM, RB, SP, SPF e UB (acrônimos conforme 
Thiers, continuamente atualizado). 

A terminologia empregada nas descrições 
das estruturas vegetativas e reprodutivas foi a 
indicada nas definições contidas em Radford 
et al. (1974) e para caracteres específicos em 
Asteraceae, utilizou-se a nomenclatura de Roque 
& Bautista (2008), Roque et al. (2009). Todos 
os materiais citados são férteis e, portanto, 
apresentam flores e/ou frutos em seus capítulos.

A apresentação das tribos está de acordo com 
Funk et al. (2009), começando em Barnadesieae 
e finalizando com Eupatorieae. Dentro de cada 

Figura 1 – a. imagem SRTM com resolução espacial de 90 m (Fonte: NASA); b. mapa geológico simplificado do 
município de Mucugê (CPRM 2003). 
Figure 1 – a. SRTM image with magnicense of 90 m (Source: NASA); b. geologic simplified map of Mucugê municipality (CPRM 2003).
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Figura 2 – Fitofisionomias de Mucugê – a–b. campos rupestres; c–d. campos gerais; e. mata de galeria (Córrego do 
Boiadeiro); f. carrasco. (a–b,f: Roque; c: Moura; d: Ogasawara; e: Hurbath).
Figure 2 – Phytophysiognomy of Mucugê – a–b. rocky fields; c–d. campos gerais; e. galery forest (Córrego do Boiadeiro); f. carrasco. 
(a–b,f: Roque; c: Moura; d: Ogasawara; e: Hurbath).
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Chave para as Tribos de Asteraceae no Município de Mucugê, Bahia

1. Ramos geralmente com espinhos geminados axilares; lâmina foliar e brácteas involucrais com ápice 
mucronado ou espinescente; tubo da corola internamente seríceo ................................1. Barnadesieae

1’. Ramos sem espinhos; lâmina foliar e brácteas involucrais não mucronados ou espinescentes no ápice; 
tudo da corola internamente glabro. 
2. Plantas com látex (canais laticíferos em todas as partes vegetativas); todas as flores com corola 

ligulada .......................................................................................................................6. Cichorieae
2’. Plantas sem látex; flores com corola tubulosa, do raio verdadeiro, filiforme ou bilabiada. 

3. Folhas e brácteas involucrais com pontuações glandulares alongadas, aromáticas ................  
 .............................................................................................................................15. Tageteae

3’. Folhas e brácteas involucrias sem pontuações glandulares aromáticas.
4. Brácteas involucrais papiráceas, hialinas e coloridas (alvas ou amarelas) .....................  

 ............................................................................................................... 10. Gnaphalieae
4’. Brácteas involucrais cartáceas ou coriáceas, opacas e geralmente verdes ou castanhas, 

menos comum róseas ou vináceas.
5. Capítulos discóides (todas as flores com corola tubulosa, filiforme ou bilabiada); 

flores homógamas (mesmo arranjo sexual).
6. Árvores caducifólias; capítulos 1–7 no ápice dos ramos; receptáculo fortemente 

paleáceo, páleas com ápice lacerado ..................................4. Wunderlichieae
6’. Ervas, subarbustos, arbustos, raramente árvores, perenifólias; capitulescências 

em diversos arranjos; receptáculo geralmente epaleáceo, se paleáceo, páleas 
com ápice inteiro.

tribo, os gêneros e suas respectivas espécies estão 
apresentados em ordem alfabética. As imagens, 
desenhos a lápis e fotografias, estão em sequência 
filogenética de Tribos, seguindo a sequência do 
texto, e os gêneros são apresentados em ordem 
alfabética. Para cada espécie é apresentada a 
caracterização morfológica diagnóstica em relação 
às demais espécies no município, na Bahia ou 
no Brasil, a citação de endemismos (regional ou 
local) e aspectos do habitat em Mucugê. Gêneros 
monoespecíficos são apresentados concomitantes 
com as espécies. As chaves para os gêneros e 
espécies, quando presentes, foram confeccionadas 
com a utilização dos caracteres diagnósticos entre 
os táxons encontrados apenas no município. 

Quando possível, foram selecionados três 
espécimes de diferentes localidades no município 
para compor o item de “material examinado”. Os 
demais espécimes analisados para cada espécie, 
quando houver, são citados no índice de exsicatas. 
As coordenadas geográficas foram suprimidas 
do texto uma vez que os materiais podem ser 
encontrados no sítio (<http://www.splink.org.br>).

A distribuição geográfica e os domínios 
fitogeográficos dos táxons para o Brasil podem 
ser consultados no trabalho BFG (2015). O 
diagnóstico de prováveis endemismos e as 
informações sobre a distribuição geográfica das 
espécies foram obtidos através de estudos de 

materiais de herbário e análise comparativa entre 
os levantamentos florísticos realizados na Cadeia 
do Espinhaço.

Resultados
A família Asteraceae está representada em 

Mucugê por 18 tribos, 78 gêneros e 167 espécies. 
As tribos com maior número de espécies são 
Eupatorieae (49 espécies), Vernonieae (46 spp.), 
Astereae (18 spp.) e Heliantheae (11 spp.), sendo 
que as tribos com maior riqueza de espécies são 
as mesmas citadas nos levantamentos florísticos 
realizados para a família em áreas da Cadeia do 
Espinhaço (entre outros, Hind 1995, 2003). 

Das espécies de Asteraceae encontradas 
para Mucugê, 51 são endêmicas da Bahia, 
sendo que destas, 25 são restritas à Chapada 
Diamantina. Do total, 18 espécies têm sua 
localidade típica reconhecida em Mucugê e, até o 
momento, cinco espécies têm sido consideradas 
restritas ao município (Acritopappus morii, 
Catolesia huperzioides, Eremanthus hatschbachii, 
Lasiolaena lychnophorioides e Paralychnophora 
atkinsiae). Dos gêneros registrados, cinco são 
monoespecíficos (Pseudostifftia, Platypodanthera, 
Bahianthus, Conocliniopsis e Prolobus) e outros 
cinco são endêmicos dos campos rupestres da 
Bahia (Pseudostifftia, Stylotrichium, Lasiolaena 
e Semiria).
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7. Flores com corola bilabiada; ramos do estilete truncados, penicelados.......... 2. Nassauvieae
7’. Flores com corola tubulosa ou tubulosa-filiforme; ramos do estilete obtusos, clavados, 

arredondados, triangulares, cônicos ou agudos, glabros, papilosos ou pilosos.
8. Planta dióica ................................................................................................ 11. Astereae
8’. Planta monóica. 

9. Ramos do estilete arredondados, glabros; apêndice do conectivo da antera 
apiculado ......................................................................................... 5. Gochnatieae

9’. Ramos do estilete agudos, triangulares, cônicos, obtusos a clavados, com apêndices 
estéreis, papilosos ou pilosos; apêndice do conectivo agudo, abtuso ou retuso. 
10. Ramos do estilete papilosos ou pilosos acima da bifurcação.

11. Ramos do estilete com apêndices estéreis ou papilosos, obtusos ou 
clavados ..........................................................................18. Eupatorieae

11’. Ramos do estilete pilosos, triangulares, obtusos a cônicos.
12. Folhas alternas; invólucro unisseriado; pápus cerdoso ...................  

 ................................................................................. 9. Senecioneae
12’. Folhas opostas; invólucro multisseriado; pápus paleáceo ...............  

 ............................................................................. 14. Neurolaeneae
10’. Ramos do estilete pilosos ou papilosos estendendo abaixo da bifurcação.

13. Ramos do estilete longo-ramificados, cilíndricos e pilosos abaixo da 
bifurcação .......................................................................... 8. Vernonieae

13’. Ramos do estilete curto-ramificados, espessados e papilosos abaixo da 
ramificação .......................................................................7. Moquinieae

5’. Capítulos radiados ou disciformes (flores com 2 ou mais tipos de corola); flores heterógamas (arranjos 
sexuais distintos).
14. Invólucro unisseriado .............................................................................................. 9. Senecioneae
14’. Invólucro bi-multisseriado.

15. Flores do raio com corola bilabiada, ligulada ou tubular-filiforme; corola alva ou lilás; anteras 
geralmente sem pigmentação; cipselas sem fitomelanina.
16. Ervas escaposas com folhas em roseta; capítulo solitário; flores mais externas com corola 

bilabiada, raro ligulada ................................................................................ 3. Mutisieae
16’. Ervas ou arbustos com folhas alternas dísticas ou espiraladas; capítulos em capitulescência; 

flores mais externas com corola filiforme.
17. Anteras caudadas; estilete com pilosidade prolongada abaixo do ponto de 

bifurcação .............................................................................................. 12. Inuleae
17’. Anteras ecaudadas; estilete com papilas na face externa dos ramos, não prolongadas 

abaixo da bifurcação............................................................................ 11. Astereae
15’. Flores do raio com corola do raio verdadeira; corola geralmente amarela (raro alva, alaranjada 

ou avermelhada); anteras comumente negras e cipselas geralmente com fitomelanina 
(enegrecidas).
18. Cipselas fusiformes; pápus aristado com cerdas retrorsas .................. 13. Coreopsideae
18’. Cipselas globosas, obovóides, entre outras formas exceto fusiforme, às vezes achatadas 

dorso-ventralmente; pápus coroniforme, aristas lisas, plumoso, páleas laciniadas, 
com margem e ápice erosos ou ausente.
19. Pápus de páleas livres com margem e ápice erosos .................... 14. Neurolaeneae
19’. Pápus coroniforme, aristas lisas, plumoso, páleas laciniadas ou ausente.

20. Capítulo com 1 flor pistilada e poucas estaminadas; receptáculo epaleáceo ..  
 ................................................................................................16. Heliantheae

20’. Capítulo com várias flores pistiladas ou estéreis e flores bissexuais férteis ou 
funcionalmente estaminadas; receptáculo paleáceo.
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21. Páleas do receptáculo envolvendo as flores (ou páleas filiformes em Eclipta prostrata) .......................  
 ........................................................................................................................................16. Heliantheae

21’. Páleas do receptáculo planas ou conduplicada, não envolvendo as flores ........................17. Millerieae

1. Tribo Barnadesieae D.Don
A Tribo Barnadesieae tem como caracteres 

diagnósticos a presença de espinhos axilares, 
“tricomas barnadesióides” (Urtubey 1999), 
brácteas involucrais com ápice espinhoso, tricomas 
na corola, ramos do estilete curto-ramificados 
e geralmente papilosos, anteras ecalcaradas e 
ecaudadas e pápus geralmente viloso (Stuessy et 
al. 2009). Barnadesieae compreende 92 espécies 
em nove gêneros (Funk & Roque 2011) e é 
inteiramente restrita à América do Sul (Stuessy & 
Urtubey 2007).

No Brasil, a tribo está representada por 
quatro gêneros e 19 espécies e em Mucugê foi 
coletado apenas Dasyphyllum Kunth, o gênero 

mais amplamente distribuído e com maior número 
de espécies na tribo.

 1.1 Dasyphyllum Kunth
Dasyphyllum compreende ca. 40 espécies 

com distribuição por toda a América do Sul, 
com exceção da região amazônica (Saavedra et 
al. 2014). A maior diversidade é encontrada no 
Brasil onde ocorrem 16 espécies com distribuição 
na floresta atlântica, cerrado e caatinga (Saavedra 
et al. 2014). 

Em Mucugê, Dasyphyllum é facilmente 
reconhecido pelos espinhos axilares e pápus viloso. 
Foram coletadas duas espécies, D. sprengelianum 
e D. diamantinense.

Chave para as espécies de Dasyphyllum

1. Ramos laxamente folhosos; folhas pecioladas, elípticas ou ovadas, com ápice apiculado (1–1,5 mm 
compr.); capítulos sésseis ou subsésseis, solitários; invólucro campanulado .............D. sprengelianum

1’. Ramos densamente folhosos; folhas subsésseis, orbiculares, com ápice aristado (mais de 2 mm. compr.); 
capítulos pedunculados, agrupados em racemos ou panículas de corimbos ou umbelas; invólucro 
cilíndrico .....................................................................................................................D. diamantinense

1.1.1. Dasyphyllum diamantinense Saavedra & 
M. Monge, Phytotaxa 174(4): 231–234. 2014. 
 Figs. 3a; 4a

Segundo Saavedra et al. (2014), esta espécie 
assemelha-se a D. leptacanthum pelo porte arbustivo, 
folhas congestas, coriáceas e ápice espinescente. 
Entretanto, distingue-se pelos ramos com espinhos 
longos (10–32 mm) nas axilas foliares (vs. curtos, 
5–10 mm), espinhos eretos no ápice das folhas (vs. 
reclinados), capítulos pedunculados, agrupados em 
capitulescências densas formando racemos de umbelas 
(vs. sésseis ou subsésseis geralmente solitários, ou 
agrupados em pequenas umbelas), brácteas involucrais 
marron (vs. negra) e corola tubulosa (vs. ligulada ou 
sub-bilabiada). Segundo ainda os autores, a espécie 
é restrita à Chapada Diamantina e em Mucugê foi 
encontrada em substrato arenoso de Mata de Grotão.
Material examinado: Capão do Correia, 1221 m, 
5.VIII.2004, E.L. Borba et al. 1937 (HUEFS), estrada 
vicinal saindo de Caraíba a 17,5 km da BA-142, 1221 m, 
11.VII.2009, M.M. Saavedra et al. 968 (HUEFS, isótipo).

1.1.2. Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) 
Cabrera, Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 9 (38): 
90. 1959.  Fig. 4b-c

Dasyphyllum sprengelianum caracteriza-
se por seu hábito arbustivo, folhas laxamente 
dispostas na parte superior dos ramos, capítulos 
campanulados, brácteas involucrais castanhas, 
sendo as mais internas reflexas no estádio de 
antese das flores, tubo das corolas seríceos em 
toda a sua extensão, pápus pouco menor que a 
corola e lobos da corola curtos (Saavedra 2011). 
Ainda confome a autora, a espécie apresenta ampla 
distribuição, ocorrendo na Bolívia, Paraguai e 
Brasil, principalmente em áreas de cerrado e 
caatinga. Em Mucugê, D. sprengelianum ocorre 
em mata estacional decidual, carrasco ou ecótono 
caatinga-cerrado.
Material examinado: estrada das Caraíbas, em direção 
à Serra do Sobral, 11.XII.2003, N. Roque et al. (ALCB 
64766); Estrada Mucugê-Caraíbas, 16.IX.2006, A.A. 
Conceição et al. 1842 (HUEFS); Fazenda Casquilha Serra 
do Bastião, 958m, 18.X.2006, C.G. Machado 35 (HUEFS).
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Figura 3 – a. Dasyphyllum diamantinense – ramo florífero. b. Trixis pruskii – ramo florífero. c. Moquiniastrum 
blanchetianum – ramo florífero. d. Moquinia racemosa – ramo florífero. (a: Borba 1937; b: Roque 617; c: Oliveira 
66; d: Oliveira 63).
Figure 3 – a. Dasyphyllum diamantinense – flowering branch. b. Trixis pruskii – flowering branch. c. Moquiniastrum blanchetianum – 
flowering branch. d. Moquinia racemosa – flowering branch. (a: Borba 1937; b: Roque 617; c: Oliveira 66; d: Oliveira 63).
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2. Tribo Nassauvieae Cass.
Nassauvieae é caracterizada por capítulos 

comumente discóides, homógamos, flores com 
corolas bilabiadas e ramos do estilete truncados, 
penicelados (com um tufo de papilas no ápice) 
(Funk et al. 2009). 

A tribo ocorre principalmente na América 
do Sul (Katinas et al. 2008) e no Brasil são 
reconhecidos sete gêneros e 37 espécies. Em 
Mucugê, a tribo está representada apenas pelo 
gênero Trixis.

2.1. Trixis P. Browne
Trixis é um gênero neotropical com ca. 60 

espécies descritas (Hind 2007). Segundo Katinas et 
al. (2008), Trixis pode ser facilmente reconhecido 
pelas flores bilabiadas (Fig. 4e), geralmente amarelas, 
receptáculo piloso (Fig. 4f), ramos do estilete 
coroado por um tufo de tricomas coletores e cipsela 
geralmente rostrada. 

No Brasil há registro de 15 espécies de Trixis, 
das quais cinco ocorrem na Bahia. Em Mucugê foram 
coletadas duas espécies, T. vauthieri e T. pruskii.

Chave para as espécies de Trixis

1. Arbusto escandente, não viscoso; ramos cilíndricos; folhas concolores, glabras ....................T. pruskii
1’. Arbusto ereto, viscoso; ramos alados; folhas discolores, face abaxial vilosa .......................T. vauthieri 

2.1.1. Trixis pruskii D.J.N. Hind, Kew Bull. 55(2): 
382–384. 2000.  Fig. 3b

Segundo Hind (2000b), Trixis pruskii 
caracteriza-se pelas folhas glabras, raramente com 
tricomas esparsos ao longo da nervura principal. 
A espécie apresenta distribuição restrita à Bahia e 
provavelmente é endêmica da Chapada Diamantina, 
ocorrendo em áreas de mata ciliar ou em solos 
arenosos e entre rochas (Hind 2000a). Em Mucugê 
ocorre em áreas de cerradão, em borda de mata e em 
áreas com grande umidade no solo.
Material examinado: estrada para Barra da Estiva, alto 
da Chapada Diamantina, 18.I.2000, J.R. Pirani et al. 4529 
(SPF); fazenda Horacinópolis, ca. 20 km da Rodovia 
Mucugê/Barra, 15.II.2002, N. Roque et al. 617 (HUEFS, 
SPF); 14.VI.2010, M.L. Guedes et al. 17132 (ALCB, HRB).

2.1.2. Trixis vauthieri DC., Prodr. 7: 69. 1838. 
 Fig. 4d

Trixis vauthieri é característica pelos ramos 
alados e viscosos e folhas vilosas com lâmina 
decorrente (Katinas 1996). Segundo ainda a autora, 
a espécie é endêmica do Brasil. Em Mucugê, T. 
vauthieri apresenta ampla distribuição, em campos 
gerais e campos rupestres, preferencialmente em 
afloramentos rochosos.
Material examinado: estrada Igatu-Mucugê, próximo 
ao entroncamento com a estrada Andaraí-Mucugê, 
1230 m, 13.VII.1996, N. Hind et al. PCD 3588 (ALCB, 

HRB, SPF, CEPEC); Pedra Redonda, entre o Rio Preto 
e Rio Paraguaçu, 15.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 
3618 (ALCB, HUEFS, HRB, SPF, CEPEC); Trilha para 
Cachoeira Tiburtino, 25.XI.2001, E.C. Oliveira & N. Roque 
8 (HUEFS).

3. Tribo Mutisieae Cass.
A tribo Mutisieae caracteriza-se por apresentar 

flores da margem com corola normalmente bilabiada 
e flores do disco com corola bilabiada ou tubular, 
anteras caudadas, ecalcaradas, estilete curtamente 
bilobado a bífido, arredondado no ápice, com papilas 
arredondadas apenas acima do ponto de bifurcação 
(Funk et al. 2009). 

A tribo ocorre principalmente na América do 
Sul e no Brasil está representada por quatro gêneros 
e 29 espécies. Em Mucugê, a tribo está representada 
apenas pelo gênero Chaptalia.

3.1. Chaptalia Vent.
Chaptalia caracteriza-se pelo hábito herbáceo 

com folhas em roseta, escapos monocéfalos, capítulos 
heterógamos com flores di a trimorfas (flores do 
raio e flores intermediárias pistiladas e flores do 
disco bisexuais) (Katinas et al. 2008). No Brasil há 
registro de 16 espécies de Chaptalia sendo que destas, 
quatro ocorrem na Bahia (Hind 1999a). Em Mucugê 
foram encontradas duas espécies, C. chapadensis e 
C. integerrima.

Chave para as espécies de Chaptalia

1. Folhas pecioladas; flores do raio pistiladas com corola 3-lobadas, flores intermediárias e do disco bissexual 
com corolas bilabiadas; cipsela cilíndrica .....................................................................................Ch. chapadensis

1’. Folhas sésseis ou subsésseis; flores do raio pistiladas com corola ligulada, flores intermediárias pistiladas com 
corola filiforme e flores do disco bissexual com corola tubulosa; cipsela rostrada ....................Ch. integerrima
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Figura 4 – a. Dasyphyllum diamantinense – ramo florífero. b–c. Dasyphyllum sprengelianum – b. capítulo; c. ramo com 
espinhos e folhas imaturas. d–f. Trixis vauthieri – d. ramo florido; e. capítulo; f. receptáculo piloso. g. Chaptalia integerrima 
– capítulo. (a: Roque; b–g: Moura;  c: Saavedra).
Figure 4 – a. Dasyphyllum diamantinense – flowering branch. b–c. Dasyphyllum sprengelianum – b. head; c. stem with spines and immature leaves. 
d–f. Trixis vauthieri – d. flowering branch; e. head; f. receptacle pilose. g. Chaptalia integerrima – head. (a: Roque; b–g: Moura; c: Saavedra).
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3.1.1. Chaptalia chapadensis D.J.N. Hind, Kew 
Bulletin 54: 933-934. 1999.

A espécie pode ser reconhecida pelas folhas 
longo-pecioladas (2–13 cm compr.), escapos 
da inflorescência geralmente longos (22–50 cm 
compr.), flores mais externas com corola 3-lobada, 
cipsela densamente setulífera com a porção basal 
glabra (Hind 1999a). Até o presente trabalho, 
Chaptalia chapadensis era conhecida apenas 
em sua localidade-tipo, nos campos rupestres do 
Morro do Pai Inácio, Chapada Diamantina. Em 
Mucugê, a espécie foi coletada em ambiente de 
campo rupestre.
Material examinado: Serra do Esbarrancado, Guiné, 
1400 m, 11.IV.2008, A.A. Conceição 2880 (HUEFS).

3.1.2. Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart, 
Darwiniana 6(4): 576. 1944.  Fig. 4g

Chaptalia integerrima caracteriza-se pelas 
folhas sésseis ou subsésseis, lâmina foliar 
lanceolada, margem inteira, escapo sem brácteas, 
capítulos encurvados para baixo, brácteas 
involucrais tomentosas e 100–200 flores por 
capítulo (Burkart 1944). A espécie é amplamente 
distribuída na América do Sul e em Mucugê 
ocorre tanto nos campos gerais como nos campos 
rupestres, em solos arenosos e em fendas de 
rochas.
Material examinado: a 13 km de Mucugê na rodovia 
Mucugê/Andaraí, 1.IX.1997, H.P. Bautista et al. 2169 
(HRB); trilha para Cachoeira do Tiburtino, 25.XI.2001, 
E.C. Oliveira & N. Roque 6 (HUEFS); estrada Mucugê 
- Barra da Estiva, a 13 km de Mucugê, 4.XII.2003, N. 
Roque et al 816 (ALCB).

 
4. Tribo Wunderlichieae Panero & V.A. Funk.

Wunderlichieae é caracterizada por incluir 
plantas lenhosas, capítulos discóides, receptáculo 
paleáceo e ramos do estilete papilosos abaixo da 
bifurcação (Ortiz et al. 2009).  Segundo Funk et 
al. (2009), a tribo é composta por quatro gêneros 
(Chimantaea, Stenopadus, Stomatochaeta e 
Wunderlichia) que ocorrem apenas no Escudo das 
Guianas e no Brasil. 

No Brasil há registro de três gêneros (exceto 
Chimantaea) e nove espécies. Em Mucugê, 
a tribo está representada apenas pelo gênero 
Wunderlichia. 

4.1. Wunderlichia Riedel ex Benth. & Hook.f.
Wunderlichia é endêmico do Brasil e conta com 

5 espécies descritas. Está representado por árvores ou 
arbustos caducifólios, capítulos discóides, brácteas 
involucrais numerosas e receptáculo paleáceo, com 
páleas laceradas no ápice (Funk & Roque 2013). 

Todas as espécies de Wunderlichia são 
adaptadas a ambientes xéricos e rupestres (Barroso & 
Maguire 1973). Das cinco espécies descritas, apenas 
uma é encontrada em Mucugê: W. cruelsiana.

 
4.1.1. Wunderlichia cruelsiana Taub., Bot. Jahrb. 
Syst. 21: 456. 1896.  Fig. 5a-b

Wunderlichia cruelsiana caracteriza-se pelo 
hábito arbóreo, capítulos congestos (1–7) no 
ápice dos ramos, invólucro infundibular, brácteas 
involucrais e aquênio glabros (Barroso & Maguire 
1973). A espécie, que tem W. bahiensis Maguire & 
G.M.Barroso como sinônimo, é endêmica da Bahia 
e é citada como espécie rara do Brasil (Giulietti et 
al. 2009). Em Mucugê, os indivíduos ocorrem em 
áreas de campo rupestre, entre pedras e próximo de 
remanescentes de mata.
Material examinado: margem da Estrada Mucugê-
Cascavel, Km 3 a 6, próximo ao Rio Paraguaçu, 
20.VII.1981, N.L. Menezes et al. CFCR 1472 (SPF); 
estrada Mucugê-Guiné, a 5 km de Mucugê, 7.IX.1981, A. 
Furlan et al. CFCR 1963 (SPF).

5. Tribo Gochnatieae Panero & V.A. Funk.
Os tratamentos taxonômicos propostos por 

Funk et al. (2009) reconheceram quatro gêneros 
em Gochnatieae: Cnicothamnus, Cyclolepis, 
Gochnatia e Richterago, além de outros gêneros 
segregados, como Pentaphorus (Hind 2007), 
Anastraphia (Ventosa-Rodriguez & Herrera 2011) 
e mais recentemente, Moquiniastrum (Sancho et al. 
2013). A Tribo tem como caracteres diagnósticos o 
apêndice apical da antera apiculado, estilete glabro, 
arredondado, cipsela 5-costada e pápus com 1–3 
séries e 20–90 cerdas (Roque & Funk 2013).

Gochnatieae atualmente conta com sete 
gêneros e ca. 80 espécies com distribuição restrita 
ao continente Americano, desde o México (e áreas 
subjacente dos EUA), Caribe e América do Sul 
(Funk et al. 2014). No Brasil, ocorrem dois gêneros, 
Moquiniastrum e Richterago, ambos representados 
em Mucugê.

Chave para os gêneros da Tribo Gochnatieae

1. Árvores ou arbustos (caule e ramos lenhosos); corola creme; pápus bisseriado ........... Moquiniastrum
1’. Subarbustos (caule lenhoso somente na base); corola alva; pápus unisseriado .................... Richterago
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Figura 5 – a–b. Wunderlichia cruelsiana – a. ramo florífero; b. cipselas em dispersão. c. Moquiniastrum blanchetianum 
– ramo florífero. d. Moquiniastrum paniculatum – ramo florífero. e. Moquiniastrum polymorphum – ramo florífero. 
f–g. Richterago discoidea – f. hábito subarbustivo; g. capítulos discoides. (a–b: Mercadante; c,e–f: Roque; d,g: Moura).
Figure 5 – a–b. Wunderlichia cruelsiana – a. flowering branch; b. cypselae in dispersion. c. Moquiniastrum blanchetianum – flowering 
branch. d. Moquiniastrum paniculatum – flowering branch. e. Moquiniastrum polymorphum – flowering branch. f–g. Richterago discoidea 
– f. subshrub habit; g. discoid heads. (a–b: Mercadante; c,e–f: Roque; d,g: Moura).
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5.1. Moquiniastrum (Cabrera) G. Sancho.
Moquinias trum caracter iza-se  pela 

presença de plantas ginodióicas, com indumento 
consistindo de tricomas 2–5-ramificados (vs. 
flageliformes, unisseriados), capitulescência 
geralmente paniculiforme (vs. corimbiforme 

ou capítulos solitários), corola actinomórfica 
profundamente lobada e pápus 2–3-seriado 
(Sancho et al. 2013).

No Brasil, o gênero está representado por 
19 espécies e destas, seis ocorrem na Bahia. Em 
Mucugê foram coletadas quatro espécies.

Chave para as espécies de Moquiniastrum

1. Capitulescências corimbiformes axilares, menores que as folhas terminais .............M. oligocephalum
1’. Capitulescências em panículas terminais, maiores que as folhas terminais. 

2. Árvores; lâmina foliar ovado-lanceolada; capítulos pedicelados ........................M. polymorphum
2’. Arbustos; lâmina foliar oval ou elíptica; capítulos subsésseis ou sésseis.

3. Arbustos monóicos; lâmina foliar oval, face adaxial glabra ......................M. blanchetianum
3’. Arbustos ginodióicos; lâmina foliar elíptica, face adaxial tomentosa............M. paniculatum

5.1.1. Moquiniastrum blanchetianum (DC.) G. 
Sancho, Phytotaxa 147(1): 29. 2013.  
 Figs. 3c;5c

Moquiniastrum blanchetianum caracteriza-
se pelas folhas adultas pubescentes apenas na 
face abaxial, largas, capitulescência mais longas 
que as folhas e corola com tricomas glandulares 
(Sancho 2000). A espécie é endêmica do Brasil e 
em Mucugê,  ocorre em áreas de cerrado, campo 
rupestre e campos gerais, em solo areno-argiloso.
Material examinado: estrada Mucugê-Guiné, 1054 m, 
16.VII.1996, H.P. Bautista et al. PCD 3700 (ALCB); 
Sertãozinho, Fazenda Horacinópolis, 9.VIII.2004, E.C. 
Oliveira 66 (HUEFS, HRB); em frente às estufas de 
flores, 4.VII.2009, N. Roque et al. 2071 (ALCB). 

 
5.1.2. Moquiniastrum oligocephalum (Gardner) 
G. Sancho, Phytotaxa 147(1): 31. 2013.

A espécie caracteriza-se pelo hábito 
arbóreo, folhas adultas pubescentes apenas na 
face abaxial, lâmina foliar ovada ou elíptica, 
base arredondada, com abundantes tricomas 
glandulares na face adaxial e capitulescências 
corimbiformes, axilares, menores que as 
folhas terminais (Sancho 2000). A espécie não 
é endêmcia do Brasil e em Mucugê tem sido 
coletada em área de cerrado e campos gerais.
Material examinado: Fazenda Caraíbas, 5.XI.2004, 
M.T.S. Stradmann & P. Castilho 1032 (CEPEC, ALCB).

5.1.3. Moquiniastrum paniculatum (Less.) G. 
Sancho, Phytotaxa 147(1): 31. 2013. 
 Fig. 5d

Moquiniastrum paniculatum diferencia-
se pelas folhas tomentosas em ambas as faces, 

indumento de tricomas birramosos e capítulos 
homógamos (flores bissexuais ou pistiladas) 
(Sancho 2000). A espécie não é endêmica do 
Brasil e em Mucugê é encontrada em áreas 
de campo rupestre, mata estacional decidual, 
vegetação alterada em estágio inicial de 
recuperação e beira de estrada.
Material examinado: estrada Mucugê/Cascavel, 
beirando o rio Paraguaçu, a 2 km da fazenda Caraíba, 
a 17 km de Mucugê, 9.IX.1997, H.P. Bautista et al. 
2314 (HRB); estrada Andaraí/Mucugê, 25.IX.2004, 
E.C. Oliveira 76 (HUEFS); trilha para a Cachoeira 
das Andorinhas, 25.X.2008, N. Roque et al. 1899 
(ALCB). 

5.1.4. Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. 
Sancho, Phytotaxa 147(1): 32. 2013.  Fig. 5e

A espécie caracteriza-se pelo hábito 
arbóreo, folhas adultas tomentosas na face 
abaxial e capítulos dispostos em panículas, 
pedunculados, pedúnculos dos capítulos sem 
brácteas (Sancho 2000). A espécie não é 
endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em solo 
arenoso, área em recuperação e em vegetação 
de mata ciliar.
Material examinado :  margem direita do Rio 
Paraguaçu, próximo da Barragem do Apertado, 
27.II.1999, A.T. Rodarte 30 (HRB).

5.2. Richterago Kuntze.
Richterago  compreende 16 espécies 

endêmicas do Brasil, representadas por ervas 
com folhas em roseta ou subarbustos, capítulos 
solitários ou arranjados em capitulescência 
corimbiforme, escaposos, capítulos discóides 
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ou radiados e pápus unisseriado (Roque & Pirani 
2014). 

Segundo ainda os autores, Richterago 
apresenta o centro de diversidade na Cadeia 
do Espinhaço, em Minas Gerais; e na Bahia o 
gênero está representado por apenas uma espécie, 
Richterago discoidea, a qual foi também coletada 
em Mucugê.

5.2.1. Richterago discoidea (Less.) Kuntze, 
Revis. gen. pl. 1: 360. 1891.  Fig. 5f-g

Richterago discoidea é característica pelas 
folhas alternas, dísticas ou menos comumente em 
roseta quando jovens, velutinas na face abaxial, 
inflorescência laxa e capítulos discóides. A 
espécie tem distribuição restrita a Minas Gerais 
e Bahia (Roque & Pirani 2014) e em Mucugê a 
espécie ocorre em áreas de cerrado de altitude, 
campo rupestre, em solo arenoso e entre rochas.
Material examinado: Córrego Moreira, 17.VI.1984, 
G. Hatschbach & R. Kummrow 47989 (SPF, CEPEC, 
HUEFS); Guiné, Serra do Esbarrancado, 27.II.2001, 

Chave para as espécies da Tribo Cichorieae 

1. Ervas com folhas em roseta; capítulos solitários; brácteas involucrais 3-seriadas, as duas mais externas 
recurvadas; cipsela rostrada, verrucoso na parte superior..................................................... Taraxacum 

1’. Ervas com folhas alternas espiraladas (ou em roseta quando jovens); capítulos agrupados; invólucro 
de 3–5 séries, eretas; cipsela fusiforme, verrucoso entre as costelas na maturidade ..............................  
 ....................................................................................................................................................Sonchus 

6.1. Sonchus L.
Sonchus  caracter iza-se  pelo hábi to 

herbáceo a arbustivo, flores amarelas e cipsela 
rugosa e costada. O gênero apresenta ca. 80 
espécies distribuídas em sua maioria no Velho 
Mundo, com poucas espécies na Austrália e 
Nova Zelândia (Lack 2007). 

No Brasil há registro de duas espécies 
amplamente distribuídas.

6.1.1. Sonchus oleraceus L., Sp. pl. 2: 794. 1753.
 Fig. 6a-b
A espécie diferencia-se de Sonchus asper 

(L.) Hill pelas folhas com aurículas agudas (vs. 
arredondadas) e pela cipsela cilíndrica e rugosa 
na maturidade (vs. cipsela com margem alada 
e lisa na maturidade) (Hutchinson et al. 1984). 
Em Mucugê ocorre em áreas antropizadas e em 
terrenos cultivados.
Material examinado: área da Bagisa, 20.X.2008, 
M.L. Guedes et al. 14577 (ALCB); pousada Monte 

A.A. Conceição 928 (ALCB); Parque Municipal de 
Mucugê, Trilha para a Cachoeira do Tiburtino, 886 m, 
6.VI.2009, N. Roque et al. 2173 (ALCB).

6. Tribo Cichorieae Lam. & DC.
A tribo Cichorieae tem como caracteres 

diagnósticos a presença de canais laticíferos 
nas partes aéreas e subterrâneas e flores com 
corola ligulada (exceto nos gêneros recentemente 
acomodados na presente tribo, Gundelia e 
Warionia que apresentam corola tubular) (Kilian 
et al. 2009). 

O s  m e m b r o s  d a  t r i b o  o c o r r e m 
predominantemente no Hemisfério Norte, embora 
sejam encontrados em todos os continentes, 
compreendendo muitas ervas invasoras. A maioria 
dos táxons ocorre em áreas secas a pouco úmidas 
(Lack 2007). No Brasil, a tribo Cichorieae está 
representada por cinco gêneros e 20 espécies. Em 
Mucugê, foram coletados dois gêneros com uma 
espécie cada.

Azul, 12.X.2011, L. Moura & R.L. Borges 116 
(ALCB); Fazenda Progresso, 13.X.2011, L. Moura 
& R.L. Borges 124 (ALCB).

6.2. Taraxacum Hall. 
Taraxacum está representado por plantas 

herbáceas escaposas, capítulos solitários 
terminais em um escapo oco e sem brácteas 
folhosas,  brácteas involucrais em séries 
desiguais, as externas mais curtas e reflexas, 
flores amarelas e cipsela rostrada. 

O gênero tem distribuição cosmopolita, 
entretanto a maioria ocorre no Hemisfério Norte 
(Lack 2007). Em Mucugê foi encontrada apenas 
uma espécie.

6.2.1. Taraxacum officinale F.H. Wigg., Prim. Fl. 
Holsat. 56. 1780.  Fig. 6c

Taraxacum officinale, conhecida como 
dente-de-leão, é uma espécie amplamente 
d is t r ibu ída ,  carac te r izada  por  brác teas 
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Figura 6 – a–b. Sonchus oleraceus – a. capítulo; b. cipselas. c. Taraxacum officinale – capítulo solitário. d–e. 
Pseudostifftia kingii – d. ramo florido; e. capítulos com uma única flor. (a–c: Moura;  d–e: Roque).
Figure 6 – a–b. Sonchus oleraceus – a. head; b. cypsela. c. Taraxacum officinale – solitary head. d–e. Pseudostifftia kingii – d. flowering 
branch; e. head with one flower. (a–c: Moura;  d–e: Roque).

a b c

ed
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involucrais com as séries mais externas 
recurvadas e é considerada uma erva daninha 
em pastos, jardins e culturas agrícolas (Bobrov 
& Tzevelev 2000). Em Mucugê ocorre em áreas 
urbanas e vegetação antrópica.
Material examinado: próximo ao Posto de Saúde, 
12º57′S, 41º28′W, 17 jul. 1996, H.P. Bautista et al. PCD 
3705 (ALCB, HRB, SPF, CEPEC); pousada Monte Azul, 
12 out. 2011, L. Moura & R.L. Borges 118 (ALCB).

7. Tribo Moquinieae H. Rob.
Os membros da tribo Moquinieae já fizeram 

parte da tribo Vernonieae Cass., primeiro como 
gênero Moquinia (Robinson 1979), depois como 
subtribo (Robinson et al. 1989), e finalmente, 

como uma tribo segregada (Robinson 1994). 
Estudos de DNA e caracteres morfológicos como 
a estrutura do estilete (espessado e papiloso abaixo 
do ponto de bifurcação dos ramos curtos) e grãos 
de pólen confirmam e reconhecem a posição da 
tribo Moquinieae próxima, porém separada de 
Vernonieae (Robinson 2009). 

A distribuição geográfica da tribo é estritamente 
brasileira, com apenas dois gêneros, Moquinia e 
Pseudostifftia e duas espécies, ambas ocorrendo 
em Mucugê. Os dois gêneros apresentam hábito 
arbustivo e lâmina foliar com formato semelhante 
(oblanceolada), mas diferenciam-se pelo indumento 
das folhas, forma da inflorescência, número de flores 
no capítulo e cor da corola (Robinson 2009).

Chave para gêneros da Tribo Moquinieae

1. Lâmina foliar velutina na face abaxial; capitulescência duplo racemiforme; capítulos com 3–4 flores; 
corola rósea a alva; pápus ocre ................................................................................................Moquinia

1’. Lâmina foliar glabra; capitulescência paniculiforme; capítulos com uma única flor; corola roxa; pápus 
alvo  ................................................................................................................................... Pseudostifftia

7.1. Moquinia DC.
7.1.1. Moquinia racemosa (Spreng.) DC., Prodr. 
7: 22. 1838.  Fig. 3d

Moquinia é um gênero monoespecífico que, 
originalmente, fazia parte da tribo Mutisieae, 
junto com outras espécies que compunham o 
gênero Gochnatia (Cabrera 1969). Posteriormente, 
Gamerro (1990) sinonimizou Pseudostifftia, gênero 
descrito em Vernonieae por Robinson (1979), 
em Moquinia, agora pertencente à tribo Vernonieae. 
Em seguida, Robinson (1994) reestabeleceu 
ambos os gêneros, situando-as em uma nova tribo, 
Moquinieae, como base nos caracteres distintivos 
do estilete e grãos de pólen. 

Moquinia racemosa é característica por 
apresentar lâmina foliar velutina na face abaxial, 
capitulescência duplo racemiforme e capítulos 
com 3–4 flores. É uma espécie endêmica da 
Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais e Bahia. 
Em Mucugê ocorre em áreas de campo rupestre, 
em solo rochoso ou arenoso, às vezes, próximo a 
corpos d′água.
Material examinado: rodovia para Andaraí/Mucugê, 
entre km 5–15, 15.IX.1984, G. Hatschbach 48228 
(HRB); trilha no Vale de Medonho, ca. 2 km SW da 
cidade de Mucugê, 991 m, 19.IX.2010, R.M. Harley et al. 
56146 (HUEFS); Cachoeira do Capa Bode, 10.X.2010, 
F. Hurbath 56 (ALCB).

7.2. Pseudostifftia H. Rob.
7.2.1. Pseudostifftia kingii H. Rob., Phytologia 
44(7): 444–445. 1979.

Pseudostif f t ia  também é um gênero 
monoespecífico e, segundo Robinson (1994), 
tem muitas características em comum com 
Moquinia, tanto que já foram tratados como um 
único gênero em Vernonieae por Gamerro (1990). 
Os arranjos distintos dos capítulos, número de 
flores e a ginodioicia em Moquinia justificam o 
reconhecimento de Pseudostifftia como um gênero 
segregado (Robinson 1994).

Pseudostifftia kingii é característica 
por apresentar lâmina glabra, capitulescência 
paniculiforme (Fig. 6d) e capítulos com uma 
única flor (Fig. 6e). Pseudostifftia kingii é uma 
espécie endêmica da Bahia. Em Mucugê ocorre 
em áreas de campo rupestre, em solo arenoso com 
afloramentos rochosos, muitas vezes próximos a 
cursos d′água.
Material examinado: Serra do Sincorá, pelo Rio 
Cumbuca, ca. 3 km N de Mucugê na estrada para 
Andaraí, 850 m, 5.II.1974, R.M. Harley et al. 16024 
(CEPEC, parátipo); estrada que liga Mucugê, 17 km de 
Mucugê, 1100 m, 27.VII.1979, R.M. King et al. 8179 
(CEPEC, isótipo); Parque Municipal de Mucugê, trilha 
para a Cachoeira das Andorinhas, 19.V.2007, N. Roque 
et al. 1579 (ALCB, HUESC). 
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8. Tribo Vernonieae Cass. 
A tribo Vernonieae caracteriza-se pelos 

capítulos discóides, brácteas involucrais 3–9 
seriadas, imbricadas, corola tubulosa, roxo-
avermelhada, lavanda, azulada e alva, raramente 
amarela, ramos do estilete agudos, com tricomas 
abaixo do ponto de bifurcação, cipsela 3–20-costada, 
pápus duplo, cerdoso ou paleáceo, raro coroniforme 
ou ausente (Kadereit & Jeffrey 2007; Keeley & 
Robinson 2009).

No Brasil a tribo está representada por 
cerca de 51 gêneros e 444 espécies, sendo 341 
endêmicas, com ocorrência em todos os domínios 
fitogeográficos brasileiros. Em Mucugê a tribo 
está representada por sete subtribos (Chrestinae, 
Elephantopinae, Lepidaploinae, Lychnophorinae, 
Piptocarphinae, Sipolisiinae e Vernoniinae), 
16 gêneros e 46 espécies. Lychnophora é o 
gênero mais representativo (11 spp.), seguido de 
Lessingianthus e Lepidaploa (7 spp. cada).

Chave para os gêneros da tribo Vernonieae

1. Arbusto escandente; receptáculo alveolado e que envolve parcialmente a cipsela ................................  
 .................................................................................................................................................Albertinia

1’. Ervas a arvoretas eretas; receptáculo de outras formas não envolvendo a cipsela. 
2. Capítulos envolvidos por brácteas externas folhosas.

3. Arbusto 1,5–5 m, lâmina foliar 6–24 cm compr., base auriculada; receptáculo paleáceo ......  
 ............................................................................................................................. Heterocoma

3’. Ervas a subarbustos 0,2–1 m, lâmina foliar 2,5–5,5 cm compr., base truncada a atenuada, 
receptáculo epaleáceo.
4. Corola alva; pápus simples, cerdoso ......................................................... Elephantopus
4’. Corola roxa, lilás; pápus duplo, paleáceo ................................................. Stilpnopappus

2’. Capítulos não envolvidos por brácteas folhosas.
5. Capitulescências congestas, glomeruliformes ou em sincefalia (capítulos fundidos, envolvidos 

por brácteas involucrais de segunda ordem).
6. Erva ereta; folhas pinatífidas ...............................................................................Chresta
6’. Arbustos a árvores; folhas inteiras.

7. Glomérulos em cimeiras; lâmina foliar plana; pápus 3–5 seriado ..........................  
 ..............................................................................................................Eremanthus

7’. Glomérulos solitários, axilares ou terminais; lâmina foliar levemente a muito 
revoluta; pápus 1–2 seriado.
8. Lâmina foliar 3,5–8 cm larg.; glomérulos pedunculados, pendentes tardiamente, 

corola pubescente ................................................................Paralychnophora
8’. Lâmina foliar até 1 cm larg.; glomérulos sésseis ou curto-pedunculados, eretos, 

corola glabra ...............................................................................Lychnophora
5’. Capítulos solitários ou dispostos em capitulescências paniculiformes, racemiformes, 

corimbiformes ou cimeiras seriadas, escorpóides.
9. Brácteas involucrais com ápice longo-acuminado; pápus alaranjado .............................  

 ...................................................................................................................Echinocoryne
9’. Brácteas involucrais com ápice agudo a curto-acuminado; pápus alvo a creme.

10. Capítulos em cimeiras escorpióides, capítulos não subentendidos por brácteas 
folhosas, decíduos tardiamente ..........................................................Cyrtocymura

10’. Capítulos solitários ou dispostos em capitulescências de segunda ordem (panículas, 
corimbos, racemos ou cimeiras seriadas com brácteas folhosas), capítulos não 
decíduos.
11. Capitulescência corimbiforme; ramos com tricomas seríceos escuros ...........  

 ........................................................................................................Blanchetia
11’. Capilulescência racemiforme, paniculiforme ou em cimeiras seriadas; ramos 

com tricomas alvos.
12. Cipsela com pontuações glandulares entre os tricomas.
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13. Capítulos sempre sésseis, geralmente bracteados; brácteas involucrais 40–60 por capítulo; apêndice 
das anteras eglandulares; base do estilete dilatada ........................................................Lepidaploa

13’. Capítulos pedunculados, geralmente ebracteados; brácteas involucrais 27–34 por capítulo; apêndice 
das anteras glandulares; base do estilete cilíndrica .....................................................Chrysolaena

12’. Cipselas sem pontuações glandulares.
14. Capitulescências tirsiformes, paniculiformes, racemiformes, em ramos cimoso-seriados ou 

corimbosos; apêndice basal da antera geralmente caudado .................................... Vernonanthura
14’. Capítulos solitários ou dispostos em cimeiras seriadas folhosas; apêndice basal da antera calcarado.

15. Corola zigomorfa com os quatro lobos externos mais curtos que o interno, não glandulares; 
base do estilete alargada ..................................................................................Mattfeldanthus

15’. Corola actinomorfa, com os cinco lobos do mesmo tamanho, geralmente glandulares; base 
do estilete cilíndrica ........................................................................................ Lessingianthus

8.1. Albertinia Spreng.
8.1.1. Albertinia brasiliensis Spreng., Syst. Veg. 
3: 434. 1826.

Albertinia é um gênero monoespecífico e 
endêmico do Brasil (Keeley & Robinson 2009). 
A. brasiliensis é facilmente reconhecida pelo 
hábito arbustivo escandente, flores alvas (Fig. 8a) 
e receptáculo alveolado que envolve parcialmente 
as cipselas, deixando somente o pápus exposto (Fig. 
8b). Em Mucugê foi coletada em áreas de cerrado. 
Material examinado: Parque Municipal de Mucugê, 
22.XI.2001, Gallindo et al. 5 (HUEFS).  

8.2. Blanchetia DC.
O gênero caracteriza-se por apresentar 

capítulos ovóides e dois tipos de tricomas (simples, 
escuros e não ramificados ou estrelados com braços 
bifurcados) (Loeuille et al. 2014). Blanchetia 
possui duas espécies endêmicas do nordeste 
brasileiro, ocorrendo em áreas de caatinga, campos 
rupestres e mata atlântica. No município de Mucugê 
é encontrada apenas uma espécie.

8.2.1. Blanchetia heterotricha DC., Prodr. 5: 75. 
1836.

A espécie encontrada no município, B. 
heterotricha pode ser reconhecida por apresentar 
tricomas seríceos escuros por todo o ramo, 
capitulescências corimbiformes e odor forte. Em 
Mucugê foi coletada em áreas de cerrado e mata 
ciliar. 
Material examinado: Rio Paraguaçu, próximo AABB, 
975 m, 5.XI.2013, E. Melo 12283 (HUEFS).

8.3. Chresta Vell. ex DC.
O gênero caracteriza-se pelo hábito 

herbáceo, flores 2–12 por capítulo, arranjado 
em capitulescência solitária ou de glomérulos 
corimbiformes (Roque et al. 2008).

Chresta apresenta 14 espécies distribuídas em 
áreas de cerrado, caatinga e campos rupestres do Brasil 
Central, com uma única espécie, C. pacourinoides, 
atingindo os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte (Loeuille et al. 2014). Em 
Mucugê é representado por apenas uma espécie.

8.3.1. Chresta pacourinoides (Mart. ex DC.) 
Siniscalchi & Loeuille, Phytoneuron 9: 6. 2014. 

Chresta pacourinoides pode ser reconhecida 
pela lâmina foliar pinatífida com base amplexicaule e 
capitulescência em glomérulos globosos a oblongos. 
No município é encontrada em áreas de campo 
rupestre. 
Material examinado: Vale do Pati, subida Morro do 
Castelo, 1334 m, 13.X.2012, H.A. Ogasawara et al. 256 
(ALCB).

8.4. Chrysolaena H.Rob.
O gênero é caracterizado por possuir número de 

brácteas involucrais 1–2 vezes maior que o das flores, 
apêndice da antera longo, densamente glanduloso, 
cipselas glandulares, base do estilete cilíndrica 
(não dilatada) e capítulos com brácteas folhosas 
muito reduzidas ou ausentes. Está relacionado com 
outros dois gêneros da subtribo Lepidaploinae, 
Lepidaploa e Lessingianthus por possuir alguns 
caracteres semelhantes, tornando os de difícil 
separação, formando assim o “Complexo Lepidaploa” 
(Dematteis 2009; Robinson 1988).

8.4.1. Chrysolaena simplex (Less.) Dematt., Ann. 
Bot. Fenn. 44(1): 62. 2007.

Chrysolaena simplex caracteriza-se por 
apresentar capítulos pedunculados em capitulescências 
cimosas (vs. sésseis nas demais espécies do gênero 
que possuem o mesmo tipo de capitulescência) 
(Dematteis 2009). A espécie não é endêmica do Brasil 
e em Mucugê ocorrem em áreas de campos gerais.
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Figura 7 – a. Eremanthus capitatus – capitulescência folhosa. b. Lychnophora harleyi – ramo florífero. c. Paralychnophora 
atkinsieae – ramo florífero. d. Stilpnopappus scaposus – subarbusto com escapos florais. (a: Stradmann PCD451; b: Borba 
1803; c: Oliveria 42; d: Hatschbach 47457).
Figure 7 – a. Eremanthus capitatus – capitulescence leafy. b. Lychnophora harleyi – flowering branch. c. Paralychnophora atkinsieae – 
flowering branch. d. Stilpnopappus scaposus – subshrub scapose. (a: Stradmann PCD 451; b: Borba 1803; c: Oliveria 42; d: Hatschbach 47457).
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Material examinado: próximo ao Sítio Abóbora, 1160 m, 
21.XI.1996, D.J.N. Hind. et al. PCD 4549 (ALCB, HRB).

8.5. Cyrtocymura H.Rob.
Cyrtocymura é o gênero que tem como 

principal característica a Capitulescência 

escorpióide bem evidente, além de capítulos sésseis 
não bracteados, tornando decíduos tardiamente 
(Robinson 1987a; Robinson 1999). Cyrtocymura 
possui seis espécies descritas, sendo que quatro 
ocorrem no Brasil e na Bahia. Em Mucugê há 
registro de duas espécies.

Chave para as espécies de Cyrtocymura

1. Ramos e folhas alvo-tomentosos a lanosos; lâmina foliar fortemente discolor, ovada, raro lanceolada, 
ápice obtuso a arredondado, base cordiforme a arredondada, pecíolo (1,5)2–5cm compr. ....................  
 ................................................................................................................................................. C. harleyi

1’. Ramos e folhas pubescentes, tricomas castanhos; lâmina foliar levemente discolor, elíptica a lanceolada, 
ápice agudo a acuminado, base atenuada, pecíolo 0,5–1,5(–2) cm compr. ............................................  
 ..........................................................................................................................................C. scorpioides

8.5.1. Cyrtocymura harleyi (H. Rob.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 100(4): 852. 1987.

Cyrtocymura harleyi diferencia-se de C. 
scorpioides pelos ramos e folhas alvo-tomentosos 
a lanosos, indumento persistente na face abaxial 
da lâmina e que contrasta com a face adaxial 
escura (lâmina fortemente discolor), lâmina foliar 
geralmente ovada (vs. elíptica a lanceolada) com 
ápice obtuso a arredondado (vs. agudo a apiculado) 
e base cordiforme a arredondada (vs. atenuada) 
(Robinson 1979). A espécie é endêmica do Brasil, 
com distribuição restrita aos estados da Bahia e 
Minas Gerais. Em Mucugê ocorre em áreas de 
campo rupestre.
Material examinado: 1,50 km de Guiné na direção de 
Mucugê, 17.XI.1983, H.P. Bautista 1335 (HRB).

8.5.2. Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 100(4): 852–853. 1987.

 Fig. 8c
Cyrtocymura scorpioides é uma espécie com 

ampla variação morfológica, a lâmina foliar pode ser 
glabra, pubescente, estrigosa ou serícea e a margem 
inteira, leve denticulada a serreada; os capítulos 
variam de tamanho (3,5–6 mm compr.) e são dispostas 
em uma ou duas séries. A espécie é endêmica e 
amplamente distribuída no Brasil e em Mucugê ocorre 
em áreas de cerrado e campo rupestre.
Material examinado: estrada Igatu-Mucugê, próximo 
ao entroncamento com a estrada Andaraí-Mucugê, 1230 
m, 13.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3580 (ALCB, 
HUEFS); Guiné, Serra do Esbarrancado, 1400–1490 m, 
22.VIII.2009, A.A. Conceição 3232 (HUEFS); distrito 
de Campo Alegre, 22.V.2011, H.A. Ogasawara et al. 
28 (ALCB). 

8.6. Echinocoryne H.Rob. 
Echinocoryne caracteriza-se principalmente por 

possuir capítulos sempre pedunculados, com raras 
exceções, brácteas involucrais numerosas (110–500) 
linear-lanceoladas com ápice longo-acuminados e 
pungentes (Robinson 1987b). O gênero possui seis 
espécies endêmicas do Brasil (Keeley & Robinson 
2009), quatro delas com distribuição na Bahia. Em 
Mucugê foi coletada apenas uma espécie.

8.6.1. Echinocoryne holosericea (Mart. ex DC.) 
H.Rob., Proc. Biol. Soc. Wash. 100(3): 587. 1987.

 Fig. 8d
Echinocoryne holosericea possui o maior 

número de flores no capítulo (30–60) quando 
comparado aos demais representantes do gênero 
(Robinson 1987b). A espécie é endêmica do Brasil 
e tem registro nas regiões de cerrado no nordeste, 
centro-oeste e sudeste e em Mucugê ocorre em 
áreas de campos gerais e campo rupestre.
Material examinado: Fazenda Paraguaçú-Beira de 
Estrada, 10.VIII.2004, E.C. Oliveira 70 (HRB, HUEFS); 
subida do beco para o Pati, 1040–1400 m, 5.VII.2009, 
N. Roque et al. 2147 (ALCB); distrito de Guiné, trilha 
para a Serra do Esbarrancado, 1310 m, 17.VIII.2010, 
H.A. Ogasawara et al. 7 (ALCB).

8.7. Elephantopus L.
Elephantopus caracteriza-se, principalmente, 

pelo pápus unisseriado, formado de 5–8 cerdas 
longas ou curtas, de base alargada. Possui ca. 28 
espécies distribuídas no leste da América do Norte e 
nos trópicos (Keeley & Robinson 2009) e no Brasil 
há registro de sete espécies, sendo que três delas 
ocorrem na Bahia.
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Figura 8 – a–b. Albertinia brasiliensis – a. capitulescência; b. receptáculo alveolado. c. Cyrtocymura scorpioides – 
ramo florífero. d. Echinocoryne holosericea – capítulo em destaque. e. Heterocoma erecta – capítulo.  f. Lepidaploa 
chalybaea – capítulos sésseisl. g. Lepidaploa cotoneaster – capitulescência folhosa (a: Ogasawara; b: Loeuille; c. 
Pataro; d: Abreu; e: Roque; f–g: Moura).
Figure 8 – a–b. Albertinia brasiliensis – a. capitulescence; b. alveolate receptacle. c. Cyrtocymura scorpioides – flowering branch. 
d. Echinocoryne holosericea – head in detail. e. Heterocoma erecta – head.  f. Lepidaploa chalybaea – sessile head. g. Lepidaploa 
cotoneaster – capitulescence leafy (a: Ogasawara; b: Loeuille; c. Pataro; d: Abreu; e: Roque; f–g: Moura).
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8.7.1. Elephantopus mollis Kunth, Nov. Gen. Sp. 
4: 20–21. 1820 [1818].

Elephantopus mollis caracteriza-se pelo 
hábito herbáceo, capítulos envolvidos por três 
brácteas folhosas, flores de corola alva e pápus 
cerdoso e dilatado na base (Baker 1873). É uma 
espécie amplamente distribuída no Brasil e em 
Mucugê ocorre em beira de estrada e áreas de 
campo rupestre.
Material examinado: Estiva Nova, na estrada de 
Mucugê-Guiné, 1054 m, 16.VII.1996, D.J.N. Hind 
et al. PCD 3690 (ALCB, HUEFS, HRB); Morro do 
Beco, Serra do Esbarrancado, 1250 m, 20.VI.2005, A.A. 
Conceição et al. 1429 (HUEFS).

8.8. Eremanthus Less.
Eremanthus diferencia-se de alguns gêneros 

da subtribo Lychnophorinae Benth., por exemplo 
Lychnophora e Paralychnophora, por um conjunto 
de caracteres comuns, entre eles, a lâmina foliar 
argêntea na face abaxial e com indumento apresso, 
tomentoso, capitulescência em glomérulos ou em 
sincefalia, 1–4 flores por capítulo e pápus com 
2–5 séries, persistente ou decíduo (Hind 2000b; 
Loeuille et al. 2012). Eremanthus possui ca. 20 
espécies sendo a maioria delas endêmica do cerrado 
do Platô Central do Brasil (Loeuille et al. 2012). 
Na Bahia são registradas nove espécies, sendo que 
duas destas ocorrem em Mucugê.

Chave para as espécies de Eremanthus

1. Lâmina foliar elíptica, raro ovada, ápice agudo a obtuso, base cuneada, pecíolo 1–12 mm compr.; corola 
púrpura, tubo alvo; cipselas livres entre si ...........................................................................E. capitatus

1’. Lâmina foliar ovada a orbiculada, ápice obtuso, base rotunda, pecíolo 0,5–1 mm compr.; corola e tubo 
lavanda; 3 cipselas fundidas ........................................................................................... E. hatschbachii

8.8.1. Eremanthus capitatus (Spreng.) MacLeish, 
Ann. Missouri Bot. Gard. 74(2): 285. 1987.

 Fig. 7a
Eremanthus capitatus diferencia-se das 

demais espécies por possuir (1)2–3(–7) capítulos 
por glomérulo, 2–4(–5) flores por capítulo e pápus 
3–4 seriado, frequentemente espiralado, branco, 
estramíneo ou púrpura (MacLeish 1987; Loeuille 
et al. 2012). A espécie é endêmica do Brasil e em 
Mucugê pode ser coletada em áreas de cerrado, 
campos gerais, campo rupestre, mata ciliar, caatinga, 
carrasco, beira da estrada e área antropizada.
Material examinado: em torno do Parque Sempre Viva, 
1000–1100 m, III.2008, C.M. Pigozzo 240 (HUEFS); 
trilha p/ Cachoeira do Tiburtino, Vegetação às margens 
do Rio Cumbuca, 6.X.2010, F. Hurbath et al. 7 (ALCB); 
trilha p/ Cachoeira do Cardoso, 23.X.2010, N. Roque et 
al. 2935 (ALCB).    

8.8.2. Eremanthus hatschbachii H.Rob., 
Phytologia 78(5): 390. 1995.

Eremanthus hatschbachii é facilmente 
reconhecida pela lâmina foliar ovada a orbiculada, 
folhas curto-pecioladas, indumento formado por 
tricomas conspicuamente estrelados. Segundo 
Semir (1991) a espécie é muito distinta das 
demais por possuir cipselas em número de três por 
capítulo, sempre fundidas e formando uma unidade 
cilíndrica. A espécie tem sido referida apenas para o 
município de Mucugê para a vegetação de cerrado 

(Robinson 1995) ocorrendo preferencialmente em 
áreas de campo rupestre em substrato arenoso. 
Material examinado: Serra do Cabeludo, 16.IX.1984, 
Hatschbach 48277 (MBM, holótipo); Serra da Tesoura, 
1427 m, 5.VIII.2004, E.L. Borba et al. 1918 (HUEFS); 
trilha para cachoeira da Fumacinha, 22.V.2011, H.A. 
Ogasawara et al. 126 (ALCB).

8.9. Heterocoma H.Rob.
A partir de análises filogenéticas com base em 

dados moleculares e morfológicos, Heterocoma foi 
recircunscrito para incluir as espécies descritas nos 
gêneros monotípicos, Sipolisia, Bishopalea e Xerxes 
(Loeuille et al. 2013). Segundo ainda os autores, 
Heterocoma pode ser reconhecido, dentre outras 
características, pelas folhas sésseis a subsésseis, 
lâmina foliar bulada na face adaxial, receptáculo 
paleáceo ou fimbriado, presença de fitomelanina na 
parede da cipsela, pápus bisseriado e caduco pelo 
menos nas cerdas mais internas. O gênero abriga 
seis espécies endêmicas do Brasil Central.

8.9.1. Heterocoma erecta (H. Rob.) Loeuille, J. 
N. Nakaj. & Semir, Syst. Bot. 38(1): 247. 2013.

 Fig. 8e
Heterocoma erecta é característica pelo 

hábito arbustivo robusto (1,5–5 m), lâmina foliar 
com base auriculada, lanosas e nervuras impressas. 
Em Mucugê, a espécie é encontrada em área de 
ecótono entre campo rupestre e cerrado.
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Material examinado: trilha Cruzeiro dos Bêbados para 
Medonho, 1020 m, 23.V.2009, N. Roque 2047 (ALCB); 
trilha para Medonho, 1003 m, 15.II.2010, N. Roque et 
al. 2705 (ALCB); trilha de acesso ao Córrego de Areia, 
2.XI.2011, A.S. Quaresma et al. 233 (HUEFS).

8.10. Lepidaploa (Cass.) Cass. 
Robinson (1990) reuniu alguns gêneros que 

possuíam caracteres semelhantes para compor 
um complexo, o então chamado “Complexo 
Lepidaploa”, e nele estão incluídos Cyrtocymura, 
Echinocoryne, Chrysolaena, Lessingianthus, além 

de Stenocephalum, Eirmocephalae e Aynia. A 
prevalência de capítulos sésseis, base do estilete 
dilatada e a presença de glândulas na superfície das 
cipselas são alguns dos caracteres que distinguem 
esse gênero dos demais do complexo. Segundo 
Robinson (1999), Lepidaploa é o maior em número 
de espécies (ca. 140) e apresenta distribuição pelas 
Américas Central e do Sul e oeste dos Andes (Keeley 
& Robinson 2009). O gênero possui ca. 52 espécies 
no Brasil, e na Bahia 24 espécies, sendo que nove 
são endêmicas para o estado. Em Mucugê foram 
registradas sete espécies.

Chave para as espécies de Lepidaploa

1. Lâmina foliar linear, 0,1–0,2 cm larg.; brácteas involucrais com tricomas denso-vilosos, caramelos ...  
 ..................................................................................................................................... L. tombadorensis

1’. Lâmina foliar ovada, lanceolada ou elíptica, 0,5–5 cm larg.; brácteas involucrais escabrosas ou com 
tricomas seríceos ou tomentosos alvos.
2. Lâmina foliar serícea em ambas as faces, brilhante, concolor; capítulo solitário, terminal ou 

formando uma cimeira seriada com até 4 capítulos por ramificação; invólucro 1,5 × 1,5 cm;  flores 
35–40 ................................................................................................................................. L. nitens

2’. Lâmina foliar tomentosa ou velutina na face abaxial, opaca, discolor; capitulescência em cimeira 
seriada com mais de sete capítulos por ramificação; invólucro 0,5‒1 × 0,5–1 cm; flores 15–30.
3. Lâmina foliar de face abaxial com nervuras proeminentes; brácteas involucrais denso alvo 

tomentosas ........................................................................................................... L. edmundoi
3’. Lâmina foliar de face abaxial com nervuras não proeminentes; brácteas involucrais laxamente 

tomentosas ou escabrosas.
4. Lâmina foliar com margem levemente revoluta; invólucro 1 × 1 cm; brácteas involucrais 

acuminadas, flores com corola alva ...................................................................L. hagei
4’. Lâmina foliar com margem plana; invólucro 0,5–0,7 × 0,5–0,7cm; brácteas involucrais 

agudas, flores com corola lilás, violácea, púrpura-avermelhada.
5. Ramos 5-angulados; ramos, folhas, lobos da corola e cipselas densamente 

glandulares, glândulas avermelhadas .....................................................L. bahiana
5’. Ramos estriados; ramos, folhas, lobos da corola e cipselas esparsamente ou não 

glandulares, glândulas amareladas.
6. Lâmina foliar 1,5–2 × 0,5–1 cm, nervuras não evidentes; capitulescência com 

brácteas inconspícuas ................................................................. L. chalybaea
6’. Lâmina foliar 4,0–6 × 1,5–2,5 cm, nervuras proeminentes em ambas as faces; 

capitulescência com brácteas folhosas ..................................... L. cotoneaster

8.10.1. Lepidaploa bahiana H.Rob., Phytologia 
78(5): 392. 1995.

Esta espécie é reconhecida pela presença 
abundante de glândulas avermelhadas principalmente 
nas folhas e ramos (Robinson 1995), além dos 
ramos 5-angulados (vsestriados nas demais espécies 
ocorrentes no município). Até o momento, a 
espécie era registrada somente para os municípios 
de Palmeiras e Lençóis, também na Chapada 
Diamantina, e aqui é apresentado o primeiro registro 

do táxon para o município de Mucugê. A espécie pode 
ser encontrada em áreas de campo rupestre.
Material examinado: Vale do Pati, trilha p/ Morro do 
Castelo, 1299 m, 13.X.2012, H.A. Ogasawara et al. 257 
(ALCB).

8.10.2. Lepidaploa chalybaea (Mart. ex DC.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 103(2): 485. 1990.  Fig. 8f

Lepidaploa chalybaea é considerada próxima 
a L. cotoneaster (Baker 1873) e são frequentemente 
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confundidas por apresentar lâmina foliar discolor 
e capitulescência em cimeira seriada com vários e 
pequenos capítulos (0,5 × 0,5 cm) por ramificação. 
Contudo, esta espécie apresenta folhas menores, 
venação não evidente, capitulescência com brácteas 
inconspícuas e brácteas involucrais vináceas (vs. 
verdes em L. cotoneaster). A espécie é endêmica 
do Brasil e em Mucugê ocorre em áreas de cerrado, 
campo rupestre e mata ciliar.
Material examinado: estrada vicinal de Mucugê-Cascavel, 
Barragem do Apertado, 1170 m, 27.II.1999, A.T. Rodarte 10 
(HRB); em frente às estufas de flores, 1030 m, 4.VII.2009, 
N. Roque et al. 2102 (ALCB); trilha para cachoeira da 
Fumacinha, 22.V.2011, H.A. Ogasawara et al. 129 (ALCB). 

8.10.3. Lepidaploa cotoneaster (Willd. ex Spreng.) 
H. Rob., Proc. Biol. Soc. Wash. 103(2): 486. 1990.
 Fig. 8g

Lepidaploa cotoneaster é uma espécie muito 
comum e caracteriza-se pelos capítulos sésseis, laxos, 
arranjados em cimeira folhosa (veja comentários 
em L. chalybaea). A espécie não é endêmica do 
Brasil e em Mucugê é comum em áreas de borda de 
mata, mata de encosta, florestas estacionais, campos 
rupestres e vegetação perturbada.
Material examinado: Unidade de Manejo Sustentável, área 
em torno da toca do administrador da Unidade, próximo à 
confluência do rio Mucugê com o rio Cumbuca, 3.I.1997, 
H.P. Bautista et al. 49 (HRB); Subida para o Gobira, 
1206 m, 20.I.2005, E.C. Oliveira et al. 96 (HUEFS); 
Parque Municipal de Mucugê, trilha para a Cachoeira das 
Andorinhas, 19.V.2007, N. Roque et al. 1614 (ALCB). 

8.10.4. Lepidaploa edmundoi (G.M.Barroso) H. 
Rob., Proc. Biol. Soc. Wash. 103(2): 486. 1990.

Esta espécie se diferencia das demais por 
possuir lâmina foliar fortemente discolor, face abaxial 
com nervuras proeminentes e tricomas e brácteas 
involucrais denso alvo tomentosos. É uma espécie 
endêmica da Bahia e em Mucugê foi coletada em 
áreas campestres de cerrado. 
Material examinado: Córrego do Boiadeiro, 930 m, 
15.IX.2011, T.L. Vieira 18 (ALCB); córrego do boiadeiro, 
14.X.2011, F. Hurbath 176 (ALCB); trilha p/ córrego do 
boiadeiro, 15.X.2011, L.M. Moura & R.L. Borges 151 
(ALCB). 

8.10.5. Lepidaploa hagei (H. Rob.) H. Rob., Proc. 
Biol. Soc. Wash.. 103(2): 488. 1990.

A espécie diferencia-se das demais 
principalmente por possuir flores com corola alva, 
contudo, observa-se que as folhas são levemente 
revolutas, as brácteas involucrais são acuminadas 
(vs. agudas nas demais) e o invólucro é maior em 

relação a L. chalybaea e L. cotoneaster (veja a chave). 
A espécie é provavelmente endêmica da Cadeia do 
Espinhaço e em Mucugê ocorre em áreas de campo 
rupestre e cerrado.
Material examinado: Capão, 969 m, 15.VIII.2005, E.C. 
Oliveira et al. 114 (ALCB, HUEFS); Guiné, Serra da 
Esbarrancado, Beco, 1400–1490 m, 22.VIII.2009, A.A. 
Conceição 3233 (HUEFS); Distrito de Guiné, trilha para 
a Serra do Esbarrancado, 17.VIII.2010, H.A. Ogasawara 
et al. 12 (ALCB).

8.10.6. Lepidaploa nitens (Gardner) H. Rob., Proc. 
Biol. Soc. Wash. 103(2): 490. 1990.

Lepidaploa nitens distingue-se pela lâmina 
foliar com indumento seríceo e brilhante em ambas as 
faces, capítulos grandes (1,5 × 1,5 cm) e maior número 
de flores (35–40). A espécie é endêmica do Brasil e em 
Mucugê ocorre em áreas de campos gerais e cerrado. 
Material examinado: na subida para Guiné de Mucugê, 
965 m, 16.VII.1996, R. Harley et al. PCD 3667 (HUEFS); 
na Rodovia que liga Mucugê a Barra da Estiva, a 20 km de 
Mucugê, 1180 m, 29.VIII.1997, H.P. Bautista et al. 2107 
(HRB); distrito de Guiné, trilha para a Serra do Esbarrancado, 
24.VI.2011, H.A. Ogasawara et al. 132 (ALCB).

8.10.7. Lepidaploa tombadorensis (H. Rob.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 103(2): 495. 1990.

Lepidaploa tombadorensis é a única espécie 
presente em Mucugê que apresenta lâmina foliar 
linear. Até o momento a espécie tinha registro somente 
para os municípios de Morro do Chapéu e Piatã, na 
Chapada Diamantina, e este trabalho representa o 
primeiro registro do táxon para Mucugê. É encontrada 
em áreas de campo rupestre. 
Material examinado: 18.VIII.2007, M.L. Guedes et al. 
16239 (ALCB). 

8.11. Lessingianthus H.Rob. 
Segundo Robinson (1988, 1990), Lepidaploa 

e Lessingianthus apresentam capitulescência 
cimosa-seriada e 1,5–3 vezes o número de 
brácteas em relação ao número de flores. Contudo, 
Lessingianthus distingue-se principalmente pelos 
capítulos pedunculados, geralmente maiores, base 
do estilete cilíndrica (vs. dilatada) e ausência de 
glândulas na superfície da cipsela. Lessingianthus 
é exclusivamente sul-americano distribuído 
principalmente no Brasil, Argentina, Colômbia (2 
spp.) e Venezuela (Keeley & Robinson 2009). O 
gênero apresenta 111 espécies no Brasil, sendo que 
83 delas são endêmicas. Há representantes em todos 
os biomas no país, com lacunas em alguns estados 
do Nordeste e no domínio amazônico e em Mucugê 
foram registradas sete espécies.
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Chave para as espécies de Lessingianthus

1. Erva escaposa, folhas em roseta (na base com internós curtos).
2. Lâmina foliar estreito-oblanceolada, 0,6–1,2 cm larg., ápice arredondado e mucronado; capítulo 

1,3–1,7 × 1,5–2,5 cm; 30–35 brácteas involucrais dispostas em até 4 séries .................................  
 ......................................................................................................................................L. carvalhoi

2’. Lâmina foliar oblanceolada 1,5–2,2 cm larg., ápice rotundo; capítulo 1–1,3 × 1–1,3 cm; ca. 55 
brácteas involucrais dispostas em 5 séries ou mais ........................................................ L. santosii

1’. Subarbusto a arbusto, folhas alternas, caulinares.
3. Lâmina foliar orbicular, elíptica a oblonga.

4. Lâmina foliar geralmente orbicular, ápice com mucron, face adaxial pubescente, abaxial 
vilosa, brilhante; flores até 10 .....................................................................................L. regis

4’. Lâmina foliar elíptica a oblonga, ápice sem mucron, face adaxial glabra, abaxial alvo-tomentoso 
(discolor), opaca; flores 20–40. 
5. Capitulescência corimbosa, 1‒3 ramos em cimeira-seriada; capítulo campanulado 1,2–1,5 

× 0,8–1,2 cm; brácteas involucrais 7–8 séries .........................................L. barrosoanus
5’. Capitulescência em panícula de cimeira; capítulo cilíndrico ca. 1 × 0,6 cm; brácteas 

involucrais 4–5 séries ...................................................,,,,,,,,,,,,,,,..................... L. farinosus
3’. Lâmina foliar linear a aciculada.

6. Lâmina foliar 1,8–4,3cm compr.; capitulescência corimbosa, capítulos pedunculados, invólucro 
campanulado; flores 25–30 .....................................................................................L. linearis

6’. Lâmina foliar 1–1,5cm compr.; capitulescência em umbela, capítulos sésseis, invólucro 
cilíndrico; flores ca. 20 ............................................................................... L. rosmarinifolius

8.11.1. Lessingianthus barrosoanus Dematt., 
Blumea 51(2): 301. 2006.

Lessingianthus barrosoanus distingue-se por 
apresentar capitulescência corimbosa, 1–3 ramos com 
capítulos solitários em série, invólucro cilíndrico com 
7–8 séries de brácteas (Dematteis 2006). A espécie 
é endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em áreas 
de campos gerais e campo rupestre. 
Material examinado: em frente à escola agrotécnica, 1015 
m, 21.V.2010, N. Roque et al. 2767 (ALCB); 24.VI.2011, 
H.A. Ogasawara et al. 136 (ALCB).

8.11.2. Lessingianthus carvalhoi (H. Rob.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 101(4): 941. 1988.

Lessingianthus carvalhoi assemelha-se a L. 
santosii principalmente pelo hábito herbáceo escaposo 
e, segundo Robinson (1983), pode ser diferenciada 
pela forma da lâmina foliar estreito-oblanceolada 
(vs. oblanceolado), ápice arredondado, apiculado (vs. 
nunca apiculado) e 4 séries de brácteas involucrais 
(vs. mais de 5). A espécie tem sido considerada 
endêmica da Chapada Diamantina. Em Mucugê 
possui frequência ocasional, com ocorrência em 
locais de difícil acesso em áreas de campo rupestre.
Material examinado: Pico do Gobira, área encharcada no 
sopé do morro, 1447–1471 m, 20.I.2005, E.R. Souza et al. 
996 (HUEFS); Gobira, 1460 m, 20.I.2005, E.C. Oliveira 
90 (HUEFS); Serra do Esbarrancado, Guiné, 1400 m, 
1.IV.2008, A.A. Conceição 2877 (HUEFS).

8.11.3. Lessingianthus farinosus (Baker) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 101(4): 943. 1988.  
 Fig. 9b

Lessingianthus farinosus diferencia-se das 
demais espécies ocorrentes em Mucugê basicamente 
pela lâmina foliar elíptica, fortemente discolor, face 
adaxial glabra e capitulescência em panícula de 
cimeira. A espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê 
ocorre em áreas de campos gerais e campo rupestre.
Material examinado: trilha p/ cachoeira da Fumacinha, 
22.V.2011, H.A. Ogasawara & L. Pataro 127 (ALCB); 
Guiné, beco do Paty, 24.VI.2011, H.A. Ogasawara & L. 
Pataro 138, 139 (ALCB).

8.11.4. Lessingianthus linearis (Spreng.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 101(4): 944. 1988.

Lessingianthus linearis, juntamente com L. 
rosmarinifolius, são as únicas do gênero em Mucugê 
que apresentam lâmina foliar linear a aciculada e 
margem revoluta (Fig. 9a). Podem se diferenciar 
pela lâmina foliar (1,8–4,3 vs. 1–1,5 cm compr.), 
capitulescência (corimbosa vs. umbela), forma do 
capítulo (campanulado vs. cilíndrico) e número de 
flores (25–30 vs.ca. 20), respectivamente. A espécie 
é endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em áreas 
de campos gerais e campo rupestre.
Material examinado: distrito de Guiné, subida do beco 
para o Pati, 1040–1400 m, 5.VII.2009, N. Roque et al. 
2148 (ALCB); distrito de Guiné, trilha para Serra do 
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Figura 9 – a. Lessingianthus linearis – capitulescência folhosa. b. Lessingianthus farinosus – capítulo conspícuo, séssil. 
c. Lychnophora regis – capitulescência. d. Lychnophora ericoides – hábito arbustivo. e. Lychnophora granmogolensis 
– ramo florífero. f. Lychnophora uniflora – capítulos com uma flor. g. Paralychnophora harleyi – glomérulo. h. 
Vernonanthura polyanthes – capitulescência. (a–b: Pataro; c–e,h: Moura; f–g: Roque). 
Figure 9 – a. Lessingianthus linearis – capitulescence leafy. b. Lessingianthus farinosus – head sessile and conspicuou. c. Lychnophora 
regis – capitulescence. d. Lychnophora ericoides – shrub. e. Lychnophora granmogolensis – flowering branch. f. Lychnophora uniflora 
– heads with one flower each. g. Paralychnophora harleyi – glomerule. h. Vernonanthura polyanthes – capitulescence. (a–b: Pataro; 
c–e,h: Moura; f–g: Roque).
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Esbarrancado, 17.VIII.2010, H.A. Ogasawara et al. 
6 (ALCB); Guiné, beco do Pati, 24.VI.2011, H.A. 
Ogasawara et al. 134 (ALCB). 

8.11.5. Lessingianthus regis (H. Rob.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash. 101(4): 947. 1988.

Segundo Robinson (1980), Lessingianthus 
regis possui um reduzido número de brácteas 
involucrais (ca. 28) e flores por capítulo (ca. 10). 
Segundo ainda o autor, a espécie diferencia-se pela 
coloração púrpura da corola e brácteas com uma 
faixa esverdeada mediana nas brácteas involucrais 
mais externas. A espécie é endêmica do Brasil e 
em Mucugê ocorre em áreas de campo rupestre em 
substrato arenoso-pedregoso. 
Material examinado: a 3km ao S de Mucugê. Na estrada 
que vai pra Jussiape, 26.VII.1979, R.M. King et al. 
8158 (CEPEC, isótipo); a 13 km de Mucugê na rodovia 
Mucugê/Andaraí, 890 m, 1.IX.1997, H.P. Bautista et al. 
2173 (HRB); Parque Municipal de Mucugê, trilha p/ a 
Cachoeira do Tiburtino, 886 m, 6.VII.2009, N. Roque 
et al. 2174 (ALCB).

8.11.6. Lessingianthus rosmarinifolius (Less.) H. 
Rob., Proc. Biol. Soc. Wash. 101(4): 947. 1988.

Lessingianthus rosmarinifolius diferencia-se 
de L. linearis pela presença de capítulos sésseis 
formando capitulescência umbeliforme no ápice 
dos ramos e invólucro cilíndrico 8–9 × 3–4mm 
(vs. campanulado). Veja comentários também em 
L. linearis. A espécie é endêmica do Brasil e em 
Mucugê ocorre em áreas de campo rupestre. 
Material examinado: distrito de Guiné, Serra do 
Esbarrancado, 1142 m, 4.V.2009, L.P. de Queiroz et al. 
14538 (HUEFS); Guiné, beco do Pati, 24.VI.2011, H.A. 
Ogasawara & L. Pataro 133 (ALCB).

8.11.7. Lessingianthus santosii (H. Rob.) H. Rob., 
Proc. Biol. Soc. Wash.8 101(4): 948. 1988.

Segundo Robinson (1980), Lessingianthus 
santosii caracteriza-se pelo hábito herbáceo com 
folhas em roseta, lâmina foliar oblanceolada, base 
decorrente, subcarnosa, nervuras secundárias 
obscuras, capítulos solitários ou em capitulescência 
em cimeira, laxa e longo-escaposa. Veja mais 
comentários em L. carvalhoi. A espécie é endêmica 
do Brasil e em Mucugê habita áreas de cerrado, 
campos gerais e campo rupestre.
Material examinado: na estrada p/ Guiné de Mucugê, 965 
m, 16.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3673 (ALCB); 
Gobira, 4.VIII.2004, E.L. Borba et al. 1835 (HUEFS); 
distrito de Guiné, trilha p/ Serra do Esbarrancado, 
17.VIII.2010, H.A. Ogasawara et al. 5 (ALCB).

8.12. Lychnophora Mart.
Hind (2000a) distinguiu Lychnophora de 

Eremanthus e Paralychnophora pelo indumento 
dos ramos, que no primeiro pode ser glabro ou 
variavelmente pubescente (vs. lanoso-tomentoso 
ou com aspecto de feltro), pedúnculos sempre 
eretos (vs. pêndulos em Paralychnophora) e 
pápus 1–2-seriado, geralmente as séries mais 
internas decíduas e espiraladas (vs. 3–4 seriado 
em Eremanthus e bisseriado, com as séries mais 
internas não espiraladas, em Paralychnophora).

Lychnophora possui 35 espécies endêmicas 
do Brasil, predominantemente com ocorrência 
em vegetação do cerrado e caatinga nos estados 
da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e 
São Paulo. Na Bahia ocorrem ca. 17 espécies com 
distribuição centrada na Chapada Diamantina e 11 
espécies coletadas em Mucugê.

Chave para as espécies de Lychnophora

1. Subarbusto bromelióide (folhas basais em roseta de 7–13 × 0,1–0,2 cm); pápus unisseriado (ca. 1 mm 
compr.) ................................................................................................................................... L. uniflora

1’. Arbusto a arvoreta, folhas alternas, espiraladas; pápus unisseriado (3–6 mm compr.) ou pápus duplo 
(série externa mais curta).
2. Lâmina foliar com base semi-amplexicaule ......................................................................L. crispa
2’. Lâmina foliar com base truncada ou cuneada.

3. Folhas pecioladas (1–2 mm compr.), margem plana (ou levemente revoluta no ápice).
4. Lâmina foliar lanceolada, 2,5–3,8 mm larg., pápus duplo, série externa inconspícua (ca. 

0,1 mm compr.) ................................................................................................L. harleyi
4’. Lâmina foliar elíptica, 5,4–10,6 mm larg., pápus unisseriado ........................................  

 ............................................................................................................. Lychnophora  sp.
3’. Folhas sésseis, margem fortemente revoluta.

5. Capitulescência em glomérulos globosos; brácteas involucrais vilosas .........................  
 ......................................................................................................................... L. triflora
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5’. Capitulescência em pseudoglomérulos ou glomérulos hemisféricos; brácteas involucrais glabrescentes.
6. Lâmina foliar 4,5–8,5 cm compr., face adaxial foveolada; capítulos ca. 8 flores ...........................  

 .....................................................................................................................................L. salicifolia
6’. Lâmina foliar 0,4–3,5 cm compr., face adaxial bulada ou lisa; capítulos 1–6 flores

7. Capitulescência em glomérulo simples (capítulos envolvidos por brácteas involucrais folhosas, 
inconspícuos); páleas internas do pápus espiraladas
8. Lâmina foliar linear, ápice obtuso ................................................................ L. ericoides
8’. Lâmina foliar triangular a linear-lanceolada, ápice mucronado a espinescente.

9. Lâmina foliar 1–3 × 0,3–1 cm, mucronada, face adaxial com nervuras secundárias 
impressas, 4–5 flores por capítulo e pápus externo de páleas livres .......................  
 ................................................................................................... L. granmogolensis

9’. Lâmina foliar 4–5 × 1,5–2,5 mm, espinescente, pungentes, face adaxial com nervuras 
secundárias inconspícuas, 1–3 flores por capítulo e pápus externo coroniforme ....  
 ...........................................................................................................L. phylicifolia

7’. Capitulescência em pseudoglomérulos (capítulos conspícuos); páleas internas do pápus planas, 
retas ou sinuosas na base
10. Lâmina foliar linear; brácteas involucrais 6–8 séries, eximbricadas; capítulo 2–3 flores; 

pápus duplo ....................................................................................................L. bishopii
10’. Lâmina foliar triangular, brácteas involucrais 10–13 séries, imbricadas; capítulo 4–5 

flores; pápus simples, apenas com uma série ......................................................L. regis 

8.12.1. Lychnophora bishopii H. Rob., Phytologia 
53(6): 372. 1983.

Dentre as espécies de Mucugê, L. bishopii 
caracteriza-se pela lâmina foliar linear, 0,7–1,5 cm 
compr. e capitulescência em pseudoglomérulos com 
capítulos evidentes, com poucas ou inconspícuas 
brácteas folhosas. A espécie é endêmica da Bahia 
e ocorre em áreas de cerrado e caatinga. É muito 
comum em Mucugê em áreas de campo rupestre 
próxima a leitos d′água.
Material examinado: afloramento rochoso nas 
proximidades da Cachoeira do Tiburtino, 25.XI.2001, E.C. 
Oliveira & N. Roque 13 (HUEFS); serra do Esbarrancado, 
Parque Nacional da Chapada Diamantina, 1400 m, 
17.IV.2005, A.A. Conceição & D. Cardoso 1298 (HUEFS); 
Parque Municipal de Mucugê, trilha para o Córrego do 
Boiadeiro, 30.IV.2011, N. Roque et al. 2983 (ALCB).

8.12.2. Lychnophora crispa Mattf., Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin-Dahlem 8: 429. 1923.

Lychnophora crispa diferencia-se das demais 
espécies pelos ramos jovens estriados, lâmina foliar 
elíptica e capitulescência em glomérulos globosos 
e folhosos, com brácteas internas maiores que os 
capítulos. A espécie é endêmica da Bahia e em 
Mucugê ocorre em áreas de campo rupestre. É citada 
como espécie rara do Brasil (Giulietti et al. 2009).
Material examinado: estrada Andaraí-Mucugê, ao lado 
da torre da Embratel, 1250 m, 12.VII.1996, D.J.N. Hind 
et al. PCD 3551 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS); Parque 
Municipal de Mucugê, trilha das Andorinhas, 19.V.2007, 

S.C. Ferreira et al. 259 (HUEFS); trilha Ponte do Rio 
Cumbuca para Córrego das Perdizes, 25.I.2014, N. Roque 
et al. 4081 (ALCB).

8.12.3. Lychnophora ericoides Mart., Denkschr. 
Bayer. Bot. Ges. Regensburg 2: 151. 1822. 
 Fig. 9d

Lychnophora ericoides caracteriza-se pela 
presença conjunta da lâmina foliar linear (2–3 cm 
compr.), capitulescência em glomérulo, hemisférico 
(2–2,5 cm diâm.), capítulos com três flores e pápus 
mais externo ca. 1 mm compr. A espécie é endêmica 
do Brasil e distribui-se em áreas de cerrado e 
caatinga nos estados da Bahia, Goiás, Distrito 
Federal, Minas Gerais e São Paulo. Em Mucugê 
ocorre em áreas de campos gerais.
Material examinado: distrito de Guiné, trilha p/ Serra 
do Esbarrancado, 24.VI.2011, H.A. Ogasawara et al. 
131 (ALCB). 

8.12.4. Lychnophora granmogolensis (Duarte) 
D.J.N. Hind, Kew Bulletin 49(3): 513. 1994.

 Fig. 9e
A espécie é frequentemente confundida com 

L. phylicifolia devido à lâmina foliar triangular e 
revoluta. Segundo Semir (1991), L. granmogolensis 
pode ser reconhecida pelas folhas congestas 
(vs. imbricadas), lâmina foliar maior (1–3 × 
0,3–1 cm vs. 4–5 × 1,5–2,5 mm), mucronada (vs. 
espinescente, pungente), face adaxial com nervuras 
secundárias impressas (vs. inconspícuas), 4–5 flores 
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por capítulo (vs. 1–3) e pápus externo de páleas 
livres (vs. coroniforme). A espécie é endêmica da 
Cadeia do Espinhaço, nos estados de Minas Gerais e 
Bahia e em Mucugê é coletada em áreas de campos 
rupestres.
Material examinado: a 3 km da cidade em direção a 
Igatu, 890 m, 22.VII.1986, Arouck Ferreira et al. 365 
(CEPEC, HRB, RB); 961 m, 14.II.2002, E.C. Oliveira 28 
(HUEFS, RB); trilha Ponte do Rio Cumbuca para Córrego 
das Perdizes, 25.I.2014, N. Roque et al. 4082 (ALCB).

 
8.12.5. Lychnophora harleyi H. Rob., Phytologia 
53(6): 374. 1983.  Fig. 7b

Lychnophora harleyi caracteriza-se pela 
lâmina foliar lanceolada (2–3,8 mm larg.) com 
margem plana a levemente revoluta no ápice, 
além de pápus coroniforme (mais externo) ser 
praticamente nulo (0,1 mm compr.). A espécie é 
endêmica da Bahia e em Mucugê ocorre em áreas 
de campo rupestre em substrato arenoso.
Material examinado: Gobira, 4.VIII.2004, E.L. Borba 
et al. 1803, 1810 (HUEFS).

8.12.6. Lychnophora phylicifolia DC.
Lychnophora phylicifolia é geralmente 

encontrada formando populações com muitos 
indivíduos e pode ser reconhecida pelas folhas 
imbricadas, lâmina foliar triangular, margem 
revoluta, ápice espinescente, pungente e 
capítulos com 1–3 flores (veja comentários em 
L. granmogolensis). É uma espécie endêmica da 
Bahia e em Mucugê ocorre em áreas de cerrado, 
campo rupestre e mata de encosta. Embora seja 
considerada como espécie rara do Brasil (Giulietti 
et al. 2009), as populações são extensas e bem 
distribuídas ao longo de vários municípios da 
Chapada Diamantina (Hind & Miranda 2008).
Material examinado: base da Serra do Esbarrancado, 
1200m, 16.IV.2005, A.A. Conceição & D. Cardoso 1341 
(HUEFS); Trilha para o Rio Paraguaçu, início na estação 
de tratamento de água, 941 m, 22.V.2010, N. Roque et 
al. 2789 (ALCB).

 
8.12.7. Lychnophora regis H. Rob., Phytologia 
53(6): 375. 1983. Fig. 9c

Segundo Semir (1991), Lychnophora regis  
possui como caracteres diagnósticos uma leve 
rugosidade na face adaxial das folhas (vs. lisa 
ou escrobiculada) e corola azulada a alva (vs. 
geralmente púrpura, violeta, rósea ou pálida). 
Assemelha-se a L. triflora por apresentar a série 
mais externa (coroniforme) do pápus não evidente 
e praticamente nula, no entanto, diferenciam-se 
pelas dimensões da lâmina foliar (3–8 × 1,5–3 mm 

em L. regis vs. 6–12 × 0,2–0,4 mm). Além disso, L. 
regis distingue-se pela capitulescência sem brácteas 
entre os capítulos ou muito menores que estes (vs. 
capitulescência com brácteas entre os capítulos e 
geralmente maiores que estes em L. triflora). A 
espécie é endêmica da Bahia e em Mucugê ocorre 
em áreas de campo rupestre.
Material examinado: a 8 km de Mucugê, a rodovia 
Mucugê/Andaraí, 7.IX.1998, H.P. Bautista & J. 
Rodríguez-Oubiña 2652 (HRB); trilha Cruzeiro dos 
Bêbados até Medonha, 1020 m, 23.V.2009, N. Roque 
et al. 2000 (ALCB); atrás do Cemitério Bizantino, 
14.X.2011, M.L. Guedes et al. 19153 (ALCB).

8.12.8. Lychnophora salicifolia Mart., Denkschr. 
Bayer. Bot. Ges. Regensburg 2: 157. 1822.

Lychnophora salicifolia diferencia-se das 
demais espécies pela lamina foliar linear longa (4,5–
8,5cm compr.), face adaxial foveolada, glomérulos 
3–3,5 × 2–2,5 cm e páleas da série mais externa 
1,5–2 mm compr. A espécie está distribuída nos 
estados da Bahia, Goiás, Distrito Federal e Minas 
Gerais. Em Mucugê ocorre em áreas de cerrado e 
campo rupestre.
Material examinado: estrada Barra da Estiva/Mucugê, 
1170 m, 7.IV.1984, Bohrer 32 (HRB); Estrada p/ Serra do 
Bastião, 1165 m, 10.II.2006, C.G. Machado 8 (HUEFS); 
Mucugê caminho para Igatu, 27.VII.2013, M.L. Guedes 
et al. 20884 (ALCB).

8.12.9. Lychnophora triflora (Mattf.) H. Rob., 
Phytologia 53(6): 371. 1983.

A espécie caracteriza-se pela capitulescência 
em glomérulos globosos vistosos (1,5–3 × 1–2 cm) 
e pápus unisseriado vináceo. Em Mucugê ocorre em 
áreas de campo rupestre.
Material examinado: distrito de Guiné, subida do beco 
para o Pati, 1040–1400 m, 5.VII.2009, N. Roque et al. 
2155 (ALCB); Distrito de Guiné, Serra do Esbarrancado, 
18.VIII.2011, H.A. Ogasawara et al. 169 (ALCB); trilha 
de acesso ao Córrego de Areia, 2.XI.2011, A.S. Quaresma 
et al. 230 (HUEFS).

8.12.10. Lychnophora uniflora Sch.Bip., Jahresber. 
Pollichia 20–21: 347. 1863.  Fig. 9f

Segundo Semir (1991), Lychnophora uniflora 
pode ser facilmente reconhecida pelo hábito 
bromelióide, capítulos com somente uma flor 
e pápus unisseriado curto (ca. 1 mm compr.), 
diferenciando-a das demais espécies de Mucugê. A 
espécie ocorre nos estados da Bahia e Minas Gerais. 
Em Mucugê ocorre em áreas de campo rupestre, 
em populações raras, mas com grande número de 
indivíduos.
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Material examinado: subida para o Morro do 
Gobira, 120 m, 11.XII.2003, N. Roque et al. (ALCB 
64334); Estrada atrás das estufas de flores em 
direção à Serra, 1071 m, 21.VII.2010, N. Roque 
2888 (ALCB). 

8.12.11. Lychnophora sp.
Esta espécie é facilmente confundida com 

L. santosii principalmente pelas folhas com 
margem plana e pecioladas (pecíolo ca. 1 mm 
compr.). Contudo, podem ser diferenciadas pela 
lâmina foliar elíptica em Lychnophora sp. (vs. 
obovada, espatulada), cipsela glabra (vs. pilosa) 
e pápus unisseriado (vs. duplo). Em Mucugê, a 
espécie ocorre em áreas de campos gerais em 
solos arenosos. 
Material examinado: Gobira, platô, 15.VIII.2005, 
E. C. Oliveira & A.K.A. Santos 108 (HUEFS); Serra 
do Gobira, 1471 m, 21.I.2005, J.G. Nascimento et 
al. 323 (HUEFS).

8.13. Mattfeldanthus H. Rob. & R.M. King.
Mattfeldanthus é um gênero endêmico 

do Brasil com apenas duas espécies descritas 
(Dematteis 2005). Distingue-se pela presença 
de corola zigomorfa, isto é, um dos lobos da 
corola é maior que os quatro restantes nas flores 
periféricas ou em todas as flores do capítulo e 
pelos capítulos multisseriados, com brácteas 
imbricadas e flores com corola alaranjada a 
vermelha. 

8.13.1. Mattfeldanthus andrade-limae (G.M. 
Barroso) Dematt., Taxon 52: 284. 2003.

Segundo Dematteis (2005), Mattfeldanthus 
andrade-limae diferencia-se de M. mutisioides por 
possuir invólucro campanulado com 12–15 mm alt. 
(vs. 24–28 mm alt.), brácteas involucrais lanceoladas, 
acuminadas (vs. ovadas a oblanceoladas, obtusas a 
sub-agudas) e corola 12–16 cm compr. (vs. 18–22 
cm compr.), respectivamente. Em Mucugê ocorre em 
áreas de carrasco (caatinga). 
Material examinado: Fazenda Casquilho, a 16 km da BA-
147, 980 m, 10.VII.2009, M. Saavedra et al. 966 (HUEFS). 

8.14. Paralychnophora MacLeish.
MacLeish (1984) estabeleceu Paralychnophora, 

que considerou próximo a Lychnophora, a partir do 
pápus bisseriado e glomérulos derivados da redução 
dos entrenós dos subglomérulos. Segundo ainda 
a autora, Paralychnophora pode ser diferenciado 
também pela capitulescência em glomérulos 
pedunculados solitários e axilares. Posteriormente, 
Robinson (1996) tratou Paralychnophora como 
um grupo pertencente à Eremanthus. O gênero foi 
redelimitado por Hind (2000b), o qual o distinguiu 
pela presença de capitulescências pedunculadas, 
globosas e axilares que se tornam pêndulas quando 
maduras.   

O gênero possui seis espécies endêmicas 
do Brasil e com ocorrência para os estados de 
Pernambuco, Bahia, Sergipe e Minas Gerais, em áreas 
de caatinga, cerrado e mata atlântica. 

Chave para as espécies de Paralychnophora

1. Folhas alternas, pecioladas, lâmina foliar obovada, elíptica ou oblonga.
2. Capitulescência hemisférica, capítulos concrescidos apenas na base; flores 24–26 por capítulo ...  

 .................................................................................................................................... P. patriciana
2’. Capitulescência em glomérulos, concrescido; flores 5–12 por capítulo .........................................  

 ..........................................................................................................................................P. harleyi
1’. Folhas denso-espiraladas, sésseis, lâmina foliar linear ...........................................................................  

 ...............................................................................................................................................P. atkinsiae

8.14.1. Paralychnophora atkinsiae D.J.N. Hind, 
Kew Bull. 55(2): 375–377. 2000.  Fig. 7c

Paralychnophora a tk ins iae  possui 
características marcantes que a distingue das 
demais espécies do gênero, como as folhas denso-
espiraladas, lâmina foliar linear, margem revoluta e 
pápus algumas vezes 3-seriado (vs. bisseriado). A 
espécie é endêmica de Mucugê (Hind 2000b) e ocorre 
em áreas de campo rupestre, sempre às margens de 

riachos e cachoeiras. P. atkinsieae é citada entre as 
espécies raras do Brasil (Giulietti et al. 2009).
Material examinado: Estrada Mucugê-Andaraí, a ca. 
3Km de Mucugê. Próximo ao córrego da Piabinha, 100 
m, 22.II.1994, P.T. Sano et al. CFCR 14403 (HUEFS, 
isótipo); Parque Municipal de Mucugê, trilha para 
Cachoeira das Andorinhas, 8.VII.2006, N. Roque et al. 
(ALCB 81501); área do Parque Municipal de Mucugê 
(Projeto Sempre Viva), 942 m, 10.III.2008, L.P. de 
Queiroz et al. 13601 (HUEFS).
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8.14.2. Paralychnophora harleyi (H. Rob.) D.J.N. 
Hind, Kew Bull. 55(2): 370. 2000.  Fig. 9g

Esta espécie é muito próxima e facilmente 
confundida com P. bicolor. Segundo Loeuille 
(2011), ambas ocorrem na Bahia e P. harleyi 
diferencia-se por apresentar 5–12 flores por 
capítulo (vs. 2–3 em P. bicolor). A espécie é 
endêmica da Bahia e ocorre em áreas de caatinga 
e cerrado. Em Mucugê, P. harleyi ocorre em áreas 
de campo rupestre.
Material examinado: Unidade de Manejo Sustentável, 
entre a toca do administrador e a cachoeira do Piabinha, 
800 m, 5.IV.1997, H.P. Bautista et al. 220 (HRB); Morro 
do Gobira-Parque Municipal de Mucugê, 1250–1336 m, 
20.I.2005, S.M. Lambert et al. 21 (HUEFS); Córrego do 
Boiadeiro, 930 m, 13.VI.2011, F. Hurbath 141 (ALCB).

8.14.3. Paralychnophora patriciana D.J.N. Hind, 
Kew Bull. 55(2): 371–374. 2000.

Paralychnophora patriciana possui como 
caracteres diagnósticos os capítulos concrescidos 
somente na base e o maior número de flores por 
capítulo (24–26). A espécie era citada apenas para 
o Município de Abaíra (Chapada Diamantina) 

(Hind 2000b) e este trabalho representa o primeiro 
registro do táxon para Mucugê.  Segundo ainda 
o autor, P. patriciana ocorre em áreas de campo 
rupestre adjacentes a leitos d′água e pequenas 
cachoeiras e é também citada entre as espécies 
raras do Brasil (Giulietti et al. 2009).
Material examinado: Vale do Paty, Morro do Castelo, 
1248 m, 21.VIII.2010, L. Pataro et al. 58 (ALCB); 
Distrito de Guiné, Serra do Esbarrancado, 1269 m, 
12.X.2012, H.A. Ogasawara et al. 250 (ALCB); Vale 
do Pati, Morro do Castelo, 1369 m, 13.X.2012, H.A. 
Ogasawara et al. 255 (ALCB). 

8.15. Stilpnopappus Mart. ex DC.
Stilpnopappus caracteriza-se, principalmente, 

por possuir brácteas involucrais da série externa 
foliáceas, receptáculo alveolado circundado por 
aristas longas e fimbriadas e pápus duplo paleáceo, 
com série mais externa curta (Esteves & Esteves 
2003). O gênero possui ca. 11 espécies, sendo que 
nove são registradas para o Brasil em áreas de 
cerrado, caatinga e pantanal (Esteves & Esteves 
2003). Na Bahia há registro de cinco espécies, 
sendo que três ocorrem em Mucugê.

Chave para as espécies de Stilpnopappus
1. Erva escapiforme; folhas denso-rosuladas; flores 30 por capítulo ........................................S. scaposus
1’. Subarbusto, folhas não-rosuladas; flores 40–50 por capítulo.

2. Lâmina foliar estreito-linear, 0,1–0,3 cm larg., conduplicada, sésseis, lanosa em ambas as faces .  
 ................................................................................................................................... S. tomentosus

2’. Lâmina foliar elíptica a obovada, 1–1,5 cm larg., plana, pecíolo com lâmina decorrente (0,5–1 cm 
compr.), velutina (face adaxial) e lanosa (face abaxial) ..................................................................  
 .............................................................................................................................S. trichospiroides

8.15.1 Stilpnopappus scaposus DC., Prodr. 5: 76. 
1836.  Fig. 7d

Segundo Esteves & Esteves (2003), 
Stilpnopappus scaposus diferencia-se de S. 
tomentosus pelo hábito herbáceo, folhas em roseta, 
lâmina foliar linear-lanceolada (0,5–0,7 cm larg.) 
e glabrescente na face adaxial. Ainda segundo 
os autores, a espécie era até então endêmica das 
restingas da Bahia, formando grandes populações. 
Em Mucugê ocorre em áreas de cerrado e campo 
rupestre.
Material examinado: Brejo de Cima, 20 km N, 1100 
m, 22.I.1984, G. Hatschbach 47457 (CEPEC); Mucugê-
Caraíbas, Capão do Correio, 1140 m, 15.II.2002, N. 
Roque et al. 613 (HUEFS); trilha para Cachoeira da 
Fumacinha, 22.V.2011, H.A. Ogasawara & L. Pataro 
128 (ALCB).

8.15.2. Stilpnopappus tomentosus Mart. ex DC., 
Prodr. 5: 76. 1836.

Stilpnopappus tomentosus diferencia-se das 
demais espécies por apresentar hábito subarbustivo, 
folhas alternas, lâmina foliar estreito-linear, lanosa. 
A espécie é endêmica da Bahia e ocorre em áreas 
de cerrado e caatinga. É frequente nos campos 
rupestres da Chapada Diamantina e em regiões 
de caatinga ao norte do estado (Remanso). Em 
Mucugê ocorre em áreas de cerrado, campos gerais 
e campos rupestres.
Material examinado: na Rodovia que liga Mucugê 
a Barra da Estiva, a 20 km de Mucugê, 1180 m, 
29.VIII.1997, H.P. Bautista et al. 2104 (HRB); Base 
da Serra do Esbarrancado, 1200 m, 16.IV.2005, A.A. 
Conceição et al. 1339 (HUEFS).
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8.15.3. Stilpnopappus trichospiroides Mart. ex 
DC., Prodr. 5: 76. 1836.

Stilpnopappus trichospiroides diferencia-se 
das demais espécies por possuir hábito prostrado, 
lâmina foliar elíptica a obovada, margem 
denticulada (vs. inteira). A espécie é endêmica do 
Brasil e na Bahia tem sido coletada em campos 
rupestres, cerrado e vegetação antropizada. Em 
Mucugê ocorre em áreas de ecótono cerrado e 
campo rupestre.
Material examinado: 16.XII.2005, S.C. Ferreira et al. 
73 (HUEFS).  

8.16. Vernonanthura H. Rob.
Vernonanthura pode ser reconhecido por 

apresentar hábito arbustivo ou arbóreo, caule ereto 
geralmente com xilopódio, Capitulescência tirsóide a 
piramidalmente paniculada e base da antera caudada 
em algumas espécies (Robinson 1999). Segundo 
Robinson (1992), o gênero possui 70–76 espécies 
distribuídas em toda a América tropical (Keeley & 
Robinson 2009). O Brasil possui ca. 40 espécies, 
sendo que 22 são endêmicas e na Bahia há registro 
de 7 espécies, sendo que apenas três espécies foram 
registradas para Mucugê (Ogasawara & Roque 2015).

Chave para as espécies de Vernonanthura

1. Lâmina foliar séssil; capitulescência em racemos de corimbos ................................................... V. laxa
1’. Lâmina foliar peciolada; capitulescência paniculiforme com ramos cimoso-seriados.

2. Lâmina foliar estreito-elíptica (8,5–13 × 1,3–2,4 cm), ápice acuminado, margem geralmente inteira; 
invólucro 50–70 brácteas; flores 20–28 flores por capítulo, corola creme .....................................  
 ....................................................................................................................................V. polyanthes

2. Lâmina foliar elíptica (4–7,5 × 1,5–3 cm), ápice arredondado ou agudo, margem serreada ou 
denticulada; invólucro 33–40 brácteas; 12–17 flores por capítulo, corola rósea ............................
 ..............................................................................................................................V. subverticillata

8.16.1. Vernonanthura laxa (Gardner) H. Rob., 
Phytologia 73(2): 71. 1992.

Vernonanthura laxa diferencia-se das 
demais em Mucugê pelas folhas sésseis e 
capitulescência em racemos de corimbos 
(Ogasawara & Roque 2015). A espécie é 
endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em 
áreas de campos gerais, cerrado e campo 
rupestre. 
Material examinado: estrada para Guiné, 1071 
m, 29.X.2005, J.G. de Carvalho-Sobrinho et al. 
610 (HUEFS); Estrada p/ Barra da Estiva ao sul de 
Mucugê, 1030 m, 17.VIII.2008, L.P.de Queiroz et 
al. 13714 (HUEFS); em frente as estufas de flores, 
1030 m, 4.VII.2009, N. Roque et al. 2072 (ALCB).

8.16.2. Vernonanthura polyanthes (Spreng.) 
A.J. Vega & Dematt., Phytotaxa 8: 47. 2010.

Vega & Dematteis (2010), ao sinonimizarem 
Vernonanthura phosphorica (Vell.) H. Rob. e V. 
polyanthes, reconheceram a última como o nome 
correto seguindo os princípios de prioridade de 
publicação. Vernonanthura polyanthes pode ser 
reconhecida pela lâmina foliar elíptica e grande 
quantidade de brácteas involucrais (50–70) (Fig. 
9h). A espécie é amplamente distribuída no 
Brasil e em Mucugê ocorre em áreas de campo 
rupestre, carrasco, vegetação típica de transição 

entre caatinga e cerrado, vegetação ripária, mata 
inundável e áreas antropizadas.
Material examinado: Passagem Funda, na estrada 
Mucugê-Cascavel, passando pelas fazendas, 1055 m, 
17.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3722 (ALCB); 
a 13 km de Mucugê na rodovia Mucugê/Andaraí, 
890 m, 1.IX.1997, H.P. Bautista et al. 2174 (HRB); 
Córrego do Boiadeiro, 930 m, 11.I.2011, F. Hurbath 
101 (ALCB).

8.16.3. Vernonanthura subverticillata (Sch. 
Bip. ex Baker) H. Rob., Phytologia 73(2): 74. 
1992.

Vernonanthura subverticillata diferencia-
se de V. polyanthes principamente pela lâmina 
foliar menor, elíptica (vs. estreito-elíptica) e 
margem serreada ou denticulada (vs. inteira). 
Segundo Ogasawara & Roque (2015), estas 
espécies formam um “complexo” [incluindo 
Vernonanthura fagifolia (Gardner) H. Rob.] 
cuja delimitação, por vezes, é árdua sugerindo 
assim a necessidade de estudos complementares 
mais detalhados no gênero.  A espécie é 
considerada endêmica da Bahia e ocorre em 
área de cerrado, mas também é amplamente 
distribuída em campos rupestres na Chapada 
de Diamantina. Em Mucugê ocorre em áreas 
de campo rupestre.



Asteraceae de Mucugê, Bahia, Brasil

Rodriguésia 67(1): 125-202. 2016

157

Mater ia l  examinado :  Unidade  de  Mane jo 
Sustentável, 890 m, 6.IV.1997, H.P. Bautista et al. 
315 (HRB); Pousada Alpina Resort, 11.I.2007, G.M. 
Carvalho 104 (ALCB); Distrito de Guiné-subida do 
beco para o Pati, 1040–1400 m, 5.VII.2009, N. Roque 
et al. 2151 (ALCB).

9. Tribo Senecioneae Cass.
Senecioneae é a maior tribo em número de 

espécies entre as Asteraceae, com cerca de 3.500 
espécies agrupadas em 150 gêneros (Nordestam 
2007), sendo que aproximadamente um terço 
destas ocorre no Novo Mundo (Hind 1993a). É 

caracterizada por possuir invólucro comumente 
unisseriado, com ou sem calículo, brácteas 
involucrais livres ou fundidas, ramos do estilete 
truncado ou obtuso a cônico, com tricomas 
em tufo ou distribuídos a face abaxial e pápus 
geralmente cerdoso e alvo (Funk et al. 2009).  

No Brasil está representada por oito gêneros 
e 94 espécies e em Mucugê foram reconhecidas 
seis espécies: Erechtites hieraciifolius, E. 
missionum, Emilia fosbergii, Hoehnephytum 
trixoides, Pentacalia desiderabilis e Senecio 
almasensis.

Chave para os gêneros da tribo Senecioneae

1. Arbustos escandentes; capítulos radiados ..............................................................................Pentacalia
1’. Ervas ou subarbustos eretos; capítulos discóides ou disciformes.

2. Subarbustos; lâmina foliar com margem inteira; brácteas involucrais e flores 5; receptáculo 
fimbriado .................................................................................................................Hoehnephytum

2’. Ervas; lâmina foliar com margem serrada, dentada ou lobada; brácteas involucrais e flores em 
número maior que 5; receptáculo alveolado.
3. Caule fistuloso (oco), densamente albo-tomentoso .....................................................Senecio 
3’. Caule meduloso (cheio), esparsadamente piloso a glabrescente. 

4. Capítulo discóide; invólucro ecaliculado, brácteas involucrais conadas em toda a extensão; 
flores vermelhas ................................................................................................... Emilia

4’. Capítulo disciforme; invólucro caliculado, brácteas involucrais conadas apenas na base; 
flores amarelas .................................................................................................Erechtites

9.1. Emilia (Cass.) Cass.
Emilia apresenta capítulos discóides, 

homógamos, ecaliculados, brácteas involucrais 
concrescidas em toda a extensão e corola 
vermelha ou rósea. O gênero compreende cerca 
de 100 espécies distribuídas principalmente 
na África (Nordenstam 2007). No Brasil são 
encontradas apenas duas espécies que possuem 
distribuição pantropical (Hind 1993a). Em 
Mucugê está representada apenas por uma 
espécie.  

9.1.1. Emilia fosbergii Nicolson, Phytologia 
32(1): 34. 1975.

Emilia fosbergii  diferencia-se de E. 
sonchifolia  pela lâmina foliar fortemente 
dentada (vs. lirado-lobada), invólucro 1–2 

vezes mais longo que largo (vs. invólucro 3–4 
vezes mais longo que largo), flores maiores 
que o invólucro (vs. flores tão longas quanto o 
invólucro) e corola vermelha (vs. rósea) (Fig. 
10a). Em Mucugê essa espécie foi coletada em 
área antropizada.
Material  examinado :  Pousada Monte Azul , 
12.X.2011, L.M. Moura & R.L. Borges 117 (ALCB).

9.2. Erechtites Raf.
Erechtites caracteriza-se pelos capítulos 

disciformes, heterógamos, caliculados, brácteas 
involucrais concrescidas apenas na base e corola 
branca, esverdeada ou amarelada. O gênero 
possui cinco espécies ocorrendo ao longo das 
Américas do Norte e Sul (Nordenstam 2007) e 
todas são citadas para o Brasil.

Chave para as espécies de Erechtites
1. Folhas sésseis ou pseudopecioladas; plantas pubescentes ............................................ E. hieraciifolius
1’. Folhas pecioladas; plantas glabras .....................................................................................E. missionum
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Figura 10 – a. Emilia fosbergii – capítulos. b–c. Erechtites hieracifolius – b. invólucro unisseriado; c. capítulo. d–e.  
Achyrocline alata – d. caule alado; e. capitulescência. f. Gamochaeta pensylvanica – capítulos sésseis. g. Baccharis 
reticularia – capítulos axilares. h. Baccharis serrulata – capitulescência congesta. (a: Kinsey; b–c: Obemayer; d–e: 
Radins; f: Cumming; g–h: Heiden).
Figure 10 – a. Emilia fosbergii – heads. b–c. Erechtites hieracifolius – b. uniseriate involucre; c. head. d–e.  Achyrocline alata – d. 
winged stem; e. capitulescence. f. Gamochaeta pensylvanica – sessile heads. g. Baccharis reticularia – axillar heads. h. Baccharis 
serrulata – congest capitulescence (a: Kinsey; b–c: Obemayer; d–e: Radins; f: Cumming; g–h: Heiden).

a b
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9.2.1. Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC., 
Prodr. 6: 294. 1838.  Fig. 10b-c

Erechtites hieracifolius caracteriza-se pelas 
folhas sésseis e lâmina irregularmente serrada, 
dentada ou lobada (Belcher 1956). A espécie é 
amplamente distribuída no Brasil e em Mucugê 
foi encontrada em área antropizada.  
Material examinado: estrada Igatu-Mucugê, 1230 m, 
13.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3574 (ALCB, 
HUEFS). 

9.2.2. Erechtites missionum Malme, Kongl. 
Svenska Vetensk. Akad. Handl. 32(5): 73. 1899.

Erechtites missionum são plantas herbáceas, 
glabras, com folhas pecioladas (Belcher 1956). A 
espécie tem distribuição disjunta entre a Bahia e 
a região sul do país. Em Mucugê foi coletada em 
área antropizada.
Material examinado: estrada Igatu-Mucugê, 1230 m, 
13.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3573 (ALCB, 
HUEFS).

9.3. Hoehnephytum Cabrera
H o e h n e p h y t u m  c a r a c t e r i z a - s e , 

principalmente, por apresentar cinco brácteas e 
cinco flores. É endêmico do Brasil e possui três 
espécies distribuídas pelos estados da Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. 
Em Mucugê ocorre apenas Hoehnephytum 
trixoides (Gardner) Cabrera.

9.3.1. Hoehnephytum trixoides (Gardner) 
Cabrera, Brittonia 7(2): 54. 1950.

Hoehnephytum trixoides é caracterizada 
pelas folhas pecioladas, imbricadas, glaucas, 
dispostas ao longo dos ramos e corola mais curta 
que as brácteas involucrais (Hind 1999b). A 
espécie é endêmica do Brasil e ocorre em vários 
municípios da Chapada Diamantina, entre eles, 
Mucugê, Abaíra, Piatã e Rio de Contas (Hind & 
Miranda 2008). Em Mucugê a espécie tem sido 
coletada em áreas de campos rupestres. 
Material examinado: 18.VII.2007, M.L. Guedes 
16230 (ALCB); trilha para Cachoeira do Tiburtino, 
980 m, 14.IX.2008, N. Roque & P. Acevedo-Rdgz 1856 
(ALCB). 

9.4. Pentacalia Cass.
Pentacalia é caracterizado principalmente 

pelas folhas conspicuamente coriáceas e pelo 
hábito escandente ou epifítico (Nordenstam 
2007). O gênero possui cerca de 200 espécies 
amplamente distribuídas nos Andes, com alguns 
táxons estendendo para a América Central 

(Nordenstam 2007). No Brasil o gênero está 
representado por duas espécies e em Mucugê 
ocorre apenas P. desiderabilis (Vell.) Cuatrec.

9.4.1. Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec., 
Phytologia 52(3): 164. 1982.

P. desiderabilis caracteriza-se pelo hábito 
arbustivo escandente, capítulos radiados, agrupados 
em panícula e flores do raio amarelas. A espécie é 
endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em matas 
ciliares.
Material examinado: subida do beco, 1350 m, 
17.IV.2005, A.A. Conceição & D.Cardoso 1326 
(HUEFS).

9.5. Senecio L.
Senecio pode ser reconhecido pelo invólucro 

com mais de cinco brácteas involucrais, com ou 
sem calículo, e ramos do estilte truncados, com 
ou sem tufo de pêlos coletores no ápice. É o 
maior gênero da tribo com mais de 2000 espécies 
distribuídas por todo o mundo, com exceção das 
regiões polares e da Amazônia (Matzenbacher 
2009). Esta grande quantidade de espécies se 
reflete na diversidade morfológica que compõe o 
gênero. A única espécie do gênero encontrada em 
Mucugê apresenta capítulos discóides agrupados 
em capitulescência paniculiforme, entretanto, 
o gênero também reúne espécies com cápitulos 
radiados e dispostos solitariamente.

9.5.1. Senecio almasensis Mattf., Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin-Dahlem 9: 395. 1925.

Senecio almasensis é caracterizada por 
ser uma erva de grande porte (até 3,5 m alt.) 
com folhas densamente albo-tomentosas na face 
abaxial, pecioladas (pecíolos auriculados), lâmina 
ovada, margem dentada, capítulos discóides, flores 
tubulosas e aquênios pubescentes (Cabrera 1957). 
A espécie é considerada endêmica da Chapada 
Diamantina. Em Mucugê ocorre em áreas de campo 
rupestre.
Material examinado: Morro do Beco, 15.IX.2006, A.A. 
Conceição et al. 1826 (HUEFS).

10. Tribo Gnaphalieae (Cass.) Lecoq & Juill.
A tribo compreende 185 gêneros e ca. 1.240 

espécies, cosmopolita e com maior diversidade 
na África do Sul e Austrália (Bayer et al. 2007). 
Gnaphalieae é caracterizada por possuir brácteas 
involucrais geralmente papiráceas, hialinas, 
coloridas e anteras caudadas (Ward et al. 2009). 
No Brasil é representada por seis gêneros e 57 
espécies.
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Embora Deble (2007) tenha reduzido 
Stenophalium à sinonímia de Achyrocline, este 
trabalho seguirá a classificação proposta na Flora 
do Brasil (BFG 2015), que considera Achyrocline e 

Stenophalium como gêneros distintos. Sendo assim, 
a tribo está representada em Mucugê por cinco 
espécies distribuídas em três gêneros: Gamochaeta, 
Achyrocline e Stenophalium.

Chave para gêneros da Tribo Gnaphalieae

1. Capitulescência espiciforme ou poucos capítulos agrupados em glomérulos axilares ou no ápice dos 
ramos; receptáculo profundamente convexo a crateriforme; corola roxa ou lilás; pápus de cerdas conadas 
na base em anel ...................................................................................................................Gamochaeta

1’. Capítulos dispostos em cimeira de glomérulos, compondo panículas terminais ou corimbos contraídos; 
receptáculo plano; corola amarela ou branco-amarelada; pápus de cerdas livres.
2. Brácteas involucrais amareladas (em Mucugê); flores mais externas pistiladas 3‒9 .....................  

 ......................................................................................................................................Achyrocline 
2’. Brácteas involucrais alvas; flores mais externas pistiladas 0‒2 ................................ Stenophalium

10.1. Achyrocline DC.
Achyrocline caracteriza-se pelo hábito 

herbáceo a subarbustivo, indumento lanoso, 
capi tu lescência  cor imbiforme,  brácteas 
involucrais papiráceas, coloridas e ramos do 
estilete truncados, pilosos (Bayer et al. 2007). 

Ainda segundo os autores, o gênero apresenta ca. 
32 espécies, distribuídas na África, Madagascar, 
América Central e América do Sul. No Brasil 
ocorrem 17 espécies e em Mucugê foram 
encontradas apenas duas, Achyrocline alata e A. 
satureioides.

Chave para as espécies de Achyrocline
1. Ramos alados; lâmina foliar linear, base longo-decorrente, margem revoluta .......................... A. alata 
1’. Ramos cilíndricos; lâmina foliar elíptica ou lanceolada, base truncada ou atenuada, margem plana ....  

 ......................................................................................................................................... A. satureioides

10.1.1. Achyrocline alata (Kunth) DC., Prodr. 6: 
221. 1838.

Achyrocline alata caracteriza-se pelo 
caule herbáceo, ramos alados (Fig. 10d), folhas 
decorrentes, venação trinérvia e capitulescência em 
panícula corimbosa terminal (Fig. 10e) (Candolle 
1837). A espécie não é endêmica do Brasil e em 
Mucugê foi coletada em uma área de brejo com 
vegetação seca, como também em campo rupestre.
Material examinado: Riacho Alpercatas, 17.X.1986, 
R.P. Orlandi et al. 790 (HRB); Passagem Funda na 
estrada Mucugê-Cascavel, 1055 m, 17.VII.1996, D.J.N. 
Hind et al. PCD 3725 (ALCB); ca. 3km do cemitério 
em direção à Mucugê, 987 m, 04.VII.2009, N. Roque et 
al. 2116 (ALCB).

10.1.2. Achyrocline satureioides (Lam.) DC., 
Prodr. 6: 220. 1838.

Achyrocline satureioides caracteriza-se 
pelo hábito arbustivo, bem ramificado, ramos 
lanosos, folhas sésseis, lineares, agudas, patentes, 

capítulos agrupados em corimbos no ápice dos 
ramos (Lamarck 1788; Candolle 1837). A espécie 
não é endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em 
afloramentos rochosos, em vegetação de campo 
rupestre. É bastante comum na região (beira de 
estrada), porém pouco coletada por ser considerada 
como ruderal e invasora.
Material examinado: estrada para Guiné de Mucugê, 
965 m, 16.VII.1996, Hind et al. PCD 3672 (HRB); Km 
94 da BR 242, 974 m, 2.XI.2006, R.F. Souza-Silva et al. 
215 (ALCB, HUEFS); Capão do Correio, 11.VII.2003, 
N. Roque et al. (ALCB 64300).

10.2. Gamochaeta Wedd.
Gamochaeta caracteriza-se pela combinação 

de alguns caracteres: capítulos pequenos agrupados 
em capitulescências espiciformes, 2–5 flores 
bissexuais por capítulo, flores do disco com ramos 
do estilete truncados, pápus de cerdas conadas na 
base em anel e cipselas com tricomas produtores 
de mucilagem (Nesom 1990a). O gênero apresenta 
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50–80 espécies sulamericanas (Bayer et al. 2007), 
das quais, 20 ocorrem no Brasil e três na Bahia. Em 
Mucugê o gênero está representado por apenas uma 
espécie, Gamochaeta pensylvanica.

10.2.1. Gamochaeta pensylvanica (Willd.) 
Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 9: 375. 1961.

 Fig. 10f
Gamochaeta pensylvanica é reconhecida 

pela lâmina foliar obovada-espatulada, brácteas 
involucrais externas com base lanosa e ápice 
acuminado-atenuado e receptáculo crateriforme 
(Nesom 1990a). A espécie não é endêmica do Brasil 
e em Mucugê foi encontrada em área antropizada.
Material examinado: Fazenda Progresso, 20.X.2008, 
Guedes et al. 14571 (ALCB).

10.3. Stenophalium Anderb.
Segundo Hind (1993b), Stenophalium é 

um gênero de espécies arbustivas, com poucas 
flores (4–7), sendo que as flores pistiladas (mais 
externas) estão em menor número do que as 
bissexuais (mais internas). Segundo ainda o 
mesmo autor, Stenophalium não apresenta aroma 
semelhante ao condimento “curry” da maioria 
das espécies de Achyrocline. Bayer et al. (2007) 
reconheceram três espécies com distribuição na 
América do Sul. Posteriormente, BFG (2015) 
citaram para o Brasil cinco espécies endêmicas 
com distribuição nos estados da Bahia, Goiás, 
Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As 
espécies de Stenophalium são sempre encontradas 
em áreas mais secas, entre rochas, geralmente em 
campos rupestres.

Chave para as espécies de Stenophalium

1. Arbusto densamente folhoso ao longo dos ramos, lâmina foliar elíptica a lanceolada, base obtusa ou 
truncada, margem plana ..................................................................................................... S. almasense

1’. Arbusto laxamente folhoso no ápice dos ramos, lâmina foliar linear, base semiamplexicaule, margem 
levemente revoluta ................................................................................................................ S. gardneri

10.3.1. Stenophalium almasense D.J.N. Hind, 
Kew Bulletin 48(2): 257. 1993.

Stenophalium almasense caracteriza-se 
pelos ramos densamente folhosos, lâmina foliar 
elíptica a lanceolada e capitulescência em densos 
corimbos terminais (Hind 1993b). Segundo Hind 
(1995), é uma espécie provavelmente endêmica da 
Bahia, na Chapada Diamantina, com ocorrênica 
em afloramentos rochosos e elevadas altitudes 
(1500–1600m). Em Mucugê foi encontrada em 
área de campo rupestre.
Material examinado: Serra do Gobira, 21.I.2005, J.G. 
Nascimento et al. 295 (HUEFS).

10.3.2. Stenophalium gardneri (Baker) D.J.N. 
Hind, Kew Bull. 48(2): 256. 1993.

Stenophalium gardneri diferencia-se das 
demais espécies do gênero pelas folhas sésseis, 
auriculadas, semiamplexicaules e lâmina linear 
a linear-lanceolada (Deble 2007). Segundo BFG 
(2015), é uma espécie endêmica de Minas Gerais, 
entretanto, Hind & Miranda (2008) já haviam 

citado a espécie para o estado da Bahia. Em 
Mucugê foi encontrada em áreas de campo rupestre.
Material examinado: Serra do Esbarrancado, 1595 
m, 24.II.2005, A.A. Conceição 1184 (HUEFS); trilha 
Cruzeiro dos Bêbados até Medonha, 1020 m, 23.V.2009, 
N. Roque et al. 2028 (ALCB); trilha para Cachoeira do 
Cardoso, 23.X.2010, N. Roque et al. 2938 (ALCB).

11. Astereae Cass.
Astereae é a segunda maior tribo da família 

Asteraceae com ca. 222 gêneros e 3100 espécies 
(Funk et al. 2009). De distribuição cosmopolita, 
apresenta maior riqueza nas regiões temperadas 
(Nesom & Robinsom 2007; Funk et al. 2009). 

A tribo caracteriza-se pela base da antera 
ecaudada e ecalcarada e apêndices do estilete 
deltados a triangulares ou lanceolados, glabros 
na face adaxial e pilosos na face abaxial (Funk 
et al. 2009). No Brasil há registro de 17 gêneros 
e 242 espécies e em Mucugê a tribo Astereae 
está representada pelos gêneros Baccharis L. e 
Conyza Less. 

Chave para os gêneros da Tribo Astereae
1. Ervas, arbustos ou pequenas árvores dióicos, capítulos homógamos .....................................Baccharis
1’. Ervas monóicas, capítulos heterógamos ..................................................................................... Conyza
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11. 1. Baccharis L.
Baccharis é o maior gênero da tribo com 

350–400 espécies, ocorrendo em sua maioria na 
América do Sul (Nesom 1990b; Bremer 1994; 
Müller 2006). No Brasil ocorrem 178 espécies 
(Barroso 1976; BFG 2015) e em Mucugê foram 
encontradas 17 espécies. O gênero apresenta como 
prováveis sinapomorfias as flores unissexuais, 
geralmente em espécimes distintos, e tricomas com 

uma única célula basal dispostos em pequenos tufos 
no caule e nas folhas (Müller 2006).

As espécies de Baccharis de Mucugê 
geralmente apresentam hábito arbustivo, sendo 
menos comum o hábito herbáceo. As flores 
geralmente são alvas e cremes. A variação dos 
caracteres vegetativos e dos tipos de capitulescência 
permite a diferenciação entre as espécies de 
Baccharis.

Chave para as espécies de Baccharis

1. Caules e ramos alados. 
2. Plantas resinosas; folhas 1–4 × 1–2 mm, lâmina foliar triangular, base truncada; cipsela cilíndrica, 

8–16 costada ......................................................................................................................B. crispa
2’. Plantas sem resina; folhas 5–15 × 2–5 mm, lâmina foliar oblongo-sagitada, base arredondada a 

sagitada; cipsela oblongo-obcônica, 6–9 costada ........................................................B. sagittalis
1’. Caule e ramos ápteros.

3. Capítulos solitários terminais ................................................................................... B. orbignyana
3’. Capítulos solitários axilares ou agrupados em capitulescência.

4. Subarbustos com xilopódio; capitulescência em racemo folhoso de glomérulos.
5. Lâmina foliar obovada, suborbicular, elíptica ou espatulada, 1,5–8 mm larg.................  

 ................................................................................................................... B. sessiliflora
5’. Lâmina foliar linear, 0,4–1 mm larg ....................................................B. linearifolia s.l.

4’. Subarbustos ou arbustos sem xilopódio; capitulescência de outras formas. 
6. Lâmina foliar aciculada, canaliculada na face abaxial ...............................B. polyphylla
6’. Lâmina foliar de outras formas. 

7. Folhas trinérveas.
8. Lâmina foliar com margem inteira ..................................................B. cinerea
8’. Lâmina foliar com margem serreada.

9. Caule sulcado; lâmina foliar oblanceolada, base decorrente ...................  
 ..............................................................................................B. glutinosa

9’. Caule cilíndrico, liso; lâmina foliar lanceolada, base atenuada ..............  
 ..............................................................................................B. serrulata

7’. Folhas peninérveas (nervura central proeminente). 
10. Lâmina foliar tomentosa na face abaxial, tricomas alvos a cinéreos, persistentes 

e glabrescente na face adaxial ....................................................B. calvescens
10’. Folhas glabras ou glabrescentes.

11. Capítulos solitários na axila dos ramos (crescimento indeterminado), 
subtendidos por brácteas ou bractéolas foliáceas.
12. Lâmina foliar com base arredondada, truncada ou cordada ............  

 ....................................................................................B. orbiculata
12’. Lâmina foliar com base aguda, atenuada ou cuneada.

13. Lâmina foliar com ápice obtuso ou arredondado ....................  
 ............................................................................B. reticularia

13’. Lâmina foliar com ápice truncado ou emarginado ..................  
 ............................................................................... B. truncata

11’. Capítulos agrupados em capitulescências terminais (crescimento 
determinado), subtendidos por bractéolas escamiformes.
14. Margem da folha dentada ou crenada.
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15. Capítulos arranjados em glomérulos pedicelados; brácteas involucrais de margem escariosa, ápice 
escurecido ....................................................................................................................... B. alleluia

15’. Capítulos arranjados em glomérulos sésseis a subsésseis; brácteas involucrais de margem hialina, 
ápice esbranquiçado ..........................................................................................................B. retusa

14’. Margem da folha inteira.
16. Lâmina foliar oblonga, ápice acuminado, base decorrente, subséssil ..................... B. oblongifolia
16’. Lâmina foliar elíptica, ápice agudo, base atenuada, pecíolo 0,7–1 cm compr. ...........B. singularis

11.1.1. Baccharis alleluia A.S. Oliveira & Deble, 
Bonplandia 18(1): 45–48. 2009.

Baccharis alleluia caracteriza-se pela 
lâmina foliar ovada, oblanceolada ou obdeltada, 
ápice obtuso, base atenuada, margem inteira ou 
denticulada, séssil ou curtamente peciolada, com 
tricomas glandulares, capitulescência em panícula 
corimbiforme e capítulos laxos, pedicelados (Deble 
& Oliveira-Deble 2009). A espécie é endêmica da 
Chapada Diamantina, Bahia, sendo a localidade 
tipo o município de Mucugê (Deble & Oliveira-
Deble 2009). Em Mucugê, a espécie foi coletada 
em ambientes de campo rupestre e cerrado. 
Material examinado: estrada a 17 km de Mucugê, 1100 
m, 27.VII.1979, ♂, R.M. King et al. 8176 (CEPEC); 
Guiné, Serra do Esbarrancado, 22.VIII.2009, ♀, A.A. 
Conceição 3223 (HUEFS); Trilha Torre do Capa Bode, 
1165m, 20.VII.2010, ♂, N. Roque 2868 (ALCB).

11.1.2. Baccharis calvescens DC., Prodr. 5: 413. 
1836.

Baccharis calvescens caracteriza-se pelos 
ramos pubescentes, lâmina foliar elíptica a 
oblanceolada, discolor, face adaxial glabra e 
abaxial com indumento cinéreo, ápice agudo, 
margem inteira, base atenuada e capitulescência 
em panícula congesta. Segundo Barroso (1976), a 
espécie diferencia-se pela presença de indumento 
seríceo na face abaxial da lâmina foliar, tornando-
se lepidoto na maturidade.  A espécie é endêmica 
do Brasil e em Mucugê foi coletada em mata de 
encosta, brejo, cerrado e campos gerais. 
Material examinado: Campo alegre, 22.V.2011, ♂, 
H.A. Ogasawara et al. 116 (ALCB); Estiva Nova, na 
estrada Mucugê-Guiné, 1054 m, 16.VII.1996, ♂, D.J.N. 
Hind et al. PCD 3681 (CEPEC, HRB, HUEFS); subida 
para o Gobira, 24.I.2000, ♀, L.P. Queiroz et al. 5630 
(CEPEC, HUEFS). 

11.1.3. Baccharis cinerea DC., Prodr. 5: 400. 1836.
Baccharis cinerea apresenta lâmina foliar 

membranácea, lanceolada, margem inteira, ápice 
acuminado, base atenuada, trinervada, face abaxial 
cinérea, capitulescência corimbosa e capítulos 

paniculados. Difere de Baccharis serrulata 
basicamente pela lâmina foliar lanceolada (vs. 
elíptica) e margem inteira (vs. serreada). A espécie 
é endêmica do Brasil e em Mucugê foi coletada 
em vegetação de carrasco, um tipo de caatinga 
arbustiva.
Material examinado: Passagem Funda, na estrada 
Mucugê-Cascavel, 1055 m, 17.VII.1996, ♀, D.J.N. Hind 
et al. PCD 3710 (ALCB, HUEFS).

11.1.4. Baccharis crispa Spreng., Syst. Veg. 3: 
466. 1826.

Baccharis crispa é um arbusto resinoso, 
com ramos trialados, planos ou ondulados, folhas 
escamiformes com lâmina foliar triangular e base 
truncada, séssil, capítulos sésseis arranjados em 
ramos espiciformes e cipsela cilíndrica, 8–16 
costada (Heiden et al. 2009; Schneider 2009). A 
espécie não é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em ambientes de campo rupestre. 
Material examinado: Capão do Correio, 117 m, 
11.XII.2003, ♀, N. Roque (ALCB 64328); ib., 
15.VIII.2005, ♂, E.C. Oliveira & A.K.A. Santos 110 
(HUEFS); estrada vicinal saindo de Caraíba, 11.VII.2009, 
♀, M.M. Saavedra et. al. 973 (HUEFS, SPF).

11.1.5. Baccharis glutinosa Pers., Syn. Pl. 2: 425. 
1807.

Baccharis glutinosa caracteriza-se pelo 
hábito subarbustivo, ramos glabros, lâmina foliar 
linear a lanceolada, trinervada, margem serreada, 
ápice acuminado, base atenuada, capitulescência 
em panícula corimbosa, capítulos congestos, papus 
alvo e cerdoso. A espécie não é endêmica do Brasil 
e não há referência sobre o tipo de hábitat para 
Mucugê.
Material examinado: São Pedro, 09.III.2004, ♀, L. 
Maliarenko (ALCB 67850). 

11.1.6. Baccharis linearifolia (Lam.) Pers., sensu 
lato, Syn. Pl. 2: 425. 1807.

Baccharis linearifolia caracteriza-se pela 
lâmina foliar espatulada ou linear a linear-
lanceolada, margem inteira ou denteada, ápice 
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agudo a obtuso, base atenuada e capítulos 
curtamente pedunculados nas axilas das folhas, 
formando um racemo folhoso de glomérulos. 
Conforme Müller (2006), Baccharis linearifolia 
é uma espécie taxonomicamente complicada, pois 
um grande número de táxons morfologicamente 
semelhantes tem sido descrito, especialmente com 
base no formato e dentição das folhas e, exceto 
pela variação foliar, a variabilidade entre esses 
táxons foi pouco investigada, principalmente no 
que se refere ao leste da América do Sul. Por esses 
motivos, esse autor propôs uma circunscrição 
ampla para B. linearifolia e considerou muitos 
dos nomes classicamente referidos para o 
Brasil como sinônimos de B. linearifolia s.l. 
No presente trabalho é seguida a circunscrição 
ampla desta espécie proposta por Müller (2006), 
embora consideramos que um trabalho de revisão 
taxonômica abrangente compreendendo toda 
a área de distribuição deste complexo deverá 
resultar no reconhecimento de mais espécies 
distintas, em relação ao que atualmente é 
considerado. Os espécimes ocorrentes em Mucugê 
não corresponderiam a B. linearifolia em uma 
circunscrição restrita e os morfotipos ocorrentes 
na área de estudo poderiam ser tratados como B. 
leptocephala Baker (folhas linear-lanceoladas e 
margens dentadas), B. perlata Sch.Bip. ex Baker 
(folhas espatuladas e margens inteiras), e B. 
pseudotenuifolia Malag.(folhas lineares e margens 
inteiras).  A espécie não é endêmica do Brasil e 
em Mucugê foi coletada em fitofisionomias de 
cerrado, campos gerais e campo rupestre. 
Material examinado: Em frente à estufa de flores, 
1030 m, 4.VII.2009, ♀, N. Roque et al. 2088 (ALCB) 
[morfotipo B. leptocephala]; Estrada Mucugê-Abaíra, 
1220 m, 13.VIII.1992, ♀, W. Ganev 844 (HUEFS) 
[morfotipo B. pseudotenuifolia]; ib., 16.IX.2006, ♂, A.A. 
Conceição et al. 1870 (HUEFS) [morfotipo B. perlata].

11.1.7. Baccharis oblongifolia (Ruiz &Parv.) 
Pers., Syn. Pl. 2: 424. 1807.

Baccharis oblongifolia caracteriza-se pelo 
hábito arbustivo, folhas sésseis a subsésseis, 
lâmina foliar elíptica, ápice agudo a obtuso, 
margem inteira, base atenuada e capitulescência 
em panícula terminal. Baccharis oblongifolia 
diferencia-se de B. ligustrina DC., a qual não há 
registros de coleta para o município de Mucugê, 
principalmente porque esta última apresenta 
lâmina foliar linear-espatulada (vs. elíptica), 
trinérvea (vs. peninérvea) e capitulescência 
corimbiforme (vs. panícula terminal).  A espécie 

não é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em ambientes de campo rupestre. 
Material examinado: Cachoeira do Capa Bode, 
10.X.2010, ♂, F. Hurbath & L.G.P.A. Aguiar 57 
(ALCB); Rodovia para Andaraí, 17.IX.1984, ♂, G. 
Hatschbach et al. 48321 (HUEFS); Trilha para o 
Córrego do Boiadeiro, 15.X.2011, ♀, L. Moura & R.L. 
Borges 152 (ALCB). 

11.1.8. Baccharis orbiculata Deble & A.S. 
Oliveira, Bonplandia 18(1): 48. 2009.

Baccharis orbiculata caracteriza-se pelo 
hábito arbustivo, lâmina foliar orbicular, margem 
inteira, ápice arredondado ou emarginado, base 
arredondada, truncada ou cordada, subséssil, 
capítulos curtamente pedunculados nas axilas das 
folhas (Deble & Oliveira-Deble 2009). A espécie é 
endêmica da Chapada Diamantina, Bahia (Deble 
& Oliveira-Deble 2009) e em Mucugê foi coletada 
em ambientes de campo rupestre.
Material examinado: Alto do Morro do Pina, 
20.VII.1981, ♂, A.M. Giulietti CFCR 1538 (SPF); 
Estrada Mucugê-Guiné, 07.IX.1981, ♀, A. Furlan et 
al. CFCR 2027 (HUEFS, SPF); Serra do Esbarrancado, 
23.VIII.2009, ♂, P.L.R. Moraes & H. van der Werff 
2890 (HUEFS).

11.1.9. Baccharis orbignyana Klatt, Abh. Naturf. 
Ges. Halle 15(2): 327. 1882.

A espécie caracteriza-se pelo hábito 
subarbustivo, caule sulcado, folhas diminutas e 
capítulos solitários no ápice dos ramos. Difere 
de B. aphylla (Vell.) DC., com a qual pode ser 
confundida, principalmente por esta apresentar 
capitulescência espiciforme (vs. capítulos 
solitários terminais).  A espécie não é endêmica 
do Brasil e em Mucugê foi coletada em campos 
gerais. 
Material examinado: Fazenda Brumadinho, Morro 
Brumadinho, 17.XI.1996, ♀, D.J.N. Hind et. al. PCD 
4384 (ALCB); Próximo ao sítio Abóbora, 1160 m, 
21.XI.1996, ♀ e ♂, R.M. Harley et al. PCD 4554 
(ALCB, HUEFS).

11.1.10. Baccharis polyphylla Gardner, London 
J. Bot. 7: 87. 1848.

Baccharis polyphylla pode ser reconhecida 
pelo hábito arbustivo, lâmina foliar acicular, 
canaliculada no dorso e capítulos dispostos nas 
axilas das brácteas foliáceas e difusos nos ramos. 
A espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em ambientes de campo rupestre.
Material examinado: Gobira, 24.I.2000, ♂ e ♀, L.P. 
Queiroz et al. 5671 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS).
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11.1.11. Baccharis reticularia DC., Prodr. 5: 409. 
1836.  Fig. 10g

Baccharis reticularia caracteriza-se pelo 
hábito arbustivo, lâmina foliar oboval a espatulada, 
ápice obtuso a arredondado, base aguda, atenuada 
ou cuneada, viscosa, capítulos difusos nos ramos. 
A espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em ambientes de campo rupestre e campos 
gerais. 
Material examinado: Cachoeirão, 19.VI.2005, ♂, A.A. 
Conceição & D. Cardoso 1396 (HUEFS); Guiné, Serra 
do Esbarrancado, 1400 m, 22.VII.2001, ♀ e ♂, A.A. 
Conceição 1062 (SPF). 

11.1.12. Baccharis retusa DC., Prodr. 5: 412. 1836.
Baccharis retusa distingue-se pelo hábito 

arbustivo, lâmina foliar coriácea, espatulada a 
oblanceolada, ápice arredondado a obtuso, 5–12 
denteadas, base cuneada, viscosa, capítulos 
paniculados, subsésseis e arranjados no ápice 
dos ramos. A espécie é endêmica do Brasil e em 
Mucugê foi coletada em ambientes de campo 
rupestre e campos gerais. 
Material examinado: Caminho para Abaíra, 970 
m, 13.II.1997, ♂, S. Atkins et al. PCD 5577 (ALCB, 
HUEFS, SPF); Fazenda Pedra Grande, estrada para 
Boninal, 990 m, 17.II.1997, ♂, M.L. Guedes et al. PCD 
5790 (HUEFS, SPF); subida para o Morro do Gobira, 
1200 m, 11.XII.2003, ♂, N. Roque et al. (ALCB  64599).

11.1.13. Baccharis sagittalis (Less.) DC., Prodr. 
5: 425. 1836.

Baccharis sagittalis pode ser reconhecida pelo 
hábito subarbustivo, ramos alados, folhas reduzidas, 
lâmina foliar oblongo-sagitada, base arredondada a 
sagitada, subséssil, capítulos sésseis, capitulescência 
espiciforme congesta e cipsela oblongo-obcônica 
(Heiden et al. 2009; Schneider 2009). A espécie não 
é endêmica do Brasil e em Mucugê foi coletada em 
ambientes de campos gerais. 
Material examinado: Guiné, trilha para o Pati, 
27.X.1997, ♂, M.C. Ferreira & V. Veronese 1216 (HRB).

11.1.14. Baccharis serrulata (Lam.) Pers., Prodr. 
5: 402. 1836.  Fig. 10h

Baccharis serrulata caracteriza-se pelo hábito 
arbustivo, lâmina foliar elíptica, membranácea ou 
papirácea, trinervada, ápice agudo ou acuminado, 
margem serreada, base atenuada, pilosas e 
capitulescência em densa panícula corimbosa. A 
espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em borda de mata de encosta e de floresta 
estacional. 

Material examinado: Cachoeira do Capa Bode, 
10.X.2010, ♂, F. Hurbath & L.G.P.A. Aguiar 58 
(ALCB); Capão do Correio, estr. fazenda Horacinópolis, 
15.II.2002, 1264 m, ♀, N. Roque et al. 598 (ALCB, 
HUEFS); Estrada Igatu-Mucugê, 990 m, 14.VII.1996, 
♀, D.J.N. Hind et al. PCD 3591 (ALCB, HUEFS, SPF).

11.1.15. Baccharis sessiliflora Vahl, Symb. Bot. 
3: 97. 1794.

A espécie caracteriza-se pelo hábito 
subarbustivo, lâmina foliar oblanceolada a 
obovada, ápice agudo, base cuneada, séssil, glabra, 
capítulos arranjados em panículas espiciformes. 
A espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê 
foi coletada em ambientes de campo rupestre e 
campo cerrado. 
Material examinado: Caminho para Abaíra, 13.II.2007, 
♂, M.L. Guedes et al. 5510 (ALCB, HUEFS, SPF); São 
Pedro, 16.IX.1984, ♀, G. Hatschbach 48302 (SPF); 
Estrada Mucugê-Guiné, 965 m, 16.VII.1996, ♀, D.J.N. 
Hind et al. PCD 3671 (ALCB, HRB, HUEFS, SPF).

11.1.16. Baccharis singularis (Vell.) G.M. 
Barroso, Rodriguésia 28(40): 96. 1976.

Baccharis singularis apresenta hábito 
arbustivo, folhas obovais a espatuladas, margem 
inteira, ápice apiculado, base atenuada, pecíolo 
conspícuo, glabras, capitulescência em panícula 
corimbiforme. A espécie não é endêmica do Brasil 
e em Mucugê foi coletada em ambientes de campo 
rupestre.
Material examinado: Estrada Mucugê-Andaraí, Gerais 
do Capa Bode, 21.II.1994, ♂, R.Harley et al. CFCR 
14356 (SPF).

11.1.17. Baccharis truncata Gardner, London J. 
Bot. 7: 82. 1848.

Baccharis truncata caracteriza-se pelo hábito 
arbustivo, lâmina foliar obdeltóide, ápice truncado 
ou emarginado, base cuneada e capitulescência 
em panícula folhosa. A espécie é endêmica do 
Brasil e em Mucugê foi coletada em ambientes 
de campos gerais.
Material examinado: Estrada Mucugê-Andaraí, 1173 
m, 17.VIII.2008, ♂, L.P. Queiroz et. al. 13740 (HUEFS); 
Guiné, Serra do Esbarrancado, 1400 mm, 22.VII.2001, 
♀ e ♂, A.A. Conceição 964 (SPF); ib., 23.VIII.2009, ♂, 
P.L.R. Moraes 2880 (HUEFS).

11.2. Conyza Less.
Conyza compreende aproximadamente 50 

espécies, muitas delas com distribuição cosmopolita 
(Kissman & Groth 1999). É representado por ervas 
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de capítulos disciformes, heterógamos, flores do 
raio pistiladas filiformes e do disco bissexuais 
tubulosas, invólucro cilíndrico a hemisférico, pápus 
de cerdas barbeladas e aquênio compresso (Nesom 
2000). Para o Brasil, há o registro de 12 espécies e 
para o município de Mucugê de apenas uma. 

11.2.1. Conyza sumatrensis (Retzs) E. Walker, J. 
Jap. Bot. 46(3): 72. 1971.

A espécie caracteriza-se pelo hábito herbáceo, 
ramos pubescentes, vináceos a castanhos, folhas 
concolores, oblanceoladas, ápice agudo, base 
cuneada, capitulescência em panícula, brácteas 
verdes a verde-arroxeadas, flores amareladas a 
cremes de lobos roxos, anteras amarelas, pápus 
cerdoso. A espécie não é endêmica do Brasil e em 
Mucugê foi coletada em brejo e em área antropizada.

Material examinado: Estiva Nova, estrada Mucugê-
Guiné, 1054 m, 17.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 
3682 (ALCB); ib., Fazenda Progresso, 12.X.2011, L. 
Moura & R.L. Borges 127 (ALCB).

12. Tribo Inuleae Cass.
Inuleae é caracterizada por possuir anteras 

caudadas em combinação com 2 superfícies 
estigmáticas separadas (Anderberg 2009).  A 
tribo apresenta ca. 66 gêneros e 687 espécies, 
principalmente da Eurásia e África do Sul 
e Leste, mas alguns gêneros (por exemplo, 
Pluchea) são cosmopolitas (Anderberg & 
Eldenas 2007).

No Brasil há registro de cinco gêneros e 21 
espécies e em Mucugê a tribo está representada por 
Pterocaulon alopecuroides e Pluchea sagittalis.

Chave para os gêneros da Tribo Inuleae

1. Capítulos pedunculados, agrupados em cimeiras corimbiformes ..............................................Pluchea 
1’. Capítulos sésseis, agrupados em espigas de glomérulos .................................................... Pterocaulon 

12.1. Pluchea Cass.
Pluchea abrange ervas ou arbustos com 

capítulos disciformes, organizados em corimbos 
e flores púrpuras.  O gênero está representado 
por ca. 80 espécies, com distribuição pantropical 
(Anderberg & Eldenas 2007). No Brasil ocorrem 
três espécies e em Mucugê apenas uma.

12.1.1. Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera, Bol. 
Soc. Argent. Bot. 3(1): 36. 1949.

Pluchea sagittalis caracteriza-se pelos 
ramos alados através das folhas decorrentes, 
capitulescência em corimbo (Fig. 11a), capítulo 
hemisférico e 50‒60 flores centrais (Peng et al. 
1998). A espécie não é endêmica do Brasil e em 
Mucugê ocorre em áreas de campos rupestres.
Material examinado: Pedra Redonda entre o Rio 
Preto e o Rio Paraguassu, 15.VII.1996, D.J.N. Hind et 
al. PCD 3640 (HRB, HUEFS); Serra do Gobira, 1500 
m, 15.II.2002, R.M. Harley & A.M. Giulietti 54496 
(HUEFS); Pousada Alpina Resort, 11.I.2007, G.M. 
Carvalho 103 (ALCB). 

12.2. Pterocaulon Elliott
Este gênero caracteriza-se pelas folhas 

alternas e decorrentes nos ramos (caule alado) 
e capitulescência formada por glomérulos de 
espigas ou racemos de capítulos (Anderberg & 
Eldenas 2007).

Pterocaulon  apresenta 18 espécies, 
distribuídas na América do Sul e Norte, além da 
Austrália e áreas adjacentes (Anderberg & Eldenas 
2007). No Brasil, são citadas 11 espécies e apenas 
uma ocorre em Mucugê.

12.2.1. Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC., 
Prodr. 5: 454. 1836.  Fig. 11b

Pterocaulon alopecuroides caracteriza-se 
capítulos dispostos em espigas simples, folhas 
basais com entrenós bem espaçados e folhas 
apicais com lâmina foliar lanceolada a oblongo-
lanceolada e nunca revolutas nas margens (Lima 
& Matzenbacher 2008). A espécie não é endêmica 
do Brasil e em Mucugê foi coletada em áreas de 
campos rupestres e campos gerais.
Material examinado: Unidade de Manejo Sustentável, 
6.IV.1997, H.P. Bautista et al. UMS 330 (HRB); ca. 6 
km do Cemitério em direção a Mucugê, 4.VII.2009, N. 
Roque et al. 2104 (ALCB).

13. Tribo Coreopsideae Lindl.
A Aliança Heliantheae sensu Panero (2007a) 

é composta por 13 tribos e ca. 5.500 espécies ou 
20–25% das espécies de Asteraceae reconhecidas 
(Baldwin 2009). A Tribo Coreopsideae, considerada 
como uma subtribo da Tribo Heliantheae s.l. 
(Robinson 1981), a partir de estudos moleculares 
(Panero & Funk 2002), foi restabelecida ao status 
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Figure 11 – a. Pluchea sagittalis – capítulos. b. Pterocaulon alopecuroides – ramos floríferos, capítulos sésseis. 
c–d. Cosmos sulphureus – c. capítulo; d. cipsela rostrada e pápus. e. Calea candolleana – capítulo radiado. f. Calea 
harleyi – capítulos discoides. g. Calea morii – ramo florífero. h. Porophyllum bahiensis – capítulo. (a: Mercadante; 
b–e, h: Moura; f–g: Roque).
Figure 11 – a. Pluchea sagittalis – heads. b. Pterocaulon alopecuroides – flowering branches with sessile head. c–d. Cosmos sulphureus – 
c. head; d. cypselae rostrate and pappus. e. Calea candolleana – radiate head. f. Calea harleyi – discoid heads. g. Calea morii – flowering 
branch. h. Porophyllum bahiensis – head. (a: Mercadante; b–e, h: Moura; f–g: Roque).

a b
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de tribo. Segundo Funk et al. (2009), as brácteas 
involucrais externas diferenciadas das internas, 
em cor e forma, sendo as internas com estrias 
marrom-alaranjadas (dutos de resina), páleas do 
receptáculo com estrias marrom-alaranjadas e 
cipselas planas, obcompressas a quadrangulares 
podem ser considerados diagnósticos para a tribo.

A tribo contém ca. 25 gêneros e 600 espécies 
centradas principalmente no Norte e no Sul do 
continente americano (Crawford et al. 2009). No 
Brasil a tribo está representa por cinco gêneros e 
29 espécies e em Mucugê foram encontrados dois 
gêneros, Bidens e Cosmos, cada um com uma 
única espécie.

Chave para as espécies da Tribo Coreopsideae 

1. Lâmina foliar pinatipartida, lóbulos lanceolados com margem serreada; flores do raio presentes, 
conspícuas; cipselas  rostradas ................................................................................................... Cosmos 

1’. Lâmina foliar pinatissecta, lóbulos sectados com margem inteira; flores do raio ausentes ou, se presentes, 
inconspícuas; cipselas sem rostro ................................................................................................ Bidens 

13.1. Bidens L.
O gênero é geralmente confundido com 

Cosmos devido à semelhança da cipsela fusiforme 
e pápus aristado, barbelado e com cerdas (retrorsas 
ou antrorsas em Bidens e somente retrorsas em 
Cosmos), cujo número de aristas se sobrepõe, 
variando de 2–5 em Bidens e 2–4(–6) em Cosmos. 
Além da sobreposição do caráter, estas aristas 
caem muito facilmente no processo de prensagem, 
secagem e até com o manuseio da exsicata. Contudo, 
Crawford et al. (2009) diferencia Bidens de Cosmos 
pelos filetes glabros (vs. com tricomas) e pela 
cipsela não rostrada (vs. rostrada), respectivamente. 
Bidens possui ca. 340 espécies distribuídas em todo 
o mundo e com centro de diversidade na América 
Central e do Norte (Crawford et al. 2009).

13.1.1. Bidens pilosa L., Sp. Pl. 2: 832. 1753.
Dentre as espécies que ocorrem na Bahia, 

Bidens pilosa é geralmente confundida com Bidens 
gardneri Baker, mas esta possui flores do raio 
laranja ou rubra (Sherff 1937), enquanto que em 
Bidens pilosa, quando presentes, são geralmente 
alvas. Bidens pilosa têm origem subespontânea e 
é considerada ruderal, geralmente encontrada na 
área urbana da cidade de Mucugê ou em beira de 
estradas, bordas de matas, campos gerais, terrenos 
abertos e margens de rios e córregos.
Material examinado: estrada Andaraí/Mucugê, ao lado 
da torre da Embratel, 1250 m, 10.VII.1996, D.J.N. Hind 
et al. PCD 3533 (ALCB, CEPEC, HRB, SPF); ca. 3 km 
do Cemitério em direção à Mucugê, 987 m, 4.VII.2009, 
N. Roque et al. 2126 (ALCB); Pousada Monte Azul, 
12.X.2011, L.M. Moura & R.L. Borges 122 (ALCB).

13.2. Cosmos Cav.
Cosmos está representado por plantas 

herbáceas, com folhas opostas, capítulos radiados, 

heterógamos, filete do estame piloso, cipsela 
fusiforme, rostrada e pápus aristado com cerdas 
2–4(–6) retrorsas. O gênero possui ca. 36 espécies 
distribuídas no continente americano (Crawford 
et al. 2009).

13.2.1. Cosmos sulphureus Cav., Icon. 1(3): 56. 
1791.  Fig. 11c-d

Segundo Sherff (1932), Cosmos sulphureus 
pode ser distinguida das demais espécies que 
ocorrem no Brasil por possuir as flores do raio com 
corola amarela, avermelhada ou laranja, enquanto 
que em Cosmos bipinnatus Cav., as flores do raio 
apresentam corola rosa ou lilás e em Cosmos 
caudatus Kunth, roxa a rósea. A espécie é utilizada 
comercialmente para ornamentação (Simpson 
2009). Ocorre em todos os estados brasileiros e tem 
como sinonímia Bidens sulphurea (Cav.) Sch. Bip. 
Cosmos sulphureus também é considerada ruderal 
e em Mucugê é encontrada em áreas cultivadas e 
antropizadas.
Material examinado: ca. 3 km do Cemitério em direção 
à Mucugê, 987 m, 4.VII.2009, N. Roque et al. 2115 
(ALCB); Pousada Monte Azul, 12.X.2011, L.M. Moura 
& R.L. Borges 119 (ALCB).

14. Tribo Neurolaeneae Rydb.
Neurolaeneae foi elevada ao status de tribo 

a partir dos estudos moleculares realizados por 
Panero & Funk (2002, 2008) e atualmente é 
circunscrita com cinco gêneros e ca. 153 espécies, 
com a maioria representada nas áreas tropicais do 
México e América do Sul (Panero 2007d). Até 
o momento não foram encontrados caracteres 
diagnósticos para a tribo e, seguindo Funk et al. 
(2009), a presença de ramos fistulosos, flores 
do raio quando presentes pistiladas, receptáculo 
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geralmente paleáceo e anteras e cipselas geralmente 
enegrecidas, são alguns caracteres que em conjunto 
podem facilitar o reconhecimento da tribo. 

No Brasil a tribo está representada por 
três gêneros e 78 espécies distribuídas em todos 
os domínios fitogeográficos. No município de 
Mucugê são encontradas três espécies, todas 
pertencentes ao gênero Calea. 

14.1. Calea L.
O gênero representa mais de 80% da 

diversidade da tribo (Baldwin 2009), com 

aproximadamente 125 espécies e distribuição 
Neotropical, sendo que um grande número é 
registrado para o nordeste da América do Sul e 
Brasil. Segundo Panero (2007d), Calea caracteriza-
se pela presença de receptáculos achatados a 
cônicos, usualmente paleáceos, flores do raio, 
quando presentes, pistiladas, corolas amarelas, 
raramente esbranquiçadas, cipselas negras ou 
marrons e o pápus composto de páleas livres. O 
gênero está representado no Brasil por 82 espécies 
amplamente distribuído e em Mucugê foram 
registradas apenas três espécies de Calea.

Chave para as espécies de Calea 

1. Capítulos heterógamos, radiados ....................................................................................C. candolleana 
1’. Capítulos homógamos, discóides .......................................................................................................... 2

2. Lâmina foliar 0,6–1,2 cm larg.; capitulescência em umbela tricapitada; receptáculo epaleáceo; 
pápus de páleas escamiformes, ovadas, até 0,5 mm de compr. ....................................... C. harleyi

2’. Lâmina foliar 2,5–5,5 cm larg.; capitulescência corimbosa pluricéfala; receptáculo paleáceo; pápus 
de páleas lanceoladas, 2–3 mm compr. ..............................................................................C. morii 

14.1.1. Calea candolleana (Gardner) Baker, Fl. 
Bras. 6(3): 256. 1884.  Fig. 11e

Calea candolleana é a única do gênero 
em Mucugê com capítulos radiados. De acordo 
com Roque & Carvalho (2011), esta espécie 
pode ser confundida com Calea angusta S.F. 
Blake, diferenciando-se desta pelo tipo de 
hábitat (campos rupestres e cerrado vs. restinga), 
pelos ramos (pubescentes vs. glabros), pela 
lâmina (estreito-elíptica a elíptica vs. oblonga 
a triangular), respectivamente. A espécie é 
endêmica do Brasil e em Mucugê apresenta 
frequência ocasional, sendo encontrada em áreas 
campestres e beiras de estrada.
Material examinado: área de cultivo experimental, 
16.II.2002, E.C. Oliveira 31 (ALCB, HUEFS); Distrito 
de Guiné - subida do beco para o Pati, 1040–1400 m, 
05.VII.2009, N. Roque et al. 2154 (ALCB); Parque 
Municipal de Mucugê, próximo a Cachoeira do 
Tiburtino, vindo da Trilha do Museu do Garimpo, 902 
m, 10.I.2012, M. Alves & H.A. Ogasawara 62 (ALCB).

14.1.2. Calea harleyi H. Rob., Phytologia 44: 
272. 1979.  Fig. 11f

Calea harleyi pode ser diferenciada das 
outras espécies pelos capítulos discóides com 
8–10 flores por capítulo e capitulescência em 
umbela tricapitada. A espécie é provavelmente 
endêmica da Cadeia do Espinhaço (Roque & 
Carvalho 2011) e em Mucugê é encontrada 

em áreas de cerrado de altitude, afloramentos 
rochosos, carrasco, caatinga, campos gerais, 
beiras de riachos, campos rupestres e em 
vegetação antrópica. 
Material examinado: ca. 16 km NW de Mucugê, na 
estrada para Boninal, 15.II.1992, L.P. de Queiroz 2639 
(ALCB, HUEFS); Beco, Guiné, 1200 m, 11.IV.2008, 
A.A. Conceição 2882 (HUEFS).

14.1.3. Calea morii H. Rob., Phytologia 44(7): 
437. 1979.  Fig. 11g

Segundo Roque & Carvalho (2011), Calea 
morii só possui registro de coleta para a Bahia 
e pode ser distinguida das demais espécies do 
gênero com capítulos discóides por possuir 
lâmina foliar largamente elíptica ou ovada, 
capitulescência corimbosa pluricéfala, capítulo 
cilíndrico com cinco flores, receptáculo paleáceo 
e páleas do pápus lanceoladas, conduplicadas, 
conspícuas (2–3 mm compr.) e persistentes. A 
espécie é endêmica da Bahia e em Mucugê tem 
sido coletada em área de campos gerais e campos 
rupestres.
Material examinado: São Pedro, 16.IX.1984, G. 
Hatschbach 48289 (HUEFS); estrada Mucugê/
Cascavel, beirando o rio Paraguaçu, a 2 km da Fazenda 
Caraíba e a 17km de Mucugê, 910m, 9.IX.1997, 
H.P. Bautista & J. Oubiña 2313 (HRB); ib., 1071 m, 
29.X.2005, J.G. de Carvalho-Sobrinho & A.J. Neto 
666 (CEPEC, HUEFS).
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15 . Tribo Tageteae Cass.
Tageteae é caracterizada por possuir 

receptáculo paleáceo, lâmina foliar e brácteas 
com pontuações glandulares alongadas e cheiro 
característico (monoterpenos), além das cipselas 
fortemente costadas (Funk et al. 2009). A tribo 
contém 32 gêneros e ca. 270 espécies, a maioria 
registrada para o sudoeste dos Estados Unidos e 

México, sendo que a América tropical e temperada 
contém um significativo número de espécies (Panero 
2007c). 

No Brasil a tribo ocorre em quase todos os 
estados e está representada por quatro gêneros e 
24 espécies. Em Mucugê há registro dos gêneros 
Porophyllum (2 spp.) e Tagetes (2 spp.), ambos com 
invólucro unisseriado.

Chave para gêneros da tribo Tageteae

1. Lâmina foliar inteira, capítulos discóides, brácteas involucrais livres com glândulas escuras ..............  
 ............................................................................................................................................ Porophyllum

1’. Lâmina foliar pinatífida, capítulos radiados, brácteas involucrais concrescidas e glândulas amarelas ..  
 .....................................................................................................................................................Tagetes

15.1. Porophyllum Guett.
Porophyllum caracteriza-se pelos ramos, folhas 

e filárias aromáticas (glândulas pelúcidas), capítulos 
discóides, invólucro unisseriado, brácteas involucrais 
livres, cipsela fusiforme ou estreito-cilíndrica e 

pápus de numerosas cerdas. O gênero apresenta ca. 
30 espécies com distribuição na América tropical 
e subtropical (Panero 2007c). Destas, sete são 
reconhecidas para o Brasil. Em Mucugê o gênero está 
representado por P. bahiense e P. obscurum.

Chave para as espécies de Porophyllum de Mucugê

1. Lâmina foliar filiforme; brácteas involucrais com glândulas lineares geralmente contínuas (duas linhas 
paralelas), ápice agudo, acuminado ......................................................................................P. bahiense 

1’. Lâmina foliar linear; brácteas involucrais com glândulas lineares descontínuas, ápice arredondado, 
mucronado ........................................................................................................................... P. obscurum

15.1.1. Porophyllum bahiense D.J.N. Hind, Kew 
Bulletin 57(3): 706–707. 2002.  Fig. 11h

Segundo Hind (2002), Porophyllum bahiense 
difere das demais espécies do gênero pela lâmina 
foliar filiforme e as brácteas involucrais com duas 
linhas paralelas contínuas de glândulas, além do ápice 
agudo, acuminado. Segundo ainda o autor, a espécie 
é provavelmente endêmica da Chapada Diamantina 
entre Barra da Estiva e Piatã. Em Mucugê apresenta 
freqüência ocasional e ocorre em áreas de campos 
gerais, campo rupestre e áreas antropizadas. 
Material examinado: Mucugê, subida para Serra da 
Tesoura, 1264 m, 5.VIII.2004, E.L. Borba et al. 1899 
(HUEFS); Medonho, 9.VIII.2004, E.C. Oliveira 65 (HRB, 
HUEFS); ca. 3 km do Cemitério em direção a Mucugê, 
4.VII.2009, N. Roque et al. 2119 (ALCB). 

15.1.2. Porophyllum obscurum (Spreng.) DC., Prodr. 
5: 651. 1836.

Porophyllum obscurum caracteriza-se pela 
lâmina foliar linear, glauca e brácteas involucrais 

com glândulas lineares descontínuas com ápice 
arredondado, mucronulado. É amplamente distribuída 
no Brasil, embora não seja endêmica. Em Mucugê, 
a espécie foi coletada em área de cerrado, em beira 
de estrada.
Material examinado: estrada para Guiné, 965 m, 
19.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3679 (ALCB, 
CEPEC).

15.2. Tagetes L.
O gênero apresenta ca. 50 espécies de ervas 

anuais com folhas geralmente pinadas, capítulos 
radiados ou disciformes, invólucro unisseriado com 
as brácteas concrescidas em quase toda a extensão, 
calículo ausente e pápus paleáceo, com distribuição 
tropical e subtropical (Panero 2007c). No Brasil são 
reconhecidas duas espécies com ampla distribuição 
no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, sendo que a Bahia é 
o único estado com coletas para o Nordeste (Hind & 
Miranda 2008). Em Mucugê há registro de ambas 
as espécies.



Asteraceae de Mucugê, Bahia, Brasil

Rodriguésia 67(1): 125-202. 2016

171

Chave para as espécies de Tagetes 

1. Capítulos 2,5–3,0 × 0,7–1,0 cm, solitários, no ápice de um pedúnculo fistuloso ..................... T. erecta
1’. Capítulos 1,0–1,3 × 0,2 cm, agrupados em corimbos, axilares, ao longo dos ramos ..............T. minuta

15.2.1. Tagetes minuta L., Sp. Pl. 2: 887. 1753.
Tagetes minuta caracteriza-se pela lâmina 

foliar pinatífida, capítulos pequenos (c. 1 cm 
altura), densamente agrupados em corimbos, 
radiados, paucifloros, flores do raio pistiladas. 
A espécie não é endêmica e apresenta ampla 
distribuição no Brasil. Em Mucugê tem sido 
coletada em área antropizada.
Material examinado: ca. 3 km do Cemitério em direção 
a Mucugê, 987 m, 4.VII.2009, N. Roque et al. 2113 
(ALCB).

15.2.1. Tagetes erecta L., Sp. Pl. 2: 887. 1753.
Tagetes erecta  tem como caracteres 

diagnósticos os capítulos solitários no ápice de 
pedúnculos longos e fistulosos. A espécie não é 
endêmica do Brasil e em Mucugê foi coletada em 
área de campo rupestre.

Material examinado: estrada que liga Mucugê, 17 km 
de Mucugê, 27.VII.1979, R.M. King 8173 (CEPEC).

16. Tribo Heliantheae Cass. 
Panero & Funk (2002, 2008) e Panero (2007e), 

a partir de estudos moleculares, redefiniram a Tribo 
Heliantheae no conceito de Aliança Heliantheae, na 
qual tem sido circunscrita com 13 tribos. 

A tribo Heliantheae s.str. caracteriza-se por 
possuir a maioria dos táxons com páleas no receptáculo 
e que geralmente são dobradas (conduplicadas) em 
torno das cipselas (Baldwin 2009). Ao que parece, 
estas páleas estão normalmente associadas às flores, 
na proporção de uma pálea para uma flor, diferente de 
outros grupos de receptáculos paleáceos existentes na 
família, em que a quantidade de páleas é geralmente 
inferior ao número de flores. Em Mucugê ocorrem 
11 espécies distribuídas em sete gêneros.

Chave para os gêneros da Tribo Heliantheae 

1. Capítulos sésseis, dispostos em glomérulos terminais; capítulos disciformes; receptáculo epaleáceo ..  
 .............................................................................................................................................. Riencourtia

1’. Capítulos pedunculados, capitulescência corimbosa ou solitários, terminais ou axilares; capítulos 
radiados; receptáculo paleáceo.
2. Flores do raio com corola alva; páleas filiformes; cipselas tuberculadas .......................................  

 ..............................................................................................................................................Eclipta
2’. Flores do raio com corola amarela ou alaranjada; páleas conduplicadas; cipselas lisas. 

3. Folhas alternas. 
4. Pedúnculo fistuloso (oco, espesso próximo ao capítulo); capítulos solitários, terminais  

 ............................................................................................................................Tithonia
4’. Pedúnculo meduloso (cheio ou maciço, cilíndrico por toda extensão); capitulescência 

corimbosa, pluricéfala ..................................................................................... Verbesina
3’. Folhas opostas. 

5. Flores do raio neutras ...........................................................................................Aspilia 
5’. Flores do raio femininas. 

6. Lâmina foliar 1,1–1,6(–2,5) × 0,4–1 cm; margem denteada ou denticulada; 
receptáculo cônico; flores do raio com face abaxial da corola sem tricomas 
glandulares .................................................................................................Acmella

6’. Lâmina foliar 3,5–6(–10) × 1,5–4 cm, margem trilobada; receptáculo convexo; 
flores do raio com face abaxial da corola com tricomas glandulares Sphagneticola

16.1. Acmella Rich. ex Pers.
Segundo Jansen (1985), Acmella já foi 

inserido em uma seção de Spilanthes, do qual se 
distingue, principalmente, pelas folhas pecioladas 

(vs. folhas sésseis), capítulos geralmente radiados 
(vs. apenas discóides), cipselas dimórficas (vs. 
cipselas monomórficas), pápus com 1–várias cerdas 
ou ausentes (vs. pápus com 1–2 aristas, os das 
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cipselas mais externas às vezes com 3) e páleas com 
ápice estreito (vs. páleas com ápice expandido). O 
gênero consiste de 30 espécies com distribuição 
pantropical, sendo que 13 ocorrem no Brasil.

 
16.1.1. Acmella uliginosa (Sw.) Cass., Dict. Sci. 
Nat. 24: 331. 1822.  Fig. 12a

Acmella uliginosa distingue-se das outras 
espécies que ocorrem na Bahia por possuir 5–6 
brácteas involucrais em uma série (vs. 7–11 em 
duas séries). A espécie é amplamente distribuída e 
não endêmica do Brasil. Em Mucugê é encontrada 
em áreas antropizadas.
Material examinado: estrada Igatu-Mucugê, próximo 
ao entrocamento com a estrada Andaraí-Mucugê, 1230m, 
13.VII.1996, N. Hind et al. PCD 3575 (ALCB); ca. 3 km 
do cemitério em direção à Mucugê, 987m, 4.VII.2009, 
N. Roque et al. 2112 (ALCB); Pousada Monte Azul, 
12.X.2011, L.M. Moura & R.L. Borges 123 (ALCB). 

Chave para as espécies de Aspilia 

1. Lâmina foliar linear a aciculada (1–2 mm larg.), inteira; invólucro cilíndrico (0,8–1 × 0,5–0,6 cm), 
brácteas involucrais 4–6 séries, tamanhos desiguais ...............................................................A. foliosa 

1’. Lâmina foliar elíptica a levemente lanceolada (0,4–1,2 cm larg.), denticulada; invólucro campanulado 
(1–1,5 × 1–1,5 cm); brácteas involucrais 2–3 séries, tamanhos similares.
2. Lâmina foliar coriácea, ápice obtuso, base arredondada, séssil a subséssil (0,2 mm compr.), 

híspida ..................................................................................................................... A. subalpestris 
2’. Lâmina foliar cartácea, com ápice agudo, base atenuada, pecíolo 0,4–0,6 cm compr., vilosa com 

tricomas esbranquiçados ................................................................................................. A. riedelii 

16.2.1. Aspilia foliosa (Gardner) Bentham & 
Hooker, Gen. Pl. 2: 372. 1867.  Fig. 12b

Santos (2001) descreveu Aspilia foliosa () 
como próxima a Aspilia jolyana G.M.Barroso, 
diferenciando-as pelo comprimento da lâmina 
foliar (15–37 vs. 80–160 mm) e capitulescência 
corimbosa (vs. capítulos solitários ou aos 
pares), respectivamente. Contudo, tem sido 
observado em trabalho de campo, tanto no 
mesmo indivíduo, como em indivíduos da mesma 
população, uma variação dos caracteres citados 
acima, demonstrando que estudos futuros serão 
necessários para efetivamente delimitar estes 
táxons. Aspilia foliosa é facilmente reconhecida 
em Mucugê devido à lâmina foliar linear (vs. 
elíptica e lanceolada) e invólucro cilíndrico 
(vs. campanulado) com 4–5 séries de brácteas 
involucrais de tamanhos desiguais (as internas 
progressivamente maiores). Esta espécie é 
endêmica do Brasil e em Mucugê é encontrada 
em áreas de campos gerais e campos rupestres.

Material examinado: trilha para o Projeto Sempre 
Viva, 25.XI.2001, E.C. Oliveira & N. Roque 16 
(HUEFS); Distrito de Guiné–subida para o beco do 
Pati, 1040–1400 m, 5.VII.2009, N. Roque et al. 2146 
(ALCB); Capão, RPPN Adília Paraguaçu Batista, 960 
m, 9.I.2012, M. Alves & H.A. Ogasawara 60 (ALCB).

16.2.2. Aspilia riedelii Baker, Fl. Bras. 6(3): 196. 
1884.

Aspilia riedelii se diferencia das demais 
espécies do gênero encontradas em Mucugê, 
principalmente, pela lâmina foliar cartácea, com 
ápice agudo, base atenuada, peciolada (0,4–0,6 
cm compr.) e indumento viloso (tricomas longos, 
alvos nos ramos, folhas e brácteas involucrais). 
A espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê 
foi coletada em área de campo rupestre. Harley 
& Simmons (1986) e Hind & Miranda (2008) 
citaram também para Mucugê Aspilia setosa 
Griseb. (King & Robinson 8744), contudo, esta 
espécie foi transferida por Cabrera (1970) para 

16.2. Aspilia Thouars
Há uma grande divergência na literatura 

quanto à delimitação ou validação do gênero 
Aspilia .  Panero (2007b) tem considerado 
Aspilia como sinônimo de Wedelia, contudo, 
Santos (2001) acredita que Aspilia represente 
um táxon natural que se distingue de Wedelia 
pelas flores do raio neutras e estéreis (vs. 
flores do raio femininas) e as cipselas com 
uma cicatriz na base (vs. cipselas sem cicatriz 
basal), respectivamente. No presente trabalho 
optou-se por separar os gêneros, tal como 
tem sido proposto em BFG (2015). O gênero 
Aspilia apresenta cerca de 150 espécies com 
distribuição nas Américas e África, e destas 65 
espécies ocorrem no Brasil e apresentam centro 
de diversidade em Minas Gerais. Em Mucugê 
há registro de três espécies.
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Figura 12 – a. Acmella uliginosa – receptáculo cônico. b. Aspilia foliosa – ramo florífero. c. Aspilia subalpestris – 
ramo florífero. d. Eclipta prostrata – detalhe do capítulo. e. Riencourtia tenuifolia – capitulescência. f.  Sphagneticola 
trilobata – hábito. g. Tithonia diversifolia – capítulo em destaque. h. Tithonia rotundifolia – capítulo em detalhe 
(a–d,f–g: Moura; b–c,e: Ogasawara; h: Vieira).
Figure 12 – a. Acmella uliginosa – conic receptacle. b. Aspilia foliosa – flowering branch. c. Aspilia subalpestris – flowering branch. d. 
Eclipta prostrata – head in detail. e. Riencourtia tenuifolia – capitulescence. f.  Sphagneticola trilobata – habit. g. Tithonia diversifolia 
– head showy. h. Tithonia rotundifolia – head in detail (a–d,f–g: Moura; b–c,e: Ogasawara; h: Vieira).

a b c

d

e f

g h
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A. montevidensis var. setosa (Griseb.) Cabrera e, 
posteriormente, sinonimizada por Santos (2001) 
em Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze. Após 
a análise do espécime King & Robinson 8744, 
seguiu-se a identificação proposta por Santos 
(2001) que o citou como A. riedelli, e que se 
distingue de A. montevidensis (Spreng.) Kuntze 
pelas folhas pecioladas (vs. sésseis) e vilosas com 
tricomas esbranquiçados (vs. estrigosas). 
Material examinado: 6 km along Road S of Mucugê, 
R.M. King & L.E. Bishop 8744 (UB); próximo a área 
do Parque da Chapada Diamantina, 29.VI.1997, M.L. 
Guedes et al. 5110 (ALCB); Distrito de Campo Alegre, 
2.V.2011, H.A. Ogasawara 117 (ALCB).

16.2.3. Aspilia subalpestris Baker, Fl. Bras. 6: 
202. 1884.  Fig. 12c

Aspilia subalpestris, juntamente com A. 
riedelii, assemelham-se pela lâmina foliar elíptica 
e o invólucro campanulado. Contudo, a primeira 
apresenta lâmina foliar coriácea, com ápice 
obtuso, base arredondada, séssil a subséssil e 
indumento estrigoso (tricomas pequenos, rígidos 
e adpressos).  A. subalpestris é endêmica da Bahia 
e em Mucugê é encontrada em áreas de campos 
gerais e campos rupestres.
Material examinado: from road 8 km, along road S of 
Mucugê, 2–5 km, 1.II.1981, R.M. King & L.E. Bishop 
8761(UB, holótipo); São Caetano (Entre São Pedro e 
Costela), em direção a Guiné, 1024 m, 05.VII.2009, 
N. Roque et al. 2144 (ALCB); estrada para a Trilha da 
Cachoeira do Bate-palmas, 996 m, 10.I.2012, M. Alves 
& H.A. Ogasawara 64 (ALCB).

16.3. Eclipta L.
Dentre os caracteres diagnósticos citados 

por Panero (2007b) para o gênero, destacam-se 
as folhas opostas, brácteas involucrais em 2–3 
séries subiguais, páleas filiformes, flores do raio 
pistiladas e cipselas tuberculadas rugosas, glabras. 
Eclipta possui cinco espécies descritas e tem 
distribuição na América, Austrália, embora seja 
amplamente introduzido (Panero 2007b).

 
16.3.1. Eclipta prostrata (L.) L., Mant. Pl. 2: 286. 
1771.  Fig. 12d

Eclipta prostrata é facilmente reconhecida 
pelas flores do raio com corola alva, páleas do 
receptáculo filiformes e cipselas tuberculadas. 
Tem como sinônimo heterônimo Eclipta alba (L.) 
Hassk. Possui distribuição Pantropical e em 
Mucugê é encontrada em áreas antropizadas.
Material examinado: Fazenda Progresso, plantação 
de café, 13.X.2011, Moura 125 (ALCB).

16.4. Riencourtia Cass.
Riencourtia é um dos poucos gêneros da tribo 

Heliantheae que apresenta capítulos disciformes 
(1 flor feminina e 7–8 flores estaminadas), 
dispostos em glomérulos terminais e receptáculo 
epaleáceo. O gênero possui quatro espécies que 
ocorrem no Brasil e em outros países da América 
Central e do Sul (Bringel Jr. 2014).

16.4.1. Riencourtia tenuifolia Gardner, London 
J. Bot. 7: 287. 1848.  Fig. 12e

Riencourtia tenuifolia difere de Riencourtia 
oblongifolia Gardner, outra espécie que ocorre 
na Bahia, pela lâmina foliar linear (vs. elíptica), 
margens revolutas (vs. planas) e com apenas uma 
nervação evidente (vs. três), respectivamente. 
A espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê é 
encontrada em áreas de campos gerais.
Material examinado: estrada para Guiné, 1071 m, 
29.X.2005, J.G.de Carvalho-Sobrinho & A.J. Neto 
622 (HUEFS); Distrito de Guiné, antes da subida para 
a Serra do Esbarrancado, 995 m, 7.I.2012, M. Alves & 
H.A. Ogasawara 46 (ALCB).

16.5. Sphagneticola O.Hoffm.
Sphagneticola caracteriza-se pelos capítulos 

solitários, radiados, brácteas involucrais em 
2 séries, subiguais, flores do raio pistiladas, 
flores do disco bissexuais com longos tricomas 
multicelulares na superfície adaxial dos lobos. 
Apresenta quatro espécies descritas que são 
comuns em baixas altitudes em grande parte 
dos trópicos e subtrópicos (exceto na África), 
geralmente encontradas perto de cursos de água 
(Pruski 1996). 

16.5.1. Sphagneticola trilobata (L.) Pruski, Mem. 
New York Bot. Gard. 78: 114. 1996.  
 Fig. 12f

De acordo com Pruski (1997), Sphagneticola 
trilobata diferencia-se de S. brachycarpa, outra 
espécie do gênero que ocorre no Brasil, por possuir 
lâmina foliar frequentemente oblanceolada a 
rombóide e geralmente 3-lobada (vs. lâmina foliar 
oblonga a estreitamente elíptica, crenada-serrada). 
A espécie não é endêmica no Brasil e em Mucugê 
é encontrada apenas em áreas antropizadas.
Material examinado: 1000 m, 2.XI.2007, E. Melo et 
al. 5401 (HUEFS).

16.6. Tithonia Desf. ex Juss.
O gênero possui 11 espécies nativas do 

México e América Central e pode ser reconhecido 
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pelas folhas alternas, ocasionalmente opostas na 
base, pedúnculo fistuloso, capítulos solitários e 
flores do raio neutras (La Duke 1982). As duas 

espécies encontradas no Brasil possuem origem 
subespontânea e são encontradas em áreas 
antropizadas.

Chave para as espécies de Tithonia 

1. Lâmina foliar geralmente 3–5-lobada; bráceas involucrais ca. 4 séries; ápices das brácteas involucrais 
mais internas arredondados ou obtusos .............................................................................T. diversifolia 

1’. Lâmina foliar geralmente inteira; brácteas involucrais ca. 2 séries; ápices das brácteas involucrais mais 
internas agudos ................................................................................................................. T. rotundifolia

16.6.1. Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray, 
Proc. Amer. Acad. Arts 19(1): 5. 1884.  
 Fig. 12g

Tithonia diversifolia é comumente confundida 
com Tithonia rotundifolia, da qual se diferencia pelas 
brácteas involucrais em quatro séries, a mais interna 
com ápice arredondado ou obtuso, e lâmina foliar 
geralmente 3–5-lobada (vs. brácteas involucrais em 
duas séries, a mais interna com ápice agudo, e lâmina 
foliar geralmente inteira, principalmente perto dos 
capítulos). Em Mucugê a espécie é encontrada na 
cidade ou em beira de estrada.
Material examinado: ca 5 km SW de Mucugê na estrada 
para Barra da Estiva, 4.V.2009, L.P. de Queiroz et al. 
14513 (HUEFS); ca 3 km do Cemitério em direção 
à Mucugê, 987 m, 4.VII.2009, N. Roque et al. 2114 
(ALCB); ao lado do muro da Pousada Monte Azul, 
1.V.2011, M. Alves 26 (ALCB). 

16.6.2. Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake, 
Contr. Gray Herb. 52: 41. 1917.  Fig. 12h

Veja comentários em T. diversifolia. A maioria 
das exsicatas de Tithonia rotundifolia possui apenas 
folhas inteiras, contudo, é possível perceber em 
campo que a espécie possui as folhas mais basais 
com limbo fortemente recortado. Em Mucugê é 
encontrada em beira de estrada.
Material examinado: Estrada Igatu-Mucugê, a 3 km de 
Igatu, 960 m, 14.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3613 
(ALCB, HUEFS).

16.7. Verbesina L.
As espécies de Verbesina brasileiras são 

caracterizadas por possuírem geralmente folhas 
alternas, brácteas involucrais lanceoladas e cipselas 
aladas. De acordo com Panero (2007b), o gênero 
apresenta ca. 300 espécies com distribuição na 
América, especialmente no México e Andes Tropical.

Chave para as espécies de Verbesina

1. Lâmina foliar com base atenuada, folhas pecioladas (1–3 cm compr.) ................................ V. glabrata
1’. Lâmina foliar com base decorrente, folhas sésseis ou curto pecioladas (até 5 mm compr.)...................  

 ......................................................................................................................................... V. luetzelburgii

16.7.1. Verbesina glabrata Hook. & Arn., J. Bot. 
3: 315. 1841.

Verbes ina  g labra ta  pos su i  fo lhas 
pecioladas (1–3 cm compr.) com base atenuada, 
característica que a distingue de Verbesina 
sordescens DC. (folhas sésseis com base obtusa 
ou auriculada) e de Verbesina luetzelburgii 
Mattf. (folhas sésseis ou subsésseis com pecíolo 
até 5 mm compr. e base decorrente). A espécie 
é endêmica do Brasil e em Mucugê ocorre em 
áreas de campos rupestres e gerais.
Material examinado: Vale do Pati. Morro do Castelo, 
1369 m, 13.X.2012, H.A. Ogasawara et al. 254 (ALCB); 

Rod. p/ Andarai. 17.IX.1984. G. Hatschbach 48319 
(HRB, RB); estrada que liga Mucugê, 17 km de Mucugê, 
1100 m, 27.VII.1979 R.M. King et al. 8174 (CEPEC).

16.7.2 Verbesina luetzelburgii Mattf., Notizbl. 
Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 389. 1925.

Veja comentários em V. glabrata. A espécie 
é endêmica para a Bahia, com registros apenas 
em municípios da Chapada Diamantina. Em 
Mucugê possui somente um registro de coleta 
para um local de campo cerrado.
Material examinado: Vereda Grande, 18.VI.1984, G. 
Hatschbach & R. Kummrow 48039 (CEPEC, MBM).
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17. Tribo Millerieae Lindl.
A tribo Millerieae, reconhecida por Panero 

& Funk (2002) a partir de estudos moleculares, 
compreende atualmente espécies que pertenciam 
a diferentes subtribos de Heliantheae sensu 
Robinson (1981), a exemplo de Melampodiinae 
(Acanthospermum e Ichthyothere) e Galinsoginae 
(Galinsoga e Tridax). Panero (2007e) e Baldwin 
(2009) não reconheceram um único caráter que a 
defina, contudo, a maioria das espécies, de acordo 

Chave para os gêneros da Tribo Millerieae

1. Pápus ausente; cipsela glabra.
2. Lâmina foliar 1–6 cm compr., rômbico-obovada; cipselas subcilíndricas ou obpiramidais, superfície 

com cerdas uncinadas .......................................................................................... Acanthospermum 
2’. Lâmina foliar 7–13 cm compr., lanceolada; cipselas obovóides, superfície lisa ............................  

 ..................................................................................................................................... Ichthyothere 
1’. Pápus presente; cipsela pilosa.

3. Capítulos longo-pedunculados (5,5–9 cm compr.); invólucro ca. 0,6 –1,1 × 0,6–1,2 cm; pápus 
plumoso .................................................................................................................................Tridax 

3’. Capítulos curto-pedunculados (0,4–1,2 cm compr.); invólucro 0,2–0,3 × 0,2–0,4 cm; pápus de 
páleas livres, laciniadas .................................................................................................. Galinsoga

17.1. Acanthospermum Schrank
 De acordo com Stuessy  (1970) , 

Acanthospermum diferencia-se dos demais 
gêneros pela presença de cerdas nas cipselas. 

Segundo Panero (2007e), Acanthospermum 
possui 5–6 espécies Neotropicais (nativas da 
América) e destas, apenas duas ocorrem no 
Brasil. Em Mucugê há registro das duas espécies.

Chave para as espécies de Acanthospermum

1. Arbusto prostrado; cipselas subcilíndricas, 8–9-costadas, somente com cerdas uncinadas ...................  
 ................................................................................................................................................A. australe

1’. Arbusto ereto; cipselas obpiramidais, achatadas dorso-ventralmente, sem costas, com cerdas uncinadas 
e 2 cerdas rígidas no ápice, maiores do que as demais ........................................................A. hispidum

com Funk et al. (2009), possui características que, 
em conjunto, permitem o diagnóstico da tribo: 
folhas opostas, com glândulas, páleas escariosas, 
corola do raio trilobada, anteras negras, cipsela 
cilíndrica, negra, geralmente estriada e pápus, 
quando presente, de escamas ou cerdas. 

No Brasil a tribo está representada por 
dez gêneros e ca. 36 espécies e no município de 
Mucugê, foram reconhecidos quatro gêneros e 
cinco espécies.

17.1.1. Acanthospermum australe (Loefl.) 
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 303. 1891.

Acanthospermum australe  pode ser 
distinguida de A. hispidum por ser um arbusto 
prostrado (vs. ereto) e pela morfologia da 
cipsela (veja chave diagnóstica). A espécie é 
amplamente distribuída, considerada ruderal e 
geralmente encontrada em beira de estrada e 
locais antropizados, inclusive no município de 
Mucugê.
Material examinado: trilha Ponte do Rio Cumbuca 
para o Córrego das Perdizes, 902 m, 25.I.2014, Roque, 
N. 4055 (ALCB).

17.1.2. Acanthospermum hispidum DC., Prodr. 
5: 522. 1836. 

Ver comentários em A. australe. A espécie é 
amplamente distribuída e, assim como A. australe, 
considerada ruderal e geralmente encontrada em 
beira de estrada e locais antropizados em Mucugê 
e no restante do estado.
Material examinado: 29.XII.2000, M.T.S. Stradmann 
& D.F. Gomes 860 (HRB).

17.2. Galinsoga Ruiz & Pav.
Galinsoga caracteriza-se pelas cipselas das 

flores do raio envolvidas em uma estrutura formada 
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pela bráctea involucral e 2–3 páleas adjacentes, 
fundidas (Panero 2007e). O gênero tem cerca de 
15 espécies com distribuição neotropical.

17.2.1. Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., Syst. 
Veg. Fl. Peruv. Chil. 1: 198–199. 1798. 

D e  a c o r d o  c o m  C a n n e  ( 1 9 7 7 ) , 
Galinsoga quadriradiata diferencia-se de 
Galinsoga parviflora pelas brácteas involucrais 
externas 1–2, com margens herbáceas (vs. 2–4, 
com margens escariosas); brácteas involucrais e 
páleas decíduas (vs. persistentes); páleas internas 
usualmente inteiras, ou fracamente bífidas ou 
trífidas (vs. profundamente trífidas, lobo central 
usualmente oblanceolado), respectivamente. É 
cosmopolita, ocorrendo em áreas antropizadas no 
município de Mucugê e no estado da Bahia.
Material examinado: Pousada Monte Azul, 12.X.2011, 
L.M. Moura & R.L. Borges 120 (ALCB).

17.3. Ichthyothere Mart.
Segundo Panero (2007e), o gênero caracteriza-

se pelos capítulos disciformes, terminais; brácteas 
involucrais em 1 (–2) séries, subcoriáceas, estriadas, 
brancas ou branco rosadas, envolvendo as cipselas; 
flores mais externas pistiladas, flores centrais 
funcionalmente estaminadas. Ichthyothere possui 28 
espécies, distribuídas desde a América Central até a 
América do Sul. No Brasil há registro de 19 espécies 
e destas, 12 são endêmicas para o país.

17.3.1. Ichthyothere terminalis (Spreng.) S.F. 
Blake, J. Wash. Acad. Sci. 11: 301. 1921.

Segundo Pereira (2001), Ichthyotere 
terminalis pode ser reconhecida por uma 
combinação de caracteres, entre eles: folhas sésseis, 
glabras, com cinco nervuras acródromas basais a 
inconspicuamente supra-basais e capitulescência 
glomerular formada por 4 a 10 capítulos. A 
espécie não é endêmica do Brasil e é amplamente 
distribuída no país, em Mucugê foi encontrada em 
beira de estrada.
Material examinado: estrada Piatã, ca. 25 km de Piatã, 
12.XII.2009, E.R. Souza et al 572 (HUEFS).

17.4. Tridax  L.
Segundo Panero (2007e), Tridax caracteriza-

se, principalmente, pelo capítulo terminal, solitário 
ou em cimeiras abertas paniculiformes, receptáculo 
convexo a cônico, páleas aristadas, flores do 
raio férteis, com corola 3-lobada, algumas vezes 
bilabiadas, flores do disco bissexuais e pápus 
geralmente plumoso. De acordo com o autor, 
o gênero apresenta ca. 30 espécies descritas 
com distribuição neotropical. No Brasil ocorre 
somente uma espécie amplamente distribuída e 
não endêmica para o país.

17.4.1. Tridax procumbens L., Sp. Pl. 2: 900. 1753.
Tridax procumbens pode ser reconhecida 

pelo hábito prostrado, invólucro 2-seriado, brácteas 
subiguais, flores do raio com corola alva e pápus 
plumoso. A espécie é amplamente distribuída e em 
Mucugê pode ser encontrada em áreas antropizadas. 
Material examinado: Cemitério Santa Izabel, 1024 m, 
8.III.1996, F.R. Salimena-Pires et al. PCD 2154 (ALCB, 
HUEFS); estrada Igatu-Mucugê, a 3 km de Igatu, 960 m, 
14.VII.1996, N. Hind et al PCD 3612 (ALCB, HUEFS, 
HRB); Unidade de Manejo Sustentável, próximo à 
confluência do Rio Mucugê com o Rio Cumbuca, 970 m, 
4.I.1997, H.P. Bautista et al UMS 139 (HRB).

18. Tribo Eupatorieae Cass.
Eupatorieae possui cerca de 2.400 espécies, 

agrupadas em 182 gêneros (Hind & Robinson 2007). 
A tribo tem sido caracterizada, principalmente, por 
apresentar folhas opostas, capítulos homógamos, 
discóides, flores tubulosas, nunca amarelas, ramos 
do estilete muito conspícuos e exsertos, lineares a 
clavados e cipselas com uma camada de células 
enegrecidas por fitomelanina (King & Robinson 
1987). Eupatorieae é essencialmente neotropical, 
concentrada no México e nas Américas Central e do 
Sul, no entanto, diversas espécies são encontradas 
na América do Norte e poucas são pantropicais ou 
do Velho Mundo (Bremer 1994). 

Para o Brasil estão listadas 604 espécies 
e 83 gêneros e em Mucugê, Eupatorieae está 
representada por 24 gêneros e 49 espécies.

Chave para os gêneros da Tribo Eupatorieae

1. Capítulo com apenas uma série de brácteas involucrais e estas em número igual ao das flores. 
2. Invólucro com quatro brácteas involucrais e quatro flores ................................................Mikania
2’. Invólucro com cinco brácteas involucrais e cinco flores ...................................................... Stevia 

1’. Capítulo com mais de uma série de brácteas involucrais e estas em número desigual ao das flores.
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3. Capítulos em sincefalia (vários capítulos agrupados assemelhando-se a um único capítulo), (7) 8 a 12 
capítulos ao redor de 1 capítulo central maior (Fig. 14g); pápus coroniforme, dentado a laciniado, ca. 
0,1 mm compr. .........................................................................................................................Catolesia

3’. Capítulos organizados em capitulescência (inflorescência secundária na qual as unidades florais são os 
capítulos); pápus cerdoso, cerdas livres ou fundidas, ou ausente. 
4. Lâmina foliar linear.

5. Folhas sésseis, lâmina foliar 1–1,7 cm compr.; base do estilete alargada e pilosa .................  
 ......................................................................................................................Pseudobrickellia

5’. Folhas pecioladas, lâmina foliar 7,5–7,8 cm compr.; base do estilete cilíndrica e glabra ......  
 .......................................................................................................................... Raulinoreitzia 

4’. Lâmina foliar acicular, ovada ou lanceolada. 
6. Capítulos com até 10 flores

7. Folhas opostas, decussadas, lâmina foliar glabra, brilhante .................. Symphyopappus
7’. Folhas alternas, raro opostas, nunca decussadas, lâmina foliar tomentosa, opaca ..........  

 ........................................................................................................................ Bejaranoa 
6’. Capítulos com 12 ou mais flores.

8. Ramos do estilete pubescentes abaixo da bifurcação .................................Stylotrichium
8’. Ramos do estilete glabros abaixo da bifurcação.

9. Lâmina foliar fortemente discolor, face abaxial, ramos e brácteas involucrais alvo- 
tomentosos, lanosos ou seríceos; receptáculo piloso ............................ Lasiolaena

9’. Lâmina foliar concolor ou levemente discolor, sem indumento alvo nas folhas, 
ramos e brácteas involucrais; receptáculo glabro ou paleáceo.
10. Pápus plumoso. 

11. Cipsela estipitada; lobos da corola glabros ou densamente pubescentes e 
sem tricomas glandulares sésseis. 
12. Caule fracamente estriado; lobos da corola glabros; receptáculo 

cônico ................................................................... Platypodanthera 
12’. Caule estrias proeminentes longitudinais; lobos da corola 

pubescentes; receptáculo plano a convexo ...................Trichogonia
11’. Cipsela cilíndrica; lobos da corola com tricomas glandulares sésseis ....  

 ....................................................................................... Trichogoniopsis 
10’. Pápus cerdoso, paleáceo, aristado ou ausente. 

13. Folhas densamente espiraladas, congestas (entrenós curtos). 
14. Plantas não resinosas; lâmina foliar linear-lanceolada ou acicular 

0,7–2,6 × 0,05–0,3 cm; pápus ausente ou defectivo ........................
 ....................................................................................... Agrianthus

14’. Plantas resinosas; lâmina foliar elíptica ou obovada, 3,2–13 × 1–3,6 
cm; pápus cerdoso.
15. Folhas opostas, lâmina navicular, margem foliar inteira; flores 

25–100 por capítulo; cipsela com tricomas nas costelas .........  
 ............................................................................Morithamnus 

15’. Folhas alternas, lâmina plana, margem foliar serreada no terço 
superior; flores 15–22 por capítulo; cipsela glabra ..................  
 ...............................................................................Bahianthus 

13’. Folhas alternas ou opostas, laxas. 
16. Pápus de páleas, aristas ou ausente. 

17. Receptáculo paleáceo .........................................Acritopappus
17’. Receptáculo epaleáceo.

18. Lâmina foliar com base auriculada; pápus ausente .........  
 .............................................................................Semiria

18’. Lâmina foliar com base truncada, arredondada ou cuneada; 
pápus de 5 páleas lanceoladas, aristadas .........................  
 ......................................................................... Ageratum 

16’. Pápus cerdoso. 
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19. Invólucro cilíndrico, brácteas involucrais fortemente imbricadas, ápice arredondado ...........................  
  ................................................................................................................................... Chromolaena

19’. Invólucro campanulado, brácteas involucrais subimbricadas (laxas), ápice obtuso a apiculado.
20. Folhas sésseis, lâmina foliar oblonga; base do estilete alargada ....................................... Ayapana 
20’. Folhas pecioladas, lâmina foliar elíptica, ovada ou lanceolada; base do estilete cilíndrica.

21. Receptáculo cônico ......................................................................................... Conocliniopsis 
21’. Receptáculo plano ou levemente convexo.

22. Capitulescência em corimbo; lâmina foliar glabrescente, brilhante ...............................  
 ...........................................................................................................................Prolobus 

22’. Capitulescência em panícula; lâmina foliar tomentosa, opaca.
23. Lâmina foliar lanceolada; base do estilete pubescente ............... Austroeupatorium
23’. Lâmina foliar ovada a elíptica; base do estilete glabra .................... Koanophyllon 

18.1. Acritopappus R.M. King & H. Rob.
Acritopappus pode ser caracterizado pelo 

receptáculo paleáceo e pelo pápus que varia de 
coroniforme a aristado ou ausente. As espécies são 
basicamente árvores e/ou arbustos que ocorrem 
predominantemente nas regiões montanhosas da 

Bahia (14 espécies) e Minas Gerais (4 espécies). 
Segundo Bautista (2000), o gênero é endêmico do 
Brasil com 19 espécies distribuídas pelo Nordeste 
e Sudeste do país, ocorrendo em áreas de Mata 
Atlântica, Cerrado e Caatinga. Em Mucugê foram 
registradas seis espécies.

Chave para espécies de Acritopappus

1. Folhas sésseis.
2. Lâmina foliar com margem crenulada, base conada (unida em torno do caule); capítulos ca. 120 

flores .......................................................................................................................A. connatifolius
2’. Lâmina foliar com margem inteira, base longo-atenuada; capítulos 23–25 flores ............A. morii

1’. Folhas pecioladas. 
3. Pápus ausente ............................................................................................................ A. prunifolius
3’. Pápus presente. 

4. Lâmina foliar plana, tomentosa na face abaxial ................................................A. heterolepis
4’. Lâmina foliar conduplicada, glabra ou com tricomas glandulares.

5. Lâmina foliar 2–6 cm larg., glabra ...............................................................A. confertus
5’. Lâmina foliar 0,7–1,8 cm larg., tricomas glandulares em ambas as faces ......................  

 ..............................................................................................................Acritopappus sp. 

18.1.1. Acritopappus confertus (Gardner) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 24: 402. 1972.  
 Fig. 14a-b

A c r i t o p a p p u s  c o n f e r t u s  p o d e  s e r 
reconhecida pela lâmina foliar conduplicada, 
de ápice longo acuminado, pecíolo grande 
(1–2,5 cm compr.) e glabra (Bautista 2000). É a 
espécie mais amplamente distribuída do gênero, 
e é muito mais abundante na Bahia do que nos 
outros estados, ocorrendo desde o litoral até as 
serras da Chapada Diamantina (Bautista 2000). 
Em Mucugê foi coletada em campo rupestre, 
campos gerais e caatinga.
Material examinado: a 3 km do cemitério em direção 
a Mucugê, 4.IX.2009, N. Roque et al. 2123 (ALCB); 

trilha Cruzeiro dos Bêbados até Medonha, 23.V.2009, N. 
Roque et al. 1987 (ALCB); trilha para o rio Paraguaçu, 
22.V.2010, N. Roque et al. 2807 (ALCB).

18.1.2. Acritopappus connatifolius (Soares Nunes) 
R.M. King & H. Rob.,Phytologia 48: 221. 1981.

Acritopappus connatifolius diferencia-
se das outras espécies do gênero pela lâmina 
foliar de base conada e capítulos com muitas 
flores (120). É a primeira vez que esta espécie 
é citada para Mucugê e, segundo Bautista 
(2000), a mesma é restrita a poucas localidades 
da Chapada Diamantina (Lençóis e Palmeiras), 
Bahia. Em Mucugê, A. connatifolius foi coletada 
em ambiente de campo rupestre.
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Material examinado: Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, 17.IV.2005, A.A. Conceição & D. Cardoso 
1307 (HUEFS).

18.1.3. Acritopappus heterolepis (Baker) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 45: 147. 1980.   
 Fig. 13a

Acritopappus heterolepis distingue-se das 
outras espécies do gênero pela lâmina foliar 
peciolada, densamente tomentosa na face abaxial e 
receptáculo convexo (Bautista 2000). Esta mesma 
autora considerou Acritopappus hagei R.M.King 
& H.Rob. como sinônimo de A. heterolepis 
e, embora a combinação ainda não tenha sido 
publicada, optou-se em seguir essa delimitação, 
considerando que não foi possível diferenciar as 
duas espécies. A. heterolepis é restrita à Chapada 
Diamantina, Bahia (Bautista 2000). Em Mucugê 
foi coletada em campo rupestre e campos gerais.
Material examinado: sede do Parque Municipal de 
Mucugê, 14.II.2002, E.C. Oliveira & N. Roque 23 
(ALCB, HUEFS); Serra do Esbarrancado–Guiné, 
11.IV.2008, A.A. Conceição 2870 (HUEFS); trilha 
Cruzeiro dos Bêbados até Medonha, 23.V.2009, N. 
Roque et al. 2044 (ALCB).

18.1.4. Acritopappus morii R.M. King & H. Rob., 
Phytologia 45: 143. 1980.

Acritopappus morii diferencia-se das 
outras espécies do gênero pelas folhas sésseis, 
tomentosas e capítulos com 23–25 flores (Bautista 
2000). A espécie é endêmica dos campos rupestres 
e cerrado de Mucugê, Bahia (Bautista 2000). Em 
Mucugê foi coletada em campo rupestre e área 
antropizada.
Material examinado: Estrada que liga Mucugê a 
Andaraí, a 11 km de Mucugê, 27.VII.1973, R.M. King 
et al. 8172 (CEPEC, isótipo); Gobira, 20.I.2005, S.M. 
Lambert & R.M. Castro 32 (HUEFS); Parque Municipal 
de Mucugê, 25.X.2008, N. Roque et al. 1886 (ALCB).

18.1.5. Acritopappus prunifolius R.M. King & 
H. Rob., Phytologia 45: 144. 1980.  Fig. 14c

Acritopappus prunifolius diferencia-se 
das outras espécies do gênero pela lâmina foliar 
elíptica a obovada, capítulos com poucas flores 
e pápus ausente (Bautista 2000). A espécie é 
restrita aos campos rupestres e cerrado da Chapada 
Diamantina, Bahia (Bautista 2000). Em Mucugê 
foi coletada em campo rupestre e mata ciliar.
Material examinado: Gobira, 24.I.2000, L.P. Queiroz 
et al. 5647 (ALCB, HUEFS); fazenda Horacinópolis, 
25.I.2000, L.P. Queiroz et al. 5690 (HRB, HUEFS); 
Capão do Correio, 20.I.2005, E.C. Oliveira 93 
(HUEFS).

18.1.6. Acritopappus sp. 
Esta espécie é citada em Bautista (2000) 

como espécie inédita para a ciência, mas que 
até o momento não foi efetivamente publicada. 
Segundo ainda a autora, a espécie pode ser 
facilmente diferenciada das outras do gênero 
por seu porte arbustivo delicado, presença de 
tricomas glandulares em toda a planta, lâmina 
foliar estreito-elíptica a elíptica, 0,7–1,8 cm larg. 
e apêndice apical da antera trapezóide. Apresenta 
distribuição restrita a algumas localidades da 
Chapada Diamantina (Bautista 2000) e em 
Mucugê foi coletada em campos gerais e cerrado. 
Material examinado: Rodovia Mucugê/Piatã, a 
28,4 km de Mucugê, 02.IX.1997, H.P. Bautista 
& J. Rodríguez-Oubiña 2188 (HRB); 29.X.2005, 
J.G. Carvalho-Sobrinho & A.J Neto 629 (HUEFS); 
25.X.2009, P.L.R. de Moraes & H. van der Werff 
2907 (HUEFS).

18.2. Ageratum L.
Ageratum pode ser reconhecido pelo 

receptáculo cônico, folhas com pontuações 
glandulares, apêndice do conectivo da antera 
longo, carpopódio fortemente assimétrico e 
pápus 5-aristado, coroniforme ou ausente (King 
& Robinson 1987). O gênero possui ca. 40 
espécies que ocorrem na América Central e do 
Sul (Hind & Robinson 2007). Em Mucugê ocorre 
apenas uma espécie.

18.2.1. Ageratum conyzoides L., Sp. Pl. 2: 839. 
1753.

A espécie é facilmente distinguida das 
outras que ocorrem no Brasil pelo pápus 
com cinco páleas lanceoladas, aristadas e 
lâmina foliar lanceolada a ovada. Espécie não 
endêmica e amplamente distribuída no Brasil. 
Em Mucugê foi coletada em campo rupestre e 
áreas antropizadas.
Material examinado: estrada Andaraí-Mucugê, ao 
lado da torre da Embratel, 12.IX.1996, D.J.N. Hind et 
al. PCD 3536 (ALCB, HRB); Igatu, 21.III.1997, H.P. 
Bautista et al. 2083 (ALCB).

18.3. Agrianthus Mart. ex DC. 
Segundo Hind (2000c) ,  Agrianthus 

caracteriza-se pelo receptáculo paleáceo ou 
epaleáceo, lâmina coriácea, invólucro (2)3–5 
seriado, pápus cerdoso, raramente ausente ou 
defectivo. O gênero é endêmico do Brasil, com 
oito espécies, sendo que sete são restritas a 
Chapada Diamantina, Bahia (Hind 2009) e uma 
delas apresenta distribuição em Minas Gerais. 
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Figura 13 – a. Acritopappus heterolepis. b. Agrianthus luetzelburgii. c. Bahianthus viscosus. d. Bejaranoa semistriata 
(a: Oliveira 23; b: Oliveira 71; c: Oliveira 55; d: Hind PCD 3708). 
Figure 13 – a. Acritopappus heterolepis. b. Agrianthus luetzelburgii. c. Bahianthus viscosus. d. Bejaranoa semistriata (a: Oliveira 23; 
b: Oliveira 71; c: Oliveira 55; d: Hind PCD 3708).
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18.3.1. Agrianthus empetrifolius Mart. ex DC., 
Prodr. 5: 126. 1836.  Fig. 14d

A espécie diferencia-se das outras do gênero 
pela lâmina foliar acicular a linear-lanceolada, estreita 
e revoluta. Agrianthus empetrifolius é endêmica 
da Chapada Diamantina, Bahia (Hind 2009) e em 
Mucugê foi coletada em campo rupestre e cerrado.
Material examinado: Serra do Esbarrancado, 9.IX.2006, 
A.A. Conceição & A.M. Carvalho 1812 (HUEFS); subida 
para o Morro do Gobira, 11.XII.2003, N. Roque et al. 
(ALCB 64333); trilha para a Cachoeira do Cardoso, 
23.XII.2010, N. Roque et al. 2932 (ALCB).

18.3.2. Agrianthus luetzelburgii Mattf., Notizbl. 
Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8: 441. 1973.

 Fig. 13b
A espécie diferencia-se das outras do gênero 

pela lâmina foliar linear-lanceolada, plana e de 
ápice agudo. Agrianthus luetzelburgii é restrita 
à caatinga e ao cerrado da Chapada Diamantina 
(Hind 2009) e, em Mucugê foi coletada em campo 
rupestre, cerrado de altitude e campos gerais.
Material examinado: 28 km de Mucugê, 19.VIII.2007, 
R.M. Harley et al. 55635 (HUEFS); estrada para Barra da 
Estiva, 17.VIII.2008, L.P. Queiroz et al. 13731 (HUEFS); 
trilha para a Cachoeira das Andorinhas, 8.VII.2006, N. 
Roque et al. (ALCB 81497). 

18.4. Austroeupatorium R.M. King & H. Rob.
Austroeupatorium caracteriza-se pelo 

carpopódio bem desenvolvido, espessamento 
anelar nas paredes celulares do colar da antera e 
distribuição geográfica restrita à América do Sul 
(King & Robinson 1970; King & Robinson 1987). 
É um gênero sul americano que ocorre desde a 
Venezuela até a Argentina, constituído por apenas 
13 espécies (King & Robinson 1970). 

18.4.1. Austroeupatorium inulifolium (Kunth) 
R.M. King & H. Rob., Phytologia 19(7): 434. 1970.

A espécie caracteriza-se pela lâmina foliar 
membranácea e base atenuada (King & Robinson 
1987). Não é uma espécie endêmica do Brasil e em 
Mucugê foi coletada em campo-cerrado.
Material examinado: ca. 10 km de Mucugê para 
Andaraí, 21.III.1997, H.P. Bautista et al. 2078 (HRB); 
subida para o Gobira, 24.I.2000, L.P. Queiroz et al. 5678 
(HRB, HUEFS).

18.5. Ayapana Spach
Ayapana é caracterizado pelas longas papilas 

nos ramos do estilete e pela camada de células 
grandes na base do carpopódio (Esteves 2001). 
O gênero contém 14 espécies distribuídas nas 
Américas Central e do Sul, com maior diversidade 
na Cordilheira dos Andes.

18.5.1. Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & 
H. Rob., Phytologia 20(3): 211. 1970.

A espécie diferencia-se das outras brasileiras 
pelos ramos e brácteas involucrais vináceos (Fig. 
14e), lâmina foliar escabra e corola púrpuro-
avermelhada (Hattori & Nakajima 2008). A. 
amygdalina não é endêmica do Brasil e em Mucugê 
foi coletada em caatinga e campo rupestre.
Material examinado: estrada Mucugê-São Pedro, 
16.IX.1984, G. Hatschbach 48300 (HUEFS); estrada 
Andaraí-Mucugê, 7.IX.2007, S.C. Ferreira et al. 338 
(HUEFS); cachoeira do Capa Bode, 10.X.2010, F. 
Hurbath & L.G.P.A. Aguiar 66 (ALCB).

18.6. Bahianthus R.M. King & H. Rob.
18.6.1. Bahiantus viscosus (Spreng.) R.M. King 
& H. Rob.  Figs. 13c; 14f

Bahianthus é um gênero monoespecífico 
que se caracteriza por apresentar folhas alternas, 
densamente espiraladas, viscosas, assim como os 
ramos, lâmina foliar obovada e serreada no terço 
superior. Bahianthus é endêmico do Brasil e está 
distribuído em áreas de caatinga, cerrado e restinga 
na Bahia e Espiríto Santo.

Bahianthus viscosus foi coletada em Mucugê 
em áreas de campos rupestres, campos gerais e 
cerrado de altitude.
Material examinado: rodovia para Andarai, 15.IX.1984, 
G. Hatschbach 48233 (SPF); 3 km do cemitério, 
4.VII.2009, N. Roque et al. 2127 (ALCB); Guiné, 
5.XII.2009, N. Roque et al. 2165 (ALCB).

18.7. Bejaranoa R.M. King & H. Rob.
O gênero é constituído por apenas duas 

espécies e caracteriza-se pelo pequeno número de 
flores por capítulo (4–10), lâmina foliar serreada 
e tomentosa, cipsela setosa e com tricomas 
glandulares sésseis (King & Robinson 1987). 
Está distribuído pela Bolívia, Brasil e Paraguai 
(King & Robinson 1987).

Chave para espécies de Agrianthus

1. Lâmina foliar de 0,5–1,5 mm larg., revoluta; capítulo séssil .........................................A. empetrifolius
1’. Lâmina foliar de 1,5–3,0 mm larg., plana; capítulo pedicelado ......................................A. luetzelburgii
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Figure 14 – a–b. Acritopappus confertus – a. hábito; b. capitulescência. c. Acritopappus prunifolius – capitulescência. d. Agrianthus 
empetrifolius – ramo florido. e. Ayapana amygdalina – capitulescência. f. Bahianthus viscosus – ramo florido. g. Catolesia 
huperzioides – detalhe da sincefalia. h. Chromolaena horminoides – capítulos. i. Chromolaena laevigata – ramo florido. j. 
Chromolaena morii – capítulos. k. Koanophyllon adamantium – capítulos. l. Lasiolaena blanchetii – ramo florido. m. Lasiolaena 
lychnophorioides – ramo florido. (a,f,h–i,k–l: Quaresma; b,d,g,j: Moura; c: Ogasawara; e: Roque; m: Ferreira).
Figure 14 – a–b. Acritopappus confertus – a. habit; b. capitulescence. c. Acritopappus prunifolius – capitulescence. d. Agrianthus empetrifolius – 
flowering branch. e. Ayapana amygdalina – capitulescence. f. Bahianthus viscosus – flowering branch. g. Catolesia huperzioides – syncephalia detail. h. 
Chromolaena horminoides – heads. i. Chromolaena laevigata – flowering branch. j. Chromolaena morii – heads. k. Koanophyllon adamantium – heads. 
l. Lasiolaena blanchetii – flowering branch. m. Lasiolaena lychnophorioides – capitulescence. (a,f,h–i,k–l: Quaresma; b,d,g,j: Moura; c: Ogasawara; 
e: Roque; m: Ferreira).
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18.7.1.  Bejaranoa semistriata (Baker) R.M. King 
& H. Rob., Phytologia 40: 53. 1978. 
 Fig. 13d

B e j a r a n o a  s e m i s t r i a t a  p o d e  s e r 
diferenciada de B. balansae (Hieron.) R.M. 
King & H. Rob. pela lâmina foliar crenada, 
capítulos agrupados e com 4‒5 flores (King & 
Robinson 1978). A espécie é endêmica do Brasil 
e em Mucugê foi coletada em carrasco.
Material examinado: estrada Mucugê-Cascavel, 
17.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3708 (ALCB, 
HRB, HUEFS).

18.8. Catolesia D.J.N. Hind
Segundo Hind (2000c) o gênero pode ser 

caracterizado por apresentar todas as estruturas 
glabras, exceto brácteas involucrais ciliadas, 
folhas densamente espiraladas e receptáculo 
paleáceo. Catolesia é endêmico da Chapada 
Diamantina, Bahia e é constituído por duas 
espécies (Hind 2000c; Roque et al. 2009). 

18.8.1. Catolesia huperzioides Roque, H. Rob. 
& A.A. Conceição, Novon 19(4): 507–510. 2009.

Catolesia huperzioides se distingue de 
C. mentiens D.J.N.Hind pela lâmina foliar 

lanceolada (vs.  oblanceolada),  capítulos 
congestos, tamanhos distintos e sésseis (vs. 
laxos, similares e pedunculados), corola alva 
(vs. rósea) (Fig. 14g) e pápus coroniforme 
(vs. geralmente ausente) (Roque et al. 2009). 
Até o momento só há registros da espécie para 
Mucugê, onde tem sido coletada em campo 
rupestre.
Material examinado: Parque Nacional Chapada 
Diamantina, 4.III.2006, A.A. Conceicão 1741 
(HUEFS,  parát ipo) ;  Serra  do Esbarrancado, 
24.II.2005, A.A. Conceição 1179 (HUEFS, parátipo); 
5.IX.2006, A.A. Conceição & P.D. Carvalho 1804 
(HUEFS, holótipo).

18.9. Chromolaena DC.
Chromolaena  pode ser caracterizado 

pelo invólucro com brácteas decíduas, pelo 
menos as mais internas, receptáculo plano a 
levemente convexo e corola delgada (King & 
Robinson 1987). É um dos maiores gêneros de 
Eupatorieae com ca. 165 espécies distribuídas 
desde o Sul dos Estados Unidos até a América 
do Sul, e tem um dos centros de diversidade 
no Brasil (King & Robinson 1987). Na área de 
estudo foram encontradas seis espécies.

Chave para as espécies de Chromolaena

1. Folhas alternas ............................................................................................................. C. cinereoviridis
1’. Folhas opostas. 

2. Receptáculo paleáceo; capítulos com mais de 40 flores, brácteas involucrais internas lilases .......  
 ................................................................................................................................ C. horminoides

2’. Receptáculo epaleáceo; capítulos com até 30 flores, brácteas involucrais internas cremes ou 
castanhas.
3. Folhas e ramos pilosos, estrigosos ou híspidos.

4. Lâmina foliar membranácea, ápice agudo a acuminado, sem tricomas glandulares.......  
 ........................................................................................................................C. odorata

4’. Lâmina foliar coriácea, ápice obtuso, tricomas glandulares em ambas as faces .............  
 .......................................................................................................................C. squalida

3’. Folhas e ramos glabros ou glabrescentes.
5. Capítulo ca. 26 flores; lâmina foliar elíptica (7–12 cm compr.), base cuneada ..............  

 ......................................................................................................................C. laevigata
5’. Capítulo 12–15 flores; lâmina foliar ovada (2–4,5 cm compr.), base truncada a 

arredondada ........................................................................................................C. morii

18.9.1. Chromolaena cinereoviridis (Sch. Bip. 
ex Baker) R.M. King & H. Rob., Phytologia 20: 
200. 1970.

Chromolaena cinereoviridis diferencia-
se das outras espécies brasileiras pelas folhas 

alternas, discolores, com indumento verde-
acinzentado na face abaxial e cipselas com 
tricomas glandulares sésseis (Esteves 2001). A 
espécie é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em campos gerais.
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Material examinado: ca. 15 km de Mucugê, 18.V.2007, 
S.C. Ferreira 258 (HUEFS); em frente à estufa de flores, 
4.VII.2009, N. Roque et al. 2085 (ALCB); estrada 
Mucugê - Abaíra, 14.VI.2010, M.L. Guedes et al. 17173 
(ALCB).

18.9.2. Chromolaena horminoides DC., Prodr. 5: 
133. 1936.  Fig. 14h

A espécie tem como caracteres diagnósticos 
as brácteas involucrais mais internas lilases, 
os capítulos com muitas flores (mais de 40) e 
receptáculo paleáceo, o que a diferencia de todas as 
outras do gênero. A espécie é endêmica do Brasil e 
em Mucugê foi coletada em campos gerais.
Material examinado: Sertãozinho, 10.VIII.2004, E.C. 
Oliveira 68 (HRB, HUEFS); estrada Mucugê-Abaíra, 
14.VI.2010, M.L. Guedes et al. 17172 (ALCB); trilha 
para a Cachoeira da Fumacinha, 22.V.2011, H.A. 
Ogasawara & L.G.P.A. Pataro 125 (ALCB).

18.9.3. Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King 
& H. Rob., Phytologia 20(3): 202. 1970.   
 Fig. 14i

A espécie diferencia-se das outras brasileiras 
pelos ramos, lâmina foliar e invólucro glabros. C. 
laevigata não é endêmica do Brasil e em Mucugê 
foi coletada em campos gerais.
Material examinado: Capão do Correio, 10.V.2002, L.S. 
Funch PCD 173 (HUEFS).

18.9.4. Chromolaena morii R.M. King & H. Rob., 
Phytologia 47: 234. 1980.  Fig. 14j

A espécie distingue-se das demais brasileiras 
pelo hábito arbustivo, decumbente, ramos e folhas 
glabrescentes, lâmina foliar vernicosa na face 
adaxial, capitulescência com brácteas foliares 
grandes e capítulos com poucas flores (ca. 15). 
C. morii é endêmica do Brasil e em Mucugê foi 
coletada em campo rupestre.
Material examinado: cachoeira do Capa Bode, 
10.XII.2010, F. Hurbath & L.G.P.A. Aguiar 59 (ALCB); 
serra atrás da Pousada Pé de Serra, 17.VIII.2008, L.P. 
Queiroz et al. 13697 (HUEFS); Serra do Esbarrancado, 
22.VIII.2009, A.A. Conceição 3230 (HUEFS). 

18.9.5. Chromolaena odorata (L.) R.M. King & 
H. Rob., Phytologia 20(3): 204. 1970.

A espécie distingue-se das outras do gênero 
pelo hábito arbustivo apoiante, lâmina foliar 
membranácea de ápice agudo a caudado, pubescentes 
e com tricomas glandulares sésseis (Esteves 2001). 
C. odorata não é endêmica do Brasil, é amplamente 
distribuída e em Mucugê foi coletada em brejo, 
campos rupestres e áreas antropizadas.

Material examinado: estrada Mucugê-Cascavel, 
17.VII.1996, H.P. Bautista et al. PCD 3728 (ALCB); 
rodovia Mucugê/Andaraí, 7.IX.1997, H.P. Bautista 
et al. 2290 (HRB); trilha para as Andorinhas, 
8.VIII.2006, N. Roque et al. 1392 (ALCB). 

18.9.6. Chromolaena squalida (DC.) R.M. King 
& H. Rob., Phytologia 20: 206. 1970.

A espécie é altamente polimórfica, mas 
pode ser caracterizada pelos ramos estrigosos 
com pontuações glandulares geralmente de cor 
laranja e lâmina foliar coriácea. C. squalida não 
é endêmica do Brasil, é amplamente distribuída 
e em Mucugê foi coletada em campos gerais.
Material examinado :  estrada Igatu-Mucugê, 
14.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3594 (ALCB).

18.10. Conocliniopsis R.M. King & H. Rob.
18.10.1. Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 23(3): 308. 1972. 

O gênero é monoespecífico e está distribuído 
pelo Brasil, Colômbia e Venezuela.

A espécie pode ser reconhecida pela lâmina 
foliar crenada, receptáculo altamente cônico, 
carpopódio decorrente nas costelas da cipsela e 
com células distintas, além de cipsela setosa e 
eglandular (King & Robinson 1987). Em Mucugê 
foi coletada em brejo e campo rupestre.
Material examinado: arredores da Pousada Alpina, 
30.IV.2009, N. Roque et al. 1954 (ALCB); estrada para 
o Projeto Sempre-Viva, 12.VIII.2006, S.C. Ferreira 
& E.C. Oliveira 234 (HUEFS); trilha para Cachoeira 
das Andorinhas, 8.VII.2006, N. Roque et al. (ALCB 
81498).

18.11. Koanophyllon Arruda
Koanophyllon caracteriza-se pelo invólucro 

eximbricado ou laxamente subimbricado, 
receptáculo plano, corola com tubo cilíndrico, 
lobos curtos e com tricomas glandulares sésseis 
externamente e apêndice do conectivo da antera 
curto (King & Robinson 1987). O gênero possui 
ca. 114 espécies, distribuídas desde o Paraguai até 
o sul dos Estados Unidos (King & Robinson 1987). 

18.11.1. Koanophyllon adamantium (Gardner) 
R.M. King & H. Rob., Phytologia 32: 254. 1975.

 Fig. 14k
Koanophyllon adamantium caracteriza-se 

pelos ramos e face abaxial foliar densamente 
tomentosos, invólucro campanulado, corola 
alva e tubo da corola com tricomas glandulares 
esparsos. A espécie apresenta alta variação 
morfológica, possuindo desde lâmina foliar 
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membranácea de margem inteira até lâmina 
foliar coriácea de margem serreada. É endêmica 
do Brasil e em Mucugê foi coletada em campo 
rupestre.
Material examinado: caminho para o cume da 
Serra do Gobira, 19.I.2005, R.M. Harley et al. 55386 
(ALCB, HUEFS); Parque Municipal de Mucugê, 
8.IX.2006, N. Roque et al. (ALCB 81513); trilha para 
a Cachoeira do Cardoso, 23.XII.2010, N. Roque et al. 
2954 (ALCB).

18.12. Lasiolaena R.M. King & H. Rob.
Lasiolaena caracteriza-se pelas folhas 

discolores, indumento alvo-tomentoso, lanoso ou 
sériceo nos ramos, face abaxial foliar e brácteas 
involucrais, além do receptáculo cônico e piloso 
(Ferreira 2010). O gênero é endêmico do Brasil 
e contém sete espécies descritas e todas restritas 
aos campos rupestres da Chapada Diamantina, 
Bahia (Ferreira 2010). 

Chave para as espécies de Lasiolaena

1. Folhas distribuídas ao longo dos ramos, triangulares, revolutas, base cordada ou truncada, margem 
inteira ...................................................................................................................... L. lychnophorioides

1’. Folhas concentradas no ápice dos ramos, obovadas ou elípticas, planas, base atenuada ou cuneada, 
margem 2/3 apical serreada.
2. Lâmina foliar glabrescente na face adaxial; capitulescência congesta (25–65 capítulos), capítulos 

não individualizados, 12–20 flores por capítulo .........................................................L. blanchetii
2’. Lâmina foliar glabra na face adaxial, capitulescência corimbiforme (até 20 capítulos), capítulos 

esparsos a densamente agrupados, 27–52 flores por capítulo ......................................... L. duartei

18.12.1. Lasiolaena blanchetii (Sch. Bip. ex Baker) 
R.M. King & H. Rob., Phytologia 24: 186. 1972.

A espécie (Fig. 14l) diferencia-se das outras 
do gênero pela capitulescência congesta, 25–65 
capítulos não individualizados, e 12–20(–25) flores 
por capítulo (Ferreira 2010). Considerando que 
não foi possível diferenciar L. morii R.M.King & 
H.Rob. e L. blanchetii, optou-se pela indicação 
de Ferreira (2010), que defendeu que as espécies 
sejam sinonimizadas, embora este conceito ainda 
não tenha sido validamente publicado. A espécie 
é endêmica da Chapada Diamantina e em Mucugê 
foi coletada em campos rupestres. 
Material examinado: estrada Mucugê-Andaraí, 
17.VIII.2008, L.P. Queiroz et al. 13737 (HUEFS); trilha 
para a Cachoeira do Tiburtino, 14.IX.2008, N. Roque 
& P. Acevedo-Rdzg. 1859 (ALCB); subida para o Pati, 
5.IX.2009, Roque et al. 2167 (ALCB). 

18.12.2. Lasiolaena duartei R.M. King & H. Rob., 
Phytologia 24: 186. 1972.

A espécie distingue-se dentre as outras do 
gênero por apresentar a face adaxial foliar glabra, 
capitulescência com no máximo 20 capítulos e 
com 27–52 flores cada (Ferreira 2010). A espécie 
é endêmica da Chapada Diamantina e em Mucugê 
foi coletada em campo rupestre e campos gerais.
Material examinado: subida para o Gobira, 8.IX.2007, 
S.C. Ferreira et al. 345 (HUEFS); em torno do Parque 
Sempre Viva, 1.III.2008, C.M. Pigozzo 241 (HUEFS); 

Serra do Esbarrancado, 22.VIII.2009, A.A. Conceição 
3217 (HUEFS).

18.12.3. Lasiolaena lychnophorioides Roque, S.C. 
Ferreira & H. Rob., J. Bot. Res. Inst. Texas (2) 2: 
812. 2008.  Fig. 14m

Lasiolaena lychnophorioides é facilmente 
reconhecida pela presença de folhas com lâmina 
foliar triangular, pequena 4–9 × 2–4 mm, margem 
inteira, revoluta e séssil. Segundo Roque et al. 
(2008), a espécie é conhecida de apenas uma 
localidade em Mucugê (Serra do Gobira), em 
vegetação de campo rupestre.
Material examinado: subida para o Morro do Gobira, 
1400 m, 11.XII.2003, N. Roque (ALCB 64605, 64770); 
platô, 15.VIII.2005, E.C. Oliveira & A.K.A. Santos 106 
(ALCB, HUEFS); 16.IX.2006, A.A. Conceição et al. 
1878 (HUEFS, holótipo; ALCB, isótipo).  

18.13. Mikania Willd.
Mikania é um dos gêneros mais naturais da 

tribo Eupatorieae e é caracterizado por possuir 
apenas quatro brácteas involucrais, às vezes uma 
subinvolucral, dispostas em uma única série e 
quatro flores por capítulo (Holmes 1990). É o maior 
gênero da tribo com aproximadamente 400 espécies 
de distribuição Pantropical (Holmes 1990). No 
Brasil, ocorrem 198 espécies, sendo que 140 são 
endêmicas. Na área de estudo foram encontradas 
dez espécies.
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Chave para as espécies de Mikania

1. Arbustos ou subarbustos eretos.
2. Lâmina foliar com base cordada, séssil a subséssil (pecíolo até 3 mm compr.) .............................  

 ................................................................................................................................M. luetzelburgii
2’. Lâmina foliar com base atenuada, pecioladas (pecíolo 5–25 mm compr.).

3. Ramos castanhos, tomentosos; lâmina foliar tomentosa ..................................M. neurocaula
3’. Ramos avermelhados, glabrescentes; lâmina foliar glabra ................................... M. nelsonii

1’. Lianas.
4. Lâmina foliar cordiforme ............................................................................................. Mikania sp.
4’. Lâmina foliar lanceolada, elíptica ou ovada.

5. Capitulescência em panícula de espigas ou racemos.
6. Margem da lâmina foliar crenada; limbo da corola duas vezes maior que o tubo ..........  

 ................................................................................................................M. psilostachya
6’. Margem da lâmina foliar inteira; limbo da corola quase do mesmo tamanho do tubo ...  

 ........................................................................................................... M. salzmanniifolia
5’. Capitulescência em panícula de corimbos ou tirsos.

7. Lâmina foliar lanceolada, 5,7–9,8 cm compr., ápice longo-acuminado .........................  
 ................................................................................................................ M. hirsutissima

7’. Lâmina foliar ovada a elíptica, 1,2–5,1 cm compr., ápice arredondado, obtuso ou agudo.  
8. Lâmina foliar com margem inteira, plana, glabrescente, peninérvea ......................  

 ...............................................................................................................M. elliptica
8’. Lâmina foliar com margem crenada ou denteada, revoluta, escabrosa ou setosa, 

trinervada.
9. Lâmina foliar com ápice e base arredondados, brácteas involucrais castanho-

claras (quando herborizadas), glabras ..............................M. glandulosissima
9’. Lâmina foliar com ápice agudo, base cordada; brácteas involucrais castanho-

avermelhadas (quando herborizadas), pilosas .............................M. grazielae

18.13.1. Mikania elliptica DC.
Mikania elliptica distingue-se das outras 

espécies coletadas em Mucugê pela lâmina foliar 
elíptica, venação reticulada, glabrescente e presença 
de bráctea subinvolucral. A espécie ocorre em Minas 
Gerais e Bahia e em Mucugê foi coletada em campo 
rupestre.
Material examinado: J.G. Carvalho-Sobrinho & A.J. Neto 
652 (ALCB, HUEFS); Guiné, 17.I.2000, A.A. Conceição & 
J.R. Pirani 722 (ALCB); Unidade de Manejo Sustentável, 
31.VIII.1997, H.P. Bautista & J.R. Oubiña 2144 (HRB). 

18.13.2. Mikania glandulosissima W.C.Holmes & 
D.J.N.Hind, Kew Bulletin 55(2): 399–402. 2000.  
 Fig. 15a

Mikania glandulosissima  diferencia-
se das espécies do gênero pelo hábito volúvel, 
capitulescência paniculada, lâmina foliar com 
ápice e base arredondados e brácteas involucrais 
glabrescentes (Holmes & Hind 2000). A espécie é 
endêmica da Bahia e em Mucugê foi coletada em 
campo rupestre e campos gerais.
Material examinado: Estrada nova Andaraí - Mucugê, 
entre 11–13 km de Mucugê, 08.IX.1981, A. Furlan et al. 

CFCR 1566 (SPF, holótipo; HUEFS, fotoisótipo); Pico do 
Gobira, 20.I.2005, E.B. Souza et al. 982 (HUEFS); Serra do 
Esbarrancado, 16.IV.2005, A.A. Conceição & D. Cardoso 
1275 (HUEFS).

18.13.3. Mikania grazielae R.M.King & H.Rob. 
Mikania grazielae diferencia-se das demais 

espécies pela lâmina foliar bulada, margem revoluta, 
lobos da corola lanceolados e pilosidade da cipsela 
(King & Robinson 1980a). A espécie é endêmica da 
Bahia e em Mucugê foi coletada em floresta estacional 
e campo rupestre. 
Material examinado: 3 km S de Mucugê, na estrada para 
Jussiape, 26.VII.1979, R.M. King et al. 8159 (RB, holótipo; 
CEPEC, isótipo); trilha para a Cachoeira do Tiburtino, 
6.VII.2009, N. Roque et al. 2172 (ALCB); trilha Torre do 
Capa Bode, 20.IX.2010, N. Roque 2872 (ALCB). 

18.13.4. Mikania hirsutissima DC., Prodr. 5: 200. 
1836.

Segundo Barroso (1958), M. hirsutissima se 
assemelha a M. eriostrepta B.L. Rob., entretanto as 
espécies podem ser diferenciadas pelo indumento 
do caule, ramos e folhas que é lanoso seríceo na 
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Figura 15 – a. Mikania glandulosissima. b. M. psilostachya. c. Stylotrichium rotundifolium. d. Symphyopappus 
decussatus (a: Souza 982; b. Ribeiro Filho 235; c: Oliveira 60; d: Queiroz 5686).
Figure 15 – a. Mikania glandulosissima. b. M. psilostachya. c. Stylotrichium rotundifolium. d. Symphyopappus decussatus (a: Souza 
982; b. Ribeiro Filho 235; c: Oliveira 60; d: Queiroz 5686).
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segunda e hirsuto na primeira. M. hirsutissima é 
uma espécie nativa e está distribuída nas regiões 
Sul e Sudeste, alguns estados do Centro-Oeste e, 
no Nordeste tem registro para Alagoas e Bahia. 
Em Mucugê foi coletada em campo rupestre. 
Material examinado: estrada Andaraí-Mucugê, 
3.XII.2003, N. Roque et al. 768 (ALCB); Guiné, 
5.VII.2009, N. Roque et al. 2153 (ALCB); Medonho, 
29.VIII.2004, E.C. Oliveira 62 (HUEFS).

18.13.5. Mikania luetzelburgii Mattf., Notizbl. 
Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9: 381. 1925.  
 Fig. 16a

Mikania luetzelburgii caracteriza-se pelo 
hábito arbustivo, ereto, ramos hirsutos, folhas 
sésseis ou subsésseis, opostas, densamente 
estrigosas e sem tricomas glandulares. A espécie 
é endêmica da Bahia e em Mucugê foi coletada 
em campos gerais e campo rupestre.
Material examinado: Guiné, 5.VII.2009, N. Roque 
et al. 2150 (ALCB); matinha em direção ao Cardoso, 
20.VII.2010, N. Roque 2858 (ALCB); Serra do 
Esbarrancado, 22.VIII.2009, A.A. Conceição 3231 
(HUEFS).

18.13.6. Mikania nelsonii D.J.N. Hind, Kew 
Bull. 48(2): 271. 1993.

Mikania nelsonii diferencia-se das demais 
espécies do gênero pelos ramos avermelhados, 
lâmina foliar ovada, glabra, peciolada e de 
margem profundamente denteada (Hind 1993b). 
A espécie é endêmica da Bahia e em Mucugê foi 
coletada em floresta estacional.
Material examinado :  estrada Igatu-Mucugê, 
14.VII.1996, D.J.N. Hind et al. PCD 3589 (ALCB, 
HRB, HUEFS).

18.13.7. Mikania neurocaula R.M. King & H. 
Rob., Prodr. 5: 188. 1836.

Mikania  neurocaula  carac ter iza-se 
pelas folhas ovadas, pecioladas, diminutas, 
tomentosas e capitulescência paniculada. A 
espécie é endêmica do Brasil e até então tinha 
sua distribuição restrita para Minas Gerais. Em 
Mucugê foi coletada em campos gerais e campo 
rupestre.
Material examinado: São Pedro, 16.IX.1984, G. 
Hatschbach 48307 (US); 18.VII.2007, M.L. Guedes 
et al. 16242 (ALCB); em frente à estufa de flores, 
4.VII.2009, N. Roque et al. 2092 (ALCB). 

18.13.8. Mikania psilostachya DC., Prodr. 5: 
190. 1836.  Fig. 15b

Mikania psilostachya diferencia-se dentre 
as demais espécies coletadas em Mucugê pela 

capitulescência em panícula de racemos ou espigas 
e lâmina foliar lanceolada, tomentosa, de margem 
denteada. A espécie não é endêmica do Brasil e em 
Mucugê foi coletada em floresta estacional.
Material examinado: estrada Andaraí-Mucugê, 
26.II.2001, P.L. Ribeiro-Filho 235 (HUEFS).

18.13.9. Mikania salzmanniifolia DC., Prodr. 
5: 193. 1836.

A espécie se diferencia das outras do gênero 
pela lâmina foliar de margem inteira, glabra 
e limbo da corola quase do mesmo tamanho 
que o tubo (Barroso 1958). M. salzmannifolia 
é reconhecida como endêmica da Bahia e em 
Mucugê foi coletada em campo rupestre.
Material examinado: Estrada velha Andaraí - 
Mucugê, em trecho próximo a Igatu, 08.IX.1981, J.R. 
Pirani et al. CFCR 2096 (SPF).

18.13.10. Mikania sp. 
A espécie caracteriza- se pelos ramos 

hirsutos a tomentosos, lâmina foliar cordiforme 
e cipsela com tricomas glandulares sésseis. Em 
Mucugê foi coletada em campo rupestre. 
Material examinado: Pico do Gobira, 24.I.2000, L.P. 
Queiroz et al. 5650 (ALCB, HUEFS).

18.14. Morithamnus R.M. King, H. Rob. & 
G.M. Barroso

Morithamnus pode ser caracterizado pelas 
folhas grandes, crassas, viscosas, naviculares 
e capítulos pêndulos após a senescência (King 
& Robinson 1980b; Ferreira 2010). O gênero é 
endêmico do Brasil e apresenta duas espécies 
descritas, ambas restritas à Bahia. Na área de 
estudo foi encontrada uma espécie.

18.14.1. Morithamnus crassus R.M. King, H. 
Rob. & G.M. Barroso, Phytologia 44: 452. 1979.

 Fig. 16b
 Morithamnus crassus diferencia-se de 

M. ganophyllus (Mattf.) R.M. King & H. Rob. 
basicamente pelas folhas alterno-espiraladas (vs. 
opostas) (King & Robinson 1980b) e número 
maior de flores (ca. 100) por capítulo (vs. ca. 25), 
respectivamente. A espécie é endêmica da Bahia 
e em Mucugê foi coletada em campos gerais e 
campo rupestre.
Material examinado:  caminho para Mucugê, 
13.VI.2010, M.L. Guedes et al. 17123 (ALCB); estrada 
que liga Mucugê a Andaraí, a 11 km de Mucugê, 
27.VII.1979, R.M. King et al. 8166 (CEPEC, isótipo; 
HUEFS, fotoisótipo:); trilha Torre do Capa Bode, 
20.VII.2010, N. Roque 2862 (ALCB).
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Figura 16 – a. Mikania luetzelburgii – ramo florido, ereto. b. Morithamnus crassus – capitulescência. c. 
Pseudobrickellia brasiliensis – capitulescência. d. Semiria sp. – detalhe do capítulo. e. Stevia morii – detalhe 
do capítulo. f. Stylotrichium rotundifolium – ramo florido. g. Symphyopappus decussatus – ramo florido. h–i. 
Trichogonia villosa – h. ramo florido; i. capítulos em detalhe (a: Ogasawara; b–c: Roque; d: Pataro; e,g–i: 
Quaresma; f: Moura).
Figure 16 – a. Mikania luetzelburgii – shrub erect. b. Morithamnus crassus – capitulescence. c. Pseudobrickellia brasiliensis – 
capitulescence. d. Semiria sp. nov. – head in detail. e. Stevia morii – head in detail. f. Stylotrichium rotundifolium – flowering 
branch. g. Symphyopappus decussatus – flowering branch. h–i. Trichogonia villosa – h. flowering branch; i. heads in detail (a: 
Ogasawara; b–c: Roque; d: Pataro; e,g–i: Quaresma; f: Moura).

a b c

d e f
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18.15. Platypodanthera R.M. King & H. Rob.
18.15.1. Platypodanthera melissifolia (DC.) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 24: 183. 1972.

Platypodanthera é um gênero monoespecífico 
e caracteriza-se pelos lobos da corola glabros, 
receptáculo cônico, pápus plumoso e cipsela estipitada 
(King & Robinson 1987). O gênero é endêmico do 
Brasil e apresenta duas subespécies descritas.

Na área de estudo foi encontrada apenas a 
subespécie típica. P. melissifolia subsp. melissifolia 
distingue-se de P. melissifolia subsp. riocontensis 
pela lâmina foliar pubescente, de base cordada a 
arredondada e maior número de flores por capítulo 
(Hind 1999c). Em Mucugê foi coletada em campo 
rupestre.
Material examinado: Parque Municipal de Mucugê, 
29.VII.2004, A. Ferreira-Silva & A.B. Ambrósio 34 
(HUEFS); estrada para o Projeto Sempre-Viva, 12.VIII.2006, 
S.C. Ferreira & E.C. Oliveira 235 (HUEFS); estrada da 
cidade de Mucugê, 18.V.2007, S.C. Ferreira et al. 257 
(HUEFS).

18.16. Prolobus R.M. King & H. Rob.
18.16.1. Prolobus nitidulus (Baker) R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 50(5): 387. 1982.

Prolobus é um gênero monoespecífico e 
caracteriza-se pelas projeções papilosas do interior 
dos lobos da corola e pelas células espessas do 
carpopódio, além do hábito arbustivo e receptáculo 
plano a levemente convexo (King & Robinson 1987).

Prolobus nitidulus é restrita ao estado da Bahia 
e em Mucugê foi coleta em campos gerais e campo 
rupestre.
Material examinado: 14.VI.2010, M.L. Guedes et al. 17138 
(ALCB); rodovia Mucugê-Piatã, 2.IX.1997, H.P. Bautista & 
J.R. Oubiña 2189 (HRB). 

18.17. Pseudobrickellia R.M. King & H. Rob.
Pseudobrickellia caracteriza- se por apresentar 

folhas lineares e espiraladas, poucas flores por capítulo 
(2–4) e lobos da corola com tricomas tectores ou 
glandulares (King & Robinson 1972). O gênero possui 
apenas duas espécies (King & Robinson 1972, 1987), 
ambas endêmicas do Brasil e com ocorrência registrada 
para Bahia, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. 
Na área de estudo foi encontrada apenas uma espécie.

18.17.1. Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 24: 75. 1972. 

 Fig. 16c
A espécie diferencia-se de P. angustissima 

(Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob. pelo tamanho 
da lâmina foliar que é menor nessa espécie, folhas 
não ultrapassando os limites da inflorescência e base 

do estilete alargada. P. brasiliensis é amplamente 
distribuída no Brasil, com exceção a região Sul do país. 
Em Mucugê foi coletada em cerrado, campos rupestres 
e campos gerais.
Material examinado: 14.X.1996, M.C. Ferreira 1195 
(HRB); 11.X.2009, M.L. Guedes et al. 16585 (ALCB); 
estrada para Guiné, 29.X.2005, J.G. Carvalho-Sobrinho & 
A.J. Neto 608 (HUEFS).

18.18. Raulinoreitzia R.M. King & H. Rob.
Raulinoreitzia pode ser caracterizado pelas 

folhas inteiras, capitulescência em panícula piramidal, 
capítulo com apenas cinco flores, ramos do estilete 
curto-papilosos, base do estilete glabra e ápice das 
células das cerdas do pápus bruscamente alargadas 
(King & Robinson 1971). O gênero possui três espécies 
distribuídas pela Bolívia, Paraguai, Peru, Brasil, 
Argentina e Uruguai (King & Robinson 1971). Na área 
de estudo foi encontrada apenas uma espécie.

18.18.1. Raulinoreitzia tremula (Hook. & Arn.) R.M. 
King & H. Rob., Phytologia 22(2): 114. 1971.

Raulinoreitzia tremula diferencia-se das demais 
do gênero pela lâmina foliar linear (vs. elíptica ou 
lanceolada) (King & Robinson 1987). A espécie não é 
endêmica do Brasil e em Mucugê não há descrição do 
hábitat em que foi coletada.
Material examinado: Fazenda Pedra Grande, 17.II.1997, 
M.L. Guedes et al. PCD 5800 (ALCB, HRB, HUEFS).

18.19. Semiria D.J.N. Hind
Segundo Hind (1999d), Semiria pode ser 

reconhecido pelas folhas viscosas, com tricomas 
tectores e glandulares estipitadas distribuídos por toda 
a lâmina e tricomas glandulares sésseis restritos às 
aréolas (criptas localizadas na face abaxial da lâmina 
foliar), cipsela alada, com calos nas costelas e pápus 
ausente ou defectivo. O gênero é endêmico da Chapada 
Diamantina, Bahia e possui apenas duas espécies, 
sendo uma delas ainda inédita (Hind 1999d; Ferreira 
2010). Na área de estudo foi encontrada uma espécie.

18.19.1. Semiria sp.  Fig. 16d
Segundo Ferreira (2010), Semiria sp. diferencia-

se de S. viscosa D.J.N. Hind pela base das folhas 
auriculadas, capítulos com 18–20 flores, ramos do 
estilete fortemente clavados, base do estilete cilíndrica, 
cipsela com alas recobertas por calosidade e pápus 
ausente. A espécie foi encontrada nos municípios de 
Palmeiras e Mucugê (Chapada Diamantina, Bahia), 
em áreas de transição entre cerrado e caatinga.
Material examinado: distrito de Guiné, Beco do Paty, trilha 
para Serra do Esbarrancado, 18.VIII.2011, H.A. Ogasawara 
& L.G.P.A. Aguiar 167 (ALCB).
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Chave para espécies de Stylotrichium

1. Pápus ausente ............................................................................................................................ S. sucrei
1’. Pápus presente.

2. Lâmina foliar geralmente orbicular (6–15 mm larg.); carpopódio concrescido nas costelas da 
cipsela .................................................................................................................... S. rotundifolium

2’. Lâmina foliar obovada (até 5 mm larg.); carpopódio não concrescido nas costelas da cipsela ......  
 .................................................................................................................................S. corymbosum

18.20. Stevia Cav.
Stevia pode ser facilmente reconhecido por 

possuir capítulos com cinco brácteas involucrais 
e cinco flores e corola com a fauce densamente 
pubescente (King & Robinson 1987). Ainda 
segundo os autores, é um dos maiores gêneros 
da tribo com cerca de 230 espécies amplamente 
distribuídas pelas Américas. Na Bahia e na área de 
estudo ocorre apenas uma espécie.

18.20.1. Stevia morii R.M. King & H. Rob., 
Phytologia 46: 299. 1980.  Fig. 16e

Dentre as espécies de pápus paleáceo e 
aristado, Stevia morii diferencia-se pela lâmina foliar 

ovada, margem crenada e base atenuada (King & 
Robinson 1980b). A espécie é endêmica da Bahia e 
em Mucugê foi coletada em campos gerais.
Material examinado: PARNA Chapada Diamantina, 
17.IV.2005, A.A. Conceição & D. Cardoso 1321 (HUEFS).

18.21. Stylotrichium Mattf.
Stylotrichium é caracterizado por possuir 

tricomas na coluna do estilete, abaixo do ponto 
de bifurcação, pápus reduzido ou ausente e corola 
frequentemente alva (King & Robinson 1987). 
Segundo Bautista et al. (2000) o gênero é endêmico 
da Chapada Diamantina, Bahia. Em Mucugê foram 
encontradas três espécies.

18.21.1. Stylotrichium corymbosum (DC.) Mattf., 
Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 8: 437. 1923.

 Fig. 16f
Stylotrichium corymbosum diferencia-se 

dentre as outras do gênero pelos tricomas glandulares 
sésseis castanhos presentes na face abaxial da lâmina 
foliar, brácteas involucrais e lobos da corola, 
comprimento do pápus e tricomas glandulares 
pedicelados na corola (King & Robinson 1980c). Em 
Mucugê foi coletada em campo rupestre e cerrado.
Material examinado: subida do Guiné-Esbarrancado, 
9.IX.2007, S.C. Ferreira et al. 349 (HUEFS); Rio Piaba, 
início da Trilha para a Cachoeira do Tiburtino, 8.X.2010, 
F. Hurbath & L.G.P. Aguiar 48 (ALCB).

18.21.2. Stylotrichium rotundifolium Mattf., 
Notizbl. Bot. Gart. Berlin–Dahlem 8: 438. 1923.

 Fig. 15c
A espécie diferencia-se das outras do gênero 

pela lâmina foliar orbicular, curto peciolada, 
tricomas tectores na corola e carpopódio anuliforme, 
proeminente (King & Robinson 1980c). Em Mucugê 
foi coletada em campo rupestre e cerrado de altitude. 
Material examinado: estrada para Barra da Estiva, 
17.VIII.2008, L.P. Queiroz et al. 13733 (HUEFS); trilha 
para a Cachoeira do Tiburtino, 6.VII.2009, N. Roque 
et al. 2176 (ALCB); matinha em direção ao Cardoso, 
20.VII.2010, N. Roque 2861 (ALCB).

18.21.3. Stylotrichium sucrei R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 45: 102. 1980.

A espécie diferencia-se das outras do gênero 
pelos tricomas glandulares pedicelados nos ramos 
e folhas, ausência de pápus e corola ligeiramente 
campanulada (King & Robinson 1980c). Em 
Mucugê foi coletada em campo rupestre.
Material examinado: campo da Bacia, 3.IX.1997, H.P. 
Bautista et al. 2230 (HRB); Serra do Esbarrancado, 
23.VIII.2009, P.L.R. Moraes & H. van der Werff 2888 
(HUEFS).

18.22. Symphyopappus Turcz.
Symphyopappus caracteriza- se por possuir 

folhas viscosas, brácteas subinvolucrais estreitas e 
pápus fundido na base formando um anel (King & 
Robinson 1987; Hattori 2013). O gênero apresenta 
13 espécies descritas, sendo 12 endências do Brasil 
e distribuídas na Caatinga, Cerrado e Mata atlântica 
e destas, quatro ocorrem na Bahia. Na área de 
estudo foi encontrada apenas uma espécie.

18.22.1 Symphyopappus decussatus Turcz., Bull. 
Soc. Imp. Naturalistes Moscou 21: 584. 1848. 

 Figs. 15d; 16g
Symphyopappus decussatus diferencia-se das 

outras do gênero pela lâmina foliar amplamente 
ovada a orbicular e fortemente denteada. A espécie 
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é endêmica do Brasil, com distribuição em Minas 
Gerais e Bahia (Hattori 2013). Em Mucugê foi 
coletada em cerrado e campos gerais.
Material examinado: caminho para Abaíra, 13.II.1997, 
S. Atkins et al. 5584 (ALCB, HRB, HUEFS); fazenda 
Horacinópolis, 25.I.2000, L.P. Queiroz et al. 5686 
(HUEFS).

 

Chave para as espécies de Trichogonia

1. Ramos pubescentes a tomentosos, não viscosos, folhas com pecíolo 1–1,5 cm compr.; capítulos com 
30–40 flores; tubo da corola glabro ...................................................................................T. campestris

1’. Ramos pubérulos, viscosos, folhas sésseis; capítulos com 45–75 flores, tubo da corola com tricomas 
glandulares estipitados ............................................................................................................. T. villosa

18.23.1. Trichogonia campestris Gardner, London 
J. Bot. 5: 459. 1846.

Trichogonia campestris diferencia-se das 
outras espécies do gênero por ser um subarbusto de 
no máximo 60 cm de altura, lâmina foliar estreito-
elíptica a oblanceolada, base atenuada, peciolada 
e capítulos com 30–40 flores (Roque et al. 2012). 
Segundo os autores, T. pseudocampestris R.M.King 
& H.Rob. e T. santosii R.M.King & H.Rob., 
espécies descritas como endêmicas para a Bahia,  
foram recentemente sinonimizadas a T. campestris 
devido à variação morfológica contínua observada 
entre os táxons e que impediu o reconhecimento 
específico. T. campestris é endêmica do Brasil 
e em Mucugê foi coletada em campo rupestre e 
campos gerais.
Material examinado: estrada Abaíra-Catolés, 
11.XII.2009, E.B. Souza et al. 567 (HUEFS); em frente à 
estuda de flores, 04.VII.2009, N. Roque et al. 2068 (ALCB);  
estrada Mucugê-Piatã, 26.II.2009, M.L. Guedes et al. 
14570 (ALCB). 

18.23.2. Trichogonia villosa (Spreng.) Sch. 
Bip. ex Baker, Fl. Bras. 6(2): 213. 1876.  
 Fig. 16h-i

Trichogonia villosa diferencia-se dentre as 
outras espécies do gênero pelos ramos viscosos, 
folhas fasciculadas, congestas e sésseis e capítulos 
com 45–75 flores (Roque et al. 2012). A espécie é 
provavelmente endêmica da Cadeia do Espinhaço 
e em Mucugê foi coletada em campo rupestre.
Material examinado: ca. 12 km ao sul de Mucugê, 
31.I.1999, M.L. Guedes et al. 6277 (ALCB).

18.24. Trichogoniopsis R.M. King & H. Rob.
Trichogoniopsis caracteriza-se pelo caule 

liso, tricomas glandulares sésseis no limbo e lobos 

da corola, apêndice do conectivo retuso e pápus 
plumoso (King & Robinson 1987). O gênero 
é endêmico do Brasil e contém três espécies 
distribuídas pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul, em áreas de Cerrado e Mata Atlântica.

18.24.1. Trichogoniopsis morii R.M. King & H. 
Rob., Phytologia 45: 113. 1980.

Trichogoniopsis morii distingue-se das 
demais espécies do gênero pelos ramos flexuosos, 
com tricomas glandulares estipitados esparsos, 
lâmina foliar 2–3 cm compr. (vs. 3,5–10 cm), 
margem crenada, brácteas involucrais linear-
lanceoladas, acuminadas e flores 20–35 por 
capítulo (King & Robinson 1980d). A espécie é 
endêmica da Bahia e em Mucugê foi coletada em 
floresta estacional e campo rupestre.
Material examinado: ca. 17 km de Mucugê, 
27.VII.1979, R.M. King et al. 8178 (HUEFS, 
fotoisótipo); estrada Igatu-Mucugê, 14.VII.1996, 
D.J.N. Hind et al. 3597 (ALCB, HRB, HUEFS).

Discussão
Os levantamentos florísticos envolvendo 

áreas da Cadeia do Espinhaço revelam uma elevada 
diversidade florística, principalmente nas áreas de 
campos rupestres (Giulietti et al. 1987; Giulietti 
& Pirani 1988; Stannard 1995; Zappi et al. 2003, 
etc). A partir desses inventários, reconhece-se que 
as Asteraceae apresentam nessa região ca. 125 
gêneros e 500 espécies sendo que destes táxons, 
10 gêneros e ca. 75 espécies são endêmicos da 
Chapada Diamantina, Bahia.

O presente trabalho reconhece mudanças 
significantes na composição florística de Asteraceae 
para Mucugê, quando comparado aos trabalhos 

18.23. Trichogonia Gardner
Trichogonia caracteriza-se por possuir caule 

fortemente estriado, densa pubescência no limbo 
e lobos da corola e pápus plumoso. É um gênero 
sul americano com vinte espécies, das quais quinze 
são endêmicas do Brasil (Roque et al. 2012). Na 
área de estudo foram encontradas duas espécies.
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anteriores para o município (Harley & Simmons 
1986 - 10 tribos, 27 gêneros e 56 espécies) e região 
(Hind & Miranda 2008 - 13 tribos, 46 gêneros e 98 
espécies). A grande parte dos materiais citados para 
Mucugê foi analisada e houve um incremento no 
número de gêneros e espécies em relação a todas as 
tribos, totalizando o reconhecimento de 18 tribos, 
78 gêneros e 167 espécies, incluindo as atualizações 
nomenclaturais propostas em trabalhos recentes e 
posteriores àqueles estudos (Bautista 2000; Deble 
& Oliveira-Deble 2009; Dematteis 2009; Ferreira 
2010; Loueille 2011; Loeuille et al. 2012; Roque 
& Carvalho 2011; Roque et al. 2008; Roque et al. 
2009; Roque et al. 2012; Sancho et al. 2013; Vega 
& Dematteis 2010). 

Em comparação aos levantamente anteriores 
na região, as tribos basais de Asteraceae 
(Barnadesieae,  Nassauvieae,  Mutis ieae, 
Wunderlichieae e Gochnatieae) praticamente 
triplicaram em número de espécies. Dasyphyllum (2 
spp.) e Chaptalia (2 spp.) são registros novos para o 
município, e Chaptalia chapadensis era reconhecida 
até então apenas em sua localidade-tipo, no Morro 
do Pai Inácio, Palmeiras. Moquiniastrum, o maior 
gênero da tribo Gochnatieae, está representado em 
Mucugê por quatro espécies, das seis mencionadas 
para a Bahia.

Na tribo Vernonieae, Harley & Simmons 
(1986) e Hind & Miranda (2008) citaram 18 e 24 
espécies para Mucugê, respectivamente. Dentre as 
novidades, destaca-se Lychnophora phylicifolia¸ 
espécie frequentemente citada para os campos 
rupestres da Chapada Diamantina (Harley & 
Simmons 1986; Hind 1995,2003; Hind & Miranda 
2008) e que, segundo Semir (1991) e Loeuille 
(2011), só é conhecida do material tipo. Seguindo 
o primeiro autor, os espécimes coletados em 
Mucugê, através de caracteres foliares e do pápus 
(veja comentários na espécie), foram identificadas 
como Lychnophora granmogolensis, amplamente 
coletada nos campos rupestres da Cadeia do 
Espinhaço. 

Para a tribo Astereae, Harley & Simmons 
(1986) reconheceram seis espécies de Baccharis, 
dentre as quais três atualmente são considerados 
nomes incorretos (B. bahiensis é sinônimo 
de B. reticularia (Zuloaga et al. 2008) e, B. 
ramosissima e B. salzmannii são sinônimos de B. 
retusa (Heiden & Schneider 2015) e duas que se 
encontravam indeterminadas como Baccharis sp.A 
e Baccharis sp.B tratam-se de B. alelluia e B. 
orbiculata, respectivamente. Por sua vez, Hind & 
Miranda (2008), citaram 12 espécies para o gênero 

em Mucugê e destas, B. camporum é sinônimo 
de B. sessiliflora (Müller 2006), B. leptocephala é 
sinônimo de B. linearifolia (Müller 2006), e B. 
ramossima é sinônimo de B. retusa (Heiden & 
Schneider 2015). No presente trabalho, Baccharis 
destaca-se como o maior gênero (17 espécies), cuja 
maioria das espécies é endêmica do Brasil, sendo 
que B. alleluia e B. orbiculata são consideradas 
restritas à Chapada Diamantina. 

Com relação às tribos presentes na 
Aliança Heliantheae, foram encontrados sete 
registros novos para Mucugê, todos considerados 
amplamente distribuídos (Acmella ciliata, 
Acanthospermum hispidum,  Cosmos sulphureus, 
Eclipta prostrata,  Galinsoga quadriradiata,  
Ichthyothere terminalis).  As grandes divergências 
em relação à Hind & Miranda (2008) se deu em 
relação aos gêneros Calea e Verbesina.  Para o 
primeiro, seguiu-se o tratamento taxonômico 
proposto por Roque & Carvalho (2011), que 
reconheceram para o município três espécies do 
gênero (C. candolleana, C. harleyi e C. morii) e, em 
relação a Verbesina, V. sordescens não foi incluída 
na lista florística, pois o único voucher citado 
por Hind & Miranda (2008) para o município, 
identificado pelos coletores ‘R.M. King & L.E. 
Bishop 8748’ e depositado no Herbário UB, não 
foi localizado no acervo. 

Quanto à tribo Eupatorieae, este trabalho 
apresentou 25 novas ocorrências de espécies para 
Mucugê em relação ao checklist realizado por Hind 
& Miranda (2008). Dentre as maiores divergências, 
encontram-se duas sinonimizações (Acritopappus e 
Lasiolaena) realizadas em teses e que, infelizmente, 
ainda não foram publicadas (Bautista 2000; Ferreira 
2010) (veja os detalhes nos comentários). Dentre 
os espécimes de Mikania citados para Mucugê, 
‘Hatschbach 48230’, depositado no Herbário 
CEPEC, também não foi encontrado no acervo. 

Em relação aos demais táxons, destacam-se 
aqui aqueles com elevado índice de endemismos 
e que, neste caso, estão praticamente restritos às 
tribos Eupatorieae, Vernonieae e Moquinieae. A 
seguir, seguem alguns exemplos.

O gênero Acritopappus é endêmico do Brasil 
e apresenta seis espécies no município das 16 
conhecidas. As plantas são arbustivas, robustas e 
amplamente distribuídas em vegetação de campos 
rupestres. Acritopappus heretolepis (Fig. 13a) e A. 
confertus (Fig. 14a-b) são conhecidas popularmente 
como cura-facada, uma vez que a resina produzida 
pelas folhas tem um poder cicatrizante em ferimentos 
da pele (Funch et al. 2004).
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Dentre as espécies com grandes populações 
nas áreas rupestres do município, cabe destacar 
Bahianthus viscosus (Figs. 13c; 14f), um gênero 
monoespecífico, com distribuição disjunta entre 
as restingas e campos rupestres da Bahia, e que foi 
registrado recentemente também para o Espírito 
Santo. Os indivíduos são facilmente reconhecidos 
pelo hábito arbustivo (1,5–4 m de altura), lâmina 
foliar espatulada, serreada no terço-superior e 
viscosa. Pode se diferenciar de Morithamnus 
crassus (Fig. 16b), espécie que ocorre em grandes 
populações sobre lajedo na área do Capabode, 
por suas folhas grandes, opostas (vs. alternas em 
B. viscosus), lâmina foliar elíptica, navicular, 
margem inteira, viscosa e capítulos com botões 
florais róseos.

Lychnophora (Fig. 9c-f) também é um gênero 
endêmico do Brasil, igualmente arbustivo (1,5–4 m 
alt.), e bem representado no município. Conhecido 
pelo nome popular de ′arnica′, apresenta 35 espécies 
com distribuição entre a Bahia, Minas Gerais, São 
Paulo e Goiás. O gênero pode ser reconhecido em 
Mucugê pelos capítulos organizados em umbelas 
congestas (Fig. 9c), glomérulos ou fundidos entre 
si, sésseis a curto-pedunculados e lâmina foliar 
geralmente revoluta. Das 10 espécies que ocorrem 
no município, L. granmogolensis, endêmica da 
Bahia, apresenta grande população próximo à sede 
do Parque Municipal, na trilha para a Cachoeira 
do Tiburtino e diferencia-se das demais espécies 
do gênero, que ocorrem no município, pelo ápice 
da lâmina foliar com múcron evidente, pungente. 
Diferentemente, L. salicifolia tem ocorrência 
nos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás e é 
facilmente diferenciada das demais por apresentar 
as maiores folhas (4,5–8,5 cm compr.) entre as 
espécies do gênero em Mucugê.

Paralychnophora, também um gênero 
endêmico do país, apresenta seis espécies 
conhecidas, das quais três ocorrem em Mucugê. 
Os capítulos são agrupados semelhantes aos de 
Lychnophora, mas o gênero pode ser distinguindo 
pela lâmina foliar mais larga (3,5–8 cm), glomérulos 
(Fig. 9g) pedunculados e pendentes quando 
senescentes. Das espécies, destacam-se P. atksieae 
e P. patriciana, a primeira endêmica de Mucugê e a 
segunda, com o primeiro registro para o município 
(até recentemente era conhecida apenas de Abaíra, 
Chapada Diamantina), são consideradas como 
espécies raras para o Brasil (Giulietti et al. 2009). 

Ainda em relação às espécies arbustivas, 
vale destacar Pseudostifftia kingii, gênero 
monoespecífico e endêmico da Chapada 

Diamantina (Hind & Miranda 2008), destaca-se 
pela capitulescência em panícula e o belo contraste 
entre brácteas involucrais castanhas, pápus alvo e 
uma única flor por capítulo com corola magenta. 

Lasiolaena é um gênero também com 
ocorrência restrita para a Chapada Diamantina, e 
cujas espécies são exclusivas de campo rupestre, 
crescendo em solo arenoso-pedregoso ou entre 
fendas de rochas, distribuindo-se desde o município 
de Rio de Contas até Palmeiras e Lençóis (Ferreira 
2010). O gênero apresenta sete espécies descritas 
e inclui espécies arbustivas (0,3–1,8 cm alt.), com 
folhas espiraladas, indumento alvo-tomentoso, 
lanoso ou sériceo nos ramos, face abaxial foliar 
e brácteas involucrais (Ferreira 2010). Algumas 
espécies conhecidas como canelinha, Lasiolaena 
blanchetii (Fig. 14l) e L. duartei, são citadas pela 
população local como medicinal, na qual as folhas 
são utilizadas para preparar um chá indicado para 
má-digestão (Funch et al. 2004).

Em oposição,  mui tas  das  espécies 
de Asteraceae encontradas em Mucugê são 
amplamente distribuídas, seja ao longo da Cadeia 
do Espinhaço (Aspilia foliosa, Aspilia hispidantha, 
Baccharis polyphylla, Bejaranoa semistriata, Calea 
harleyi, Cyrtocymura harley, Moquinia racemosa, 
Trichogonia villosa), no Nordeste (Conocliniopsis 
prasiifolia, Platypodanthera melissifolia) ou 
pelo Brasil. Dentre as amplamente distribuídas, 
algumas são consideradas ruderais, como Emilia 
fosbergii (Fig. 10a), Pluchea sagittalis (Fig. 11a), 
Galinsoga quadriradiata, Tridax procumbens, 
Bidens pilosa, Tagetes minuta e  Sphagneticola 
trilobata (Fig. 12f), ou ainda aquelas que são 
utilizadas amplamente como ornamentais, Cosmos 
sulphureus (Fig. 11c-d), Tithonia diversifolia  (Fig. 
12g) e Tithonia rotundifolia (Fig. 12h).

Em suma, os estudos florísticos na região 
demonstram que o aumento de esforços de coleta em 
áreas de elevada biodiversidade é fundamental para 
um maior conhecimento da flora local e nacional. 
Portanto, qualquer iniciativa em inventariar a 
biodiversidade, seja em regiões políticas (estados, 
municípios) ou ecossistêmicas (Cerrado, Caatinga, 
Floresta Atlântica), será de grande relevância para 
o seu conhecimento e conservação.
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Resumo 
Com aproximadamente 1.000 espécies e 23 gêneros ocorrentes no Brasil, Myrtaceae é uma das famílias 
mais representativas em levantamentos florísticos, principalmente em áreas de Cerrado e Mata Atlântica. A 
Floresta Nacional de Ipanema é ocupada predominantemente por Mata Atlântica e pequenas áreas de Cerrado. 
O objetivo deste trabalho foi contribuir para o conhecimento da família Myrtaceae na Floresta Nacional de 
Ipanema. Para isso foram realizadas coletas no período de setembro de 2012 a março de 2013 e consultadas as 
coleções dos seguintes herbários: SORO, ESA, IAC, SP, SPSF, UEC. Todo material coletado foi depositado 
na coleção do SORO. Após análise dos dados foram identificadas 23 espécies de Myrtaceae distribuídas em 
6 gêneros: Eugenia  (10 espécies),  Myrcia (quatro espécies), Psidium (quatro espécies),  Campomanesia 
(três espécies),  Calyptranthes e Plinia (uma espécie cada gênero). Foram preparadas descrições, ilustrações 
e chaves analíticas de identificação das espécies. 
Palavras-chave: Eugenia, Mata Atlântica, Myrcia, Myrteae, Taxonomia.

Abstract 
With about 1.000 species and 23 genera occurring in Brazil, Myrtaceae is one of the most important families 
in floristic surveys, mainly in Cerrado and Atlantic Forest areas. The National Forest of Ipanema is occupied 
mostly by Atlantic Forest and small areas of Cerrado. The main objective of this work is to improve the 
knowledge of Myrtaceae in the National Forest of Ipanema. For this, field trips were made between September 
2012 and March 2013 and the collections of the following herbaria were analyzed: SORO, ESA, IAC, SP, 
SPSF, UEC. All the collected specimens were deposited in SORO collection.  After data analysis 23 species 
of Myrtaceae and 6 genera were found: Eugenia (10 species), Myrcia (four species), Psidium (four species), 
Campomanesia (three species), Calyptranthes (one species) and Plinia (one species). Descriptions, illustrations 
and keys of identification of the species were prepared. 
Key words: Eugenia, Atlantic Forest, Myrcia, Myrteae, Taxonomy.
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Introdução
A família Myrtaceae está amplamente 

distribuída pelo hemisfério sul, exibindo maior 
concentração de espécies nas regiões Neotropical 
e Australiana (Sytsma et al. 2004).

Myrtaceae compreende aproximadamente 
4.630 espécies e 144 gêneros (Judd et al. 2009). No 
Brasil são conhecidas 1.034 espécies e 23 gêneros 
das quais 297 espécies e 17 gêneros têm ocorrência 
assinalada para o estado de São Paulo (BFG 2015).

N o s  l e v a n t a m e n t o s  f l o r í s t i c o s  e 
fitossociológicos realizados principalmente nas 

regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, 
Myrtaceae frequentemente se destaca como umas 
das famílias com maior riqueza de espécies (Leitão 
Filho 1982, 1993; Zipparro et al. 2005; Koch et 
al. 2014). 

Myrtaceae está inserida na ordem Myrtales 
e abrange cerca de 40% do total das espécies da 
ordem (Souza & Lorenzi 2013; Stevens 2012). 
As Myrtaceae têm passado por reclassificações 
intrafamiliares, apoiadas por análises moleculares 
e morfológicas, buscando um maior conhecimento 
das relações filogenéticas (Lucas et al. 2007, 2011). 
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No presente trabalho, foi realizado o 
levantamento de Myrtaceae na Floresta Nacional 
de Ipanema (FLONA Ipanema), local que já foi 
alvo de ações antrópicas. Albuquerque & Rodrigues 
(2000) constataram, após um levantamento 
florístico da vegetação do morro de Araçoiaba, 
que Myrtaceae aparece representada por seis 
espécies, sendo suplantada apenas por Fabaceae 
(30 espécies) e Meliaceae (sete espécies). 

O objetivo deste trabalho foi contribuir 
para o conhecimento sobre a família Myrtaceae 
na FLONA Ipanema promovendo seu estudo 
taxonômico através da análise e caracterização das 
espécies coletadas na área de estudo e identificadas 

nos principais herbários estaduais, apresentando 
descrições, chaves de identificação, dados de 
distribuição geográfica e ilustrações dos táxons.

Material e Métodos
A Floresta Nacional de Ipanema (antiga 

Fazenda Ipanema) está localizada no estado de São 
Paulo, abrange uma área de 5.179,93 ha e ocupa 
partes dos municípios de Iperó (ca. de 80% da área 
e sede administrativa), Araçoiaba da Serra e Capela 
do Alto (Fávero et al. 2007) (Fig. 1). 

A FLONA Ipanema está inserida na parte leste 
da bacia sedimentar do Paraná, região de contato 

Figura 1 – Mapa de localização da Floresta Nacional de Ipanema. Fonte: Bataghin et al. 2010. 
Figure 1 – Map of location of National Forest of Ipanema. Source: Bataghin et al. 2010.
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entre a Depressão Periférica Paulista e o Planalto 
Atlântico, zona da Depressão do Médio Tietê (Ross 
& Moroz 1997). Também faz parte da bacia do 
Rio Sorocaba/Médio Tietê e das sub-bacias do Rio 
Ipanema e Ribeirões Iperó e do Ferro. 

A altitude varia de 550 m até 971 m acima do 
nível do mar. A classificação climática de Köeppen 
para o local é: subtropical quente, constantemente 
úmido com inverno menos seco (Cfa), ao sul; e 
subtropical quente com inverno mais seco (Cwa), ao 
norte. A temperatura média varia de 24,2 a 17,2 °C e 
umidade de 80,5% a 74,5%, de acordo com a época 
do ano; a precipitação média anual é de 1.400 mm, 
o mês mais chuvoso é janeiro com média de 226,7 
mm e o mais seco é agosto com média de 34,9 mm 
(IBAMA 2003; Regalado 2005). 

A FLONA Ipanema, segundo Regalado 
(2005), abrange os seguintes domínios vegetacionais 
e áreas de ocupação do solo: 1.878,23 ha de Floresta 
Estacional Semidecidual; 1.117,26 ha de floresta em 
regeneração; 125,04 ha de Cerradão; 133,55 ha de 
Cerrado (campo sujo); 303,45 ha de reflorestamento 
com espécies exóticas; 71,82 ha de reflorestamento 
com espécies nativas; 136,51 ha de várzea; 30,49 
ha de corpos d’água; 923,71 ha com atividades 
agropecuárias; 41,35 ha de mineração; 43,21 ha de 
área urbana e 265,11 ha de afloramentos rochosos. 
Os locais com nuances de Floresta Ombrófila Densa 
e Mista não foram incluídos por Regalado (2005).

Para o levantamento foram realizadas 15 
viagens de campo, entre os meses de setembro 
de 2012 e março de 2013. Os locais de coleta 
foram escolhidos de forma a abranger todos os 
tipos vegetacionais presentes na área; foram feitas 
caminhadas aleatórias em cada região e coletados 
todos os indivíduos de Myrtaceae em estado 
reprodutivo ou vegetativo.

Todo material botânico coletado foi identificado 
com base em literatura especializada, comparações 
com material tipo e auxílio de especialistas. O material 
coletado foi herborizado e está depositado no herbário 
SORO localizado na Universidade Federal de São 
Carlos, campus Sorocaba-SP.

Para a validação e identificação das espécies 
coletadas na FLONA Ipanema foi efetuada a 
consulta a coleções dos principais herbários do 
estado de São Paulo: SORO, ESA, IAC, SP, 
SPSF, UEC. A coleção do herbário SPF não foi 
consultada, tendo a curadoria daquele herbário 
informado a ausência de coletas da área de estudo.

As descrições taxonômicas e chaves 
dicotômicas de identificação das espécies e gêneros 
foram preparadas com base em materiais coletados 

em campo e consultados nos herbários. Descrições 
de caracteres reprodutivos, que não presentes nos 
espécimes coletados na área de estudo, foram 
complementados pela análise de materiais de outras 
localidades e denominados de material adicional.

A descrição floral de Campomanesia 
guaviroba foi realizada com base em Landrum 
(1986) devido a não coleta de espécimes em 
floração no local de estudo.

Resultados e Discussão
Na FLONA Ipanema foram identificadas 23 

espécies de Myrtaceae distribuídas em seis gêneros: 
Eugenia (10 espécies), Myrcia (quatro espécies), 
Psidium (quatro espécies), Campomanesia (três 
espécies), Calyptranthes (uma espécie) e Plinia 
(uma espécie). O domínio fitogeográfico de maior 
ocorrência foi em Mata Atlântica, em áreas de 
Floresta Estacional Semidecidual.

Tratamento taxonômico
Myrtaceae Juss., Gen. Pl. 322 (1789).
Arbustos até árvores. Casca normalmente 

esfoliante. Folhas opostas, glabras ou com 
indumento de tricomas simples, unicelulares ou 
dibraquiados, margem inteira, venação peninérvea, 
geralmente com a nervura primária proeminente, 
nervuras secundárias unidas por uma ou duas 
nervuras marginais paralelas a borda ou formando 
arcos; glândulas translúcidas visíveis ao olho nu 
ou não. Flores brancas, solitárias ou em dicásio, 
racemo, panícula, fascículo ou glomérulo, 
bissexuadas, diclamídeas, raramente com pétalas 
de tamanho reduzido ou abortadas, actinomorfas, 
hipanto bem desenvolvido; cálice (3)4–5(6)-mero, 
dialissépalo, frequentemente persistente no fruto; 
corola (3)4–5(6)-mera, dialipétala; androceu 
multiestaminado, dialistêmone, exsertos, filetes 
filiformes, anteras globulares, rimosas e bitecas; 
gineceu com o ovário ínfero, gamocarpelar, 
de bi a multilocular, dois a muitos óvulos por 
lóculo. Frutos bagas. Sementes com embrião de 
cotilédones vestigiais até grandes e carnosos; 
hipocótilo pequeno a alongado. 

Landrum (1986) e Landrum & Kawasaki 
(1997) propuseram a seguinte classificação para 
os tipos de embrião: mircioide - cotilédones 
foliáceos e hipocótilo desenvolvido; eugenioide 
- cotilédones carnosos (fundidos ou não) e o 
hipocótilo vestigial ou ausente; e mirtoide - com 
hipocótilo desenvolvido (espiral ou em forma de 
“C”) e cotilédones pequenos ou vestigiais (Fig. 2).
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Figura 2 – a. embrião mircióide, cotilédones foliáceos e hipocótilo desenvolvido; b. embrião eugenióide, 
cotilédones carnosos e o hipocótilo vestigial ou ausente; c. embrião mirtóide, hipocótilo desenvolvido em espiral 
e cotilédones pequenos ou vestigiais; d. embrião mirtóide, hipocótilo em forma de “C”. (Adaptado de Lucas et 
al. 2007). 
Figure 2 – a. myrcioid embryo, leafy cotyledons and developed hypocotyl; b. eugenioid embryo, fleshy cotyledons and small or 
missing  hypocotyl; c. myrtoid embryo, developed  spiral-shaped hypocotyl and  small or missing cotyledons; d. myrtoid embryo, 
C-shaped hypocotyl. (Adapted of Lucas et al. 2007).

Chave geral para identificação de Myrtaceae ocorrentes
na Floresta Nacional de Ipanema. Iperó - SP:

1. Flores reunidas em panículas ................................................................................................................ 2
1’. Flores solitárias ou reunidas em glomérulos, racemos, cimeiras, dicásios ou fascículos ..................... 6

2.	 Ramos	jovens	com	ramificação	dicotômica;	cálice	abrindo-se	na	antese	por	uma	caliptra ...........  
 ...................................................................................................................Calyptranthes concinna 

2’.	 Ramos	jovens	sem	ramificação	dicotômica;		cálice	com	lobos	regulares	ou	irregulares	na	antese	
sem formação de caliptra .............................................................................................................. 3
3. Folhas com base subcordada ................................................................................................. 4
3’. Folhas com base atenuada, cuneada ou aguda ...................................................................... 5

4. Folhas discolores, nervura marginal em arcos, de 1–4 mm da margem; pedúnculo da 
inflorescência	com	indumento	castanho-amarelado ........................................................  
 ..........................................................................................................Myrcia uberavensis

4’. Folhas concolores, nervura marginal em arcos, de 1–2 mm da margem; pedúnculo da 
inflorescência	glabro ........................................................................... Myrcia variabilis
5. Ramos jovens e folhas com indumento denso, amarelo-palha em toda a superfície, 

sensível	ao	tato;	pedúnculo	da	inflorescência	sem	pontuações	translúcidas;	frutos	
maduros pretos ........................................................................... Myrcia tomentosa

5’. Ramos jovens com indumento argênteo não sensível ao tato; folhas glabras ou 
com	 tricomas	 isolados,	 argênteos;	pedúnculo	da	 inflorescência	 com	pontuações	
translúcidas; frutos maduros roxos ..............................................Myrcia multiflora
6. Folhas sempre com duas nervuras marginais ................................................ 7
6’. Folhas com uma nervura marginal ................................................................ 9

7.	 Folhas	com	ambas	as	nervuras	marginais	paralelas	à	borda;	flores	reunidas	
em	glomérulos	caulifloros .............................................Plinia cauliflora

7’.	 Folhas	com	nervura	marginal	interna	em	arcos;	flores	solitárias	ou	reunidas	
em	glomérulos	ramifloros,	racemos,	cimeiras,	dicásios	ou	fascículos ....  
 ............................................................................................................... 8
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8.	 Folhas	com	lâminas	elípticas,	lanceoladas	ou	oblanceoladas;	discolores;	flores	reunidas	em	racemos .  
 ........................................................................................................................................ Eugenia florida

8’.	 Folhas	com	lâminas	ovais,	raramente	obovais	ou	largo-elípticas;	concolores;	flores	em	cimeiras ........  
 .............................................................................................................................. Eugenia paracatuana
9. Folhas, na face abaxial, com tufos de tricomas entre as nervuras central e secundária .............. 10
9’. Folhas, na face abaxial, sem tufos de tricomas entre as nervuras central e secundária .............. 11

10. Folhas com margem ondulada ......................................................Campomanesia guaviroba
10’. Folhas com margem plana ............................................................. Campomanesia neriiflora

11. Lâminas foliares com indumento amarelo-palha presente sobre todas as nervuras, em 
ambas as faces .................................................................. Campomanesia guazumifolia

11’. Lâminas foliares glabras ou se com indumento, este não concentrado sobre todas as 
nervuras ....................................................................................................................... 12 
12. Pecíolo com pontuações translúcidas ................................................... Eugenia sp.
12’. Pecíolo sem pontuações translúcidas .................................................................. 13

13. Folhas com margem revoluta apenas na região basal .................. Psidium sp.
13’. Folhas com a margem totalmente revoluta ou plana ................................... 14

14. Frutos globoso-costados ............................................... Eugenia uniflora
14’. Frutos globosos não costados .............................................................. 15

15. Flores reunidas em dicásios, frutos piriformes ................................  
 .......................................................................... Eugenia pyriformis

15’.	 Flores	solitárias	ou	reunidas	em	glomérulos	ramifloros	ou	fascículos;	
frutos globosos ............................................................................ 16
16.	 Flores	em	glomérulos	ramifloros .............................................  

 ................................................................... Eugenia pluriflora
16’. Flores solitárias ou em fascículos ........................................ 17

17. Ramos jovens quadrangulares ou retangulares ................  
 .............................................................. Psidium guajava

17’. Ramos jovens cilíndricos ou achatados nas partes 
terminais ...................................................................... 18
18. Ramos jovens achatados nas partes terminais .........  

 ............................................................................. 19
18’. Ramos jovens cilíndricos nas partes terminais ........  

 ............................................................................. 21
19. Folhas com 7 a  9 pares  de nervuras 

secundárias .........................Psidium guineense
19’. Folhas com 10 a 25 pares de nervuras 

secundárias ................................................... 20
20. Lâminas foliares com pontuações 

translúcidas visíveis a olho nu, subcoriáceas 
ou coriáceas, margem plana; frutos com 
indumento argênteo ..................................
 ........................... Eugenia francavilleana

20’. Lâminas foliares com pontuações 
translúcidas visíveis apenas em lupa, 
cartáceas, margem ondulada; frutos 
glabros ...................... Eugenia cerasiflora
21.	 Folhas	cartáceas;	flores	terminais	em	

nós bracteados ..................................  
 ........................... Eugenia ligustrina

21’. Folhas coriáceas; flores em nós 
desprovidos de brácteas ............... 22
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22. Folhas com pecíolo enrugado, 2 a 3 mm de comprimento, nervura marginal paralela a borda .............  
 ................................................................................................................................. Eugenia punicifolia

22’. Folhas com pecíolo liso, 5 a 7 mm de comprimento, nervura marginal em arcos ..................................  
 ................................................................................................................................ Psidium cattleianum

1. Calyptranthes concinna DC., Prodr. 3: 258. 
1828.  Fig. 3a
Arvoretas de 1,5–3,0 m de alt.; ramos jovens com 
ramificação dicotômica, castanho-esverdeados 
com indumento castanho-amarelado, cilíndricos 
nas partes terminais, sem pontuações translúcidas; 
ramos adultos castanho-amarronzados, ritidoma 
descamante acinzentado, glabros. Folhas 
com pecíolo castanho-esverdeado, glabro ou 
com indumento castanho-amarelado na parte 
convexa, canaliculado, de 3–5 mm de compr., 
sem pontuações translúcidas; lâminas com 45–70 
× 18–30 mm, obovais, elípticas, oblanceoladas 
ou lanceoladas; ápice agudo, base aguda ou 
atenuada; face adaxial glabra, face abaxial 
com esparso indumento castanho-amarelado 
localizado, principalmente, na região da nervura 
central, discolores, cartáceas; margem revoluta 
ou não revoluta, plana; nervura central sulcada 
na face adaxial e saliente na face abaxial, 15–30 
pares de nervuras secundárias, nervura marginal 
em arcos pouco acentuados, de 0,5–1,0 mm 
da margem; pontuações translúcidas visíveis 
apenas em lupa, salientes em ambas as faces. 
Flores, 2–3, em panículas de dicásios axilares; 
pedúnculo da inflorescência verde-claro, 20–40 
mm de compr., indumento castanho-amarelado, 
sem pontuações translúcidas; cálice abrindo-se 
na antese por uma caliptra; ovário com 2 lóculos, 
dois óvulos por lóculo, placentação axilar. 
Bagas globosas, não costadas, de 5–6 mm de 
diâm., indumento esparso, castanho-amarelado; 
2 mm de diâm. de abertura  da caliptra; 1–2 
sementes por fruto; testa membranácea; embrião 
mircioide. 
Material examinado: 23°26’31.86”S, 47°35’35.76”O, 
22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 10 
(SORO); 23°26’32.41”S, 47°35’35.41”O, 22.XI.2012, 
A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira  12  (SORO); 
23°26’32.43”S, 47°35’35.48”O, 22.XI.2012, A.T. Silva 
& L.E.G.D. Nogueira 14 (SORO); 23°26’32.71”S, 
47°35’35.16”O, 22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. 
Nogueira 19 (SORO); 23°26’34.75”S, 47°35’24.30”O, 
22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 22 
(SORO); 23°26’2.53”S, 47°35’33.81”O, 10.I.2013, 
fl. e fr., A.T. Silva 28 (SORO); 23°26’23.46”S, 
47°35’35.26”O, 31.I.2013, fl., A.T. Silva 42 (SORO); 
23°26’31.61”S, 47°35’36.00”O, 31.I.2013, fl., A.T. 

Silva 44 (SORO); 23°25’56.70”S, 47°35’33.94”O, 
21.II.2013, fl., A.T. Silva 52 (SORO); Fazenda 
Ipanema, porteira da Fepasa, 4.XII.1998, fl., A.M.G.A. 
Tozzi et al. 368 (UEC).

Segundo BFG (2015) e Govaerts et al. 
(2008) a espécie ocorre nos remanescentes de 
Mata Atlântica do estado de São Paulo até o 
nordeste da Argentina.

Na FLONA Ipanema a espécie é abundante 
e foi encontrada em locais variados de Floresta 
Estacional Semidecidual, porém, observou-se 
uma preferência por áreas ensolaradas e/ou 
próximo a corpos hídricos.

2. Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr. 
72, t. 13. 1794. Fig. 3b,c

Arvoretas ou árvores; sem ramificação 
dicotômica. Bractéolas decíduas na antese. 
Flores axilares ou surgindo junto com as 
brotações novas; solitárias, 5-meras; pétalas 
presentes; cálice fechado ou levemente aberto no 
botão floral com lobos individualizados; ovário 
com 9–14 lóculos, parede do lóculo fortemente 
glandular no fruto maduro aparentando uma 
falsa testa; 4–20 óvulos por lóculo, dispostos 
em duas fileiras com placentação central. Bagas 
geralmente coroadas pelo cálice íntegro ou não, 
ou por cicatriz circular; numerosas sementes por 
fruto; testa membranácea; embrião mirtoide com 
hipocótilo em espiral, cotilédones reduzidos.

Campomanesia  pode ser facilmente 
reconhecida pelo ritidoma que é escamoso ou 
papiráceo, nunca liso, como o que ocorre nas 
goiabeiras. O número de lóculos, na sua maioria, 
são maiores que quatro. As sementes apresentam 
testa fina e delicada protegida pela parede do 
ovário, fortemente glandular. (Landrum 1986; 
Lima et al. 2011).

Segundo Landrum (1986) o gênero ocorre 
desde o norte da Argentina até Trinidad Tobago e 
desde a costa leste do Brasil até a Cordilheira dos 
Andes (Peru, Colômbia e Equador). No Brasil, 
BFG (2015) citam 41 espécies (32 endêmicas) 
que ocorrem principalmente na Mata Atlântica 
e Cerrado, havendo também  registros para a  
Amazônia e Caatinga. Na FLONA Ipanema 
ocorrem três espécies.
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Figura 3 – a. Calyptranthes concinna – ramo florífero. b. Campomanesia guaviroba – ramo frutífero. c. 
Campomanesia guazumifolia –  ramo com denso e longo indumento concentrado sobre todas as nervuras foliares. 
d. Eugenia florida – folhas com duas nervuras marginais, o primeiro par de nervuras secundárias não confluentes 
com as demais. e. Eugenia francavilleana – ramo frutífero. f. Eugenia ligustrina – ramo florífero (a. A.T. Silva 
28;  b. A.T. Silva 32; c. A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 59; d. A.T. Silva 29; e. M.F. Casali 97; f. A.T. Silva 7).
Figure 3 – a. Calyptranthes concinna – flowering branch. b. Campomanesia guaviroba – fruiting branch. c. Campomanesia 
guazumifolia – branch with dense and long hairs placed mainly around the veins of the leaves. d. Eugenia florida – leaves with 
two marginal veins, the first pair of secondary veins do not converge with the others. e. Eugenia francavilleana – fruiting branch. 
f. Eugenia ligustrina – flowering branch (a. A.T. Silva 28;  b. A.T. Silva 32; c. A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 59; d. A.T. Silva 
29; e. M.F. Casali 97; f. A.T. Silva 7).

2.1. Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk., 
Enum. Myrt. Bras. 8. 1893. Fig. 3b

Arvoretas ou árvores de 1,5–5,0 m de alt.; 
ramos jovens castanho-amarelados, indumento 
ferruginoso e curto, achatados nas partes 
terminais, com pontuações translúcidas; ramos 
adultos castanho-amarelados, glabros. Folhas com 
pecíolo verde e o mesmo tipo de indumento dos 
ramos novos, canaliculado, de 5–6 mm de compr., 
sem pontuações translúcidas; lâminas com 30–70 
× 10–30 mm, ovais ou oblanceoladas; ápice e 
base atenuados; face adaxial com indumento 
castanho-amarelado e curto, na região da nervura 
central e, ocasionalmente, esparso nas nervuras 
secundárias, face abaxial com tufos de indumento 

castanho-amarelado na axila entre as nervuras 
central e secundárias, ligeiramente discolores, 
membranáceas até subcoriáceas; margem revoluta, 
ondulada; nervura central sulcada na face adaxial 
e saliente na face abaxial,  4–9 pares de nervuras 
secundárias, muito salientes, mais claras que 
a cor do limbo, nervura marginal em arcos, de 
1–4 mm da margem; pontuações translúcidas 
visíveis apenas em lupa, saliente na face abaxial. 
Flores solitárias; pedúnculo com 3–25 mm de 
compr., indumento presente; sépalas 5, largo 
triangulares ou arredondadas, 2,5–6,0 × 1,5–3,0 
mm, presença de  pontuações translúcidas;  pétalas 
suborbiculares, 5–9 mm de diâmetro, presença 
de pontuações translúcidas. Bagas globosas, não 
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costadas, lisas, amarelas ou alaranjadas quando 
maduras, sem pontuações translúcidas, de 10–30 
mm de diâm., com curto e denso indumento 
ferrugíneo, com sépalas persistentes; pedúnculo 
castanho-amarelado, 15 mm de compr., com o 
mesmo tipo de indumento presente nos frutos. 
Material examinado: 20.XII.2008, fr., M.F. Casali 
202  (SORO); 23°25’45.94”S, 47°35’57.94”O, 
10.I.2013, fr., A.T. Silva 32 (SORO); 23°26’6.40”S, 
47°35’52.90”O, 17.I.2013, fr., A.T. Silva 35 (SORO); 
23º26’00.9’’S, 47º36’31.4’’O, 24.I.2013, A.T. Silva 
39 (SORO); 23º26’00.9’’S, 47º36’31.4’’O, 24.I.2013, 
A.T. Silva 41 (SORO); 23°25’7.37”S, 47°35’34.22”O, 
14.III.2013, A.T. Silva 68 (SORO).

Segundo Landrum (1986) e Govaerts et al. 
(2008) a espécie ocorre desde o sudeste do Brasil 
até o nordeste da Argentina (região das Missões). 
BFG (2015) citam a ocorrência da espécie em 
áreas de Mata Atlântica e Cerrado, nos estados 
do Amazonas, Bahia e Distrito Federal.

Na FLONA Ipanema a espécie é abundante 
e foi encontrada em diversos locais de Floresta 
Estacional Semidecidual.

No local de estudo, C. guaviroba pode ser 
reconhecida pelos tricomas nas axilas entre a 
nervura central e secundárias, e frutos de casca 
lisa. Lima et al. (2011) mencionam a considerável 
variação morfológica ocorrente na espécie, 
principalmente com relação ao tamanho de folhas 
e frutos, fato que também foi observado nos 
espécimes coletados.

2.2. Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 
O.Berg, Fl. Bras. (Martius) 14(1): 457 (-458). 
1857. Fig. 3c

Arvoretas ou árvores de 1,5–6,0 m de alt.; 
ramos jovens e adultos castanho-amarelados, 
denso e longo indumento amarelo-palha, 
levemente achatado nas partes terminais, sem 
pontuações translúcidas. Folhas com pecíolo 
castanho-amarelado, mesmo tipo de indumento 
dos ramos, canaliculado, de 8–12 mm de 
compr., sem pontuações translúcidas; lâminas 
de 75–125 × 45–75 mm ovais ou elípticas; 
ápice obtuso, cuneado ou arredondado, base 
obtusa ou arredondada; face adaxial e abaxial 
com o mesmo tipo de indumento dos ramos, 
densos e concentrados sobre todas as nervuras, 
discolores, subcoriáceas; margem não revoluta, 
plana; nervura central sulcada na face adaxial 
e saliente na face abaxial, de 15–20 pares de 
nervuras secundárias, na face abaxial castanho-
amareladas, proeminentes, nervura marginal 

em arcos incompletos, no mínimo 0,5 mm 
da margem; pontuações translúcidas visíveis 
apenas em lupa, salientes em ambas as faces. 
Flores solitárias; pedúnculo com 2–3 mm de 
compr., indumento presente, sem pontuações 
translúcidas; sépalas 6, 5–8 × 2–6 mm, presença 
de  pontuações translúcidas, indumento argênteo;  
pétalas 6, 16–19 × 15–19 mm, presença de 
pontuações translúcidas; estames amarelados. 
Bagas globosas, não costadas, lisas, verde-
amarelo quando madura, 15 mm de diâm., longo 
e denso indumento amarelo-palha; sépalas 
persistentes.
Material examinado: 23°26’2.01”S, 47°36’32.60”O, 
28.II.2013, A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 56 (SORO); 
23°26’2.38”S, 47°36’32.31”O, 28.II.2013, fr., A.T. 
Silva & L.E.G.D. Nogueira 59 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, Campinas, Subdistrito de Sousas, 29.X.1996, 
fl., K. Santos 136 (UEC).

Segundo Landrum (1986) e Govaerts et 
al. (2008) a espécie ocorre desde o sudeste do 
Brasil, Paraguai até o nordeste da Argentina. BFG 
(2015) citam a espécie  também para o estado da 
Bahia, nos domínios: Caatinga, Mata Atlântica 
e Cerrado. Na FLONA Ipanema, a espécie foi 
encontrada apenas próximo da entrada da trilha 
da Pedra Santa.

Campomanesia guazumifolia apresenta 
algumas características típicas que a torna 
distinta das demais na área de estudo como: 
tronco com casca suberosa que se desprende em 
várias camadas, folhas com nervuras secundárias 
salientes e cobertas de tricomas. 

2.3. Campomanesia neriiflora (O.Berg) Nied. 
Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 3(Abt. 7, lief. 
81): 73. 1893. 

Árvores; ramos jovens marrom-escuros, 
curto indumento amarelado, ligeiramente achatado 
nas partes terminais, sem pontuações translúcidas; 
ramos adultos acinzentados e glabros. Folhas 
com pecíolo canaliculado, de 5–10 mm de 
compr., castanho-amarronzado e o mesmo tipo 
de indumento dos ramos novos, sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 70–90 × 35–40 mm, 
elípticas ou raramente ovais; ápice acuminado, 
base aguda ou raramente atenuada; face adaxial 
glabra ou esparso indumento castanho-amarelado 
nas regiões da nervura central e secundárias, e 
face abaxial com tufos de indumento castanho-
amarelado nas axilas entre as nervuras central e 
secundária, concolores, membranáceas; margem 



Myrtaceae na FLONA Ipanema, Iperó, São Paulo, Brasil

Rodriguésia 67(1): 203-223. 2016

211

revoluta, plana; nervura central sulcada na face 
adaxial e saliente na face abaxial, de 6–9 pares 
de nervuras secundárias, salientes e amareladas, 
nervura marginal em arcos, de 1–5 mm da margem; 
pontuações translúcidas visíveis a olho nu, saliente 
na face abaxial. Flores solitárias; pedúnculo 
castanho-amarronzado, de 35–40 mm de compr., 
com curto indumento amarelado, sem pontuações 
translúcidas; sépalas 5, 5 × 5 mm, irregulares, 
presença de pontuações translúcidas, indumento 
argênteo; pétalas 5, 20–23 × 20 mm , presença 
de pontuações translúcidas. Bagas globosas, não 
costadas, enrugadas, verdes quando imaturas, 
pretas quando herborizadas, 10 mm de diâm., com 
esparso e curto indumento amarelado; sépalas 
persistentes.
Material examinado: porteira da FEPASA, 520 m, 
4.XII.1998, fr., A.M.G.A. Tozzi et al. 385 (UEC).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, Campinas, Reserva Florestal Santa Genebra, 
8.X.1984, fl., G. L. Webster & J. Y. Tamashiro 25376 
(UEC).

A espécie ocorre em São Paulo e Paraná, em 
fragmentos de Mata Atlântica (Landrum 1986; 
BFG 2015).

Vegetativamente C. neriiflora é muito 
similar a C. guaviroba, sendo distinta pelos frutos 
enrugados (vs.: frutos lisos em C. guaviroba).

3. Eugenia L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.  
 Figs. 3d,e,f; 4a,b,c,d

Arvoretas a árvores; sem ramificação 
dicotômica. Bractéolas persistentes ou não na 
antese. Flores axilares, tetrâmeras, terminais 
ou em nós bracteados; solitárias ou reunidas 
em racemos, cimeiras, fascículos, glomérulos 
ramifloros ou dicásios; pétalas presentes; cálice 
fechado ou levemente aberto no botão com lobos 
individualizados; 2–(3) lóculos por ovário; 2–
numerosos óvulos por lóculo; placentação axilar. 
Bagas coroadas pelas sépalas; 1–2–(3) sementes 
por fruto; testa membranácea a crustada; embrião 
eugenioide com cotilédones fundidos formando 
uma massa sólida, hipocótilo reduzido.  

Eugenia é o gênero com maior número de 
representantes da tribo Myrteae com mais de 1000 
espécies e de distribuição Pantropical (Govaerts 
et al. 2008). São 388 espécies registradas em 
todo território nacional, sendo 302 endêmicas. 
Ocorre principalmente na Mata Atlântica, mas 
também há registros em todos os outros domínios 
vegetacionais nacionais (BFG 2015). Na FLONA 
Ipanema ocorrem 10 espécies.

3.1.  Eugenia cerasiflora Miq., Linnaea 22: 793. 
1850.

Árvore, altura não determinada; ramos jovens 
esbranquiçados, glabros, achatados nas partes 
terminais, sem pontuações translúcidas; ramos 
adultos castanho-amarelados e glabros. Folhas com 
pecíolo amarelado, glabro, enrugado, canaliculado, 
de 5–9 mm de compr., sem pontuações translúcidas; 
lâminas de 50–70 × 35–50 mm, elípticas ou 
raramente obovais; ápice cuspidado ou atenuado, 
base atenuada, obtusa ou aguda; face adaxial e 
abaxial glabra, discolores, cartáceas; margem 
revoluta, ondulada; nervura central amarelada, 
sulcada na face adaxial e muito saliente na face 
abaxial, de 18–25 pares de nervuras secundárias, 
nervura marginal em arcos, de 1–3 mm da 
margem; pontuações translúcidas visíveis apenas 
em lupa, saliente na face abaxial. Flores solitárias 
ou em fascículos, axilares; pedúnculo castanho-
avermelhado, de 5–15 mm de compr., tricomas 
isolados castanho-amarelados, sem pontuações 
translúcidas; sépalas 4, 1,5–3,0 × 0,5–3,0 mm; 
pétalas 4, 9 × 5 mm. Bagas globosas, não costadas, 
marrom-avermelhadas quando herborizada, 10 
mm de diâm., glabras, presença de pontuações 
translúcidas.
Material examinado: encosta e morro, IX.1997, fr., 
G.B. Albuquerque et al. 1800 (ESA).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, São José dos Campos, Reserva Florestal da 
Boa Vista, 6.III.1986, fl., A. F. Silva & Capellari Jr. 
1.387 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008) e BFG (2015) 
a espécie é endêmica do Brasil com ocorrência na 
Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, desde Sergipe 
até Santa Catarina.

Na FLONA Ipanema foi encontrada em 
encosta e topo de morro, a 805 m de altitude. As 
principais características de E. cerasiflora são seus 
ramos jovens achatados na parte terminal, folhas 
elípticas com margem ondulada e revoluta.

3.2. Eugenia florida DC., Prodr. 3: 283. 1828.  
 Fig. 3d
Arvoretas ou árvores de 2–5 m de alt.; ramos 
jovens variando de castanho-amarelado até 
castanho-avermelhado, curto indumento castanho-
amarelado, achatados nas partes terminais, 
presença de pontuações translúcidas; ramos adultos 
castanho-amarelados ou acinzentados, glabros, 
presença de pontuações translúcidas. Folhas com 
pecíolo castanho-esverdeado, curto indumento 
castanho-amarelado, canaliculado, de 5–10 mm 
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Figura 4 – a. Eugenia paracatuana – ramo frutífero. b. Eugenia pluriflora – ramo com flores em glomérulos. c. 
Eugenia pyriformis – ramo vegetativo. d. Eugenia uniflora – ramo florífero. e. Myrcia multiflora – ramo com frutos. 
f. Myrcia tomentosa – ramo com frutos. g. Myrcia uberavensis – ramo com folhas subsésseis e base subcordada 
(a. A.T. Silva 21; b. A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 57; c. A.T. Silva 55; d. A.T. Silva 67; e. A.T. Silva & L.E.G.D. 
Nogueira 18;  f. A.T. Silva & F.F. Mazine 24; g. A.T. Silva 58 ).
Figure 4 – a. Eugenia paracatuana – fruiting branch. b. Eugenia pluriflora – branch with flowers in clusters. c. Eugenia pyriformis – 
branch. d. Eugenia uniflora – flowering branch. e. Myrcia multiflora – fruiting branch. f. Myrcia tomentosa – fruiting branch. g. Myrcia 
uberavensis – branch with subsessile and subcordate leaves.  (a. A.T. Silva 21; b. A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 57; c. A.T. Silva 55; 
d. A.T. Silva 67; e. A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 18;  f. A.T. Silva & F.F. Mazine 24; g. A.T. Silva 58 ).

de compr., sem pontuações translúcidas; lâminas 
de 70–150 × 25–55 mm, arroxeadas quando 
jovem, elípticas, lanceoladas ou oblanceoladas; 
ápice acuminado ou caudado, base atenuada, 
aguda ou obtusa; face adaxial com curto e 
esparso indumento castanho-amarelado podendo 
haver maior concentração na região da nervura 
central, e face abaxial glabra ou com o mesmo 
tipo de indumento da face adaxial, discolores, 
subcoriáceas; margem revoluta na base, plana; 
nervura central sulcada na face adaxial e saliente 
na face abaxial, de 12–20 pares de nervuras 
secundárias, duas nervuras marginais, a interna 
em arcos, de 2–4 mm da margem, a externa se 

origina do primeiro par de nervuras secundárias 
e se alonga paralelamente por toda a margem; 
pontuações translúcidas levemente escurecidas, 
visíveis apenas em lupa, sulcada na face adaxial e 
saliente na face abaxial. Flores em racemos com 
pedúnculos de 10–15 mm de compr., pedicelos de 
2–6 mm de compr., ambos castanho amarelados, 
tricomas isolados castanho-amarelados, com 
pontuações translúcidas; sépalas 4, 1,5 × 1,5 
mm, arredondadas, com pontuações translúcidas; 
pétalas 4, 4 × 3 mm, presença de pontuações 
translúcidas. Bagas globosas, não costadas, 
castanho-avermelhadas quando maduras, 5–10 
mm de diâm., com indumento castanho-amarelado.

2 
cm

2 
cm

2 
cm

2 
cm

2 
cm

2 
cm

2 
cm

a b c d

e
f

g



Myrtaceae na FLONA Ipanema, Iperó, São Paulo, Brasil

Rodriguésia 67(1): 203-223. 2016

213

Material examinado: 23°25’51.52”S, 47°37’21.52”O, 
10.X.2012, A.T. Silva 5 (SORO); 23°26’31.75”S, 
47°35’35.88”O, 22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. 
Nogueira 9 (SORO); 23°26’31.87”S, 47°35’35.71”O, 
22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 11 (SORO); 
23°26’32.23”S, 47°35’35.47”O, 22.XI.2012, A.T. Silva 
& L.E.G.D. Nogueira 15 (SORO); 23°25’9.63”S, 
47°35’36.19”O, 19.XII.2012, A.T. Silva 26 (SORO); 
23°25’59.85”S, 47°35’41.52”O, 10.I.2013, A.T. 
Silva 29 (SORO); 23°25’34.03”S, 47°37’12.04”O, 
14.II.2013, A.T. Silva 50 (SORO); 23°25’9.66”S, 
47°35’35.93”O, 14.II.2013, A.T. Silva 69 (SORO); 
Fazenda Ipanema, porteira da Fepasa, 4.XII.1998, fr., 
A.M.G.A. Tozzi 384 (UEC).
Material adicional examinado: BRASIL, MINAS 
GERAIS, Monte Belo, fazenda Lagoa, mata da Olaria, 
24.VIII.1985, fl., J.Y. Tamashiro et. al 17718 (UEC).

A espécie ocorre desde a América Central até 
o sul da América tropical (Govaerts et al. 2008). 
BFG (2015) confirmam a ampla ocorrência da 
espécie em território nacional. Na FLONA Ipanema 
a espécie foi encontrada no interior e bordaduras 
de Floresta Estacional Semidecidual. 

Eugenia florida se diferencia das outras 
Myrtaceae do local de estudo por apresentar: folhas 
com grande variação em relação ao tamanho, 
coloração arroxeada quando jovens, com o primeiro 
par de nervuras secundárias não confluentes com as 
demais e pela presença de duas nervuras marginais, 
além das flores reunidas racemos.

Nos herbários é comum encontrar materiais 
de E. florida erroneamente identificados como E. 
paracatuana e vice versa. A principal característica 
morfológica para diferenciar as duas espécies é a 
inflorescência em racemos em E. florida,  e em  E. 
paracatuana  a inflorescência em cimeira.

3.3. Eugenia francavilleana O.Berg, Linnaea 30: 
686. 1861. Fig. 3e

Arvoretas ou árvores de 2–5 m de alt.; 
ramos jovens castanho-amarelados, glabros ou 
com esparso indumento prateado, achatado nas 
partes terminais, sem pontuações translúcidas; 
ramos adultos variando de acinzentados até 
castanho-amarelados, glabros. Folhas com pecíolo 
castanho-amarelado ou verde-amarelado, glabro ou 
com esparso indumento argênteo, canaliculado ou 
cilindrico, de 2–10 mm de compr., sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 35–110 × 13–46 mm, 
elípticas, estreito-elípticas, lanceoladas, obovais 
ou oblanceoladas; ápice cuspidado, acuminado, 
atenuado, agudo ou raramente arredondado, base 
aguda, atenuada ou raramente obtusa; faces adaxial 
e abaxial glabra ou com esparso e curto indumento 

argênteo, sem tufos de tricomas entre nervura 
central e secundária, discolores, subcoriáceas ou 
coriáceas; margem revoluta ou não revoluta, plana; 
nervura central levemente sulcada na face adaxial e 
saliente na face abaxial, de 10–25 pares de nervuras 
secundárias inconspícuas, nervura marginal paralela 
à borda ou em arcos, de 0,5–1,0 mm da margem, 
raramente duas nervuras marginais, a interna de 1–4 
mm da margem; pontuações translúcidas visíveis 
a olho nu, saliente em ambas as faces. Flores em 
fascículo com o eixo na base castanho-avermelhado, 
axilares, indumento argênteo; pedúnculo com 4–10 
mm de compr., castanho-avermelhado, indumento 
argênteo, sem pontuações translúcidas; sépalas 
4,  triangulares, 1,5 mm de base e alt., indumento 
argênteo; pétalas 4, 3 × 3 mm. Bagas globosas, não 
costadas, vermelhas quando maduras, com 10–13 
mm de diâm., com indumento argênteo, presença 
de pontuações translúcidas. 
Material examinado: área 1, 12.IX.2008, fr., M.F. 
Casali 97 (SORO, IAC); 23°25’56.32”S, 47°36’34.07”O, 
27.IX.2012, A.T. Silva 3 (SORO); 23°25’31.79”S, 
47°36’6.00”O, 7.III.2013, A.T. Silva 60 (SORO); 
23°25’52.79”S, 47°36’22.58”O, 7.III.2013, A.T. Silva 
61 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, Campinas, Bosque dos Jequitibás, 10.X.1978, 
fl., L.A.F. Mathes 9928 (UEC).

A espécie ocorre na Paraíba e nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, em fragmentos 
de Mata Atlântica e Cerrado (BFG 2015).

Esposito-Polesi  et al .  (2011) citam 
E. francavil leana como  E.  glazioviana, 
com caracteres que indicam adaptação a ambientes 
xéricos, como: folha hipoestomática, face adaxial e 
abaxial com cutícula espessa. Na FLONA Ipanema 
a espécie foi encontrada no interior da Floresta 
Estacional Semidecidual em ambientes com solos 
rasos (próximo de afloramentos rochosos) na trilha 
da Pedra Santa e nos arredores.

3.4. Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., Sp. Pl.  ed. 
4 [Willdenow] 2(2): 962. 1799. Fig. 3f

Arvoretas ou árvores de 1,6–5,5 m de alt.; 
ramos jovens castanho-amarelados, glabros, 
podendo ocorrer ritidoma descamante castanho-
avermelhado com curto indumento ferrugíneo, 
cilíndrico nas partes terminais, sem pontuações 
translúcidas; ramos adultos castanho-amarelados, 
glabros. Folhas com pecíolo de 2–4 mm de compr., 
verde-claro, glabro ou com curto indumento 
ferrugíneo, canaliculado, sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 25–60 × 10–30 mm, 
ovais, obovais, elípticas ou estreito-elípticas; ápice 
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agudo ou atenuado, base atenuada ou aguda; face 
adaxial e abaxial glabra, discolores, cartáceas; 
margem revoluta, plana; nervura central sulcada 
na face adaxial e saliente na face abaxial, mais que 
20 pares de nervuras secundárias, nervura marginal 
em arcos, de 0,5–2,0 mm da margem; pontuações 
translúcidas visíveis a olho nu, salientes em 
ambas as faces. Flores solitárias ou em fascículos, 
terminais, em nós bracteados; pedúnculo verde-
claro, de 2–30 mm de compr., curto indumento 
argênteo, sem pontuações translúcidas; bractéolas 
castanho-avermelhadas reluzentes, retusas 0,5–1,0 
× 0,3 mm; sépalas 4, 6 × 1–3 mm, presença de 
pontuações translúcidas; pétalas 4, 8–10 × 5 mm, 
sem pontuações translúcidas. Bagas globosas, não 
costadas, roxas quando maduras, com 5–7 mm de 
diâm., presença de pontuações translúcidas.
Material examinado: 23°25’57.93”S, 47°36’39.31”O, 
27.IX.2012, A.T. Silva 2 (SORO); 23°25’51.55”S, 
47°37’20.93”O, 10.X.2012, A.T. Silva 4 (SORO); 
23°25’47.26”S, 47°37’21.40”O, 10.X.2012, A.T. Silva 
6 (SORO); 23°25’46.39”S, 47°37’20.85”O, 10.X.2012, 
fl., A.T. Silva 7 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO PAULO: 
Bauru, Jardim Botânico Municipal de Bauru, 31.X.1996, 
fr., M.H. Ongaro Pinheiro 178 (UEC); Jundiaí, Serra do 
Japí, 15.X.1984, fl., G.L. Webster 25417 (UEC).

A espécie é de ampla distribuição Neotropical, 
ocorrendo desde o Caribe até o Paraná (Govaerts et 
al. 2008; BFG 2015). 

Na FLONA Ipanema a espécie foi encontrada 
no interior da Floresta Estacional Semidecidual, 
próximo ao topo do morro Araçoiaba, trilha 
Afonso Sardinha, local atravessado por córregos. 
As principais características de E. ligustrina são 
suas flores delicadas surgindo no ápice dos ramos 
mais novos, bractéolas retusas e folhas discolores. 

3.5. Eugenia paracatuana O.Berg, Fl. Bras. 
(Martius) 14(1): 588. 1859. Fig. 4a

Arvoretas ou árvores de 1,8–8,0 m de alt.; 
ramos jovens variam de castanho-amarelados, 
castanho-alaranjados até castanho acinzentados, 
curto indumento castanho-amarelado, ligeiramente 
achatado nas partes terminais, podendo apresentar 
pontuações translúcidas; ramos adultos castanho-
amarelados, glabros, podem apresentar pontuações 
translúcidas. Folhas com pecíolos de 5–6 mm de 
compr., castanho-esverdeados, curto indumento 
castanho-amarelado, canaliculados, sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 45–70 × 15–40 mm, 
ovais, raramente obovais ou largo-elípticas; ápice 
acuminado ou atenuado, base atenuada; face 
adaxial glabra ou com curto indumento na região 

da nervura central, e face abaxial glabra ou com 
esparso e curto indumento castanho-amarelado, 
concolores, subcoriáceas; margem não revoluta, 
plana; nervura central sulcada na face adaxial e 
saliente na face abaxial, de 6–15 pares de nervuras 
secundárias, duas nervuras marginais, a interna em 
arcos, de 2–4 mm da margem; poucas pontuações 
translúcidas visíveis apenas em lupa, saliente 
em ambas as faces. Flores em cimeiras axilares; 
pedúnculo castanho-alaranjado, indumento 
castanho-amarelado ou preto, com 5–6 mm de 
compr., sem pontuações translúcidas, pedicelo de 
3–4 mm de compr.; sépalas 4,  triangulares, 1–2 mm 
de base e alt., presença de pontuações translúcidas; 
pétalas 4, 2,5–3,0 × 1,5–2,0 mm , sem pontuações 
translúcidas. Bagas globosas, não costadas, pretas 
quando maduras, lustrosas, 5 mm de diâm., com 
esparso e curto indumento castanho-amarelado 
ou preto.
Material examinado: 23°26’31.72”S, 47°35’35.89”O, 
22.XI.2012, fr., A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 8 
(SORO); 23°26’33.13”S, 47°35’35.08”O, 22.XI.2012, 
fr., A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 21 (SORO); 
23°25’9.98”S, 47°35’36.27”O, 19.XII.2012, fr., A.T. 
Silva 27 (SORO); 23°25’58.21”S, 47°35’33.90”O, 
10.I.2013, fr., A.T. Silva 31 (SORO); 23°26’34.66”S, 
47°35’24.85”O, 31.I.2013, fr., A.T. Silva 45 (SORO); 
23°25’56.76”S, 47°35’33.54”O, 21.II.2013, A.T. Silva 51 
(SORO); 23°25’56.70”S, 47°35’33.94”O, 21.II.2013, fr., 
A.T. Silva 53 (SORO); 23°25’34.03”S, 47°37’12.04”O, 
14.III.2013, fr., A.T. Silva 64 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, PARANÁ, 
Cataratas do Iguaçu, 1–2 km acima da Garganta do Diabo, 
150 m, 18.IX.1976, fl., G.C. Shepherd 60983 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre desde o sudeste do Brasil até o Paraguai. 
BFG (2015) ampliam a ocorrência para Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás,  nos domínios 
da Mata Atlântica e Cerrado.

Na FLONA Ipanema a espécie é muito 
frequente e foi encontrada próximo das clareiras e 
bordaduras em Floresta Estacional Semidecidual. 

3.6. Eugenia pluriflora DC., Prodr. [A. P. de 
Candolle] 3: 270. 1828. Fig. 4b

Arvoreta de 2 m de alt.; ramos jovens 
castanho-amarelados, glabro, ligeiramente achatado 
nas partes terminais; ramos adultos acinzentados, 
glabros. Folhas com pecíolos verde-claros, 
glabros, canaliculados, de 2–5 mm de compr., sem 
pontuações translúcidas; lâminas de 40–70 × 20–30 
mm, obovais, raramente elípticas; ápice agudo ou 
arredondado, base aguda; face adaxial e abaxial 
glabras, discolores, coriáceas; margem revoluta, 
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plana; nervura central sulcada na face adaxial e 
saliente na face abaxial, de 8–12 pares de nervuras 
secundárias, nervura marginal em arcos, de 2–3 
mm da margem; muitas pontuações translúcidas 
visíveis a olho nu, salientes em ambas as faces. 
Flores em glomérulos ramifloros; pedúnculo verde-
claro, de 1,5–6,0 mm de compr., glabro, presença 
de pontuações translúcidas; sépalas 4, 0,5–1,5 
× 0,5–1,5 mm ; pétalas 4, 4 × 3–4 mm. Bagas 
globosas, não costadas, imaturas, 1,5–3,0 mm de 
diâm., glabras, com muitas pontuações translúcidas 
visíveis ao olho nu. 
Material examinado: 23°26’1.82”S, 47°36’41.92”O, 
28.II.2013, fr., A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 57 
(SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, PARANÁ, 
Cerro Azul, Estrada para Cerro Azul, fazenda, 1.XI.2003, 
fr., F.F. Mazine et. al 961 (UEC); SÃO PAULO, 
Morungaba, Observatório Capricórnio, 29.I.1986, fl., 
N. Taroda & K. Yamamoto 18312 (UEC).

A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo 
desde a Bahia ao Rio Grande do Sul, sempre em 
áreas de Mata Atlântica (BFG 2015).

Na FLONA Ipanema a espécie foi coletada 
no alto do morro Araçoiaba, subindo a trilha da 
Pedra Santa, próximo da primeira cruz, local com 
afloramentos rochosos.

As principais características de E. pluriflora 
são suas folhas coriáceas, glabras, discolores, com 
margem revoluta e inflorescências ramifloras. 

3.7.  Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Prodr. [A. 
P. de Candolle] 3: 267. 1828.

Arbusto de 1,5 m de alt.; ramos jovens 
castanho-amarelados ou castanho-avermelhados, 
glabros ou com indumento castanho-amarelado, 
cilíndrico nas partes terminais, sem pontuações 
translúcidas; ramos adultos castanho-amarelados 
ou castanho-avermelhados, ritidoma marrom-
esbranquiçado, glabros. Folhas com pecíolos 
castanho-amarelados ou castanho-avermelhados, 
glabros (nas folhas jovens podem apresentar 
indumento castanho-amarelado), enrugados, 
levemente canaliculados, de 2–3 mm de compr., 
sem pontuações translúcidas; lâminas de 40–
70 × 15–35 mm, estreito-elípticas, elípticas, 
oblanceoladas ou ovais; ápice agudo-arredondado 
ou atenuado-arredondado, base aguda ou raramente 
atenuada; face adaxial e abaxial glabra (face abaxial 
das folhas jovens pode apresentar indumento 
castanho-amarelado), discolores com face adaxial 
lustrosa, coriáceas; margem revoluta ou não 
revoluta, plana; nervura central sulcada na face 

adaxial e saliente na face abaxial, de 10–20 pares 
de nervuras secundárias, nervura marginal paralela 
à borda, de 0,5–2,0 mm da margem; pontuações 
translúcidas visíveis apenas em lupa, salientes em 
ambas as faces. Flores solitárias ou em fascículos, 
axilares, em nós desprovidos de brácteas; pedúnculo 
castanho-claro a castanho-escuro com 10–20 mm 
de compr., glabro, poucas pontuações translúcidas; 
sépalas 4, 3 × 3 mm, margem ciliada, pétalas 4, 
6 × 4 mm, glabra, margem ciliada; hipanto com 
pontuações translúcidas; bractéolas pubescentes. 
Bagas globosas alongadas, não costadas, vermelho 
amarelada quando madura, 12–14 mm de compr. 
e 5–10 mm de larg., glabras, com pontuações 
translúcidas.
Material examinado: Fazenda Ipanema, 6.VIII.1994, 
fl., R.R. Rodrigues et al. 74 (ESA, UEC).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO PAULO, 
Sorocaba, Avenida Independência, Éden, 20.X.2001, fr., 
A.C.R. Gonçalves (SORO 1418).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre desde Cuba até o sul da América do Sul. 
BFG (2015) citam que ocorre em todos os domínios 
vegetacionais nacionais, exceto nos campos 
sulinos.

Apesar de as folhas de E. punicifolia 
apresentar muita variação de tamanho e forma, a 
espécie pode ser identificada pela textura muito 
coriácea e ausência de indumento  nas folhas 
(raramente presente nas folhas jovens).

3.8. Eugenia pyriformis Cambess., Fl. Bras. Merid. 
(A. St.-Hil.). ii. 336. 1833. Fig. 4c

Árvore de 5 m de alt.; ramos jovens castanho-
avermelhados, indumento castanho-amarelado ou 
bronzeado, cilíndrico nas partes terminais, sem 
pontuações translúcidas; ramos adultos castanho-
acinzentados e/ou castanho-avermelhados, 
tricomas isolados castanho-amarelados. Folhas 
com pecíolos de 2–4 mm de compr., verde-claros, 
com o mesmo tipo de indumento dos ramos novos, 
sem pontuações translúcidas; lâminas de 12–40 
× 5–12 mm, lanceoladas ou estreito-elípticas; 
ápice e base agudos; face adaxial e abaxial com 
esparso e curto indumento castanho-amarelado 
mais concentrado ao longo da nervura central, 
ligeiramente discolores, subcoriáceas; margem não 
revoluta, plana; nervura central saliente em ambas 
as faces, de 15–25 pares de nervuras secundárias, 
nervura marginal em arcos, de 0,5–1,5 mm da 
margem; pontuações translúcidas visíveis apenas 
em lupa, saliente em ambas as faces. Flores em 
dicásio, axilares, surgindo junto com os ramos 
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novos; pedúnculo com 3–10 mm de compr. varia 
de castanho-amarronzado até castanho-amarelado, 
indumento argênteo, sem pontuações translúcidas; 
botão floral em antese com sépalas divididas em 4 
lobos arredondados, individualizados, 1 mm de diâm.; 
bractéolas de 1 mm de compr., indumento argênteo. 
Bagas piriformes, não costadas, amarelas quando 
madura, 15 × 10 mm, com pontuações translúcidas e 
indumento argênteo.
Material examinado: Fazenda Ipanema, VIII.1998, fl., 
M.G. Silva (SP 329.660); 23°25’33.74”S, 47°35’56.84”O, 
21.II.2013, A.T. Silva 55 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO PAULO, 
Mogi Guaçu, fazenda Campininha, 20.X.1978, fr., H.F. 
Leitão Filho et. al 9132 (UEC).

A espécie ocorre desde o Brasil até Paraguai, 
Uruguai e nordeste da Argentina, presente em áreas 
de Mata Atlântica e Cerrado (Govaerts et al. 2008; 
BFG 2015).

Na FLONA Ipanema a espécie foi encontrada 
em um quintal de uma casa abandonada, possivelmente 
cultivada, porém, segundo informações locais, também 
existem exemplares que ocorrem espontaneamente 
nas matas.

As flores reunidas em dicásios e frutos 
piriformes são as principais características de E. 
pyriformis. Além disso, suas folhas apresentam 
tamanho reduzido, quando comparado com as 
outras espécies de Myrtaceae da área em estudo, 
com indumento castanho-amarelado concentrado 
na nervura central e lâminas estreito-elípticas a 
lanceoladas.

3.9.  Eugenia uniflora L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.  
 Fig. 4d

Arvoretas ou árvores de 1,5–5,0 m de alt.; 
ramos jovens castanho-acinzentados e/ou castanho-
amarelados, glabros ou com indumento castanho-
amarelado, cilíndrico nas partes terminais, sem 
pontuações translúcidas; ramos adultos de mesma 
cor dos ramos jovens, glabros ou com tufos isolados 
de tricomas pretos. Folhas com pecíolo verde-claro, 
glabro ou com indumento castanho-amarelado, 
canaliculado ou cilíndrico, de 1–3 mm de compr., sem 
pontuações translúcidas; lâminas de 20–60 × 15–40, 
ovais, largo-elípticas ou elípticas; ápice atenuado, 
agudo ou obtuso, base arredondada, aguda ou obtusa; 
face adaxial e abaxial glabra, discolores, cartáceas ou 
subcoriáceas; margem revoluta ou não, plana; nervura 
central sulcada ou saliente na face adaxial e saliente 
na face abaxial, de 4–10(–18) pares de nervuras 
secundárias, nervura marginal em arcos, de 0,5–3,0 
mm da margem; pontuações translúcidas visíveis 

apenas em lupa, saliente em ambas as faces. Flores 
solitárias ou em fascículos, axilares; pedicelo verde-
claro, com 20–30 mm de compr., glabro, presença 
de pontuações translúcidas; sépalas 4, 2–3 × 1,0–1,5 
mm, glabras, presença de pontuações translúcidas; 
pétalas 4, 5 × 2–5 mm, indumento argênteo, ausência 
de pontuações translúcidas. Bagas globoso-costadas; 
vermelho-alaranjadas quando maduras, 10–15 mm 
de diâm., com pontuações translúcidas.
Material examinado: 23°25’29.24”S, 47°35’52.68”O, 
10.I.2013, fl. e fr., A.T. Silva 30 (SORO); 23º26’00.9’’S, 
47º36’31.4’’ O, 24.I.2013, A.T. Silva 38 (SORO); 
23°24’58.78”S, 47°35’36.14”O, 14.III.2013, fl., A.T. 
Silva 67 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO PAULO, 
Campinas, Bosque dos Alemães, 11.X.1990, fr., V. 
Stranghetti et. al 23.574 (UEC).

A espécie ocorre desde a Bahia até o Paraguai, 
Uruguai e Argentina (Govaerts et al. 2008; BFG 
2015), em áreas de Cerrado,  Mata Atlântica e 
Campos sulinos.

Na FLONA Ipanema a espécie foi encontrada 
no interior da Floresta Estacional Semidecidual 
e na orla da floresta, próxima a represa Hedberg.  
Indivíduos cultivados estão presentes nas cercanias 
das edificações e vilas.

Os frutos de E. uniflora são caracteristicamente 
costados longitudinalmente. O tronco é acinzentado 
e/ou esbranquiçado podendo haver regiões 
esverdeadas em locais onde a casca se desprendeu. 
As folhas normalmente apresentam poucas nervuras 
secundárias.

3.10.  Eugenia sp. 
Árvore de 4 m de alt.; ramos jovens castanho-

amarelados até amarelo-palha, glabros, cilíndrico 
nas partes terminais, presença de pontuações 
translúcidas; ramos adultos de mesma cor dos 
ramos jovens, tricomas curtos, pretos, isolados ou 
em tufos. Folhas com pecíolos verde-amarelados, 
glabros, canaliculados, de 3–4 mm de compr., 
presença de pontuações translúcidas; lâminas de 
25–40 × 10–20 mm, ovais ou estreito-elípticas; 
ápice atenuado, base aguda ou atenuada; face 
adaxial e abaxial glabra, porém, na face abaxial 
pode existir tricomas isolados e muito esparsos 
de cor verde-amarelo, discolores, subcoriáceas; 
margem revoluta, plana; nervura central levemente 
sulcada na face adaxial e saliente na face abaxial, 
de 12–18 pares de nervuras secundárias, nervura 
marginal em arcos, de 1–3 mm da margem; 
pontuações translúcidas visíveis a olho nu, saliente 
em ambas as faces. Flores e frutos não vistos.
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Material examinado: 23°25’58.60”S, 47°36’26.96”O, 
7.III.2013, A.T. Silva 62 (SORO).

Na FLONA Ipanema, foi encontrada em 
bordadura de Floresta Estacional Semidecidual, 
próximo à trilha da Pedra Santa.

Eugenia sp. apresenta certa semelhança com 
E. pyriformis, porém  em Eugenia sp.  as folhas 
raramente apresentam indumento e   são ovaladas. 
A ausência de coleta de exemplares com estruturas 
reprodutivas impossibilitou a identificação 
específica.

4. Myrcia DC., Dict. Class. Hist. Nat. [Bory] 11: 
406 (378, 401). 1827. Fig. 4e,f,g

Arbustos a árvores, sem ramificação 
dicotômica. Bractéolas decíduas ou persistentes na 
antese. Flores pentâmeras, reunidas em panículas 
axilares ou terminais; pétalas presentes; cálice com 
lobos abertos e livres no botão, na antese os botões 
abrem-se de maneira regular ou irregular; ovário 
com 2–3 lóculos; 2 óvulos por lóculo; placentação 
axilar. Bagas coroadas pelos lobos do cálice ou 
remanescentes; 1–2 sementes por fruto; testa 
membranácea a crustosa; embrião tipo mircioide.

Segundo Landrum & Kawasaki (1997) e 
Govaerts et al. (2008) o gênero ocorre desde o 
México até o norte da Argentina, e são estimadas 
395 espécies. No Brasil, ocorrem 260 espécies 
sendo 207 endêmicas. Estão presentes em todos 
os estados e domínios vegetacionais brasileiros, 
principalmente Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia 
(BFG 2015). Na FLONA Ipanema ocorrem quatro 
espécies.

4.1.  Myrcia multiflora (Lam.) DC., Prodr. [A. P. 
de Candolle] 3: 244. 1828. Fig. 4e

Arvoreta ou árvore de 1,2–5,0 m de alt.; ramos 
jovens castanho-amarelados, indumento argênteo 
não sensível ao tato, cilíndrico ou levemente 
achatado nas partes terminais, presença de 
pontuações translúcidas; ramos adultos apresentam 
a mesma cor dos ramos jovens, ritidoma descamante 
esbranquiçado, glabros. Folhas com pecíolos de 
2–7 mm de compr., esverdeados, subglabros ou 
com curto indumento argênteo nas folhas jovens, 
canaliculados, sem pontuações translúcidas; 
lâminas de 30–80 × 10–35 mm, elípticas, estreito-
elípticas, ovais ou obovais; ápice agudo ou 
atenuado, base atenuada ou cuneada; face adaxial e 
abaxial glabra ou com tricomas isolados e argênteos 
às vezes mais densos na nervura central, discolores, 
cartáceas ou subcoriáceas; margem revoluta ou não 
revoluta, plana; nervura central de cor amarela, 

levemente sulcada na face adaxial e saliente na face 
abaxial, mais de 15 pares de nervuras secundárias, 
nervura marginal em arcos, de 0,2–2,0 mm da 
margem; muitas pontuações translúcidas visíveis 
a olho nu, saliente em ambas as faces. Flores em 
panículas axilares; pedúnculo esverdeado, de 25–45 
mm de compr., glabro, presença de pontuações 
translúcidas; sépalas 5, 1,5–2,0 × 1,0–1,5 mm, 
sem pontuações translúcidas; pétalas 5, 1 × 1 
mm, presença de pontuações translúcidas. Bagas 
globosas, não costadas, roxas quando maduras, 5 
mm de diâm., glabras, com pontuações translúcidas. 
Material examinado: 23°26’32.42”S, 47°35’35.45”O, 
22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 13 (SORO); 
23°26’32.71”S, 47°35’35.12”O, 22.XI.2012, fr., A.T. 
Silva & L.E.G.D. Nogueira 18 (SORO); 23º26’00.9’’ S, 
47º36’31.4’’ O, 24.I.2013, A.T. Silva 40 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, RIO 
GRANDE DO SUL, Guaíba, 15.XII.1989, fl., J. Larocca 
2598 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre desde a América Central até sul da América 
Tropical. BFG (2015), confirmam a ampla 
ocorrência em todo território nacional, presente 
em todos os domínios vegetacionais, exceto nos 
campos sulinos.

Na FLONA Ipanema a espécie foi encontrada 
no interior da Floresta Estacional Semidecidual, no 
sopé do morro Araçoiaba, fragmento próximo ao 
cemitério protestante.

M. multiflora pode ser diferenciada de outras 
espécies de Myrtaceae no local de estudo por 
apresentar: tronco esbranquiçado com manchas 
marrons ou castanhas, ritidoma descamante, 
indumento escasso, folhas com nervura reticulada. 

4.2. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., Prodr. [A. P. 
de Candolle] 3: 245. 1828. Fig. 4f

Arvoretas ou árvores de 1–5 m de alt.; ramos 
jovens castanho-amarelados, denso indumento 
amarelo-palha sensível ao tato, cilíndrico nas 
partes terminais, sem pontuações translúcidas; 
ramos adultos castanho-amarelados até castanho-
avermelhados, glabros. Folhas com pecíolos 
de mesma cor e indumento dos ramos novos, 
canaliculados, 5–15 mm de compr., sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 35–90 × 20–45 mm, 
elípticas, obovais ou oblanceoladas; ápice agudo, 
atenuado, cuspidado, arredondado ou obtuso, base 
aguda ou atenuada; face adaxial e abaxial com 
denso indumento amarelo-palha sensível ao tato, 
discolores, subcoriáceas ou coriáceas; margem 
não revoluta, plana; nervura central sulcada 
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na face adaxial e saliente na face abaxial, de 
7–16 pares de nervuras secundárias, nervura 
marginal em arcos, de 1–5 mm da margem; 
pontuações translúcidas visíveis apenas em lupa, 
saliente em ambas as faces. Flores em panículas 
concentradas no ápice do ramo; pedúnculo 
castanho-amarelado até castanho-amarronzado, 
de 5–20 mm de compr., denso indumento 
amarelo-palha ou subglabro, sem pontuações 
translúcidas; sépalas 5, triangulares, 2 mm de 
base e 1 mm de altura, castanho-amareladas; 
pétalas 5, 1–2 × 1–2 mm. Bagas concentradas 
no ápice dos ramos; globosas, não costadas, 
pretas quando maduras, de 4–5 mm de diâm., 
com denso indumento amarelo-palha, presença 
de pontuações translúcidas.
Material examinado: Fazenda Ipanema, 6.VIII.1994, 
fl., J.Y. Tamashiro et al. 450 (SPSF, SP); 23°26’34.86”S, 
47°35’24.15”O, 22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. 
Nogueira 23 (SORO); 23°25’59.99”S, 47°37’19.03”O, 
28.XI.2012, fr., A.T. Silva & F.F. Mazine 24 (SORO); 
23°26’25.89”S, 47°35’52.54”O, 7.II.2013, fl., A.T. 
Silva 48 (SORO); 23°26’25.80”S, 47°35’51.97”O, 
7.II.2013, fr., A.T. Silva 49 (SORO); 23°25’11.27”S, 
47°35’37.46”O, 14.III.2013, A.T. Silva 70 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, DISTRITO 
FEDERAL, Bacia do Rio São Bartolomeu, próximo 
ao Córrego Rajadinha, 13.X.1993, fl., R.C. Mendonça 
281 (UEC).

A espécie é amplamente distribuída 
ocorrendo desde a América Central até sul da 
América do Sul (Govaerts et al. 2008). BFG 
(2015), confirmam a ampla ocorrência em todo 
território nacional, presente em todos os domínios 
vegetacionais, exceto nos campos sulinos.

Na FLONA Ipanema a  espécie  fo i 
encontrada no topo e sopé do morro Araçoiaba 
em área de Floresta Estacional Semidecidual.

M y rc i a  t o m e n t o s a  é  u m a  e s p é c i e 
extremamente variável no que diz respeito as 
suas folhas. De forma geral, suas características 
marcantes são o tronco tortuoso, liso e castanho-
avermelhado; ramos novos, folhas e frutos 
com indumento denso (amarelo-palha), e 
panículas com flores e frutos normalmente mais 
concentrados no ápice dos ramos.

4.3. Myrcia uberavensis O.Berg, Fl. Bras. 
(Martius) 14(1): 568. 1859. Fig. 4g

Arvoretas ou árvores de 1,5–5,0 m de alt.; 
ramos jovens verde-claros ou acinzentados, com 
denso e longo indumento argênteo, levemente 
achatado nas partes terminais, presença de 
pontuações translúcidas; ramos adultos castanho-

esverdeados até castanho-avermelhados, glabros. 
Folhas subsésseis, com pecíolos de 2–3 mm 
de compr., verde-claros, indumento argênteo, 
canaliculados, sem pontuações translúcidas; 
lâminas de 30–90 × 20–30 mm, ovais ou 
raramente elípticas; ápice agudo ou atenuado, 
base subcordada; face adaxial glabra, e face 
abaxial com indumento argênteo, discolores, 
subcoriáceas; margem não revoluta, levemente 
ondulada; nervura central levemente sulcada na 
face adaxial e saliente na face abaxial, de 10–20 
pares de nervuras secundárias, nervura marginal 
em arcos, de 1–4 mm da margem; pontuações 
translúcidas visíveis apenas em lupa, saliente em 
ambas as faces. Flores em panículas; pedúnculo 
castanho, de 10–30 mm de compr., ligeiramente 
achatado nas pontas, indumento castanho-
amarelado, sem pontuações translúcidas; 
pedicelos de 1,5–2,0 mm de compr., com 
indumento castanho-amarelado; sépalas 5, 1,5–
2,0 × 1,5 mm, indumento castanho-amarelado 
e pontuações translúcidas; pétalas 5, 5 × 4 mm, 
às vezes com indumento castanho-amarelado, 
sem pontuações translúcidas. Bagas elipsoides, 
não costadas, 6–8 × 3–5 mm, vináceas quando 
maduras, com indumento castanho-amarelado e 
pontuações translúcidas.
Material examinado: 23º26’00.9’’ S, 47º36’31.4’’ 
O, 24.I.2013, A.T. Silva 37 (SORO); 23°26’1.32”S, 
47°35’40.65”O, 21.II.2013, A.T. Silva 54 (SORO); 
23°26’1.82”S, 47°36’41.92”O, 28.II.2013, A.T. Silva 
& L.E.G.D. Nogueira 58 (SORO); 23°26’3.94”S, 
47°36’29.42”O, 7.III.2013, A.T. Silva 63 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, GOIÁS, 
estrada para Piranhas, 23.VI.1966, fl., H.S. Irwin et. al 
17.629 (UEC); SÃO PAULO, Casa Branca, 7.XI.1994, 
fr., L.S. Kinoshita & J.C. Galvão 94 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008) e BFG 
(2015), a espécie é endêmica do Brasil, ocorre 
em áreas de  Cerrado do centro-oeste, além de 
Minas Gerais e São Paulo.

Na FLONA Ipanema a  espécie  fo i 
encontrada em fragmentos da Floresta Estacional 
Semidecidual e em áreas de transição de Mata 
Atlântica e Cerrado.

Os espécimes coletados de M. uberavensis 
possuíam apenas remanescentes florais. A 
identificação foi validada devido a presença de 
alguns caracteres típicos, como: folhas subsésseis, 
base subcordada e nervuras reticuladas. Pode ser 
diferenciada de M. variabilis por possuir folhas 
discolores (vs. concolores) e pedúnculos com 
indumento (vs. glabro). 
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4.4. Myrcia variabilis DC., Prodr. [A. P. de 
Candolle] 3: 254. 1828.

Arbusto de 1,5 m de alt.; ramos jovens 
castanho-amarronzados, ritidoma descamante 
acinzentado, glabros ou com indumento castanho-
amarelado no ápice, cilíndrico nas partes terminais, 
sem pontuações translúcidas; ramos adultos 
castanho-amarronzados, glabros. Folhas com 
pecíolos castanho-amarelados, glabros ou com 
indumento castanho-amarelado, canaliculados, de 
2,0–3,3 mm de compr., sem pontuações translúcidas; 
lâminas de 40–65 × 20–30 mm de larg., ovais ou 
obovais (no ápice dos ramos); ápice agudo ou 
acuminado, base subcordada; face adaxial glabra ou 
com esparso e curto indumento castanho-amarelado, 
face abaxial com esparso indumento castanho-
amarelado, concolores, subcoriáceas; margem não 
revoluta, plana; nervura central saliente em ambas 
as faces, de 15–20 pares de nervuras secundárias, 
nervura marginal em arcos, de 1–2 mm da margem; 
pontuações translúcidas visíveis apenas em lupa, 
saliente em ambas as faces. Flores em panículas 
axilares; pedúnculos castanho-amarelados, de 8–30 
mm de compr., glabro, achatados, com pontuações 
translúcidas; pedicelos de 10–20 mm de compr., 
glabros, achatados, com pontuações translúcidas; 
bractéolas com 1,0 mm de compr. e 0,1 mm de larg., 
ciliadas; botão floral aberto com sépalas divididas 
em 5 lobos fundidos na base, ciliadas; sépalas 5, 1 × 
1 mm, indumento castanho-amarelado e pontuações 
translúcidas; pétalas 5, 4 × 3 mm, glabras, com 
pontuações translúcidas. Bagas globosas, não 
costadas, 4 mm de diâm., glabras, com pontuações 
translúcidas.
Material examinado: Fazenda Ipanema, 6.VIII.1994, 
fl., R.R. Rodrigues et al. 81 (ESA).
Material adicional examinado: BRASIL, GOIÁS, cerca 
de 5 km de Campo Alegre de Goiás, 8.IX.1998, fr., V.C. 
Souza et. al 21.300 (UEC); MINAS GERAIS: estrada 
Lagoa Santa-Conceição do Mato de Dentro, 25.IX.2002, 
fl., K. Yamamoto et. al 133 (UEC); Santana do Riacho, 
Alto do Curral Queimado, 23.XI.2000, fr., K. Yamamoto 
& K. Matsumoto 57 (UEC).

A espécie é endêmica do Brasil, presente em 
Mata Atlântica e Cerrado, região centro-oeste, além 
de São Paulo, Minas Gerais e Bahia (BFG 2015).

Na FLONA Ipanema foi coletada em Floresta 
Estacional Semidecidual, na borda de transição 
para Cerrado.

Conhecida na área por uma única coleta, M. 
variabilis apresenta folhas variando em formato: no 
ápice dos ramos são pecioladas e ligeiramente obovais 
e na base são subsésseis e ovais com base subcordada. 

5. Plinia cauliflora (Mart.) Kausel, Ark. Bot. ser. 
2, 3: 508. 1956. Fig. 5a,b

Árvores de 4 m de alt.; sem ramificação 
dicotômica; ramos jovens verde-amarelos, 
indumento argênteo até castanho-amarelado, 
cilíndrico ou ligeiramente achatado nas partes 
terminais, sem pontuações translúcidas; ritidoma 
pardo-amarronzado com manchas mais claras, 
liso; ramos adultos castanho-amarelados até 
castanho-avermelhados, glabros. Folhas com 
pecíolos de 1–2 mm de compr., verdes, com denso 
indumento castanho-amarelado, sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 17–45 × 9–25 mm, 
ovais, elípticas, elíptico-lanceoladas ou obovais; 
ápice cuspidado ou agudo, base arredondada 
ou raramente cuneada; face adaxial com denso 
indumento castanho-amarelado na região nervura 
central, e face abaxial com tricomas esparsos 
castanho-amarelado na região da nervura central, 
discolores, subcoriáceas; margem ligeiramente 
revoluta ou não revoluta, plana, ciliada; nervura 
central levemente sulcada na face adaxial e saliente 
na face abaxial, de 14–20 pares de nervuras 
secundárias, duas nervuras marginais paralelas à 
borda, a interna a 3 mm da margem, a externa de 
0,5–1,0 mm da margem; pontuações translúcidas 
visíveis a olho nu, salientes em ambas as faces. 
Flores em glomérulos caulifloros com 3–4 flores; 
pedúnculos esbranquiçados, 4 mm de compr., com 
longo e denso indumento argênteo, sem pontuações 
translúcidas; sépalas 4, 1 × 1 mm, glabras, sem 
pontuações translúcidas; pétalas 4, 2,0 × 1,5 mm, 
glabras, sem pontuações translúcidas; ovário com 
2 lóculos, 2 óvulos por lóculo. Bagas globosas, não 
costadas, imaturas, 6 mm de diâm., com esparso 
e curto indumento argênteo; 1–2 sementes por 
fruto; testa membranácea, sementes com embrião 
eugenioide com cotilédones separados entre si, com 
hipocótilo reduzido.
Material examinado: 23°24’58.33”S, 47°35’40.17”O, 
10.I.2013, A.T. Silva 34 (SORO); 23°24’59.29”S, 
47°35’41.91”O, 14.III.2013, fl. e fr., A.T. Silva 65 
(SORO).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre desde a Bolívia até o sul do Brasil. BFG 
(2015), por sua vez, registram  a espécie como 
endêmica do Brasil com ocorrências no Paraná e 
em toda a região sudeste, sempre em fragmentos 
de Mata Atlântica.

Na FLONA Ipanema a espécie foi encontrada 
em fragmento da Floresta Estacional Semidecidual 
e ao redor de uma vila abandonada, possivelmente 
em cultivo, próxima aos assentamentos rurais.
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Figura 5 – a. Plinia cauliflora – folhas com duas nervuras marginais paralelas a borda. b. Plinia cauliflora – flores 
em glomérulos caulifloros. c. Psidium cattleianum – ramo frutífero com folhas predominantemente obovais. d. 
Psidium guajava – ramo com folhas com 10 a 20 pares de nervuras secundárias. e. Psidium guineense – ramo com 
folhas com 7 a 9 pares de nervuras secundárias (a. A.T. Silva 65; f. A.T. Silva 65; c. A.T. Silva 33; d. M.F. Casali & 
E.A. Costa Jr 143; e. A.T. Silva 36).
Figure 5 – a. Plinia cauliflora – leaves with two marginal veins parallel to the margin. b. Plinia cauliflora – flowers in clusters. c. Psidium 
cattleianum – fruiting branch with mainly obovate leaves. d. Psidium guajava – branch with leaves with 10 to 20 pairs of secondary 
veins. e. Psidium guineense – branch with leaves with 7 to 9 pairs of secondary veins (a. A.T. Silva 65; f. A.T. Silva 65; c. A.T. Silva 33; 
d. M.F. Casali & E.A. Costa Jr 143; e. A.T. Silva 36).

As principais características de P. cauliflora 
são: tronco liso com muitas ramificações, folhas 
com duas nervuras marginais paralelas a borda e 
flores em glomérulos caulifloros.
6. Psidium L., Sp. Pl. 1: 470. 1753. Figs. 5c,d,e

Arbustos a árvores, sem ramificação 
dicotômica. Bractéolas decíduas ou persistentes na 
antese. Flores axilares; solitárias; pétalas presentes; 
4–5 meras; cálice fechado ou levemente aberto 
com 4–5 lobos individualizados no botão; estigma 
capitulado, ovário com 3–5 lóculos, muitos óvulos 
por lóculo, placentação parietal intrusiva. Bagas 
polispérmicas, testa óssea, lustrosa, com opérculo; 
embrião mirtoide com hipocótilo em forma de “C”, 
cotilédones reduzidos.

O gênero, com 95 espécies, distribui-se 
desde o México até Uruguai e norte da Argentina 
e ilhas Galápagos (Landrum & Kawasaki 1997; 

Govaerts et al. 2008). No Brasil são registradas 61 
espécies, 45 endêmicas, as quais ocorrem em todo 
território nacional e nos domínios vegetacionais 
(BFG 2015). Na FLONA Ipanema ocorrem três 
espécies nativas; Psidium guajava foi encontrada 
na área de estudo, sendo possivelmente invasora.

6.1. Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine, Trans. 
Hort. Soc. London iv. 317, t. 11. 1821.
 Fig. 5c

Arvoretas de 1,6–3,0 m de alt.; ramos jovens 
e adultos castanho-amarronzados, castanho-
amarelados ou castanho-esbranquiçados, glabros, 
cilíndricos nas partes terminais, presença de 
pontuações translúcidas. Folhas com pecíolo 
castanho-amarronzado, glabro, liso, canaliculado, 
de 5–7 mm de compr., sem pontuações translúcidas; 
lâminas de 40–80 × 30–50 mm, obovais; ápice 
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cuspidado, arredondado, obtuso ou emarginado, 
base atenuada ou aguda; faces adaxial e abaxial 
glabra, discolores, coriáceas; margem revoluta, 
plana; nervura central sulcada na face adaxial 
e saliente na face abaxial, de 15–20 pares de 
nervuras secundárias, nervura marginal em 
arcos, de 0,5–3,0 mm da margem; pontuações 
translúcidas visíveis somente em lupa, saliente 
em ambas as faces. Flores solitárias, axilares; 
pedúnculo castanho-amarronzado, de 5–8 mm 
de compr., indumento muito curto, castanho-
amarelado, sem pontuações translúcidas; cálice 
aberto no botão com 5 lobos individualizados, 
sépalas 4–5, triangulares, 4–5 × 4–5 mm, presença 
de pontuações translúcidas; pétalas 4–5, 7–10 × 4 
mm, sem pontuações translúcidas. Bagas globosas, 
não costadas, imaturas, 10 mm de diâm., glabras; 
sépalas persistentes.
Material examinado: 23°25’49.60”S, 47°35’51.06”O, 
10.I.2013, fr., A.T. Silva 33 (SORO); 23°26’23.86”S, 
47°35’36.00”O, 31.I.2013, A.T. Silva 43 (SORO); 
23°24’59.29”S, 47°35’41.91”O, 14.III.2013, A.T. Silva 
66 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, Cananéia, fazenda Folha Larga, trilha Kaá-
pozanga e trilha Paranã, 20.XI.2003, fl., C. Urbanetz 
223 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre desde o sudeste do Brasil até o nordeste 
do Uruguai. BFG (2015) referem que a espécie 
é endêmica do Brasil e incluem registros de  
ocorrência para Pernambuco, Ceará, Bahia e 
Sergipe, em áreas  de Mata Atlântica, Cerrado e 
Caatinga.

Na FLONA Ipanema a espécie foi coletada em 
área de várzea na Floresta Estacional Semidecidual, 
próximo à represa Hedberg. Também foram 
encontrados exemplares, estes possivelmente 
cultivados, próximo dos assentamentos rurais 
ao redor de uma vila abandonada e em área de 
reflorestamento. 

As principais características de P. cattleianum 
são: folhas coriáceas, predominantemente obovais, 
glabras, lustrosas e nervuras laterais levemente 
sulcadas na face abaxial.

6.2. Psidium guajava L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.  
 Fig. 5d

Arvoretas ou árvores de 1–8 m de alt.; 
ramos jovens castanho-amarronzados, indumento 
argênteo, quadrangulares ou retangulares, sem 
pontuações translúcidas; ramos adultos castanho-
amarronzados, glabros. Folhas com pecíolo 

castanho-amarelado, indumento castanho-
amarelado, de 5–6 mm de compr., sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 60–130 × 35–80 mm, 
oblongas ou elípticas; ápice arredondado, 
cuspidado, cuneado ou raramente emarginado, 
base arredondada ou obtusa; faces adaxial e abaxial 
com indumento castanho-amarelado, porém, de 
forma muito esparsa na face adaxial, discolores, 
coriáceas; margem ligeiramente revoluta, plana; 
nervura central sulcada na face adaxial e saliente 
na face abaxial, de 10–20 pares de nervuras 
secundárias, nervura marginal formada por arcos 
incompletos, 0,5 mm da margem; pontuações 
translúcidas visíveis apenas em lupa, salientes 
em ambas as faces. Flores solitárias; pedúnculos 
castanho-amarronzados, 15 mm de compr., com 
indumento castanho-amarelado ou castanho-
amarronzado e pontuações translúcidas; cálice 
fechado no botão abrindo-se irregularmente na 
antese, sépalas 4–5, 6–7 × 3–7 mm, indumento 
argênteo, sem pontuações translúcidas; pétalas 4–5, 
13 × 6 mm, glabras, com pontuações translúcidas. 
Bagas globosas, não costadas, imaturas, 20 mm 
de diâm., com indumento castanho-amarelado; 
sépalas persistentes. 
Material examinado: área 2, 31.X.2008, fl., M.F. 
Casali & E.A. Costa Jr 143 (SORO); 23°26’32.25”S, 
47°35’35.49”O, 22.XI.2012, A.T. Silva & L.E.G.D. 
Nogueira 16 (SORO); 23°26’32.57”S, 47°35’35.32”O, 
22.XI.2012, fr., A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira 17 
(SORO); 23°26’32.88”S, 47°35’35.24”O, 22.XI.2012, 
A.T. Silva & L.E.G.D. Nogueira  20  (SORO); 
23°25’33.75”S, 47°36’0.26”O, 19.XII.2012, fr., A.T. 
Silva 25 (SORO); 23°26’35.34”S, 47°36’2.83”O, 
7.II.2013, A.T. Silva 46 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, Santo Antonio da Alegria, bairro do Baú, 
trilha do Morro, 10.XI.1994, fl., A.M.G.A. Tozzi & A. 
Sciamarelli 94 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre em toda América Tropical e Subtropical. 
BFG (2015), confirmam a ampla ocorrência em 
todo território nacional, presente em todos os 
domínios vegetacionais, exceto campos sulinos.

Trata-se da espécie de Myrtaceae mais 
comum na FLONA Ipanema, ocorrendo em 
toda a área, com maior frequência em áreas 
abertas e menos comum em locais de mata 
fechada. Possivelmente, muitos indivíduos foram 
plantados por antigos moradores nas cercanias das 
edificações, visto que há indivíduos de grande porte 
ao redor das construções e locais de fácil acesso.

Psidium guajava pode ser reconhecida na 
área de estudo pelo seguinte conjunto de caracteres: 
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tronco liso, tortuoso e nodoso, ramos novos 
quadrangulares ou retangulares e folhas coriáceas 
com face abaxial com mais de 10 pares de nervuras 
secundárias, muito salientes formando arcos.

6.3. Psidium guineense Sw., Prodr. [O. P. Swartz] 
77. 1788. Fig. 5e

Arbustos de ca. 1 m de alt.; ramos jovens 
acinzentados, indumento argênteo, ligeiramente 
achatado nas partes terminais, sem pontuações 
translúcidas; ramos adultos acinzentados, glabros. 
Folhas com pecíolos de 5–7 mm de compr., 
castanho-amarelados, com indumento palha, 
sem pontuações translúcidas; lâminas de 45–90  
× 25–50 mm, obovais ou raramente elípticas; 
ápice cuspidado, atenuado ou arredondado, base 
cuneada; face adaxial glabra ou com esparso e curto 
indumento castanho-amarelado, e face abaxial com 
indumento palha, discolores, coriáceas; margem 
ligeiramente revoluta, plana; nervura central 
sulcada na face adaxial e saliente na face abaxial, 
de 7–9 pares de nervuras secundárias, nervura 
marginal em arcos completos ou incompletos, 
de 1–2 mm da margem; pontuações translúcidas 
visíveis apenas em lupa, salientes em ambas as 
faces. Flores solitárias; pedúnculos marrons, de 
10–25 mm de compr., com indumento argênteo, 
sem pontuações translúcidas; cálice fechado no 
botão abrindo-se irregularmente na antese, sépalas 
4–5, 6–9 × 3–6 mm, curto indumento argênteo 
e pontuações translúcidas; pétalas 4–5, 10 × 6 
mm, glabras, com pontuações translúcidas. Bagas 
globosas, não costadas, imaturas, 10 mm de diâm., 
com curto indumento argênteo distribuído de forma 
irregular; sépalas persistentes.
Material examinado: 23°26’11.77”S, 47°36’6.26”O, 
17.II.2013, fr., A.T. Silva 36 (SORO); 23°26’29.66”S, 
47°35’56.72”O, 7.II.2013, fr., A.T. Silva 47 (SORO).
Material adicional examinado: BRASIL, SÃO 
PAULO, Valinhos, Clube de Campo Valinhos, 8.XI.2009, 
fl., A.M.C. Costa 170 (UEC).

Segundo Govaerts et al. (2008), a espécie 
ocorre desde o México até a região meridional  da 
América do Sul. Na FLONA Ipanema a espécie 
foi encontrada na orla da Floresta Estacional 
Semidecidual, entre o sopé do morro Araçoiaba e 
uma área de reflorestamento com espécies nativas 
do Brasil.

Na área em estudo P. guineense pode ser 
facilmente confundido com P. guajava, podendo 
ser reconhecida pelos seguintes caracteres 
vegetativos: pares de nervuras secundárias inferior 
a 10 e lâminas foliares de 45–90 × 25–50 mm, 

enquanto que P. guajava possui mais de 10 pares 
de nervuras secundárias e lâminas foliares de 
60–130 × 35–80 mm.

6.4. Psidium sp. 
Arvoreta de 2 m de alt.; ramos jovens 

castanho-amarelados, curto indumento ferrugíneo, 
cilíndrico nas partes terminais, sem pontuações 
translúcidas; ramos adultos castanho-amarelados, 
glabros. Folhas com pecíolos de 3–5 mm de compr., 
verde-claros, com esparso e curto indumento 
ferrugíneo, canaliculados, sem pontuações 
translúcidas; lâminas de 30–45 × 15–30 mm, 
obovais ou elípticas; ápice atenuado, base aguda 
ou atenuada; faces adaxial e abaxial glabra, porém, 
nas folhas novas pode haver curto indumento 
ferrugíneo ao longo da nervura central da face 
adaxial, discolores, cartáceas; margem revoluta na 
parte basal; nervura central levemente sulcada na 
face adaxial e saliente na face abaxial, de 14–18 
pares de nervuras secundárias, nervura marginal 
em arcos, de 0,5–2,0 mm da margem; pontuações 
translúcidas visíveis a olho nu, salientes em ambas 
as faces. Flores e frutos não vistos.
Material examinado: Iperó, Floresta Nacional de 
Ipanema: 23°26’0.51”S, 47°36’39.36”O, 27.IX.2012, 
A.T. Silva 1 (SORO).

Na FLONA Ipanema ocorre em local de 
afloramentos rochosos, no início da trilha da Pedra 
Santa, Floresta Estacional Semidecidual.

Psidium sp. foi encontrada em fase  vegetativa 
e não foi possível sua identificação até  espécie. 
Difere das demais espécies de Psidium da FLONA 
Ipanema por apresentar folhas cartáceas, com 
margem revoluta na base e pontuações translúcidas 
visíveis ao olho nu.

Agradecimentos
A g r a d e c e m o s  à  C o o r d e n a ç ã o  d e 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), a concessão da bolsa de Mestrado. À 
professora Fiorella Fernanda Mazine Capelo, a 
orientação. Aos funcionários e professores do 
curso de Diversidade Biológica e Conservação 
da Universidade Federal de São Carlos campus 
Sorocaba. Aos curadores e funcionários dos 
herbários visitados. Aos funcionários da Floresta 
Nacional de Ipanema e Instituto Chico Mendes.

Referências
Albuquerque, G.B & Rodrigues, R.R. 2000. A vegetação 

do Morro de Araçoiaba, Floresta Nacional de 
Ipanema, Iperó (SP). Scientia Forestalis 58: 145-159.



Myrtaceae na FLONA Ipanema, Iperó, São Paulo, Brasil

Rodriguésia 67(1): 203-223. 2016

223

Bataghin, F.A.; Barros, F. & Pires, J.S.R. 2010. 
Distribuição	da	comunidade	de	epífitas	vasculares	
em sítios sob diferentes graus de perturbação na 
Floresta Nacional de Ipanema, São Paulo, Brasil. 
Revista brasileira de Botânica 33: 501-512.

BFG. 2015. Growing knowledge: an overview of Seed 
Plant diversity in Brazil. Rodriguésia 66: 1085-1113.

Esposito-Polesi, N.P.; Rodrigues, R.R. & Almeida, M. 
2011. Anatomia ecológica da folha de Eugenia 
glazioviana Kiaersk (Myrtaceae). Revista Árvore 
35: 255-263. 

Fávero, O.A; Nucci, J.C. & De Biase, M. 2007. Unidades 
de paisagem e zoneamento ambiental: subsídios 
para a gestão da Floresta Nacional de Ipanema, 
Iperó/SP. Revista Ra 'e ga 14:35-53.

Govaerts, R.; Sobral, M.; Ashton, P.; Barrie, F.; Holst, 
B.K.; Landrum, L.R.; Matsumoto, K.; Mazine, F.F.; 
Nic Lughadha, E.; Proença, C.; Soares-Silva, L.H.; 
Wilson, P.G. & Lucas, E. 2008. World checklist of 
selected families: Myrtaceae. Disponível em <http://
www.kew.org/wcsp/>. Acesso em 1 agosto 2013.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). 2003. Plano de 
Manejo: Floresta Nacional de Ipanema, Iperó. 
Ministério do Meio Ambiente, Brasília. 44p.

Judd, W.S.; Campbell, C.S.; Kellogg, E.A.; Stevens, P.F. 
& Donoghue, M.J. 2009. Sistemática Vegetal: um 
enfoque	filogenético.	3a ed. Artmed, Porto Alegre. 
632p.

Koch, I.; Cardoso-Leite, E.; Almeida, V.P.; Mazine, F.F.; 
Castello, A.C.D; Ferreira, L.C.; Kortz, A.R.; Kataoka 
E.Y.; Coelho, S. & Mota, M.T. 2014. Plantas com 
flores	e	frutos	das	áreas	de	vegetação	remanescentes	
do Município de Sorocaba. Biodiversidade do 
Município de Sorocaba, Sorocaba. Pp. 79-125.

Landrum, L.R. 1986. Campomanesia, Pimenta, 
Blepharocalyx, Legrandia, Acca, Myrrhinium and 
Luma. Flora Neotropica 45: 1-178.

Landrum, L.R. & Kawasaki, M.L. 1997. The genera 
of Myrtaceae in Brazil: an illustrated synoptic 
treatment	 and	 identification	 keys.	Brittonia 49: 
508-536.

Leitão Filho, H.F. 1982. Aspectos taxonômicos das 
florestas	do	Estado	de	São	Paulo.	Silvicultura	em	
São Paulo 16: 197-206. 

Leitão-Filho, H.F. 1993. Ecologia da Mata Atlântica de 
Cubatão (São Paulo). Editora Unesp, São Paulo. 184p.

Lima, D.F.; Goldenberg, R. & Sobral, M. 2011. O gênero 
Campomanesia (Myrtaceae) no estado do Paraná, 
Brasil. Rodriguésia 62: 683-693. 

Lucas, E.J.; Harris, S.A.; Mazine, F.F.; Belsham, S.R.; 
Nic Lughadha, E.M.; Telford, A.; Gasson, P.E. & 
Chase, M.W. 2007. Suprageneric phylogenetics of 
Myrteae, the generically richest tribe in Myrtaceae 
(Myrtales). Taxon 56: 1105-1128.

Lucas, E.J.; Matsumoto, K.; Harris, S.A.; Nic Lughadha, 
E.M.; Benardini, B. & Chase, M.W. 2011. 
Phylogenetics, Morphology, and Evolution of the 
Large Genus Myrcia s. l. (Myrtaceace). International 
Journal of Plant Sciences 172: 915-934.

Regalado, L.B. 2005. Contribuição ao gerenciamento 
da Floresta Nacional de Ipanema: o uso de base 
cartográfica	 digital	 na	 construção	 de	 um	modelo	
alternativo ao plano de manejo. Tese de Doutorado 
em Ciências da Engenharia Ambiental - Escola de 
Engenharia de São Carlos. Universidade de São 
Paulo, São Carlos. 173p.

Ross, J.L.S. & Moroz, I.C. 1997. Mapa Geomorfológico do 
Estado de São Paulo. Laboratório de Geomorfologia. 
Mapas	 e	Relatório.	Depto.	Geografia	 (FFLCH	 -	
USP)/	 Laboratório	 de	Cartografia	Geotécnica	 e	
Geologia Aplicada (IPT)/ FAPESP, São Paulo. 64p.

Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2013. Botânica Sistemática: 
Guia	Ilustrado	para	Identificação	das	Famílias	de	
Fanerógamas Nativas e Exóticas do Brasil, Baseado 
em APG III. 3ª ed. Editora Plantarum, Nova Odessa. 
768p.

Stevens, P.F. 2012. Angiosperm Phylogeny Website. 
Version 12. Disponível em <http://www.mobot.
org/MOBOT/research/APweb/>. Acesso em 8 
agosto 2013. 

Sytsma, K.J.; Litt, A.; Zjhra, M.L.; Pires, J.C.; Nepokroeff, 
M.; Conti, E. & Wilson, P. 2004. Clades, clocks, and 
continents: historical and biogeographical analysis 
of Myrtaceae, Vochysiaceae, and relatives in the 
Southern Hemisphere. International Journal of Plant 
Sciences 165: 85-105.

Ziparro, V.B.; Guilherme, F.A.G.; Almeida-Scabbia, R.J. 
& Morellato, L.P.C. 2005. Levantamento Florístico 
de Floresta Atlântica no Sul do Estado de São Paulo, 
Parque Estadual Intervales, Base Saibadela. Biota 
Neotropica5 (1). Disponível em <http://www.biol.
ruu.nl./~palaeo/glossary/glos-int.htm>. Acesso em 
5 maio 2014.

Artigo recebido em 03/09/2014. Aceito para publicação em 23/10/2015.





Resumo 
A Serra Negra é um fragmento do Complexo da Mantiqueira, localizado entre os municípios de Lima 
Duarte, Santa Bárbara do Monte Verde, Rio Preto e Olaria, com altitudes variando entre 800 e 1700m. 
A vegetação apresenta um mosaico composto por florestas e ambientes campestres, destacando-se 
o campo rupestre por toda a amplitude altimétrica. Um amplo estudo florístico foi realizado entre 
os anos de 2003 e 2014, e os espécimes coletados foram depositados no Herbário Leopoldo Krieger 
(CESJ), da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo do presente estudo foi realizar um 
inventário florístico e taxonômico para a família Ericaceae da Serra Negra. Foram registradas oito 
espécies pertencentes a três gêneros, sendo Agarista e Gaylussacia os mais ricos, com quatro e três 
espécies respectivamente, e Gaultheria representado por apenas uma espécie. São apresentadas chaves 
de identificação, descrições das espécies, ilustrações de caracteres diagnósticos e comentários de 
distribuição geográfica, ecológicos e taxonômicos.
Palavras-chave: Complexo da Mantiqueira, Floresta Atlântica, campo rupestre, flora.

Abstract 
Serra Negra is a fragment of the Mantiqueira Range located among Lima Duarte, Santa Bárbara 
do Monte Verde, Rio Preto and Olaria, with altitudes between 800 and 1700 m. The vegetation is 
represented by a mosaic of forests and field environments, of which the “campo rupestre” must be 
highlighted, due to its occurrence in the whole altitudinal range in the area. A wide floristic study 
was conducted between the years 2003 and 2014 and the collected specimens were deposited in the 
Herbarium Leopoldo Krieger (CESJ), of the Universidade Federal de Juiz de Fora. The aim of the 
present study was to conduct a floristic and taxonomic inventory to the family Ericaceae of the Serra 
Negra. It were recorded eight species belonging to three genera, of which Gaylussacia and Agarista 
were the richest, with four and three species, respectively, and Gaultheria represented by just one 
species. Identification keys, descriptions, illustrations of diagnostic characters, and comments of 
geographic distribution, ecological and taxonomic are provided.
Key words: Mantiqueira Range, Atlantic Forest, “campo rupestre”, flora.
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Introdução
Ericaceae apresenta distribuição cosmopolita, 

ocorrendo principalmente nas regiões temperadas e 
subtropicais, abrangendo cerca de 4.100 espécies 
pertencentes a 124 gêneros (Judd et al. 2008). 
É constituída por plantas geralmente lenhosas, 
predominantemente arvoretas heliófilas, que 
preferem habitat de pH ácido. Muitas espécies 
são consideradas boas colonizadoras, podendo 

ser encontradas sob a forma epifítica e epilítica 
(Stevens 1971). No Brasil, a família é representada 
por 12 gêneros e 98 espécies, com distribuição 
predominante nos campos rupestres e de altitude 
das regiões Sudeste e Sul do país (Souza & Lorenzi 
2012; BFG 2015).

A Floresta Atlântica, um dos hotspots 
mundiais de biodiversidade, possui um grande 
número de espécies endêmicas e vem sofrendo 
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rápida redução de sua extensão ao longo dos anos 
(Myers et al. 2000). Embora o Domínio Atlântico 
apresente fitofisionomia majoritariamente florestal, 
a presença de ecossistemas associados (como as 
restingas e ambientes campestres) permite uma 
riqueza considerável de espécies de Ericaceae. 
Com isso, a riqueza de espécies de Ericaceae 
atualmente registrada para o Brasil, especialmente 
na Floresta Atlântica, pode estar subestimada. A 
literatura especializada compreende um amplo 
estudo sobre Ericaceae no Brasil (Kinoshita-
Gouvêa 1980), revisão taxonômica de Gaylussacia 
(Romão 2011), além de algumas floras estaduais 
e ou regionais neste domínio fitogeográfico (e.g., 
Romão & Souza 2003; Silva & Cervi 2006; 
Marinero et al. 2007; Kinoshita & Romão 2012; 
Mezabarba et al. 2013).

Deste modo, o presente estudo vem contribuir 
com o conhecimento da família Ericaceae no estado 
de Minas Gerais e tem como objetivos inventariar as 
espécies ocorrentes na Serra Negra, no Complexo 
da Mantiqueira, localizado na região sudeste de 
Minas Gerais, bem como fornecer dados sobre 
habitats de ocorrência, descrições das espécies, 
ilustrações e chaves para sua identificação, além de 
comentários de distribuição geográfica, ecológicos 
e taxonômicos. 

Material e Métodos
A Serra Negra faz parte do Complexo da 

Mantiqueira, com limite Norte 21º58’S, 43º53’W; 
Sul 22º01’S, 43º52’W, Leste 21º58’ S, 43º50’W 
e Oeste 21º58’S, 43º56’W, compreendida entre 
os municípios de Lima Duarte, Santa Bárbara do 
Monte Verde, Rio Preto e Olaria (Fig. 1). Apresenta 
altitudes entre 800 e 1700 m.s.m. O clima é do 
tipo Cwb (Köppen), mesotérmico úmido, com 
invernos secos e frios e verões brandos e úmidos, 
apresentando uma precipitação média anual de 
1886 mm (Salimena et al. 2013). 

A vegetação está inserida no Domínio 
Atlântico, apresentando um mosaico composto 
por matas ciliares, campos rupestres, florestas 
ombrófilas e semidecíduas. Destas, a mais comum 
é o campo rupestre que está distribuído por toda a 
amplitude altimétrica, estando representada pelo 
estrato arbustivo denso nas áreas mais baixas e com 
um predomínio de espécies herbáceas, distribuídas 
em afloramentos rochosos, nas cotas mais altas 
(Menini Neto et al. 2009; Valente et al. 2011; 
Salimena et al. 2013).

O inventário florístico foi realizado através 
de cerca de 50 expedições entre os anos de 2003 

e 2014, buscando cobrir a maior parte possível 
da área estudada. Os espécimes férteis foram 
coletados, fotografados e herborizados segundo 
metodologia de Fidalgo & Bononi (1984), 
tendo suas principais características anotadas e 
depositadas posteriormente no Herbário Leopoldo 
Krieger (CESJ), da Universidade Federal de Juiz 
de Fora, com duplicatas enviadas para o herbário 
ESA (acrônimos segundo Thiers, continuamente 
atualizado). O material examinado está listado 
em ordem alfabética de município e localidades 
específicas. No caso de haver mais de um material 
nestas condições a ordem adotada foi cronológica.

A identificação das espécies e obtenção dos 
dados de distribuição geográfica foram feitos 
através de comparação com material já identificado 
por especialistas, além de consultas a literatura 
especializada (Kinoshita-Gouvêa 1980; Judd 1995; 
Romão & Souza 2003; Romão et al. 2004; Silva 
& Cervi 2006; Marinero et al. 2007; Kinoshita & 
Romão 2011, 2012; Romão 2011; Mezabarba et al. 
2013). As descrições dos gêneros foram baseadas 
nos espécimes coletados na Serra Negra, e a 
terminologia morfológica utilizada nas descrições 
das espécies foi baseada em Radford (1974), Harris 
& Harris (2003) e Gonçalves & Lorenzi (2007).

Resultados e Discussão
Foram registradas na Serra Negra oito 

espécies de Ericaceae distribuídas em três 
gêneros, sendo Agarista e Gaylussacia aqueles 
com maior riqueza, apresentando quatro e 
três espécies respectivamente, e Gaultheria 
representado por apenas uma espécie. Alguns 

Figura 1 – Localização da Serra Negra, Minas 
Gerais, Brasil (Fonte: Salimena et al. 2013). 
Figure 1 – Location of Serra Negra, Minas Gerais, Brazil 
(Source: Salimena et al. 2013).
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Áreas Nº de espécies Referências

Serra Negra, MG 8 Cabral et al. (neste artigo)

Parque Nacional do Caparaó, MG/ES 6 Romão & Souza (2003)

Grão-Mogol, MG 5 Romão et al. (2004)

Parque Nacional do Itatiaia, MG/RJ 14 Mezabarba et al. (2013)

Parque Estadual da Serra do Papagaio, MG 10 Cabral et al. (dados não publicados)

Tabela 1 – Comparação entre estudos sobre a família Ericaceae realizados em Minas Gerais.
Table 1 – Comparison between studies about the family Ericaceae conducted in Minas Gerais.

Chave para identificação dos gêneros de Ericaceae ocorrentes na Serra Negra

1. Ovário ínfero; fruto do tipo nuculânio ................................................................................ Gaylussacia
1’. Ovário súpero; fruto do tipo cápsula.

2. Filetes geniculados; anteras sem aristas ou túbulos terminais .......................................... Agarista
2’. Filetes não geniculados; antera com aristas ou túbulos terminais .................................Gaultheria

Chave para identificação das espécies de Agarista 

1. Folhas 2–8,4 cm compr., margem plana; pecíolo 5–30 mm compr.
2. Pecíolo 10–30 mm compr., flexível; ramos, raque da inflorescência e pedicelo glabros....................  

 ...............................................................................................................................2. A. glaberrima

estudos florísticos específicos sobre a família 
realizados em Minas Gerais apresentaram número 
de espécies semelhante ao do presente trabalho 
(Tab. 1).

Agarista hispidula (DC.) Hook. ex Nied. 
e A. oleifolia (Cham.) G. Don var. oleifolia são 
encontradas na Serra Negra exclusivamente até 
1.500 m.s.m. As demais espécies distribuem-se de 

modo mais uniforme ao longo de toda a amplitude 
altitudinal da área estudada (entre 800 e 1700 
m.s.m.), preferencialmente no campo rupestre. 
No presente trabalho, os limites da distribuição 
geográfica de Gaylussacia montana (Pohl) Sleumer 
var. angustifolia foram ampliados para o Complexo 
da Mantiqueira, sendo anteriormente considerada 
endêmica da Cadeia do Espinhaço (Romão 2011).

Agarista G. Don ex G. Don
Arbustos a arvoretas, geralmente eretos; ramos 

glabros a pilosos. Folhas alternas a subopostas, esparsas 
ou adensadas, coriáceas, margem plana a fortemente 
revoluta, inteira a ligeiramente ondulada, glabras 
ou pilosas, geralmente com tricomas glandulares-
capitados na face abaxial, ápice frequentemente 
com glândula espessa. Inflorescência tipo panícula 
ou racemo, axilar a terminal, bracteada na base da 
raque, glabra ou pilosa; bráctea floral 1; bractéolas 
2. Flores pentâmeras actinomorfas, geralmente 
pendentes; cálice 5-lobado, persistente; corola 
gamopétala, pentâmera, urceolada ou cilíndrica, 
alvo-esverdeada, alva, rosada a avermelhada; estames 
10, iguais entre si; filete geniculado, achatado, 

dorso piloso, anteras ovoide-oblongas, bífidas, 
dorsifixas na metade inferior, deiscência poricida, 
teca truncada, desprovida de apêndice; ovário súpero, 
5-locular, lóculo multiovulado, globoso, estilete 
filiforme levemente dilatado próximo ao ápice do 
ovário. Cápsula loculicida, subglobosa com suturas 
levemente espessadas próximo ao ápice; sementes 
numerosas, fusiformes. 

Agarista abrange 31 espécies, ocorrendo 
predominantemente nas Américas, com apenas 
uma espécie na África, A. salicifolia (Lam.) G. 
Don. No Brasil, estão relacionadas 21 espécies com 
distribuição predominante nos campos rupestres da 
Cadeia do Espinhaço até os campos de altitude nas 
regiões Sul e Sudeste do país (Judd 1995; BFG 2015).
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1. Agarista chlorantha (Cham.) G. Don, Gen. Hist. 
3: 838. 1934. Fig. 2a

Arbusto ereto, 1,5–2 m alt. Tricomas simples 
nas folhas, raque da inflorescência, brácteas, flores 
e frutos; tricomas glandulares na face abaxial 
das folhas. Ramos glabros. Folhas coriáceas, 
estreito-ovadas, 0,9–1,5 × 0,4–0,9 cm, glabras 
a esparsamente cano-pubescentes na nervura 
principal em ambas as faces, frequentemente 
híspido-gandular na face abaxial, base cordada, 
margem revoluta, ligeiramente ondulada, ápice 
agudo a arredondado, mucronulado; pecíolo 2–4 
mm compr., rígido. Inflorescência racemosa ou 
paniculada, axilar, 6–12-flora; raque 0,6–1,2 cm 
compr., densamente cano-tomentosa; brácteas 
1–2 mm compr., lanceoladas; bractéolas ca. 0,6 
mm compr., triangulares a lineares. Pedicelo 4–7 
mm compr., densamente cano-pubescente; cálice 
ca. 2,5 × 1,5 mm, lobos ovados a triangulares, 
esparsamente pubescentes, densamente na margem 
e próximo à base; corola rósea quando em botão, 
alva após antese, cilíndrica-urceolada, 6–7 mm 
compr., glabra; filete ca. 4 mm compr., densamente 
pubescente, antera ca. 1,5 mm compr.; ovário 
esparsamente pubescente. Cápsula subglobosa, 5–8 
mm diâm., castanho-acinzentada.
Material examinado: Olaria. Serrinha, Sítio do Rinaldo 
Degredo: 22.VIII.2009, bot., fl. e fr., J.H.C. Ribeiro et al. 
193 (CESJ). Rio Preto. Ninho da Égua: 28.IV.2008, fr., 
F.S. Souza et al. 427 (CESJ); Serra da Caveira D’anta, 
Fazenda da Tiririca: 23.II.2004, fr., K. Antunes et al. 26 
(CESJ, ESA). 

Agarista chlorantha é muito similar e 
normalmente confundida com A. hispidula, que 
também ocorre na Serra Negra, por apresentarem 
hábito arbustivo, folhas com margem revoluta e 
dimensões semelhantes (0,9–1,5 × 0,4–0,9 cm em A. 
chlorantha e 0,6–1,7 × 0,3–0,9 cm em A. hispidula). 
Porém, A. chlorantha diferencia-se pela corola alva 
e glabra, após a antese. Ocorre nos estados de Minas 
Gerais, São Paulo até Santa Catarina, e Distrito 
Federal (BFG 2015). Na Serra Negra A. chlorantha 
é encontrada em áreas de campo rupestre.

2. Agarista glaberrima (Sleumer) Judd, J. Arnold 
Arbor. 65: 336. 1984. Fig. 2b-c

Arbusto ou arvoreta, 0,4–3 m alt. Tricomas 
simples nas folhas; tricomas glandulares ausentes. 
Ramos glabros. Folhas coriáceas, frequentemente 
conduplicadas, ovadas a estreito-ovadas, 2,5–8,4 
× 1–3,1 cm, glabras em ambas as faces ou 
esparsamente cano-pubescentes na nervura 
principal na face adaxial, frequentemente com 
glândulas foveoladas conspícuas nigrescentes 
esparsas na face abaxial, base arredondada a 
atenuada, por vezes assimétrica, margem plana, 
inteira, ápice agudo a ligeiramente acuminado, 
mucronulado, glândula apical alongada; pecíolo 
10–30 mm compr., flexível. Inflorescência 
racemosa ou paniculada, axilar ou terminal, 8–22–
flora; raque 1,3–8,2 cm compr., glabra; brácteas, ca. 
1,5 mm compr., lineares a triangulares; bractéolas 
ca. 1 mm compr., estreito-triangulares. Pedicelo 
3–9 mm compr., glabro; cálice 1,8–2 × 1,2–1,3 
mm, lobos triangulares, glabros; corola alva a 
esverdeada com margens e ápice róseos, cilíndrica-
urceolada, 8–11 mm compr., glabra; filete 3–4 mm 
compr., densamente pubescente, antera ca. 1,5 mm 
compr.; ovário glabro. Cápsula subglobosa, 5–8 
mm diâm., castanha a negra.
Material examinado: Lima Duarte. 15.XI.2003, fl. e fr., 
F.R.G. Salimena et al. 1146 (CESJ, ESA); 25.X.2008, fl. 
e fr., A.C. Mezzonato et al. 4 (CESJ);  25.X.2008, fl. e fr., 
J.A. Oliveira et al. 5 (CESJ); 25.X.2008, fl. e fr., J.H.C. 
Ribeiro et al. 24 (CESJ); Fazenda Serra Negra: 4.IV.2009, 
fr., S.A. Roman et al. 82 (CESJ). Olaria, Serrinha, Sítio 
do Rinaldo Degredo: 28.VII.2009, fl. e fr., F.S. Souza et 
al. 740 (CESJ). Rio Preto. 20.VIII.2004, fl. e fr., C.N. 
Matozinhos et al. 11 (CESJ); 3.II.2009, fl. e fr., J.A. 
Oliveira et al. 24 (CESJ); Burro de Ouro: 29.IV.2008, 
fl., S.A. Roman et al. 71 (CESJ); Cânion do Funil: 
27.IV.2008, fr., S.A. Roman et al. 60 (CESJ); Próximo a 
Gruta do Funil: 3.VI.2012, fr., J.H.C. Ribeiro et al. 235 
(CESJ); São Lourenço do Funil: 8.XII.2007, fl. e fr., 
F.R.G. Salimena et al. 2550 (CESJ); Serra da Caveira 
D’anta, Fazenda da Tiririca: 15.XI.2003, fl. e fr., F.R.G. 
Salimena et al. 1137 (CESJ, ESA); 15.XI.2003, fl. e fr., 
F.R.G. Salimena et al. 1146 (CESJ, ESA); 22.II.2004, 

2’. Pecíolo 5–11 mm compr., rígido; ramos esparsamente cano-pubescentes, raque da inflorescência 
e pedicelo esparsa a densamente cano-tomentosos .............................. 4. A. oleifolia var. oleifolia

1’. Folhas 0,6–1,7 cm compr., margem ligeira a fortemente revoluta; pecíolo 2–4 mm compr.
3. Ramos glabros; folhas glabras a esparsamente cano-pubescentes na nervura principal em ambas 

as faces; corola alva, glabra .................................................................................. 1. A. chlorantha
3’. Ramos esparsa a densamente cano-tomentosos; folhas glabras a esparsamente cano-pubescentes em 

todo o limbo da face abaxial; corola rósea a avermelhada, esparsa a densamente cano-pubescente 
 ..................................................................................................................................3. A. hispidula
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Figura 2 – a. Agarista chlorantha, vista lateral da flor com bractéolas. b-c. Agarista glaberrima – b. detalhe do ramo; 
c. face adaxial da folha. d-i. Agarista hispidula – d. face abaxial da folha; e. corte tranversal do ovário e sépalas; f. 
vista lateral do gineceu e sépalas; g. corte longitudinal do ovário e sépalas; h. vista dorsal do estame; i. vista frontal 
do estame. j-l. Agarista oleifolia – j. detalhe do ramo; k. face adaxial da folha; l. vista lateral da flor com bractéolas. 
Figure 2 – a. Agarista chlorantha, lateral view of the flower with bracteoles. b-c. Agarista glaberrima – b. detail of the branch; c. adaxial 
side of the leaf. d-i. Agarista hispidula – d. abaxial side of the leaf; e. cross section of the ovary and sepals; f. side view of gynoecium 
and sepals; g. longitudinal section of the ovary and sepals; h. dorsal view of the stamen; i. frontal view of the stamen. j-l. Agarista 
oleifolia – j. detail of the branch; k. adaxial side of the leaf; l. lateral view of the flower with bracteoles.
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fr., K. Antunes et al. 4 (CESJ, ESA); 26.II.2004, fl., 
K. Antunes et al. 61 (CESJ, ESA); Trilha para Água 
Amarela: 17.III.2007, fl., N.L. Abreu et al. 152 (CESJ); 
29.IX.2012, fl. e fr., G.A. Souza et al. 15 (CESJ); Vilarejo 
do Funil: 21.V.2004, fr., F.R.G. Salimena et al. 1302 
(CESJ, ESA); 21.V.2004, fl. e fr., F.R.G. Salimena et al. 
1325 (CESJ, ESA). 

Agarista glaberrima está relacionada na área 
de estudo com Agarista oleifolia var. oleifolia 
como espécie morfologicamente mais próxima, 
por ambas apresentarem folhas com margem plana, 
de tamanho semelhante (2,5–8,4 × 1–3,1 cm em 
A. glaberrima e 2–4,4 × 1,1–2 cm em A. oleifolia) 
e hábito variando de arbusto a arvoreta. Porém 
A. glaberrima se diferencia desta por apresentar 
pecíolo flexível de 10–30 mm compr., além de raque 
da inflorescência e pedicelo glabros. É considerada 
por alguns autores, como Sleumer (1959), como 
variedade de A. eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) 
G.Don (a qual não foi registrada na Serra Negra) 
por ambas apresentarem folhas estreito-alongadas e 
pendentes, geralmente conduplicadas, com pecíolo 
flexível e por serem arbustos esguios. Porém, estas 
espécies se diferenciam quanto ao indumento da 
raque da inflorescência, que em A. eucalyptoides é 
ferrugíneo-pubescente e em A. glaberrima é glabra. 
Agarista glaberrima é endêmica de Minas Gerais 
(BFG 2015). Na Serra Negra é encontrada em áreas 
de campo rupestre e interior de floresta. 

3. Agarista hispidula (DC.) Hook. ex Nied., Bot. 
Jahrb. Syst. 11: 236. 1889. Fig. 2d-i

Arbusto ereto, 0,5–2 m alt. Tricomas simples 
nos ramos, folhas, raque da inflorescência, brácteas, 
flores e frutos; tricomas glandulares ausentes. 
Ramos esparsa a densamente cano-tomentosos. 
Folhas coriáceas, ovadas a estreito-ovadas, 0,6–1,7 
× 0,3–0,9 cm, glabras a glabrescentes na face 
adaxial, esparsamente cano-pubescentes na nervura 
principal e próximo à ela, glabras a esparsamente 
cano-pubescentes em todo o limbo, às vezes com 
glândulas foveoladas nigrescentes inconspícuas 
associadas às nervuras secundárias na face 
abaxial, base cordada, margem revoluta, inteira a 
ligeiramente ondulada, ápice acuminado a agudo-
mucronulado, glândula apical espesso-alongada; 
pecíolo 2–3 mm compr., rígido. Inflorescência 
racemosa ou paniculada, axilar, 4–10–flora; raque 
0,9–4 cm compr., densamente cano-pubescente a 
tomentosa; brácteas ca. 2,5 mm compr., lineares a 
triangulares; bractéolas 1–2 mm compr., lineares. 
Pedicelo 4–10 mm compr., densamente cano-
pubescente a tomentoso; cálice 2,5–3,5 × 2–2,5 

mm, lobos ovados a deltoides, esparsamente cano-
pubescentes, densamente na margem; corola rósea 
a avermelhada, cilíndrica-urceolada, 6–10 mm 
compr., esparsa a densamente cano-pubescente; 
filete 5,5–6 mm compr., densamente viloso, antera 
ca. 2 mm compr.; ovário densamente pubescente. 
Cápsula subglobosa, 4–6 mm diâm., castanho-
acinzentada.
Material examinado: Olaria. Serrinha, Sítio do Rinaldo 
Degredo: 22.VIII.2009, fl. e fr., J.H.C. Ribeiro et al. 
198 (CESJ); 22.VIII.2009, bot. e fl., J.A. Oliveira et 
al. 101 (CESJ). Rio Preto. Burro de Ouro: 29.IV.2008, 
fl., S.A. Roman et al. 69 (CESJ); 12.VII.2008, fl., N.L. 
Abreu et al. 248 (CESJ); Cachoeira da Água Vermelha: 
26.VI.2008, fl. e fr., F.S. Souza et al. 492 (CESJ); Fazenda 
Santa Luzia: 31.VI.2007, fl., F.R.G. Salimena et al. 2455 
(CESJ); Ninho da Égua: 21.I.2006, fl. e bot., T. Konno et 
al. 862 (CESJ); São Lourenço do Funil: 8.XII.2007, fl. e 
fr., F.R.G. Salimena et al. 2548 (CESJ); 8.XII.2007, fl. e 
fr., L. Menini Neto et al. 446 (CESJ); Trilha atrás da Gruta 
do Funil: 16.III.2007, fr., N.L. Abreu et al. 139 (CESJ); 
Trilha para o Ninho da Égua: 22.IV.2005, fl. e bot.,  K. 
Antunes  et  al. 173 (CESJ); 31.VII.2009, fl. e fr., J.H.C. 
Ribeiro et al. 178 (CESJ); Vilarejo do Funil: 21.II.2004, 
fl. e fr., F.R.G. Salimena et al. 1312 (CESJ, ESA). 

Agarista hispidula está relacionada na 
área de estudo com A. chlorantha como espécie 
morfologicamente mais próxima, da qual é distinta 
por apresentar corola pubescente e de coloração 
rósea a avermelhada. Segundo Judd (1995), A. 
hispidula também pode possuir corola alva, fato 
não observado nos espécimes ocorrentes na Serra 
Negra. Ocorre em Goiás e principalmente no sul de 
Minas Gerais, próximo às divisas com São Paulo e 
Rio de Janeiro (Judd 1995; BFG 2015). Na Serra 
Negra é encontrada em áreas de campo rupestre e 
bordas de floresta.

4. Agarista oleifolia (Cham.) G. Don var. oleifolia, 
Gen. Hist. 3: 838. 1834. Fig. 2j-l

Arbusto a arvoreta, 2–3 m alt. Tricomas 
simples nos ramos, folhas, raque da inflorescência, 
brácteas e frutos; tricomas glandulares ausentes. 
Ramos esparsamente cano-pubescentes. Folhas 
coriáceas, elípticas a oblongas, 2–4,4 × 1,1–2 
cm, glabras ou esparsamente cano-pubescentes 
em ambas as faces, às vezes com glândulas 
foveoladas, nigrescentes, conspícuas no limbo 
da face abaxial, base arredondada a assimétrica, 
ligeiramente cordada, margem plana, inteira a 
ligeiramente ondulada, ápice agudo a acuminado, 
mucronulado; pecíolo 5–11 mm compr., rígido. 
Inflorescência racemosa ou paniculada, axilar, 
7–12–flora; raque 5,5–9 cm compr., esparsa a 
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densamente cano-tomentosa; brácteas 2–3 mm 
compr., linear-lanceoladas; bractéolas ca. 2 mm 
compr., lineares. Pedicelo 4-8 mm compr., esparsa 
a densamente cano-tomentoso; cálice 2–2,5 × 
1–1,5 mm, lobos triangulares, esparsamente cano-
tomentosos, densamente na margem; corola rósea 
a avermelhada, cilíndrica a ligeiramente urceolada, 
7–8 mm compr., glabra; filete ca. 5 mm compr., 
pubescente, antera ca. 1,5 mm compr.; ovário 
densamente pubescente. Cápsula subglobosa, 4–6 
mm diâm., negra.
Material examinado: Rio Preto. Fazenda da Tiririca: 
23.II.2004, fl., F.R.G. Salimena et al. 1236 (CESJ, ESA); 
São Lourenço do Funil: 7.XII.2007, fl. e fr., F.R.G. 
Salimena et al. 2549 (CESJ).

Agarista oleifolia var.  oleifolia está 
relacionada na área de estudo com A. glaberrima 
como espécie morfologicamente mais próxima 
(detalhes no comentário desta espécie). Porém 
A. oleifolia se diferencia desta, pela presença de 
pilosidade nos ramos, raque da inflorescência 
e pedicelo, além de pecíolo rígido. Judd (1984) 
reconheceu dois táxons baseado no indumento da 
raque da inflorescência, A. oleifolia var. oleifolia 
e A. oleifolia var. glabra (Meisn.) Judd, dos quais 
apenas o primeiro ocorre na área de estudo. A 
variedade oleifolia possui a raque da inflorescência 
esparsa a densamente pubescente (vs. raque 
da inflorescência glabra na variedade glabra). 
Agarista oleifolia está amplamente distribuída 
no Brasil, ocorrendo desde a Bahia até o Paraná, 
estendendo-se para oeste, no estado do Mato 
Grosso (BFG 2015). Na Serra Negra é encontrada 
em áreas de campo rupestre.

5. Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt 
var. eriophylla, Bot. Mag., 170: t. 254. 1955. 
 Fig. 3a-i

Subarbusto, arbusto ou arvoreta, 0,6–2 m 
alt. Tricomas simples não glandulares nos ramos, 
folhas, raque da inflorescência, brácteas, flores 
e frutos; tricomas glandulares ausentes. Ramos 
densamente cano-tomentosos a lanosos. Folhas 
alternas, coriáceas, ovadas, oblongas ou largo-
elípticas, 2,2–9,1 × 1,5–6,2 cm, esparsamente 
ferrugíneas a cano-pubescentes, densamente 
na nervura principal na face adaxial, esparsa 
a densamente ferrugíneo-tomentosa a lanosa, 
densamente nas nervuras na face abaxial, 
base arredondada ou ligeiramente cordada, 
margem revoluta, ligeiramente serrilhada, ápice 
agudo a obtuso, mucronulado proeminente; 
pecíolo ca. 5 mm compr., rígido. Inflorescência 

racemosa, axilar, 7–20–flora; raque 3–12 cm 
compr., densamente ferrugíneo-tomentosa 
a lanosa; bráctea floral 1, 6–10 mm compr., 
linear-acuminada; bractéolas 2, ca. 3,5 mm 
compr., lanceoladas. Pedicelo 5-8 mm compr., 
hirsuto; cálice 2–2,7 × 1,5–2 mm, lobos 
ovados, densamente ferrugíneo-tomentosos 
a lanosos; corola rósea ou alva com máculas 
róseas, urceolada, 6–7 mm compr., densamente 
ferrugíneo-tomentosa a lanosa; filete ca. 2 mm 
compr., pubescente, antera ca. 1,5 mm compr.; 
ovário súpero, 5-locular, lóculo multiovulado, 
densamente pubescente. Cápsula subglobosa, 4–6 
mm diâm., vinácea, conspicuamente circundada 
por cálice carnoso e aderente.
Material examinado: Olaria. Serrinha, Sítio do Rinaldo 
Degredo: 28.VII.2009, fl., F.S. Souza et al. 745 (CESJ). 
Rio Preto. Burro de Ouro: 26.II.2006, fl., P.L. Viana et 
al. 1978 (CESJ); 12.VII.2008, fl., N.L. Abreu et al. 246 
(CESJ); Ninho da Égua: 28.IV.2008, fl. e fr., S.A. Roman 
et al. 65 (CESJ); Serra da Caveira D’anta, Fazenda da 
Tiririca: 23.II.2004, fl., K. Antunes et al. 23 (CESJ); 
Trilha para Cachoeira do Marciano: 30.VIII.2008, 
fl., N.L. Abreu et al. 277 (CESJ); 4.II.2009, fl., J.A. 
Oliveira et al. 29 (CESJ); Trilha para o Ninho da Égua: 
26.VIII.2004, fr., C.N. Matozinhos et al. 45 (CESJ); 
29.IV.2008, fl. e fr., S.A. Roman et al. 67 (CESJ); 
31.VII.2009, fl. e fr., J.H.C. Ribeiro et al. 180 (CESJ); 
16.VII.2014, fr., L.L. Justino et al. 69 (CESJ).

Gaultheria é constituído por 115 espécies 
de distribuição cosmopolita (Kinoshita & Romão 
2012). No Brasil, foram relacionadas oito espécies 
e um híbrido (BFG 2015).

Gaultheria eriophylla var. eriophylla é a 
única das duas variedades da espécie ocorrente 
no Brasil (BFG 2015), sendo G. eriophylla var. 
mucronata (J.Rémy) Luteyn restrita ao Peru 
e Bolívia (Stevens 1971). Pode ser facilmente 
reconhecida por apresentar indumento densamente 
ferrugíneo-tomentoso na face abaxial das folhas e 
na raque da inflorescência (Kinoshita & Romão 
2012). É endêmica da Região Sudeste do Brasil 
(BFG 2015). Na Serra Negra é encontrada em áreas 
de campo rupestre.

Gaylussacia Kunth
Subarbustos, arbustos ou arvoretas, eretos 

ou procumbentes; ramos glabrescentes a pilosos. 
Folhas alternas, adensadas a esparsas, cartáceas a 
subcoriáceas, margem ligeiramente revoluta, inteira 
a ligeiramente serreada, glabras ou pilosas, com 
tricomas simples ou glandulares, frequentemente 
com glândulas capitadas ou clavadas, ápice com 
glândula espessa. Inflorescência tipo racemo, 
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Figura 3 – a-i. Gaultheria eriophylla – a. face adaxial da folha; b. detalhe da nervura principal; c. face abaxial da 
folha; d. detalhe da nervura principal; e. vista lateral da flor com bractéolas e bráctea; f. vista frontal do estame; g. 
vista dorsal do estame; h. vista lateral do gineceu e sépalas; i. fruto imaturo com estilete persistente e sépalas. j-k. 
Gaylussacia densa – j. face adaxial da folha; k. vista lateral da flor com bractéola e bráctea. l-o. Gaylussacia montana 
– l. detalhe da glândula apical da folha; m. detalhe do pedicelo; n. vista frontal do estame; o. vista dorsal do estame. 
p-r. Gaylussacia rhododendron – p. detalhe do ramo; q. vista lateral da flor com bractéolas e bráctea e detalhe do 
indumento da bráctea; r. face adaxial da folha.
Figure 3 – a-i. Gaultheria eriophylla – a. adaxial side of the leaf; b. detail of the main vein; c. abaxial side of the leaf; d. detail of the 
main vein; e. lateral view of the flower with bracteoles and bract; f. frontal view of the stamen; g. dorsal view of the stamen; h. lateral 
view of gynoecium and sepals; i. immature fruit with persistent style and sepals. j-k. Gaylussacia densa – j. adaxial side of the leaf; k. 
lateral view of the flower with bracteole and bract. l-o. Gaylussacia montana – l. detail of the apical gland in the leaf; m. detail of the 
pedicel; n. frontal view of the stamen; o. dorsal view of the stamen. p-r. Gaylussacia rhododendron – p. detail of the branch; q. lateral 
view with bracteoles and bracts and detail of the indumenta of bract; r. adaxial side of the leaf.
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axilar a terminal, bracteada na base da raque, 
pilosa, geralmente com glândulas; bráctea 
floral 1, vistosa, às vezes foliácea; bractéolas 
2. Flores pentâmeras actinomorfas, pendentes; 
cálice 5-lobado, persistente; corola gamopétala, 
pentâmera, campanulada, tubuloso-campanulada, 
cilíndrico-urceolada ou urceolada, alva a rósea; 
estames 10, iguais entre si; filete reto, achatado, 
dorso piloso, anteras longo-tubulosas, bífidas, 
dorsifixas, deiscência poricida ou por pequena 

fenda apical introrsa; ovário ínfero, pseudo 
10-locular, lóculo uniovulado, estilete delgado. 
Nuculânio, subgloboso; 10 pirênios, sementes 
lenticulares. 

Gaylussacia abrange 54 espécies, com padrão 
de distribuição geográfica disjunto, ocorrendo no 
leste da América do Norte e na América do Sul, 
não possuindo representantes na América Central 
(Kinoshita-Gouvêa 1980; Romão 2011). No Brasil, 
ocorrem 43 espécies (BFG 2015).

Chave para identificação das espécies de Gaylussacia

1. Tricomas glandulares ausentes; folhas com margem inteira; corola esparsamente cano- pubescente, ca. 
5 mm compr. ........................................................................................................6. G. densa var. densa

1’. Tricomas glandulares presentes; folhas com margem ligeiramente serrilhada a serreada; corola glabra, 
6–9 mm compr.
2. Folhas 2–5,8 × 0,8–3 cm; pedicelo 4–5 mm compr.; brácteas 7–22 mm compr.; bractéolas 

lanceoladas; corola cilíndrico-urceolada; nuculânio 4–6 mm diâm. ................8. G. rhododendron
2’. Folhas 1,3–2,3 × 0,4–0,8 cm; pedicelo ca. 2 mm compr.; brácteas 4–7 mm compr.; bractéolas 

lineares; corola campanulada a tubuloso-campanulada; nuculânio ca. 3 mm diâm. ......................
 ....................................................................................................... 7. G. montana var. angustifolia

6. Gaylussacia densa Cham. var. densa, Linnaea 
8: 496. 1833. Fig. 3j-k

Arbusto, ca. 1 m alt. Tricomas simples nos 
ramos, folhas, raque da inflorescência, brácteas, 
flores e frutos; tricomas glandulares ausentes. 
Ramos glabrescentes. Folhas subcoriáceas, elípticas 
a ligeiramente ovadas, 1,5–2,9 × 0,6–1,3 cm, 
esparsamente cano-pubescentes, densamente na 
nervura principal em ambas as faces, frequentemente 
com glândulas capitadas ou clavadas, rubro-
nigrescentes, esparsas na face abaxial, base aguda 
a obtusa, margem ligeiramente revoluta próximo à 
base, inteira, ápice obtuso a arredondado, glândula 
apical espesso-calosa; pecíolo ca. 3 mm compr., 
rígido. Inflorescência racemosa, axilar ou terminal, 
6–10-flora; raque 1–2,8 cm compr., esparsamente 
cano-pubescente com glândulas ferrugíneas 
clavados ou capitados; brácteas 5–8 mm compr., 
rômbicas, com ápice avermelhado; bractéolas ca. 
3 mm compr., lineares a lanceoladas. Pedicelo 
2–3 mm compr., pubescente; cálice ca. 1,5 × 1,5 
mm, lobos deltoides, esparsa a densamente cano-
pubescentes, margem densamente cano-pubescente, 
glândulas ferrugíneas clavadas adensadas próximo 
ao hipanto; corola alva passando a rósea, urceolada, 
ca. 5 mm compr., esparsamente cano-pubescente; 
filete ca. 2 mm compr., pubescente, antera ca. 2 
mm compr.; hipanto glabro a setoso. Nuculânio 
subgloboso, 4–5 mm diâm., esverdeado a arroxeado.

Material examinado: Rio Preto. Cachoeira da Água 
Vermelha: 26.VI.2008, fl. e fr., F.S. Souza et al. 491 
(CESJ); Ninho da Égua: 28.IV.2008, fr., S.A. Roman et 
al. 64 (CESJ, ESA); Sítio do Neném Roque: 27.III.2013, 
fl. e fr., K. Antunes et al. 425 (CESJ); Trilha para o 
Marciano: 22.IV.2004, fr., N.L. Abreu et al. 17 (CESJ, 
ESA); 4.II.2009, fl., J.A. Oliveira et al. 28 (CESJ); Trilha 
para o Ninho da Égua: 21.I.2006, fl., T. Mota et al. 6 
(CESJ); 16.VII.2014, fl., L.L. Justino et al. 84 (CESJ).

Gaylussacia densa var. densa é um táxon 
muito variável principalmente em relação ao 
indumento dos ramos e das folhas, que podem ser 
glabras até densamente vilosas (Romão 2011). 
Nos espécimes encontrados na Serra Negra há 
um padrão relacionado ao indumento dos ramos 
(glabrescentes) e folhas (esparsamente cano-
pubescente, densamente na nervura principal em 
ambas as faces). Gaylussacia densa var. densa está 
relacionada morfologicamente na área de estudo 
com G. montana (Pohl) Sleumer var. angustifolia, 
por apresentarem hábito arbustivo, atingindo 1 
m alt. e folhas com dimensões similares (1,5–2,9 
× 0,6–1,3 cm em G. densa var. densa e 1,3–2,3 
× 0,4–0,8 cm em G. montana var. angustifolia). 
No entanto, distingue-se de G. montana var. 
angustifolia por apresentar corola esparsamente 
cano-pubescente e tricomas glandulares ausentes na 
planta. Gaylussacia densa var. densa é encontrada 
na Bahia e estados da Região Sudeste, ocorrendo 
no Domínio do Cerrado ao longo da Cadeia do 
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Espinhaço e Domínio Atlântico nas regiões de 
maiores altitudes da Serra da Mantiqueira (Romão 
2011; BFG 2015). Na Serra Negra pode ser 
encontrada em áreas de campo rupestre.

7. Gaylussacia montana var. angustifolia (Meisn.) 
Sleumer, Bot. Jahrb. Syst. 86: 344. 1967. 
 Fig. 3l-o

Arbusto, 0,7–1 m alt. Tricomas simples 
e glandulares nos ramos, folhas, raque da 
inflorescência, brácteas, flores e frutos. Ramos 
glabrescentes. Folhas subcoriáceas, estreito-
elípticas a oblanceoladas, 1,3–2,3 × 0,4–0,8 
cm, glabras a esparsamente cano-pubescentes, 
densamente na nervura principal, frequentemente 
esparsamente híspido-glandular e com glândulas 
clavadas ou capitadas rubro-nigrescentes esparsas 
na face adaxial, esparsamente pubescentes 
na nervura principal, em geral esparsamente 
híspido-glandular e com glândulas adensadas 
na face abaxial, base aguda a obtusa, margem 
ligeiramente revoluta, ligeiramente serrilhada 
em direção ao ápice, comumente com tricomas 
glandulares nos dentes, ápice agudo a arredondado, 
glândula apical espessa; pecíolo 2–3 mm 
compr., rígido. Inflorescência racemosa, axilar 
ou subterminal, 8–12–flora; raque 2,5–3 cm 
compr., esparsamente cano-pubescente, mais 
densamente viloso-glandular, com glândulas 
capitadas ou clavadas rubro-amareladas dispostas 
esparsamente; brácteas 4–7 mm compr., elípticas 
a oblanceoladas, avermelhadas; bractéolas 
2–3,5 mm compr., lineares. Pedicelo ca. 2 
mm compr., esparsamente cano-pubescente e 
viloso-glandular, frequentemente com glândulas 
clavadas ou pediceladas rubro-amareladas, 
dispostas esparsamente; cálice ca. 2 × 1,5 mm, 
lobos deltoides, esparsamente cano-pubescentes, 
margem densamente viloso-glandular; corola alva 
a rósea, campanulada a tubuloso-campanulada, 
6–8 mm compr., glabra; filete ca. 2,5 mm 
compr., esparsamente pubescente, antera ca. 4 
mm compr.; hipanto esparsamente pubescente e 
esparsa a densamente viloso-glandular. Nuculânio 
subgloboso, ca. 3 mm diâm., verde quando imaturo.
Material examinado: Lima Duarte. Trilha para o 
Marciano: 14.X.2008, fl., N.L. Abreu et al. 282 (CESJ). 
Rio Preto. Acima da Gruta do Funil: 13.XI.2004, fl., C.N. 
Matozinhos et al. 158 (CESJ, ESA); São Lourenço do 
Funil: 9.XII.2007, fr., S.A. Roman et al. 40 (CESJ); Sítio 
do Neném Roque, Trilha para a Antena: 23.XI.2014., fl. e 
fr., L.L. Justino et al. 123 (CESJ, ESA); Vilarejo do Funil: 
21.V.2004, fl., F.R.G. Salimena et al. 1350 (CESJ, ESA).

Gaylussacia montana var. angustifolia, na 
área de estudo, compartilha afinidades  com  G. 
densa var. densa (detalhes no comentário desta 
variedade). Romão (2011) diferencia G. montana 
var. angustifolia das outras duas variedades 
existentes pela forma e indumento das folhas, 
além do indumento da corola. Gaylussacia 
montana (Pohl) Sleumer var. montana e G. montana 
var. organensis Sleumer são caracterizadas pelo 
seguinte conjunto de caracteres: folhas com limbo 
elíptico a obovado, suborbicular ou ovado, face 
superior pubescente e frequentemente híspido-
glandular e corola tomentosa ou pubescente e 
híspido-glandular nos ângulos. Em contrapartida 
G. montana var. angustifolia apresenta folhas 
com limbo estreito-elíptico a oblanceolado 
e face adaxial glabra, além de corola glabra 
(Romão 2011). No presente trabalho, os limites 
da distribuição geográfica deste táxon foram 
ampliados para o Complexo da Mantiqueira, pois 
era até então considerado endêmico da porção Sul 
da Cadeia do Espinhaço (Romão 2011). Na área de 
estudo, os espécimes são encontrados em interior 
de floresta e, predominantemente, nos campos 
rupestres em populações que dominam amplos 
trechos da paisagem local.

8. Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl., 
Linnaea 1: 533. 1826. Fig. 3p-r

Subarbusto, arbusto ou arvoreta, 0,3–2 m 
alt. Tricomas simples nos ramos, folhas, raque 
da inflorescência, brácteas, flores e frutos; 
tricomas glandulares na raque da inflorescência, 
brácteas, cálice, frutos e comumente na face 
abaxial das folhas. Ramos glabros a esparsamente 
cano-vilosos. Folhas cartáceas a subcoriáceas, 
estreito a largo-elípticas ou ligeiramente ovadas, 
2–5,8 × 0,8–3 cm, esparsa a densamente cano-
pubescentes na nervura principal em ambas as 
faces, com glândulas clavadas rubro-nigrescentes 
esparsas dispostas por todo o limbo mais 
densamente na face abaxial, base aguda a obtusa, 
margem ligeiramente revoluta, ligeiramente 
serreada, ápice obtuso a arredondado, glândula 
apical espesso-alongada; pecíolo ca. 2–5 mm 
compr., rígido. Inflorescência racemosa, axilar, 
6–12–flora; raque 2,7–8,8(–13) cm compr., 
densamente cano-pubescente e esparsamente 
viloso-glandular; brácteas 7–22 mm compr., 
elípticas a rômbicas, foliáceas; bractéolas 2–5 mm 
compr., lanceoladas. Pedicelo 4–5 mm compr., 
densamente cano-pubescente e esparsamente 
viloso-glandular; cálice 1,6–2 × 1,5 mm, lobos 
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triangulares, esparsamente cano-pubescentes, 
esparsa a densamente híspido-glandular próximo 
ao hipanto e na margem dos lobos; corola alva 
a rósea, cilíndrico-urceolada, 6–9 mm compr., 
glabra; filete ca. 1,8 mm compr., pubescente, 
antera ca. 2,5 mm compr.; hipanto esparsamente 
cano-pubscente e esparsa a densamente híspido-
glandular. Nuculânio sub-globoso, 4–6 mm diâm., 
verde quando imaturo.
Material examinado: Olaria. Serrinha, Poços: 
28.VII.2009, fl., F.S. Souza et al. 737 (CESJ). Rio 
Preto. Burro de Ouro: 20.V.2006, fr., P.L. Viana et al. 
2042 (CESJ, ESA); Fazenda Tiririca: 23.II.2004, fr., 
F.R.G. Salimena et al. 1252 (CESJ, ESA); 13.XI.2004, 
fr., C.N. Matozinhos et al. 136 (CESJ, ESA); Ninho 
da Égua: 23.VIII.2007, fl. e fr., F.S. Souza et al. 265 
(CESJ); 14.X.2007, fl. e fr., S.A. Roman et al. 34 (CESJ); 
28.IV.2008, fl. e fr., S.A. Roman et al. 66 (CESJ); São 
Lourenço do Funil: 9.XII.2007, fl. e fr., S.A. Roman et 
al. 41 (CESJ); Sítio do Neném Roque: 23.XI.2014, fl., 
L.L. Justino et al. 117 (CESJ, ESA); Trilha para o Burro 
de Ouro: 12.VII.2008, fl., N.L. Abreu et al. 249 (CESJ); 
Trilha para o Ninho da Égua: 21.VIII.2004, fl. e fr., C.N. 
Matozinhos et al. 46 (CESJ); 31.VII.2009, fl., J.H.C. 
Ribeiro et al. 179 (CESJ); 20.X.2012, fl., K. Antunes 
et al. 343 (CESJ); 16.VII.2014, fl. e fr., L.L. Justino et 
al. 70 (CESJ). 

Gaylussacia rhododendron assemelha-se a 
G. brasiliensis (Spreng.) Meisn. var. brasiliensis 
no aspecto geral da planta (Kinoshita-Gouvêa 
1980), ambas variando de arbustos a arvoretas, 
pecíolo até ca. 5 mm compr., rígido, brácteas 
foliáceas e corola cilíndrica a urceolada. No 
entanto, G. rhododendron diferencia-se por 
apresentar tricomas glandulares, enquanto G. 
brasiliensis var. brasiliensis apresenta somente 
tricomas simples ou ramos glabros (Romão 2011). 
Gaylussacia rhododendron é endêmica da Região 
Sudeste, distribuindo-se no Domínio Atlântico, 
principalmente ao longo da Serra do Mar em 
São Paulo, ocorrendo eventualmente na Serra da 
Mantiqueira em Minas Gerais e Rio de Janeiro 
(Romão 2011; BFG 2015). Na área de estudo, os 
espécimes foram encontrados em campos rupestres, 
bordas de floresta e próximo de cursos d’água. 
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Resumo 
A Serra da Mantiqueira é uma formação montanhosa que ocupa importante área do Sudeste brasileiro. Entre 
as famílias ricas em espécies na composição da flora da Mantiqueira está Moraceae, sendo que Dorstenia 
se destaca como o segundo gênero mais representativo em número de espécies, depois de Ficus. Neste 
trabalho são apresentadas descrições, observações sobre fenologia e distribuição geográfica, comentários e 
ilustrações das espécies nativas de Dorstenia (Moraceae). Após o levantamento bibliográfico e análise do 
material coletado e de herbário foi possível reconhecer 14 espécies nativas, sendo, duas novas espécies que 
foram descritas durante a realização deste estudo.
Palavras-chave: Conservação, Diversidade, Dorstenieae, Mata Atlântica, Florística.

Abstract 
Mantiqueira Ridge is a chain of mountains that represents an important area of Brazilian southeastern. 
Moraceae is among the richest families on species’s diversity of Mantiqueira’s flora, being that Dorstenia 
stands out as the second genus more representative in number of species, after of Ficus. This paper presents 
descriptions, observations on phenology and geographic distribution, comments and illustrations of native 
species of Dorstenia (Moraceae). After reviewing the bibliography and analyzing the collected material and 
botanical collections, 14 native species were found within Mantiqueira Ridge, among them, two new species 
described during this study.
Key words: Conservation, Diversity, Dorstenieae, Atlantic Rainforest, Floristic.
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Introdução 
A Serra da Mantiqueira é uma formação 

montanhosa que ocupa importante área do Sudeste 
brasileiro, entre a costa atlântica e as terras interiores 
do país. A região foi considerada, em um estudo 
feito pela IUCN, como a 8ª área protegida mais 
insubstituível da Terra (Saout et al. 2014). Entre as 
famílias ricas em espécies na composição da flora da 
Mantiqueira está Moraceae, sendo que, Dorstenia L. 
é o segundo gênero mais representativo em número 
de espécies. A família compreende 38 gêneros e cerca 
de 1.150 espécies, está representada principalmente 
na região tropical, com mais de 50% dos gêneros na 
região Neotropical desde o México até a Argentina. 
No Brasil ocorrem 19 gêneros e aproximadamente 
200 espécies, destas 70 endêmicas (BFG 2015). 

Suas espécies são reconhecidas por apresentarem 
estípulas terminais, livres ou unidas, presença de 
laticíferos distribuídos por todas as partes da planta, 
folhas simples e alternas. Suas espécies podem ser 
monoicas ou dioicas com inflorescências axilares, 
bissexuadas ou unissexuadas, racemosas ou cimosas 
e flores aclamídeas ou monoclamídeas. 

O gênero Dorstenia apresenta o hábito herbáceo 
sendo encontrado nas áreas tropicais da América, 
Ásia e África e compreende cerca de 105 espécies 
(Berg & Hijiman 1999). No Brasil ocorrem 38 
espécies nativas (Romaniuc Neto et al. 2015; Santos 
& Romaniuc Neto 2012; Vianna Filho 2012), destas 
33 são endêmicas. Caracteriza-se principalmente pelo 
hábito herbáceo, presença de rizomas e inflorescência 
do tipo cenanto.
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Diante da diversidade e elevado número 
de endemismos apresentado pelas espécies de 
Dorstenia e pelas peculiaridades da área da Serra 
da Mantiqueira, esse trabalho objetivou descrever 
as espécies, apresentar comentários morfológicos e 
taxonômicos e a distribuição geográfica das espécies 
de Dorstenia da Serra da Mantiqueira.

Material e Métodos
A região onde se encontra a Serra da 

Mantiqueira está localizada no Sudeste do Brasil, 
ocupando partes dos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (Mendes 
Júnior et al. 1991; Hueck 1972; Rizzini 1979). Para 
este trabalho, a área de estudo foi delimitada de 
acordo com os trabalhos de Pelissari & Romaniuc 
Neto (2013), CETEC (1983), Várzea (1942), 
Santos (2012), Lima (2008), Colabardini (2003) e 
Garcia Júnior (2011). Expedições ao campo foram 
realizadas com o objetivo de complementar as 
coleções de Dorstenia da Serra da Mantiqueira e 
observar as espécies em seu ambiente natural. Todo 
o material coletado foi processado de acordo com os 
métodos usuais em taxonomia (Fidalgo & Bononi 
1989), processados segundo Mori et al. (1989) e 
depositado no herbário do Instituto de Botânica de 
São Paulo (SP). Os materiais dos herbários visitados 
(BHCB, CESJ, GFJP, GUA, HB, HRCB, IAC, 
PMSP, R, RB, SP, SPF, SPSF, UEC, VIC) (Thiers 
2014) serviram de base para análise do material 
de Dorstenia da Serra da Mantiqueira. Adotou-se 
Laurence (1968), Hickey (1973), Font-Quer (1985), 
Radford et al. (1974), Weberling (1989), Bell (1993) 
e Stearn (2004) como referências para a terminologia 
morfológica e ainda Raunkiaer (1934) para as formas 
de vida. Como complementação, utilizou-se Carauta 
(1978) e Berg (2001) para as estruturas reprodutivas. 
O tratamento e descrições taxonômicas das espécies 
seguiram Mcneill & Turland 2011, Mcneill et al. 

2012 e Prado et al. (2011). Todo material selecionado 
encontra-se fértil.

Tratamento Taxonômico
Dorstenia L., Sp. Pl. 1: 121. 1753.

Ervas  ou  subarbus tos  ( caméf i tos , 
hemicriptófitos, criptófitos e nanofanerófitos); 
rizomatosas; monoicas. Estípulas não amplexicaules, 
membranáceas a coriáceas, subuladas ou foliáceas, 
persistentes a caducas. Folhas inteiras e/ou lobado-
pinadas, espiraladas a dísticas ou rosuladas; lâminas 
de forma variável, membranáceas a cartáceas; 
nervação broquidódroma, actinódroma ou menos 
frequentemente craspedódroma. Inflorescências 
(cenanto) uni ou bissexuais, pateliformes, 
infundibuliformes, filiformes ou espiralados, 
inteiros ou bifurcados, arredondados, elípticos, 
obovados a lineares ou angulados a estrelados, 
margem membranácea ou carnosa, urceolada ou 
não, provida ou não de apêndices filiformes e/ou 
brácteas sésseis, ovadas a oblongo-deltoides. Flores 
imersas no cenanto. Flores estaminadas: perianto 
tépalas 2(–3); estames 2(–3) curvos no botão, 
retos e exsertos posteriormente. Flores pistiladas: 
perianto segmentado; ovário e estilete imersos no 
receptáculo carnoso. Drupas exocarpo carnoso. 
Sementes sem endosperma, hilo triangular, embrião 
transverso e uncinado, cotilédones delgados, em 
forma de leque.

A maioria das espécies de Dorstenia da Serra 
da Mantiqueira é ciófila, entretanto algumas espécies 
conseguem viver em ambientes ensolarados, 
como Dorstenia brasiliensis Lam. Na Serra da 
Mantiqueira Dorstenia está representada por 14 
espécies nativas, caracterizadas principalmente 
como ervas ou subarbustos, com inflorescências 
(cenanto) e receptáculos providos de brácteas 
sésseis e podem ser reconhecidas pela chave de 
identificação abaixo: 

Chave para identificação das espécies de Dorstenia da Serra da Mantiqueira

1. Cenantos bifurcados ........................................................................................... 7. Dorstenia dolichocaula
1’. Cenantos inteiros. 

2. Estípulas subuladas, estreito triangulares, até 4 mm compr.
3.	 Caules	parcialmente	lignificados	na	porção	basal;	cenantos	arredondados;	flores	estaminadas	a	

maioria concentrada na periferia do cenanto .....................................12. Dorstenia turnerifolia
3’.	 Caules	inteiramente	fibrosos;	cenantos	angulados	a	estrelados;	flores	estaminadas	distribuídas	

por todo o cenanto.
4. Base das lâminas agudo-atenuada; cenantos angulados ............4. Dorstenia bowmaniana
4’. Base das lâminas cordadas; cenantos estrelados .............................14. Dorstenia stellaris
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2’.	 Estípulas	foliáceas,	ovado	a	oblongo-deltoides,	≥	4	mm	compr.
5.	 Folhas	pseudodígito-trifoliadas;	cenantos	infundibufilormes ...........................3. Dorstenia bonijesu
5’.	 Folhas	inteiras	e/ou	lobadas;	cenantos	pateliformes,	filiformes	ou	espiralados.

6.	 Caméfitos,	hemicriptófitos	ou	criptófitos;	entrenós	até	5	mm	compr.
7.	 Caméfitos;	lâminas	inteiras	e/ou	frequentemente	lobado-pinadas,	maiores	que	12	cm	compr.;	

pecíolos	maiores	que	≥17	cm	compr ..................................................2. Dorstenia arifolia
7’.	 Criptófitos	a	hemicriptófitos	a;	folhas	inteiras	ou	lobadas,	menores	que	≤10	cm	compr.;	

pecíolos menores que 17 cm compr.
8. Folhas lobadas quando adultas; cenantos urceolados ............. 13. Dorstenia vitifolia
8’. Folhas inteiras; cenantos planos.

9. Lâminas cartáceas a coriáceas; margem inteira a levemente crenada; pecíolos 
1–4 cm compr. ..............................................................5. Dorstenia brasiliensis

9’. Lâminas membranáceas; margem inteira a remotamente ondulada; pecíolos 6–15 
cm compr. ...........................................................................6. Dorstenia cayapia

6’.	 Caméfitos	a	nanofanerófitos;	entrenós	maiores	que	≥1	cm	compr.
10.	 Margem	dos	cenantos	provida	de	apêndices	filiformes.

11. Apêndices irregulares curvos, delgados .................................. 10. Dorstenia strangii
11’. Apêndices regulares, retos, espessos ...................................1. Dorstenia acangatara

10’. Margem dos cenantos sem apêndices.
12. Cenantos arredondados, elípticos a oblongo-arredondados ou algumas vezes côncavos; 

pedúnculos com inserção cêntrica no receptáculo ......................................................  
8. Dorstenia elata

12’. Cenantos lineares; pedúnculos com inserção excêntrica no receptáculo.
13.	 Cenantos	filiformes ............................................................ 11. Dorstenia. sucrei
13’. Cenantos espiralados .......................................................... 9. Dorstenia mariae

1. Dorstenia acangatara M.D.M. Vianna, Al. 
Santos, A.F.P. Machado, Mansano & Romaniuc, 
Phytotaxa 118(2): 30-33. 2013. Fig. 1a-b

Caméfitos 30–50 cm alt.; caule aéreo ereto 
ou decumbente, glabro a pubérulo; entrenós 1–3 
cm compr. Estípulas 5–6 mm compr., foliáceas, 
ovadas a oblongas, persistentes, glabras a hirsutas. 
Folhas inteiras, espiraladas; lâminas 14–19 × 
10–12 cm, cordada a sagitada, membranáceas, 
ápice agudo a obtuso-acuminado, base cordada, 
margem inteira a denticulada, face adaxial glabra 
a hirsuta, tricomas esparsos, alvos, face abaxial 
pubérula a hirsuta; nervação broquidódroma, 
6–7 pares de nervuras secundárias, nervuras 
terciárias reticuladas a escaliformes; pecíolos 
10–12 cm compr., pubérulos. Cenantos inteiros, 
1–1,2 cm diâm., pateliformes, verde escuros 
externamente, vermelho-arroxeados internamente, 
elíptico-arredondados, pubérulos, tricomas alvos, 
diminutos; margem diminuto-ondulada, rodeada 
por apêndices filiformes, regulares, retos, espessos, 
0,5–1 cm compr.; brácteas sésseis; pedúnculos 
3–4 cm compr., pubérulos, inserção cêntrica 
no receptáculo. Flores estaminadas: tépalas 2, 
pubérulas; estames 2. Flores pistiladas: não 
observadas. Drupas não observadas.

Dorstenia acangatara se assemelha a D. 
albertorum Carauta, C.Valente & Sucre, entretanto, 
esta última não ocorre na região da Serra da 
Mantiqueira, além disso D. acangatara se difere 
pelos apêndices filiformes de 1–1,5 cm compr. e 
ausência de brácteas espatuladas nos ápices dos 
apêndices. Na Serra da Mantiqueira foi encontrada 
no estado de MG, com flores no mês III.
Material examinado: MINAS GERAIS: Caratinga, 
Estação Biológica de Caratinga, Fazenda Montes Claros, 
24.III.2000, fl., J.A. Lombardi 3639 (BHCB Holótipo).

2. Dorstenia arifolia Lam., Encycl. 2: 317. 1786.
 Fig. 1c-f

Caméfitos, 25–50(–80) cm alt.; caule aéreo 
ereto ou decumbente, hirsuto a tomentoso, 
tricomas alvos a castanhos, entrenós 1–2 mm 
compr. Estípulas 4–10 mm compr., foliáceas, 
ovado-deltoides, coriáceas, persistentes, pubérulas 
a tomentosas, tricomas alvos a castanhos. Folhas 
inteiras e/ou frequentemente lobado-pinadas, 
espiraladas a rosuladas; lâminas 12–20 × 8–12 
cm, cordado-sagitadas, membranáceas, ápice 
agudo a acuminado, base cordada a sagitada, 
margem inteira a dentado-crenada, face adaxial 
glabra a esparsamente escabra, face abaxial 
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Figura 1 – Dorstenia acangatara – a. hábito; b. cenanto com detalhe da margem com apêndices filiformes (J.A. Lombardi 3639).  
D. arifolia – c. hábito; d. lâmina foliar lobado-pinada; e.  cenanto; f. cenanto em corte longitudinal, detalhe das flores pistiladas 
com ovário e estilete imersos no receptáculo (A. Santos et al. 116).  D. Bonijesu – g. hábito; h. inflorescência infundibuliforme 
(A. Santos et al. 107a) . D. bowmaniana – i. hábito; j. estípula subulada; k. cenanto angulado (J.M.A. Braga et al. 1568).
Figure 1 – Dorstenia acangatara – a. habit; b. coenanthium with detail of the margin with filiform appendages (J.A. Lombardi 3639).  D. arifolia – 
c. habit; d. leaf lamina lobed-pinnate; e.  coenanthium; f. coenanthium in longitudinal sectioning, detail of the pistilate flowers with ovary and style 
immersed in the receptacle (A. Santos et al. 116).  D. Bonijesu – g. habit; h. inflorescene infundibuliform (A. Santos et al. 107a) . D. bowmaniana – i. 
habit; j. stipule subulate; k. coenanthium angled (J.M.A. Braga et al. 1568).
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escabra a hirsuta; lobos 3–6; nervação actinódroma 
ou broquidódroma, 8–12 pares de nervuras 
secundárias, nervuras terciárias reticuladas, 
bifurcadas; pecíolos 17–30(–43) cm compr., glabros 
a pubérulos, tricomas alvos a castanhos. Cenantos 
inteiros, (0,5–)1,5–2,5 cm diâm., pateliformes, 
externamente arroxeados e internamente vináceos, 
arredondados quando jovens e elípticos ou 
oblongo-arredondados posteriormente, pubérulos, 
tricomas alvos, margem inteira a levemente lobada, 
bracteada; brácteas sésseis, oblongas, cartáceas; 
pedúnculos (–5)10–29(–33) cm compr., inserção 
excêntrica no receptáculo ou algumas vezes com 
inserção cêntrica. Flores estaminadas: tépalas 2, 
pubérulas; estames 2. Flores pistiladas: perianto 
curto lobado; estigma 0,7–0,9 mm compr. Drupas 
0,5 mm diâm. Sementes globosas, testa verrucosa.

A espécie apresenta grande variação 
morfológica nas folhas, que podem ou não 
ser inteiras ou profundamente lobadas no 
mesmo indivíduo. A forma do cenanto pode ser 
arredondada, principalmente quando jovem, a 
elíptico a oblongo-arredondada, quando adultas. Na 
Serra da Mantiqueira foi encontrada no ES, MG e 
SP, com flores nos meses de I, II, III, V, VI, VIII, 
X, IX e X, e com frutos em I,II, IV, V, VI e XII. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Abre Campo, 
Granada, Área da Usina Hidrelétrica de Granada, 
10.IV.1999, fl. e fr., A. Salino & P.O. Morais 4592 (BHCB, 
CESJ). Além do Paraíba, 22.II.2008, fl., T. S. Coser 153 
(VIC). Canaã, Cachoeira Grande, 13.III.1988, fl., M.F. 
Vieira 600 (GUA, VIC). Carangola, Fazenda Santa Rita, 
XII.1987, fl., L.S. Leoni 1 (GUA), Fazenda Santa Rita, 
sopé do Morro da Torre, fl., 24.IX.2011, A. Santos et 
al. 138 (SP). Coronel Pacheco, Fazenda da Liberdade, 
9.II.1942, fl., E.P. Heringer 920 (SP, VIC). Faria Lemos, 
Fazenda Santa Rita, I.2002, fl., L.S. Leoni 4844 (GFJP). 
Jequeri, Área de inundação da Usina de Providência, 
19.XI.1997, fl., A. Salino 3745 (BHCB). Juiz de Fora, 
Fazenda Cachoeirinha, 24.VIII.1969, fl., L. Krieger (CESJ 
7123). Muriaé, Fazenda Barra Alegre, 23.X.1989, fl., R. 
Simão-Bianchini 204 (SPF). Nepomuceno, Serra dos 
Núcleos, 13.II.2003, fl. e fr., A. Valente et al. 261 (CESJ). 
Raul Soares, Vila Belchior, 24.XI.1992, fl., A.F. Carvalho 
257 (SP, VIC). Rio Doce, Santana do Deserto, Fazenda 
Paraíso, Córrego do Souza, 16.X.1997, fl., I. Cordeiro, 
1655 (SP). São Miguel do Anta, Santa Rosa, proximidades 
do Sítio do Sr. Geraldo, 15.XII.2010, fl. e fr., A. Santos 
et al. 114, 115 e 116 (SP). Tombos, Pedra Dourada, Sítio 
do Amadeu Carara, 05.VI.1941, fl., J.E. Oliveira 541 
(BHCB, SP). RIO DE JANEIRO: Natividade, 27.XI.2004, 
fl., L.Y.S. Aona et al. 908 (RB). Porciúncula, Morro da 
Angola, Fazenda da Angola, 10.I.1984, fl., J. P. P. Carauta 
4557 (GUA). SÃO PAULO: Piquete, Benfica, mata do 
Benfica, 21.III.2007, fl., R.B. Torres et al. 1847 (IAC). 

3. Dorstenia bonijesu Carauta & C.Valente, Atas 
Soc. Bot. Brasil 1(20): 112. 1983. Fig. 1g-h

Criptófitos a hemicriptófitos, 10–50 cm alt.; 
caule aéreo ereto, glabro a hirsuto, entrenós 1–3(–5) 
mm compr. Estípulas 4–6 mm compr., foliáceas 
ovado-deltoides, cartáceas a coriáceas, persistentes, 
glabras a hirsutas, tricomas alvos diminutos. Folhas 
espiraladas; lâminas pseudodígito-trifoliadas, 14–
18 × 12–17 larg., ovado-elípticas; membranáceas; 
margem inteira a crenado-dentada; face adaxial 
esparsamente hirsuta a escabra, face adaxial 
hirsuta a levemente escabra, tricomas alvos 
concentrado nas nervuras; lobos 3, laterais 
algumas vezes palmatipartidos, ápice agudo, base 
agudo-arredondada; nervação actinódroma, 6–12 
pares de nervuras secundarias no lobo central, 
nervuras terciárias reticuladas a escaliformes; 
pecíolos (3–)7–14 cm compr., pubérulos a hirsutos; 
pseudopecíolos 3, 1–3 mm compr., algumas 
vezes ausentes. Cenantos inteiros, 1–2 cm diâm., 
infundibuliformes, esverdeados, arredondados, 
pubérulos a tomentosos, tricomas alvos, margem 
provida de brácteas sésseis, oblongo-deltoides; 
brácteas pubérulas; pedúnculos 6–17(–24) cm 
compr., pubérulos, inserção cêntrica no receptáculo. 
Flores estaminadas: tépalas 2 lobadas, pubérulas; 
estames 2. Flores pistiladas: perianto curto lobado; 
estigma alvo, 5–8 mm. Drupas globosas. Sementes 
globosas, testa verrucosa, esbranquiçada. 

O cenanto infundibuliforme e a morfologia 
das folhas são únicos no gênero. Quando em estado 
vegetativo se assemelha a D. vitifolia, entretanto, 
se difere desta por apresentar lâminas foliares 
pseudodígito-trifoliadas. Endêmica do Brasil, 
ocorre nos estados do RJ, ES e MG. Na Serra da 
Mantiqueira foi encontrada no Estado de MG, 
somente no município de Viçosa. Foi coletada 
com flores nos meses de I, II, III, XI e XII, e com 
frutos em I, II e XI. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Viçosa, mata 
do Paraíso, 15.II.2001, fl. e fr., G.E. Valente 633 (R, 
SP, VIC), trilha dos Gigantes, 25.I.2006, fl. e fr., L. M. 
Araújo (VIC 30133), 25.I.2006, fl., L.M. Araújo (VIC 
30134), fl., L.M. Araújo (VIC 30135), 14.III.2008, fl., 
P.P. Souza 244 (VIC), 13.XII.2010, fl., A. Santos et al. 
107 a, 107 b e 108 (SP).

4. Dorstenia bowmaniana Baker, Refug. Bot. 5: t. 
303. 1871. Fig. 1i-k

Caméfitos, 15–30 cm alt; caule aéreo 
ereto, inteiramente fibroso, hirsuto; entrenós 
longos 0,80–1,5 cm compr. Estípulas 0,8–1 
mm compr., subuladas; persistentes a caducas, 
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pubérulas, tricomas alvo-acastanhados. Folhas 
inteiras, espiraladas a dísticas; lâminas 5–7 cm 
compr., 2–3,5 cm larg., elípticas a oblongas, 
membranáceas, ápice agudo, base agudo-atenuada, 
margem inteira a remotamente denticulada, face 
adaxial glabra, face abaxial híspida a escabra; 
nervação broquidódroma, 6–8 pares de nervuras 
secundárias, usualmente mancha verde-claro ao 
longo da nervura mediana e também a porção 
basal das nervuras secundárias, nervuras terciárias 
reticuladas, inconspícuas; pecíolos 0,5–1,5(–2) cm 
compr., híspidos a tomentosos. Cenantos inteiros, 
0,5–1 cm diâm., pateliformes, esverdeados, 
angulados, pubérulos, margem provida de brácteas 
sésseis, ovado-deltoides, geralmente nos ângulos, 
franja eventualmente vinácea; pedúnculos 0,5–1 cm 
compr., pubérulos a tomentosos, inserção cêntrica 
no receptáculo. Flores estaminadas: distribuídas 
por todo o cenanto; tépalas 2, pubérulas; estames 
2. Flores pistiladas: perianto curto lobado; estigma 
2–4 mm compr. Drupas 1–1,5 mm diâm. Sementes 
ovadas, testa verrucosa, creme-amarrozadas.

Assemelha-se a D. turnerifolia pela forma 
e tamanho das folhas, entretanto, D. bowmaniana 
se difere por apresentar o cenanto com margem 
arredondado-angulada, além disso, D. turnerifolia 
se apresenta como nanofanerófita com caule aéreo 
de base lenhosa. Na Serra da Mantiqueira foi 
encontrada no RJ e SP, com flores nos meses de I, 
XI e X e com frutos em I e XI.
Material selecionado: RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 
Parque Nacional da Tijuca, Maromba, Cachoeira 
Véu de Noiva, 21.XI.1994, fl., J.M.A. Braga 1568 
(GUA). Resende, Vila do Itatiaia, 22-28.XI.1938, fl. e 
fr., Markgraf & A.C. Brade 3626 (GUA). São Paulo: 
Pindamonhangaba, entre a propriedade da Fazenda São 
Sebastião do Ribeirão Grande e a Pousada Nova Gokula, 
27.XII.2011, fl., A. Santos et al. 147 (SP). SÃO PAULO, 
Serra da Cantareira, 11.I.1914, fl. e fr., F. Tamandaré & 
A.C. Brade 6943 (SP).

5. Dorstenia brasiliensis Lam., Encycl. 2: 317. 
1786. Fig. 2a-b

Criptófitos a hemicriptófitos, 5–10 cm 
alt.; caule aéreo curto ou ausente, entrenós 1–2 
mm compr. Estípulas 4–5 mm compr., foliáceas, 
ovado-deitoides, cartáceas a coriáceas, persistentes, 
pubérulas, tricomas concentrados na nervura 
dorsal; nervura dorsal proeminente; tricomas 
alvos a amarronzados. Folhas inteiras, espiralas a 
rosuladas; lâminas 3–7 cm compr., 1,5–4 cm larg., 
elíptica-oblongas a obovadas, cartáceas a coriáceas, 
ápice arredondado, emarginado ou obtuso, base 
arredondada ou auriculado-cordiforme, margem 

inteira a levemente crenada, face adaxial hirsuta, 
alvo-amarelados, face abaxial pubescente; nervação 
craspedódroma, 5–8 pares de nervuras secundárias, 
nervuras terciárias bifurcadas; pecíolos 1–4 cm 
compr., pubescentes, tricomas alvo a castanhos. 
Cenantos inteiros, planos, (0,5–)1–2 cm diâm., 
pateliformes, vináceos, arredondados; margem não 
urceolada, provida de brácteas ovado-deltoides, 
levemente vináceas; pedúnculos 2,5–4,5 cm 
compr., com inserção cêntrica no receptáculo. 
Flores estaminadas: tépalas 2 lobadas, pubérulas. 
Flores pistiladas: perianto curto lobado, pubérulo. 
Drupas 1–1,5 mm diâm. Sementes globosas, testa 
verrucosas, creme-amarronzadas.

D. brasiliensis apresenta-se com folhas 
arredondadas a cordiformes e D. tubicina Ruiz & 
Pav. apresenta-se com folhas cordado-oblongas a 
elíptico-lanceoladas. Carauta (1978) observa que a 
semelhança é grande, mas considera as diferenças 
das características foliares e de ocorrência 
importantes para a separação das espécies. 
Entretanto, Berg (2001) considerou D. brasiliensis 
como uma espécie polimórfica, e as variações 
nas características foliares observadas seriam 
decorrentes principalmente da variação ambiental. 
Para as espécies da região da Serra da Mantiqueira 
consideramos as variações morfológicas das folhas 
como plasticidade fenotípica da espécie. No Brasil 
ocorre em quase todas as regiões, exceção para a 
região Sul. Para a região da Serra da Mantiqueira 
o material examinado é escasso e a espécie só foi 
encontrada em MG, com flores nos meses de I, II, 
III, VI, X, XI e com frutos em III e XI. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Baependi, 
Toca dos Urubus, 1.XI.2003, fl., F.M. Ferreira et al. 480 
(CESJ). Carandaí, 18.II.1946, fl., A.P. Duarte 523 (RB). 
Poços de Caldas, 27.III.1920, fl. e fr., F.C. Hoehne 3837 
(SP). São João Del Rei, Rio das Mortes, Goiabeiras, 
22.VI.2006, fl., G. Del-Vechio 67 (R), Tiradentes, Serra 
de Tiradentes, 12.I.1999, fl., C. Zani (BHCB 49234). 
SÃO PAULO: Caieiras, 10.X.1945, fl., W. Hoehne 
(GUA 32255).

6. Dorstenia cayapia Vell., Fl. Flumin. 51. 1825 
(1829). Fig. 2c-d

Criptófitos a hemicriptófitos, 10–15 cm 
compr.; caule aéreo curto ou ausente, entrenós 
1–2 mm. Estípulas 4–6 mm compr., foliáceas, 
ovado-deltoides, persistentes, cartáceas a coriáceas 
pubérulas, tricomas alvos. Folhas inteiras, 
espiraladas a rosuladas; lâminas 7–10 × 5–7,5 
cm, ovadas a cordiformes, membranáceas, ápice 
arredondado, obtuso, base cordada, margem 
inteira a remotamente ondulada, face adaxial 
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Figura 2 – Dorstenia brasiliensis – a. hábito; b. cenanto (F.C. Hoehne s.n. SP 3837). D. cayapia Vell. – c. hábito; d. cenanto 
(L. Krieger s.n. GUA 40047). D. dolichocaula – e.  hábito (A. Santos et al. 124); f. Lâmina foliar pinado-lobada (A. Santos et 
al. 123); g. cenanto bifurcado com apêndices (A. Santos et al. 123).  D. elata – h. hábito; i. inflorescência (A. Santos et al. 135).  
Figure 2 – Dorstenia brasiliensis - a. habit; b. coenanthium (F.C. Hoehne s.n. SP 3837). D. cayapia Vell. – c. habit; d. coenanthium (L. Krieger 
s.n. GUA 40047). D. dolichocaula – e. habit (A. Santos et al. 124); f. leaf lamina lobed-pinnate (A. Santos et al. 123); g. coenanthium bifurcated 
with appendages (A. Santos et al. 123).  D. elata – h. habit; i. inflorescence (A. Santos et al. 135).
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glabra a esparsamente hirsuta, escabra, usualmente 
variegada, face abaxial hirsuta, tricomas geralmente 
alvos; nervação craspedódroma, 5–7 pares 
de nervuras secundárias, nervuras terciárias 
bifurcadas; pecíolos 6–15 cm compr., hirsutos a 
pubescentes. Cenantos inteiros, 5–15 mm diâm., 
pateliformes, planos, vináceo-avermelhados 
internamente, arredondados, pubérulos; margem 
provida de brácteas foliáceas curtas, violáceas; 
pedúnculos 6–10 cm compr., com inserção 
cêntrica a levemente excêntrica no receptáculo. 
Flores estaminadas: tépalas 2, pubérula; estames 
2. Flores pistiladas: perianto curto lobado. Drupas 
não observadas.

Berg (2001) reorganizou o grupo e considerou 
as espécies D. asaroides Gardner, D. paraguariensis 
(Hassl.) Carauta e D. vitifolia, como subespécies de 
D. cayapia. Para a região da Serra da Mantiqueira 
foram encontradas D. cayapia e D. vitifolia e as 
diferenças observadas na morfologia das folhas e 
cenanto são suficientes para separá-las em espécies 
independentes. D. vitifolia apresenta cenanto com 
margem espessa e urceolada e as lâminas foliares 
são lobadas quando adultas diferentemente de D. 
cayapia que apresenta cenanto não urceolado e 
as lâminas foliares apresentam margem inteira a 
remotamente ondulada e usualmente variegada. Na 
região da Serra da Mantiqueira foi encontrada em 
MG e RJ. Foi coletada com flores nos meses de I, 
XI e XII e com frutos em XII.
Material selecionado: MINAS GERAIS: Leopoldina, 
11.XII.1985, fl., L. Krieger (GUA 40047). Raul Soares, 
Vila Belchior, 24.XI.1992, fl., A.F. Carvalho 256 (VIC). 
Rio Casca, Usina Hidrelétrica de Jurumirim, margens 
do Rio Casca, 8.XI.1998, fl., A. Salino 3940 (BHCB). 
Rio de Janeiro: Porciúncula, Morro da Angola, Fazenda 
da Angola, 10.I.1984, fl., J.P.P. Carauta 4556 (GUA). 

7. Dorstenia dolichocaula Pilg., Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. 41: 222. 1937. Fig. 2e-g

Caméfitos a nanofanerófitos, 0,4–1,3 m alt.; 
caule aéreo geralmente decumbente, simples ou 
ramificado, glabro a hirsuto; entrenós longos 1,5–4 
cm compr. Estípulas 4–8 mm compr., foliáceas, 
deltoides, persistentes, cartáceas a coriáceas, 
hirsutas a eventualmente pubérulas; tricomas alvos 
a castanhos. Folhas inteiras e/ou frequentemente 
lobado-pinadas, espiraladas; lâminas 14–30 × 
(4–)10–18 cm, cordado-oblonga a cordado-sagitada, 
membranáceas a cartáceas, ápice acuminado 
a longo acuminado, eventualmente caudado, 
base cordada a sagitada, face adaxial glabra a 
pubérula, face abaxial pubérula a hirsuta, tricomas 
concentrados nas nervuras, margem inteira a 

dentado-crenada ou longo dentado-serrada; lobos 
3–6; nervação actinódroma a broquidódroma, 6–9 
pares de nervuras secundárias, nervuras terciárias 
reticuladas a escaliformes; pecíolos 16–28 cm 
compr., glabros a pubérulos, tricomas alvos. 
Cenantos bifurcados, 2–10 cm compr. cada ramo, 
2 ramos, pateliformes, externamente esverdeados 
e internamente arroxeados, pubérulos, tricomas 
alvos; margem provida de apêndices filiformes; 
apêndices (1–)3–10 mm compr., pubérulos, 
tricomas alvos, brácteas sésseis nos ápices dos 
apêndices e margem do cenanto; pedúnculos 16–27 
cm compr., pubérulos a hirsutos, tricomas alvo-
acastanhados, inserção excêntrica no receptáculo. 
Flores estaminadas: tépalas 2, glabras a pubérulas, 
arroxeadas; estames 2, filete delgado, alvo. Flores 
pistiladas: perianto curto lobado, arroxeado; 
estigma alvo a arroxeado. Drupas ovadas. Sementes 
amareladas, testa verrucosa.  

Dorstenia ramosa subsp. dolichocaula e 
D. ramosa subsp. ramosa foram estabelecidas 
por Berg (2001). Neste trabalho, as subespécies 
foram tratadas como espécies válidas, visto que 
D. dolichocaula se difere de D. ramosa, por 
apresentar entrenós longos com 1,5–4 cm compr., 
diferentemente de D. ramosa que apresenta 
entrenós menores que 3 mm compr. Além da 
diferença dos entrenós que as delimitam, D. 
dolichocaula foi encontrada em toda Mantiqueira, 
enquanto que D. ramosa é ausente e geralmente se 
distribui em regiões próximas da costa atlântica. D. 
dolichocaula foi encontrada nos estados de MG, 
SP e RJ, com flores nos meses de I, II, III, IV, X, 
XI e XII e com frutos em I, II, XI e XII. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Coronel 
Pacheco, Fazenda da Liberdade, 12.II.1942, fl., E.P. 
Heringer 934 (SP 46410 Parátipo). Descoberto, Reserva 
Biológica da Represa do Grama, 23.I.2001, fl. e fr., 
R.C. Forzza et al. 1751 (CESJ, GUA). Juiz de Fora, 
Fazenda Cachoeirinha, XI.1948, fl., L. Krieger (GUA 
39921). Lima Duarte, Serra Negra, fl., F.R. Salimena 
et al. 2646 (CESJ). Rio Preto, Funil, margem do Rio 
Funil na trilha para Sumidouro, Fazenda Lamarão, 
26.II.1999, fl., R. Mello-Silva et al. 1656 (SPF).  Santa 
Rita de Jacutinga, II.1972, Braga, P.L.S. 2428 (RB, 
SP). RIO DE JANEIRO: Itatiaia, 15.X.1918, fl., P.C. 
Porto 783 (RB), Maromba, 23.II.1948, fl. e fr., M.G. 
Ferricol et al. (SPF 85305), Parque Nacional do Itatiaia, 
13.XII.1964, fl., R. Reitz 6806 (GUA), picada Barbosa 
Rodrigues, 3.II.1967, fl., J.P.P. Carauta 354 (GUA, 
RB), Serra de Itatiaia, 5.I.1975, fl., J.P.P. Carauta 
1771 (GUA). Resende, Parque Nacional do Itatiaia, 
Vila Itatiaia, próximo a Lagoa Azul, 1.I.1968, fl., J.P.P. 
Carauta 532 (GUA), Visconde de Mauá, 25.VII.1971, 
J.P.P. Carauta 1387 (RB Neótipo), Maromba-Visconde 
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de Mauá, 16.II.2011, fl., A. Santos et al. 123, 124 (SP). 
SÃO PAULO: Cruzeiro, estrada da Fazenda Boa Vista, 
5.IV.1995, fl., G.J. Shepherd & R. Goldenberg 95-34 
(SPF, UEC). Queluz, 9K m ao norte de Queluz, beira 
do Rio das Cruzes, 7.IV.1995, fl., L.S. Kinoshita & I. 
Kock 95-44 (UEC).

8. Dorstenia elata Hook., Icon. Pl. 3: t. 220. 1840.
 Fig. 2h-i

Caméfitos a nanofanerófitos, 0,3–1 m alt.; 
caule aéreo geralmente ereto, púberulo a hirsuto; 
entrenós 1–3(–4) cm compr. Estípulas (0,8–)1–
2,5 cm compr., foliáceas, oblongo-deltoides, 
persistentes, glabras a hirsutas, cartáceas; nervura 
mediana proeminente, nervuras secundárias 
conspícuas, arroxeadas. Folhas inteiras, dísticas 
levemente espiraladas; lâminas 20–30 × 5–11 cm, 
elíptico-obovadas, membranáceas a cartáceas, ápice 
agudo a obtuso-arredondado, base cordada ou aguda 
a arredondada, margem inteira a denticulada, face 
adaxial glabra, face abaxial pubérula a pubescente, 
algumas vezes escabra; nervação broquidódroma, 
10–14(–16) pares de nervuras secundárias, nervuras 
terciárias reticuladas; pecíolos (1–)1,5–4 cm compr., 
densamente tomentosos. Cenantos inteiros, 1–3 cm 
diâm., pateliformes, externamente arroxeados e 
internamente verde-claros, arredondados, elípticos a 
oblongo-arredondados ou algumas vezes côncavos, 
densamente pubérulos a tomentosos; tricomas 
alvos; margem provida de brácteas arroxeadas, 
sem apêndices; brácteas deltoide-oblongas, sésseis, 
pubérulas, tricomas diminutos, franja presente 
ou não; pedúnculos 10–18 cm compr., pubérulos 
a pubescentes, inserção cêntrica no receptáculo. 
Flores estaminadas: 2 tépalas, pubérulas; estames 
2; filetes delgados, 0,5–0,8 mm compr. Flores 
pistiladas: perianto curto lobado, pubérulo. Drupas 
globosas 2–3 mm diâm.

A espécie é muito semelhante à Dorstenia 
mariae e D. sucrei, entretanto se difere destas 
por apresentar o cenanto com forma arredondada, 
elíptica a oblongo-arredondada ou algumas vezes 
côncava, com inserção cêntrica do pedúnculo no 
receptáculo. Enquanto que D. mariae e D.sucrei 
apresentam cenanto alongado com inserção 
excêntrica do pedúnculo no receptáculo, além disso, 
o cenanto em D. mariae é espiralado. Na Serra da 
Mantiqueira a espécie foi encontrada apenas no 
município de Carangola em MG, com flores nos 
meses de III, VI, IX, X e XII e com frutos em X e XII. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Carangola, 
21.III.1987, fl. e fr., L. Krieger (CESJ 21741), Fazenda 
Santa Rita, VI.1987, fl., L.S. Leoni 169 (R), 10.X.1998, 
fl. e fr., J.P.P. Carauta et al. 7097 (GUA), Sopé do Morro 

da Torre, 24.IX.2011, fl., A. Santos et al. 135 (SP), Serra 
das Velhas, XII.2008, fl., L.S. Leoni 7284 (GFJP).

9. Dorstenia mariae Carauta, J.M.Albuq. & 
R.M.Castro, Albertoa 8: 54. 2002. Fig. 3a-b

Caméfitos a nanofanerófitos, 50–70 cm alt.; 
caule aéreo ereto, pubérulo a hirsuto; entrenós 
longos 2–4 cm compr. Estípulas 1,5–2,5 cm compr., 
foliáceas, oblongo-deltoides, persistentes, glabras 
a esparsamente hirsutas, tricomas alvos, cartáceas; 
nervura mediana proeminente, nervuras secundárias 
conspícuas. Folhas inteiras, levemente espiraladas, 
lâminas 30–33 cm × 8–10 larg., eliptíco-lanceoladas 
a obovadas, membranáceas a cartáceas, ápice agudo-
arredondado, base levemente cordada, margem inteira 
a eventualmente denticulada, geralmente revoluta, 
face adaxial glabra, face abaxial pubérula, levemente 
escabra; nervação broquidródoma, 9–11 pares de 
nervuras secundárias, nervuras terciárias reticuladas 
a escaliformes; peciolos 1,5–3 cm compr., hirsutos, 
tricomas alvos a amarelo-amarronzados. Cenantos 
inteiros, 7–8 cm compr., lineares, espiralados, 
externamente arroxeados e internamente creme-
rosados, pubérulos, tricomas alvos a castanhos; 
margem inteira a ondulada, provida de brácteas 
sésseis, ovado-deltoides, pubérulas, sem apêndices, 
franja 1–3 mm alt.; pedúnculos 16–23 cm compr., 
hirsutos, inserção excêntrica no receptáculo. Flores 
estaminadas: tépalas 2 lobadas, pubérulas; estame 
2; filetes longos 0,5–1 mm compr., delgados, alvos 
a amarronzados. Flores pistiladas: perianto curto 
lobado, pubérulo. Drupas não observadas.

Dorstenia mariae se assemelha a D. sucrei 
pela forma das folhas, estípulas e distância dos 
entrenós, entretanto, se difere desta última por 
apresentar o cenanto espiralado com margem inteira 
a eventualmente denticulada. Na região da Serra da 
Mantiqueira foi encontrada apenas em MG, com 
flores nos meses de I, II, IX, X e XI e com frutos em II. 
Material selecionado: MINAS GERAIS: Caratinga, 
Estação Biológica de Caratinga, 25.IX.1991, fl., L.V. 
Costa (BHCB 22389). Descoberto, Reserva Biológica da 
Represa do Grama, 16.I.2000, fl., F.R.G. Salimena et al. 
(CESJ 30991), II.2001, fl., L.D. Meireles (CESJ 34463 
Parátipo), 01.IX.2001, fl., R.M. Castro et al. 618 (CESJ 
Parátipo), 31.X.2001, fl., R.M. Castro et al. 639 (CESJ 
Parátipo), 26.XI.2004, fl., C.M. Sakuragui 1630 (RB).

10. Dorstenia strangii Carauta, Bradea 1(42): 433. 
1974. Fig. 3c-d

Caméfitos até 24 cm compr.; caule aéreo 
ereto ou decumbente, glabro a pubérulo; entrenós 
longos, 1,4–2 cm compr. Estípulas foliáceas, 0,6–1 
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Figura 3 – Dorstenia mariae – a. hábito; b. cenanto espiralado (L.V. Costa s.n. BHCB 22389). D. strangii – c. hábito; d. cenanto 
com apêndices filiformes irregulares, delgados e curvos  (J.R. Saléh s.n. HB 29460). D. sucrei – e.  hábito; f. cenanto filiforme 
(J.A. Lombardi 3676). D. turnerifolia – g. hábito; h. cenanto (J.E. Oliveira 418).  D. vitifolia Gardner – i. hábito, detalhe das folhas 
lobadas; j. cenanto urceolado (A.S. Grotta 4).  D. stellaris – k. hábito; l. estípula; m. cenanto estrelado. (A. Santos et al. 142).
Figure 3 – Dorstenia mariae – a. habit; b. coenanthium spiraled (L.V. Costa s.n. BHCB 22389). D. strangii – c. habit; d. coenanthium with 
appendages filiforms irregular, slender and curved  (J.R. Saléh s.n. HB 29460). D. sucrei – e.  habit; f. coenanthium filiform (J.A. Lombardi 3676). 
D. turnerifolia – g. habit; h. coenanthium (J.E. Oliveira 418).  D. vitifolia Gardner – i. habit, detail of the leaf lobed; j. coenanthium urceolate (A.S. 
Grotta 4).  D. stellaris – k. habit; l. stipule; m. coenanthium stellate. (A. Santos et al. 142).
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cm compr., ovadas a oblongas, persistentes, glabras 
a pubérulas. Folhas inteiras, espiraladas; lâminas 
16–22 cm compr., 6–9 cm larg., cordado-sagitadas, 
membranáceas, ápice agudo a acuminado, base 
cordada a sagitada, margem inteira a denticulada, 
face adaxial glabra a esparsamente hirsuta, face 
abaxial glabra a pubérula; nervação broquidódroma, 
6–7 pares de nervuras secundárias, nervuras 
terciárias reticuladas a escaliformes; pecíolos 20–30 
cm compr., glabros a pubérulos. Cenantos inteiros, 
1–1,5 cm diam., pateliformes, obovados; margem 
provida de apêndices filiformes, irregulares, 2–3 
cm compr., curvos, delgados, pubérulos; brácteas 
sésseis; pedúnculos com inserção excêntrica no 
receptáculo. Flores estaminadas: tépalas 2; estames 
2; filete com base dilatada. Sementes verrucosas.

D. strangii se assemelha a D. tentaculata 
Fisch. & C.A.Mey. pela presença dos apêndices 
filiformes na margem do cenanto, entretanto, em 
D. strangii a forma do cenanto oblongo-obovado 
e os entrenós longos a diferem de D. tentaculata. 
A espécie foi coletada com flores no mês de III. O 
último e único registro para a espécie pertence a 
do seu próprio material tipo em 1974. Poder-se-ia 
inferir a extinção do táxon in situ, entretanto, seria 
necessária uma avaliação mais detalhada com 
buscas exaustivas na localidade típica e arredores. 
A espécie foi coletada com flores no mês III.
Material examinado: MINAS GERAIS: Bom Jardim de 
Minas, Serra da Mira, 12 km do centro de Bom Jardim de 
Minas, 3.III.1961, fl., J.R. Saléh (HB 29460 Holótipo).

11. Dorstenia sucrei Carauta, Bol. Mus. Bot. 
Munic. 17: 2. 1974. Fig. 3e-f

Caméfitos a nanofanerófitos, 30–70 cm 
alt.; caule aéreo ereto, hirsuto; entrenós 1,5–
2,5 cm compr. Estípulas 0,5–1,5 cm compr., 
foliáceas, oblongo-deltoides, persistentes, glabras a 
pubérulas, cartáceas; nervura mediana proeminente, 
nervuras secundárias conspícuas. Folhas inteiras, 
dísticas a espiraladas; lâminas 20–25(–27) cm 
compr., 5–8,5 cm larg., elípticas, membranáceas 
a cartáceas, ápice obtuso a acuminado, base 
aguda, arredondada a cordada, margem inteira 
a denticulada, face adaxial glabra, face abaxial 
glabra a hirsuta, escabra, tricomas concentrados nas 
nervuras, alvos; nervação broquidódroma, 10–12 
pares de nervuras secundárias, nervuras terciárias 
reticuladas; pecíolos 1–3,5 cm compr., hirsutos. 
Cenantos inteiros, arroxeados externamente, 
internamente creme-esverdeados, 4–7 cm compr., 
lineares, filiformes, pubérulos; margem inteira a 
levemente ondulada, provida de brácteas sésseis 

ovado-deltoides a oblongo-deltoides, ciliadas, 
sem apêndices, franja até 2 mm alt.; pedúnculos 
10–17 cm compr., pubérulos, inserção excêntrica 
no receptáculo. Flores estaminadas: 2 tépalas, 
pubérulas; estames 2; filetes delgados. Flores 
pistiladas não observadas.

A espécie se assemelha a D. elata e a D. 
mariae pelo porte, forma das folhas e estípulas. 
Essas variações foram observadas por Berg (2001) 
que não considerou suficientes para separar D. elata 
de D. sucrei, sinonimizado-as. D. sucrei se difere de 
D. elata pela forma do receptáculo e pela inserção 
do pedúnculo, em D. elata o cenanto é arredondado, 
elíptico a oblongo-arredondado ou algumas vezes 
côncavo com inserção cêntrica do pedúnculo no 
receptáculo e em D. sucrei o cenanto é filiforme 
com inserção excêntrica no receptáculo, enquanto 
que, D. mariae se difere pelo cenanto espiralado, 
sendo assim, considerada como válida neste 
trabalho.  Na Serra da Mantiqueira foi encontrada 
apenas em MG, com flores nos meses de III e XII. 
Material examinado: MINAS GERAIS: Caratinga, 
Estação Biológica de Caratinga, 11.XII.1995, fl., A. 
Salino 2370 (BHCB), Fazenda Montes Claros, fl., J.A. 
Lombardi 3676 (BHCB).

12. Dorstenia turnerifolia Fisch. & C.A.Mey. 
Index Seminum (St. Petersburg) 11: 63. 1846. 
 Fig. 3g-h

Nanofanerófitos, até 40 cm alt.; caule 
aéreo ereto, menos frequentemente decumbente, 
ramificado, parcialmente lignificado na porção 
basal, glabro a hirsuto; entrenós longos (1–)2–3 
cm compr. Estípulas 0,5–1 mm compr., subuladas, 
estreito-triangulares, persistentes a caducas. 
Folhas inteiras, dísticas a espiraladas; lâminas 
6–11 × 2–3 cm larg., elípticas a oblongo-eípticas, 
membranáceas, ápice longo acuminado, base 
aguda a agudo-atenuada, margem inteira a 
denticulata, face adaxial hirsuta a levemente 
escabra, tricomas esparsos, alvos, face abaxial 
hirsuta; nervação broquidódroma, 8–10 pares 
de nervuras secundárias, nervuras terciárias 
inconspícuas; pecíolos 0,8–1,5 cm compr., 
hirsutos a tomentosos. Cenantos inteiros, 0,5–1 
cm diâm., pateliformes, arroxeados externamente, 
verde-claros internamente, arredondados; margem 
provida de brácteas, brácteas sésseis, ovado-
deltoides, hirsutas, tricomas com 0,5–1 mm compr., 
alvos; pedúnculos 0,5–1 cm compr., hirsutos a 
tomentosos, com inserção cêntrica no receptáculo. 
Flores estaminadas: concentradas na periferia do 
cenanto; tépalas 2(–3), estames 2(–3), hirsutas. 
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Flores pistiladas: 3 tépalas, hirsutas. Drupas 
globosas. Sementes globosas, testa verrucosa.

A espécie se assemelha a D. bowmaniana pela 
forma das folhas, entretanto se difere pela forma 
do cenanto que é arredondado e por apresentar 
caule aéreo com base lenhosa, enquanto que D. 
bowmaniana, apresenta o cenanto angulado e base 
do caule aéreo fibrosa. Além disso, D. turnerifolia 
se apresenta como nanofanerófito podendo 
atingir até 40 cm de altura, diferentemente de D. 
bowmaniana que se apresenta como caméfita e 
atinge até 20 cm alt. Na Serra da Mantiqueira a 
espécie foi encontrada em MG, com flores nos 
meses de III e V e com frutos em III. 
Material examinado: MINAS GERAIS: Carangola, 
6.III.1907, fl., J.S. Novaes (SP 19606). Caratinga, 
Estação Biológica de Caratinga, Fazenda Montes 
Claros, fl., 25.III.2000, J.A. Lombardi 3677 (BHCB 
51187, CESJ). Tombos, Usina, 2.V.1941, fl., J.E. 
Oliveira 418 (SPF).

13. Dorstenia vitifolia Gardner in Fielding & 
Gardner, Sert. Pl. 1: t.14. 1843. Fig. 3i-j

Criptófitos a hemicriptófitos atingindo 20 cm 
alt.; caule aéreo ereto, geralmente ausente, ereto, 
pubérulo, tricomas alvos a castanhos; entrenós 1–2 
mm compr. Estípulas 4–5 mm compr., foliáceas, 
ovado-deltoides, coriáceas, persistentes. Folhas 
inteiras quando jovens lobadas quando adultas, 
espiraladas a rosuladas; lâminas 6–9,5 × 7–10 
cm, ovado-elípticas, lobos 3–5, cartáceas, ápice 
obtuso a arredondado, base subcordada a truncada, 
margem inteira a denticulada, face adaxial glabra a 
esparsamente hirsuta, face abaxial glabra a pubérula, 
tricomas alvo-amarrozados, concentrado nas 
nervuras; nervação actinódroma, nervura mediana 
impressa a plana na face adaxial, proeminente na 
face adaxial, 4–5 pares de nervuras secundárias 
no lobo central, nervuras terciárias reticuladas; 
peciolos 6–15 cm compr., pubérulos, tricomas alvo-
amarrozados. Cenantos inteiros, 1–1,5 cm diâm., 
pateliformes, arroxeados externamente e vináceos 
internamente, arredondados, urceolados, pubérulos; 
margem provida de brácteas sésseis, ovado-deltoides, 
pubérulas; pedúnculos 5–15 cm compr., pubérulos, 
tricomas alvo-amarronzados, inserção cêntrica no 
receptáculo. Flores pistiladas: perianto curto lobado, 
pubérulo; estigma castanho. Drupas 2–3 mm diâm. 
Semente acastanhada, testa lisa.

A espécie se assemelha a D. cayapia, pelo 
porte, aparência do cenanto e pela forma da 
folha, entretanto, em D. vitifolia as folhas jovens 
nascem arredondadas e inteiras, mas quando 

adultas apresentam lobos marginais que lembram 
a folha da videira (Vitis vinifera L.). Além disso, 
o cenanto é levemente urceolado o que difere de 
D. cayapia, que apresenta folhas sempre inteiras 
e cenanto não urceolado. Na Serra da Mantiqueira 
foi encontrado um único indivíduo no município 
de Roseira, em SP. 
Material examinado: SÃO PAULO: Roseira, Roseira-
Ibitinga, 14.I.1941, fl., A.S. Grotta 4 (SPF).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: 
São Paulo, Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, 
25.IV.1991, fl. e fr., S. Romaniuc Neto (SP 248639).

14. Dorstenia stellaris Al. Santos & Romaniuc, 
Phytokeys 12: 47-51. 2012. Fig. 3k-m

Caméfitos 30–70 cm alt.; caule aéreo 
inteiramente fibroso, hirsuto; entrenós 1–2,5 cm 
compr. Estípulas 1–2 mm compr., subuladas, 
estreito-triangulares, ciliadas, persistentes 
a caducas, tricomas alvos. Folhas inteiras 
dísticas a espiraladas; lâminas 8–12 × 3,5–5 
cm, membranáceas, ápice longo acuminado, 
base cordada, face adaxial escabra, tricomas 
esparsos, alvos, face abaxial pubérula, tricomas 
concentrados nas nervuras, desprovida de 
manchas; margem inteira a denticulada; pecíolos 
2,5–5 cm compr., híspidos a tomentosos; 
nervação broquidódroma; 5–6 pares de nervuras 
secundárias; nervuras terciárias escaliformes. 
Cenantos inteiros, 1–2 cm diâm., pateliformes, 
estrelados, 3–5 angulados, pubérulos; margem 
provida de brácteas sésseis, 0,5–1 mm compr., 
frequentemente nos ápices dos ângulos, pubérulas, 
franja 0,5–0,7 mm alt., esverdeada a vinácea; 
pedúnculos 1,5–2,5 cm compr., pubérulos. Flores 
estaminadas: distribuídas por todo o cenanto; 
estames 2. Flores pistiladas: perianto curto lobado, 
pubérulo; estigma 0,5– 1 mm compr, delgado, 
alvo. Drupas elípticas; estigma persistente. 
Sementes testa lisa. 

A forma do cenanto aproximam a espécie 
de D. bowmaniana e D. carautae, entretanto, D. 
stellaris se difere destas por apresentar cenanto 
irregular-estrelado e lâmina foliar com base 
cordada. Com ocorrência restrita, a espécie só foi 
encontrada em uma localidade em SP. Foi coletada 
com flores em III e XI e frutos no mês de III. 
Material selecionado: SÃO PAULO: Pindamonhangaba, 
Ribeirão Grande, Fazenda São Sebastião do Ribeirão 
Grande, 30.III.1994, fl. e fr., I. Cordeiro et al. 1323 (SP 
Parátipo). Entre a Fazenda São Sebastião do Ribeirão 
Grande e a Pousada Nova Gokula, 26.XI.2011, fl., A. 
Santos et al. 142 (SP Holótipo), 143 (SP Parátipo), 144 
(SP Parátipo), 145 (SP Parátipo), 146 (SP Parátipo).
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Resumo 
Winteraceae apresenta cinco gêneros, dos quais apenas Drimys ocorre na região neotropical. A taxonomia das 
espécies ocorrentes no Brasil ainda é controversa e dependendo do autor, são aceitas de uma a três espécies. 
O presente trabalho apresenta o estudo taxonômico de Winteraceae no Rio Grande do Sul, e visa esclarecer 
acerca das espécies da família no estado. Foram feitas revisões de herbários nacionais e internacionais, além 
de coletas em diversos pontos do estado para o levantamento de dados para o tratamento taxonômico e a 
análise morfométrica (ANOVA). Com base nas análises morfométricas, dados fenológicos e morfológicos, 
aceitamos a ocorrência de duas espécies no Rio Grande do Sul: Drimys angustifolia e D. brasiliensis. É 
fornecida uma chave de identificação, descrições, comentários, fenologia e ilustrações de ambos os táxons. 
Palavras-chave: Canellales, Drimys, elemento austro-antártico, Magnoliidae, morfometria.

Abstract 
Winteraceae presents five genera, of which only Drimys occurring in the Neotropics. The taxonomy of the 
Brazilian species is still controversial, and depending on the author, one to three species is accepted. This 
paper presents the taxonomic study of Winteraceae in the state of Rio Grande do Sul, and aims to elucidate the 
Winteraceae species for the region. Revision of national and international herbaria, and collections in several 
places of the state were made in order to gather data for the taxonomic treatment and the morphometrics 
analysis (ANOVA). Based on the morphometric analyses, phenological and morphological data, two species 
are accepted for Rio Grande do Sul: Drimys angustifolia and D. brasiliensis. We provide an identification 
key, descriptions, commentaries, phenology and illustrations for both taxa.
Key words: Canellales, Drimys, Austro-Antarctic element, Magnoliidae, morphometric analysis.
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Introdução
Winteraceae é composta por cinco gêneros 

(Drimys J.R.Forst. & G.Forst., Pseudowintera 
Dandy, Takhtajania M.Baranova & J.-F.Leroy, 
Tasmannia DC. e Zygogynum Baill.) e ca. 60 
espécies de árvores e arbustos distribuídas ao 
longo das Américas do Sul e Central, Madagascar 
e Australásia (Vink 1993; Feild et al. 2002; Van 
Der Ham & Van Heuven 2002). Suas espécies 
estão presentes em florestas úmidas, alto-montanas 
ou restritas a ambientes pantanosos (Judd et al. 
1999). A família é caracterizada pela ausência 
de elementos de vaso, estando presentes apenas 
traqueídes, e por apresentar carpelos plicados 

(Van Tieghem 1900; Bailey & Thompson 1918; 
Bailey & Swamy 1951; Takhtajan 1980; Cronquist 
1988); caracteres utilizados por muito tempo para 
considerá-la uma das famílias mais primitivas 
dentre as angiospermas (Cronquist 1988). No 
entanto, análises filogenéticas (APG III 2009; 
Massoni et al. 2014) posicionaram Winteraceae 
em Canellales como grupo-irmão de Canellaceae, 
família de espécies arbóreas que possui elementos 
de vaso, sendo um indicativo de que esta ausência 
pode ser um estado apomórfico e não plesiomórfico 
(Feild et al. 2002). No Brasil, Winteraceae está 
representada por apenas um gênero (i.e. Drimys) 
distribuído de maneira contínua pela Caatinga, 
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Cerrado e Floresta Atlântica, e com uma marcante 
disjunção com a Amazônia (BFG 2015).

No contexto da flora brasileira, Drimys é 
considerado parte do contingente florístico de 
afinidades austro-antárticas (Rambo 1956), no 
entanto, não há consenso quanto ao número de 
espécies aceitas. Para grande parte dos autores 
(Eichler 1864; Rambo 1956; Vattimo 1961; Souza 
& Lorenzi 2005; Lorenzi 1998, 2008) apenas uma 
espécie ocorreria no Brasil, embora discordem 
significativamente nos nomes aceitos. Para Eichler 
(1864), Rambo (1956) e Lorenzi (1998), a espécie 
brasileira seria D. winteri, um táxon amplamente 
distribuído na Patagônia argentino-chilena. 
Vattimo (1961) aceitou D. brasiliensis com as 
quatro variedades consideradas por Smith (1943) 
(D. brasiliensis var. campestris, D. brasiliensis 
var. retorta, D. brasiliensis var. angustifolia e D. 
brasiliensis var. roraimensis). Souza & Lorenzi 
(2005) e Lorenzi (2008) aceitaram D. brasiliensis, 
sem considerar variedades. Enquanto outros autores 
(Fromm-Trinta & Santos 1997; Sobral & Jarenkow 
2006; Souza & Lorenzi 2008) aceitam a existência 
de D. angustifolia e D. brasiliensis no Brasil, sendo 
D. angustifolia presente no sul do Brasil, enquanto 
D. brasiliensis se encontra amplamente distribuída 
em território brasileiro. Marquínez (2009a) e BFG 
(2015) reconhecem para o Brasil três espécies, D. 
brasiliensis com três subespécies [D. brasiliensis 
subsp. brasiliensis, D. brasiliensis subsp. subalpina 
Ehrend. & Gottsb. e D. brasiliensis subsp. sylvatica 
(A.St.-Hil.) Ehrend. & Gottsb.], D. angustifolia e 
D. roraimensis, em concordância com Ehrendorfer 
et al. (1979).

Nesse contexto, o presente estudo tem como 
objetivos apresentar um tratamento taxonômico de 
Winteraceae para o Rio Grande do Sul, assim como 
evidenciar caracteres que distinguem as espécies 
considerando dados morfológicos, de distribuição 
geográfica, habitat, floração e frutificação.

Metodologia
Taxonomia
Para a realização do presente estudo seguiu-

se o método clássico em estudos taxonômicos. 
Coleções dos herbários B, BHCB, BLA, BM, 
ESA, F, G, GDC, HAL, HAS, HB, HRB, IBGE, 
ICN, INPA, K, L, MIN, MO, MPU, MPUC, NY, P, 
PACA, PEL, PH, RB, S, SGO, SMDB, SP, TCD, 
UPS, US, VIC e VT (siglas de acordo com Thiers,  
continuamente atualizado) foram revisadas. De 
modo complementar, foi realizada uma busca em 

herbários nacionais e internacionais que possuem 
acervo informatizado, através das bases de dados 
Species Link (2014), JSTOR (2014) e Index 
Herbariorum (Thiers, continuamente atualizado).

Expedições a campo no período de janeiro 
de 2009 a maio de 2010 foram realizadas com a 
finalidade de entender melhor a biologia do grupo. 
Foi feito um total de 12 expedições aos seguintes 
municípios: Bom Jesus, Cambará do Sul, Canela, 
Gramado, Jaquirana, São Francisco de Paula, São 
José dos Ausentes e Torres. Nessas expedições 
foi feito registro fotográfico dos principais 
caracteres morfológicos. Todo o material coletado 
foi depositado no Herbário do Departamento 
de Botânica do Instituto de Biociências da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (ICN), 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para a abreviação 
dos nomes dos autores consultou-se o IPNI (2014), 
de acordo com Brummitt & Powell (1992). 

As medidas de estruturas vegetativas 
e reprodutivas foram feitas com paquímetro 
e, quando necessário, com o auxílio de um 
estereomicroscópio com escala acoplada. As 
medidas morfológicas das estruturas analisadas 
foram feitas de acordo com o indicado na Figura 1. 
Para a classificação da morfologia foliar utilizou-se 
Radford et al. (1974), onde a classificação do ápice 
foliar se dá pela medida angular do mesmo, sendo 
classificado como ápice acuminado aquele com 
menos de 45º e ápice agudo aquele entre 45 e 90º. 

Utilizou-se um total de 40 flores fixadas. 
Foram feitas medidas de 5 a 10 pétalas, 10 estames 
e 5 a 10 carpelos para cada uma das flores e foi feita 
a contagem do número de óvulos presentes em cada 
carpelo examinado. Considerando a protoginia, as 
peças do perianto foram medidas nas fases feminina 
e masculina devido à observação de diferenças no 
tamanho dessas peças entre as duas fases. Frutos de 
16 indivíduos foram coletados em populações de 
sete municípios do Rio Grande do Sul, para efetuar 
as medidas e o registro fotográfico, abrangendo a 
maior área possível de ocorrência das espécies no 
estado. Foram medidos 3 a 10 frutos por planta, 
conforme a disponibilidade, e realizada a contagem 
e medida das sementes.

As regiões fitogeográficas citadas para 
o Rio Grande do Sul seguem Fortes (1959). A 
listagem dos municípios de ocorrência das duas 
espécies foi baseada no material examinado e foi 
selecionado apenas um material por município, 
com lista completa de materiais examinados sendo 
encontrada na Lista de exsicatas no final deste 
artigo. As descrições das espécies foram baseadas 
somente no material sul-rio-grandense.
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Figura 1 – a-j. Esquemas demonstrando como foram tomadas as medidas morfológicas. As linhas longitudinais e 
transversais indicam o local onde as medições foram realizadas – a. folha de Drimys angustifolia; b. folha de Drimys 
brasiliensis; c. aspecto geral da flor evidenciando estames e carpelos; d. aspecto geral da flor evidenciando sépalas; 
e. sépala; f. pétala; g. estame; h. carpelo; i. carpídeos; j. semente. (c: comprimento, l: largura, d: diâmetro). Escalas: 
a. c=6,8cm, l=1,5cm; b. c=8cm, l=2,5cm; c. d=20mm; d. d=20mm; e. c=5,2mm; l=4,9mm; f. c=11mm; l=3mm; g. 
c=1,6mm; l=0,9mm; h. c=1,9mm l=0,9mm; i. c=8mm, l=5mm; j. c=3mm, l=2mm 
Figure 1 – a-j. Sketches showing how the measures were taken. The longitudinal and transversal lines indicate where measures were taken – 
a. leaf of Drimys angustifolia; b. leaf of Drimys brasiliensis; c. general view of the flower showing the stamens and carpels; d. general view 
of the flower showing the stamens sepals; e. sepal; f. petal; g. stamen; h. carpel; i. fruitlets; j. seeds. (c: length, l: width, d: diameter). Scales: 
a. c=6,8cm, l=1,5cm; b. c=8cm, l=2,5cm; c. d=20mm; d. d=20mm; e. c=5,2mm; l=4,9mm; f. c=11mm; l=3mm; g. c=1,6mm; l=0,9mm; 
h. c=1,9mm l=0,9mm; i. c=8mm, l=5mm; j. c=3mm, l=2mm

a b

c

d

e f g h

i j
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Drimys angustifolia Drimys brasiliensis

Largura limbo 
(cm)

Compr. limbo 
(cm)

Compr. pecíolo 
(cm)

Largura limbo 
(cm)

Compr. limbo 
(cm)

Compr. pecíolo 
(cm)

Média 1,45 ± 0,357a 6,864 ± 1,301b 1,1 ± 0,288c 2,686 ± 0,523a 8,404 ± 1,474b 1,395 ± 0,324c

Mínimo 0,710 3,570 0,480 1,250 4,230 0,330

Máximo 2,820 10,750 2,440 4,210 12,310 2,630

Mediana 1,380 6,840 1,090 2,665 8,340 1,390

Moda 1,220 6,310 1,230 2,410 8,910 1,310

Tabela 1 – Análise de variância (ANOVA) dos dados morfométricos de Drimys angustifolia e D. brasiliensis. Letras 
iguais correspondem a valores estatisticamente diferentes (p<0,05). Número de acessos para D. angustifolia: 29. 
Número de acessos para D. brasiliensis: 33. Número de medições total para D. angustifolia: 313 folhas. Número de 
medições total para D. brasiliensis: 344 folhas. 
Table 1 – Variance analysis (ANOVA) of the morphometric data of Drimys angustifolia and D. brasiliensis. Same letters correspond 
to statistically different values (p<0.05). Number of access of D. angustifolia: 29. Number of access of D. brasiliensis: 33. Total 
measurements for D. angustifolia: 313 leaves. Total measurements for D. brasiliensis: 344 leaves.

ANOVA
A análise dos dados foi embasada no exame 

de 52 exsicatas, 23 de D. angustifolia e 29 de D. 
brasiliensis. As medidas de comprimento e largura 
foliar expressam o tamanho mínimo e o máximo 
para 5–10 folhas por indivíduo examinado. Medidas 
do material coletado no campo foram feitas a fim 
de complementar as medidas das estruturas foliares 
de herbários. As medidas de comprimento e largura 
foliar foram calculadas para 5–10 folhas maduras 
por indivíduo examinado de acordo com o estado 
de conservação de cada exsicata. Para verificar a 
significância das diferenças observadas foi realizada 
análise de variância (ANOVA) no programa Statistica 
versão 8.0 (Statsoft Inc. 2007). 

Resultados e Discussão
Para o Rio Grande do Sul, são reconhecidas 

no presente trabalho duas espécies: D. angustifolia 
e D. brasiliensis em concordância com Marquínez 
(2009a) e BFG (2015). A separação taxonômica de D. 
angustifolia e D. brasiliensis enfrenta controvérsias, 
uma vez que as chaves dicotômicas existentes (Fromm-
Trinta & Santos 1997; Sobral & Jarenkow 2006) 
separam as espécies basicamente pela largura da lâmina 
foliar. Através de análise estatística ANOVA (Tab. 1) 
percebe-se que a largura e o comprimento do limbo, 
bem como o comprimento do pecíolo, apresentam 
diferença significativa entre os indivíduos medidos de 
D. angustifolia e D. brasiliensis (p<0,05) indicando que 
apesar de apresentarem sobreposição no tamanho foliar, 

as folhas de D. brasiliensis são significativamente 
maiores do que as de D. angustifolia. Esses dados 
estatísticos apoiam a manutenção da existência das 
duas espécies no Rio Grande do Sul ao invés da união 
em uma única, embora não tenham sido encontradas 
diferenças anatômicas significativas entre elas (Santos-
Silva et al. in prep.). 

A grande sobreposição encontrada pode ser 
devido à proximidade filogenética das mesmas 
(Marquínez et al. 2009b) ou ainda pela homoplasia 
desses caracteres. Ainda, estudos químicos (Limberger 
et al. 2007) mostraram a presença de diferentes 
composições de terpenoides (mono e sesquiterpenos), 
flavonoides e fenilpropanoides, o que sustentaria 
a separação das duas espécies. O presente trabalho 
se utiliza de outros caracteres morfológicos (e.g., 
fenologia, caracteres vegetativos e reprodutivos) que 
facilitam a identificação dos táxons (ver abaixo).

Winteraceae R.Br. ex Lindl., Intr. Nat. Syst. Bot.: 26. 
1830, nom. cons.
Drimys J.R.Forst. & G.Forst. Char. Gen. Plant.: 83. 
1775.
Tipo: Drimys winteri J.R.Forst & G.Forst.
= Wintera Murr., Syst. Veg. Ed. 14: 507. 1784, nom. 
illeg. superfl.

Árvores ou arbustos. Folhas alternas, simples, 
sem estípulas, obovadas a oblanceoladas, retas a 
levemente falcadas a falcadas, margem inteira, 
revoluta na base, discolores, acinzentadas na face 
abaxial, verde-escuras na face adaxial, venação pinada, 
estômatos abaxiais cobertos por um plugue de cera. 
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Inflorescências terminais ou axilares, umbeladas, 
multifloras ou reduzidas a somente uma flor. Flores 
actinomorfas, perfeitas e protogínicas; receptáculo 
floral curto e cônico. Sépalas 2(–3), romboides 
a depresso-ovadas, côncavas, glabras, decíduas, 
inteiras, verde-claras a amarronzadas, caliptradas, 
envolvendo o botão floral. Pétalas 5–muitas, retas a 
levemente falcadas, margens levemente revolutas a 
revolutas, lanceoladas, glabras, decíduas, brancas. 
Estames numerosos, livres, espiralados organizados 
em 2–4 séries, com filete bem diferenciado das anteras; 
anteras apicais, bitecas, tetrasporangiadas, providas de 
quatro glândulas de óleo apicais no conetivo, grãos de 
pólen monoulcerados, liberados em tétrades. Gineceu 
multicarpelar, 2–muitos carpelos, livres, ascidiados, 
estigma lateral a subterminal, séssil a subséssil, 
bilabiado, voltado para a face dorsal do carpelo; 
óvulos 1–muitos, dispostos em duas fileiras paralelas, 
placentação marginal. Fruto agregado, carpídeos 
bacáceos, indeiscentes, polispérmicos, obovoides. 
Sementes reniformes a cocleadas, pretas, brilhantes.

Ehrendorfer et al. (1979) assim como Marquínez 
(2009) reconhecem um total de sete espécies de 
Drimys: D. andina (Reiche) R.A.Rodr. & Quezada, 
D. angustifolia, D. brasiliensis (com três subespécies: 
D. brasiliensis subsp. brasiliensis, D. brasiliensis 
subsp. subalpina e D. brasiliensis subsp. sylvatica), 
D. confertifolia, D. granadensis, D. roraimensis 
(A.C.Sm.) Ehrend. & Gottsb. e D. winteri. O gênero 
é Neotropical, de distribuição disjunta entre a região 
andina do sudoeste da América do Sul, a região sudeste 
do Brasil (incluindo Argentina, Paraguai e o Centro-
Oeste brasileiro) e a região noroeste da América do 
Norte até o México (Marquínez et al. 2009a). 

Com base em observações de campo, bem como 
de material de herbário, pode-se verificar que no Rio 
Grande do Sul, enquanto D. angustifolia floresce de 
julho a novembro com pico de floração em setembro, 
D. brasiliensis apresenta uma floração praticamente 
contínua ao longo do ano, com dois picos: janeiro-
fevereiro e julho-setembro.

Foram observadas diferenças no número 
e tamanho das pétalas entre as fases feminina e 
masculina das flores de Drimys. Embora a protoginia 
já seja uma característica conhecida para o gênero, 

esse é o primeiro trabalho a relacioná-la com os 
diferentes tamanhos florais. Durante a fase feminina, 
a flor é menor que na fase masculina e os estames 
estão densamente agrupados no receptáculo floral. 
Gottsberger et al. (1980) apontam que a fase feminina 
dura em torno de dois dias após a abertura da flor. 
Ao final dessa fase, observa-se o escurecimento dos 
estigmas, que passam de verdes e úmidos a negros 
e secos. Na fase masculina, pode-se perceber um 
claro aumento de tamanho das pétalas que se tornam 
mais longas, levemente mais largas e espacialmente 
separadas. Outros trabalhos comentam sobre o 
pronunciado alongamento do filete que faz com que 
os estames fiquem mais expostos, facilitando assim o 
contato com os polinizadores (Gottsberger et al. 1980; 
Marquínez et al. 2009c). Existe um breve período em 
que os estigmas ainda estão receptivos e os estames já 
estão em início de deiscência (Gottsberger et al. 1980; 
Marquínez et al. 2009c).

Estudos sobre polinização no gênero já foram 
realizados em D. brasiliensis (Gottsberger et al. 
1980) e em D. granadensis (Marquínez et al. 2009c). 
Esses estudos demonstraram que Drimys possui, 
predominantemente, uma polinização generalista 
por coleópteros e dípteros, os quais obtêm como 
recompensa pólen e exsudados dos estigmas e das 
glândulas dos estames, tendo como exceção D. 
confertifolia, espécie endêmica do Arquipélago Juan 
Fernandez, que apresenta polinização anemófila 
(Anderson et al. 2001). A polinização generalista pode 
ocorrer devido a limitações ecológicas, uma vez que 
plantas de Winteraceae geralmente ocupam margens 
de florestas e regiões alteradas, e com frequência 
invadem novos habitats, o que poderia impedir uma 
estreita relação com algum polinizador em particular 
(Gottsberger 1988).

As espécies de Drimys são utilizadas na 
medicina tradicional brasileira como analgésicos e 
anti-inflamatórios, entre outros usos e, por muito 
tempo, foram usadas como substituto do quinina 
em tratamentos contra a malária (Carvalho 2008). 
Estudos em D. brasiliensis demonstraram que a 
casca da árvore e as folhas possuem óleos essenciais 
que foram caracterizados como sesquiterpenoides 
(Ribeiro et al. 2008).

Chave para as espécies de Drimys do Rio Grande do Sul

1.	 Folhas	eretas,	base	estreito-cuneada,	ápice	acuminado;	inflorescências	1(–2)-floras;	frutos	agregados	
com carpídeos verdes, intensamente maculados de atro-vináceo quando maduros, 1–4 sementes por 
carpídeo ....................................................................................................................... 1. D. angustifolia

1’.	 Folhas	patentes	a	pêndulas,	base	cuneada,	ápice	agudo	a	raro	obtuso;	inflorescências	multifloras;	frutos	
agregados com carpídeos completamente vináceos quando maduros, 3–10 sementes por carpídeo .....  
 ......................................................................................................................................2. D. brasiliensis
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1. Drimys angustifolia Miers, Ann. Mag. Nat. 
His. ser. 3 (2) 46. 1858. Fig. 2a-d

Árvores ou arbustos 2–8 m alt. Folhas 
eretas, pecíolos 8–10 mm compr., levemente 
falcadas a falcadas, oblanceoladas, glabras, 
3,5–10,7 × 0,7–2,3 cm, ápice acuminado, base 
estreito-cuneada, áreas estomáticas geralmente 
visíveis sob estereomicroscópio. Inflorescências 
1(–2)-floras. Flores 1,9–2,9 cm diâm. na fase 
feminina; 19,6–26,7 mm diâm. na fase masculina. 
Sépalas 2(–3), 3,9–5,7 × 2,5–5,6 mm na fase 
feminina; 4–6 × 2,9–6,1 mm na fase masculina. 
Pétalas (8–)9–12(–13), 7,4–13,5 × 2–3,6 mm 
na fase feminina; 8,6–13,5 × 1,6–4,6 mm na 
fase masculina. Estames (19–)22–24(–26), em 
2–3(–4) séries, filetes 1,1–2 × 0,7–1 mm na fase 
feminina, 1,4–2,4 × 0,6–1 mm na fase masculina. 
Carpelos (2–)4–5, estigma lateral, 1,7–2,4 × 
0,8–1,2 mm na fase feminina, 1,6–2,5 × 0,9–1,3 
mm na fase masculina; óvulos (5–)6–9(–11) por 
carpelo. Frutos agregados com carpídeos verdes, 
intensamente maculados de atro-vináceo quando 
maduros, 5–10  × 4–8 mm. Sementes 1–4(–8) por 
carpídeo, 2,1–3,8  × 1,2–3,2 mm.
Material selecionado: Bom Jesus, Serra da Rocinha, 
14.IX.1975, fl., R.D. Cecília (HAS 3151); Cambará do 
Sul, próximo ao Itaimbezinho, 4.II.1978, fr., M. Fleig 
881 (ICN); Canela, in araucarieto, 9.X.1952, fl. e fr., 
B. Rambo 52953 (PACA); Caxias do Sul, Vila Oliva, 
8.II.1955, fr., B. Rambo 56693 (PACA); Gramado, 
planalto, 18.IX.1971, fl.,  J.C. Lindeman (ICN 8138); 
São Francisco de Paula, RS 325, 7.XI.1999, fr., R. 
Wasum 263 (MO); São José dos Ausentes, Silveira, 
24.X.2009, fl., M. Grings & A.M.Z. Lunkes 782 (ICN); 
São Marcos, Formigueiro, 27.X.1999, fl., A. Kegler 310 
(MO); Torres, Campo Bonito, 28.XII.1975, fr., O.R. 
Camargo 652 (HAS); Vacaria, posto de São Bernardo, 
13.XI.1978, fr., J. Mattos 20594 (HAS).

D r i m y s  a n g u s t i f o l i a  é  c o n h e c i d a 
popularmente como cataia, casca-d’anta (Carvalho 
2008). Essa espécie apresenta folhas eretas, 
mostrando mais a face abaxial acinzentada, o que, 
frequentemente, confere um aspecto acinzentado 
à planta, como um todo. Esse caráter é bastante 
útil para diferenciar as plantas em campo, quando 
estéreis. Está distribuída pelos estados de Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul (BFG 2015). No Rio Grande do Sul D. 
angustifolia é encontrada nos Campos de Cima da 
Serra, Encosta Superior do Nordeste e Litoral, em 
bordas de capões desde 700 até 1.400 m de altitude 
(Fig. 3). Sua presença em Minas Gerais é aqui 
indicada através de um único exemplar da Serra 
do Caraça, sugerindo possível distribuição em 

regiões de altitude da espécie. Pode ser encontrada 
com flores nos meses de julho a novembro com 
pico de floração em setembro e com frutos de 
novembro a janeiro. 

2. Drimys brasiliensis Miers, Ann. Mag. Nat. His. 
ser. 3 (2) 47, 1858. Fig. 2e-i

Árvores ou arbustos 1–12 m alt. Folhas 
patentes a pêndulas, pecíolos 5–30 mm compr., 
levemente falcadas a falcadas, obovadas a 
oblanceoladas, glabras, 4,2–12,3 × 1,7–4,2 
cm, ápice agudo a obtuso, base cuneada, 
áreas estomáticas raramente visíveis sob 
estereomicroscópio. Inflorescências multifloras. 
Flores 17,8–23,1 mm diâm. na fase feminina, 
25,7–36,4 mm diâm. na fase masculina. Sépalas 
2(–3), 4,2–6,3 × 3–7 mm na fase feminina; 
4,5–6,4 × 4,1–7 mm na fase masculina. Pétalas 
(8–)9–15(–17), 9,1–14 × 2,1–5,2 mm na fase 
feminina, 1,1–1,8 × 0,2–0,5 cm na fase masculina. 
Estames (20–)22–29(–33), em 2–3(–4) séries, 
filetes 1–2,2 × 0,4–1,1 mm na fase feminina e 
1,4–3,1 × 0,7–1 mm na fase masculina. Carpelos 
(3–)4–6(–8), estigma lateral, 1,1–2,5 × 0,7–1,3 
mm na fase feminina, 1,4–2,6 × 0,8–1,2 mm 
na fase masculina; óvulos (5–)6–10(–11) por 
carpelo. Frutos agregados com carpídeos vináceos 
quando maduros, 6–12 × 4–8 mm. Sementes (1–) 
3–10(–12) por carpídeo, 2,2–4,4 × 1,3–3,8 mm. 
Material selecionado: Boa Vista, VII.1978, fl., B. 
Irgang et al. (PEL 14459); Bom Jesus, Lajeadinho, 
20.I.1958, fl., Camargo 3115 (B, PACA); Camaquã, 
sítio Barbosa Lessa, 20.VI.2001, fr. C.F. Jurinitz 230 
(ICN); Cambará do Sul, Faxinal, VIII.1983, fl., M. 
Sobral & R. Bassanetti 2154 (ICN, INPA); Canela, 
4.XI.1986, fl., H. Neubert 44 (B); Caxias do Sul, Santa 
Lúcia do Piaí, 21.VI.1950, fl., B. Rambo 47185 (US); 
Esmeralda, Estação Ecológica Aracuri, 12.XII.1982, 
fr., J.L Waechter 1957 (PEL); Ipê, Capela Porteirinha, 
14.XII.1995, fl., E.B. Camargo (ICN 112018); 
Jaquirana, 1VIII.1989, fr., R. Wasum et al. (INPA 
164801); Lagoa Vermelha, Arroio Aracuri, 14.III.1989, 
fl. e fr., A.D. Nilson 358 (HAS); São Francisco de 
Paula, Estação Ecológica Estadual Aratinga, 7.II.2005, 
fr., R.M. Senna 721 (HAS), Soledade, 13.XI.1951, fl., 
B. Rambo 50053 (B); Terra de Areia, Serra do Pinto, 
21.XI.1991, fr., J.A. Jarenkow et al. 1969 (PEL); Torres, 
27.IX.1980, fl., J.L. Waechter & L.R.M. Baptista 1712 
(ICN); Vacaria, Fazenda da Ronda, 8.I.1947, fl., B. 
Rambo 34941 (PACA).

Drimys brasiliensis é popularmente 
conhecida como cataia ou casca d`anta (Carvalho 
2008).  Essa espécie apresenta folhas patentes a 
pêndulas, evidenciando com mais clareza a face 
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Figura 2 – Winteraceae no Rio Grande do Sul. a-d. Drimys angustifolia – a. hábito; b. flores (à esquerda, fase feminina 
e à direita, fase masculina); c. frutos; d. folhas. e-i. Drimys brasiliensis – e. hábito; f. flor na fase feminina; g. flor na fase 
masculina; h. frutos; i. folhas. Fotos: a-b,d: A. Hertzog 09 (ICN); e-g,i: A. Hertzog 10 (ICN); c,h: R.B. Singer.
Figure 2 – Winteraceae in the state of Rio Grande do Sul. a-d. Drimys angustifolia – a. habit; b. flowers (left, female stage; right, male stage); 
c. fruits; d. leaves. e-i. Drimys brasiliensis – e. habit; f. flower in the female stage; g. flower in the male stage; h. fruits; i. leaves. Photos: a-b,d: 
A. Hertzog 09 (ICN); e-g,i: A. Hertzog 10 (ICN); c,h: R.B. Singer.
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Figura 3 – Mapa de distribuição das espécies de 
Winteraceae no Rio Grande do Sul. A área hachurada 
representa a distribuição de Drimys angustifolia e a 
área apenas em cinza representa a distribuição de D. 
brasiliensis.
Figure 3 – Distribution map of Winteraceae species of Rio Grande 
do Sul. Hatched area shows the distribution of Drimys angustifolia 
and the gray area shows the distribution of D. brasiliensis.

adaxial de coloração verde-escuro, dando a planta 
um aspecto mais escuro do que as plantas de D. 
angustifolia. Ela apresenta ampla distribuição no 
Brasil, na Bahia, Distrito Federal e estados das 
regiões Sudeste e Sul do país (BFG 2015). No Rio 
Grande do Sul D. brasiliensis ocorre nos Campos 
de Cima da Serra, Encosta Superior do Nordeste, 
Encosta Inferior do Nordeste, Encosta do Sudeste, 
Planalto Médio e Litoral (Fig. 3). Encontra-se tanto 
em bordas de capões como em seu interior, sendo 
mais comum no último. No Rio Grande do Sul 
ocorre entre 700 e 1.400 m de altitude. Entretanto, 
em outros estados pode estar presente em altitudes 
maiores como em Minas Gerais no Parque Estadual 
do Ibitipoca (até 1.784 m de altitude) e no Pico do 
Itatiaia (de cerca de 2.500 m) no estado do Rio de 
Janeiro. Drimys brasiliensis pode ser encontrada 
com flores durante quase todo o ano, sendo a 
ausência de flores observada somente no mês 
de junho. Possui dois picos de floração, sendo 
o primeiro de janeiro a fevereiro e o segundo de 
julho a setembro. No entanto, a produção de frutos 
é intermitente nos meses de outubro a fevereiro. 
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Resumo 
Zingiberales está representada na flora brasileira por cerca de 300 espécies, ocorrendo na região Nordeste 
aproximadamente 100 espécies. O conhecimento sobre a ordem na Floresta Atlântica do estado de Pernambuco 
é incipiente, tendo esse estudo o objetivo de inventariar e caracterizar morfologicamente as espécies das 
Zingiberales da Usina São José, localizada em Igarassu. As coletas foram realizadas em oito expedições (entre 
Novembro de 2013 a Dezembro de 2014), além de visitas aos herbários HST, IPA, PEUFR e UFP. Na área de 
estudo foram encontradas uma espécie de Costaceae, três de Heliconiaceae, e sete de Marantaceae. Heliconia 
episcopalis e Maranta subterranea são citadas como novos registros para o estado. São apresentadas chave 
de identificação, descrições, comentários e ilustrações.
Palavras-chave: Costaceae, Floresta Atlântica, Florística, Heliconiaceae, Marantaceae.

Abstract 
Zingiberales is represented in the Brazilian flora by almost 300 species, of which about 100 occur in the 
Northeast Region of the country. Zingiberales is poorly known in the Atlantic Forest of the state of Pernambuco 
and this study provides a taxonomic survey of the species found in the forest fragments of Usina São José, 
Igarassu. The field work was carried out in eight expeditions (from November 2013 to December 2014), as 
well as visits to herbaria: HST, IPA, PEUFR and UFP. In the studied area were found one species of Costaceae, 
three of Heliconiaceae and seven of Marantaceae. Heliconia episcopalis and Maranta subterranea are new 
records to the state. Identification key, descriptions, comments and illustrations are presented.
Key words: Costaceae, Atlantic Forest, Floristic, Heliconiaceae, Marantaceae.
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Introdução
A Floresta Atlântica tem níveis elevados de 

diversidade e endemismo de espécies (Mittermeier 
et al. 1999), sendo citada como um dos hotsposts em 
biodiversidade, com alta prioridade de conservação 
(Myers et al. 2000). Originalmente cobria uma 
faixa contínua ao longo da costa atlântica brasileira 
e porções da Argentina e Paraguai, porém apenas 
11% da floresta original permanece (Galindo Leal 
& Câmara 2003; Ribeiro et al. 2009). 

Zingiberales está inserida entre as 
Monocotiledôneas (APG III 2009) e tem como 
principais caracteres diagnósticos a presença de 
folhas com venação peni-paralelinérveas, padrão 
de prefoliação supervoluta, folhas e caules com 
câmaras de ar e ovário ínfero (Dahlgren et al. 1985; 
Kress 1990). É composta por oito famílias e possui 
distribuição pantropical, sendo principalmente 

encontrada em habitats como bordas de fragmentos 
florestais, áreas úmidas ou encharcadas e clareiras 
(Andersson 1998a,b,c,d; Kubitzki 1998; Larsen 
1998a,b; Larsen et al. 1998).

Tem grande importância ecológica por ser um 
componente importante no sub-bosque de florestas 
tropicais, pelas interações com polinizadores 
(principalmente beija-flores e abelhas), e por 
algumas espécies terem suas espatas utilizadas como 
abrigo para diversas espécies de insetos e micro-
organismos (Endress 1994; Kennedy 2000; Specht 
& Stevenson 2006; Alonso & Sousa-Silva 2009). 
Algumas espécies apresentam potencial ornamental, 
alimentício ou medicinal (Almeida 1993; Andersson 
1998a,b,c,d; Kubitzki 1998; Larsen 1998a; Larsen 
et al. 1998; Yoshida-Arns et al. 2002).

Está representada na flora brasileira pelas 
famílias Cannaceae, Costaceae, Heliconiaceae, 
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Marantaceae e Zingiberaceae por cerca de 300 
espécies, concentradas preferencialmente na 
Amazônia (40%) e Floresta Atlântica (35%), 
sendo 122 endêmicas do país (BFG 2015). 
Esses autores indicam para a Região Nordeste 
aproximadamente 100 espécies nestas famílias, 
e 30 para o estado de Pernambuco. 

Apesar dos estudos de Yoshida-Arns et al. 
(2002) e Oliveira & Leite (2007), o conhecimento 
sobre Zingiberales na região é incipiente, 
basicamente restrito a inventários florísticos 
pontuais (Souza et al. 2009; Nascimento et al. 
2012). Este estudo é parte da série de monografias 
da Usina São José (Pernambuco) e objetiva 
inventariar e caracterizar morfologicamente as 
espécies de Zingiberales dos fragmentos florestais 
da área, contribuindo para o conhecimento da flora 
local com chave para identificação das espécies, 
descrições, ilustrações, e dados de distribuição 
geográfica dos táxons. 

Materiais e Métodos
A Usina São José (USJ) localiza-se no 

litoral norte de Pernambuco, a cerca de 40 km de 
Recife (7°40’– 7°55’S, 34°54’– 35°05’W), com 
área total de 280 Km², abrangendo os municípios 
de Abreu e Lima, Araçoiaba, Goiana, Igarassu 
(onde os fragmentos estudados estão inseridos), 
Itapissuma e Itaquitinga. Possui cerca de 100 
fragmentos florestais com elevada diversidade 
vegetal (Alves et al. 2013), com diferentes áreas 
e formatos, sendo entre os fragmentos estudados 
o denominado “Chave” considerado médio (30–
200 ha), e “Piedade”, “Zambana” e “Macacos”, 
considerados grandes (> 200 ha) (Trindade et al. 
2008).

Está situada no domínio da Floresta Atlântica 
e definida como Floresta Estacional Semidecidual 
de Terras Baixas (Thomas & Barbosa 2008; 
IBGE 2012), sendo parte de uma região que 
abriga alguns dos maiores e mais importantes 
remanescentes de floresta no centro de endemismo 
de Pernambuco (Tabarelli et al. 2010). 

Além das expedições de coleta realizadas 
durante a execução do Projeto Flora da Usina 
São José (2009–2012), adicionalmente oito 
expedições para coleta de material botânico foram 
realizadas, de novembro de 2013 a dezembro de 
2014; os espécimes foram tratados de acordo com 
procedimentos usuais em estudos taxonômicos 
(Peixoto & Maia 2013).

A identificação taxonômica foi possível 
com o auxílio de bibliografias especializadas: 

Costaceae - Maas (1972); Heliconiaceae - 
Andersson (1981b, 1985, 1992); e Marantaceae 
- Petersen (1890); Andersson (1977; 1981a; 
1986); Yoshida-Arns et al. (2002) e Yoshida-
Arns (2003). Também foram consultados os 
acervos dos herbários HST (Herbário Sergio 
Tavares - UFRPE), IPA, PEUFR e UFP (Thiers 
et al., continuamente atualizado). A terminologia 
morfológica segue Harris & Harris (2001) e 
Gonçalves & Lorenzi (2007). Para formas de 
crescimento de Heliconiaceae e Marantaceae 
seguiu-se Andersson (1981a,b; 1985) e para os 
habitats (borda, declive, sítio ripário e tabuleiro) 
de Floresta Atlântica adotou-se Silva et al. (2008). 

O material foi incorporado ao herbário 
UFP e duplicatas enviadas aos herbários BHCB, 
CEPEC, HUEFS, JPB, R, RB e SP (Thiers et al., 
continuamente atualizado). Este estudo compõe 
a série de monografias elaboradas para a área 
(Pessoa & Alves 2012; Araújo & Alves 2013; Melo 
et al. 2013, entre outros). As espécies cultivadas 
nas propriedades das comunidades que habitam a 
área de estudo não foram incluídas nesse estudo, 
como Costus arabicus L. (Costaceae), Heliconia 
bihai (L.) L., Heliconia wagneriana Petersen 
(Heliconiaceae), Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. 
Burtt & R.M. Sm., e Hedychium coronarium J. 
Koenig, (Zingiberaceae). 

Resultados e Discussão
Na USJ ocorrem três famílias pertencentes 

à ordem Zingiberales: Costaceae (uma espécie), 
Heliconiaceae (três) e Marantaceae (sete), num 
total de 11 espécies. Dentre essas, destacam-
se as coletas de Heliconia episcopalis Vell., 
originalmente conhecida no Nordeste apenas para 
os estados de Alagoas, Bahia e Ceará, e Maranta 
subterranea J.M.A. Braga, para Bahia (BFG 
2015); neste trabalho constituem novos registros 
para Pernambuco.

De modo geral, as espécies encontradas têm 
ampla distribuição geográfica na América Central 
e do Sul, porém Ctenanthe glabra (Körn.) Eichler, 
Maranta divaricata Roscoe, M. subterranea e 
Stromanthe porteana Gris. são endêmicas do 
Brasil, das quais as duas espécies de Maranta 
são endêmicas da  Floresta Atlântica (BFG 2015). 

Os representantes de Marantaceae foram 
coletados em diversos habitats, desde vegetação 
aberta, como margens de estrada (ex. Stromanthe 
porteana), a interior de fragmentos (ex. Maranta 
divaricata), e áreas encharcadas [ex. Ischnosiphon 
gracilis (Rudge) Körn.]. Costus spiralis (Jacq.) 
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Roscoe foi observado em bordas de mata e sítios 
ripários, e as Heliconiaceae tanto em bordas e 
clareiras (ex. Heliconia psittacorum L.f.) quanto 
no interior próximo a nascentes (ex. Heliconia 
spathocircinata Aristeg.).

Os resultados demonstram um número 
superior de espécies de Zingiberales na USJ em 
comparação a outros inventários em florestas de 
terras baixas na região, como Amazonas & Barbosa 
(2011), Dantas et al. (2010), Rodal et al. (2005) 
(uma espécie cada), Pereira & Alves (2007) (duas 
espécies), Nascimento et al. (2012) (três espécies) 
e Souza et al. (2009) (quatro espécies). O número 

de espécies inventariadas na USJ é superado 
somente por áreas montanas do sul da Bahia, com 
16 espécies (Coelho & Amorim 2014). 

Os dados reforçam a importância da área 
para conservação da biodiversidade da Floresta 
Atlântica pernambucana, onde o número de 
espécies encontrado representa 50% das espécies 
de Costaceae encontradas no estado, 100% 
de Heliconiaceae e 40% das Marantaceae. O 
estudo agrega valor aos fragmentos da USJ que 
se destacam como uma importante área a ser 
preservada em razão da riqueza de espécies dos 
grupos já estudados (Alves et al. 2013).

Chave para identificação das famílias e espécies de Zingiberales da Usina São José

1.	 Pecíolo	com	pulvino;	flores	assimétricas,	estame	único	com	apenas	uma	teca	fértil.
2.	 Ervas	caulescentes,	caule	ramificado.

3. Folhas com ápice atenuado a acuminado; címula braquiblástica, pedúnculo < 1 mm compr.; 
bractéola presente ...........................................................................3.3. Ischnosiphon gracilis

3’. Folhas com ápice agudo; címula dolicoblástica, pedúnculo > 2 mm compr.; bractéola ausente.
4. Folhas minutamente ciliadas, bainha tomentosa, lígula presente; bráctea principal 

naviculada; espatas róseas ...................................................... 3.7. Stromanthe porteana
4’. Folhas não ciliadas, bainha espaçadamente serícea, lígula ausente; bráctea principal 

frondosa; espatas verdes ............................................................3.4. Maranta divaricata
2’.	 Ervas	rosuladas	ou	zingiberoides,	com	caule	reduzido	ou	pseudocaule	não	ramificado.

5. Ervas zingiberoides; folhas sésseis ou curtamente pecioladas, pecíolo < 1 mm compr.; címulas 
dolicoblásticas, pedúnculo da címula > 2 cm compr. ....................3.5. Maranta subterranea

5’. Ervas rosuladas; folhas pecioladas, pecíolo > 7 cm compr.; címulas braquiblásticas, pedúnculo 
da címula < 6 mm compr.
6. Pecíolo e pulvino separados por um anel piloso; folhas com margens minutamente 

ciliadas;	profilo	da	florescência	unicarenado	ou	carena	ausente;	címulas	com	1	flor .....
 ........................................................................................3.6. Monotagma plurispicatum

6’.	 Anel	piloso	no	ápice	do	pecíolo	ausente;	folhas	com	margens	não	ciliadas;	profilo	da	
florescência	bicarenado;	címulas	com	duas	flores.
7.	 Lâmina	foliar	elíptica	a	lanceolada,	pecíolo	glabro;	inflorescência	originando-se	

diretamente	do	rizoma,	espata	pubérula,	ápice	atenuado,	acuminado	a	agudo;	interfilo	
presente,	flores	amarelas .......................................................... 3.2. Goeppertia sp.

7’.	 Lâmina	 foliar	 oblonga	 a	 oblongo-lanceoladas,	 pecíolo	 serício;	 sinflorescência	
axilar,	espata	glabra,	ápice	arredondado;	interfilo	ausente,	flores	alvas	translúcidas	
a azuladas .............................................................................3.1. Ctenanthe glabra

1’.	 Pecíolo	sem	pulvino;	flores	zigomorfas,	estames	1	ou	5,	com	2	tecas	férteis.
8.	 Folhas	alterno-espiraladas,	bainha	fechada,	lígula	presente;	flores	com	1	estame	fértil,	estaminódios	

petaloides fundidos formando um labelo; fruto com cálice persistente ........... 1.1. Costus spiralis
8’.	 Folhas	alterno-dísticas,	bainha	aberta,	lígula	ausente;	flores	com	5	estames	férteis,	1	estaminódio	

reduzido; fruto com cálice caduco.
9.	 Pedúnculo	da	inflorescência	menor	que	a	raque	(< 12 cm compr.); espatas com ápice recurvo 

 ................................................................................................ 2.3. Heliconia spathocircinata
9’.	 Pedúnculo	da	inflorescência	maior	que	a	raque	(> 37 cm compr.); espatas com ápice reto.

10. Espatas sobrepostas, recobrindo totalmente a raque, pubescentes; bractéola oblongo-
lanceolada, serícea; perianto parcialmente encoberto pela espata ..................................
 ............................................................................................... 2.1. Heliconia episcopalis

10’. Espatas não sobrepostas, raque totalmente exposta, glabras; bractéola deltoide, glabra; 
perianto exposto ................................................................... 2.2. Heliconia psittacorum
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1. Costaceae
1.1. Costus spiralis (Jacq.) Roscoe, Trans. Linn. Soc. 
London 8: 350. 1807. Fig. 1a-c

Ervas caulescentes, caule não ramificado. 
Folhas alterno-espiraladas; bainha 1,5-5 cm compr., 
glabra, fechada; pecíolo 3-8 mm compr., estrigoso; 
lígula presente; pulvino ausente; lâmina 7-26 × 
4,3-6,7 cm, elíptica a oblanceolada, margem não 
ciliada, ápice agudo, base subcordada, face abaxial 
e nervura central pilosa. Inflorescência terminal, 
séssil; raque 4-8 cm compr.; brácteas 2-4 × 1,5-2 
cm, vermelhas, largo-elípticas a ovadas, glabras, 
ápice agudo a obtuso; bractéola 1,8-2,6 × 0,6-0,9 
cm, rósea, oblonga, ápice agudo. Flores zigomorfas, 
1 por bráctea, sésseis, vermelhas a róseas; sépalas 
0,8-1,4 cm compr., conadas formando um tubo, 
vermelhas, ápice arredondado, lobos 2-3 mm compr., 
espaçadamente pilosas; pétalas 3-3,5 × 1,2-2 cm, 
vermelhas a róseas, elípticas a largo-elípticas, ápice 
arredondado, glabras, adnatas na base com o androceu 
formando um tubo; tubo da corola 1-1,5 cm compr.; 
labelo estaminodial petaloide 4-4,5 × 2,5-3 cm, 
vermelho a róseo, obdeltoide, glabro, ápice truncado; 
estame fértil 1, 4-5 cm compr., róseo com mácula 
amarela; 2 tecas férteis; estigma 1,5-2 mm compr.; 
ovário 0,6-1 cm compr., elipsoide, espaçadamente 
piloso. Frutos 0,7 × 1,5 cm compr., elípticos, glabros, 
cálice persistente.
Material examinado selecionado: Mata da Usina, 
24.IV.2003, fl. e fr., A. Melquíades & G.J. Bezerra 158 
(PEUFR); Mata de Macacos, VII.2014, fl.e fr., N.K. Luna 
et al. 52 (UFP); Mata de Pezinho, 15.V.2009, fl. e fr., T.A. 
Pontes 177 (UFP); Mata de Piedade, 21.XI.2013, fl.e fr., 
N.K. Luna et al. 19 (UFP); 21.I.2014, fl. e fr., N.K. Luna 
et al. 23 (RB, UFP). 

Costus spiralis está distribuída na América 
do Sul tropical (Maas 1972; Govaerts et al. 2014), 
ocorrendo em todas as regiões do Brasil (BFG 2015). 
Ocasional, ocorre em bordas e sítios ripários. Único 
representante da família na área, é reconhecida 
por possuir filotaxia alterno-espiralada, lígula, 
estaminódios petaloides fundidos formando o labelo 
e frutos com cálice persistente.

2. Heliconiaceae 
Ervas musoides. Folhas alterno-dísticas, bainha 

aberta, pecíolo com lígula ausente, pulvino ausente, 
lâmina oblonga. Inflorescência terminal, espatas 
cimbiformes, sobrepostas ou não. Flores 1-10 por 
espata, zigomorfas, sépalas e pétalas adnatas na base 
ao androceu formando um tubo; estames férteis-5, 
anteras com 2 tecas férteis, estaminódio-1; ovário 
glabro. Frutos globosos, glabros, cálice caduco.

2.1. Heliconia episcopalis Vell., Fl. Flumin.: 107. 
1827. Fig. 1d-e

Ervas musoides. Folhas, bainha 41-112,5 
cm compr., margem vilosa no ápice; pecíolo 32-57 
cm compr., glabro; lâmina 26-133,5 × 12-28 cm, 
oblonga, margem não ciliada, ápice acuminado, 
base assimétrica, glabra. Inflorescência, pedúnculo 
41,5-44 cm compr., porção superior velutina, base 
pilosa; raque 7-9 cm comp., reta, pubescente; espatas 
sobrepostas, recobrindo totalmente a raque, 3-6 
× 2-2,6 cm, vermelho-alaranjado, ápice amarelo, 
pubescentes, ápice agudo-reto; bractéola 3-4,5 × 
0,3-0,8 cm, creme-amarronzada, oblongo-lanceolada, 
serícea, ápice agudo, viloso. Flores 1-3 por espata, 
perianto parcialmente encoberto, alvo-amareladas; 
sépala dorsal 3,5-4,2 × 0,3-0,4 cm acima do tubo, 
lanceoladas, canaliculadas, retas ou ligeiramente 
curvas, alvo-amareladas, ápice agudo, viloso, nervura 
central lanosa; ventrais 3,5-4 × 0,2-0,25 cm acima 
do tubo, lanceoladas, alvo-amareladas, ápice agudo, 
viloso, nervura central lanosa; pétalas 3,5-4,2 × 0,15-
0,2 cm acima do tubo, alvo-amareladas, oblongo-
lanceoladas, glabras, ápice agudo; tubo 3-4 mm 
compr.; estames férteis 4,3-4,4 cm compr., alvos; 
antera 1 cm compr., estaminódio 1-1,5 cm compr., 
alvo; estilete 4,1-4,5 cm compr.; ovário ca. 3 mm 
compr., obovoide, glabro. Frutos 6-7 mm compr., 
globosos, glabros.
Material examinado: Mata próximo a Macacos, 
12.II.2014, fl. e fr., N.K. Luna & J.R. Maciel 38 (HUEFS, 
RB, SP, UFP).
Material adicional: BRASIL. Pernambuco: Goiana, Mata 
da Usina Santa Tereza, 23.V.1977, fl. e fr., I. Pontual 77 
(PEUFR).

Heliconia episcopalis está distribuída na 
América do Sul tropical e no Brasil ocorre nas regiões 
Centro-Oeste, Nordeste, Norte, e Sudeste (Andersson 
1992; BFG 2015; Govaerts & Kress 2014), sendo um 
novo registro para Pernambuco. Rara, restrita às áreas 
de tabuleiros. Pode ser confundida vegetativamente 
na área com H. psittacorum, da qual se diferencia 
por possuir espatas adaxialmente pubescentes e 
sobrepostas, que cobrem parcialmente o perianto.

2.2. Heliconia psittacorum L.f., Suppl. Pl.: 158. 
1782. Fig. 1f-g

Ervas musoides. Folhas, bainha 23,5-117,5 cm 
compr., glabra; pecíolo 1,7-37,5 cm compr., glabro; 
lâmina 21-68,5 × 4-11 cm, oblonga, margem não 
ciliada, ápice acuminado, base assimétrica, glabra. 
Inflorescência, pedúnculo 37-72,5 cm compr., glabro; 
raque 9,5-18 cm compr., reta, glabra, totalmente 
exposta; espatas não sobrepostas, 2,5-24 × 0,6-1,9 
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Figura 1 – a-c. Costus spiralis. d-e. Heliconia episcopalis. f-g. Heliconia psittacorum. h. Heliconia spathocircinata. 
i-j. Ctenanthe glabra. l-n. Goeppertia sp. o-p. Ischnosiphon gracilis. q-s. Monotagma plurispicatum. t-u. Stromanthe 
porteana.
Figure 1 – a-c. Costus spiralis. d-e. Heliconia episcopalis. f-g. Heliconia psittacorum. h. Heliconia spathocircinata. i-j. Ctenanthe 
glabra. l-n. Goeppertia sp. o-p. Ischnosiphon gracilis. q-s. Monotagma plurispicatum. t-u. Stromanthe porteana.
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cm, laranjas com ápice vermelho, glabras, ápice 
agudo reto, lustroso; bractéola 1,7-2,5 × 0,3-0,6 
cm, alaranjada, deltoide, glabra, ápice agudo. 
Flores 5-10 por espata, perianto exposto, laranja 
com ápice verde; sépala dorsal 4,1-4,4 × 0,9-1 
cm acima do tubo, lanceoladas, canaliculada, reta 
ou ligeiramente curva, laranja com uma linha 
horizontal verde no ápice, glabra, ápice agudo; 
ventrais 3,7-4,4 × 0,2-0,3 cm acima do tubo, 
lanceoladas, laranja com uma linha horizontal 
verde no ápice, glabra, ápice agudo; pétalas 
3,7-4,6 × 0,5-1,2 cm acima do tubo, laranja 
com ápice verde, oblongas, glabras, ápice agudo; 
tubo 3-7 mm compr.; estames férteis 2,8-3 cm 
compr., alvos com ápice preto amarelado; antera 
1-1,3 cm compr.; estaminódio  0,7-1 cm compr., 
alvo; estilete 3,2-5 cm compr.; ovário 3-8 mm, 
obovoide-triqueto, glabro. Frutos 8-11 mm compr., 
globosos, glabros.
Material examinado selecionado: Mata das Vespas, 
29.XI.2007, fl., A. Melo & N. Albuquerque 192 (UFP); 
Mata de Macacos, 3.V.2002, fl. e fr., A. Oliveira & A.G. 
Silva 2 (PEUFR); Mata de Piedade, 24.IX.1971, fl., 
C.M. Costa Soares 138 (PEUFR); 16.IV.2014, fl., N.K. 
Luna et al. 40 (BHCB, CEPEC, HUEFS, JPB, R, RB, 
SP, UFP); Mata de Zambana, 29.XI.2007, fr., A. Melo 
& N. Albuquerque 189 (UFP).

Heliconia psittacorum está distribuída nas 
Antilhas, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, 
Panamá, Suriname, Venezuela, e nas regiões 
Centro-Oeste, Nordeste, Norte, e Sudeste do 
Brasil(Andersson 1985; BFG 2015; Govaerts 
& Kress 2014). Comum, ocorre em bordas, 
declives e sítios ripários. Vegetativamente pode 
ser confundida com H. episcopalis, porém se 
diferencia pelas espatas glabras não sobrepostas e 
perianto exposto. 

2.3. Heliconia spathocircinata Aristeg., Bol. Soc. 
Venez. Ci. Nat. 22: 18. 1961. Fig. 1h

Ervas musoides. Folhas, bainha ca. 80 cm 
compr., espaçadamente pubescente; pecíolo 19-56 
cm compr., glabro; lâmina 58,5-77,5 × 17-29 cm, 
oblonga, margem não ciliada, ápice acuminado, base 
assimétrica, glabra. Inflorescência, pedúnculo 8-12 
cm compr., glabrescente; raque totalmente exposta, 
19-35,5 cm compr., sinuosa, espaçadamente 
pubescente; espatas não sobrepostas, 5-45 × 
1-3 cm, laranja-avermelhadas, espaçadamente 
pubescentes, ápice agudo recurvo; bractéola 4,5-
5,5 × 0,9-1,8 cm, amarelada, elíptica assimétrica, 
espaçadamente vilosa, ápice agudo. Flores 7 por 
espata, perianto parcialmente coberto pela espata, 

amarela; sépala dorsal 2,9-4,3 × 0,3-0,6 cm 
acima do tubo, lanceolada a elíptica, canaliculada, 
reta ou ligeiramente curva, amarelas, viloso, 
ápice agudo; ventrais 2,5-3,6 × 0,2-0,4 cm 
acima do tubo, lanceoladas a elípticas, amarelas, 
espaçadamente vilosas, ápice agudo; pétalas 
2,8-4,6 × 0,1-0,2 cm acima do tubo, amarelas, 
lanceolada a elíptica, margens velutinas, ápice 
agudo; tubo 0,5-1 cm compr.; estames férteis 
2-4,3 cm compr., amarelados; antera 0,9-1,3 cm 
compr.,  estaminódio 4-7 mm compr., amarelados; 
estilete 2,4-4 cm compr.; ovário 3-7 mm compr., 
obovoide-triqueto, glabro; frutos 7-9 mm compr., 
globosos, glabros.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.XII.2007, fl., 
A. Alves-Araújo & D. Araújo 738 (UFP); 20.XII.2007, 
fl., D. Araújo & A. Alves-Araújo 551 (UFP).
Material adicional: BRASIL. Pernambuco: Cabo 
de Santo Agostinho, Reserva Ecológica do Gurjaú, 
10.VI.2003, fr., J.A. Siqueira-Filho 1332 (UFP); Jaqueira, 
Usina Colônia, 24.V.1999, fl. e fr., J.A. Siqueira-Filho 
& C.B. Neves 915 (UFP); São Vicente Férrer, Serra do 
Mascarenhas, 5.V.1999, fr., C. Neves (UFP).

Heliconia spathocircinata ocorre na América 
do Sul tropical, Panamá, Tobago e Trinidad. No 
Brasil é citada para as regiões Centro-Oeste, 
Nordeste, Norte e Sudeste (Andersson 1992; BFG 
2015; Govaerts & Kress 2014). Rara, ocorre em 
tabuleiros e sítios ripários. É reconhecida na área 
por possuir o pedúnculo da inflorescência menor 
que a raque, e pelas espatas com ápice recurvo.

3. Marantaceae
Ervas  ro su l adas ,  c au l e scen te s  ou 

zingiberoides. Folhas rosuladas ou alterno-
dísticas, bainha aberta, pecíolo com pulvino, lígula 
ausente ou raramente presente, lâmina oblonga a 
oblongo-lanceolada, elíptica a lanceolada ou ovada. 
Sinflorescência axilar, originando-se diretamente 
do rizoma ou terminal; florescências 1-17 por nó; 
címulas braquiblástica ou dolicoblásticas. Flores 
assimétricas, 1-2 por címula, sépalas livres, 
pétalas adnatas na base ao androceu formando 
um tubo, estaminódios externos 1–2; estaminódio 
cuculado-1, estaminódio caloso-1; estame + 
apêndice com apenas 1 teca fértil, ovário glabro, 
piloso, pubérulo ou seríceo. Frutos angulosos, 
elípticos, globosos ou fusiformes, glabros, hirsutos, 
pilosos ou seríceos, cálice persistente ou caduco.

 
3.1. Ctenanthe glabra (Körn.) Eichler, Abh. 
Königl. Akad. Wiss. Berlin: 83. 1884. Fig. 1 i-j

Ervas rosuladas, não ramificadas. Folhas 
rosuladas; bainha 22-59,5 cm compr., serícea; 
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pecíolo 35,5-95,5 cm compr., seríceo; lígula 
ausente; pulvino glabro; lâmina 11-65,7 × 8,5-14,1 
cm, oblonga a oblongo-lanceolada, margem não 
ciliada, ápice acuminado deslocado lateralmente, 
base cuneada, glabra. Sinflorescência axilar; 
pedúnculo 4-27 cm compr., espaçadamente 
seríceo; bráctea principal 5,5-92 cm compr., verde, 
naviculada ou frondosa, ápice acuminado, glabro 
a pubérulo. Florescência 3-4 por nó; profilo da 
florescência 1,5-7,5 cm compr., naviculado, ápice 
acuminado, glabro; pedúnculo 1-15,5 cm compr., 
espaçadamente piloso; espatas 1,5-2,9 cm compr., 
verdes lustrosas, ovadas, ápice arredondado, 
glabras; címulas braquiblásticas; pedúnculo 1-2 
mm comp., glabro; profilo da címula 1-1,2 cm 
compr., amarelo, oblongo, bicarenado, ápice 
arredondado a cuspidado, glabro; interfilo ausente; 
bractéola 1,2-1,7 mm compr., amarela, lanceolada 
a oblonga, ápice agudo, glabra. Flores, 2 por címula; 
sépalas 9-11 × 2,5-4 mm, oblongas a lanceoladas, 
creme, glabra, ápice agudo. Tubo da corola 3-4 mm 
compr.; lobos 4-9 × 2-4 mm, oblongos, alvos ou 
azulados, ápice arredondado a retuso; estaminódios 
externos 2, 7-8,5 mm compr., obovados, alvos-
translúcidos a azulados; estaminódio cuculado 1, 
6,5-7 mm compr., oblongo,  alvo translúcido a 
azulado; estaminódio caloso 1, 7,3-8 mm compr., 
oblongo,  alvo translúcido a azulado; estame + 
apêndice 6-7 × 0,7-1 mm, linear, creme; estilete 
6-7 mm compr.; ovário 1,5-2,5 mm compr., 
elipsoide, glabro. Frutos não vistos.
Material examinado: Mata de Piedade, 10.I.2008, fl., 
A. Alves-Araújo et al. 791 (UFP); 17.XII.2009, fl., D. 
Cavalcanti & J.D. Garcia 35 (UFP); 21.I.2014, fl., N.K. 
Luna et al. 30 (HUEFS, JPB, RB, SP, UFP).

Ctenanthe glabra é endêmica do Brasil e 
amplamente distribuída em todas as regiões (BFG 
2015; Govaerts & Kennedy 2014). Ocasional, 
ocorre em tabuleiros e bordas. Confunde-se 
vegetativamente na área com Goeppertia sp., mas 
pode ser diferenciada pelas lâminas oblongas a 
oblongo-lanceoladas, sinflorescência axilar e flores 
alvas translúcidas. 

3.2. Goeppertia sp. Fig. 1 l-n
Ervas rosuladas não ramificadas. Folhas 

rosuladas; bainha 15-23 cm compr., espaçadamente 
serícea; pecíolo 23,5-45,5 cm compr., glabro; 
lígula ausente; pulvino com linha tomentosa 
na face abaxial; lâmina 26-35,5 × 4,5-8 cm, 
elíptica a lanceolada, margem não ciliada, ápice 
agudo, base cuneada, glabra. Inflorescência 
originando-se diretamente do rizoma; pedúnculo 

12-18,5 cm compr., pubescente; espatas 3-4,5 
cm compr., verdes, ovadas a largo-elípticas, 
ápice atenuado, acuminado a agudo, pubérulo; 
címulas braquiblásticas; pedúnculo ca. 1 mm 
compr., glabro; profilo da címula 2,3-3,4 cm 
compr., amarelado, elíptico, bicarenado, ápice 
agudo, pubérulo; interfilo 1,7-3,2 cm compr., 
amarelado, elíptico, ápice arredondado a agudo, 
margens pubérulas; bractéola 1,5-2,1 cm compr., 
amarelada, elíptica, unicarenada, ápice agudo a 
arredondado, glabro. Flores 2 por címula; sépalas 
13-16,2 × 1,5-3,5 mm, oblongas, esverdeadas, 
glabras, ápice arredondado; tubo da corola 26-33 
mm compr.; lobos 8-16 × 2-4 mm, oblongos a 
levemente obovados, amarelos, ápice arredondado 
a cuspidado; estaminódio externo 1, 10-13 mm 
compr., obovado, amarelo; estaminódio cuculado 
1, 7-9 mm compr., oblongo-obovado, amarelo; 
estaminódio caloso 1, 6-11 mm compr., obovado, 
amarelo; estame + apêndice 6-10 × 1-1,8 mm, 
oblanceolado, ocre; estilete 6-12 mm compr.; 
ovário 1-2 mm compr., cilíndrico, glabro. Frutos 
não vistos.
Material examinado: Mata de Piedade, 21.I.2014, 
fl., N.K. Luna et al 27 (JPB, HUEFS, RB, SP, UFP); 
4.III.2010, fl., J.D. García-Gonzales 1462 (UFP).

Goeppertia sp.  é morfologicamente 
relacionada com G. ovata (Nees & Mart.) Borchs. 
& S. Suárez e G. umbrosa (Körn.) Borchs. & 
S. Suárez. Mas diferencia-se da primeira pelo 
pedúnculo mais longo (> 12 cm vs. < 9 cm), e da 
segunda pela inflorescência basal, originando-se 
do rizoma (vs.terminal, originando-se da bainha 
foliar). Possivelmente trata-se de uma nova espécie 
para ciência (M. Saka, com. pess.). Rara, ocorre em 
sítios ripários. Pode ser confundida vegetativamente 
na área com Ctenanthe glabra, porém diferencia-se 
pelas folhas elípticas a lanceoladas, inflorescência 
originando-se diretamente do rizoma e flores 
amarelas.

3.3. Ischnosiphon gracilis (Rudge) Körn., Bull. 
Soc. Imp. Nat. Moscou 35(1): 94. 1862.  
 Fig. 1o-p

Ervas caulescentes, ramificadas. Folhas 
dísticas; bainha 2-4,9 cm compr., face abaxial 
apical serícea; pecíolo ausente, se presente, ca. 
3 cm compr., glabro; lígula ausente; pulvino 
com face adaxial pubescente; lâmina 4-11,5 × 
1,4-4,5 cm compr., ovada a lanceolada, margem 
não ciliada, ápice acuminado a atenuado, base 
arredondada a obtusa, face adaxial com ápice e 
nervura central pubescente, face abaxial pubérula. 
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Inflorescência simples, terminal. Florescência 
1 por nó, profilo da florescência ausente; bráctea 
principal 2-12,5 cm compr., verde, oblonga ou 
frondosa, ápice agudo a cuspidado, face adaxial 
com metade superior pubérula, face abaxial com 
metade superior serícea; pedúnculo 1,5-4 cm 
compr., glabro; espatas 2-3 cm compr., verdes com 
ápice amarelo, oblongas, ápice agudo a cuspidado, 
metade superior pubérula; címulas braquiblásticas; 
pedúnculo 0,5-1 mm compr., glabro; profilo da 
címula 2-2,3 cm compr., creme amarronzado, 
estreito-elíptico a oblongo, bicarenado, ápice agudo, 
ápice e carenas pubescentes; interfilo ausente; 
bractéola 2,3-2,8 cm compr., amarelada com ápice 
amarronzado, linear, ápice arredondado a agudo, 
glabra. Flores 2 por címula; sépalas 17-20 × 1-1,8 
mm, lineares, amareladas, seríceas, ápice agudo. 
Tubo da corola 25-26 mm compr.; lobos 10-13 × 
3-4 mm, oblongos, ápice agudo, amarelados, face 
adaxial hirsuta; estaminódio externo 1, 15-21 mm 
compr.,obovado, lilás; estaminódio cuculado 1, 7-8 
mm compr., oblongo, alvo; estaminódio caloso 1, 
ca. 8 mm compr., ovado, alvo; estame + apêndice 
7-8 × 1-1,2 mm, linear, amarelado; estilete 6-7 
mm compr.; ovário 2,5-3,2 mm compr., levemente 
estreito-obtriangular, metade superior pubérula. 
Frutos 2,5-3 cm compr., elípticos, hirsutos, cálice 
persistente.
Material examinado selecionado: Mata de Chave, 
22.XII.2014, fl., N.K. Luna et al. 72 (UFP), Mata de 
Macacos, 9.IV.2014, fl., N.K. Luna et al. 45 (UFP); Mata 
de Piedade, 21.I.2014, fl. e fr., N.K. Luna et al. 25 (BHCB, 
CEPEC, HUEFS, JPB, R, RB, SP, UFP).

Ischnosiphon gracilis ocorre no Equador, 
Guiana Francesa, Peru, Suriname eVenezuela; no 
Brasil ocorre nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, 
Norte, e Sudeste (Andersson 1977; BFG 2015; 
Govaerts & Kennedy 2014). Ocasional, ocorre em 
tabuleiro e sítios ripários. Na área diferencia-se 
de outras espécies pelo crescimento caulescente 
e ramificado, como em Stromanthe porteana e 
Maranta divaricata; entretanto, possui folhas 
com ápice atenuado a acuminado, címulas 
braquiblásticas e bractéola presente.

3.4. Maranta divaricata Roscoe, Monandr. Pl. 
Scitam.: t. 27. 1828. Fig. 2a-c

Ervas caulescentes, ramificadas. Folhas 
dísticas; bainha 3,5-8,5 cm compr., espaçadamente 
serícea; pecíolo ausente ou presente, ca. 1 mm 
compr., espaçadamente seríceo; lígula ausente; 
pulvino piloso; lâmina 8,6-16 × 1-3,9 cm, ovada, 
margem não ciliada, ápice agudo, base obtusa 

a arredondada, nervura central puberulenta. 
Sinflorescência terminal; pedúnculo 3,5-4,6 
cm compr., espaçadamente pubescente; bráctea 
principal 3-15,5 cm compr., verde, frondosa, ápice 
agudo. Florescência 2 por nó; profilo da florescência 
2,4-3,9 cm compr., amarelado, oblongo, bicarenado, 
ápice agudo, glabro; pedúnculo 4,7-7,7 cm compr., 
pubescente; espatas 3-3,8 cm compr., verdes, 
oblanceoladas, ápice agudo, espaçadamente 
pubescentes; címulas dolicoblásticas; pedúnculo 
1,5-3,5 cm compr., espaçadamente pubescente; 
profilo da címula 2-2,6 cm compr., amarelado, 
linear, unicarenado, ápice agudo, glabro; interfilo 
ausente; bractéola ausente. Flores 2 por címula; 
sépalas 10-12 × 0,9-1,5 mm, oblanceoladas, 
verdes, glabras, ápice agudo. Tubo da corola 11-
13 mm compr.; lobos 7-8 × 1-1,8 mm, oblongos, 
alvos, ápice agudo; estaminódios externos 2, 7-8 
mm compr., obovados, alvos; estaminódio cuculado 
1, 6-7 mm compr., oblanceolado, alvo; estaminódio 
caloso 1, 8-8,5 mm compr., obovado, alvo; estame 
+ apêndice 5-8 × 1 mm, obovado, alvo, 1 teca fértil; 
estilete 12-17 mm compr.; ovário 1,5-1,8 mm 
compr., anguloso, piloso. Frutos 0,7-1 cm compr., 
angulosos, pilosos, cálice persistente.
Material examinado: Mata de Macacos, 4.VII.2014, fl. 
e fr., N.K. Luna et al. 51 (HUEFS, JPB, RB, SP, UFP); 
Mata de Zambana, 14.II.2008, fl. e fr., A. Alves-Araújo 
& J.S. Marques 835 (UFP).
Material adicional: BRASIL. Pernambuco: Goiana, 
Capoeira, Restinga de Atapus, X.1969, fl., G. Mariz 496 
(UFP); São Lourenço da Mata, Mata do Toró, 23.IX.1969, 
fl., G. Mariz 457 (UFP).

Maranta divaricata é endêmica da Floresta 
Atlântica do Brasil e registrada para as regiões 
Nordeste, Sudeste e Sul (Andersson 1986; BFG 2015; 
Govaerts & Kennedy 2014). Rara, ocorre na borda da 
mata. Pode ser diferenciada de M. subterranea pelo 
hábito caulescente e ramificado.

3.5. Maranta subterranea J.M.A. Braga, Eugeniana 
25: 33. 2001. Fig. 2d-f

Ervas zingiberoides, não ramificadas. Folhas 
dísticas; bainha 1,5-16,5 cm compr., serícea; pecíolo 
ausente ou presente, ca. 1 mm compr., glabro; lígula 
ausente; pulvino com face adaxial tomentosa, abaxial 
glabra; lâmina 4,5-18,3 × 1,9-4,4 cm, oblonga a 
lanceolada, margem não ciliada, ápice agudo, base 
cuneada, glabra. Sinflorescência terminal e/ou 
originando-se diretamente do rizoma; pedúnculo 
2,9-6 cm compr., espaçadamente pubescente; bráctea 
principal 12-19 cm compr., verde, frondosa, ápice 
agudo, glabra. Florescência 1-3 por nó; profilo 
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Figura 2 – a-c. Maranta divaricata – a. hábito; b. címula; c. fruto. d-f. Maranta subterranea – d. hábito; e. címula; f. fruto.
Figure 2 – a-c. Maranta divaricata – a. habit; b. cymule; c. fruit. d-f. Maranta subterranea – d. habit; e. cymule; f. fruit.
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da florescência 2,8-4,8 cm compr., amarelado, 
linear a lanceolado, bicarenado, ápice mucronado, 
glabro; pedúnculo 4-7,5 cm compr., espaçadamente 
pubescente; espatas 2,9-5,5 cm compr., marrom-
esverdeadas, oblanceoladas a lanceoladas, ápice 
cuneado a agudo, margens pubérulas; címulas 

dolicoblásticas; pedúnculo 2-2,8 cm compr., 
glabrescente; profilo da címula 1,5-2,1 cm compr., 
creme, oblongo, bicarenado, ápice cuspidado, 
glabro; interfilo ausente; bractéola ausente. Flores 
1 por címula; sépalas 10,5-13 × 1,5-3 mm, 
lanceoladas, amarelas esverdeadas, glabras, ápice 
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agudo. Tubo da corola 5-6 mm compr.; lobos 10-13 
× 2,2-3 mm, oblongos, alvos a translúcidos, ápice 
agudo; estaminódios externos 2, 9-12 mm compr., 
obovados, alvos a translúcidos, estaminódio cuculado 
1, 7-8 mm compr., oblongo, alvo a translúcido; 
estaminódio caloso 1, 9-13 mm compr., oblongo, 
alvo a translúcido; estame + apêndice 9-10 × 3-4 
mm, obovado, amarelado; estilete 10-12 mm compr.; 
ovário ca. 3 mm compr., cilíndrico, esverdeado, 
seríceo. Frutos 1-1,2 cm compr., angulosos, seríceos, 
cálice persistente.
Material examinado: Mata de Piedade, 21.11.2013, fl. 
e fr., N.K. Luna & E. Pessoa 20 (CEPEC, HUEFS, JPB, 
RB, SP, UFP).
Material adicional: BRASIL. Espírito Santo: Linhares, 
Reserva da Companhia do Vale do Rio Doce, 20.II.1986, 
fl. e fr., L. Andersson & M. Hagberg (CEPEC).

Maranta subterranea é endêmica da Floresta 
Atlântica do Brasil, ocorrendo nas regiões Nordeste 
(Bahia) e Sudeste (Espírito Santo e Rio de Janeiro) 
(BFG 2015; Govaerts & Kennedy 2014). É um novo 
registro para o Estado de Pernambuco e apresenta sua 
área de distribuição ao norte do estado. Rara, ocorre 
em tabuleiros. Pode ser diferenciada de M. divaricata 
pelo hábito zingiberoide com pseudocaule não 
ramificado e sinflorescência terminal e/ou originando-
se diretamente do rizoma.

3.6. Monotagma plurispicatum (Körn.) K. Schum., 
Pflanzenr. IV(48): 169. 1902. Fig. 1q-s

Ervas rosuladas, não ramificadas. Folhas 
rosuladas; bainha 17-34,5 cm compr., serícea; pecíolo 
7-30 cm compr., pubescente; lígula ausente; pulvino 
com face adaxial puberulenta, face abaxial glabra, um 
anel piloso no limite entre o pecíolo e pulvino; lâmina 
20,5-44,5 × 5,8-17 cm, lanceolada a ovada, margem 
minutamente ciliada, ápice agudo a acuminado,  
assimétrico, base obtusa a arredondada, nervura 
central da face adaxial tomentosa e face abaxial 
glabrescente. Sinflorescência axilar; pedúnculo 1,9-
8,9 cm compr., pubescente; bráctea principal 2-5 
cm compr., amarelada, falcada, ápice agudo, seríceo. 
Florescência 4-17 por nó; profilo 1,2-1,5 cm compr., 
amarelado, falcado, unicarenado ou sem carena, ápice 
arredondado, seríceo; pedúnculo 1,8-2,8 cm compr., 
seríceo; espatas 1,2-2,2 cm compr., verdes, oblongas, 
incanas, ápice agudo; címulas braquiblásticas; 
pedúnculo 1-6 mm compr., glabro; profilo da címula 
6-12 mm compr., amarelado a amarronzado, oblongo, 
ápice arredondado a agudo, glabro, metade superior 
serícea; interfilo ausente; bractéola ausente. Flores 1 
por címula; sépalas 4,5-6,2 × 0,5-1,5 mm compr., 
lineares, esverdeadas, glabras, ápice arredondado. 

Tubo da corola 11-12 mm compr.; lobos 4-6 × 1,8-
3,2 mm, oblongos a ovados, alvos, ápice obtuso a 
cuculado; estaminódio externo 1, 7,2-8 mm compr., 
obovado, alvo; estaminódio cuculado 1, 3-6 mm 
compr., oblongo a cuculado, alvo; estaminódio caloso 
1, 3-6 mm compr., elíptico, alvo; estame + apêndice 
3-5 × 1-2 mm, linear a oblongo, alvo; estilete 3-7 
mm compr.; ovário 1-2,5 mm compr., cilíndrico, 
pubérulo na metade superior. Frutos 1,4-1,5 cm 
compr., fusiformes, ápice piloso, cálice caduco.
Material examinado selecionado: Mata de Macacos, 
16.VIII.2007, fl., D. Araújo et al. 436 (UFP); Mata de 
Piedade, 21.I.2014, fl. e fr., N.K. Luna et al. 24 (HUEFS, 
JPB, RB, SP, UFP).

Monotagma plurispicatum está distribuída na 
América Central e Sul e no Brasil ocorre nas regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte (BFG 2015; Govaerts 
& Kennedy 2014). Ocasional, ocorre em tabuleiros. 
É diferenciada das outras espécies na área por possuir 
um anel piloso no limite entre pecíolo e pulvino e 
pelas espatas verdes.

3.7. Stromanthe porteana Gris., Ann. Sci. Nat., Bot. 
4(9): 185. 1858. Fig. 1t-u

Ervas caulescentes, ramificadas. Folhas 
dísticas; bainha 6-12 cm compr., tomentosa; sésseis 
a pecioladas; pecíolo ca. 2 mm compr., viloso; 
lígula tomentosa; pulvino com face adaxial vilosa, 
face abaxial glabra; lâmina 9-23 × 3,8-8 cm, 
ovada, margem minutamente ciliada, ápice agudo, 
base obtusa, face adaxial espaçadamente pilosa e 
nervura central canaliculada pilosa. Sinflorescência 
terminal; pedúnculo 4-19,5 cm compr., viloso; 
bráctea principal 3-7,6 cm compr., rósea, naviculada, 
vilosa, ápice agudo. Florescência 1-3 por nó; profilo 
da florescência 2,5-4,8 cm compr., naviculado, 
ápice agudo, glabro; pedúnculo 3-9,7 cm compr.; 
espatas 1,5-2,8 cm compr., róseas, oblanceoladas, 
ápice agudo, face abaxial basalmente pilosa; címulas 
dolicoblásticas; pedúnculo 2,5-9 mm compr., 
piloso; profilo da címula 0,9-1,9 cm compr., róseo, 
naviculado, ápice agudo, glabro; interfilo ausente; 
bractéola ausente. Flores 2 por címula; sépalas 6-8 
× 3-5 mm, ovadas, lilases, glabras, ápice obtuso a 
agudo. Tubo da corola 1-3 mm compr.; lobos 5-8 × 
2-4 mm, oblongos, lilases, ápice arredondado a retuso; 
estaminódios externos 2, 5-6 mm, espatulados, alvos; 
estaminódio cuculado 1, 6-7 mm compr., oblongo, 
alvo; estaminódio caloso 1, 6-8 mm compr., elíptico, 
alvo; estame + apêndice 6-7,1 × 0,4-1,5 mm, oblongo, 
alvo; estilete 6-7,5 mm compr.; ovário 1,6-2 mm, 
obovoide, seríceo. Frutos 4-9 mm compr., globosos 
a elipsoides, seríceos, cálice persistente.
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Material examinado selecionado: Mata da Usina São 
José, 16.X.2002, fl., G.J. Bezerra & M.J. Silva 45 (UFP); 
Mata de Macacos, 15.VI.2007, fl. e fr., A. Alves-Araújo 
et al. 392 (UFP); 4.VII.2014, fl., N.K. Luna et al. 53 
(HUEFS, RB, UFP); Mata de Piedade, 21.XI.2013, fl., 
N.K. Luna et al. 17 (CEPEC, HUEFS, JPB, RB, SP, UFP).

Stromanthe porteana é endêmica do Brasil, 
ocorrendo nas regiões Nordeste e Sudeste (BFG 2015; 
Govaerts & Kennedy 2014). Comum, ocorre em 
tabuleiros e borda. Na área pode ser confundida com 
Maranta divaricata, mas se diferencia por possuir 
lâminas minutamente ciliadas, lígula presente, bráctea 
principal naviculada e espatas róseas.
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